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Мета циклу робiт. Перша мета дослiдження - перевiрка iснування, єдностi
та стiйкостi розв’язкiв для декiлькох крайових задач математичної фiзики, що
пов’язанi з параболiчними рiвняннями змiнного типу та не пiдпадають пiд мето-
ди вiдомих теорiй.

Друга мета дослiдження - детальний спектральний аналiз несамоспряжених
операторiв, що виникають при дослiдженнi вищезгаданих крайових задач.

Наукова новизна отриманих результатiв. В циклi робiт одержанi такi
новi результати.

• Побудовано теорiю iснування та єдностi розв’язкiв для абстрактного кiне-
тичного рiвняння у некоерцитивному випадку.

• Отримано критерiї подiбностi до самоспряженого оператора для операторiв
(sgnx1)(−∆+ c), де c -стала, та для операторiв (sgnx)(−d2/dx2 +Q), де Q
- напiвобмежений самоспряжений оператор.

• Отримано критерiй подiбностi до самоспряженого для iндефiнiтного опера-
тора Штурма-Лiувiлля (sgnx)(−d2/dx2+q) у термiнах вагової оцiнки iнтег-
рала Кошi, а також умови подiбностi у термiнах функцiї Вейля.

• Отримано критерiй подiбностi до самоспряженого для операторiв
(sgnx)p(−id/dx), де p - полiном парного степеня.

• При спектральному аналiзi несамоспряженого оператора
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пов’язаного з задачею про рiдку плiвку в цилiндрi, що обертається, I.М.
Карабаш особисто одержав наступнi результати. Вiн довiв повноту системи
власних функцiй (вiдсутнiсть приєднаних функцiй було отримано
М. Чугуновою). Довiв вiдсутнiсть базисностi Рiсса системи власних векторiв.
Довiв приналежнiсть спектра уявної вiсi iR для випадку цiлих значень 1/ε
(для нецiлих значень 1/ε цей результат було отримано ранiше у роботi J.
Weir, Appl. Math. Lett., 2009). Явний вигляд областi визначення оператора
I.М. Карабаш знайшов спiльно з М. Чугуновою i С.Г. Пятковим.

• Отримано достатнi умови регулярностi критичної точки нуль для J-само-
спряжених операторiв Ay = sgn x

|w| (−(by′)′ + qy). Знайдено широкий клас
коефiцiєнтiв w, для яких J-невiд’ємний оператор sgn x

|w|
d2

dx2 має сингулярну
критичну точку в нулi.
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• Для оператора Штурма-Лiувiлля − d2

dx2 +q зi скiнченнозонним потенцiалом,
знайдено необхiднi та достатнi умови, за яких частина оператора
(sgnx)(− d2

dx2 +q), що вiдповiдає iстотному спектру, є подiбною до самоспря-
женого оператора.

• Для операторiв Штурма-ЛiувiлляAy = sgn x
|w| (−(by′)′ + qy) у термiнах сингу-

лярних iнтегралiв описано жорданову структуру частини оператора, що
вiдповiдає власним значенням. Доведено вiдсутнiсть власних значень в
iстотному спектрi операторiв (sgnx)(− d2

dx2+q) для кiлькох класiв потенцiалiв
q.

• У класi операторiв Штурма-Лiувiлля Ay = sgn x
|w| (−(by′)′ + qy) отримано

характеризацiю дефiнiзуємих операторiв.

• Для оператора Штурма-Лiувiлля (sgnx)(− d2

dx2 + q) з потенцiалом, що має
скiнчений перший момент, доведено необхiднiсть та достатнiсть J-додатностi
для подiбностi оператора до самоспряженого.

• Отримано критерiй подiбностi для розширень симетричного оператора зада-
ного диференцiальним виразом (sgnx)d2/dx2 та умовами y(0) = y′(0) = 0.

Практична значимiсть. Результати циклу робiт мають теоретичний харак-
тер, а її методи знаходять застосування у теорiї параболiчних рiвнянь змiнного
типу та у математичної фiзицi. Деякi з результатiв вже використовуються в
роботах фахiвцiв з чисельних методiв.

Публiкацiї. Результати циклу робiт ”Прикладний спектральний аналiз не-
самоспряжених операторiв” опублiковано в 14 наукових статтях, з них 11 опублi-
ковано у реферуємих мiжнародних журналах, а 3 статтi - у реферованих збiрни-
ках робiт мiжнародних конференцiй.

Згiдно бази даних MathSciNet (www.ams.org/mathscinet/) Американського
математичного товариства, результати висунутого циклу процитовано 47 разiв
22 авторами.

Загалом I.М. Карабаш має 19 реферованих публiкацiй, якi згiдно бази даних
MathSciNet процитовано 48 разiв 22 авторами; h-iндекс автора, обчислений
згiдно бази даних MathSciNet, дорiвнює 5.

Згiдно бази даних Scopus, I.М. Карабаш має 12 Scopus-публiкацiй, якi проци-
товано 19 разiв у публiкацiях цiєї бази даних. Scopus h-iндекс автора дорiвнює 3.
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ОСНОВНИЙ ЗМIСТ ЦИКЛУ РОБIТ

Параболiчнi рiвняння змiнного типу, що з’являються у математичнiй фiзицi,
часто виявляються незручними для iснуючих математичних теорiй та потребу-
ють винаходу спецiальних методiв.

Типовим прикладом цього є рiвняння

∂h

∂t
+ Th = 0, θ ∈ (−π, π), t ∈ (0, T ), (1)

Th = ε
∂

∂θ
sin(θ)

∂

∂θ
h+

∂

∂θ
h, h(−π) = h(π), ε > 0, (2)

що описує еволюцiю тонкої рiдкої плiвки на внутрiшнiй поверхнi цилiндра,
що обертається в гравiтацiйному полi. Ця лiнеарiзована модель була отримана
нещодавно у роботi (Benilov, O’Brien, Sazonov, J. Fluid Mech., 2003) за припущен-
ням, що плiвка досить тонка для того, щоб сила ваги була порiвнянною з
ефектами викликаними в’язкiстю та центробiжною силою. Подiбнi моделi виника-
ють у багатьох прикладних задачах. Наприклад, в задачi про флуоресцентне
покриття для електричної лампи.

Аналiтичне дослiдження задачi Кошi для (1), ускладнено змiною знаку коефi-
цiєнта sin(θ), його сильним виродженням та, як наслiдок, незвичайним для
рiвнянь другого порядку видом умов перiодичностi h(−π) = h(π) (умова не
мiстить перших похiдних).

На ”фiзичному рiвнi” строгостi Benilov, O’Brien i Sazonov обґрунтували асимп-
тотичними методами iснування розв’язкiв, що вибухають за скiнчений час (blow-
up). За допомогою асимптотичних та чисельних методiв вони також прийшли до
дуже незвичного набору гiпотез вiдносно власних значень та базисностi власних
функцiй оператора T .

Цi гiпотези були строго математично доведенi у роботi [10], (тут i далi [1,2,...]
- посилання на роботи висунутого циклу). Зокрема, було доведено, що система
власних функцiй оператора T є повною у просторi L2(−π, π), але не є базисом
Рiсса (безумовним базисом).

Iншим вiдомим прикладом є крайова задача для простого на перший погляд
1+1 параболiчного рiвняння змiнного типу

w(µ)
∂ψ

∂x
(x, µ) =

∂

∂µ
b(µ)

∂

∂µ
ψ(x, µ)− q(µ)ψ(x, µ), (3)

µw(µ) > 0, b(µ) > 0, q(µ) ∈ R,
0 < x < τ <∞, µ ∈ (−a, a),
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що виникає у теорiї переносу та теорiї випадкових процесiв як стацiонарне
рiвняння Фоккера-Планка у фазовому просторi. Тут маршова змiнна x вiд-
повiдає не часу, а є просторовою змiнною, тому краєвi умови, що мають фiзичний
сенс, приймають вигляд

ψ(0, µ) = ϕ+(µ) для µ > 0, ψ(τ, µ) = ϕ−(µ) для µ < 0. (4)

Такi рiвняння почали з’являться в математичнiй фiзицi починаючи з
1930-х рокiв. Найбiльш вiдомою є модель Боте (Bothe) розсiяння електронiв
на пластинцi, для якої w(µ) = µ, a = 1, b = (1 − µ2), q = 0. Математичне
обґрунтування формального розкладу за власними функцiями для розв’зкiв
цього рiвняння (Bethe, Rose, Smith, Proc. Am. Phil. Soc., 1938) зайняло 40 рокiв
i було закiнчено в роботi (Beals, J. Math. Anal. Appl., 1977). Найбiльш важливий
крок в розумiннi рiвнянь такого типу було зроблено у роботi (Baouendi, Grisvard,
J. Funct. Anal., 1968) для модельного рiвняння

µ
∂ψ

∂x
(x, µ) =

∂2ψ

∂µ2 (x, µ), 0 < x < τ <∞, µ ∈ (−a, a) (5)

зi скiнченим a.
Узагальнення та переклад на спектральну мову роботи (Baouendi, Grisvard,

J. Funct. Anal., 1968) призвело до побудови теорiї абстрактного кiнетичного
рiвняння та методу Бiлса-Пяткова доведення безумовної базисностi власних
функцiй для елiптичних операторiв з iндефiнiтною (знакозмiнною) ваговою
функцiєю. Цi результати пiдсумовано у декiлька монографiях, наприклад,
(Greenberg, van der Mee, Protopopescu, Birkhäuser, 1987) та (Pyatkov, VSP, 2002),
але вiдповiднi методи працюють лише для операторiв

Ly =
1

|w|
(−(by′)′ + qy) (6)

с дискретним спектром, що, в загалi кажучи, не виконується коли a = ∞
або коефiцiєнти оператора мають сильне виродження. Простiшим прикладом є
рiвняння (5) у важливому випадку, коли µ змiнюється на (−∞,+∞). У цьому
випадку спектр σ(L) оператора L є неперервним та спiвпадає з [0,+∞).

Роботи [1-8] та [11-13] висунутого циклу присвячено параболiчним рiвнянням
типу (3) та спектральному аналiзу вiдповiдних несамоспряжених операторiв
(sgnµ)L з неперервним спектром.

Нагадаємо, що два оператора T1 и T2 у гiльбертовому просторiH є подiбними,
якщо iснує оператор S, такий що S та S−1 є обмеженими та T2 = ST1S

−1.
У роботi [12] показано, що при наявностi неперервного спектру у оператора

sgnw(µ) L властивiсть безумовної базисностi може бути замiнена подiбнiстю
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оператораA = (sgnµ)L до самоспряженого. Для цього було спрощено формалiзм
теорiї абстрактного кiнетичного рiвняння. Рiвняння (3) було записано у iншому
абстрактному виглядi

dψ

dx
= −JLψ(x), 0 < x < τ <∞. (7)

Тут L та J - оператори у абстрактному гiльбертовому просторi H з такими
властивостями: оператор L - самоспряжений, оператор J унiтарний та само-
спряжений одночасно, J = J∗ = J−1. Для того, щоб записати крайовi умови
(4), розглянемо ортогональнi проектори P± на пiдпростори H± := ker(J ∓ I).
Зрозумiло, що

H = H+ ⊕H− та J = P+ ⊕ P−.

Тодi умови (4) можуть бути переписанi наступним чином:

P+ψ(0) = ϕ+, P−ψ(τ) = ϕ−, (8)

де ϕ+ ∈ H+ та ϕ− ∈ H− є заданими.

Теорема 1 ([12]) Припустимо, що L = L∗ та L > 0 (тобто L ≥ 0 i kerL =
{0}). Тодi, якщо оператор JL є подiбним до самоспряженого, то для кожної
пари {ϕ+, ϕ−}, ϕ± ∈ H±, iснує єдиний сильний розв’язок ψ задачi (7)-(8).

Задача (5), (4) є стiйкою, коли оператор JL є подiбним до самоспряженого,
(див., [12, роздiл 3]). Рiвняння (3) у випадку не невiд’ємного L розглянуто у
роботi [14].

Таким чином, питання iснування, єдиностi, та стiйкостi розв’язкiв задачi (5),
(4) зведено до проблеми подiбностi до самоспряженого для оператора A = JL,
що у випадку рiвняння (3) має вигляд

Ay =
1

w
(−(by′)′ + qy) . (9)

При цьому

(Jf)(µ) = (sgnµ)f(µ), Ly =
1

|w|
(−(by′)′ + qy) .

Проблему подiбностi для оператора (9) за рiзноманiтними припущеннями на
функцiї w, b, та q було розв’язано у роботах [3,4,6-9,11,13], де також проведено
детальний спектральний аналiз цього оператора. В попереднiх роботах [1,2]
розглянуто диференцiальнi оператори високого порядку зi сталими коефiцiєн-
тами та доведено такий критерiй.
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Теорема 2 ([1,2]) Нехай p(t) = t2n +a2n−1t
2n−1 + ...+a0 – полiном з дiйсними

коефiцiєнтами aj. Тодi оператор A = (sgnx)p
(
−i d

dx

)
, що дiє у просторi L2(R),

є подiбним до самоспряженого тодi i тiльки тодi, коли полiном p невiд’ємний
(тобто p(t) ≥ 0, t ∈ R).

Виникає природне питання: чи можливо застосувати методи, що були роз-
робленi для перевiрки подiбностi оператора (9) до елiптичних операторiв у
частинах похiдних. Для модельного випадку, коли H - абстрактний гiльбертiв
простiр, Q ≥ γ - напiвобмежений самоспряжений оператор у H i оператор A =
(sgnx)(− d2

dx2 + Q) дiє у просторi вектор-функцiй L2(R;H), питання подiбностi
було вирiшено у роботi [5]. Зокрема, була отримана така теорема.

Теорема 3 ([5]) Нехай Q = Q∗ ≥ γ. Тодi оператор A = (sgn x)
(
− d2

dx2 +Q
)
,

що дiє у просторi L2(R;H), є подiбним до самоспряженого тодi i тiльки тодi,
коли Q ≥ 0.

Зокрема, звiдси витiкає, що для c ∈ R оператор A = (sgn x1) (−∆ + c) у
просторi L2(Rn) є подiбним до самоспряженого тодi i тiльки тодi, коли c ≥ 0.

Доповiдi. Результати циклу ”Прикладний спектральний аналiз несамоспря-
жених операторiв” доповiдалися на наступних семiнарах та мiжнародних конфе-
ренцiях:
• чисельнi доповiдi на семiнарi з нелiнiйного аналiзу Iнституту прикладної
математики та механiки НАН України, 1999-2010 рр.;
• Functional analysis Valencia 2000, Valencia, Spain, 2000 р., секцiйна доповiдь;
• Crimean Autumn Math. School-Symposium, Ласпi, Україна, 2000 та 2002-2005
рр., 5 секцiйних доповiдей;
•Мiжнародна Конференцiях молодих учених механiко-математичного факульте-
ту МДУ, Москва, 2000, 2001 рр., 2 секцiйнi доповiдi;
• доповiдь на семiнарi, the University of Vaasa, Finland, 2003 р.;
• 4-7th Workshops Operator Theory in Krein Spaces and etc., Berlin, Germany,
2004-2007 рр., 4 запрошенi доповiдi;
• доповiдь на Київському мiському семiнарi з функцiонального аналiзу, 2005 р.;
• 77th Annual Meeting of the Gesellschaft für Angewandte Mathematik und
Mechanik e.V. (GAMM 2006), Berlin, Germany, 2006 р., секцiйна доповiдь,
• доповiдь на семiнарi у Institut für Mathematik, Technische Universität Berlin,
Germany, 2006 р.;
• доповiдь на семiнарi, Department of Mathematics, Humboldt-Universität zu
Berlin, Germany, 2006 р.;
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• доповiдь на семiнарi, Johann Radon Institute for Computational and Applied
Mathematics (RICAM), Austrian Academy of Sciences, Linz, Austria, 2007 р.;
• The 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM
2007), Zurich, Switzerland, 2007 р., секцiйна доповiдь;
• PIMS-CRG Workshop in Geometry and Harmonic Analysis, Calgary, Canada,
2008 р., секцiйна доповiдь;
• The XIXth International Workshop on Operator Theory and its Applications
(IWOTA 2008), Williamsburg, Virginia, USA, 2008 р., секцiйна доповiдь;
• 2 доповiдi на семiнарi ”POTSI/MITACS Talks in Analysis”, University of Cal-
gary, Canada, 2008 та 2010 рр.;
• Northwest Functional Analysis Seminar, BIRS, Banff, Canada, 2009 р., запрошена
лекцiя.
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