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ДО 60-Р1ЧЧЯ IBAHA МИХАЙЛОВИЧА ЦИФРИ

Доктор ф1зико-математичних наук 1ван М и
хайлович Цифра народився 11 жовтня 1957 р. у
с. Велятине Хустського р-ну Закарпатсько! обл.
В и д а т т математичн1 зд1бност1 учня проявилися вже у школт В 1972 р., п1сля зак1нчення 8-го
класу велятинсько! школи, хлопчик був прийнятий у спец1ал1зовану школу-1нтернат № 2 м. Уж
город з поглибленим вивченням математики. У
1974 р. вш вступае до Московського шженерноф1зичного 1нституту на ф1зичний факультет, а в
1976 р. переводиться до Московського ф1зикотехтчного 1нституту (МФТ1). За с1мейними обставинами в 1977 р. повертаеться в Ужгород i
зак1нчуе Ужгородський державний утверситет
за спецiальнiстю “Теоретична фiзика” в 1980 р.
Паукова дiяльнiсть I. М. Цифри почалась у
1981 р. в аспiрантурi 1нституту математики АП
УРСР т д керiвництвом професора, член-кореспондента АП УРСР В. I. Фущича. В 1984р., по
за к ш ч е н т аспiрантури, вш був направлений в
1нститут геофiзики iм. С. I. Субботiна АП УРСР.
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У тому самому рощ молодий вчений вперше виходить на рiвень мiжнародних наукових вщносин на семiнарi “Теоретико-груповi методи в фи
зищ ”, що проходив у м. Юрмала. У 1986 р. в 1нституп математики АП УРСР М. I. Цифра захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук на
тему: “ Симметрийные свойства нелинейных
уравнений для электромагнитного и спинорно
го полей” , а в 1999 р. — докторську дисертащю на тему: “Умовна iнварiантнiсть i редукцiя
нелiнiйних диференщальних рiвнянь”.
Пауковий стаж 1вана М ихайловича Цифри в
1нституп геофiзики iм. С. I. Субботiна ПАП Укра!ни становить 33 роки. Па цьому шляху вщ молодшого наукового спiвробiтника лабораторii ядер
но! геофiзики до провiдного наукового сшвробгтника вiддiлу математично! геофiзики I. М. Циф
ра тшьки до 2010 р. опублшував 43 фундаментальнi науковi працi з фiзики й геофiзики у впчизняних i закордонних виданнях.
Одним iз основних досягнень науково! дiяльн о с т фiзика-теоретика I. М. Цифри в !нститул
геофiзики ПАП Укра!ни е усшшне застосування
в задачах геофiзики теоретико-групового аналн
зу диференцiальних рiвнянь, яке розпочав ще у
XIX ст. видатний норвезький математик Софус
Hi. У 1987 р. В. I. Фущич i I. М. Цифра запропонували i обгрунтували новий метод дослщження симетри диференцiальних рiвнянь з частинними похщними — метод умовно! iнварiантностi, який е узагальненням класичного мето
ду. Перевага методу умовно! iнварiантностi порiвняно з класичним методом полягае у розшир е н т класу спецiальних пiдстановок, так званих
анзащв, якi редукують дослiджуване рiвняння
до рiвняння з меншим числом незалежних змiнних, а також у розш и рен т класу диференцiальних рiвнянь, до яких можна застосовувати ме
тод редукцi!^ Використавши умовну iнварiантнiсть, Iван Михайлович Цифра знайшов розв’язки нелiнiйних хвильових рiвнянь i рiвняння теплопровщностр якi не можуть бути отримаш в рам
ках класичного тдходу.
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М етоди групового а н а т з у I. М. Цифра застосував для дослщження теоретико-групових
властивостей диференщальних р1внянь, що описують процеси перенесення н ей тр о тв у геолопчних середовищах, р1внянь М аксвелла i системи рiвнянь типу реакцй— дифузй, яка описуе
поширення електромагнiтних хвиль у нелшшному геосередовищi. I. М. Цифра показав, що вй
домий розв’язок рiвняння сповiльнення нейт
р о т в , запропонованого I. А. Козачком, для нескiнченного однорiдного середовища е iнварiантним розв’язком вiдносно шестипараметрично!
групи. Для рiвняння сповiльнення н е й тр о т в з
двома незалежними змiнними знайдено однопараметричну групу симетрй, коли асимптотична довжина релаксацй е не сталою величиною,
а певною функщею вiд енергетично! змшно!, збудовано iнварiантний розв’язок цього рiвняння.
Biдомо, що скiнченнi груповi перетворення вй
дображають довiльний розв’язок рiвняння у роз
в ’язок цього самого рiвняння. Ця властивiсть е
основою для побудови формул генерування нових розв’язюв з вiдомих. I. М. Цифра вперше
показав, як використовувати груповi перетворен
ня для побудови асимптотичного розв’язку р !вняння сповiльнення нейтронiв.
Ще одна властивкть, на яку звернув увагу
I. М. Цифра в контексл анашзу й розв’язання
обернених задач геофiзики, — це побудова гру
пового розшарування диференцiальних рiвнянь.
Iван Михайлович Цифра знайшов диференщальнi iнварiанти першого порядку i побудував групове розшарування нестацiонарного рiвняння
дифузй теплових нейтронiв за допомогою однопараметрично! групи перетворень е ^ в а л е н т ностй
Як вiдомо, розв’язання тривимiрних електродинамiчних задач е однiею з актуальних про
блем сучасно! геоелектрики. Зокрема, на цей
час уже усвщомлено iстотно тривимiрний ха
рактер магттотелурики. Бiльшiсть iснуючих алгорш гав розв’язання обернених задач грунтуеться на бшьш-менш точних с к ш ч е н н о ^ зн и цевих методах розв’язання прямо! задачi та оптимiзацiйних алгоритмах шверсй. Однак у разi
складних моделей середовища навиъ розв’я
зання однiе'i прямо! задачi потребуе величезних
обчислювальних р е с у р тв . I. М. Цифра запропонував використовувати симетрiю рiвнянь Мак
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свелла для побудови !х аналiтичних розв’язюв
у середовищi. Biн установив, що рiвняння М ак
свелла в середовишд iнварiантнi щодо нескiнченнопараметрично! групи. За допомогою методу
симетрiйно'i редукцй рiвняння М аксвелла у чотиривимiрному просторi— часi зведено до системи звичайних диференцiальних рiвнянь i отримано розв’язки лшшних рiвнянь Максвелла в
середовищi та !х нелiнiйних узагальнень, що е
цшною iнформацiею для тестування чисельних
методiв розв’язання тривимiрних задач геоелектрики.
I. М. Цифра довiв, що система рiвнянь Мак
свелла та матерiальних рiвнянь Мiнковського в
рухомому середовищд iнварiантнi щодо конфор
мно! групи, так само, як i рiвняння М аксвелла у
вакуумi. Використавши конформну iнварiантнiсть цих рiвнянь, можна побудувати розв’язки
рiвнянь М аксвелла у рухомому середовищд ме
тодом зктавлення електродинамiчних систем.
У працях Iвана Михайловича Цифри показа
но, як можна побудувати розв’язки рiвнянь математично! фiзики для неоднорвдного середови
ща iз розв’язкiв для однорвдного середовища.
Eфективнiсть методу прошюстровано на прикладi крайово! задачi для стацiонарного рiвняння дифузй теплових нейтротв. Як геометричну
модель гетерогенного середовища взято тризонну цилш дричну систему. У першiй i третiй зо
нах довжина дифузй теплових н ей тр о тв е ста
лою, а у другш — квадратичною функщею вщ
вщстанй Така постановка задачi може бути використана для дослщження дифузГ! теплових
нейтротв у гетерогеннт тризоннiй системi, яка
моделюе в першому н аб ли ж ен т реальну сис
тему свердловина— пласт. За допомогою групового методу збудовано розв’язок ще! задачi.
I. М. Цифра довiв, як узагальнити отриманий
результат, якщо змшним е не тшьки макроскопiчний перерiз поглинання нейтротв, а й коефь
цiент дифузй, причому юнуе певна довiльнiсть у
виборi функцiйно! залежност! цих коефшденпв вiд
вiдстанi. Отже, цей метод дае змогу знаходити
розв’язки для широкого класу неоднорщних середовищ. О тр и м ат за цим методом результа
та для р !вняння дифузг! н ей тр о тв у неоднорщних середовищах е важливими для побудови !нтерпретацшних моделей нейтронних методiв геоф !зичних дослiджень свердловин.
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За роки творчих пошуюв в 1нституп геофГзики iM. С. I. Субботша НАН Укра!ни вчений-теоретик 1ван Михайлович Цифра запропонував новий теоретико-груповий метод аналiзу i розв’язання задач геофiзики у неоднорвдних середовищах. Biн вивчив теоретико-груповi властивостi диференцiальних рiвнянь, якими описують
процеси перенесення нейгротв у геологiчних середовищах. Показав еф ективтсть застосування груп симетрп до рiвнянь дифузГ! нейтронiв шд
час розв’язання прямо! задачi у градГентно-неоднорiдних середовищах, а також групового розшарування для зведення обернено! коефщГентно! задачi для нестацюнарного рiвняння дифузГ!
нейтронiв до прямо! задачи I. М. Цифра встановив, що рГвняння М аксвелла в середовищд допускають нескшченну симетрГю, а також знайшов явний вигляд нелшшних функцГй, що опису
ють збудливГ властивостГ геосередовища в системГ рГвнянь типу реакцГ!—дифузГ!, коли ця си
стема е ГнварГантною щодо групи перетворень
Г а л т е я . Виконав симетршну редукцГю систем
рГвнянь для електромагнГтного поля в чотиривимГрному просторГ— часГ до системи звичайних диференцГальних рГвнянь i знайшов розв’язки рГвнянь Максвелла в середовищи Для розв’я
зання розглядуваних задач 1ван М ихайлович
Цифра використав як класичний метод ЛГ, так Г
запропонований в його роботах метод умовно!
ГнварГантностГ, в основГ яких лежить твердження про симетрГйну редукцГю.
Створення нових методГв, запропонованих
I. М. Цифрою, Гпобудова за !х допомогою розв ’язкГв рГвнянь математично! фГзики в неоднорГдних середовищах мае Гстотне значення для
роз’язання фундаментальних теоретичних Гприкладних задач геофГзики.
Результати цих дослщжень учений неодно
разово висвГтлював на вГтчизняних ГмГжнародних конференцмх у сво!х доповГдях, наприклад:
“ Условно-корректные задачи математической
физики и анализа” (Новосибирск, 1992); “А т зотротя. Фрактали. Проблеми практичного застосування” (Ки!в, 1994); International Conferen
ce “Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics”
(Kiev, 2001,2003,2005, 2007, 2009); Workshop
“Geometric Methods in Physics” (Bialoweza, Po
land 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010),

“Mathematics in Technical and Natural Sciences”
(Krakow— Krynica, Poland, 2007, 2010); “Group
Analysis o f Differential Equations and Integrable
Systems”, Larnaca, Cyprus, 2014, 2016. У в е р е с т
цього року в прському польському мютечку Koscielisko, що поруч з Zakopane, вщбулася XV МГжнародна конференцГя “Mathematics in Technical
and Natural Sciences”. В рамках ще! конференци
проходила спещ альна сешя, присвячена мето
ду умовно! симетрГ! диференцГальних рГвнянь та
30-рГччю з дня виходу друком науково! статп
W. I. Fushchich, I. M. Tsifra “ On a reduction and
solutions o f nonlinear wave equations with broken
symmetry”, Journal of Physics A, 20, 1987, L45—
L48. В р о б о т конференци брали участь в ч е т з
США, НГмеччини, Росп, Чехи, Угорщини, Поль
шу та Укра!ни. 1ван Михайлович також доповь
дав про результати сво!х дослГджень на наукових семшарах, виступав з лекцГями на посадГ
професора перед студентами та викладачами
Brigham Young University (Provo, U SA), Universi
ty o f Palermo (Palermo, Italy), Uniwersytet w Bialystoku (Bialystok, Poland), Krakow Politechnical
Institute (Krakow, Poland).
I. М. Цифра був вГдповГдальним виконавцем
Г науковим керГвником багатьох держбюджетних тем 1нституту геофГзики Гм. С. I. Субботша
НАН Укра!ни та наукових п р о ек л в, зокрема
“Теоретико-груповГ методи аналГзу й розв’язан
ня прямих та обернених коефщГентних задач пе
ренесення в градГентно-неоднорщних геолопчних середовищах” , “ Теоретико-груповГ методи
аналГзу й розв’язання прямих Гобернених задач
перенесення в неоднорГдних середовищах”, яку
фшансував ДФФД Укра!ни в 1992— 1995 рр.
!вану Михайловичу ЦифрГ властивГ глибока
людянГсть, ГнтелГгентнГсть, чуйнГсть, ствчуття
до людини ГрГдно! земли У рш трагедй' на ЧорнобильськГй АЕС за власним бажанням Iван Ми
хайлович будував селище для мешканщв, евакуйованих Гз зони аварй'.
Колеги Г друзГ Iнституту геофГзики Гм. С. I.
Субботша Нащонально! Академй' наук Укра!ни
щиро вГтають шановного ювГляра — видатного
вченого, вГрного сина свого народу, добру й щиру
Людину — !вана Михайловича Цифру — Г бажають йому мщного здоров’я, родинного щастя Гдовгих плГдних рокГв життя!
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