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Епiграф роботи

... Багато вiдкриттiв у галузi математики завдячує своєю появою
проблемам, взятим з фiзики; у свою чергу, виникнення багатьох фiзичних
теорiй було б неможливим без участi математики.
(Парасюк О.С., Наука i життя, 1964, №6).
Математика в афоризмах, цитатах i висловлюваннях. – Київ: Вища
школа, 1974. – с.53.
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Мета роботи i об’єкти дослiджень
Мета роботи полягає в дослiдженнi актуальних задач теорiї динамiчних
систем сучасної математичної i теоретичної фiзики та побудовi нових
ефективних методiв якiсного аналiзу широкого класу моделей
математичної фiзики та їх застосуванню.
У роботi придiлено значну увагу вивченню широкого кола математичних
моделей, якi використовуються у фiзицi, механiцi, квантовiй iнформатицi,
теорiї передачi iнформацiї, теорiї випадкових графiв, iнших галузях
природознавства i технiцi.
Розглянуто iнтегровнi системи, моделi квантової теорiї поля i статистичної
механiки, елiптичнi та параболiчнi рiвняння з частинними похiдними i
дробово-диференцiальнi рiвняння, що описують некласичну дифузiю
(аномально повiльну дифузiю на фракталах), методи p-адичного аналiзу,
характеризацiйнi задачi математичної статистики на локально компактних
абелевих групах, нормованi злiченнi мiри власних значень рiзних класiв
випадкових матриць у границi, коли вимiрнiсть таких матриць прямує до
нескiнченностi, матричнi 𝛽-моделi, що природним чином виникають у
теорiї струн i мають численнi зв’язки з статистичною фiзикою, теорiєю
ортогональних полiномiв, комбiнаторикою, комплексним аналiзом, тощо.
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Напрями дослiджень
У роботi отримали розвиток такi актуальнi напрями сучасної математичної
фiзики, як:
теорiя еволюцiйних рiвнянь та загальних граничних задач;
методи неархiмедового аналiзу i неархiмедової стохастики та їх
застосування;
якiсно-аналiтичний аналiз iнтегровностi нелiнiйних динамiчних систем
математичної фiзики;
алгебро-геометричнi методи та їх застосування в теорiї iнтегровних
динамiчних систем математичної фiзики i теорiї геометричного
квантування;
якiсно-аналiтичнi методи нескiнченновимiрного аналiзу та їх застосування
в квантовiй теорiї поля i статистичнiй механiцi;
iмовiрнiснi методи в задачах спектральної теорiї та на групах.
Результати даної роботи мають важливе значення як для розвитку теорiї
рiвнянь математичної фiзики, так i для дослiдження конкретних
математичних моделей рiзноманiтних фiзичних явищ i процесiв в технiцi.
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Найбiльш вагомi науковi результати роботи.
Внесок авторiв, новизна, теоретична i
практична значимiсть наукових результатiв
Основнi результати роботи з теорiї еволюцiйних рiвнянь та загальних
граничних задач i методiв неархiмедового аналiзу i неархiмедової
стохастики та їх застосування (роздiл 4) коротко характеризуються так:
– започатковано i розвинуто теорiю еволюцiйних рiвнянь iз дробовими
похiдними за часом, яка набула значної актуальностi в зв’язку з фiзичними
застосуваннями (аномальна дифузiя у фрактальних середовищах).
Роботи А. Н. Кочубея [26, 27] належать до числа перших у свiтовiй
математичнiй лiтературi в цiй галузi;
– побудовано теорiю задачi Кошi для параболiчних псевдодиференцiальних
рiвнянь iз квазiоднорiдними символами, що, зокрема, дало першу
аналiтичну конструкцiю розривних маркiвських процесiв.
– розвинуто низку напрямiв у аналiзi комплекснозначних функцiй над
неархiмедовими полями, зокрема, дослiджено рiзноманiтнi класи
псевдодиференцiальних рiвнянь, розвинуто теорiю маркiвських процесiв на
полi -адичних чисел, спектральну теорiю, нескiнченновимiрний аналiз;
– розвинуто нинi широко вживаний метод абстрактних граничних умов у
теорiї розширень симетричних операторiв.
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Новi класи еволюцiйних рiвнянь та загальнi
граничнi задачi
До даного напрямку вiдносяться працi А.Н.Кочубея, в яких:
(i) започатковано i розвинуто теорiю еволюцiйних рiвнянь iз дробовими
похiдними за часом, яка набула значної актуальностi в зв’язку з фiзичними
застосуваннями (аномальна дифузiя у фрактальних середовищах).
Зокрема, побудовано розв’язок задачi Кошi для рiвняння зi сталими
коефiцiєнтами, а для загального випадку доведено теорему єдиностi;
розвинуто метод параметриксу для рiвнянь зi змiнними коефiцiєнтами та
систем рiвнянь.
(ii) у зв’язку з появою в фiзицi невпорядкованих систем моделей
ультраповiльної дифузiї з логарифмiчним зростанням
середньоквадратичного вiдхилення частки, що дифундує, розвинуто
математичну теорiю еволюцiйних рiвнянь iз похiдними розподiленого
порядку та бiльш загальними операторами типу дробового
диференцiювання за часовою змiнною.
(iii) започатковано теорiю абстрактних операторно-диференцiальних
рiвнянь iз дробовими похiдними, яка у подальшому розвинута у працях
багатьох математикiв.
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Новi класи еволюцiйних рiвнянь та загальнi
граничнi задачi

(iv) побудовано теорiю задачi Кошi для параболiчних
псевдодиференцiальних рiвнянь iз квазiоднорiдними символами, що,
зокрема, дало першу аналiтичну конструкцiю розривних маркiвських
процесiв.
(v) створено метод абстрактних граничних умов у теорiї розширень
симетричних операторiв – загальний опис розширень, який у
застосуваннях до диференцiальних операторiв формулюється в термiнах
умов на межi областi, в особливих точках, тощо.
Подальший розвиток i застосування методу здiйснювались багатьма
математиками рiзних країн i на сьогоднi вiн є загальновживаним для
опису та дослiдження розширень, що є необхiдним, зокрема, для повного
опису багатьох операторiв квантової механiки.

Якiснi методи дослiдження моделей математичної фiзики

Методи неархiмедового аналiзу та
неархiмедової стохастики
Цей напрям представлений працями А.Н. Кочубея, результати якого з
даного напряму можна описати так:
(i) побудовано фундаментальнi розв’язки псевдодиференцiальних
операторiв, що дiють на комплекснозначнi функцiї, якi визначено на
неархiмедовому локальному полi.
(ii) розвинуто спектральну теорiю операторiв типу Шредiнгера на
неархiмедовому локальному полi.
(iii) розвинуто теорiю задачi Кошi для параболiчних
псевдодиференцiальних рiвнянь на неархiмедовому локальному полi.
(iv) введено та дослiджено стохастичнi iнтеграли та стохастичнi
диференцiальнi рiвняння на неархiмедовому локальному полi; доведено
граничнi теореми для сум незалежних однаково розподiлених р-адичних
випадкових величин.
(v) закладено основи неархiмедового нескiнченновимiрного аналiзу.
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Якiсно-аналiтичний аналiз iнтегровностi
нелiнiйних динамiчних систем
Цей напрям представлено в працях Микитюка I.В., Прикарпатського А.К. i
Самойленка В.Г.
В останнi декiлька десятилiть було встановлено, що багато динамiчних
систем класичної математичної i теоретичної фiзики допускають
симплектичнi структури, якi породжуються, в бiльшостi випадкiв,
невиродженими дужками Пуассона.
Моделi сучасної математичної фiзики зазвичай розглядаються як певнi
динамiчнi системи i вивчаються загальними математичними методами,
особливу ефективнiсть серед яких мають тi методи, якi використовують
методи теорiї алгебр i груп Лi, методи диференцiальної геометрiї,
функцiональний i комплексний аналiз. Багато важливих властивостей
таких динамiчних систем пов’язано з наявнiстю у них спецiальних
алгебро-геометричних структур, зокрема, пуассонових.
Особливий Лi-алгебраїчний змiст виявлено у нелiнiйних динамiчних
систем, яких характерна спецiальна властивiсть iзоспектральностi типу
Лакса.
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Якiсно-аналiтичний аналiз iнтегровностi
нелiнiйних динамiчних систем
Розглянуто важливi властивостi нелiнiйних динамiчних систем
математичної i теоретичної фiзики, що стосуються їх спектральних та
алгебро-геометричних властивостей i побудови в явному виглядi їх
розв’язкiв. Авторами розвинуто ефективний операторно-функцiональний
пiдхiд до дослiдження повної iнтегрованостi i побудови гамiльтонової
структури нелiнiйних динамiчних систем, який застосовано для вивчення
широкого класу нелiнiйних динамiчних систем математичної фiзики, що
задаються нелiнiйними диференцiальними рiвняннями з частинними
похiдними, та побудови точних розв’язкiв нелiнiйних диференцiальних
рiвнянь з частинними похiдними i їх дискретних аналогiв.
У процесi дослiдження iнтегровностi динамiчних систем визначається
симплектична структура (дужка Пуасона), що дозволяє записати вихiдну
динамiчну систему в гамiльновiй формi; визначити її першi iнтеграли
(змiннi дiї або закони збереження); визначити додатковi множини змiнних,
обчислити їх еволюцiю пiд дiєю гамiльтонових потокiв, що асоцiйованi з
першими iнтегралами, та знайти зображення типу Лакса.

Якiснi методи дослiдження моделей математичної фiзики

Якiсно-аналiтичний аналiз iнтегровностi
нелiнiйних динамiчних систем
Використовуючи розвинутий авторами градiєнтно-голономний алгоритм
дослiдження прямої проблеми класифiкацiї iнтегровних нелiнiйних
динамiчних систем, знайдено у явному виглядi всi симплектичнi структури
узагальненої iєрархiї гiдродинамiчних систем типу Рiмана та їх важливих
для застосувань модифiкацiй. На основi алгебро-геометричних методiв
для цiєї iєрархiї описано так званi скiнченно-породженi iнварiантнi iдеали
та вiдповiднi їм скiнченновимiрнi зображення алгебр диференцiювань у
формi Лакса. Розкрито структуру прихованих симетрiй i встановлено
залежнiсть мiж iнтегровнiстю вiдповiдних потокiв на спецiальних
ко-алгебрах Лi iз умовою Пуасоновостi та спецiальною D-структурою на
них, яка при певних умовах еквiвалентна запропонованiй школою
Л.Д.Фаддєєва дуальнiй R-структурi.
Цю ж методику побудови редукованих динамiчних систем на основi
теореми Марздена-Вайнстейна ефективно застосовано до розв’язання
проблеми єдиного опису гамiльтонового формалiзму класичних рiвнянь
Максвелла та релятивiстської умови Лоренца для потенцiальної
4-вектор-функцiї.
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Якiсно-аналiтичний аналiз iнтегровностi
нелiнiйних динамiчних систем
На основi розвитку спектральної теорiї конгруентностi диференцiальних
операторiв та узагальнення диференцiально-геометричної теорiї Ходжа,
що запропонована в класичних працях I.В.Скрипника, отримано важливi
результати з теорiї класифiкацiї iнтегровних багатовимiрних нелiнiйних
динамiчних систем на функцiональних многовидах та описано спецiальнi
класи зв’язностей типу Картана з умовами нульової кривини на
iнтегральних пiдмноговидах розв’язкiв i ефективно розв’язано важливу
задачу про класифiкацiю iнтегровних гамiльтонових потокiв на многовидах
Грасмана.
Розвитуто алгебраїчний пiдхiд до теорiї квантового методу Боголюбова
для динамiчних систем статистичної механiки на базi теорiї унiтарних
зображень стандартної (канонiчної) квантової алгебри струмiв. Розглянуто
важливий частинний випадок цiєї алгебри - описано циклiчнi унiтарнi
зображення узагальненої аглебри Вiрасоро на осi.
Також дано опис алгебраїчних i диференцiально-геометричних аспектiв
iнтегровностi гладких нелiнiйних динамiчних систем на функцiональних
многовидах.
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Якiсно-аналiтичний аналiз iнтегровностi
нелiнiйних динамiчних систем
За допомогою градiєнтно-голономного алгоритму дослiджено нелiнiйну
квантово-механiчну модель типу Шредiнгера, що описує одновимiрний
бозе-газ iз узагальненим i𝛿 ′ -потенцiалом попарної взаємодiї мiж
частинками. Запропоновано дискретну версiю апроксимацiйного пiдходу
В.О.Марченка для побудови точних скiнченно-зонних розв’язкiв для
перiодичної дискретизацiї рiвняння Кортевега-де Фрiза.
Побудовано нескiнченну iєрархiю нелiнiйних динамiчних систем типу
Неймана на N-вимiрнiй сферi за допомогою узагальнення пiдходу
Ю.Мозера для випадку скiнченнозонних розв’язкiв рiвняння КдФ.
Розвинуто конструкцiю функцiональної редукцiї типу Дiрака для
iнтегрованих за Лаксом нелiнiйних динамiчних систем як на
функцiональних, так i на функцiонально-операторних банахових
многовидах в рамках градiєнтно-голономного алгоритму iнтегрованостi.
Дано застосування результатiв до класичної проблеми квантування типу
Дiрака для гамiльтонових систем.
Розглянуто аналiтичний опис електродинамiчних моделей взаємодiї
заряджених частинок з електромагнiтним полем на основi нових
конструкцiй лагранжевого та гамiльтонового аналiзу, що базуються на
релятивiстськiй моделi вакуумно-польового середовища.
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Якiсно-аналiтичний аналiз iнтегровностi ...
Запропоновано ефективний пiдхiд до класифiкацiї основних алгебраїчних
структур iнтегровних багато-компонентних гамiльтонових систем, який
дозволяє будувати новi алгебраїчнi структури, в межах яких вiдповiднi
оператори Гамiльтона iснують та генеруються iнтегровними
багато-компонентними динамiчними системами. Показано, що класична
алгебраїчна структура Новiкова, отримана ранiше як умова
гамiльтоновостi на матрично-значний диференцiальний вираз,
виявляється у даному пiдходi як узагальнене диференцiювання алгебри Лi,
яке природним чином пов’язано з вiдповiдно побудованою
диференцiальною петлевою алгеброю Лi.
Як пряме узагальнення цього пiдходу отримано два нових
диференцiювання, основнi алгебраїчнi структури яких збiгаються,
вiдповiдно, з вiдомим правилом Лейбнiца та iз новою алгеброю Рiмана, якi
природним чином генерують рiзнi гамiльтоновi оператори, що описують
широкий клас багато-компонентних iєрархiй iнтегровних гiдродинамiчних
систем типу Рiмана. Вивчено алгебраїчнi структури, що асоцiйованi з
алгеброю Лейбнiца, якi мають важливе значення для її представлень.
Запропоновано новий диференцiально-алгебраїчний метод для вивчення
iнтегровностi за Лаксом узагальнених гiдродинамiчних iєрархiй типу
Рiмана.
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Якiсно-аналiтичний аналiз iнтегровностi ...
В рамках запропонованого авторами вакуумно-польового пiдходу до опису
електродинамiчних моделей в рамках лагранжевого формалiзму
побудовано динамiку частинки в зовнiшньому електромагнiтному полi у
класичнiй формi типу Лагранжа.
Розроблено метод геометричного квантування цiлком iнтегровних
гамiльтонових динамiчних систем на многовидах з точною симплектичною
структурою, який дає змогу описати спектр вiдповiдної квантової системи
в термiнах групи характерiв фундаментальної групи вiдкритого
симплектичного пiдмноговиду, який визначається iнтегралами системи.
Обчислення виконано в термiнах змiнних дiя-кут, якi є природнiми
локальними змiнними для цiлком iнтегровних динамiчних систем в околi
iнварiантних торiв. Це дає змогу побудувати структуру гiльбертового
простору на просторi узагальнених перерiзiв, горизонтальних вiдносно
дiйсної поляризацiї з особливостями, яку визначають iнтеграли системи.
Цей метод в рамках процедури геометричного квантування ефективно
застосовано для квантування динамiчної системи типу Неймана на
двовимiрнiй сферi та для обчиспення дискретного спектру i вiдповiдних
власних функцiй квантової динамiчної системи типу Неймана на
двовимiрнiй сферi.
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Алгебро-геометричнi методи та їх застосування
в теорiї iнтегровних динамiчних систем i теорiї
геометричного квантування
Цi двi, на перший погляд досить далекi теорiї – теорiю iнтегровних
динамiчних систем та теорiю геометричного квантування в публiкацiях
авторiв роботи поєднує спiльний метод дослiдження, а саме, метод
редукцiї та його узагальнення.
Застосування методу симплектичної редукцiї для побудови та дослiдження
динамiки динамiчних систем добре вiдоме, починаючи з 70-х рокiв
минулого столiття з праць Дж. Марсдена i А. Вейнстейна, В.I. Арнольда,
В. Гiйемiна i С. Стернберга, А.М. Переломова та iн.
Проте тiльки в публiкацiях авторiв роботи вперше метод редукцiї в
поєднаннi з алгебраїчними методами ефективно застосовано для
обчислення ко-рангiв вироджених бi-пуассонових структур на алгебрах
iнварiантних функцiй, що необхiдно для доведення повноти системи
iнтегралiв динамiчної системи.
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Алгебро-геометричнi методи та їх застосування
в теорiї iнтегровних динамiчних систем i теорiї
геометричного квантування
Узагальнення методу редукцiї для побудови структур, пов’язаних з
геометричним квантуванням, зокрема, келерових поляризацiй, було
розроблено В. Гiйемiном i С. Стернбергом в 80-х роках минулого столiття,
а пiзнiше вдосконалено в 90-х роках П. Хайнцнером, А. Хаклберрi i
Ф. Лоосом, М. Готе, А. Снятицьким, М. Путою, Дж. Раунслi i
П. Робiнсоном, Н. Хiтчиним, Р. Бєлявским, С. Дональдсоном, О. Бiкаром,
Ф. Кiрван, М. Брiоном, Ф. Кноппом та iн.
Проте тiльки в публiкацiях авторiв роботи вперше узагальнення методу
редукцiї в поєднаннi з алгебро-геометричними методами ефективно
застосовано не для конструювання нових структур, а для класифiкацiї i
опису всiх келерових структур з певними властивостями та обчислення
спектрiв квантових систем, отриманих методом геометричного
квантування з класичних гамiльтонових систем.

Якiснi методи дослiдження моделей математичної фiзики

Алгебро-геометричнi методи та їх ...
До результатiв прiоритетного характеру з даного напряму вiдносяться такi
результати авторiв роботи:
– розроблено метод геометричного квантування цiлком iнтегровних
гамiльтонових динамiчних систем на многовидах з точною симплектичною
структурою, який дає змогу описати спектр вiдповiдної квантової системи
в термiнах групи характерiв фундаментальної групи вiдкритого
симплектичного пiдмноговиду, який визначається iнтегралами системи.
Цей метод застосовано для квантування динамiчної системи типу Неймана
на дво-вимiрнiй сферi;
– отримано класифiкацiю келерових струтур з канонiчною симплектичною
структурою в якостi келерової форми iнварiантних вiдносно
нормалiзованого геодезичного потоку на кодотичних розшаруваннях
компактних симетричних просторiв рангу один;
– отримано класифiкацiю iнварiантних гiпер-келерових струтур на
ко-дотичних розшаруваннях ермiтових компактних симетричних просторiв,
якi продовжують натуральну голоморфну симплектичну структуру на цих
розшаруваннях;
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Алгебро-геометричнi методи та їх ...
– вперше (в 1986 роцi) отримано повну классифiкацiю однорiдних
просторiв G /K компактних пiвпростих груп Лi G , для яких квазiрегулярне
представлення G має простий спектр (аналогiчна класифiкацiя була
отримана роком пiзнiше французьким математиком Брiоном, а вiдповiдна
класифiкацiя для простих груп G була зроблена Крамером ще в 1978
роцi); хоча задача класифiкацiї цих просторiв була поставлена ранiше в
гармонiчному аналiзi (пари Гельфанда (G , K )), теорiї алгебраїчних груп
(сферичнi пари (G , K )) та теорiї комплексних однорiдних редуктивних
просторiв (простори складностi нуль), все ж цю класифiкацiю отримано
методами теорiї динамiчних систем при дослiдженнi iнтегровностi
геодезичного потоку iнварiантної метрики на ко-дотичному розшаруваннi
до G /K та дослiдженнi множини G -iнварiантних функцiй на цьому ж
просторi як алгебри Пуассона;
– отримано повну класифiкацiю майже сферичних пар (G , K ) компактних
груп Лi на пiдставi дослiдження iнтегровностi геодезичного потоку
iнварiантної метрики на ко-дотичному розшаруваннi до G /K ; таким
чином, було розв’язано давно поставлену задачу класифiкацiї комплексних
однорiдних редуктивних просторiв складностi один.
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Геомеричне квантування: метод редукцiї та
iнварiантнi келеровi структури
В [95] розроблено метод геометричного квантування цiлком iнтегровних
гамiльтонових динамiчних систем на многовидах з точною симплектичною
структурою, який дає змогу описати спектр вiдповiдної квантової системи
в термiнах групи характерiв фундаментальної групи вiдкритого
симплектичного пiдмноговиду, який визначається iнтегралами системи.
Обчислення виконано в термiнах змiнних дiя-кут, якi є природними
локальними змiнними для цiлком iнтегровних динамiчних систем в околi
iнварiантних торiв. Це дає змогу побудувати структуру гiльбертового
простору на просторi узагальнених перерiзiв, горизонтальних вiдносно
дiйсної поляризацiї з особливостями, яку визначають iнтеграли системи.
В [95] цей метод ефективно застосовано для квантування динамiчної
системи типу Неймана на двовимiрнiй сферi i обчислення дискретного
спектру та вiдповiдних власних функцiй квантової динамiчної системи
типу Неймана на двовимiрнiй сферi.
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Алгебро-геометричнi методи та їх ...
У працях авторiв роботи
– вперше застосовано метод симплектичної редукцiї та вiдображення
момента для обчислення ко-рангiв iнварiантних вироджених
бi-гамiльтонових структур, пов’язаних з сiмейством симплектичних
структур на многовидi з локально-вiльною дiєю групи Лi симетрiй G ;
– розроблено метод редукцiї, який дозволяє звести дослiдження
бi-гамiльтонової структури на алгебрi G -iнварiантних функцiй на
ко-дотичному розшаруваннi однорiдного простору групи Лi G до
аналогiчної задачi на многовидi з локально-вiльною дiєю групи Лi G
симетрiй;
– розроблено новий метод побудови iнварiантних поляризацiй (структур
Кошi-Рiмана) для геометричного квантування цiлком iнтегровних
гамiльтонових систем на пiдставi дослiдження частот, якi якiсно описують
траєкторiю динамiчної системи на iнварiантних торах;
– застосовано метод гамiльтонової редукцiї для побудови келерових
струтур на ко-дотичних розшаруваннях однорiдних просторiв груп Лi
iнварiантних вiдносно нормалiзованого геодезичного потоку;
– застосовано метод гамiльтонової редукцiї для класифiкацiї
гiпер-келерових струтур на ко-дотичних розшаруваннях ермiтових
симетричних просторiв компактних груп Лi.
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Якiсно-аналiтичнi методи нескiнченновимiрного
аналiзу та їх застосування в квантовiй теорiї
поля i статистичнiй механiцi
Якiсно-аналiтичнi методи математичної фiзики, зокрема, тi, що пов’язаннi
з використанням сучасного функцiонального аналiзу i теорiї операторiв,
широко використовуються при вивченнi багатьох моделей сучасної фiзики,
зокрема, квантової теорiї поля i статистичної механiки.
Цi методи отримують як свiй подальший розвиток i мають важливе
значення для загальної теорiї методiв математичної фiзики на основi
функцiонального аналiзу, так i знаходять широкi i важливi застосування
при вивченнi багатьох моделей фiзики, зокрема, квантової теорiї поля i
статистичної механiки.
Цей напрям представлено в працях О.Л.Ребенка (монографiї [1, 12, 16] та
статтi [35, 38, 50, 51, 64, 87, 121, 123, 124]).
До роботи включено його результати з теорiї аналiтичних методiв
нескiнченновимiрного аналiзу та їх застосування в квантовiй теорiї поля i
статистичнiй механiцi.
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Якiсно-аналiтичнi методи нескiнченновимiрного
аналiзу та їх застосування в квантовiй теорiї
поля i статистичнiй механiцi

Дослiдження стосуються двох таких напрямiв:
1. модельнi системи квантової теорiї поля та статистичної механiки;
2. аналiтичнi методи нескiнченновимiрного аналiзу та їх застосування в
статистичнiй механiцi.
У працях О.Л.Ребенка розвинуто квантову теорiю евклiдової матрицi
розсiяння, рiвноважну статистичну механiку нескiнченних класичних
систем з кулонiвською взаємодiєю описано в рамках моделi евклiдової
квантової теорiї поля i побудовано термодинамiчний граничний перехiд її
фiзичних характеристик. У цих працях також отримано новi результати
математичних дослiджень квантових систем ангармонiчних кристалiв.
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Якiсно-аналiтичнi методи нескiнченновимiрного
аналiзу та їх застосування в квантовiй теорiї
поля i статистичнiй механiцi
Виведено рiвняння для коефiцiєнтних функцiй матрицi розсiяння основних
моделей квантової теорiї поля, побудовано евклiдовi поля та евклiдовi
оператори дiї i отримано розв’язки рiвнянь у виглядi операторних рядiв за
степенями операторiв дiї, запропоновано операторний пiдхiд до усунення
ультрафiолетових розбiжностей, рiвноважну статистичну механiку
нескiнченних класичних систем з кулонiвською взаємодiєю описано в
рамках моделi евклiдової квантової теорiї поля i побудовано
термодинамiчний граничний перехiд її фiзичних характеристик, отримано
новi результати математичних дослiджень квантових систем
ангармонiчних кристалiв.
У працях О.Л.Ребенка, що стосуються другого напряму, розвинуто аналiз
бiлого шуму для складного процесу Пуассона, запропоновано новi
кластернi розклади для кореляцiйних функцiй для нескiнченних
статистичних систем точкових частинок, запропоновано модель
комiркового газу, яка апроксимує вiдповiдну неперервну систему при
довiльних значеннях термодинамiчних параметрiв.
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Iмовiрнiснi методи в задачах спектральної
теорiї та на группах та їх застосування в
математичнiй фiзицi
В останнi десятирiччя активно розвиваються дослiдження на межi теорiї
ймовiрностей, спектральної теорiї та математичної фiзики, де iдеї i методи
теорiї ймовiрностей застосовуються для нетрадицiйних структур, таких як
групи, матрицi, оператори, тощо. Це часто вимагає розвитку нового
апарату та пiдходiв, а також використання результатiв з багатьох роздiлiв
математики.
У роботi представлено результати дослiджень з двох актуальних напрямкiв
математичної фiзики та її застосувань, а саме:
– з теорiї власних значень випадкових матриць великої розмiрностi,
– теорiї групових аналогiв класичних теорем арифметики iмовiрносних
розподiлiв i характеризацiйних теорем математичної статистики.
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Iмовiрнiснi методи в задачах спектральної
теорiї та на группах та їх застосування ...
Авторами роботи:
– доведено гiпотезу Дайсона унiверсальностi локального розподiлу власних
значень 𝛽-матричних моделей з довiльним 𝛽, що є однiєю з центральних
проблем теорiї випадкових матриць i має численнi застосування як у
фiзицi, зокрема, для розвитку теорiї струн i багатьох задач статистичної
фiзики, так i розвитку теорiї ортогональних полiномiв, комбiнаторики,
комплексного аналiзу та iнших роздiлiв математики i фiзики;
– вирiшено низку важливих i принципових характеризацiйних задач
математичної статистики на локально компактних абелевих групах.
Зокрема, детально вивчено груповi аналоги класичної теореми
Скитовича-Дармуа, iсторiя якої сягає до дослiджень Максвелла про
розподiл швидкостей руху молекул, побудовано теорiю розкладань
випадкових величин, якi приймають значення в локально компактнiй
абелевiй групi i знайдено повний опис груп, на яких всi дiльники розподiлу
Гауса є також розподiлами Гауса, вивчено умови на скiнченну мiру, при
виконаннi яких узагальнений розподiл Пуассона, який породжується цiєю
мiрою, належить класу розподiлiв, якi не мають нi iдемпотентних
дiльникiв, нi дiльникiв, що не розкладаються.
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