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на дисертацію Русанюк Лариси Іванівни 
«Рівняння математичної фізики з випадковими чинниками, 

що мають важкі хвости розподілу»
подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і математична статистика

Актуальність теми дисертації. Дисертацію присвячено важливому 
розділу теорії стохастичних диференціальних рівнянь (СДР) у частинних 
похідних, який можна назвати «стохастичні рівняння математичної фізики». 
На регулярній основі цей розділ розвивається протягом останніх сорока років.

Дослідження диференціальних рівнянь у частинних похідних із 
випадковими збуреннями було розпочато в роботі Е. СаЬапа (1970). 
Бібліографія з теорії СДР у частинних похідних міститься в роботах 1. \Уа1зЬ 
(1986) та 8. Боїоізку, Ь. Когоузкіу (2017).

Більшість досліджень СДР у частинних похідних стосується рівнянь з 
гауссівським шумом. Такі хвильові рівняння вивчались у роботах К. Па1ап§, 
N. Ргап§оз (1998), К. Сагтопа, Б. Ииаіаіі (1998), А. Міііеі, Р.-Ь. Могіеп 
(2000), В. Оа1ап§, М. 8апг-8о1е (2009), К. Ваіап, С. Тибог (2010). До цих робіт 
варто додати посилання на статтю Е. Огзіп§ег (1982), присвячену 
стохастичному рівнянню коливань струни. Рівняння теплопровідності з 
гауссівським шумом розглядались у роботах В. Ваіап, О. К іт  (2008), В. Ваіап, 
С. Тибог (2010), Е. Миаіагі, Ь. (^иег-БагсІапуопз (2012), із субгауссівським 
шумом -  у статті Ю.В. Козаченко, Г.І. Сливки-Тилищак (2014). Вказані роботи 
істотно використовують гауссівську та субгауссівську техніку, яка не може 
бути застосована для розподілів із важкими хвостами.

Теорію СДР у частинних похідних із шумом Леві викладено у 
монографіях 8. Резгаї, Е 2аЬсгук (2007), СЬо\у Рао-Еіп (2015) та великій 
кількості статей, на яких ми не станемо зупинятись. Практично в усих цих 
роботах випадковий шум є білим, тобто має незалежні прирости.

М ’які розв’язки стохастичних рівнянь теплопровідності та хвильових 
рівнянь, керованих загальною стохастичною мірою, розглядались у роботах 
В. М. Радченка (209-2010), Д. М. Городньої (2012), І. М. Боднарчук, 
Г.М. Шевченка (2016), І.М. Боднарчук (2016), І. М. Боднарчук, В.М. Радченка 
(2018).

Огляд літератури дисертації з СДР у частинних похідних зі стійким 
шумом містить переконливі пояснення, чим саме відрізняються результати, 
отримані Л. І. Русанюк, від цитованих робіт у цьому напрямку досліджень. 
Дані роботи ми не можему тут розглядати детально, а тільки вкажемо на деякі 
з них: Б. Муїпік (2002), С. Миеііег, Б. Муіпік, А. 8іап, (2006), В. Ваіап 
(2012, 2014), І. \¥ап§ (2014), Уап§ Хи, X. 2Ьои (2017), С. СЬоп§ (2018).

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універоіие' 

імені Тараса Шевченка
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І
1

Для багатьох природних явищ властиві саме важкі хвости розподілів 
випадкових чинників. У дисертації Л. І. Русанюк досліджено СДР у частинних 
похідних, у правій частині яких стоїть випадковий шум, що має важкі хвости 
розподілу. Розглянуто параболічне рівняння (рівняння теплопровідності) та 
гіперболічні (рівняння вимушених коливань однорідної струни, хвильове 
рівняння). Для рівнянь зі стійким розподілом шуму, оскільки дисперсії -  
нескінченні, то відповідні функціональні простори, в яких розглянуто 
рівняння, не є гільбертовими, а у випадку нескінченного математичного 
сподівання, вони також не є банаховими. Це призводить до значних технічних 
ускладнень, які в дисертації долаються з використанням розкладів Лепажа.

Враховуючи теоретичну важливість такого роду досліджень, слід 
відзначити тему дисертації, як, безсумнівно, актуальну.

Зміст роботи. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, 
п’яти розділів, висновків та списку з 67 використаних джерел.

У вступі з достатньою повнотою представлено отримані результати.
У 1 -му розділі зроблено огляд літератури за темою дисертації.
У 2-му розділі наведено потрібні в подальшому математичні факти про 

симетричні а  -стійкі міри, інтеграли за ними та відповідні розклади Лепажа, 
дробове інтегрування. Доведено лему 2.4.1 про оцінки інтегралів Фур’є. Далі 
вивчено стохастичні рівняння теплопровідності, чинником випадковості в 
якому є дійсний гармонізований дробовий стійкий процес. Визначено 
потенційний розв’язок рівняння як згортку фундаментального розв’язку 
рівняння з випадковим шумом. Розглянуто наближення розв’язку частковими 
сумами ряду Лепажа. Доведено, що розв’язки рівняння, відповідні частковим 
сумам розкладу Лепажа, збігається до розв’язку вихідного рівняння. Показано, 
що потенційний розв’язок є узагальненим розв’язком. Ці результати 
складають зміст теорем 2.6.1 та 2.7.1.

У 3-му розділі досліджено стохастичне рівняння коливань однорідної 
струни з закріпленими кінцями, в якому права частина є добутком 
невипадкової функції та випадкового білого шуму з симетричним а  -стійким 
розподілом. Потенційний розв’язок рівняння визначено методом Фур’є. 
Доведено, що він зодовольняє рівняння в узагальненому сенсі (теореми 3.1.1, 
3.2.1). Досліджено гладкість розв’язку рівняння та доведено, що він є майже 
напевно гельдеровим за часовою та просторовою змінними (теорема 3.3.1).

У 4-му розділі розглянуто хвильове рівняння на площині, в якому 
джерелом випадковості є симетричний а -стійкий білий шум. Розглянуто 
випадки, коли шум є просторовим та просторово-часовим. Потенційні 
розв’язки відповідних рівнянь визначено формулами Пуассона-Парсеваля та є 
узагальненими (теореми 4.1.3, 4.2.3).

Для хвильового рівняння з просторовим шумом показано, що розв’язок 
рівнянь є гельдеровим за часовою змінною, а за просторовою змінною -  майже 
напевно необмеженим в околі будь-якої точки, де множник перед білим 
шумом не обертається в нуль (теореми 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4).
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5

Для хвильового рівняння з просторово-часовим шумом показано, що 
розв’язок рівняння -  необмежений в околі бідь-якої точки, де множник перед 
білим шумом не обертається в нуль (теореми 4.2.1, 4.2.2).

У 5-му розділі досліджено тривимірне хвильове рівняння з правою 
частиною, яка має симетричний а -стійкий розподіл. Розглянуто випадки, 
коли збурення є білим шумом та коли воно є кольоровим шумом. В обох 
випадках доведено, що потенційні розв’язки рівняння, задані формулами 
Кірхгоффа, є узагальненими розв’язками (теореми 5.1.1, 5.1.2, 5.2.5, 5.2.6).

У випадку кольорового шуму визначено випадкову міру, породжену 
дійсним анізотропним гармонізованим дробовим стійким полем 2 Н 
з параметром стійкості а є (1,2) та індексом Хюрста Н є ( У г , 1). Доведено, 
що ця міра є а  -адитивною за ймовірністю. Побудовано інтеграл за цією мірою, 
що, власне, й надало можливість розглядати хвильове рівняння на К3 з 
випадковим шумом, згенерованим полем 2 Н (твердження 5.2.1, 5.2.2, теореми 
5.2.1, 5.2.4). Показано, що розв’язок рівняння, заданий формулою Кірхгоффа 
має модифікацію, неперервну за Г ельдером будь-якого порядку до 
тіп((ЗН-1),1). У випадку, коли Н є (2/з,1) показано, що модифікація -  
абсолютно неперервна (теорема 5.2.7).

Отримані нові наукові результати.У дисертації отримано такі основні 
нові результати:

-  для стохастичного рівняння теплопровідності, джерелом випадковості 
у якому є дійсний гармонізований дробовий стійкий процес, доведено 
існування узагальненого розв'язку; розглянуто наближення розв'язку 
стохастичного рівняння теплопровідності розв'язками рівнянь, які 
відповідають частковим сумам ряду Лепажа випадкового шуму, і доведено 
збіжність наближень до розв'язку вихідного рівняння;

-  доведено існування узагальненого розв'язку стохастичного рівняння 
вимушених коливань однорідної струни із закріпленими кінцями, яке збурене 
а-стійким шумом; показано, що розв'язок стохастичного рівняння вимушених 
коливань однорідної струни є гельдеровим за часовою та просторовою 
змінними;

-  для стохастичного хвильового рівняння на площині з просторовим а- 
стійким шумом показано, що узагальнений розв'язок рівняння задається за 
допомогою формули Пуассона-Парсеваля; доведено, що розв'язок 
стохастичного хвильового рівняння на площині з просторовим а-стійким 
шумом є гельдеровим за часовою змінною, а за просторовою змінною з 
імовірністю 1 є необмеженим;

-  для стохастичного хвильового рівняння на площині з симетричним а- 
стійким просторово-часовим шумом доведено, що узагальнений розв'язок 
задається формулою Пуассона-Парсеваля, і показано, що розв'язок рівняння є 
необмеженим за просторовою та часовою змінними;

-  для тривимірного хвильового рівняння з симетричним а-стійким 
білим шумом у правій частині доведено, що формула Кірхгоффа задає 
узагальнений розв'язок рівняння;
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-  визначено випадкову міру, породжену дійсним анізотропним
гармонізованим дробовим стійким полем, доведено с-адитивність міри за 
ймовірністю; побудовано інтеграл за мірою, породженою дійсним
анізотропним гармонізованим дробовим стійким полем;

-  для тривимірного хвильового рівняння з симетричним а-стійким
кольоровим шумом, породженим дійсним анізотропним гармонізованим 
дробовим стійким полем, доведено, що формула Кірхгоффа задає
узагальнений розв'язок рівняння; доведено умови гельдеровості та абсолютної 
неперервності розв'язку тривимірного хвильового рівняння з симетричним а- 
стійким кольоровим шумом.

Обґрунтування отриманих результатів. Теоретичні результати роботи 
містяться у перелічених вище теоремах, твердженнях та лемі, строго 
доведених із ретельним та винахідливим використанням сучасної
математичної техніки, що включає в себе методи теорії СДР, теорії випадкових 
процесів і полів, теорії ймовірностей, теорії міри, теорії функцій. У роботі 
вперше запропоновано використання розкладів Лепажа для доведення 
існування та встановлення вибіркових властивостей розв’язків СДР у
частинних похідних зі стійким випадковим шумом.

Зауваження. За текстом роботи необхідно зробити деякі зауваження:
1) стор. 66. Неправильно взято математичне сподівання, але це не 

впливає на збіжність відповідого ряду, якщо взятий ого правильно.
2) стор. 71. Неправильна оцінка математичного сподівання у перших 

рядках, але її можна зробити правильною за рахунок збільшення гладкості 
функції ог(х, І).

3) стор. 74-75. Двічі повторено одне й те саме означення.
4) стор. 87. У формулі (4.12) та нижче під знаками інтегралів не повинна 

бути присутня міра М.
5) стор. 96. Формулювати зауваження 5.1.1 після теореми 5.1.2 

недоцільно. Також недоцільно у двох останніх рядках цієї ж сторінки писати 
один і той самий інтеграл.

6) стор. 101. Позначення в останньому рядку повинно було з’явитися на 
попередній сторінці.

7) стор. 108. Тут порушено послідовнясть викладення матеріалу.
8) Текст роботи містить ряд описок, на які автору було вказано усно. 

Зокрема, на стор. 57 в нерівності константа С від к не залежить; на стор. 64 в 
останньому рядку, а на стор. 6 5 - у  третьому рядку не потрібно писати 
математичне сподівання; на стор. 99 слід писати « Н є (‘/ г , 1) »; на стор. 112 у 
другому рядку пропущено слово «отримано» тощо.

Наведені зауваження здебільшого мають редакторський характер і не 
можуть вплинути на загальну позитивну оцінку роботи.

Викладення результатів у опублікованих працях та авторефераті.
Основні результати дисератації з достатньою повнотою викладено у 12 

наукових публікаціях, серед яких -  6 статтей у фахових наукових виданнях, із
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г
яких 3 - у  виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України, 2 з них -  у виданнях, включених до наукометричної бази 8СОРШ ; 1 
-  в іноземному виданні, включеному до наукометричної бази 8СОРИ8; 2 -  в 
іноземних виданнях, включених до наукометричної бази \УеЬ ої'Зсіепсе; 6 тез 
доповідей на наукових конференціях, із яких 5 -  міжнародних.

Результати дослідження належним чином предеставлено в авторефераті, 
зміст якого -  ідентичний з основними положеннями дисертації.

Висновки.
Дисертація є самостійним, логічно завершеним, методологічно і 

теоретично обґрунтованим, виконаним на високому фаховому рівні науковим 
дослідженням, яке містить суттєві нові результати в галузі стохастичних 
рівнянь математичної фізики. Робота є теоретичним дослідженням. Результати 
автора можна використовувати для читання спеціальних курсів лекцій з теорії 
СДР у частинних похідних на математичних факультетах провідних 
університетів України та за кордоном.

Вважаю, що дисертація Русанюк Лариси Іванівни «Рівняння 
математичної фізики з випадковими чинниками, що мають важкі хвости 
розподілу», подана на здобуття наукового ступеня кандидата фізико- 
математичних наук за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і 
математична статистика, відповідає вимогам п.п. 9, 11-14, чинного «Порядку 
присудження наукових ступенів», затвердженого постановою КМУ №567 від 
24.07.2013 р. зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ №656 від 
19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015р., №567 від 27.07.2016р. і наказу № 40 
МОН України від 12.01.2017р.), а її автор, безсумнівно, заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 
спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і математична статистика.

Офіційний опонент 
доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри математичного 
аналізу та теорії ймовірностей 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» О. В. Іванов

08 січня 2019 р.

Учений секретар
КПІ ім. Ігоря Сікорського А. А. Мельниченко

Від
Відділ діловодства та архіву 

«чеського національного університету 
імоні Тараса Шевченка
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В І Д Г У к
офіційного опонента на дисертаційну роботу

Русанюк Лариси Іванівни
"Рівняння математичної фізики з випадковими чинниками 

що мають важкі хвости розподілу”,

подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата фізико-математичних наук 

за спеціальністю
01.01.05 теорія ймовірностей та математична статистика

В шсертаційній роботі розглядаються параболічні та еліптичні рівняння в частинних 
похідних з випадковими правими частинами. Врахування впливу випадкових чинників 
робить модель більш адекватною реальному процесу. Оскільки багато явищ характеризу
ються впливом випадкових шумів з розподілами, ідо можуть мати, так звані, важкі хвости, 
е актуальними дослідження проведені в даній дисертаційній роботі. Виконувалась робота 
у відповідності до держбюджети их науково-дослідних .тем кафедри теорії ймовірностей, 
стани гики та акгуарної математики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.

З аналізу сексту дисертаційної роботи випливає, що сформульовані автором висновки 
достатньо обгрунтовані. Доведення тверджень роботи спираються на фундаментальні ре- 
іульта ги теорії випадкових процесів і полів, теорії стохаетичних диференціальних рівнянь, 
теорії рівнянь математичної фізики та загалом є коректними.

Зупинимось на основних, на мій погляд, отриманих в дисертації результатах, які ви- 
шачають її наукову новизну та значимість. Ці результати містяться в 2 5 розділах
цісертації. Основні результати другого розділу стосуються часткового випадку одиови- 
мірного стохаетичного рівняння теплопровідності з шумом породженим дійсним гармоні- 
ювашш дробовим ст ійким процесом. Побудовано узагальнений розв’язок такого рівняння 
та досліджено його властивості. Наступні розділи дисертації присвячені стохастичиому 
хвильовому диференціальному рівнянню в одно-, дво- та тривимірному просторах. Там 
побудовані узагальнені розв'язки деяких початково-крайових задач для таких рівнянь та 
досліджені їх властивості. Окремо слід відзначити розроблену теорію інтегрування за мі
рою, що відповідає дійсному гармонізованому анізотропному дробовому стійкому полю в 
тривимірному просторі.

Практична цінність отриманих в дисертації результатів полягає в розробці методики 
розв'язання стохаетичних диференціальних рівнянь в частинних похідних, зокрема, рів
няння теплопровідності та хвильового рівняння.

Основні результати дисертації достатньо відображені в 6 наукових роботах, опубліко
ваних у фахових виданнях. Одна з них опублікована без співавторів. Особистий внесок 
здобувана у спільних публікаціях відображений в дисертації та авторефераті. Матеріали 
иігертації пройшли достатню апробацію, вони доповідались автором на б наукових кон

ференціях та на засіданнях 4 семінарів. Автореферат правильно і з достатньою повнотою 
відображає основний зміст дисертації.

Дисертаційна робота та автореферат оформлені у відповідності до "Вимог до оформ
лення дисертації", затверджених наказом Міністерства освіти і науки України .Vй Ш від 
12.01.2017. Виклад матеріалу дисертації супроводжується посиланнями в тексті робот и на 
результати праць інших дослідників. Дисертація та автореферат викладені україш ькою

1

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет» 

імені Тараса Шевченка
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мовою грамотно, чітко, послідовно, на досить високому професійному рівні. Основні ре
чу, плати коректно та логічно сформульовані і представлені у зрозумілій формі.

Разом з тим, слід зробити наступні зауваження до дисертаційної роботи:

1. Основне зауваження стосується означення узагальненого розв’язку етохаспічного 
рівняння теплопровідності. В ньому потрібно використовувати оператор спряжений 
до теплового оператора. Крім того, в доведенні Теореми 2.7.1 допущена неточність, 
яка якраз і знівелювала некоректність згаданого означення.

2. В Теоремі 2.1.2 стверджується, що для екінченності абсолютного моменте иоря іку
у о-стійкого розподілу необхідною та достатньою умовою є у < о. о ф 2. Хоча ця 
умова є тільки достатньою.

3. У властивостях інтегралу за стійкою мірою на с. 44 зазначено, що " /( /)  мас симе
тричний розподіл Варто було б додати, що цей розподіл є стійким.

4. В умові Теореми 2.2.3 варто було б додати, що і Сп такі ж, як і в Теоремі 2.2.2.

5. В зауваженні 2.2.1 згадується лема, яка в роботі не сформульована і немає відповід
ного посилання.

С Не конкретизовано, що таке Л у формулі (2.4).

7. У рівнянні (2.6) вперше зустрічається об’екі 2(і). Варто було б пояснити в якому 
розумінні подібні об'єкти входять у вирази.

8. В доведенні Теореми 3.1.1 є незрозумілим твердження про незалежність величин 
г.,(П при фіксованих та иіг- Такої незалежності немає і, отже, в цій ситуації не
можливо використовувати теорему Колмогорова.

9. На с. 69 є посилання на рівність (4.1.3), яка в роботі відсутня.

10. На с. 75 двічі підряд сформульовано означення узагальненого розв’язку стохасти- 
чного хвильового рівняння н а  ПЛОЩИНІ.

1 і. На с. 76 сформуліювані припущення щодо функції /т. сс[>ед яких, як на мене, є надто 
обмежливою вимога Зку Є  (0 ,1] : V і, н >  0, х  Є |<т(з.і) — <т{.г. .*>)| <  11 — є(‘ . Немає
жодних підстав в умові |<т(ж, і) — <г(ж,а)( < С\і — *|“ вважати С = 1.

12. X' формулі (4.11) замість дкйхАі помилково записано щф/.г. <1( ). Крім того, в цій же 
формулі МІСТИТЬСЯ иенояснений СИМВОЛ

13. В нерівності (4.12) з доведення Теореми 4.2.1 помилково записано інтеграл застійною
мірою М((іу,йт). Добре, що далі ця помилка виправляється. *•

14. В доведенні теореми 4.2.2.треба було врахувати, що V (ж,і) має умовний гаусів роз
поділ при фіксованих Г. ф (, а не тільки при фіксованих ф ф

15. На V. 99 стверджується дещо дивне для "кольорового” шуму. Начебто його характер
ною особливістю є відсутність незалежності значень, а не приростів.
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16. В доведенні Теореми 5.2.7 на с. 114 стверджується, що використовуються наступні 

“ ^  С°8а  ̂ — < 1 Л  | і | - 2 , | 8 І п ( а / , & )  -8іп(®",&)| < 2Л(|у| • \х'-х"\). Цінерівності
І у \‘

нерівності записані некоректно.

17. Немає жодної потреби позначати кратні інтеграли кількома знаками інтегралу. Це 
робить формули занадто громіздкими.

Більшість з вище наведених зауважень можуть бути легко виправлені простим редагу
ванням тексту. Загалом немає жодних сумнівів щодо значимості та коректності головних 
положень дисертаційної роботи.

Остаточно можна зробити висновок, що подана дисертаційна робота Русанюк Л. І. 
"Рівняння математичної фізики з випадковими чинниками, що мають важкі хвости розпо
ділу” є оригінальною і завершеною науково-дослідною працею, в якій розв’язана важлива 
наукова задача — розв’язані стохастичні диференціальні рівняння в частинних похідних 
(теплопровідності та хвильове) з шумами, які породжуються стійкими випадковим про
цесами чи полями, досліджені властивості узагальнених розв’язків таких рівнянь.

За актуальністю теми, обсягом виконаних досліджень, новизною, теоретичною та пра
ктичною цінністю отриманих результатів дана дисертаційна робота повністю відповідає 
вимогам ’ТІорядку присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, щодо кандидатських дисертацій, а її 
автор Русанюк Лариса Іванівна заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей та математи
чна статистика.

Кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри математичного та функціонального аналізу 
Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника М. М. Осипчук

В Х ІД . №в х і д . »
Від - / /  ^ 0 7__________ ~Ш9ь

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універсапе * 

_______ імені Тараса Шевченка
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