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З 31 травня по 1 червня 2007 року в Iнститутi фiзики конденсо-
ваних систем НАН України вiдбудеться школа-семiнар для молодих
науковцiв, в рамках якої провiднi науковцi України прочитають ле-
кцiї в галузi статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини.
Запрошуємо всiх зацiкавлених молодих науковцiв вiком до 35 рокiв,
студентiв, аспiрантiв взяти участь у роботi школи-семiнару. Ви ма-
тимете змогу представити результати своїх дослiджень, обговорити
їх та налагодити зв’язки з колегами по фаху з рiзних регiонiв Украї-
ни. Для участi необхiдно зареєструватися та надiслати тези. А кращi
виступи, зокрема за цiкаве i оригiнальне представлення результатiв
та їх актуальнiсть, будуть вiдзначенi.

В рамках школи-семiнару буде проходити Щорiчний конкурс на
здобуття iндивiдуальних премiй для молодих науковцiв у галузi ста-
тистичної фiзики i теорiї конденсованої речовини. Започаткований в
2001 роцi, конкурс приурочується рiчницi створення першого науко-
вого вiддiлу Iнституту – вiддiлу статистичної теорiї конденсованих
систем – у травнi 1969 року. Традицiйно школа-семiнар проводиться
Радою молодих вчених та дирекцiєю Iнституту фiзики конденсова-
них систем НАН України i органiзовується за пiдтримки Вiддiлен-
ня фiзики i астрономiї НАН України та Секцiї фiзики i астрономiї
Захiдно-українського наукового центру МОН i НАН України.

Список документiв, необхiдних для оформлення заявки на кон-
курс або на участь в роботi школи-семiнару, можна знайти в поло-
женнi про школу-семiнар. Робоча мова семiнару – українська.

Адреса для контактiв

Рада молодих вчених IФКС НАН України

вул. Свєнцiцького, 1

79011 Львiв, Україна

Тел: +38 0322 761978

Факс: +38 0322 761158

Електронна пошта: cys icmp.lviv.ua

Веб-сторiнка: http://www.icmp.lviv.ua/konkurs/
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VII Школа-семiнар i конкурс молодих вчених – 2007

Четвер, 31 травня 2007 р.

Ранковi засiдання 10:00 – 13:50

10:00 – 10:15 Вiдкриття
I.М. Мриглод
Вiтальне слово вiд органiзаторiв
IФКС НАН України, Львiв

Засiдання I

Головує I.В. Стасюк

10:15 – 11:00 Запрошена лекцiя
П.М. Томчук
Фiзика металевих наночасток
IФ НАН України, Київ

11:00 – 11:25 Конкурсна доповiдь
Степан Глушак
Вплив полiдисперсностi на рiвноважнi
властивостi колоїдних та полiмерних систем
IФКС НАН України, Львiв

11:25 – 11:50 Конкурсна доповiдь
Юлiя Сетi
Теорiя квазiстацiонарного електронного
спектра в напiвпровiдникових вiдкритих
сферичних квантових точках
ЧНУ iменi Юрiя Федьковича, Чернiвцi
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31 травня – 1 червня 2007 р., Львiв

11:50 – 12:15 Конкурсна доповiдь
Йосип Гуменюк
Ланцюжок гiдродинамiчних рiвнянь для
систем з центральними мiжчастинковими
взаємодiями
IФКС НАН України, Львiв

12:15 – 12:30 Кава
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VII Школа-семiнар i конкурс молодих вчених – 2007

Четвер, 31 травня 2007 р.

Ранковi засiдання 10:00 – 13:50

Засiдання II

Головує М.В. Токарчук

12:30 – 12:50 Маркiв Богдан
Нерiвноважний статистичний оператор
системи взаємодiючих класичних частинок,
нерiвноважний стан якої релаксує до стану
молекулярної гiдродинамiки
IФКС НАН України, Львiв

12:50 – 13:10 Дмитро Портнягiн
Iнтеркаляцiя лiтiю в мiкропористий електрод
IФКС НАН України, Львiв

13:10 – 13:30 Юлiя Черноморець
Узагальненi рiвняння переносу iонiв в
системi “електролiт-електрод”
IФКС НАН України, Львiв

13:30 – 13:50 Андрiй Василенко
Статистична теорiя електродифузiйних
процесiв електронної пiдсистеми в
узагальненiй моделi “желе”
IФКС НАН України, Львiв

13:50 – 15:00 Обiдня перерва
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31 травня – 1 червня 2007 р., Львiв

Четвер, 31 травня 2007 р.

Вечiрнi засiдання 15:00 – 17:25

Засiдання III

Головує П.М. Томчук

15:00 – 15:45 Запрошена лекцiя
I.О. Вакарчук
(тема уточнюється)
ЛНУ iменi Iвана Франка, Львiв

15:45 – 16:05 Микола Стецко
Квантова механiка у деформованому
просторi з мiнiмальною довжиною (атом
водню та проблема розсiяння)
ЛНУ iменi Iвана Франка, Львiв

16:05 – 16:25 Кава
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VII Школа-семiнар i конкурс молодих вчених – 2007

Четвер, 31 травня 2007 р.

Вечiрнi засiдання 15:00 – 17:25

Засiдання IV

Головує I.М. Мриглод

16:25 – 16:45 Павло Шигорiн
Дворiдинна динамiка 4Не II в мiкроскопiчнiй
теорiї
ВДУ iменi Лесi Українки, Луцьк

16:45 – 17:05 Iван Клевець
Ab initio моделювання iонних домiшок у
кристалi гексагонального льоду
IФКС НАН України, Львiв

17:05 – 17:25 Iрина Бзовська
Каталiтична реакцiя окислення монооксиду
вуглецю: моделi граткового газу
IФКС НАН України, Львiв
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31 травня – 1 червня 2007 р., Львiв

П’ятниця, 1 червня 2007 р.

Ранковi засiдання 10:00 – 14:00

Засiдання V

Головує М.В. Ткач

10:00 – 10:45 Запрошена лекцiя
I.П. Омелян
Мiжфазнi поверхнi “газ-рiдина” i
“рiдина-рiдина” в магнiтних рiдинах типу
Iзинга. Метод iнтегральних рiвнянь
IФКС НАН України, Львiв

10:45 – 11:10 Конкурсна доповiдь
Якiв Ляшенко
Статистична нелiнiйна теорiя плавлення
ультратонкої плiвки мастила
СДУ, Суми

11:10 – 11:35 Конкурсна доповiдь
Дмитро Iванейко
Критична поведiнка 3d моделi Iзинга з
випадковими немагнiтними вузлами
ЛНУ iменi Iвана Франка, Львiв

11:35 – 12:00 Конкурсна доповiдь
Андрiй Сотнiков
Мiкроскопiчний пiдхiд до опису взаємодiї
атомарного бозе-конденсату iз зовнiшнiм
електромагнiтним полем
IТФ iм. О.I. Ахiєзера, ННЦ ХФТI, Харкiв

12:00 – 12:15 Кава
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VII Школа-семiнар i конкурс молодих вчених – 2007

П’ятниця, 1 червня 2007 р.

Ранковi засiдання 10:00 – 14:00

Засiдання VI

Головує Т.М. Брик

12:15 – 13:00 Запрошена лекцiя
М.В. Ткач
Електрони, екситони i фотони та їх взаємодiя
в квантових наногетеросистемах
ЧНУ iменi Юрiя Федьковича, м. Чернiвцi

13:00 – 13:20 Олег Фаренюк
Динамiчнi сприйнятливостi моделi
Фалiкова-Кiмбала з корельованим переносом
на гратцi Бете
IФКС НАН України, Львiв

13:20 – 13:40 Олег Матвєєв
Дослiдження оптичних властивостей моделi
Фалiкова-Кiмбала у зарядовпорядкованiй
фазi
IФКС НАН України, Львiв

13:40 – 14:00 Орест Гера
Функцiї Грiна асиметричної моделi Хаббарда
в методi твiрного функцiоналу
IФКС НАН України, Львiв

Засiдання комiтету iз присудження премiй

15:00 Пiдведення пiдсумкiв конкурсу молодих вчених.
Вiдзначення переможцiв
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Четвер, 31 травня КД 1

Вплив полiдисперсностi на рiвноважнi властивостi колоїдних та
полiмерних систем

С. Глушак

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, 79011,

Львiв, вул. Свєнцiцького 1, step icmp.lviv.ua

Полiдисперснiсть – це невiд’ємна властивiсть бiльшостi колоїдних
i полiмерних матерiалiв. На вiдмiну вiд атомних рiдин або рiдин
маленьких молекул, кожна частинка колоїдної дисперсiї, емульсiй,
сумiшi полiмеру, сирої нафти є унiкальною за такими властивостя-
ми як розмiр, заряд, довжина ланцюга i форма. Цей унiкальний
аспект породжує багату фазову поведiнку i робить виклик проблемi
точного моделювання колоїдних i полiмерних систем. Краще розу-
мiння впливу полiдисперсностi на фазову поведiнку, границю фази
i фракцiонування таких систем має критичне значення в численних
технологiчних застосуваннях на зразок фармацевтичної продукцiї,
покриттiв, продовольчих технологiй, обробки полiмеру, дистиляцiї
паливно-мастильних матерiалiв тощо, а тому iснує реальна потреба
в точному теоретичному пiдходi до цих систем.

На сьогоднiшнiй день, експериментальнi дослiдження впливу по-
лiдисперсностi на фазову поведiнку є неповними. Крiм того, через
iстотнi чисельнi та концептуальнi труднощi, поточнi теоретичнi ро-
боти про цi ефекти не виходять за межi якiсних описiв на основi
простого Ван-Дер-Ваальсiвського (vdW) або Онзагерiвського набли-
ження, у такий спосiб iгноруючи кореляцiї мiж частинками. Хоча на-
ближення vdW виявилось дуже корисним у багатьох застосуваннях
i забезпечило якiсно правильнi результати для фазової поведiнки,
воно далеке вiд того, щоб бути надiйним у кiлькiсному описi.

В цiй роботi ми вийшли за межi Ван-Дер-Ваальсiвського набли-
ження i запропонували високотемпературне та середньосферичне на-
ближення для опису термодинамiчних властивостей полiдисперсних
систем. Високотемпературне наближення враховує вплив кореляцiй
мiж частинками у внесок вiд взаємодiї на рiвнi базової системи, тоб-
то фактично враховує першу поправку термодинамiчної теорiї збу-
рень (заснованiй на статистичнiй теорiї асоцiативних рiдин (SAFT)).
Будучи менш точним, у порiвняннi iз середньосферичним наближен-
ням, високотемпературне наближення є бiльш гнучким вiдносно мо-
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КД 1 Четвер, 31 травня

жливих потенцiалiв взаємодiї. У роботi продемонстровано, що кiль-
кiсть моментiв (функцiї розподiлу), необхiдних для опису системи,
зростає лiнiйно по вiдношенню до кiлькостi доданкiв багатоюкавiв-
ського потенцiалу, а пiдбором параметрiв потенцiалу можна моде-
лювати безлiч рiзноманiтних реалiстичних взаємодiй. У роботi змо-
дельовано потенцiал Леннарда-Джонса.

Середньосферичне наближення виникло з теорiї iнтегральних рiв-
нянь, а саме з розв’язку рiвняння Орштейна-Цернiке. Середньосфе-
ричне наближення враховує внесок вiд притягальної взаємодiї в стру-
ктурнi властивостi системи, а тому є на порядок точнiшим вiд ви-
сокотемпературного. Основним недолiком цього наближення є його
“нелiнiйне” ускладнення при збiльшеннi кiлькостi юкавiвських до-
данкiв у потенцiалi взаємодiї.

У роботi доведено, що обидвi розвинутi теорiї належать до кла-
су моделей з “заокругленою” вiльною енергiєю, тобто таких, рiвно-
важнi властивостi яких описуються скiнченною кiлькiстю моментiв
функцiї розподiлу. Ця корисна властивiсть дозволяє значно спрости-
ти розв’язок рiвнянь рiвноваги фаз, що робить їх застосування ще
перспективнiшим.

Головна мета роботи полягає в детальному кiлькiсному розумiннi
фазової поведiнки полiдисперсних систем на мiкроскопiчному рiвнi.
Основна увага дослiдження сфокусована на розрахунку двофазної
рiвноваги полiдисперсних полiмерних та колоїдних систем, для яких
отриманi фазовi дiаграми та ретельно проаналiзованi ефекти фра-
кцiонування сортiв частинок мiж фазами. Незважаючи на завище-
ння температури критичних точок фазових дiаграм, у порiвняннi
з чисельним експериментом, для обох теорiй спостерiгалось точне
спiвпадiння з експериментом функцiй розподiлу частинок мiж спiв-
iснуючими фазами. А тому, розвинутi методи мають значний потен-
цiал використання у промисловостi.

Наступним етапом дослiдження стане вивчення колоїдно-полi-
мерних сумiшей з полiдисперснiстю за розмiрами колоїдних части-
нок та довжинами полiмерiв.
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Четвер, 31 травня КД 2

Теорiя квазiстацiонарного електронного спектра в
напiвпровiдникових вiдкритих сферичних точках

Ю. Сетi

Чернiвецький нацiональний унiверситет iм. Ю. Федьковича,

58012, Чернiвцi, вул. Коцюбинського 2,

theorphys chnu.cv.ua

До цього часу розвиток нанофiзики стосувався практично лише
закритих наносистем i в результатi детальних дослiджень були вста-
новленнi не лише. основнi закономiрностi фiзичних явищ у них, але й
досягнуто узгодження теоретичних i експериментальних результатiв
[1]. Та з фiзичних мiркувань зрозумiло, що сучасними експеримен-
тальними методами крiм закритих можуть бути створенi i вiдкритi
наносистеми.

Актуальнiсть дослiдження вiдкритих систем полягає у тому, що
володiючи усiма перевагами вiдповiдних їм закритих наносистем, во-
ни мають додатковий практично керований канал релаксацiї енергiї
квазiчастинок через їх здатнiсть виходу у зовнiшнє середовище. Це
вiдкриває можливiсть створення прецизiйних приладiв iз високими
швидкостями вимiрювання сигналiв.

Крiм того, було встановлено, що взаємодiючi вiдкритi наносисте-
ми є складовими елементами мiкробiологiчних об’єктiв, якi вiдiгра-
ють важливу роль у функцiонуваннi живих клiтин. Це вiдкриває
зовсiм нову перспективу в дослiдженнi i застосуваннi вiдкритих на-
носистем.

У цiй роботi дослiджено механiзм формування квазiстацiонарно-
го електронного спектра, у простiй вiдкритiй сферичнiй квантовiй
точцi (ПВСКТ), зi стацiонарного спектра, у тришаровiй закритiй
сферичнiй квантовiй точцi (ТЗСКТ), при збiльшеннi ширини зовнi-
шнього шару-ями цiєї наносистеми до фiзичної безмежностi.

Показано, що зi збiльшенням ширини зовнiшньої потенцiальної
ями ТЗСКТ стацiонарний дискретний електронний спектр поступо-
во перетворюється у неперервний квазiстацiонарний спектр ПВСКТ.
Це зумовлено вiдповiдним перерозподiлом ймовiрностi знаходження
електрона всерединi квантової точки.

Уведено поняття прарезонансного рiвня i ширини дискретної сму-
ги стацiонарного електронного спектра ТЗСКТ. Встановлено, що
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при збiльшеннi ширини зовнiшньої потенцiальної ями до фiзичної
безмежностi прарезонансний рiвень i ширина дискретної смуги ТЗ-
СКТ асимптотично наближаються до резонансного рiвня i ширини
неперервної смуги ПВСКТ.

Розвинуту теорiю можна узагальнити на системи iншої розмiрно-
стi (квантовi дроти i квантовi плоскi плiвки) та використати для роз-
робки послiдовних теорiй екситона й електрон- i екситон-фононних
взаємодiй у ПВСКТ.

Досi була вiдсутня теорiя квазiстацiонарних станiв квазiчастинок
у наносистемах зi слабким потенцiальним бар’єром. Проблема поля-
гала в тому, що ширина квазiстацiонарної смуги, знайдена як уявна
частина полюсу 8-матрицi, зi зменшенням товщини потенцiального
бар’єра тiльки зростає. Хоча, з iншого боку, з фiзичних мiркувань
зрозумiло, що за вiдсутностi потенцiального бар’єра спектр квазiча-
стинки у вiльному просторi є стацiонарним, а ширина взагалi вiдсу-
тня. Отже в S-матричному пiдходi виникає парадокс.

У пропонованiй роботi цей парадокс отримав пояснення. Було по-
казано, що зi зменшенням товщини потенцiального бар’єра полюси 8-
матрицi вже не визначають енергетичнi характеристики спектра. По-
ложення резонансного рiвня та пiвширина визначаються розподiлом
за енергiєю ймовiрностi знаходження електрона всерединi квантової
точки. При цьому, зi зменшенням товщини потенцiального бар’єра
стани перетворюються з квазiзв’язаних резонансних у квазiзв’язанi
нерезонанснi, а далi у квазiвiльнi.

Отже, у пропонованiй роботi створено теорiю квазiстацiонарних
станiв у ПВСКТ для потенцiальних бар’єрiв довiльної потужностi.

1. Ткач М.В. Квазiчастинки у наногетеросистемах. Квантовi точки та

дроти. - Чернiвцi: Рута, 2003.– 311 с.
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Ланцюжок гiдродинамiчних рiвнянь для систем з центральними
мiжчастинковими взаємодiями

Й. Гуменюк

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, 79011,

Львiв, вул. Свєнцiцького 1, josyp icmp.lviv.ua

Роботу, що подається на конкурс, присвячено виведенню рiвнянь
переносу гiдродинамiчних величин, що описують систему з парни-
ми центральними взаємодiями мiж частинками. Найперше це сто-
сується одноатомних газiв, простих рiдин та близьких до них си-
стем. Розглянуто два варiанти потенцiалу мiжчастинкової взаємо-
дiї: а) плавний гладкий (диференцiйовний) потенцiал (типу потен-
цiала Ленарда-Джонса); б) модельний багатосходинковий потенцiал,
як наближення для бiльш реалiстичного плавного, для якого можна
однозначно ввести поняття “зiткнення” завдяки миттєвостi взаємо-
дiй i, отже, розглянути кiнетичну теорiю, напр., в наближеннi парних
зiткнень.

Для варiанту (б) проведено узагальнення кiнетичного рiвняння
для густого газу на випадок густої сумiшi. Виведено рiвняння пере-
носу для одночастинкових густин (маси, iмпульсу i кiнетичної енер-
гiї) виходячи з кiнетичного рiвняння для одночастинкової функцiї
розподiлу. Рiвняння переносу для густини потенцiальної енергiї вза-
ємодiї отримано на основi евристичних мiркувань про прямi й зворо-
тнi зiткнення. Отримано загальнi вирази для потокiв iмпульсу i те-
пла. Показано, що рiвняння переносу для густини кiнетичної енергiї
мiстить новий доданок типу “джерело”, який описує швидкi процеси
обмiну мiж густинами кiнетичної та потенцiальної енергiй системи.

Для плавного потенцiала (варiант (а)) задачу розглянуто в бiльш
загальнiй постановцi. Представлено системний пiдхiд до виведення
гiдродинамiчних рiвнянь переносу, заснований на використаннi лан-
цюжка рiвнянь ББГКI. Розглянуто випадки багаточастинкової ло-
кальної та двочастинкової нелокальної гiдродинамiчних густин i по-
дано явнi вирази для внескiв рiзних типiв до їхнiх потокiв та джерел.
Схему застосовано до набору густин збережуваних величин, отрима-
но рiвняння для їхнiх потокiв, котрi становлять перше розширення
звичайної гiдродинамiки. Передбачено принципову можливiсть на-
ступних розширень i одержання нескiнченного ланцюжка рiвнянь
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гiдродинамiчного типу. При цьому показано, як вiдбувається заче-
плення вищих функцiй розподiлу. Знайдено вигляд рiвнянь перено-
су для тензора напружень i вектора теплового потоку у локальнiй
рухомiй системi вiдлiку.

Нами розглядається важливе питання про розширення системи
рiвнянь переносу звичайної гiдродинамiки, долучивши до набору гу-
стин збережуваних величин їхнi потоки, а на наступних етапах роз-
ширення – потоки i джерела вищих порядкiв. У результатi область
застосовностi нової системи рiвнянь порiвняно зi звичайною гiдроди-
намiкою може розширитися до дослiдження швидших гiдродинамi-
чних процесiв, якi описуються змiною в часi вищих потокiв та дже-
рел. Поки-що не розглянуто питання про замикання такої розши-
реної системи рiвнянь, яке, очевидно, потребує певних припущень
феноменологiчного характеру або розгляду задачi методами кiнети-
чної теорiї.
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Статистична нелiнiйна теорiя плавлення ультратонкої плiвки
мастила

Я. Ляшенко

Сумський державний унiверситет, кафедра фiзичної електронiки,

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова 2, nabla04 ukr.net

Завдяки широкому використанню в технiцi гладких твердих по-
верхонь, роздiлених тонкою плiвкою мастила, проблеми тертя ков-
зання продовжують привертати пiдвищену увагу. Експерименталь-
но виявлено, що в процесi тертя рiдка плiвка стає все бiльш тонкою,
причому спочатку її фiзичнi властивостi змiнюються поступово кiль-
кiсним чином, а потiм змiни набувають рiзкого якiсного характеру.

Робота присвячена дослiдженню плавлення ультратонкої плiвки
мастила в процесi тертя мiж атомарно-плоскими поверхнями в рам-
ках моделi Лоренца. Введенi адитивнi шуми зсувних напружень i
деформацiї, а також температури плiвки. Дослiдження вiдповiдного
рiвняння Фоккера-Планка в стацiонарному випадку дозволяє побу-
дувати динамiчну фазову дiаграму з областями рiдинного (SF), пере-
ривчастого (SS) i сухого (DF) тертя. Знайденi умови, за яких реалi-
зується режим самоорганiзовуваної критичностi. Самоподiбний роз-
подiл напружень досягається при врахуваннi їх нелiнiйної релакса-
цiї i дробових зворотних зв’язкiв в системi Лоренца i забезпечується
флуктуацiями температури. Така дробова схема використовується
для побудови фазової дiаграми, що визначає рiзнi режими тертя.

Проведений чисельний аналiз рiвняння Ланжевена, який дозво-
ляє одержати часовi траєкторiї зсувних напружень i показати пе-
рiодичнi переходи мiж режимами тертя, якi приводять до перерив-
частого (stick-slip) руху. Для моделювання шуму використовується
функцiя Бокса-Мюлера, яка є адекватною моделлю стохастичної си-
ли з гаусовим розподiлом. Розглянуто плавлення мастила за рахунок
дисипативного розiгрiву зрушуваних поверхонь, коли в процесi тер-
тя температура поверхонь росте за експоненцiальним законом. При
цьому з часом вiдбуваються послiдовнi переходи плавлення DF-SS-
SF. Пояснено експерименти iз межового тертя з атомарно-плоскими
слюдяними поверхнями, в яких вiдбувається плавлення мастила з
часом без пiдведення додаткового тепла ззовнi. Дослiдженi фазовi
портрети, що описують кiнетику вказаних режимiв тертя.
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Також дослiджується самоподiбна поведiнка системи з ураху-
ванням флуктуацiй температури мастила, якi описуються проце-
сом Орнштейна-Уленбека. Розглянуто поведiнку найбiльш ймовiр-
ного значення зсувних напружень i побудованi фазовi дiаграми. Для
опису переходу першого роду проведено врахування деформацiйного
дефекту модуля зсуву. Показано, що флуктуацiї температури повер-
хонь тертя приводять до зникнення областi рiдинного тертя за наяв-
ностi областей сухого i переривчастого тертя. При цьому можливий
переривчастий рух, що характеризується спонтанними переходами
мiж трьома стацiонарними значеннями зсувних напружень, за яких
реалiзується сухе, метастабiльне i стiйке рiдинне тертя. Збiльшення
часу кореляцiї флуктуацiй температури плiвки мастила приводить
до зростання її значення, необхiдного для реалiзацiї переривчасто-
го тертя. Слiд зазначити, що кольоровий шум приводить до того,
що розподiл напружень приймає степеневий вигляд у областi ма-
лих значень напружень навiть при низьких температурах поверхонь
тертя, що вiдповiдають сухому тертю. Тому кореляцiї флуктуацiй
приводять до виникнення самоподiбного режиму поведiнки твердо-
подiбного мастила.

Проаналiзованi температурнi залежностi в’язкостi, що описую-
ться спiввiдношеннями Фогеля-Фулчера i степеневим виразом, якi
спостерiгаються експериментально. Показано, що в обох випадках
плавлення мастила вiдбувається при перевищеннi певної критичної
температури. Визначенi значення характерних параметрiв мастила,
необхiднi для зменшення тертя. При температурнiй залежностi в’яз-
костi у виглядi закону Фогеля-Фулчера можна видiлити три класи
систем за станом мастила залежно вiд температури зрушуваних по-
верхонь: мастило має твердоподiбну структуру при будь-якiй темпе-
ратурi поверхонь тертя; iснує критичне значення температури, вище
за яке вiдбувається плавлення мастила, i вона переходить з твердо-
подiбного в рiдиноподiбний стан; мастило рiдиноподiбне навiть при
нульовiй температурi поверхонь тертя. Таким чином, подається мо-
жливим пiдiбрати параметри, при яких плавлення мастила вiдбу-
вається навiть при нульовiй температурi поверхонь тертя. У разi,
коли залежнiсть в’язкостi вiд температури задається степеневим ви-
разом, мiнiмально можливе значення температури поверхонь тертя,
при якому плавиться мастило, обмежено певним значенням. Очеви-
дно, що перший тип змащувальних матерiалiв найбiльш переважний
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в конкретних пристроях i механiзмах, оскiльки для них легше забез-
печити умови для зменшення тертя.

Дослiджується вплив деформацiйного дефекту модуля зсуву на
характер плавлення при переходi другого роду. Показано, що може
реалiзуватися як стрибкоподiбне плавлення мастила, коли внутрi-
шнє зсувне напруження перевищує певне критичне значення, так i
безперервне плавлення. Згiдно залежностi стацiонарного напружен-
ня вiд температури поверхонь тертя iснують три режими поведiн-
ки мастила. Перший вiдповiдає нульовим зсувним напруженням i
деформацiї, другiй – гукiвськiй дiлянцi дiаграми навантаження, i
третiй – дiлянцi пластичної течiї. Першi два режими вiдповiдають
твердоподiбнiй структурi мастила, третiй iнтерпретується як рiди-
ноподiбний його стан, що приводить до ковзання. При безперервно-
му плавленнi перехiд мiж двома останнiми режимами вiдбувається
плавно. Ефективний потенцiал як для гукiвської, так i для пласти-
чної дiлянки має подiбний вигляд. З пiдвищенням температури по-
верхонь тертя, що супроводжується плавленням мастила, мiнiмум
потенцiалу стає нижчим.

Стрибкоподiбне плавлення характеризується гiстерезисом зале-
жностей стацiонарного напруження вiд деформацiї i температури
поверхонь тертя, який спостерiгається в експериментах. Знайденi
параметри системи, при яких реалiзується гiстерезисна поведiнка.
Визначенi температури переходу мiж твердоподiбними i рiдиноподi-
бним станами мастила. Показано, що при переходi мiж гукiвською
i пластичною дiлянками в деякому iнтервалi температур напруже-
ння зберiгаються. У такому перехiдному режимi потенцiал системи
не залежить вiд її параметрiв, типу температури поверхонь тертя.
Перехiдний стан характеризується меншим значенням енергiї, нiж
iншi дiлянки кривої деформацiї, тому є стiйким.

Побудованi фазовi портрети системи, що дозволяють прослiдку-
вати еволюцiю напружень i деформацiї. Передбачена можливiсть
реалiзацiї в системi переривистого режиму тертя, який є основною
причиною руйнування деталей, що труться. При умовах реалiзацiї
фазового переходу першого роду також показана реалiзацiя гiсте-
резисного режиму плавлення. В цьому випадку виявляється сильна
залежнiсть поведiнки мастила вiд передiсторiї системи, тобто мають
мiсце ефекти пам’ятi.
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Критична динамiка 3d моделi Iзинга з випадковими немагнiтними
вузлами

Д. Iванейко

Природничий коледж, Львiвський нацiональний унiверситет

iм. Iвана Франка, 79016, Львiв, вул. Тарнавського 107,

ivaneiko ktf.franko.lviv.ua

Рiвноважна критична динамiка пов’язана з релаксацiйною та об-
мiнною кiнетикою бiля термодинамiчної критичної точки параметра
порядку в d-вимiрному просторi. Така динамiка описується рiвня-
нням руху параметра порядку, а його релаксацiя характеризується
динамiчним критичним показником z.

Спiновi системи, що мають фазовий перехiд другого роду, в кри-
тичнiй областi зазнають впливу явища, що має назву критичне спо-
вiльнення: автокорреляцiйний (релаксацiйний) час τ розбiгається при
наближеннi до критичної точки Tc за законом τ ∼ t−νz ∼ ξz, де ν –
критичний показник кореляцiйної довжини.

Динамiчний критичний показник z визначає аномальний рiст при
T → Tc деяких експериментальних характеристик, таких як: шири-
на лiнiї поглинання при непружному розсiяннi нейтронiв, коефiцiєнт
поглинання звуку, динамiчна сприйнятливiсть на зовнiшнє високо-
частотне поле, дисперсiя звуку.

Тим не менше, явище критичного сповiльнення слабо вивчене. Це
пояснюється тим, що на експериментi важко досягнути критичної
точки Tc. В теорiї отримати точний розв’язок з рiвняння типу Лан-
жевена для параметра порядку є досить складно. Альтернативою є
такi пiдходи, як метод Монте Карло (МК) та високотемпературнi
розклади.

В той час як застосування рiзних МК алгоритмiв до дослiдження
3d моделi Iзинга приводить до однакових значень статичних крити-
чних показникiв, вiдомо, що цi алгоритми характеризуються рiзною
динамiкою. В свою чергу, саме ця динамiка стає об’єктом дослiджен-
ня. Для локальних алгоритмiв, показник z близький до 2. Кластернi
алгоритми, якi базуються на основi побудови перколяцiйного кла-
стера в представленнi Фортуїна-Кастелейна. На вiдмiну вiд локаль-
них алгоритмiв, кластернi алгоритми не лише приводять до бiльш
ефективних симуляцiй статистичних властивостей, але, як ми вже
згадували, приводять до iншої псевдодинамики параметра порядку.
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До цього часу дослiдження динамiки кластерних алгоритмiв про-
водилися у чистих системах. В той же час вiдомо, що розведення в
багатьох випадках приводить до якiсно iншої критичної поведiнки.
Цiкавим є вплив розведення на динамiчнi властивостi. В розведених
системах дослiджувалася критична динамiка локальних алгоритмiв
та динамiка алгоритму Свендсена-Ванга в тривимiрнiй моделi Iзинга
з випадковими зв’язками. Критична динамiка алгоритму Вольфа в
системi з домiшками не дослiджувалася взагалi.

Метою наших дослiджень було вивчити критичну динамiку кла-
стерних алгоритмiв Свендсена-Ванга та Вольфа в тривимiрнiй моде-
лi Iзинга з немагнiтними нескорельованими домiшками [1]. Хоча на
даний час iснують роботи з локальної критичної динамiки цiєї мо-
делi, для порiвняння ми також вибрали одночастинковий алгоритм
Метрополiса.

Нами вперше було дослiджено критичну динамiку кластерних ал-
горитмiв Свендсена-Ванга та Вольфа в тривимiрнiй моделi Iзинга з
немагнiтними нескорельованими вузлами. Вперше отримали значен-
ня динамiчного критичного показника z для цих псевдодинамiк, що
не вiдповiдають локальнiй динамiцi. Вперше спостерiгали вплив до-
мiшок на критичну динамiку: для локального алгоритму Метрополi-
са показник zM=2.2(1) [2,3], що зростає порiвняно з типовим значен-
ням показника zM = 2.03 у чистiй системi. Для кластерних алгори-
тмiв показники z спадають: zSW = 0.40(6), zW = 0.21(9) у розведенiй
системi проти zSW = 0.5 − 0.59, zW = 0.28 у чистiй системi.

Встановлено, що в розведенiй тривимiрнiй моделi Iзинга не вико-
нуються спiввiдношення мiж динамiчними i статичними критичними
показниками: zSW

E,int 6= β/ν ч zW
E,int 6= α/ν, якi були встановленi для

чистої системи [3].

1. D.S. Ivaneyko, J. Ilnytskyi, B. Berche, Yu. Holovatch, Criticality of the
random-site Ising model: Metropolis, Swendsen-Wang and Wolff Monte Carlo
algorithms, Condens. Matter Phys. 8, 1(41), 149–162 (2005).
2. D.S. Ivaneyko, J. Ilnytskyi, B. Berche, Yu. Holovatch, Static and dynamic
critical behaviour of 3d random-site Ising model: Different Monte Carlo algo-
rithms, J. Mol. Liq. 127, Iss. 1–3, 69–70 (2006).
3. D.S. Ivaneyko, J. Ilnytskyi, B. Berche, Yu. Holovatch, Local and cluster
critical dynamics of the 3d random-site Ising model, Physica A370 163–178
(2006).
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Мiкроскопiчний пiдхiд до опису взаємодiї атомарного
бозе-конденсату iз зовнiшнiм електромагнiтним полем

А. Сотнiков

Iнститут теоретичної фiзики iм. О.I. Ахiєзера, ННЦ ХФТI,

61108, Харкiв, вул. Академiчна 1,

a_sotnikov kipt.kharkov.ua

Як вiдомо, у 1995 роцi вченi уперше змогли експериментально
спостерiгати явище бозе-ейнштейнiвської конденсацiї у парах ато-
мiв лужних металiв. Iз цих пiр, у зв’язку з феноменальними вла-
стивостями, зазначене явище привертає все бiльшу увагу провiдних
спецiалiстiв з усього свiту. Добре також вiдомо, що для отриман-
ня наднизьких температур використовуються технiки лазерного охо-
лодження, а для утримання конденсату використовуються магнiто-
оптичнi пастки. Бiльш того, не так давно проведено низку експе-
риментiв зi спостереження мультикомпонентного бозе-конденсату й
уповiльнення та зупинцi свiтла у бозе-конденсатi атомiв лужних ме-
талiв. Очевидно, що для опису вищезазначених явищ вже не можна
вважати атоми елементарними частинками, необхiдно враховувати
внутрiшнi ступенi вiльностi атомiв середовища. У зв’язку з цим побу-
дова мiкроскопiчного пiдходу, який враховував би цей факт, є вкрай
важливим.

Представленi на конкурс науковi дослiдження присвяченi мiкро-
скопiчному опису системи, яка знаходиться пiд впливом зовнiшнього
електромагнiтного поля та складається з вiльних частинок (фермiо-
нiв двох сортiв) та їх зв’язаних станiв (бозонiв), в областi низьких
температур. Температури вважались близькими до температур iмо-
вiрного фазового переходу до стану бозе-ейнштейновської конденса-
цiї (БЕК).

Основою зазначених дослiджень стала робота С.В. Пелетмин-
ського та Ю.В. Слюсаренка [1], яка присвячена побудовi наближено-
го формулювання методу вторинного квантування в областi малих
кiнетичних енергiй частинок. Вважається, що поряд iз вiльними ча-
стинками в системi присутнi їх зв’язанi стани (наприклад, атоми лу-
жних металiв як зв’язанi стани двох фермiонiв: iонiв та електронiв).
У роботi сформульовано умови розгляду зв’язаних станiв як елемен-
тарних об’єктiв; для яких побудовано рецепт уведення операторiв
народження та знищення.
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Для опису вiдгуку такої системи на збурення зовнiшнiм електро-
магнiтним полем було вивчено її рiвноважний стан в областi низь-
ких температур. Дослiджувана система розглядалась як iдеальна во-
дневоподiбна плазма. Установлено, що у такiй системi в зазначенiй
областi температур виродження фермiонних компонентiв не вiдбу-
вається. Показано, що у випадку iонiзацiйної рiвноваги в iдеальнiй
водневоподiбнiй плазмi при низьких температурах густина вiльних
фермiонiв експоненцiйно мала у порiвняннi з густиною атомiв, що
дає змогу надалi знехтувати iонiзацiйними ефектами при дослiджен-
нi низки явищ у такiй системi. Знайдено залежнiсть температури пе-
реходу до стану БЕК вiд енергетичного спектра атомiв. Зазначено,
що основний вплив на явище БЕК спричиняє наявнiсть рiвнiв, пов’я-
заних iз надтонким розщепленням основного стану водневоподiбного
атому. З урахуванням ефектiв, зумовлених додатковим розщеплен-
ням рiвнiв надтонкої структури основного стану у зовнiшньому одно-
рiдному сталому магнiтному полi (ефекти Зеємана, Пашена-Бака),
знайдено залежностi критичної температури та густини конденсату
вiд напруженостi магнiтного поля. Виявлено, що в умовах встановле-
ної статистичної рiвноваги конденсат утворюється тiльки атомами,
якi знаходяться у станi з енергiєю, що вiдповiдає найнижчому рiвню
атомного спектру.

Вважаючи збуджуючу дiю зовнiшнього електромагнiтного поля
малою, знайдено функцiї Грiна, якi описують вiдгук системи на елек-
тромагнiтне збурення. У термiнах функцiй Грiна здобуто вирази для
макроскопiчних параметрiв системи, таких як електропровiднiсть,
дiелектрична та магнiтна проникливiсть. Для iдеального газу водне-
воподiбних атомiв у станi бозе-конденсацiї знайдено вирази для отри-
маних функцiй Грiна за нульової температури. Цi вирази дозволяють
дослiдити явище, пов’язане з уповiльненням свiтла в бозе-конденсатi.
Бiльш того, розроблений мiкроскопiчний пiдхiд, на вiдмiну вiд iсну-
ючих, дозволяє також описувати процеси взаємодiї бозе-конденсату
з електромагнiтними iмпульсами, налаштованими на рiзницю мiж
рiвнями водневоподiбних атомiв, мiж якими заборонено дипольний
перехiд (наприклад, рiвнями надтонкої структури, у тому числi рiв-
нi, зумовленi ефектами Зеємана чи Пашена-Бака). Для таких рiвнiв
дослiджено умови значного (до 10−6 м/c у бозе-конденсатi в парах
133Cs) уповiльнення електромагнiтного сигналу в БЕК, а також за-
лежнiсть групової швидкостi вiд параметрiв системи.
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Матерiал вищезазначених дослiджень у повному обсязi представ-
лений в наукових журналах [2–3] та апробований на мiжнародних
конференцiях (список додається).

1. S.V. Peletminskii, Yu.V. Slyusarenko. Second quantization method in the
presence of bound states of particles. Journal of Mathematical Physics, 2005,
46, 022301.
2. Yu.V. Slyusarenko, A.G. Sotnikov. On the response of a system with bound
states of particles to the perturbation by the external electromagnetic field.
Condensed Matter Physics, 2006, 9, № 3(47), p. 459–471.
3. Ю.В. Слюсаренко, А.Г. Сотников. О влиянии внутренней структуры
атома на бозе-эйнштейновскую конденсацию в идеальном газе водородо-
подобных атомов. Физика Низких Температур, 2007, 33, № 1, с. 41–50.
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Четвер, 31 травня Д 1

Нерiвноважний статистичний оператор системи взаємодiючих
класичних частинок, нерiвноважний стан якої релаксує до стану
молекулярної гiдродинамiки

Б. Маркiв

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, 79011,

Львiв, вул. Свєнцiцького 1, markiv icmp.lviv.ua

Методом нерiвноважного статистичного оператора Д.М. Зубарє-
ва дослiджується релаксацiя нерiвноважного стану системи взаємо-
дiючих частинок до стану молекулярної гiдродинамiки. Одержано
узагальненi рiвняння переносу, що описують такий релаксацiйний
процес.
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Д 2 Четвер, 31 травня

Iнтеркаляцiя лiтiю в мiкропористий електрод

Д. Портнягiн

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, 79011,

Львiв, вул. Свєнцiцького 1, port icmp.lviv.ua

Для лiтiєвої батареї iз вуглецевим мiкропористим електродом мо-
делювалася циклiчна зарядка-розрядка в режимi заданої напруги та
розрядка в режимi заданого струму. Порiвнювалися передбачення
двох моделей: без електростатичного поля та з електростатичною
взаємодiєю всерединi частинок вуглецевого електрода. Спостерiгала-
ся певна розбiжнiсть мiж ними. Для лiтiєвої батареї iз Bi2Se3 поро-
шкоподiбним електродом моделювалася циклiчна зарядка-розрядка
в режимi заданої напруги та розрядка в режимi заданого струму.
Було отримано циклiчнi вольтампернi характеристики та розряднi
кривi, типовi для двофазної системи. Дослiджувалася залежнiсть
продуктивностi обох видiв батарей вiд пористостi електрода та се-
паратора.
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Четвер, 31 травня Д 3

Узагальненi рiвняння переносу iонiв в системi
“електролiт–електрод”

Ю. Черноморець

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, 79011,

Львiв, вул. Свєнцiцького 1, yulya icmp.lviv.ua

Використовуючи метод нерiвноважного статистичного операто-
ра, запропоновано статистичний опис електродифузiйних процесiв
переносу iонiв, електронiв, полярних молекул в системi “електролiт–
електрод”, узгоджених з усередненими рiвняннями Максвелла. Одер-
жано узагальненi рiвняння переносу iонiв в системi “електролiт–елек-
трод”, включаючи квантовi кiнетичнi рiвняння для iнтеркальованих
iонiв та фононiв матрицi електрода.
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Статистична теорiя електродифузiйних процесiв електронної
пiдсистеми в узагальненiй моделi “желе”

А. Василенко

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, 79011,

Львiв, вул. Свєнцiцького 1, vasylenko icmp.lviv.ua

Для дослiдження iонної та електронної структур напiвобмеже-
ного металу запропоновано узагальнений пiдхiд, що враховує вплив
дискретностi iонної пiдсистеми, основою для якого є модель напiво-
бмеженого “желе”. На основi такої моделi отримано узагальнене рiв-
няння електродифузiї для неоднорiдного електронного газу та пред-
ставлено розрахунок квазiрiвноважної статистичної суми методом
функцiонального iнтегрування у випадку локального псевдопотен-
цiалу електрон-iонної взаємодiї поверхнi металу. Отримано зв’язок
квазiрiвноважних функцiй розподiлу електронiв iз електрохiмiчним
потенцiалом через вiдповiднi кумулянтнi середнi моделi “желе”.
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Квантова механiка у деформованому просторi з мiнiмальною
довжиною (атом водню та проблема розсiяння)

М. Стецко

Львiвський нацiональний унiверситет iм. I. Франка, кафедра

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

mykola ktf.franko.lviv.ua

Деформованi комутацiйнi спiввiдношення вперше були введенi у
квантову механiку в роботi Снайдера ще у 1947 роцi [1]. Автор при-
пускав, що саме деформацiя комутацiйних спiввiдношень дозволить
усунути розбiжностi, якi iснували в квантовiй теорiї поля. Проте ро-
боти Снайдера не викликали особливого зацiкавлення у свiй час i
були забутi. З розвитком квантової теорiї струн виникає поняття мi-
нiмальної довжини, як мiнiмальної ненульової невизначеностi коор-
динати [2]. Ґрунтуючись саме на результатах теорiї струн Кемпф
запропонував ввести деформованi комутацiйнi спiввiдношення, якi б
приводили до iснування мiнiмальної ненульової невизначеностi ко-
ординати [3]. Як згодом виявилось, алгебру, яку ввiв Кемпф, при
певних умовах можна вважати узагальненням алгебри Снайдера.
Iстотною особливiстю таких алгебр було те, що оператори координат
не комутували мiж собою, таким чином, ми приходимо до поняття
некомутативного простору.

Таким чином, цiкаво розглянути основнi задачi квантової механi-
ки, у випадку деформовних комутацiйних спiввiдношень. Одними з
найцiкавiших квантовомеханiчних проблем, якi виступають не тiль-
ки як модельнi задачi, але й мають пряме фiзичне застосування, є
атом водню та проблема розсiяння на потенцiалi Кулона (Юкави).
У звичайнiй квантовiй механiцi такi задачi досить легко розв’язую-
ться. У випадку квантової механiки з деформованими комутацiйни-
ми спiввiдношеннями цi проблеми є вже не такими тривiальними. Бу-
ли спроби знайти наближений розв’язок для атома водню, але навiть
цi наближенi розв’язки стосувалися або часткового випадку дефор-
мацiй [4], або знаходилися поправки до певних енерґетичних рiвнiв
[5]. Проблема розсiяння у деформованому просторi з мiнiмальною
довжиною досi не розглядалася. В наших роботах було побудовано
ефективну теорiю збурень, яка дозволила нам знайти поправки до
будь-якого рiвня в атомi водню у випадку довiльної деформацiї [6,7].
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Окрiм того, це дало нам можливiсть зробити оцiнку верхньої межi
для мiнiмальної довжини. Ми також розглянули проблему розсiян-
ня в деформованому просторi з мiнiмальною довжиною [8]. В нашiй
роботi було розглянуто пружне розсiяння на потенцiалах Кулона та
Юкави. Було знайдено вирази для амплiтуди та диференцiйного пе-
рерiзу розсiяння. Взявши до уваги оцiнки для мiнiмальної довжини,
отриманi в роботах, присвячених атому водню, ми знайшли поправ-
ки до диференцiйного перерiзу, зумовленi деформацiєю комутацiй-
них спiвiдношень.
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2005.
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Дворiдинна гiдродинамiка 4Не II в мiкроскопiчнiй теорiї

П. Шигорiн

Волинський державний унiверситет iм. Лесi Українки, кафедра

теоретичної i математичної фiзики, 43000, Луцьк, пр. Волi 13,

pashyg univer.lutsk.ua

В роботi запропоновано мiкроскопiчний вивiд рiвнянь дворiдин-
ної гiдродинамiки для надплинного 4Не в iдеальному наближеннi.
Вiдправним пунктом є система гайзенбергiвських рiвнянь руху для
нормальної та аномальної кореляцiйних функцiй.

При переходi вiд точних рiвнянь руху до рiвнянь гiдродинамiки
розглядаємо такий етап еволюцiї системи, коли її стан близький до
рiвноважного. Тодi можна припустити, що в системi встановилася
локальна рiвновага, яка описується квазiгiббсiвським статистичним
оператором, в якому параметри залежать вiд просторово-часових ко-
ординат. При наближенi до термодинамiчної рiвноваги цi параметри
повiльно змiнюються в просторi та часi, тобто їх градiєнти є малими
величинами.

Таким чином, аби отримати рiвняння гiдродинамiки, маємо роз-
класти рiвняння руху для кореляцiйних функцiй за градiєнтами.
Для цього попередньо переписуємо рiвняння руху в змiшаному пред-
ставленнi Вiгнера, пiсля чого розклад за градiєнтами виконується
легко.

Останнє, що залишається – це виразити потоки гiдродинамiчних
величин через вже запровадженi гiдродинамiчнi величини. Для цьо-
го використовуємо явний вигляд квазiгiббсiвського статистичного
оператора.

Отриманi рiвняння збiгаються з рiвняннями дворiдинної гiдроди-
намiки Ландау.
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Ab initio моделювання iонних домiшок у кристалi гексагонального
льоду

I. Клевець

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, 79011,

Львiв, вул. Свєнцiцького 1, ivank icmp.lviv.ua

В даному дослiдженнi розглядається вплив iонiв хлору та на-
трiю на кристалiчну структуру льоду. Моделювання здiйснювалося
методом ab initio молекулярної динамiки окремо для iонiв Na+ та
Cl− у комiрцi, що мiстить 96 молекул H2O, та для цiєї ж комiрки
з внесеними одночасно обидвома iонами. При наявностi iону одного
типу спостерiгалася деформацiя гратки та вiдхилення атомiв водню
вiд рiвноважних положень з розривом водневих зв’язкiв. У випадку
внесених обидвох iонiв Na+ та Cl− виявлено, що внаслiдок рекомбi-
нацiї водневих зв’язкiв, утворилися новi конфiгурацiї, в яких наявнi
пари атомiв кисню мiж якими розташовувалися два атоми водню та
вiдповiдно пари атомiв кисню, якi втрачали зв’язуючий їх водень.
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Каталiтична реакцiя окислення монооксиду вуглецю: моделi
граткового газу

I. Бзовська

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, 79011,

Львiв, вул. Свєнцiцького 1, iryna icmp.lviv.ua

Проблеми кiнетики хiмiчних реакцiй у гетерогенному каталiзi,
зокрема в процесах оксидацiї CO, є активною областю дослiджень
в останнi роки. Однiєю з базових теоретичних моделей при вивчен-
нi кiнетики реакцiї окислення CO на поверхнi розглядається модель
ZGB. У цiй роботi дослiджуються узагальненi версiї, у яких врахову-
ється наявнiсть на поверхнi каталiзатора неактивних домiшок, а та-
кож взаємодiї мiж найближчими сусiдами адсорбату. Нами отримано
систему рiвнянь, що описує динамiку реакцiї на поверхнi каталiзато-
ра, та знайденi її розв’язки у наближеннi середнього поля. Отриманi
результати аналiзуються у порiвняннi з результатами розв’язку рiв-
нянь хiмiчної кiнетики. Дослiджено основний стан моделi при нулi
температури i знайдено основнi типи фазових дiаграм моделi.
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Динамiчнi сприйнятливостi моделi Фалiкова-Кiмбала з
корельованим переносом на гратцi Бете

О. Фаренюк

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, 79011,

Львiв, вул. Свєнцiцького 1, indrekis icmp.lviv.ua

Проводилося дослiдження моделi Фалiкова-Кiмбала (ФК) з коре-
льованим переносом. Отримано явнi вирази для електронних сприй-
нятливостей та показано що вони є матричним узагальненням вiд-
повiдних виразiв для моделi ФК без корельованого переносу. Також
ця модель дослiджувалася чисельно для випадку напiвелiптичної гу-
стини станiв. Показано вiдсутнiсть фазових переходiв по температурi
за умови дiагональностi корельованого переносу для напiвелiптичної
густини станiв.
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Дослiдження оптичних властивостей моделi Фалiкова-Кiмбала у
зарядововпорядкованiй фазi

О. Матвєєв

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, 79011,

Львiв, вул. Свєнцiцького 1, matveyev icmp.lviv.ua

Модель Фалiкова-Кiмбала є найпростiшою моделлю, яка описує
сильноcкорельованi електроннi системи, що має точний розв’язок у
границi безмежної вимiрностi простору. При низьких температурах
поблизу половинного заповнення модель виявляє перехiд до заря-
дово впорядкованої фази. На даний час дослiджена термодинамiка
моделi Фалiкова-Кiмбала у зарядово впорядкованiй фазi, але ще за-
лишаються недослiдженими оптичнi та транспортнi властивостi.

У роботi за допомогою методу динамiчного середнього поля по-
раховано густини станiв для трьох режимiв кулонiвської взаємодiї,
що вiдповiдають металiчнiй фазi i фазам критичного та сильноско-
рельованого дiелектрика. Показано, що зарядова щiлина при збiль-
шеннi температури поступово заповнюється станами з утворенням
двох домiшкових зон поблизу хiмiчного потенцiалу, якi вiдповiда-
ють поступовому руйнуванню зарядового впорядкування. У низько-
частотнiй частинi спектру оптичної провiдностi виявлено додатковi
пiки, якi вiдповiдають переходам на цi домiшковi зони. Розрахова-
но статичну електропровiднiсть та теплопровiднiсть, температурнi
залежностi яких вiдображають активацiйний характер виникнення
провiдностi при утвореннi щiлини на густинi станiв.
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Функцiї Грiна асиметричної моделi Хаббарда в методi твiрного
функцiоналу

О. Гера

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, 79011,

Львiв, вул. Свєнцiцького 1, hera icmp.lviv.ua

Метод твiрного функцiоналу Каданова-Бейма, узагальнений для
систем з сильними кореляцiями, в цiй роботi адаптовано для дослi-
дження задач у наближеннi динамiчного середнього поля. Ми фор-
мулюємо наближений аналiтичний метод для дослiдження однову-
злової задачi. Ця схема приводить до систематичної побудови масо-
вого оператора (незвiдної частини) одночастинкової функцiї Грiна
у виглядi розкладу за степенями параметру переносу (когерентного
потенцiалу). У першому порядку це наближення вiдтворює (як час-
тковий випадок) так зване узагальнене наближення Хаббард-III. Для
розрахунку фермiонних одночастинкових функцiй Грiна самоузго-
джено дослiджується система рiвнянь з врахуванням рiвнянь для
бозонних функцiй Грiна, якi входять у масовий оператор фермiон-
них функцiй Грiна. На основi цього, для асиметричної моделi Хаб-
барда в границi Фалiкова-Кiмбала отримано спектри фермiонних i
бозонних збуджень при рiзних параметрах задачi, а також термоди-
намiчнi залежностi хiмiчних потенцiалiв вiд концентрацiй.
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