Хронiка

Валерiй Iванович Коробов
(до вiсiмдесятирiччя з дня народження)

27 вересня 2021 року виповнилося 80 рокiв доктору фiзико-математичних
наук, професору Валерiю Iвановичу Коробову, завiдувачу кафедри прикладної математики Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В. Н. Каразiна.
В.I. Коробов народився 27 вересня 1941 року в селi Сторожове 1-е, що розташоване на Дону, у Воронезькiй областi. У цей час батько Валерiя Iвановича
був на фронтi; вiн пройшов усю вiйну i повернувся додому лише в 1945 роцi.
Валерiй Iванович закiнчив школу i у неповних 16 рокiв вступив на фiзикоматематичний факультет Харкiвського державного унiверситету, який i закiнчив у 1962 роцi. Уже в цей перiод проявився iнтерес Валерiя Iвановича до
рiзноманiтних задач: вiн цiкавиться задачами оптимiзацiї, програмуванням
на ЕОМ, створенням шахових програм. У 1964 роцi Валерiй Iванович вступає до аспiрантури Московського державного унiверситету. Його науковим
керiвником був молодий обдарований математик, учень А.М. Колмогорова
i Є.Б. Динкiна, Iгор Володимирович Гiрсанов, вiдомий своїми роботами з
теорiї ймовiрностей, оптимiзацiї i теорiї оптимального керування. Захопленiсть наукового керiвника прикладними задачами вiдповiдала поглядам його
талановитого учня. Але трагiчна загибель I.В. Гiрсанова в 1967 роцi заважила продовженню наукового спiвробiтництва з московськими математиками, i
Валерiй Iванович повернувся до Харкова. Кандидатську дисертацiю Валерiй
Iванович захистив у 1969 роцi вже пiд керiвництвом Б.Т. Поляка.
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Валерiй Iванович привiз до Харкова новi iдеї i новi задачi, пов’язанi з
теорiєю оптимального керування, якi були сприйнятi молодими харкiвськими математиками. У 1971 роцi в Харкiвському державному унiверситетi була
створена кафедра математичної теорiї систем, завiдувачем якої було призначено Валерiя Iвановича. У той час йому було 30 рокiв — саме таким був i
середнiй вiк спiвробiтникiв кафедри. Був започаткований мiський семiнар з
математичної теорiї систем, який довгий час збирав фахiвцiв з прикладної
математики з рiзних закладiв Харкова. Так була заснована школа з математичної теорiї керування в м. Харковi. Характерною рисою дослiджень, що
проводилися на кафедрi, була їх прикладна спрямованiсть. Це визначило багаторiчну плiдну спiвпрацю з провiдними науковими i науково-технiчними закладами; серед розв’язуваних задач були стабiлiзацiя руху супутника, оптимальний розiгрiв турбiни, керування роботою комбайна тощо.
У прикладних дослiдженнях Валерiя Iвановича завжди цiкавила можливiсть знайти нову цiкаву i глибоку математичну постановку задачi, а в математичнiй задачi — можливiсть її конструктивного розв’язання. Пiд час
розв’язання задачi стабiлiзацiї супутника Валерiй Iванович запропонував абсолютно новий на той час пiдхiд до керування нелiнiйними системами: вiн
описав клас систем, що назвав трикутними, якi можна вiдобразити на лiнiйнi системи за допомогою замiни змiнних i керування. Це дозволяє одержати явний вигляд керування для нелiнiйних систем. Стаття, опублiкована в
1973 роцi в журналi «Дифференциальные уравнения», була першою в свiтi,
в якiй з’явилася iдея вiдображуваностi нелiнiйних керованих систем на лiнiйнi системи. Запропонований пiдхiд зазнав подальшого розвитку в роботах
математикiв рiзних країн.
Задачi теорiї керування були джерелом для нових постановок задач, якi
привели до отримання нових глибоких результатiв у теорiї звичайних диференцiальних рiвнянь i рiвнянь у частинних похiдних, функцiональному аналiзi, алгебрi тощо. Валерiю Iвановичу належать пiонерськi результати щодо
керованостi з довiльними обмеженнями на керування, керованостi систем у
банахових просторах, вiдображуваностi фазових портретiв керованих систем
та iншi.
У 1982 роцi Валерiй Iванович захистив докторську дисертацiю, в якiй запропонував новий загальний пiдхiд до розв’язання одної з центральних задач
теорiї керування — задачi позицiйного синтезу. Для розв’язання цiєї задачi
Валерiй Iванович вводить функцiю, яку вiн називає функцiєю керованостi,
за допомогою якої й будується керування. Метод функцiї керованостi пов’язаний, з одного боку, з методом функцiй О.М. Ляпунова з теорiї стiйкостi,
а з iншого боку — з методом динамiчного програмування, запропонованим
Р. Беллманом. До розвинення цiєї глибокої теорiї долучилися учнi Валерiя
Iвановича, а в 2007 роцi виходить його монографiя «Метод функцiй керованостi», яка мiстить пiдсумок багаторiчних дослiджень.
Iдеї функцiї керованостi стали поштовхом до створення аналiтичного пiдходу до розв’язання задачi швидкодiї для лiнiйних систем, який був запропонований Валерiєм Iвановичем у спiвавторствi з Г.М. Скляром. Задача швид-
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кодiї є одною з центральних в теорiї оптимального керування. Вона була
поставлена у класичнiй монографiї «Математична теорiя оптимальних процесiв» академiка Л.С. Понтрягiна i його учнiв i протягом 30 рокiв вважалося
нерозв’язною в аналiтичному сенсi для систем довiльної вимiрностi. Виявилося, що ця задача тiсно пов’язана iз класичною проблемою моментiв Маркова. А саме, лiнiйна задача швидкодiї зводиться до нової постановки проблеми моментiв, яку В.I. Коробов i Г.М. Скляр запропонували назвати minпроблемою моментiв Маркова. Запропонований пiдхiд є подальшим розвитком iдей П.Л. Чебишова, А.А. Маркова, Т. Стiлтьєса, М.Г. Крейна, Н.I. Ахiєзера. Пiзнiше цi дослiдження отримали значного розвитку в роботах Валерiя
Iвановича i його учнiв. Валерiй Iванович пiдготував 15 кандидатiв наук, троє
з яких згодом стали докторами наук: професор Нгуен Хоа Шон, професор
Рабах Рабах, професор Григорiй Скляр. Учнi Валерiя Iвановича i учнi його
учнiв з рiзних країн продовжують розвивати традицiї харкiвської школи теорiї керування, заснованої Валерiєм Iвановичем. Професор Нгуен Хоа Шон
був керiвником нацiональної програми космiчних дослiджень В’єтнаму, керував запуском першого в’єтнамського супутника. Космiчна тематика не випадкова для учнiв Валерiя Iвановича: на вiдомому харкiвському пiдприємствi,
яке зараз називається АТ «Хартрон», за iнiцiативи Валерiя Iвановича був
створений фiлiал кафедри математичної теорiї систем, i багато випускникiв
кафедри розробляли системи керування ракетами i космiчними станцiями. У
2009 роцi Валерiй Iванович був нагороджений медаллю С.П. Корольова за
заслуги перед космонавтикою. Валерiй Iванович є лауреатом Державної премiї України в галузi науки i технiки, Заслуженим професором Харкiвського
нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна. Список його публiкацiй налiчує 150 робiт. Валерiй Iванович входить до редколегiї нашого журналу з
моменту його заснування. Ми вiтаємо Валерiя Iвановича з ювiлеєм i зичимо
йому доброго здоров’я, творчої наснаги i нових наукових досягнень.
Редколегiя

