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До проблеми ефективних початкових умов
Боголюбова-Греда в теорiї нерiвноважних процесiв

Обговорюється суттєвий аспект методу скороченого опису нерiвноважних проце-
сiв, розробленого Боголюбовим (див, наприклад, [1], де є посилання на його пiонер-
ськi роботи). Основою цього метода є функцiональна гiпотеза ρ(t)−−−→

tÀτ0
ρ(η(t, ρ0)),

яка описує структуру нерiвноважного статистичного оператора (СО) системи ρ(t)
при великих часах (ρ0 ≡ ρ(t = 0), ρ(η) не залежить вiд ρ0). Вона веде до замкнутого
часового рiвняння для параметрiв скороченого опису (ПСО) ηa(t, ρ0)

η̇a(t, ρ0) = La(η(t, ρ0)), La(η) ≡ Spη̂aLρ(η), (1)

де L – оператор Лiувiлля системи i ρ̇(t) = Lρ(t). Визначенi для великих часiв ПСО
ηa(t, ρ0) корисно продовжити як розв’язок рiвняння (1) на часи 0 ≤ t ≤ τ0 i вста-
новити залежнiсть так запроваджених ефективних початкових умов (ЕПУ) ηa(0, ρ0)
вiд СО ρ0. Зрозумiло, що для реалiзацiї скороченого опису очевидно достатньо зна-
йти СО ρ(η) та ЕПУ ηa(0, ρ0). Проблема обчислення цих умов може бути названа
проблемою Боголюбова-Греда. Вона була поставлена функцiональною гiпотезою Бо-
голюбова. Основний якiсний результат тут виражається формулою ηa(0, ρ0) 6= Spρ0η̂a,
яка констатує вiдмiннiсть ЕПУ вiд точних початкових умов (досить загальний роз-
гляд питання див. в [1]). Зазначимо, що внесок Греда у розв’язання проблеми ЕПУ
стосується в основному їхнього обчислення при побудовi рiвнянь гiдродинамiки на
основi рiвняння Больцмана (див., наприклад, [2]).

В рамках нашого дослiдження ролi ЕПУ розглянуто питання про стандартну фор-
му нерiвноважного СО Зубарєва

ρ(η(t, ρ0)) = lim
ε→+0

ρ(t, ε), ρ(t, ε) ≡ ε
∫ +∞

0
dτeτ(L−ε)ρq(Y (η(t− τ, ρ0))). (2)

Встановлено, що “лагранжевi множники” Ya(η) у квазiрiвноважному СО ρq(Y (η))
визначається не через точнi початковими умовами Spρq(Y (η))η̂a = ηa, а через вiдпо-
вiднi ЕПУ ηa(0, ρq(Y (η))) = ηa. Нами також розглянуто проблему обчислення ЕПУ до
рiвнянь гiдродинамiки при їхнiй побудовi методом Чепмена-Енскога на основi кiнети-
чного рiвняння. Показано, що навiть для локально максвеллiвського стану ефективнi
початковi умови вiдрiзняються вiд точних.

Робота пiдтримувалася Державним фондом фундаментальних дослiджень Украї-
ни (проект № 25.2/102).
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