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Школа-семiнар дає можливiсть молодим науковцям отримати досвiд

представлення результатiв власних дослiджень та познайомитись з iнши-

ми актуальними проблемами статистичної фiзики у дискусiях за участi

провiдних спецiалiстiв.

У рамкахШколи-семiнару вiдбуватиметьсяКонкурс на здобуття iнди-

вiдуальних премiй за кращi науковi роботи та виступи.

В програмi:

• Запрошенi лекцiї провiдних науковцiв у галузi статистичної фiзики

та теорiї конденсованої речовини

• Доповiдi учасникiв конкурсу

• Короткi повiдомлення молодих дослiдникiв

За бажанням учасникiв, їм буде надано можливiсть додатково проiлю-

струвати свою доповiдь з допомогою постера.

Рiзноманiтна культурно-розважальна частина сприятиме особистому

знайомству з колегамипофаху iможливостiширших критичних дискусiй:

окрiм наукових лекцiй та доповiдей учасники Школи-семiнару матимуть

чудову нагоду вiдчути дух старовинного мiста Лева пiд час цiкавої екс-

курсiї мiстом та дружньої вечiрки, органiзованих молодими науковцями

Iнституту.

До участi в роботiШколи-семiнару запрошуються молодi науковцi вi-

ком до 35 рокiв, студенти, аспiранти.

Робоча мова семiнару— українська.

Адреса для контактiв

Рада молодих вчених IФКС НАН України

вул. Свєнцiцького, 1

79011 Львiв, Україна

Тел: +38 032 2761978

Факс: +38 032 2761158

Електронна пошта: rmv icmp.lviv.ua, icmp.cys gmail.com
Веб-сторiнка конкурсу: http://www.icmp.lviv.ua/konkurs/
Рада молодих вчених: http://www.icmp.lviv.ua/icmp/cys/
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Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Ранковi засiдання 08:50 – 13:05

08:50 – 09:00 IГОР МИРОНОВИЧМРИГЛОД
Вiтальне слово вiд органiзаторiв

IФКС НАН України, Львiв

Засiдання I

Головує Т.М. БРИК

09:00 – 09:50 Запрошена лекцiя

АНДРIЙМИХАЙЛОВИЧШВАЙКА
Теоретичнi знахiдки професора Стасюка: вiд вузлових

операторiв до ... вузлових операторiв

IФКС НАН України, Львiв

09:50 – 10:10 Конкурсна доповiдь

ОЛЬГАМАЗУР
Кiнетика релаксацiї сегнетоелектричних доменних

структур в областi фазового переходу

IФГП НАН України, Днiпро

10:10 – 10:25 ПЕТРО САРКАНИЧ
Нулi статистичної суми в алгоритмiФукуi-Тодо

IФКС НАН України, Львiв
L4 Collaboration & Doctoral College, Europe

10:25 – 10:40 ДАР’Я ПЕТРОВСЬКА
Вплив сили на висоту енергетичного бар’єру розриву

карбiнових ланцюжкiв

КАУ, Київ
IМ iм. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

10:40 – 10:55 ОКСАНА ДОБУШ
Поведiнка бiнарної асиметричної сумiшi взаємодiючих

частинок в надкритичнiй областi

IФКС НАН України, Львiв

10:55 – 11:10 Перерва
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Ранковi засiдання 8:50 – 13:05

Засiдання II

Головує В.П. КРАВЧУК

11:10 – 12:00 Запрошена лекцiя

АНДРIЙ ГЕННАДIЙОВИЧ СОТНIКОВ
Ультрахолоднi гази з орбiтальними ступенями

вiльностi в оптичних ґратках: потужний

iнструментарiй для квантових обчислень та

унiверсальних квантових аналогiв

ННЦ ХФТI НАН України, Харкiв

12:00 – 12:20 Конкурсна доповiдь

ТАРАС ДЕМЧУК
Особливостi поперечної колективної динамiки у

рiдких металах: ab initio комп’ютерне моделювання

IФКС НАН України, Львiв

12:20 – 12:35 В’ЯЧЕСЛАВ ГОРЄВ
On themodes in the framework of the non-dissipative

hydrodynamics based on the non-local collision integral

НТУ «Днiпровська Полiтехнiка» , Днiпро

12:35 – 12:50 ХРИСТИНА ГАЙДУКIВСЬКА
Розмiрнi характеристики гiпергалужених полiмерiв

IФКС НАН України, Львiв

12:50 – 13:05 ОЛЬГА БОЛЯСОВА
Дисипативнi процеси в двопiдґратковому

антиферомагнетику зi взаємодiєю

Дзялошинського-Морiя

ДФТI iм. О.О. Галкiна НАН України, Київ

13:05 – 14:00 Обiдня перерва
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Вечiрнi засiдання 14:00 – 15:50

Засiдання III

Головує А.Г. СОТНIКОВ

14:00 – 14:50 Запрошена лекцiя

ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧФАРЕНЮК
Двомiрна Tierra-подiбна модель для дослiдження

еволюцiї штучного життя

IФКС НАН України, УКУ, Львiв

14:50 – 15:05 ХРИСТИНА ГНАТЕНКО
Визначення заплутаностi графових станiв спiнових

систем iз взаємодiєю Iзiнга за допомогою обчислень на

квантових комп’ютерах

ЛНУ iм. I. Франка, Львiв

15:05 – 15:20 МАРIЯ КОПЧА
Дослiдження колективної динамiки в iонному розплавi

NaCl методом молекулярної динамiки

IФКС НАН України, Львiв

15:20 – 15:35 НIНА КВIТКА
Резонансне пропускання ТГц-хвилi черезшаруватий

надпровiдник, кероване зовнiшнiм магнiтним полем

постiйного струму

IРЕ iм. О.Я. Усикова НАН України, Харкiв

15:35 – 15:50 ДМИТРОШАПОВАЛ
Equlibrium properties of binary reactive adsorbate on

random catalytic recursive lattices

IФКС НАН України, Львiв
L4 Collaboration & Doctoral College, Europe
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15–16 жовтня 2020 р., Львiв

П’ятниця, 16 жовтня 2020 р.

Ранковi засiдання 9:00 – 13:05

Засiдання IV

Головує А.М.ШВАЙКА

09:00 – 09:50 Запрошена лекцiя

ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ КРАВЧУК
Топологiчнi магнiтнi солiтони у викривлених

низьковимiрних магнетиках

IТФ iм.М.М. Боголюбова НАН України, Київ

09:50 – 10:10 Конкурсна доповiдь

ОЛЬГАЩОКОТОВА
Моделювання радiацiйного впливу на деформацiю та

змiну механiчних властивостей бiнарних сплавiв

IПФ НАН України, Суми

10:10 – 10:25 ОЛЕСЯ КРУПНIЦЬКА
Теорiя локалiзованих магнонiв: вiд термодинамiки до

заплутаностi

PJSU, Košice, Slovak Republic
IФКС НАН України, Львiв

10:25 – 10:40 ТАРАС ГУТАК
Термодинамiка квантового S = 1/2 антиферомагнетика

Гайзенберга на гратцi пiрохлору

IФКС НАН України, Львiв

10:40 – 10:55 ION ZUBAC
Two-dimensional magnetoexcitons:Quantum properties

IoAP, Chisinau, Republic ofMoldova

10:55 – 11:10 Перерва
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П’ятниця, 16 жовтня 2020 р.

Ранковi засiдання 9:00 – 13:05

Засiдання V

Головує I.М. МРИГЛОД

11:10 – 12:00 Запрошена лекцiя

ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ ГОЛОВАЧ
Доля Ернста Iзiнґа i доля його моделi

IФКС НАН України, Львiв

12:10 – 12:20 Конкурсна доповiдь

ОЛЕКСIЙ ЗДОРЕВСЬКИЙ
Конкурентна взаємодiя молекул пероксиду водню та

води з центрами впiзнавання макромолекули ДНК

IТФ iм.М.М. Боголюбова НАН України, Київ

12:20 – 12:35 СОЛОМIЯ ЛЕНЬО
Квантово-топологiчний аналiз даних iз фондової бiржi

УКУ, Львiв

12:35 – 12:50 АННА БАШТОВА
Моделювання процесiв розшарування у бiнарному

сплавi Zr-Nb з дислокацiями невiдповiдностi при

сталiй дiї опромiнення

IПФ НАН України, Суми

12:50 – 13:05 БОГДАНА СОБКО
Неадитивний фермi-газ

ЛНУ iм. I. Франка, Львiв

13:05 – 15:00 Обiдня перерва. Засiдання комiсiї

15:00 – 15:30 Пiдбиття пiдсумкiв. Нагородження переможцiв.

9





XX Всеукраїнська школа-семiнар

та Конкурс молодих вчених

зi статистичноїфiзики

та теорiї конденсованої речовини — 2020

Конкурснi доповiдi

Львiв, 15–16 жовтня 2020 р.





Четвер, 15 жовтня КД 1

Кiнетика релаксацiї сегнетоелектричних доменних структур в областi

фазового переходу

О.Ю. Мазур

Iнститут фiзики гiрничих процесiв НАН України,
вул. Сiмферопiльська, 2а, 49600 Днiпро-5, Україна,

o.yu.mazur gmail.com

Сегнетоелектрична доменна структура (ДС), яка виникає пiд час пере-

ходу системи через точкуКюрi до полярної фази, єнерiвноважною.Навiть

за вiдсутностi зовнiшнiх впливiв процес її еволюцiї до стану термодина-

мiчної рiвноваги може зазнавати значних змiн, якi визначають кiнцевий

тип ДС та її властивостi, важливi для сучасного приладобудування. То-

му встановлення загальних закономiрностей процесу самоорганiзовано-

го формування ДС викликає значний iнтерес з точку зору фундаменталь-

ної фiзики та практичного застосування.

Теоретичний аналiз,проведенийна основiфеноменологiчної теорiї фа-

зових переходiв другого роду Ландау, показав, що у швидко охолодженiй

системi за наявностi значних неоднорiдностей поляризацiї переважним

є формування полiдоменної структури полосатого вигляду. Залежно вiд

умов охолодження та дiї зовнiшнiх впливiв пiд час релаксацiї, таких як

квазiстацiонарнi i високочастотнi електричнiполя та гiдростатичний тиск,

процес релаксацiї може вiдбуватись немонотонно.Пiд час еволюцiї ДС до

стану термодинамiчної рiвноваги можна спостерiгати такi особливi ста-

ни, як iнкубацiйний перiод, пов’язаний з малим розмiром початкових не-

однорiдностей, та короткоживучi асиметричнi полiдоменнi фази.

Чисельнi експерименти показують, що пiд час релаксацiї ДС має тен-

денцiю укрупнення. В рамках кореляцiйного аналiзу було встановлено,

що характерний середнiй розмiр домену зростає по закону квадратного

кореня, що добре корелює з нещодавнiми експериментальними даними.

Було отримано теоретично часову залежнiсть середнього розмiру доме-

ну, яка дозволяє також розрахувати такий фундаментальний параметр,

як радiус мiжатомної взаємодiї для конкретного сегнетоелектрика, охоло-

дженого до певної температури.

Очiкується, що розроблена теоретична модель може бути корисною

на практицi для керування формуванням сегнетоелектричних доменних

структур та отримання доменних конфiгурацiй iз заданими параметрами.
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КД 2 Четвер, 15 жовтня

Особливостi поперечної колективної динамiки у рiдких металах: ab

initio комп’ютерне моделювання

Т. Демчук
a
, Т. Брик

a ,b

aIнститут фiзики конденсованих систем НАН України,
вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна, Україна

bНацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка»,
вул. Степана Бандери, 12, 79013 Львiв, Україна

Робота присвячена поширенню поперечних колективних збуджень у

рiдких металах за нормальних та високих тискiв. Згiдно гiдродинамiчної

теорiї поперечнi хвилi не поширюються у рiдких системах. Однак, поза

межами гiдродинамiчної областi, де розглядаються довжини хвиль того ж

порядку, що й мiжатомнi вiдстанi, пружнi мiжчастинковi взаємодiї вiдi-

грають важливу роль i можлива поява поперечних колективних мод.

Врамкахметодупершопринципного комп’ютерногомоделюванняроз-

глянуто ряд металiв у рiдкому станi, а саме, розплав Tl за нормального

тиску поблизу температури плавлення, розплави Pb, In та Al вздовж лi-

нiї плавлення, та розплави Si та Na вздовж iзотерм.На вiдмiну вiд методу

класичноїмолекулярної динамiки, де електроннапiдсистема враховується

ефективно у парному потенцiалi мiжатомної взаємодiї, у методах ab initio
молекулярної динамiки електронна густина розглядається явно в рамках

теорiї функцiоналу густини.На основi отриманих з комп’ютерного експе-

рименту даних дослiджено особливостi колективної динамiки систем та її

кореляцiю з одночастинковою.

Нещодавня робота по дослiдженню рiдкого Li за рiзних термодинамi-

чних умов [1] виявила, що за дiї високого тиску поперечна динамiка роз-

плаву мiстить два типи колективних збуджень за високих хвильових чи-

сел. У данiй роботi нами дослiджено присутнiсть такого ефекту у розпла-

вах за нормальних тискiв, а також змiну параметрiв поперечної динамiки

рiдкихметалiв зi змiною термодинамiчних умов.Окрiм цього, обговорено

можливий вплив локальної структури на динамiку у розглянутих розпла-

вах.

[1] T. Bryk, et al., Journal of Chem. Phys. 143, 104502 (2015).
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П’ятниця, 16 жовтня КД 3

Моделювання радiацiйного впливу на деформацiю та змiну механiчних

властивостей бiнарних сплавiв

О.М. Щокотова

Iнститут прикладної фiзики НАН України, вул. Петропавлiвська, 58,
40000 Суми, Україна, shchokotova.o gmail.com

Дослiдження впливу опромiнення на змiну механiчних властивостей

металiв та сплавiв є актуальною задачею не тiльки в областi фiзики радi-

ацiйних пошкоджень, але й для сучасної фiзики конденсованого стану в

цiлому. Для прогнозування надiйностi та довговiчностi конструкцiйних

матерiалiв, що працюють в умовах радiацiйного опромiнення та механi-

чних навантажень, важливим є вивчення процесiвформування та еволю-

цiї дефектiв у структурi матерiалу.

Нами проведено числове моделювання процесiв пластичної деформа-

цiї зразкiв бiнарних сплавiв, зокремацирконiєвих сплавiв,щопiдданiопро-

мiненню високоенергетичними частинками. Iз використанням розвине-

ння методу фазового поля, що враховує пружну неоднорiднiсть, вивче-

но еволюцiю пружних полiв та дефектоутворення у опромiнених сплавах

при їх деформуваннi. Застосований пiдхiд дозволив дослiдитиформуван-

ня та еволюцiю дислокацiй,що вiдiграють особливу роль у змiнiмiцнiсних

та пластичних властивостей металiв та сплавiв при опромiненнi.Умоделi

в рамках нелiнiйної теорiї пружностi густина пружної енергiї є перiоди-

чною функцiєю тетрагональної та зсувної деформацiй i мiстить зв’язок

поля концентрацiї речовини iз пружними полями. В якостi зовнiшнього

механiчного навантаження розглянуто монотонну деформацiю простого

зсуву та одноосного розтягу зi сталою швидкiстю, а також циклiчну де-

формацiю зсуву. Окремо розглянуто випадки неопромiнених та опромi-

нених сплавiв.

Побудовано деформацiйнi кривi та встановлено вплив опромiнення

на межiмiцностi та текучостi сплавiв.Показано,що опромiнення призво-

дить до пiдвищення опiрностiматерiалу пластичнiй течiї та його змiцнен-

ня.Проаналiзовано поведiнку вiльної енергiї та коефiцiєнту деформацiй-

ного змiцнення за умови опромiнення.
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Конкурентна взаємодiя молекул пероксиду водню та води з центрами

впiзнавання макромолекули ДНК

О. Здоревський, С.Н. Волков

Iнститут теоретичної фiзики iм.М.М. Боголюбова, лабораторiя
бiофiзики макромолекул, вул.Метрологiчна, 14б, 03143 Київ, Україна,

zdorevskyi bitp.kiev.ua

В роботi дослiджено конкурентну взаємодiю молекул пероксиду во-

дню (H2O2) i води (H2O) з центрами впiзнавання макромолекули ДНК.

Показано можливiсть блокування атомних груп специфiчного i неспеце-

фiчного впiзнаванняДНКмолекуламиH2O2.Длярозрахункiв енергiйвза-

ємодiї та просторових конфiгурацiймолекулярних комплексiв використо-

вуються методи атом-атомних потенцiальних функцiй та квантової меха-

нiки молекул. Результати розрахунку показують,що молекулаH2O2 може

утворювати стiйкi комплекси зфосфатними групами остову ДНК (PO
−
4
), а

також з атомними групами нуклеїнових основ (Аденiном, Гуанiном, Тимi-

ном та Цитозином). Розрахованi структури є бiльш стабiльними та бiльш

довгоживучими за аналогiчнi комплекси з молекулоюH2O. Також показа-

но,що iснують певнi конфiгурацiї пар основ A·T i G·C, якi стабiлiзуються

молекулою пероксиду водню суттєво краще, нiж молекулою води. Вста-

новлено, що такi стани можна спостерiгати в експериментах з анзiпiнгу

ДНК за допомогою методiв мiкроманiпулювання. Вiдповiдно, цi методи

можуть бути використанi для експериментального спостереження взає-

модiї молекул пероксиду водню з макромолекулою ДНК. Оскiльки моле-

кули пероксиду водню в значних концентрацiях виникають в результатi

радiолiзу води пiд впливом iонiзуючого випромiнювання, запропонована

в роботi концепцiя блокування активностi ДНК молекулами H2O2 може

бути ключовим механiзмом деактивацiї ракових клiтин в процесi терапiї

онкологiчних захворювань iонними пучками.
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Нулi статистичної суми в алгоритмiФукуi-Тодо

П. Сарканич
a , c

,Ю. Головач
a ,b , c

, Р. Кенна
b , c

, Т. Яворський
b , c

aIнститут фiзики конденсованих систем НАН України,
вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна

bCentre for Fluid and Complex Systems, Coventry University, CV1 5FB Coventry,
UK
cL4 Collaboration & Doctoral College for the Statistical Physics of Complex
Systems, Leipzig-Lorraine-Lviv-Coventry, Europe

Аналiз нулiв статистичної суми в комплекснiй площинi є одним iз на-

рiжних каменiв сучасної теорiї фазових переходiв [1]. Основним резуль-

татом нашої роботи [2] є розширення можливостей такого аналiзу шля-

хом залучення до спектру його застосувань нового ефективного методу

Монте-Карло симуляцiй – алгоритму Фукуi-Тодо [3]. Цей алгоритм був

спецiальнорозробленийдля аналiзу спiнових систем iз далекосяжною вза-

ємодiєю, де вiн працює за O(N) час. Однiєю з особливостей алгоритму є

те,що вiн не вимагає обчислення енергiї системи.Це робить звичайнi пiд-

ходи до пошуку нулiв статистичної суминепридатними.Мижадаптували

алгоритм Фукуi-Тодо для обчислення нулiв статистичної суми [2].

q Tc ν TFT

c
νFT

2 0.28365 1 0.28373(9) 0.96(8)

3 0.24874 0.8333 0.24875(2) 0.84(3)

6 0.201902 0.5 0.201898(1) 0.519(5)

Для перевiрки ефективностi запропонованої нами схеми ми провели

симуляцiї длямоделiПоттса на квадратнiй гратцi для рiзних значень кiль-

костi станiв, проаналiзувавши фазовi переходи як другого (q = 2, 3) так i

першого (q = 6) роду. Використовуючи спiввiдношення скiнченно вимiр-

ного скейлiнгу для нулiв статистичної суми ми отримали значення крити-

чної температури TFT

c
i критичного показника кореляцiйної довжини νFT

що добре спiвпадають iз точними результатами Tc, ν i свiдчать про надiй-

нiсть нашого методу.

[1] Yang, C. N., & Lee, T. D., Physical Review, 87(3), 404-410 (1952);

Fisher,M. E., Lectures in theoretical physics, University of Colorado Press,

Boulder, Colorado, USA, v. 7C, p. 1–159 (1965).

[2] P. Sarkanych et al., in preparation.

[3] Fukui,K., &Todo, S. (2009), Journal of Computational Physics, 228(7), 2629.
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Вплив сили на висоту енергетичного бар’єру розриву карбiнових

ланцюжкiв

Д.Р. Петровська
a ,b

, С.О. Котречко
b
,Н.М. Стеценко

b

aКиївський Академiчний Унiверситет, кафедра прикладної фiзики та
наноматерiалiв, бул. Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна,

petrovska.d.r gmail.com
bIнститут металофiзики iм. Г.В. Курдюмова НАН України,
бул. Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Карбiн (лiнiйна форма вуглецю) має унiкальнi властивостi та широ-

кi перспективи застосування в електронiцi, медицинi, енергетицi тощо.

Одним iз ключових факторiв, який контролює можливiсть практичного

використання карбiну, є його стабiльнiсть i довговiчнiсть в умовах термо-

механiчного навантаження.

В роботi розглянутi закономiрностi деформацiї i розриву мiжатомних

зв’язкiв в карбiнових ланцюжках рiзної довжини.Встановлено закономiр-

нiсть впливу сили на висоту енергетичного бар’єру розриву мiжатомного

зв’язку. Показано, що залежнiсть роботи розриву крайнього зв’язку кар-

бiнового ланцюжка вiд його довжини з достатньою точнiстю описується

залежнiстю Морзе, а деформацiйна крива – похiдною вiд цiєї залежностi.

Виходячи з цього, було отримано аналiтичну залежнiсть висоти потенцi-

ального бар’єру вiд величини прикладеного силового поля. Встановлено,

що ця залежнiсть є суттєво нелiнiйною. Обґрунтовано некоректнiсть ви-

користання теорiїЖуркова длянаноструктур, яка ґрунтуєтьсяна лiнiйнiй

залежностi роботи розриву зв’язку вiд величини прикладеної сили. По-

казано, що ключовою особливiстю деформацiї i розриву зв’язкiв в карбi-

нових ланцюжках є наявнiсть областi нестабiльностi. Розробленi фiзичнi

уявлення щодо впливу зони нестабiльностi на енергоємнiсть руйнування

карбiнового ланцюжка i отриманi аналiтичнi залежностi для роботи руй-

нування iз урахуванням наявностi зони нестабiльностi. Встановленi за-

кономiрностi впливу зони нестабiльностi на руйнування карбiнових лан-

цюжкiв рiзної довжини.

[1] Timoshevskii A., Kotrechko S., and Matviychuk Yu., Atomic structure and

mechanical properties of carbyne, Phys. Rev. B 91, 245434 (2015).
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Поведiнка бiнарної асиметричної сумiшi взаємодiючих частинок в

надкритичнiй областi

О.А. Добуш,М.П. Козловський

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,
вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна,

oksana.dobush8 gmail.com

Запропоновано метод опису фазової поведiнки системи, яка складає-

ться iз частинок двох сортiв. Взаємодiя кожного з сортiв описується вла-

стивим йому потенцiалом взаємодiї,що мiстить вiдштовхувальну та при-

тягальну частини. Асиметричнiсть забезпечується рiзними значеннями

параметрiв потенцiалiв взаємодiї кожного iз сортiв. Проведено розраху-

нок великої статистичної суми двосортної системи в наближеннi нульової

моди. Для конкретних значень параметрiв потенцiалу взаємодiї розрахо-

вано лiнiю критичних точок, якi вiдповiдають рiзним пропорцiям компо-

нент.Отримано рiвняння, яке пов’язує введений нами параметр змiшува-

ння x iз концентрацiєю системи. Знайдено явний вигляд виразу для ти-

ску двосортної системи як функцiї вiдносної температури та параметра

змiшування x для побудови лiнiї Вiдома. Встановлено,що для граничних

значень цього параметра (x = 0 та x = 1) рiвняння стану сумiшiпереходить

в рiвняння стану окремих компонент.
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On themodes in the framework of the non-dissipative hydrodynamics based

on the non-local collision integral

V. Gorev
a
, A. Sokolovsky

b

aDnipro University of Technology, Dmytra Yavornytskoho ave., 19, 49005
Dnipro, Ukraine, lordjainor gmail.com

bOles Honchar Dnipro National University, Gagarina ave., 72, 49010 Dnipro,
Ukraine, alexander.i.sokolovsky gmail.com

We investigate a one-component weakly non-uniform gas with small

potential interaction, the non-locality of the collision integral in the second-

in-interaction order is taken into account. The following dispersion laws for the

system modes in the linear order in small wave vector k are obtained on the

basis of the hydrodynamic equations [1]:

λ1,2 = ±ikcs + O (k2) , λ3,4,5 = O (k2) (1)

where

cs =
√

5

3

T

m
(1 + α + β + O (V 3)) , α ∼ V , β ∼ V 2

,

α = 3

10

n

T
V (k = 0) , β = − 1

2

n

π2T2 ( 4

15
Q1 + 1

10
Q2) − 1

2
α2
, (2)

Q1 =
∞
∫
0

dkk2V 2 (k) , Q2 =
∞
∫
0

dkk3V (k) ∂V(k)
∂k

.

Here n and T are the equilibrium particle density and temperature of the

system, the reference frame where the equilibrium system velocity is equal to

zero is used;V(k) is the Fourier transformof the systempair potential andm is

themass of a particle. The term α is due to the account of theVlasov term in the

kinetic equation and the terms Q1 and Q2 come from taking into account the

non-locality of the collision integral. The first two modes are the soundmodes,

the quantity cs is the sound velocity, so the corrections to the sound velocity

taking into account the non-locality of the collision integral are obtained.

It should be stressed that these results are valid only in the casewhereV(k =
0) is finite. If V(k = 0) is infinite, the structure similar to the well-known

plasmamodes may occur.

[1] V.N. Gorev and A.I. Sokolovsky, Journal of Physics and Electronics, 26(1), 11

(2018).
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Розмiрнi характеристики гiпергалужених полiмерiв

Х. Гайдукiвська, В. Блавацька

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,
вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна, wja4eslawa gmail.com

Використовуючи модель неперервного ланцюжка, було обчислено ха-

рактеристики розмiру перiодичних гiпергалужених макромолекул в гаус-

совому наближеннi, що вiдповiдає наближеному опису властивостей по-

лiмерних макромолекул в околi θ точки. Увага придiляється розрахунку

радiусу гiрацiї та гiдродинамiчного радiусу для йоршикових полiмерiв та

полiмерiв деревоподiбної структури. Розглянутi розмiрнi спiввiдношення

ρ =
√
⟨R2

g⟩
⟨Rh⟩ та g = ⟨R2

g⟩
⟨R2

g ,cha in⟩
дозволяють описати особливостi характерного

розмiру розглянутих структур. Дослiдження цих величин дозволяє оцi-

нити в’язкоеластичнi властивостi цих макромолекул в розчинах.
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Дисипативнi процеси в двопiдґратковому антиферомагнетику зi

взаємодiєю Дзялошинського-Морiя

О.О. Болясова, В.М. Криворучко

Донецький фiзико-технiчний iнститут iм. О.О. Галкiна НАН України,
пр. Науки, 46, 03028 Київ, Україна, ol.boliasova gmail.com

Спiнова електронiка i, зокрема, магнонiка, як її складова, є одним iз

найбiльш перспективних напрямiв розвитку сучасних технологiй. Мо-

жливiсть використовувати для обчислень спiновi хвилi замiсть заряду ча-

стинок дає поштовх для створення бiльш енергоефективної комп’ютерної

технiки.Переваги спiнових хвиль обумовленi їхньою здiбнiстю переноси-

ти спiновий струм за вiдсутностi електронного потоку та наявнiстю кiль-

кох параметрiв (амплiтуда, частота, поляризацiя), якi пiдходять для оци-

фровування iнформацiї. Для практичного застосування функцiональних

матерiалiв у магнонiцi важливе значення має розумiння процесiв згасан-

ня спiнових хвиль та можливiсть керувати цими процесами.

У роботi дослiджується дисипацiя спiнових хвиль у двопiдґратково-

му антиферомагнетику iз взаємодiєюДзялошинського-Морiя, яка iндуко-

вана зовнiшнiм статичним електричним полем. Дослiдження динамiчних

властивостей проводилося у рамках феноменологiчної моделi антиферо-

магнетика. Для обраної структури побудовано рiвняння руху магнiтного

моменту, використовуючи рiвняння Ландау-Лiфшиця-Бар’яхтара. Отри-

мано аналiтичнi вирази для дисперсiї спiнових хвиль та їхнього згасання.

Виявлено асиметричнiсть амплiтуди згасання щодо змiни знаку хвильо-

вого вектору та кiральностi спiнової хвилi.Ця асиметрiя амплiтуди згаса-

ння задається взаємодiєюДзялошинського-Морiя йможе керуватися зов-

нiшнiм електричним полем.Отриманi результати мають важливе значен-

ня для опису дисипативних процесiв у антиферомагнiтних структурах та

для використання цих систем у якостi функцiональних матерiалiв магно-

нiки.
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Визначення заплутаностi графових станiв спiнових систем iз

взаємодiєю Iзiнга за допомогою обчислень на квантових комп’ютерах

Х.П. Гнатенко, В.М. Ткачук

Львiвський нацiональний унiверситет iм. I. Франка, кафедра
теоретичної фiзики, вул. Драгоманова, 12, 79005 Львiв, Україна,

khrystyna.gnatenko gmail.com

Вiдомими є квантовi протоколи для приготування на квантових

комп’ютерах графових станiв, якi утворюються двокубiтним контрольо-

ваним Z-оператором [1,2]. Ми дослiджуємо графовi стани, якi утворюю-

ться оператором еволюцiї з гамiльтонiаном типу Iзiнга, що дозволяє роз-

глядати цi стани як стани фiзичних систем. Пропонуються квантовi про-

токоли для приготування таких станiв. Врахувавши зв’язок геометричної

мiри заплутаностi з середнiм значеннямспiна [3],ми знаходимо геометри-

чну мiру заплутаностi станiв спiнових систем з взаємодiєю Iзiнга аналiти-

чно та за допомогою квантових обчислень. Встановлено,що геометрична

мiра заплутаностi графових станiв пов’язана з характеристиками вiдпо-

вiдних графiв.

[1]YuanhaoWang,Ying Li,Zhang-qiYin, BeiZeng, npjQuant. Inf. 4, 46 (2018).

[2] G. J. Mooney, Ch. D. Hill, L. C. L. Hollenberg, Sci. Rep. 9, 13465 (2019).

[3] A. M. Frydryszak,M. I. Samar,V. M. Tkachuk, Eur. Phys. J.D 71, 233 (2017).
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Дослiдження колективної динамiки в iонному розплавi NaCl методом

молекулярної динамiки

М. Копча, Т.М. Брик

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,
вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна, kopcha icmp.lviv.ua

Особливостi динамiчних процесiв у iонних розплавах визначаються

далекодiючою кулонiвською взаємодiєю мiж iонами та поляризацiйними

ефектами. Тому дослiдження колективної динамiки iонних розплавiв ме-

тодами класичної та першопринципної молекулярної динамiки (МД) до-

зволяють прояснити роль процесiв локального впорядкування внаслiдок

локальної електронейтральностi на колективнi збудження в розплавi.

У данiй роботi проводилосямоделювання розплавуNaCl з використа-

нням 500 частинок (250 – Na, 250 – Cl) методом молекулярної динамiки

на основi пакетуDL_POLY.МД моделювання системи виконувалося у ка-

нонiчному ансамблi з термостатом Нозе-Гувера за температури 1262 К у

кубiчному боксi за умови перiодичних граничних умов. Електростатична

взаємодiя враховувалася методом Евальда. Короткодiюча частина потен-

цiалiв була врахована в радiусi 12,66 А.

На основi отриманих тарєкторiй частинок та їх швидкостей розрахо-

вано парцiальнi парнi функцiї розподiлу, автокореляцiйнi функцiї швид-

костей, автокореляцiйнi функцiї зарядових потокiв та парцiальнi провiд-

ностi. Зроблено розрахунки спектрiв колективних збуджень, якi вказують

на наявнiсть високочастотних колективних мод, якi є аналогом оптичних

фононiв у iонних кристалах.
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Резонансне пропускання ТГц-хвилi черезшаруватий надпровiдник,

кероване зовнiшнiм магнiтним полем постiйного струму

Н. Квiтка
a
, С.С. Апоcтолов

a ,b
, Т. Рохманова

a ,b

aIнститут радiофiзики та електронiки iм. О.Я. Усикова НАН України,
вул. Ак. Проскури, 12, 61000 Харкiв, Україна

bХаркiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, м. Свободи, 4,
61000 Харкiв, Україна

Високотемпературна надпровiднiсть є актуальним напрямом сучасної

фiзики. До високотемпературних надпровiдникiв вiдносять, наприклад,

кристали Bi2Sr2CaCu2O8+δ або YBa2Cu3O7−δ , якi, як вiдомо, є шарувати-

ми структурами, що складаються з квазiдвовимiрних надпровiдникових

шарiв, роздiлених шарами дiелектрика та електродинамiчно пов’язаних

мiж собою внутрiшнiм ефектом Джозефсона.Цiматерiали також привер-

тають увагу дослiдникiв тим, що частоти джозефсонiвських плазмових

хвиль — електромагнiтних збуджень, що формуються в шаруватих над-

провiдниках — належать ТГц-дiапазону, адже пристрої, що працюють в

цьому дiапазонi, затребуванi сьогоднi в багатьох прикладних галузях на-

уки i технiки.

Ми теоретично дослiдили проходження електромагнiтної ТГц-хвилi

через пластинушаруватого надпровiдника в зовнiшньому постiйномума-

гнiтному полi, що менше критичного. Постiйне поле нерiвномiрно про-

никає в пластину, створюючи неоднорiдний фон для джозефсонiвських

плазмових хвиль, якi взаємодiють iз полем завдяки нелiнiйностi зв’язку

джозефсонiвського струму через шари надпровiдника i рiзницi фаз пара-

метра порядку мiж ними. А отже, величина постiйного поля впливає на

поширення ЕМ-хвиль, що робить шаруватi надпровiдники керованими

ТГц-пристроями.

Зокрема, ми показали,що резонансну прозорiсть шаруватого надпро-

вiдника, пов’язану зi збудженням локалiзованих в пластинi хвиль, можна

налаштовувати не тiльки частотою падаючої хвилi, а також величиною

зовнiшнього постiйного поля, так само отримуючи як звичайнi однопi-

ковi залежностi пропускання вiд кута падiння хвилi, так i специфiчнi дво-

пiковi — повязанi з аномальною дисперсiєю локалiзованих хвиль. Бiльш

того, налаштуваннямагнiтнимполемможе бути зручнiше в експериментi,

адже воно потребує значно менш точного встановлення значення у порiв-

няннi з частотою.
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Equlibrium properties of binary reactive adsorbate on random catalytic

recursive lattices

D. Shapoval
a ,b

,M. Dudka
a ,b , c

, O. Bénichou
d
, and G. Oshanin

d

aInstitute for CondensedMatter Physics, National Academy of Sciences of
Ukraine, 1 Svientsitskii Street, UA-79011 Lviv, Ukraine

bL4 Collaboration & Doctoral College for the Statistical Physics of Complex
Systems, Leipzig-Lorraine-Lviv-Coventry, Europe
cInstitute of Theoretical Physics, Faculty of Physics, University ofWarsaw,
Pasteura 5, 02-093 Warsaw, Poland

dSorbonne Université, Laboratoire de Physique Théorique de laMatiére
Condensée, CNRS, (UMR CNRS 7600), 4 Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05,
France

We are interested in the equilibrium properties of an adsorbate formed in the

course of catalytically activated A + B → ⊘ reactions taking place on a latti-

ce with some non-uniform catalytic properties. It appears that thermodynamic

properties of the monolayers of adsorbed molecules, formed in the course of

such reactions, are very similar to the properties of the adsorbates modelled by

athermal hard-core lattice gases.Thereforewe study a lattice-gasmodel of parti-

cles of two species (A and B) having a hard-core and being in thermal contact

with their vapor phases acting as reservoir maintained at a constant chemical

potentials µA and µB . Particles may adsorb onto empty lattice sites and desorb

from the lattice.We focus on A + B → ⊘ reactions occurring deeply inside the

Cayley tree, i.e. the Bethe lattice (an infinite connected cycle-free graph) with

catalytic bonds. Catalytic bonds of the lattice are placed at random with mean

concentration p according to annealed disorder. A and B particles appearing si-

multaneously on neighboring sites connected by such bond, immediately react

and the product of reaction leaves the system. For the case µA = µB transitions

between two adsorbate phases were observed for such lattice: symmetric phase
which corresponds to the case when the particles of both sorts coexist in the

system with the same densities and broken phase which corresponds to the case

when the particles of one of species prevail on the lattice.
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Теорiя локалiзованих магнонiв: вiд термодинамiки до заплутаностi

О. Крупнiцька
a ,b

aDepartment of Theoretical Physics and Astrophysics, Faculty of Science,
P. J. Šafárik University, Park Angelinum, 9, 04001 Košice, Slovak Republic

bIнститут фiзики конденсованих систем НАН України,
вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна, olesia.krupnitska upjs.sk

Теорiя локалiзованих магнонiв є потужним iнструментом для строго-

го визначення основного стану та детального вивчення термодинамiчних

властивостей спецiального класу фрустрованих квантових антиферома-

гнетикiв Гайзенберга за певних умов (сильнi магнiтнi поля та низькi тем-

ператури) [1-2]. Дане дослiдження спрямоване на вивчення нового засто-

сування концепцiї локалiзованих магнонiв до знаходження мiри двоспi-

нової заплутаностi на квадратах [3-4] в спiн-
1

2
октаедричному ланцюж-

ку Гайзенберга [5]. Показано, що теорiю локалiзованих магнонiв можна

модифiкувати для обчислення такої мiри заплутаностi, як узгодженiсть

(concurrence) мiж сусiднiми та наступними пiсля сусiднiх спiнами за наяв-

ностi зовнiшнього магнiтного поля. Для перевiрки методу локалiзованих

магнонiв в обчисленнi узгодженостi при низьких температурах застосо-

вано метод точної дiагоналiзацiї для скiнченного октаедричного ланцюж-

ка з N = 20 спiнiв. Отриманi результати пiдтверджують нову можливiсть

застосування концепцiї локалiзованихмагнонiв для простого розрахунку

мiри заплутаностi в широкому класi плоскозонних квантових антиферо-

магнетикiв Гайзенберга.

[1] J. Schulenburg et al., Phys. Rev. Lett. 88, 167207 (2002).

[2]O.Derzhko, J.Richter, andM.Maksymenko, Int. J. Mod. Phys. B 29, 1530007

(2015).

[3] L. Amico et al., Rev. Mod. Phys. 80, 517 (2008).

[4] R. Horodecki et al., Rev. Mod. Phys., 81 865 (2009).

[5] J. Strečka et al., Phys. Rev. B 95, 224415 (2017); Physica B 536, 364 (2018).

Робота була виконана в рамкахпроєктуСловацького агентства дослiджень

та розробок за угодою№ APVV-16-0186.
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Термодинамiка квантового S = 1/2 антиферомагнетика Гайзенберга на

гратцi пiрохлору

Т. Гутак

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,
вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна, t.hutak icmp.lviv.ua

Ми обчислили термодинамiчнi властивостi квантового S = 1/2 анти-

феромагнетика Гайзенберга на гратцi пiрохлору iнтерполюючи мiж низь-

кими i високими температурами [1]. Для цього використовувався так зва-

ний метод ентропiї [2], де iнтерпольованою функцiєю є ентропiя як фун-

кцiя внутрiшньої енергiї.Дляобчислення теплоємностi c(T), ентропiї s(T)
i магнiтної сприйнятливостi χ(T) ми використали високотемпературнi

розклади вiдповiдних величин до 13 порядку [3].

Температурний профiль теплоємностi c(T) не мiстить жодних низь-

котемпературнихособливостей (плечачидодатковогомаксимуму).Однак

спостерiгається значний зсув головного максимуму до низьких темпера-

тур Tmax ≈ 0.25. Безщiлинний спектр виглядає вiрогiднiшим нiж спектр

iз щiлиною, тому низькотемпературна поведiнка теплоємностi степене-

ва c(T) ∝ Tα
. Незважаючи на те, що найкращi результати отриманi для

α = 2, iншi показники (α = 1, 3/2, 5/2, 3) не можна повнiстю вiдкинути.Ми

передбачаємо, що значення енергiї основного стану e0 ≈ −0.52. Данi ме-

тоду ентропiї для сприйнятливостi добре узгоджуються iз результатами

дiаграматичного квантового Монте Карло [4].

Дослiдження виконанiразом зО.Держком (IФКС,Львiв),Т.Крохмаль-

ським (IФКС, Львiв), Ю. Шнаком (Унiверситет Бiлефельда) i Йоганесом

Рiхтером (Унiверситет Магдебурга).

[1] O. Derzhko, T. Hutak, T. Krokhmalskii, J. Schnack, and J. Richter, Adapting

Planck’s route to investigate the thermodynamics of the spin-half pyrochlore

Heisenberg antiferromagnet, arXiv:2002.10548.

[2] B. Bernu and G. Misguich, Phys. Rev. B 63, 134409 (2001);

G. Misguich and B.Bernu, Phys. Rev. B 71, 014417 (2005).

[3] A. Lohmann,H.-J. Schmidt, and J. Richter, Phys. Rev. B 89, 014415 (2014).

[4] Y. Huang, K. Chen, Y.Deng,N. Prokof ’ev, and B. Svistunov, Phys. Rev. Lett.

116, 177203 (2016).
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Two-dimensional magnetoexcitons:Quantum properties

I. Zubac, S.A. Moskalenko

Institute of Applied Physics, Academiei, 5,MD-2028 Chisinau,
Republic ofMoldova, ionzubac33 gmail.com

The properties of the two-dimensional (2D) magnetoexcitons in the GaAs-

type quantum wells subjected to the action of a strong perpendicular magnetic

field with the binding energy determined by the direct Coulomb electron-hole

(e-h) interaction and with the summary e-h spin projections F = ±1 are di-
scussed. A new property of the 2Dmagnetoexciton is the interdependence bet-

ween the center-of-mass and the relative electron-holemotions induced by the

action of the Lorentz force. This interdependence happens to play an important

role promoting to the formation of the Dirac cone dispersion law under the

influence of the exchange e-h Coulomb interaction [1]. The both symmetric

and asymmetric superposition states with the interference effects in the case of

the light with two linear polarizations, which have different parities as regards

the inversion of the light wave vector k⃗ were revealed. The result was obtai-

ned by applying the perturbation theory of a degenerate energy level [2]. The

symmetric (asymmetric) state is allowed in the case of linear polarization with

positive (negative) parity and is forbidden in the case of linear polarization wi-

th negative (positive) parity. The obtained optical results open the possibility to

investigate the thermodynamic properties of the 2D Bose gas with Dirac cone

dispersion law.

[1] S.A. Moskalenko, I.V. Podlesny, I.A. Zubac, and B.V. Novikov, Two-dimen-

sional magnetoexciton superposition states withDirac cone dispersion law and

quantum interference effects in optical transitions, Solid State Commun., 312,

113714 (2020).

[2] L.D. Landau&E.M. Lifshitz,QuantumMechanicsNon-RelativisticTheory,

Volume 3 of Course of Theoretical Physics, Pergamon Press, Oxford (1965).
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Квантово-топологiчний аналiз даних iз фондової бiржi

С. Леньо

Український Католицький Унiверситет, вул. Свєнцiцького, 17, 79011 Львiв,
Україна, leno ucu.edu.ua

УХХI столiттiфондовi бiржi є яскравим показником добробуту не ли-

ше окремих компанiй, а часто цiлої країни чи, навiть, всього свiту. Сього-

днi, в час пандемiї COVID-19, фондова бiржа переживає те, що експерти

називають крахом бiржi. Чимало людей стали цiкавитися способами ана-

лiзувати та, навiть, передбачати такi подiї, так вони приносять багато зби-

ткiв. Ця робота має на метi дослiдження алгоритмiв для аналiзу даних iз

фондової бiржi та способiв ефективно iмплементувати їх використовую

обчислювальнi потужностi як класичного, так i квантового комп’ютера

[2][3]. Запропоноване рiшення базується на методах топологiчного аналi-

зу даних [1], так як вони дозволяють ефективно аналiзувати багатовимiр-

нi данi. Головною мотивацiєю для використання квантового комп’ютера є

те,що квантовi обчислення є ефективним iнструментом для iмплемента-

цiї ефективного багатовимiрного аналiзу i, крiм цього, дозволяють опра-

цьовувати бiльшiмасиви iнформацiї, нiжкласичний комп’ютер. Запропо-

нований алгоритм було протестовано на даних про поведiнку фондового

iндекса S&P 500 [4] протягом восьми iсторичних випадкiв краху бiржi.То-

чнiсть iмплементацiї алгоритму на класичному комп’ютерi становить 91%,

проте на квантовому комп’ютерi, через деякi особливостi, теоретична то-

чнiсть даного алгоритму становить близько 70% [2].

[1]Otter, Porter,Tillman, ARoadmap for the Computation of PersistentHomo-

logy (2017).

[2] Lloyd, Seth&Garnerone, Silvano&Zanardi,Paolo,Quantum algorithms for

topological and geometric analysis of big data. Nature Communications (2014).

[3] Вакарчук I., Квантова механiка, Львiвський нацiональний унiверситет

iм. I. Франка, 614 с.

[4] Yahoo! Finance, S&P 500 (ĜSPC),Historical data (2020).
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Моделювання процесiв розшарування у бiнарному сплавi Zr-Nb з

дислокацiями невiдповiдностi при сталiй дiї опромiнення

А.I. Баштова, Д.О. Харченко

Iнститут прикладної фiзики НАН України, вул. Петропавлiвська, 58,
40000 Суми, Україна, ipfmail ipcentr.sumy.ua

Дана робота присвячена розробцi моделi фазового поля для системи

Zr − Nb з урахуванням нерiвноважних вакансiй, що утворюються при

опромiненнi та удосконаленню цiєї моделi на випадок наявностi дисло-

кацiй невiдповiдностi. Отриманий пiдхiд застосовано для опису випадi-

ння преципiтатiв вторинної β-фази Нiобiю на етапi пiдготовки зразка та

вивчення його стабiльностi при нейтронному опромiненнi в умовах ре-

актора. У роботi проведено дослiдження процесiв подiлу фаз за дисло-

кацiйно пiдтримуваним механiзмом сегрегацiї при врахуваннi дефектiв,

що генеруються опромiненням та їх просторовий перерозподiл у бiнарно-

мi твердому сплавi Zr − Nb. Було проаналiзовано поведiнку системи при

змiнi режиму опромiнення та виявлено, що розмiр доменiв β-фази Нiо-

бiю зменшується зi збiльшенням швидкостi набору дози при фiксованiй

температурi.При пiдвiщеннi дози опромiнення, зростає густина дислока-

цiй невiдповiдностi, що пiдтримує формування великої кiлькостi малих

преципiтатiв β-фази Нiобiю. Також встановлено, що опромiнення здатне

iндукувати процесифазового розшарування,що супроводжуються сегре-

гацiєю дислокацiй на границi подiлу.

Розроблений пiдхiд може бути викрористаний для з’ясування радiа-

цiйно-стимульованих змiн властивостей опромiнюваних твердотiльних

систем та пояснення експериментальних данихщодо утворення кластерiв

дефектiв, проходження сегрегацiї, з’ясування стiйкостi фаз, радiацiйного

росту.
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теоретичної фiзики, вул. Драгоманова, 12, 79005 Львiв, Україна,

bohdanka.sobko.d gmail.com

У роботi представлено модифiкацiю звичайної статистики Фермi q-
експонентою Цаллiса, що є неадитивним її узагальненням [1, 2]. Проана-

лiзовано два пiдходи до розрахунку термодинамiчних функцiй, залежно

вiд вигляду чисел заповнення:

n1(e , µ, T) =
1

e(ε−µ)/Tq + 1

та n2(e , z, T) =
1

z−1eε/Tq + 1

.

У другiй моделi теплоємнiсть при T → 0 виявляється вiдмiнною вiд

нуля, що є вiдхиленням вiд третього закону термодинамiки, але така си-

туацiя може проявлятися у певного виду системах.

Рис. 1: Питома теплоємнiсть як функцiя температури T за рiзних значень

q.Моделi 1 i 2 демонструють рiзну поведiнку в границi низьких та високих

температур.

Продемонстровано, що в границi низьких температур у другiй моде-

лi в суперадитивному випадку (q < 1) енергiя системи має вигляд E/N =
E0/N + α(q, s)T +O(T2), де s – показник степеня енергiї в густинi станiв

g(ε) ∼ εs−1. Показано, що з наближенням q до одиницi значення α(q, s)
прямує до нуля лiнiйно за (1 − q).

[1] A. Rovenchak, B. Sobko, Physica A 534, 122098 (2019).

[2] Б. Собко, А. Ровенчак, Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. фiз. 56, 65 (2019).
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