IВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЛУКОВСЬКИЙ
(до 80-рiччя вiд дня народження)
Цей номер журналу „Нелiнiйнi коливання” присвячено 80-рiчному ювiлею видатного
українського вченого в галузi математичних проблем механiки та прикладної математики, засновнику всесвiтньо вiдомої математичної школи з нелiнiйних коливань рiдини
в резервуарах, академiку НАН України, доктору фiзико-математичних наук, професору
Iвану Олександровичу Луковському.
Iван Олександрович народився 24 вересня 1935 р. в с. Косякiвка Таращанського району Київської областi в селянськiй родинi. Проявивши вже в шкiльнi роки здiбностi
до математики та фiзики, вiн вступив у 1954 р. до Київського державного унiверситету
iм. Т. Шевченка на механiко-математичний факультет. Пiсля закiнчення унiверситету в
1959 р. (кафедра аерогiдромеханiки) був направлений на роботу до Iнституту математики
АН УРСР, де стрiмко зростав як науковий дослiдник. Протягом десяти рокiв пiсля закiнчення унiверситету захистив кандидатську (1963 р.) та докторську (1969 р.) дисертацiї.
Бiльш нiж пiвсторiччя натхненної наукової та органiзацiйної працi Iван Олександрович присвятив Iнституту математики НАН України. З 1976 р. очолює вiддiл динамiки та
стiйкостi багатовимiрних систем, а з 1983 р. вiн є заступником академiка-секретаря Вiддic А. М. Самойленко, В. Л. Макаров, М. О. Перестюк та iн., 2015
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лення математики НАН України. В 1969 – 1988 рр. був заступником директора iнституту
з наукової роботи. В 1984 р. його було обрано членом-кореспондентом, а в 2000 р. —
академiком НАН України. I. О. Луковський є членом Нацiонального комiтету України з
теоретичної i прикладної механiки, Комiтету з Державних премiй України в галузi науки
i технiки, ряду спецiалiзованих учених рад iз захисту докторських дисертацiй, редколегiї
„Українського математичного журналу” та низки iнших наукових часописiв.
Багатогранний талант та енциклопедичнi знання I. О. Луковського дозволили йому отримувати науковi результати в галузях теоретичної механiки, математичної фiзики, диференцiальних рiвнянь, обчислювальної математики та теорiї керування. Зокрема,
ним було створено математичну базу для аналiтичних методiв дослiдження та побудови чисельно-аналiтичних розв’язкiв нелiнiйних задач iз вiльною межею, якi виникають
у динамiцi твердих та деформiвних тiл, що несуть рiдину, розвинуто варiацiйний формалiзм Бейтмена – Люка для цих задач, запропоновано унiкальнi високоточнi методи розв’язування базових гiдродинамiчних крайових задач механiки обмеженого об’єму рiдини,
створено теорiю спектральних крайових задач з параметром у крайових умовах, що при
цьому виникають, тощо.
З iм’ям академiка I. О. Луковського пов’язують формування на теренах колишнього
Радянського Союзу унiкальної наукової школи з аналiтичних методiв у нелiнiйних задачах про рух обмеженого об’єму рiдини в баках. Цi методи було вперше запропоновано
ним ще в 60 – 70-х роках минулого столiття для тривимiрних задач динамiки ракет з рiдинним паливом, що за вiдсутностi на той час вiдповiдної обчислювальної технiки дало
можливiсть їх ефективно розв’язувати. Найбiльшу популярнiсть та свiтове визнання методи I. О. Луковського отримали протягом останнiх п’ятнадцяти рокiв, коли виявилося,
що методи залишаються бiльш нiж конкурентоздатними щодо пакетiв програм, якi використовують сучасну найпотужнiшу обчислювальну технiку. Саме в останнi роки у свiтову
лiтературу увiйшли такi поняття, як модальна система Майлса – Луковського та формули
Луковського для гiдродинамiчних сил та моментiв, якi є невiд’ємною частиною аналiтичних результатiв ученого.
Разом зi своїм учнем, членом-кореспондентом НАН України О. М. Тимохою, Iван
Олександрович започаткував перспективний науковий напрямок — нелiнiйну динамiку
обмеженого об’єму рiдини з вiльною поверхнею в умовах вiбрацiйних та акустичних полiв. Першi роботи в цьому напрямку вони опублiкували ще у 80 – 90-х роках, майже на
десять рокiв випередивши дослiдження за цiєю тематикою в закордонних наукових центрах. Було сформульовано новi типи крайових задач iз вiльними границями та пов’язанi з
цими задачами варiацiйнi постановки, побудовано наближенi чисельно-аналiтичнi методи їх розв’язування. Вперше теоретично обґрунтовано деякi фiзичнi феномени, якi пов’язуються зi стiйкiстю вiльної поверхнi рiдини у вiбрацiйних полях, iз втратою суцiльностi
поверхнi роздiлу рiдина-газ у земних умовах та на борту космiчної станцiї, з транспортуванням рiдини в невагомостi за допомогою сил акустичної природи. Зокрема, теоретично
встановлено та обґрунтовано феномени перекиду та провалу рiдини, якi ранiше були зафiксованi в експериментах, але багато рокiв не знаходили свого теоретичного пояснення.
Пiд керiвництвом I. О. Луковського у вiддiлi динамiки та стiйкостi багатовимiрних
систем розроблено методи побудови наближених розв’язкiв крайових задач гiдропружностi, якi дозволяють визначати динамiчнi характеристики рiдини в рухомих порожнинах iз
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конструктивними пристроями у виглядi пружних ребер-перегородок та витискаючих дiафрагм iз високоеластичних матерiалiв (В. А. Троценко); варiацiйнi методи, розробленi
I. О. Луковським, узагальнено для задач динамiки твердих тiл з рiдиною в умовах, близьких до невагомостi (М. Я. Барняк); доведено iснування та єдинiсть розв’язкiв задач Дiрiхле i Неймана для загального самоспряженого рiвняння другого порядку з виродженнями
на межi, побудовано аналог спектральної теорiї для загальної задачi трансмiсiї (О. Н. Комаренко); розвинуто та алгоритмiзовано методи функцiй Ляпунова i функцiоналiв Ляпунова – Красовського в задачах стiйкостi руху динамiчних систем iз запiзненням та стохастичними збуреннями (Д. Г. Коренiвський); узагальнено рiвняння Ляпунова, методи лiнiйних матричних нерiвностей та принцип порiвняння в теорiї стiйкостi динамiчних систем,
розроблено конструктивнi методи робастної стабiлiзацiї та оптимiзацiї нелiнiйних систем
керування (О. Г. Мазко).
Займаючись останнi десять рокiв узагальненням так званого методу неконформних
трансформацiй Луковського, який було вперше запропоновано Iваном Олександровичем у 1975 р. для розв’язування задачi про коливання рiдини в баках складної геометрiї,
йому вдалося сформулювати загальнi принципи рацiонального вибору неортогональних
криволiнiйних координат та запропонувати формули перетворення тривимiрних несиметричних областей у областi бiльш простої геометричної конфiгурацiї. На цiй основi здiйснено в рiмановому просторi формулювання нелiнiйних крайових задач динамiки обмеженого об’єму рiдини в тензорному виглядi та запропоновано варiацiйнi методи їх розв’язування.
Невiд’ємною частиною наукових здобуткiв академiка Луковського є тi, що пов’язуються з розвитком вiтчизняного ракетобудування. Численнi контакти з конструкторськими бюро, очолюваними академiками М. К. Янгелем, В. Г. Сергєєвим та iншими видатними конструкторами, i цiлеспрямований характер дослiджень ученого в галузi механiки
та математичної фiзики дали змогу побудувати для вивчення проблем динамiки ракет
ефективнi математичнi моделi у виглядi систем звичайних диференцiальних (лiнiйних та
нелiнiйних) рiвнянь, що враховують взаємодiю корпусу ракети з рiдинним паливом. Створений на цiй основi в Iнститутi математики НАН України атлас гiдродинамiчних коефiцiєнтiв рiвнянь збуреного руху механiчних систем (ракет, танкерiв, транспортних лiтакiв
тощо), якi мiстять значнi маси рiдини, широко застосовується в iнженернiй практицi провiдних проектно-конструкторських органiзацiй.
Результати фундаментальних дослiджень I. О. Луковського з математичної фiзики,
теоретичної механiки та механiки твердих i деформiвних тiл з порожнинами, частково
заповненими рiдиною, покладено в основу найважливiших досягнень вiтчизняної науки
i систематизовано в монографiях [1 – 11]. У творчому доробку вченого також понад 200
наукових статей, багато з яких було надруковано в престижних журналах як результат
мiжнародної спiвпрацi з ученими провiдних наукових центрiв Європи. Вiн був керiвником
декiлькох мiжнародних проектiв, зокрема очолював українську групу тринадцятирiчного
проекту Нiмецького дослiдницького товариства (Deutsche Forschungsgemeinschaft).
Науковi досягнення I. О. Луковського вiдзначено Державною премiєю УРСР у галузi
науки i технiки, премiями НАН України iм. М. К. Янгеля, М. М. Крилова та М. М. Боголюбова. Вчений нагороджений орденом „За заслуги” III ступеня, медаллю „За трудову
доблесть”, а також Почесною Грамотою Президiї Верховної Ради УРСР. Вiн має звання
заслуженого дiяча науки та технiки України.
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Серед учнiв ювiляра — 6 докторiв та 22 кандидати наук.
Наукова громадськiсть, друзi, учнi та спiвробiтники, редакцiя журналу сердечно вiтають Iвана Олександровича з ювiлеєм, бажають йому мiцного здоров’я, довгих щасливих
рокiв життя та нових творчих звершень.
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