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Про траєкторнi та глобальнi атрактори для еволюцiйних
систем без єдиностi розв’язку

Починаючи з робiт О.А. Ладиженської та Дж. Хейла, в рамках теорiї глобаль-
них атракторiв нескiнченновимiрних динамiчних систем одержано глибокi результа-
ти щодо якiсної поведiнки розв’язкiв багатьох еволюцiйних рiвнянь. Проте iснують
класи нелiнiйних еволюцiйних систем, для яких поряд з теоремами про глобальну
розв’язнiсть невiдомими (як в 3D системi Нав’є-Стокса), або неприроднiми (як для
еволюцiйних включень) є теореми про єдинiсть розв’язку задачi Кошi. Це унемо-
жливлює застосування до цих задач класичних результатiв згаданої теорiї. На сього-
днi iснують два пiдходи до вирiшення цiєї проблеми. Метод многозначних напiвпото-
кiв [1, 2] має справу з многозначним вiдображенням (м-напiпотоком) G : R+×E 7→ 2E,
що дiє в фазовому просторi E системи за правилом:

G(t, z) = {ϕ(t) : ϕ(·) ∈ K+, ϕ(0) = z} (1)

де K+ - множина розв’язкiв еволюцiйної системи, що задовольняє певному набору
аксiом. Глобальним атрактором м-напiвпотоку (1) в цьому випадку називається ком-
пактна, напiвiнварiантна множина A ⊂ E така, що для довiльної обмеженої B ⊂ E

distE(G(t, B), A) → 0, t →∞ (2)

Метод траєкторних атракторiв [3, 4] дослiджує глобальний атрактор U ⊂ K+ класи-
чної напiвгрупи зсувiв {T (t)}t≥0,

T (t)ϕ(·) = ϕ(·+ t),∀ ϕ(·) ∈ K+ (3)

що дiє на просторi K+ зi спецiально вибраною топологiєю.
В роботi в загальному випадку вiдсутностi єдиностi розв’язку задачi Кошi показа-

но, що за виконання певних додаткових умов на множину розв’язкiв K+ з iснування
глобального атрактору A м-напiвпотоку (1) випливає iснування траєкторного атра-
ктору U i справедлива рiвнiсть

A = U(0), (4)
причому на рядi прикладiв показана точнiсть вказаних додаткових умов.

[1] Мельник В.С. Многозначная динамика нелинейных бесконечномерных систем // Пре-
принт 94-17, Институт кибернетики НАН Украины, 1994.

[2] Ball J.M. // J. Nonlin. Sci. — 1997. — 7.

[3] Sell G.R. // J. Dyn. Diff. Eqs. —1996. —8.

[4] Chepyzhov V.V., Vishik M.I. // J. Math. Pure Appl. —1997. —76.


