ХРОНIКА

ГЕННАДIЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗIНОВ’ЄВ
(до 80-рiччя вiд дня народження)

18 квiтня 2021 року виповнюється 80 рокiв Геннадiю Михайловичу Зiнов’єву – вiдомому фiзикутеоретику, члену-кореспонденту НАН України, завiдувачу вiддiлу фiзики високих густин енергiї Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова.
Геннадiй Михайлович здобував вищу освiту на
фiзичному факультетi Днiпропетровського державного унiверситету та фiлiї Московського державного унiверситету в Дубнi. Пiсля закiнчення
аспiрантури в 1967 роцi та захисту кандидатської
дисертацiї в 1969 роцi в Лабораторiї теоретичної
фiзики ОIЯД в Дубнi працює в Iнститутi теоретичної фiзики НАН України. Свою наукову дiяльнiсть в iнститутi розпочав у вiддiлi теорiї елементарних частинок, завiдувачем якого за рiк до цього
став Вiталiй Петрович Шелест.
Першi науковi дослiдження Г.М. Зiнов’єва, що
склали основу його кандидатської дисертацiї, були пов’язанi з множинним народженням адронiв
i розвитком статистичних методiв для описування
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багаточастинкових систем. У Києвi вiн розвиває
новi iдеї i розпочинає дослiджувати статистичнi
властивостi сильновзаємодiйної матерiї в рамках
так званої дуальної резонансної моделi. В результатi цих дослiджень було знайдено, що спектр мас
цiєї моделi зростає експоненцiйно за великих значень мас адронiв. Таку саму поведiнку фаєрболiв в
моделi статистичного бутстрапа запропонував Хагедорн у 1965 роцi. Цi двi моделi стали предметом
дослiджування в групi Г.М. Зiнов’єва. Отриманi
на той час результати мали важливе значення як
для iнтерпретацiї експериментальних даних у фiзицi високих енергiй, так i для формування нових
фундаментальних теоретичних гiпотез. Достатньо
згадати теорiю струн, що виникла як математичний розвиток операторного формалiзму дуальної
резонансної моделi. Науковi здобутки, що їх отримав Г.М. Зiнов’єв спiльно iз спiвавторами впродовж 1970–1974 рр., були викладенi у 2-томнiй монографiї “Модели сильновзаимодействующих элементарных частиц”, В.П. Шелест, Г.М. Зиновьев,
В.А. Миранский, Москва, Атомиздат, т. 1 (1975),
т. 2 (1976) i лягли в основу його докторської дисертацiї, яку вiн захистив в 1975 роцi.
У 1977 р. Г.М. Зiнов’єв i М.I. Горенштейн зробили новий крок у вивченнi властивостей сильновзаємодiйної матерiї. Вони опублiкували статтю в
журналi Physics Letters B, де запропонували фаєрбольну модель кумулятивного ефекту в процесах зiткнення релятивiстських протонiв з атомними ядрами. Ця модель вiдкривала новi принциповi
можливостi для вивчення властивостей адронних
станiв з великими масами. Слiд пiдкреслити, що
це була одна з перших теоретичних робiт з фiзики високих енергiй, в якiй важливим учасником
процесу народження адронiв ставало атомне ядро.
Через кiлька рокiв процеси релятивiстських ядро-
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ядерних зiткнень стали основою багатьох експериментальних програм з пошуку сигналiв формування нової форми матерiї – кварк-глюонної плазми
(КГП) – в Брукхейвенськiй нацiональнiй лабораторiї (BNL) та в ЦЕРНi на прискорювачi Супер
Протонний Синхротрон (SPS).
Фiзичнi результати з розвитку статистичної механiки сильновзаємодiйної матерiї, що їх отримали
науковцi групи Г.М. Зiнов’єва в кiнцi 70-х на початку 80-х рокiв, здобули широке мiжнародне визнання. Одним з головних результатiв стала побудова
точно розв’язуваної моделi фазового переходу деконфайнменту. У працi М.I. Горенштейна, Г.М. Зiнов’єва i В.К. Петрова, опублiкованiй в журналi
Physics Letters B у 1981 роцi, автори розглянули кварк-глюоннi мiшки як унiверсальнi об’єкти
сильновзаємодiйної матерiї. Цi об’єкти стали основою для описування фази адронiв та їхнiх резонансних станiв за невеликих густин енергiї i фази
звiльнених кваркiв та глюонiв (КГП), коли густина енергiї перевищувала деяке критичне значення. У працях Г.М. Зiнов’єва i К.А. Бугаєва статистична модель кварк-глюонних мiшкiв отримала
свiй подальший розвиток з урахуванням таких фiзичних ефектiв, як поверхневий натяг та скiнченнiсть часу життя масивних мiшкiв, що дало змогу
розширити область застосування моделi. Працi дослiдникiв групи Г.М. Зiнов’єва опинилися в центрi
нового наукового напряму i стали поштовхом для
дослiдження сильновзаємодiйної матерiї в екстремальних умовах з метою пошуку сигналiв формування КГП.
1985 року в Iнститутi теоретичної фiзики створено вiддiл фiзики високих густин енергiї, що його очолив Геннадiй Михайлович Зiнов’єв. Це стало початком розвинення в Українi нового напряму у фiзицi. Майже всi науковцi новоствореного
вiддiлу були учнями та однодумцями професора
Зiнов’єва. Вiд того часу у вiддiлi пiд його керiвництвом отримано багато важливих наукових результатiв, а здобутки вiддiлу в деяких напрямах
теоретичної фiзики мають прiоритетне значення i
високо цiнуються мiжнародною науковою спiльнотою. Без перебiльшення можна сказати, що цитування праць Г.М. Зiнов’єва та його колег є достатньо високим серед наукової спiльноти. Вiд самого
початку своєї дiяльностi науковцi вiддiлу активно спiвпрацюють з багатьма мiжнародними центрами та експериментальними колаборацiями, якi
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провадять дослiдження релятивiстських зiткнень
важких iонiв.
Вiд середини 80-х рокiв важливим напрямом дослiджень вiддiлу стала теорiя квантової хромодинамiки (КХД) на ґратцi. Г.М. Зiнов’єв i його учень
О.А. Борисенко запропонували новi параметри порядку та висунули гiпотезу про роль троїстостi в
механiзмi конфайнменту, а також сформулювали
припущення, що фазовий перехiд деконфайнменту
може бути пов’язаний зi змiною механiзму екранування троїстостi кваркових полiв.
Формалiзм стохастичного усереднення за сильними глюонними полями, що його розвинув
Г.М. Зiнов’єв, дав змогу детально проаналiзувати
гамiльтоновi моделi та дослiдити перехiд з вiдновленням хiральної симетрiї. У вiддiлi отримано новi результати в гiдродинамiчнiй моделi ядроядерних зiткнень. Вперше цю модель застосовано
в аналiзуваннi народження адронiв з великими поперечними iмпульсами на стадiї гiдродинамiчного розширення матерiї з великими температурами.
Ряд останнiх праць Г.М. Зiнов’єва присвячено розвиненню моделi синхротронного випромiнювання,
що виникає внаслiдок взаємодiї кваркiв з колективним полем конфайнменту в зiткненнях релятивiстських важких iонiв. В цих працях розраховано
спектр фотонiв з великими поперечними iмпульсами, порiвняно їх з експериментальними даними i
зроблено висновок про можливiсть виявлення такого випромiнювання при народженнi лептонних
пар у вiдповiдних експериментах. Нещодавнi роботи Г.М. Зiнов’єва i Ю.М. Синюкова присвячено аналiзу народження фотонiв на рiзних стадiях
релятивiстських ядро-ядерних зiткнень. В цих роботах показано, що експериментальнi результати,
отриманi на LHC, вказують на необхiднiсть додаткового механiзму фотонної радiацiї в процесi
адронiзацiї КГП.
Перераховуючи важливi теоретичнi результати
Г.М. Зiнов’єва iз спiвавторами, цiкаво було б згадати долю однiєї давньої роботи, де зроблено узагальнення партонних розподiлiв на багаточастинковий випадок. Результати роботи були оприлюдненi в журналi Physics Letters B у 1984 роцi, i
довгий час про них не згадувалось. На початку
2000-х рокiв з’ясувалося, що ця робота створила
дуже потужний сьогоднi напрям – фiзику багатопартонних зiткнень, що розвивається i теоретично,
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гато посилань, а започаткованому напряму присвячуються регулярнi мiжнароднi конференцiї.
Г.М. Зiнов’єв – не лише мiжнародно визнаний
український фiзик-теоретик завдяки своїм пiонерським дослiдженням з фiзики сильновзаємодiйної матерiї та релятивiстської ядерної фiзики,
вiн – один iз засновникiв мiжнародної колаборацiї
ALICE на LHC в ЦЕРН, один з авторiв проєкту
колайдера NICA, будiвництво якого завершується
в ОIЯД, та один з iнiцiаторiв створення Української нацiональної грiд-мережi. Завдяки йому, багато українських науковцiв отримали змогу стати учасниками колаборацiї ALICE i брати участь
у важливих експериментах, можливо найскладнiших за всю iсторiю розвитку науки, а запровадження грiд-технологiй в Українi та першi кроки
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їхнього розвитку стало можливим внаслiдок тiсної
спiвпрацi з ЦЕРН. Сьогоднi область застосувань
грiд-технологiй бурхливо розвивається та охоплює
все новi i новi науковi напрями, прикладнi завдання i цiлi промисловi галузi.
Щиросердно бажаємо Геннадiю Михайловичу
довгих рокiв життя, великого щастя, мiцного здоров’я, нових досягнень, i успiхiв в усiх його
справах.
А.Г. ЗАГОРОДНIЙ, Ю.I. IЗОТОВ,
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Б.I. ЛЕВ, Е.А. ПАШИЦЬКИЙ,
Е.Г. ПЕТРОВ, Ю.О. СИТЕНКО,
М.I. ГОРЕНШТЕЙН, Є.С. МАРТИНОВ,
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