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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.

В програмi:

• Запрошенi лекцiї провiдних науковцiв у галузi статистичної фiзики

та теорiї конденсованої речовини

• 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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XXII Всеукраїнська школа-семiнар молодих вчених — 2022

Четвер, 24 листопада 2022 р.

Ранковi засiдання 09:00 – 13:10

09:00 – 09:10 ТАРАСМИХАЙЛОВИЧ БРИК
Вiтальне слово вiд органiзаторiв

IФКС НАН України, Львiв

Засiдання I

Головує О. МРИГЛОД

09:10 – 10:00 Запрошена лекцiя

ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ КОЗИЦЬКИЙ
Фазовi переходи у моделi Iзiнга на випадкових

iєрархiчних графах

Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland

10:00 – 10:15 ДМИТРОШАПОВАЛ
Про новий клас унiверсальностi у

структурно-невпорядкованiй n-векторнiй моделi з

далекосяжною взаємодiєю

IФКС НАН України, Львiв

L4
Collaboration & Doctoral College, Europe

10:15 – 10:30 ОЛЬГАЩУР
Вихiдний потiк зв’язуючого нейрона з порогом 2 за

умови,що вхiдний потiк є процесом вiдновлення

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

Institute of Experimental Medicine, Budapest, Hungary

10:30 – 10:45 ДМИТРО ЯРЕМЧУК
Вплив мiкроструктури на макроскопiчнi властивостi

еластомеру (розподiл частинок i магнетострикцiя)

IФКС НАН України, Львiв
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24–25 листопада 2022 р., Львiв

10:45 – 11:00 МАР’ЯНА КРАСНИЦЬКА
Ефективнi та унiверсальнi критичнi асимптотики

структурно невпорядкованих магнетикiв

IФКС НАН України, Львiв

University of Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy, France

L4
Collaboration & Doctoral College, Europe

11:00 – 11:20 Перерва
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XXII Всеукраїнська школа-семiнар молодих вчених — 2022

Четвер, 24 листопада 2022 р.

Ранковi засiдання 09:00 – 13:10

Засiдання II

Головує А.Д. ТРОХИМЧУК

11:20 – 12:10 Запрошена лекцiя

ДМИТРОМIШАГЛI
Машинне навчання з квантовими комп’ютерами

University College Dublin, Dublin, Ireland

12:10 – 12:25 ОСТАП КАЛЮЖНИЙ
Властивостi форми пом-пом полiмеру в розчинi

IФКС НАН України, Львiв

12:25 – 12:40 ТАРАС ДЕМЧУК
Дослiдження швидкостi звуку в розплавi залiза за умов

зовнiшнього ядра Землi методом молекулярної

динамiки

IФКС НАН України, Львiв

12:40 – 12:55 ЮЛIАН ГОНЧАР
Скейлiнґ для моделi Iзiнґа на п’ятивимiрнiй ґратцi з

вiльними граничними умовами

IФКС НАН України, Львiв

Coventry University, Coventry, UK

L4
Collaboration & Doctoral College, Europe

12:55 – 13:10 ОЛЬГАМАЗУР
Вплив гiдростатичного тиску на фазовий перехiд в

титанатi барiю

IГТМ iм.М.С. Полякова НАН України, Днiпро

13:10 – 14:20 Обiдня перерва

7



24–25 листопада 2022 р., Львiв

Четвер, 24 листопада 2022 р.

Вечiрнi засiдання 14:20 – 16:10

Засiдання III

Головує Д. МIШАГЛI

14:20 – 15:10 Запрошена лекцiя

ОЛЕСЯМРИГЛОД
Дещо про iсторiю наукової комунiкацiї

IФКС НАН України, Львiв

15:10 – 15:25 АНАСТАСIЯ МАСЛЕЧКО
Застосування моделi граткового газу до поверхневого

натягу молекулярних рiдин

ОНУ iм. I.I.Мечникова, Одеса

15:25 – 15:40 ОКСАНА ДОБУШ
Поведiнка комiркової моделi iз взаємодiєю Кюрi-Вейса

в надкритичнiй областi

IФКС НАН України, Львiв

15:40 – 15:55 АНДРIЙ КАТЦ
Глобальний iзоморфiзм Юкавiвського флюїду i

граткового газу

ОНУ iм. I.I.Мечникова, Одеса

15:55 – 16:10 ХРИСТИНА ГАЙДУКIВСЬКА
Гантельковi полiмери: аналiтичний i чисельний опис

IФКС НАН України, Львiв

Institute of Physics, University of Silesia, Chorzow, Poland
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XXII Всеукраїнська школа-семiнар молодих вчених — 2022

П’ятниця, 25 листопада 2022 р.

Ранковi засiдання 9:00 – 13:30

Засiдання IV

Головує Т.М. БРИК

09:00 – 09:50 Запрошена лекцiя

АНДРIЙ ДМИТРОВИЧ ТРОХИМЧУК
Модель твердих сфер та її роль у статистичнiй фiзицi

класичних систем взаємодiючих частинок

IФКС НАН України, Львiв

09:50 – 10:05 ХРИСТИНА ГНАТЕНКО
Визначення енергетичних рiвнiв спiнових систем на

квантовому комп’ютерi

ЛНУ iм. I. Франка, Львiв

10:05 – 10:20 ВАЛЕРIЯ БIЛОКОНЬ
Кореляцiї лужноземельних i їм подiбних атомiв у

одновимiрних оптичних ґратках

ХНУ iм. В.Н. Каразiна, Харкiв

IТФ ННЦ ХФТI, Харкiв

10:20 – 10:35 IЛЛЯ-МИКОЛА IЛЕНКОВ
Динамiчна структура водневих флюїдiв в областi

переходу вiд молекулярного до атомарного флюїду

IФКС НАН України, Львiв

10:35 – 10:50 ОЛЕСЯ КРУПНIЦЬКА
Квантова точнiсть для змiшаних станiв фрустрованого

октаедричного ланцюжка Гайзенберга

Technische Universität Braunschweig, Braunschweig,

Germany

IФКС НАН України, Львiв

9



24–25 листопада 2022 р., Львiв

10:50 – 11:05 PETRO SARKANYCH
Pottsmodel with invisible states on a scale-free network

IФКС НАН України, Львiв

L4
Collaboration & Doctoral College, Europe

11:05 – 11:25 Перерва

10



XXII Всеукраїнська школа-семiнар молодих вчених — 2022

П’ятниця, 25 листопада 2022 р.

Ранковi засiдання 9:00 – 13:30

Засiдання V

Головує А.М.ШВАЙКА

11:20 – 12:10 Запрошена лекцiя

ОЛЕКСIЙ КОСТЯНТИНОВИЧ КОЛЕЖУК
Топологiчнi ефекти у низьковимiрних магнетиках

КНУ iм. Т.Шевченка, Київ

IМ НАН України та МОН України, Київ

Johannes-Gutenberg University,Mainz, Germany

12:15 – 12:30 ТАРАС ГУТАК
Термодинамiка S = 1/2 антиферомагнетика

Гайзенберга на гратцi гiперкагоме

IФКС НАН України, Львiв

12:30 – 12:45 ЕЛЬВIРА БIЛОКОНЬ
Термодинамiчнi характеристики iдеальних квантових

газiв у гармонiчних потенцiалах у межах точного та

квазiкласичного пiдходiв

ХНУ iм. В.Н. Каразiна, Харкiв

IТФ ННЦ ХФТI, Харкiв

12:45 – 13:00 АНТОН ЛУПАНОВ
Визначення основних станiв спiнових систем з

взаємодiєю Iзiнга за допомогою квантових обчислень

ЛНУ iм. I. Франка, Львiв

13:00 – 13:15 IГОР ГАП’ЯК
Еволюцiя кореляцiй в динамiцi пружних куль

КНУ iм. Т.Шевченка, Київ

11



24–25 листопада 2022 р., Львiв

13:15 – 13:30 ВОЛОДИМИР ГОРДIЙЧУК
Точне аналiтичне рiвняння стану для

Леннард-Джонсiвських плинiв,що базується на

статистичнiй механiцi

IФКС НАН України, Львiв

13:30 – 14:30 Обiдня перерва. Засiдання комiсiї

14:30 – 15:00 Пiдбиття пiдсумкiв. Нагородження переможцiв.
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Четвер, 24 листопада Д 1

Про новий клас унiверсальностi у структурно-невпорядкованiй

n-векторнiй моделi з далекосяжною взаємодiєю

Д. Шаповал
a ,b

,М. Дудка
a ,b

,Ю. Головач
a ,b , c

a
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,

вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна

b
Cпiвпраця L4

i Коледж докторантiв ”Статистична фiзика складних

систем” , Ляйпцiґ-Лотарингiя-Львiв-Ковентрi, Європа

c
Центр дослiдження плинних i складних систем, Унiверситет Ковентрi,

CV1 5FB Ковентрi, Велика Британiя

Вивчено можливi змiни в критичнiй поведiнцi спiнової системи пiд

впливом далекосяжної взаємодiї та структурного безладу. Зокрема, про-

аналiзовано границю стiйкостi областi, де нетривiальна критична пове-

дiнка n-векторної моделi з далекосяжною степенево загасаючою взаємо-

дiєю J(x) ∼ x
−d−σ

(де d – вимiрнiсть простору, σ > 0 – контролюючий

параметр загасання взаємодiї) зумовлена наявнiстю слабкого замороже-

ного розведення. Ця границя визначається марґiнальною вимiрнiстю па-

раметра порядку nc = nc(d , σ), нижче якої модель належить до нового

класу унiверсальностi. Використовуючи критерiй Гаррiса [1] та нещодавнi

результати теоретико-польової ренормалiзацiйної групи для чистої мо-

делi з далекосяжною взаємодiєю [2], отримано nc у виглядi розкладу за

є = 2σ −d. Iз застосуваннямметодiв пересумовування [3] розраховано чи-

словi значення для параметра порядку nc та здiйснено порiвняння з дани-

ми на основi iнших пiдходiв [4].Нашi результати показують,що не тiльки

iзiнґiвськi системи (n = 1)можутьналежати донового класу унiверсально-

стi, який зумовлений наявнiстю слабкого замороженого розведення, при

значеннях вимiрностi простору d = 2 та d = 3 [5].

[1] A. B. Harris, J. Phys. C: Solid State Phys., 7, 1671 (1974).

[2] D. Benedetti, R. Gurau, S. Harribey, and K. Suzuki, J. Phys. A:Math. Theor.,

53, 445008 (2020).

[3]G.A. Baker, Jr., and P. Graves-Morris, Padé Approximants, Addison-Wesley,

Reading,Mass (1981).

[4] N. Defenu, A. Trombettoni, and A. Codello, Phys. Rev. E, 92, 052113 (2015).

[5] D. Shapoval,M. Dudka, Yu. Holovatch, ФНТ, 48, 1187 (2022).
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Д 2 Четвер, 24 листопада

Вихiдний потiк зв’язуючого нейрона з порогом 2 за умови,що вхiдний

потiк є процесом вiдновлення

О.В. Щур

Iнститут теоретичної фiзики iм.М.М. Боголюбова НАН України,

вул.Метрологiчна, 14б, 03143 Київ, Україна

Iнститут експериментальної медицини, вул. Сiгонь, 43,

1083 Будапешт, Угорщина

olha.shchur bitp.kiev.ua, shchur.olha koki.hu

Iнформацiя в мозку передаєтьсямiжнейронами за допомогою стерео-

типних електричних iмпульсiв, якi називаються спайками. Є експеримен-

тальнi докази того,що активнiсть бiологiчних нейронiв є випадковою.То-

му ми вивчаємо статистику стохастичної нейронної активностi. Нейрон

перетворює випадковий потiк вхiдних iмпульсiв в iнший, вихiдний по-

тiк. Вхiдний потiк описується як точковий процес вiдновлення. У якостi

нейронної моделi розглядається модель зв’язуючого нейрона з порогом 2.

Отримано зв’язок мiж перетвореннями Лапласа функцiй розподiлу мiж-

спайкових iнтервалiв для вхiдного потоку iмпульсiв та для вихiдного по-

току, згенерованого у вiдповiдь на цей стимул.Отримане спiввiдношення

дозволяє знайти не тiльки саму функцiю розподiлу, але i всi її моменти.

Отриманi формули були застосованi до випадку, коли вхiдний процес є

процесом Ерланга. Зокрема для розглянутого випадку було знайдено за-

лежнiсть регулярностi нейронної активностi вiд параметрiв вхiдного по-

току та фiзичних параметрiв нейронної моделi.
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Четвер, 24 листопада Д 3

Вплив мiкроструктури на макроскопiчнi властивостi еластомеру

(розподiл частинок i магнетострикцiя)

Д. Яремчук
a
, Д. Iванейко

b
, Я.М. Iльницький

a

a
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,

вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна,

yaremchuk icmp.lviv.ua, iln icmp.lviv.ua

b
Leibniz Institute of Polymer Research, Hohe Str. 6, Dresden, Germany,

ivaneiko ipfdd.de

Виготовлення i проектування нових композитних матерiалiв iз ви-

значеними функцiональними характеристиками передбачає розумiння

зв’язкiв мiж макроскопiчними фiзичними властивостями цих матерiалiв

та їх мiкроструктурою. Клас композитних матерiалiв, що складаються з

полiмерної еластичної матрицi та наповнювача з магнiтними властиво-

стями називають магнеточутливими еластомерами (MSE). Здатнiсть кон-

трольовано змiнювати механiчнi властивостi пiд дiєю зовнiшнього магнi-

тного поля дозволяє застосовуватиMSE у виготовленнi актуаторiв, погли-

начiв вiбрацiй, протезiв iз застосуваннямв iндустрiї,медицинi i робототе-

хнiцi. Зокрема MSE можуть змiнювати форму при вмиканнi зовнiшнього

магнiтного поля (ефект магнетострикцiї). Магнетострикцiя залежть вiд

початкової форми i вiд розподiлу частинок всерединi еластомеру.

В данiй роботi ми розглянули ефект магнетострикцiї для граткових

розподiлiв частинок всерединi зразка сфероїдальної форми. Енергiя вза-

ємодiї магнетомяких феромагнiтних частинок розглядається в парному

наближенi i з врахуванням ефекту взаємного неоднорiдного намагнiчен-

ня. Як i для точкових диполiв, знак магнетострикцiї може залежати вiд

конкретного розподiлу, наприклад для BCC вiн додатнiй, а для SC, FCC

i HCP вiд’ємний. Врахування неоднорiдного намагнiчення частинок (що

стає актуальним для малих вiдстаней мiж ними) приводить до домiнува-

ння ефекту розподiлу над ефектом початкової форми зразка, для моделi

афiнної деформацiї еластичної матрицi. Наскiльки може змiнюватися ре-

жим деформацiї для малих вiдстаней мiж частинками порiвняно з афiн-

ною моделлю потребує подальшого вивчення.
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Ефективнi та унiверсальнi критичнi асимптотики структурно

невпорядкованих магнетикiв

М. Красницька
a ,b , c

,М. Дудка
a , c

,Ю. Головач
a , c ,d

, Х. Луiс-Лоренцо
e

a
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,

вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна,

kras_mariana@icmp.lviv.ua

b
Унiверситет Лотарингiї, F–54506 Вандевр-ле-Нансi, Францiя

c
Cпiвпраця L4

i Коледж докторантiв ”Статистична фiзика складних

систем” , Ляйпцiґ-Лотарингiя-Львiв-Ковентрi, Європа

d
Центр плинних та складних систем, Унiверситет Ковентрi, CV1 5FB

Ковентрi, Велика Британiя

e
Унiверстет Екстрамадура, Бадахос, Iспанiя

Зазвичай змiни магнiтної критичної поведiнки структурно-невпоряд-

кованих магнетикiв iз замороженим безладом в експериментах таMC си-

муляцiях пояснюють на прикладi розведених систем, що складаються з

магнiтних i немагнiтних компонент.Мипоказуємо,що подiбнi ефектимо-

жуть спостерiгатися не тiльки при розведеннi магнетикiв немагнiтними

домiшками, але реалiзуються, наприклад, при наявностi двох (i бiльше)

хiмiчно вiдмiнних магнiтних компонент [1]. Ми розглядаємо узагальнену

модель Iзiнга, коли довжина спiнiв на вузлах ґратки може набувати рiзних

значень L i є випадковою величиною з функцiєю розподiлу p(L) [2].

Ми дослiдили критичну поведiнку замороженої (quenched) сумiшi з

двома рiзними значеннями (довжинами) спiнiв L1 = 1 i L2 = s, iз концен-

трацiями c i 1−c, вiдповiдно.Мизастосували теоретико-польовийренорм-

груповий пiдхiд для аналiзу критичної поведiнки при рiзних початкових

умовах, зумовлених рiзними значеннями s i c. Було встановлено, що така

сумiш належить до класу унiверсальностi розведеної моделi Iзiнга: обидвi

системи описуються однаковими значеннями асимптотичних критичних

показникiв. Однак їх ефективна критична поведiнка вiдрiзняється.

[1] M. Dudka, M. Krasnytska, J.J. Ruiz-Lorenzo, Yu. Holovatch, Effective and

asymptotic criticality of structurally disorderedmagnets, arXiv:2207.13655.

[2] M. Krasnytska, B. Berche, Yu. Holovatch, R. Kenna, Ising model with vari-

able spin/agent strengths, J. Phys. Complex., 1, 035008 (2020).
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Властивостi форми пом-пом полiмеру в розчинi

О. Калюжний
a
, Х. Гайдукiвська
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a
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вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна

b
Сiлезький унiверситет, Iнститут фiзики,

вул. Першого полку пiхоти, 75, 41-500 Хоржув, Польща

c
Дiоскурi центр фiзики i хiмiї бактерiй, Iнститут фiзичної хiмiї,

Польська академiя наук, 01-224 Варшава, Польща

Мидослiджуємо випадок найпростiшого представника класу розгалу-

жених полiмерних макромолекул, вiдомого як пом-пом. Молекула скла-

дається з основного лiнiйного ланцюга, що закiнчується двома точками

розгалуження f1 i f2 (кiлькiсть бiчних ланцюгiв). Розглянуто два випадки

симетричний пом-пом [1] та асиметричний пом-пом [2]. Для аналiзу цих

випадкiвми застосовуємо аналiтичний пiдхiд i комп’ютерне моделювання

з використанням методу дисипативної динамiки та методу Монте-Карло.

Ми зосередились на дослiдженi конформацiйних властивостях пом-пом

полiмерiв у режимi безмежного розведення. Даємо кiлькiснi оцiнки для

набору унiверсальних характеристик форми та розмiру таких молекул та

для їх окремих гiлок. Зокрема, ми оцiнюємо вiдношення радiусiв гiрацiї

симетричних i асиметричних pom-pom топологiй з однаковою молеку-

лярною масою та кiлькiсно виявляємо збiльшення ефективного розмiру

молекули за рахунок її асиметрiї.Поєднання теоретичних i симуляцiйних

пiдходiв забезпечує добрий кiлькiсний опис особливостей ефектiв набу-

хання та просторового розширення молекул пом-пом i порiвнюються з

вiдомими результатами для бiльш простих молекулярних топологiй.

[1] K. Haidukivska,O. Kalyuzhnyi,V. Blavatska, J. M. Ilnytskyi,On the swelling

properties of pom-pom polymers in dilute solutions. Part 1: Symmetric case,

J. Mol. Liq., Vol. 328, 115456 (2021) .

[2] K. Haidukivska, O. Kalyuzhnyi, V. Blavatska, J. M. Ilnytskyi, Swelling of

asymmetric pom-pom polymers in dilute solutions, Condens. Matter Phys.,

Vol. 25, No. 2, 23302 (2022).
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Дослiдження швидкостi звуку в розплавi залiза за умов зовнiшнього

ядра Землi методом молекулярної динамiки
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a
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a ,b

a
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b
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вул. Степана Бандери, 12, 79013 Львiв, Україна

Внутрiшня будова планети Земля сформована декiлькома сферични-

мишарами. В центрi планети мiститься тверде внутрiшнє ядро (IC - inner

core), поверх нього сформовано рiдке зовнiшнє ядро (OC - outer core), да-

лi шар мантiї, поверх неї кора, i найвищим шаром йде лiтосфера. Вiдо-

мостi про склад кожного з шарiв важливi для розумiння багатьох явищ,

що вiдбуваються на поверхнi планети. Однак, можливiсть дослiдження

внутрiшнiх шарiв Землi значно ускладнюється зi збiльшенням глибини

на якiй знаходиться дослiджувана система. Фактично, дослiдження IC та

OC обмежуються лише сейсмологiчними даними. Такi дослiдження до-

зволили встановити iзотропнi профiлi густини, тиску ташвидкостi звуку

вздовж радiуса планети. При цьому, елементний склад IC таOC апрокси-

мується з вiдповiдностi даних комп’ютерного моделювання та сейсмiчних

дослiджень.

Дана робота присвячена дослiдженню швидкостi звуку в розплавi за-

лiза за умов зовнiшнього ядра Землi.Порiвняння величинишвидкостi зву-

ку з встановленою експериментально дозволяє дослiджувати склад зем-

ного ядра.Длярозрахунку характеристик такої системибуло використано

метод молекулярної динамiки з потенцiалами типу EAM (embedded atom

model). Обраний потенцiал взаємодiї для Fe було верифiковано шляхом

розрахунку швидкостi звуку у розплавi залiза для тискiв ∼2 ГПа та ∼50

ГПа. Отриманi значення спiвпадають з експериментальними в межах по-

хибки. Розраховано швидкiсть звуку для розплаву Fe у дiапазонi тискiв

∼150-300 ГПа. Значення тику та густини системи задавали згiдно даних

сейсмологiчних дослiджень. Показано, що значення швидкостi звуку чи-

стого Fe за таких умов нижчi за експериментальнi на 11%.При цьому тем-

пература системи значно перевищує очiкувану.
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Скейлiнґ для моделi Iзiнґа на п’ятивимiрнiй ґратцi з вiльними

граничними умовами
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Вiдомо,що у системах з вимiрнiстю, вищою за верхню критичну, кри-

тичнi скейлiнґовi показники приймають свої середньопольовi значення.

Утiм, в такому випадку порушується спiввiдношення гiперскейлiнґу, яке

мiстить вимiрнiсть простору. Крiм того, середньопольовi показники не

вiдповiдають скiнченнорозмiрному скейлiнґу для систем не безмежного

розмiру. Таким чином виникли двi теорiї, якi мали за мету теоретично

описати поведiнку систем скiнченного розмiру. Одна з них - Ґаусова фi-

ксована точка (т.зв. G-скейлiнґ), у якiй взаємодiї у дiї Ландау-Ґiнзбурґа-

Вiлсона занулюються. В Монте-Карло симуляцiях гiперкубiчних ґраток в

моделi Iзiнґа, де верхня критична вимiрнiсть duc = 4, було показано, що

при перiодичних граничних умовах показники Ґаусової фiксованої точки

не вiдповiдають скейлiнґу [1]. Iнша теорiя полягає у впровадженнi в гiпер-

скейлiнґ нового степеневого показника ϙ ("коппа"), який дорiвнює одини-

цi при вимiрностях d ≤ duc , i ϙ = d/duc для високих вимiрностей простору.

Q-скейлiнґ, названий за лiтерою ϙ, пiдтверджений для ґраток з перiоди-

чними граничними умовами. У цiй роботi ми дослiдили скiнченновимiр-

ний скейлiнґ на п’ятивимiрних ґратках з вiльними граничними умовами i

показали,що на вiдмiну вiд систем з перiодичними граничними умовами

вiн ближчий до G-скейлiнґу.

[1] Bertrand Berche, Tim Ellis, Yurij Holovatch, Ralph Kenna, Phase transitions

above the upper critical dimension, SciPost Phys. Lect. Notes 60 (2022).
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Вплив гiдростатичного тиску на фазовий перехiд в титанатi барiю

О. Мазур
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iм.М.С. Полякова НАН України, вул. Сiмферопiльська 2а, 49005 Днiпро,

Україна, o.yu.mazur gmail.com

Встановлення механiзмiв формування доменної структури перовскi-

тiв в результатi охолодження кристалу з параелектричної фази у сегнето-

електричну представляє значний iнтерес з метою розробки методiв керу-

вання станом доменної структури. Фазовий перехiд в титанатi барiю має

нелiнiйний характер та значно залежить вiд впливу зовнiшнiх дiй, зокре-

ма, гiдростатичного тиску.

Наосновiфеноменологiчної теорiї фазовихпереходiвЛандау булороз-

роблено теорiю для опису кiнетики формування доменної структури ти-

танату барiю пiд впливом гiдростатичного тиску. Було теоретично перед-

бачено iснування трикритичної точки, в якiй фазовий перехiд першого

роду набуває характеру фазового переходу другого роду, при значеннях

температури охолодження Т = 395 К та тиску р = 145 МПа. Було показа-

но iснування температурного гiстерезису при охолодженнi та нагрiваннi

зразка, який зникає в областi трикритичної точки. Ширина температур-

ного гiстерезису залежить вiд значення тиску нелiнiйно.Було передбачено

iснування широкої областi тискiв р = 130-145 МПа, де можуть вiдбувати-

ся незвичнi релаксацiйнi явища, такi як ефект Баркгаузена, метастабiльнi

фази та гiбриднi доменнi структури.

В результатi експериментальних дослiджень, проведених на високо-

точному диференцiйному калориметрi в умовах гiдростатичного тиску -

Т: 300-420 К; р: 0.1-200 МПа - було встановлено iснування трикритичної

точки зi значеннями тиску i температура Т = 394.3 К та тиску р = 145.7

МПа. Було показано,що фазовий перехiд вiдбувається в два етапи з фор-

муванням метастабiльної фази тривалiстю понад 4 години i з подальшим

формуванням гiбридної доменної структури,що складається з доменiв те-

трагональної та моноклiнної фаз.

Отриманi результати представляють фундаментальний iнтерес та мо-

жуть бути використанi в майбутньому для вирiшення практичних задач

доменної iнженерiї.
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Застосування моделi граткового газу до поверхневого натягу

молекулярних рiдин
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вул. Дворянська, 2, 65026 Одеса, Україна, maslechko.an gmail.com

В роботi пiдхiд глобального iзоморфiзму флюїду з гратковим газом

(моделлю Iзiнґа) застосовується для визначення поверхневого натягу рi-

дини Леннарда-Джонса на основi вiдповiдних характеристик моделi Iзi-

нґа. Даний пiдхiд дозволяє вiдтворити температурну поведiнку поверхне-

вого натягу у широкому iнтервалi температур як у двовимiрних системах

так i у тривимiрних. Для 2D–систем використовується точний розв’язок

Онзагера моделi Iзiнґа. Основою пiдходу є вiдображення бiнодалей флю-

їда та граткової моделi:

n (x , t) = n∗
x

1 + z(t/tcr i t)
, T (t) = T∗

z(t/tcr i t)

1 + z(t/tcr i t)

де (n, T)— густина та температура флюїду, а (x , t)— вiдповiднi параме-

три граткового газу; параметри n∗ та T∗ визначають Зено-елемент, а z —

коефiцiєнт,що залежить вiд T∗ та Tc :

n

n∗

+
T

T∗

= 1, z =
Tc

T∗ − Tc

.

Ширина поверхнi також є важливою iнтегральною характеристикою для

опису спiвiснування рiзних фаз.У даному пiдходi також характеристична

товщина поверхнi повнiстю визначається кореляцiйною довжиною моде-

лi Iзiнґа:

∆ (T) = ξIs ing (t (T)) /a∆ .

де a∆ масштабний параметр якiй не залежить вiд температури. Це дозво-

ляє вiдтворити правильну критичну асимптотику поверхневого натягу:

σ ∼ ∣τ∣
D ν

, τ → 0 , τ =
T − Tc

Tc

Отриманi результати узгоджуються з вiдомими експериментальними да-

ними по поверхневому натягу реальних i модельних рiдин.
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Поведiнка комiркової моделi iз взаємодiєю Кюрi-Вейса 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

Об’єктом цього дослiдження є модель неперервної системи час-тинок

iз взємодiєю Кюрi-Вейса.Ми отримали [1] точне рiвняння стану такої мо-

делi в формалiзмi великого канонiчного ансамблю, а також встановили

для неї наявнiсть послiдовностiфазових переходiв першого роду при тем-

пературах нижче критичної Tc . У надкритич-нiй областi (вище критичної

точки) тиск моделi поводиться, як монотонно зростаюча функцiя темпе-

ратури та густини.Проте аналiз поведiнки її термодинамiчних коефiцiїєн-

тiв показує рiзке зростання значень, так званi пiки, iзотермiчної стисли-

востi та iзобарної теплоємностi iз наближенням до критичної точки. По-

будовано лiнiю Вiдома моделi як лiнiю максимумiв цих термодинамiчних

коефiцiєнтiв. Запропоновано спосiб отримання лiнiї роздiлу газоподiбної

i рiдиноподiбної структур надкритичного плину на основi рiвняння стану

та аналiзу поведiнки хiмiчного потенцiалу системи.

[1] Kozlovskii M.P., Dobush O.A., J. Mol. Liq., 353, 118843 (2022).

24

https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118843


Четвер, 24 листопада Д 11

Глобальний iзоморфiзм Юкавiвського флюїду i граткового газу

А. Катц

Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I.Мечнiкова, ФМФIТ,

вул. Пастера, 42, 65125 Одеса, Україна, andrey.katts gmail.com

Мивикористовуємо глобальний iзоморфiзм (ГI)рiдини змоделлю гра-

ткового газу (Iзiнга) для пояснення емпiричних закономiрностей рiвнова-

ги рiдина-пара юкавiвських флюїдiв з жорстким кором (HCAYF), в яких

потенцiал мiжчастинкової взаємодiї має вигляд:

Φ(r) =

⎧⎪⎪
⎨
⎪⎪⎩

∞ , if r < σ

− ε

r/σ
exp (−λ(r/σ − 1) ) , if r ≥ σ ,

(1)

Такiмодельнiфлюїди використовуються для опису таких реальних систем

як пилова плазма, фулерени та iншi системи, в яких виникає екранована

кулонiвська взаємодiя. Важливою особливiстю потенцiалу Юкави є iсну-

вання стабльної рiдкої фази, лише коли характерна довжина потенцiала

притягнення 1/λ не є занадто малою. Така особливiсть спостерiгається у 2

i 3 вимiрах. В рамках ГI показано, що параметри зено-елементу (2) та (4)

слугують маркером зникнення стабiльної рiдкої фази у HCAYF систем (у

2-х i 3-х вимiрах).Сам зено-елемент є дотичною рiдинної гiлки бiнодалi та

визначається координатами точки Бойля (у наближеннi Ван дер Ваальса):

B
vdW

2
(T∗) = 0 , T∗ = T

(vdW)

B
=
a

b

, (2)

де

a = −2π

+∞

∫
σ

Φattr(r) r
2
dr , b =

2π

3

σ
3
. (3)

та параметром граничної густини:

ρ∗ =
T∗

B3 (T∗ )

d B2

dT

∣
T=T∗

. (4)

На вiдмiну вiд зено-елементу, параметри зено-лiнiї Z = 1,що зазвичай ви-

користовуються у лiтературi та визначаються класичними параметрами

Бойля, виявляються нечутливими до втрати стабiльностi рiдкої фази.
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Гантельковi полiмери: аналiтичний i чисельний опис

Х. Гайдукiвська
a ,b

, В. Блавацька
c , a

, Я. Патурей
b ,d

a
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,

вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна, wja4eslawa gmail.com

b
Сiлезький унiверситет, Iнститут фiзики,

вул. Першого полку пiхоти, 75, 41-500 Хоржув, Польща

c
Дiоскурi центр фiзики i хiмiї бактерiй, Iнститут фiзичної хiмiї,

Польська академiя наук, 01-224 Варшава, Польща

d
Iнститут полiмерних дослiджень Дрездена, 01069 Дрезден, Нiмеччина

Робота присвячена вивченню конформацiйних властивостей гантель-

кових полiмерiв в сильно-розведеному розчинi з використанням аналi-

тичних та чисельних методiв. Аналiтичнi дослiдження виконанi в рамках

моделi неперервного ланцюжка з застосуванням методу Дугласа-Фрiда,

чисельнi – з використанням методу молекулярної динамiки. Увага зосе-

реджена на вивченi впливу вiдносних довжин сегментiв на унiверсальнi

властивостi. Аналiтичнi i чисельнi результати для розмiрного спiввiдно-

шення мiж гантелькою i ланцюжком однакової молекулярної маси добре

узгоджуються мiж собою.
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Визначення енергетичних рiвнiв спiнових систем на квантовому

комп’ютерi

Х.П. Гнатенко
a
, Г.П. Лаба

b
, В.М. Ткачук

a

a
Львiвський нацiональний унiверситет iм. I. Франка,

кафедра теоретичної фiзики iменi професора Iвана Вакарчука,

вул. Драгоманова, 12, 79005 Львiв, Україна,

khrystyna.gnatenko gmail.com

b
Нацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка», кафедра

прикладної фiзики i наноматерiалознавства, вул. Устияновича, 5, 79013

Львiв, Україна

Побудовано алгоритм, якийдозволяє визначити енергетичнiрiвнiв спi-

нових систем на квантовому комп’ютерi. В основi алгоритму лежить дол-

сiдження еволюцiї середнього значення додаткового спiна. Запропонова-

ний метод стiйкий до впливу похибок квантових обчислень та дозволяє

досягнути квантову перевагу у розв’язаннi задачi на знаходження енер-

гетичних рiвнiв з розвитком багатокубiтних квантових комп’ютерiв. На

основi запропонованого алгоритму знайдено спектри систем, якi опису-

ються моделлю Iзiнга, серед них ланцюжок спiнiв у магнiтному полi, три-

кутний спiновий кластер на квантовому комп’ютерi компанiї IBM ibmq-

bogota. Результати квантових обчислень вiдповiдають аналiтичним роз-

рахункам.

[1] Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M., Phys. Lett. A., Vol. 424, 127843

(2022).

[2]GnatenkoKh. P., LabaH. P.,TkachukV.M., Eur. Phys. J. Plus.,Vol. 137,No. 4,

522 (2022).
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Кореляцiї лужноземельних i їм подiбних атомiв у одновимiрних

оптичних ґратках

В. Бiлоконь
a ,b

, Е. Бiлоконь
a ,b

, А. Сотнiков
a ,b

А. Чiхи
c
,М. Банулс

d

a
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна,

ННI “Фiзико-технiчний факультет”, майдан Свободи, 4, 61022 Харкiв,

Україна

b
Нацiональний науковий центр “Харкiвський фiзико-технiчний

iнститут”, Iнститут теоретичної фiзики iм. О.I. Ахiєзера,

вул. Академiчна, 1, 61108 Харкiв, Україна

c
Унiверситет iм. Адама Мiцкевича у Познанi, вул. Вєнявського, 1, 61-712

Познань, Польща

d
Iнститут квантової оптики Макса Планка, вул. Ганса-Хедерманна, 1,

85748 Ґархiнг, Нiмеччина

Ми дослiджуємо властивостi основного стану та кореляцiї багатьох

тiл, властивi газоподiбним системам складених зi взаємодiючих фермi-

атомiв iтербiю або стронцiю в оптичних ґратках.Обмежившись двома ор-

бiтальними i двома спiновими компонентами, а також дотримуючись ква-

зiодновимiрної геометрiї ґратки, отриманомодель Габбарда з експеримен-

тально релевантною iєрархiєю амплiтуд тунелювання та взаємодiй.Нами

використано методи точної дiагоналiзацiї та матричних множникiв для

аналiзу кореляцiйних функцiй у густинному, спiновому та орбiтальному

секторах як функцiй густини атомiв в основному та метастабiльному збу-

джених станах.Показано,що в певних дiапазонах густин кожна з атомних

систем демонструє сильнi антиферомагнiтнi, а також антифероорбiтальнi

кореляцiї.
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Динамiчна структура водневих флюїдiв в областi переходу вiд

молекулярного до атомарного флюїду

I.-М. Iленков
a
, Т.М. Брик

b , a

a
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,

вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна, imai icmp.lviv.ua

b
Нацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка»,

вул. Степана Бандери, 12, 79013 Львiв, Україна, bryk icmp.lviv.ua

Для водневих флюїдiв зростання температури та тиску приводить до

дисоцiацiї молекул. За помiрного тиску (10
2
- 10

4
бар) дисоцiацiя вiдбу-

вається за температури еквiвалентної енергiї молекулярного зв’язку (4.5

eV).Цiкавiшою є область високих тискiв, де дисоцiацiя водневих молекул

може привести до металiзацiї системи, що спостерiгалось в моделюваннi

методом ab initio молекулярної динамiки (AIMD). Динамiчнi властивостi

флюїдiв, в яких частина молекул дисоцiювала, практично є новою дiлян-

кою для дослiджень комбiнацiєю теорiї та першопринципного моделюва-

ння.Для таких систем принциповимпитанням є роздiлення вмоделюван-

нi частинок на атомарнi та такi,що перебувають в молекулi.

Ми виконали симуляцiї системи з 500-ма молекулами H2 при темпе-

ратурi 2500 К та тисках в областi 2-100 ГПа. Моделювання проводились

методом AIMD з використанням пакету VASP. З отриманих траєкторiй

частинок ми розраховували часовi кореляцiйнi функцiї густина-густина

та потiк-потiк.Оскiльки гiдродинамiчна теорiя [1] для систем з дисоцiацi-

єю розглядає два типи частинок - окремих атомiв та атомiв у молекулах -

для аналiзу парцiальних внескiв до повної функцiї густина-густина ми ви-

користали неперервний розподiл ймовiрностi атомарна/молекулярна ча-

стинка вiд вiдстанi у формi гiперболiчного тангенсу. Це дало змогу отри-

мати густину частинок як суму двох парцiальних густин - молекулярних

та вiдокремлених атомiв водню. Надалi ми застосовували Фур’є перетво-

рення часових кореляцiйних функцiй, отриманих з AIMD, для розрахун-

ку спектральних функцiй потокiв та динамiчних структурних факторiв в

широкiй областi. Це дозволило провести аналiз особливостей впливу ди-

соцiацiї молекул водню на динамiчну структуру водневих флюїдiв при дiї

тиску.

[1]H.N.W. Lekkerkerker andW. G. Laidlaw, Phys.Chem. Liquids, 3, 225 (1972).
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Квантова точнiсть для змiшаних станiв фрустрованого октаедричного

ланцюжка Гайзенберга

O. Крупнiцька
a ,b

a
Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Braunschweig, 38106

Braunschweig, Germany

b
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,

вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв,

Україна olesia.krupnitska tu-braunschweig.de

Квантова точнiсть (quantum fidelity) є ключовимпоняттямв теорiї кван-

тової iнформацiї,оскiлькивизначаєподiбнiстьмiждвома квантовими ста-

нами [1, 2].Ця характерна риса квантової точностi для вимiрювання «близь-

костi» двох станiв спонукає дослiдникiв вивчати роль концепцiї квантової

точностi в квантових фазових переходах [3, 4]. Дане дослiдження спря-

моване на вивчення та обчислення квантової точностi для змiшаних ста-

нiв октаедричного ланцюжка Гайзенберга в зовнiшньомумагнiтному полi.

Для обчислення квантової точностi та сприйнятливостi застосовано тео-

рiю локалiзованихмагнонiв [5].Побудованопольовi залежностi квантової

точностi та сприйнятливостi для рiзних температур. Отриманi результа-

ти дають змогу iдентифiкувати наявнiсть квантових фазових переходiв у

фрустрованому октаедричному ланцюжку Гайзенберга зумовлених зовнi-

шнiм магнiтним полем.

[1] A. Uhlmann, Rep. Math. Phys., 9, 273 (1976).

[2] R. Jozsa, J. Mod. Opt., 41, 2315 (1994).

[3]H. T. Quan et al., Phys. Rev. Lett., 96, 140604 (2006).

[4] P. Zanardi and N. Paunković, Phys. Rev. E, 74, 031123 (2006).

[5] J. Schulenburg et al., Phys. Rev. Lett., 88, 167207 (2002).
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Pottsmodel with invisible states on a scale-free network

P. Sarkanych
a ,b

,M. Krasnytska
a ,b , c

a
Institute for CondensedMatter Physics, National Acad. Sci. of Ukraine, 79011

Lviv, Ukraine

b
L
4
Collaboration & Doctoral College for the Statistical Physics of Complex

Systems, Leipzig-Lorraine-Lviv-Coventry, Europe

c
Université de Lorraine, Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques, 54506

Vandoeuvre-les-Nancy, France

Different models are proposed to understand magnetic phase transitions

through the prism of competition between the energy and the entropy. One of

suchmodels is a q-state Pottsmodelwith invisible states.Thismodel introduces

r invisible states such that if spin lies in one of them, it does not interact with

the rest.We consider such amodel on an annealed scale-free networkwhere the

probability of a randomly chosen vertex having a degree k is governed by the

power-law P(k)∝ k
−λ
. Our results confirm that q, r and λ play a role of global

parameters that influence the critical behaviour of the system. Depending on

their values thephase diagramisdivided into three regionswithdifferent critical

behaviour. However, the topological influence, presented by themarginal value

of λc(q), has proven to be dominant over the entropic one, governed by the

number of invisible states r.
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Термодинамiка S = 1/2 антиферомагнетика Гайзенберга на гратцi

гiперкагоме

Т. Гутак

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,

вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна

Геометричнофрустрована гратка гiперкагоме є тривимiрноюмережею

трикутникiв зi спiльними вершинами (див. рисунок).Основний стан кла-

сичної моделi Гайзенберга (S → ∞) на цiй гратцi сильно вироджений, що

дає пiдстави очiкувати виникнення рiзноманiтних екзотичних квантових

фаз [1,2]. Iснує низка експериментальних сполук, де локалiзованi магнiтнi

моментиформують геометрiю гратки гiперкагоме iне виявляютьжодного

магнiтного впорядкування навiть при дуже низьких температурах. Най-

бiльш експериментально дослiдженою є сполука Na4Ir3O8 [3].

На основi високотемпературних розвинень до 16-ого порядку за обер-

неною температурою [4]мипроведемо iнтерполяцiюмiжвисокими iнизь-

кими температурами з допомогою так званого методу ентропiї [5]. Такий

пiдхiд використовує правила сум для енергiї та ентропiї i дозволяє отри-

мати результати для теплоємностi i магнiтної сприйнятливостi на всьому

iнтервалi температур.

[1] J. M. Hopkinson, S. V. Isakov,H.-Y. Kee, Y. B. Kim, Phys. Rev. Lett., 99,

037201 (2007).

[2]H.-K. Jin, Y. Zhou, Phys. Rev. B, 101, 054408 (2020).

[3] Y. Okamoto, M. Nohara, H. Aruga-Katori, H. Takagi, Phys. Rev. Lett., 99,

137207 (2007).

[4] R. R. P. Singh, J. Oitmaa, Phys. Rev. B, 85, 104406 (2012).

[5] B. Bernu, C. Lhuillier, Phys. Rev. Lett., 114, 057201 (2015).
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Термодинамiчнi характеристики iдеальних квантових газiв у

гармонiчних потенцiалах у межах точного та квазiкласичного пiдходiв

Е. Бiлоконь
a ,b

, В. Бiлоконь
a ,b

, О. Пелетминський
a ,b

, А. Сотнiков
a ,b

a
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна,

ННI “Фiзико-технiчний факультет”, майдан Свободи, 4, 61022 Харкiв,

Україна

b
Нацiональний науковий центр “Харкiвський фiзико-технiчний

iнститут”, Iнститут теоретичної фiзики iм. О.I. Ахiєзера,

вул. Академiчна, 1, 61108 Харкiв, Україна

Ми теоретично дослiджуємо рiвноважнi властивостi iдеальних газiв

бозе iфермi-атомiв за умови квантового виродження в зовнiшнiхпотенцi-

алах гармонiчних пасток. Проаналiзовано термодинамiчнi характеристи-

ки газiв зi скiнченною кiлькiстю атомiв за допомогою квазiкласичного пiд-

ходу та проведено їх порiвняння з точними чисельними результатами. У

випадку фермi-газу продемонстровано вiдхилення значень енергiїФермi,

що є результатом дискретностi енергетичного спектра i показано, що та-

кi вiдхилення можна спостерiгати лише у системах з невеликою кiлькiстю

частинок. Для бозе-газу ми виявили характерне згладжування особливо-

стей фазового переходу, що не передбачено квазiкласичним пiдходом та

пов’язаними з ним наближеннями. Це дає змогу побудови бiльш точної

методологiї визначення поправлень до критичної температури в системах

зi скiнченною кiлькiстю частинок.
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Визначення основних станiв спiнових систем з взаємодiєю Iзiнга за

допомогою квантових обчислень

А.I. Лупанов

Львiвський нацiональний унiверситет iм. I. Франка,

кафедра теоретичної фiзики iменi професора Iвана Вакарчука,

вул. Драгоманова, 12, 79005 Львiв, Україна anton.lupanov lnu.edu.ua

За допомогою обчислень на квантовому комп’ютерi компанiї IBM зна-

йдено основi стани спiнових систем з взаємодiєю Iзiнга. А саме, реалiзу-

вавши квантовий наближений оптимiзацiйний алгоритм [1], обчислено

основнi стани системи двох спiнiв, ланцюжкiв спiнiв. Квантовi стани спi-

нових систем є графовими станами. Спiновiй системi можна поставити

у вiдповiднiсть граф з вершинами, якi вiдповiдають спiнам, та ребрами,

якi описують взаємодiю мiж ними. На основi отриманих результатiв для

основних станiв спiнових систем знайдено розв’язки задачi про роздiле-

ння графа на двi пiдсистеми з перетином максимальної кiлькостi ребер,

яка вiдома у лiтературi як Max-Cut [1].

[1] Fahri E., Goldstone J., A Quantum Approximate Optimization Algorithm,

https://arxiv.org/abs/1411.4028 (2014).
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Еволюцiя кореляцiй в динамiцi пружних куль

I. Гап’як

Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка,

механiко-математичний факультет, пр. Академiка Глушкова, 4-е,

03127 Київ, Україна, igapyak gmail.com

Розглядається пiдхiд до опису еволюцiї кореляцiй для системи пру-

жних куль на основi iєрархiї еволюцiйних рiвнянь для кумулянтiвфункцiї

розподiлу ймовiрностей, якi визначаються рiвнянням Лiувiля [1, 2]. Вста-

новлено, що побудована динамiка кореляцiй лежить в основi опису ево-

люцiї станiв багатьох пружних куль, якi описуються iєрархiєю ББГКI для

редукованих функцiй розподiлу або iєрархiєю нелiнiйних рiвнянь еволю-

цiї для редукованих кореляцiйних функцiй. Як застосування розроблено-

го пiдходу до опису еволюцiї стану багатьох пружних куль за допомогою

динамiки кореляцiй обговорюється проблема виведення кiнетичних рiв-

нянь [2].

[1] Гап’як I.В., Герасименко В.I., Iєрархiя еволюцiйних рiвнянь для кореля-

цiй плинiв твердих сфер, Доповiдi НАН України, 7(2), с. 3–12 (2022).

[2]Gapyak I.V.,GerasimenkoV.I.,Propagation of Correlations in aHard-Sphere

System, J. Stat. Phys., 189, 2 (2022).
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Точне аналiтичне рiвняння стану для Леннард-Джонсiвських плинiв,

що базується на статистичнiй механiцi

В. Гордiйчук
a
, А. Трохимчук

a
, I. Незбеда

b

a
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,

вул. Свєнцiцького, 1, 79011 Львiв, Україна

b
J.E. Purkinje University, Usti and Labem, Czech Republic

Розумiння механiзмiв,що керують властивостями рiдин, можна дося-

гнути лише пiдходами статистичноїмеханiки.Дослiджуючи реальнi рiди-

ни, зокрема Леннард-Джонсiвськi рiдини, єдидиним методом статисти-

чної механiки, який дає змогу отримати результати для термодинамiки,

до прикладу рiвняння стану в аналiтичнiй формi, є термодинамiчна тео-

рiя збурень. Розклади в теорiї збурень, а вiдповiдно i кiнцевi вирази для

термодинамiчних властивостей, залежать вiд вибору системи вiдлiку. Для

переважної бiльшостi iснуючих рiвнянь стану дляЛеннард-Джонсiвських

плинiв, за систему вiдлiку обирається система iз суто вiдштовхувальною

взаємодiєю. Такi рiвняння стану є найбiльш популярними та унiверсаль-

ними на сьогоднi, але є добрими лише для окремих випадкiв. Це означає

необхiднiсть подальших розробок теоретичного пiдгрунття такого пiдхо-

ду.

Нещодавно, в роботах [1,2] було продемонстровано, що систестема вiдлi-

ку визначається не лише силами вiдштовхування, але й короткодiючою

частиною сил притягання в системi, в околi потенцiальної ями. Загалом,

таку систему можна описати чисельно.Щоб отримати аналiтичнi вирази,

ми показуємо випадок коли поткодiюча взаємодiя в системi вiдлiку пред-

ставлена у виглядi системи твердих сфер з додаваннямпритягальноїЮка-

ви (HSAY) з параметрами, вибраними з пiдгонки другого вiрiального ко-

ефiцiєнта реальної системи вiдлiку. Переваги використання HSAY поля-

гає в тому,що для такої моделi можна використовувати розв’язкиMSA та

є аналiтичнi вирази для термодинамiчних властивостей. Завдяки цьому,

рiвняння стану для плинiв Леннарда-Джонса буде представлено у виглядi

рiвння стану ван дер Ваальса, але з параметром виключеного об’єму, який

залежний вiд густини та температури.

[1] R. Melnyk, I. Nezbeda, D. Henderson, A. Trokhymchuk, Fluid Phase Equili-

bria, 279, 1 (2009).

[2] A. Trokhymchuk, R. Melnyk, I. Nezbeda, CondensedMatter Physics,

Vol. 18, No 1, 13501 (2015).
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