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4–5 сiчня 2008 року на кафедрi теоретичної фiзики Львiвського нацiонального унiверситету iменi
Iвана Франка вiдбувалися 11-тi Рiздвянi науковi дискусiї. Предметом обговорення традицiйно були
проблеми фiзики твердого тiла, квантової механiки, фазових переходiв, статистичної фiзики, аст-
рофiзики, космологiї. Усi доповiдi викликали зацiкавлення аудиторiї i стали предметом активних
дискусiй. Нижче подаємо анотацiї виголошених доповiдей.

МОДЕЛI РЕЛЯТИВIСТСЬКОЇ ГIДРОДИНАМIКИ
З ВИЩИМИ ПОХIДНИМИ

Володимир Третяк
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

Лаґранжiяни з вищими похiдними iнтенсивно розглядають у рiзних проблемах релятивiстської ме-
ханiки системи частинок. Вони природно виникають в описах слабкорелятивiстських систем взає-
модiючих частинок у межах лаґранжевого формалiзму в рiзних формах динамiки, побудованого на
засадi умов Пуанкаре-iнварiянтности. Лаґранжева версiя теореми про невзаємодiю взагалi вимагає
для точного Пуанкаре-iнварiянтного опису системи частинок iз нетривiяльною взаємодiєю викорис-
тання нелокальних у часi лаґранжiянiв, що можна трактувати як залежнiсть вiд похiдних нескiн-
ченно високого порядку. Широко вивчають релятивiстськi одночастинковi лаґранжiяни, залежнi
вiд похiдних другого та третього порядкiв як функцiї кривини та кручення свiтової лiнiї частин-
ки. Лаґранжiяни з вищими похiдними виникають також у рiзних моделях теорiї поля — найбiльш
промовистим прикладом тут може служити конформна (супер)ґравiтацiя. Натомiсть у релятивiс-
тських моделях механiки суцiльного середовища, i зокрема в релятивiстськiй гiдродинамiцi, такi
лаґранжiяни досi не використовувалися.

Тут запропоновано загальну схему побудови варiяцiйного опису релятивiстського недисипатив-
ного суцiльного середовища, близьку до методiв лаґранжевого формулювання релятивiстської теорiї
прямих мiжчастинкових взаємодiй. Вихiдним пунктом цiєї схеми є вимога Пуанкаре-iнварiянтности,
що формулюється за допомогою реалiзацiї групи Пуанкаре перетвореннями струменевого (jet-) про-
довження конфiґурацiйного простору системи. Вказана вимога виражається системою лiнiйних ди-
ференцiяльних рiвнянь першого порядку для функцiї Лаґранжа; її виконання приводить, згiдно з
теоремою Нетер, до iснування 10 законiв збереження, даючи змогу, зокрема, вивести форму тен-
зора енерґiї-iмпульсу. Подiбний симетрiйний пiдхiд застосовано й до формулювання конкретних
моделей релятивiстичного суцiльного середовища — гiдродинамiки, iзотропного тiла, протяжних
об’єктiв. Знайдено загальнi розв’язки умов Пуанкаре-iнварiянтности в класi лаґранжiянiв, залеж-
них вiд похiдних довiльного скiнченного порядку. При цьому виявляється доцiльним перейти до
явно коварiянтного (4-мiрного) хронометрично-iнварiянтного формулювання, що також дає змогу
безпосередньо будувати вiдповiдний опис у довiльнiй формi релятивiстської динамiки. Докладнiше
розглянуто деякi моделi гiдродинамiки з лаґранжiянами, залежними вiд кривини (квадрата приско-
рення) конґруенцiї свiтових лiнiй.

СКАЛЯРНЕ ПОЛЕ ЯК ТЕМНА ЕНЕРҐIЯ, ЩО ПРИСКОРЮЄ РОЗШИРЕННЯ ВСЕСВIТУ

Б. Новосядлий, О. Сергiєнко
Кафедра теоретичної фiзики та Астрономiчна обсерваторiя,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

Проаналiзовано властивостi однорiдного скалярного поля φ iз класичним лаґранжiяном L =
φ;iφ

;i/2 − V (φ) та лаґранжiяном тахiонного поля L = −V (φ)
√

1− φ;iφ;i, яке зумовлює спостере-
жуване прискорене розширення Всесвiту. Дослiджено моделi зi сталим параметром рiвняння стану
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wde = pde/ρde < −1/3. Для обох полiв реконструйовано потенцiяли φ(a) та потенцiяльнi енерґiї V (a)
для параметрiв космологiчної моделi Всесвiту, встановлених на основi даних спостережувальної кос-
мологiї. Показано ефект “скочування” потенцiяльної енерґiї V (φ(a)) до мiнiмуму.

НЕСУМIСНIСТЬ КОНФIҐУРАЦIЙ ОСНОВНОГО СТАНУ
ТА СПIВIСНУВАННЯ УПОРЯДКОВАНИХ ФАЗ У ҐРАТКОВИХ СИСТЕМАХ

IЗ ВIДШТОВХУВАЛЬНИМИ ВЗАЄМОДIЯМИ

Ю. I. Дубленич
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

Спiвiснування впорядкованих фаз — одна з важливих проблем матерiялознавства. Що є причи-
ною двофазности, наприклад, у системi iнтеркальованих атомiв лiтiю або частинок, адсорбованих
на поверхнi? Спiвiснування впорядкованих фаз пов’язували з притягальними (ефективними) взає-
модiями мiж частинками. Та чи є притягання доконечним для виникнення двофазности, особливо з
огляду на те, що однойменно зарядженi частинки вiдштовхуються? Ґрунтуючись на введеному тут
поняттi несумiсних конфiґурацiй основного стану, ми показали, що у ґраткових системах iз двома
або бiльше сортами енерґетично нееквiвалентних вузлiв спiвiснування багатої й бiдної на частинки
упорядкованих фаз можливе й за чисто вiдштовхувальних взаємодiй. У цю категорiю потрапляє
багато iнтеркальованих сполук, у яких частинки-гостi можуть займати як тетраедричнi, так i окта-
едричнi позицiї.

ВИХОРИ ТА НЕМАГНIТНI ДОМIШКИ
У ДВОВИМIРНIЙ XY -МОДЕЛI

Б. Берш1, Ю. Головач2,3, О. Капiкранян1,2

1 Laboratoire de Physique des Matériaux, UHP, Nancy 1
2 Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, Львiв

3 Institute für Theoretische Physik, Johannes Kepler Universität Linz

Запропоновано огляд теорiї фазового переходу Березiнського–Костерлiца–Таулеса (БКТ), своє-
рiдного явища, що наявне в рядi фiзичних об’єктiв, якi описуються в межах двовимiрної XY -моделi.
З одного боку, розглянути феноменологiчну теорiю топологiчних дефектiв (вихорiв), яку запропо-
нували Костерлiц i Таулес для пояснення цього явища, з iншого — модель Вiлена, у якiй теж вiд-
бувається БКТ-перехiд i яка дає змогу оцiнити енерґiю взаємодiї вихорiв, виходячи безпосередньо з
гамiльтонiяна моделi. В обох випадках наголошено на впливi наявних на вузлах ґратки немагнiтних
домiшок, що є об’єктом дослiдження авторiв. Крiм випадку заморожених (нерiвноважних) домiшок,
обговорено також рiвноважне розведення (2D XY ґратковий газ).

СКIНЧЕННI РОЗБИТТЯ ЦIЛИХ ЧИСЕЛ
НА СУМУ s-ТИХ СТЕПЕНIВ

Андрiй Ровенчак
Кафедра теоретичної фiзики,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

На пiдставi аналогiї з мiкроканонiчним описом багатобозонної системи [M. N. Tran, M. V. N.
Murthy, and R. J. Bhaduri, Ann. Phys. 311, 204 (2004)] установлено поправку до формули Гардi–
Рамануджана [G. H. Hardy and S. Ramanujan, Proc. London Math. Soc. 17, 75 (1918)] про розбиття
цiлих чисел на суму s-тих степенiв у випадку скiнченної кiлькости доданкiв. Для s = 1 формула
збiгається з результатом Ердьоша–Лєнера [P. Erdös and J. Lehner, Duke Math. J. 8, 345 (1941)].
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ПРО ОСОБЛИВОСТI СТАТИСТИКИ РIВНОВАЖНОГО ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГО
ВИПРОМIНЮВАННЯ

Василь Татарин
Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”

Розглянуто можливiсть розрахунку густини спектра випромiнювання чорного тiла на основi кла-
сичних фiзичних уявлень. Показано, що розгляд енерґiї електромагнiтного випромiнювання як су-
купности енерґiй стоячих хвиль в об’ємi, обмеженому дзеркальними стiнками, дозволяє розрахувати
спектр випромiнювання чорного тiла, використовуючи статистичну гiпотезу максимальної ймовiр-
ности рiвноважного стану.

При цьому враховано, що коливання з нульовою тривалiстю не може мати визначеної частоти, з
одного боку, й умови поширення електромагнетних хвиль в речовинi є наперед невiдомим, з iншого
боку. Проте розподiл енерґiї в спектрi рiвноважного електромагнетного випромiнювання повинен
пiдлягати законовi Вiна. Це дає змогу знайти як формулу Планка, так i довести iснування сталої
Планка в межах класичної фiзики.

З погляду квантової фiзики це дуже цiкавий результат, оскiльки iснування сталої Планка дове-
дено в межах класичної фiзики. Але класичний розв’язок все ж виглядає простiшим, оскiльки не
вносить нульових коливань вакууму, тобто безмежної енерґiї в скiнченому об’ємi.

РIВНЯННЯ РОЗШИРЕНОЇ ГIДРОДИНАМIКИ ДЛЯ СИСТЕМИ ТВЕРДИХ КУЛЬОК,
ОТРИМАНI З ЛАНЦЮЖКА ББҐКI

Й. А. Гуменюк1, М. В. Токарчук1,2

1 Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України,
2 Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”

У межах звичайної гiдродинамiки нерiвноважний плин описують густинами маси ρ, iмпульсу p та
енерґiї e (або ρ, масовою швидкiстю й температурою), залежними вiд координати r i часу t. Систему
рiвнянь для них замикають вiдомi наближення Ейлера, Нав’є–Стокса, Бернета та iн., якi виражають
невiдомi тензор напружень P i потiк тепла q через самi змiннi опису, а коефiцiєнти переносу шукають
з кiнетичної або iнших мiкроскопiчних теорiй. Для розрiджених газiв використовують кiнетичне
рiвняння Больцмана, для густих — рiвняння Енскоґа для твердих кульок. Їх переважно розв’язують
методом Чепмена–Енскоґа, вважаючи, що нерiвноважний розподiл залежить вiд r i t через ρ, p та
e.

Ґред запропонував описувати больцманiвський газ моментами функцiї розподiлу, долучивши до
набору {ρ,p, e} вищi моменти i запровадивши спосiб обриву нескiнченної системи рiвнянь для них.
Цi новi системи рiвнянь записанi вже в термiнах розширених наборiв змiнних. У недавнiх роботах
[1,2] зроблено спроби застосувати метод Ґреда до рiвняння Енскоґа, однак до змiнних опису долучено
лише кiнетичнi внески Pk i qk, а внески вiд взаємодiї залишено в попереднiх наближеннях (звичайної
гiдродинамiки).

З усякого (наближеного) кiнетичного рiвняння отримують наближенi рiвняння переносу. Тому
ми пропонуємо для твердих кульок схему виведення точних рiвнянь для гiдродинамiчних величин
загального вигляду на основi представлень їх як сум s-частинкових внескiв локального та нело-
кального типiв i ланцюжка ББҐКI. З них одержуємо явнi рiвняння для повних потокiв iмпульсу
й енерґiї, знаходимо їхнiй вигляд у локальнiй системi вiдлiку й порiвнюємо з результатами для
довiльного гладкого потенцiялу.

[1] J. F. Lutsko, Phys. Rev. Lett. 78, 243 (1997).

[2] H. Ugawa, P. Cordero, J. Stat. Phys. 127, 339 (2007).

Див. ткж. arXiv:cond-mat/0602038, 2006, 10 p.
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ФАЗОВА ПОВЕДIНКА АТЕРМАЛЬНОЇ ПОЛIДИСПЕРСНОЇ СУМIШI КОЛОЇДIВ
ТА ПОЛIМЕРIВ

С. П. Глушак
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

Запропоновано схему обрахунку повної фазової дiяграми (кривi хмари, тiнi, бiнодалi, а також
функцiї розподiлу спiвiснуючих фаз) колоїдно-полiмерної сумiшi з полiдисперснiстю за розмiром
колоїдних сфер та довжиною ланцюгiв полiмерiв. Схема побудована на основi термодинамiчної теорiї
збурень асоцiятивних рiдин Вертгайма та методу розрахунку фазової дiяграми полiдисперсних рiдин
сферичних колоїдiв (L.Bellier-Castella et al., J.Chem.Phys. 113, 8337(2000)).

На основi запропонованої схеми пораховано фазову дiяграму, ефекти фракцiонування та фун-
кцiї розподiлу атермальної колоїдно-полiмерної сумiшi з полiдисперснiстю за розмiром колоїдiв та
довжиною полiмерiв для декiлькох рiвнянь стану базисної системи твердих сфер: Бублiка–Мансурi–
Карнаган–Старлiнґа–Леланда (BMCSL) (T. Boublik, J. Chem. Phys. 53, 471 (1970). G. A. Mansoori,
N. F. Carnahan, K. E. Starling, I. W. Leland, J. Chem. Phys. 54, 1523 (971)), нового узагальненого
рiвняння стану Карнагана–Старлiнґа (ngCS) (H. Hansen-Goos, R. Roth, J. Chem. Phys. 124 154506
(2006)) та рiвняння стану Вiдуни–Смiта (VS) (D. Viduna, W. R. Smith, Mol. Phys. 100, 2903 (2002))

Точнiсть описаного пiдходу порiвнюється з результатами симуляцiї Чоу, Во, Панаґiотополоса та
Роберта (C.-Y. Chou, T. T. M. Vo, A. Z. Panagiotopoulos, M. Roberts, Physica A 369, 275 (2006))

ОПТИЧНI ТА ТРАНСПОРТНI ВЛАСТИВОСТI СИЛЬНОСКОРЕЛЬОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ
СИСТЕМ У ЗАРЯДОВОВПОРЯДКОВАНIЙ ФАЗI

А. М. Швайка, О. П. Матвєєв
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

Дослiджено оптичнi та транспортнi властивостi сильноскорельованих електронних систем у за-
рядововпорядкованiй фазi. У межах теорiї динамiчного середнього поля отримано точнi результати
для температурнi залежности густини станiв, оптичної провiдности, електропровiдности та елект-
ронного внеску в теплопровiднiсть для моделi Фалiкова–Кiмбала. Одержано оптичнi правила сум
та проаналiзовано поведiнку середньої кiнетичної енерґiї електронiв у зарядововпорядкованiй фазi.
Установлено, що виявленi додатковi пiки в оптичних спектрах й аномалiї на температурних залеж-
ностях електро- i теплопровiдности пов’язанi з виникненням щiлини на густинi станiв та заповненням
щiлини термiчно активованими станами при утвореннi зарядового впорядкування.

ПРО ЯВИЩЕ ЗАМЕРЗАННЯ У 2D СИСТЕМАХ

Андрiй Трохимчук
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

У доповiдi акцентовано увагу на окремих аспектах проблеми фазового переходу флюїд/тверде
тiло у двовимiрних (2D) системах частинок з яскраво вираженим твердим кором. Добре вiдомо, що
взаємна рiвноважна дифузiя в системi N твердих дискiв дiяметром σ, яка вiдбувається при зрос-
таннi поверхневої густини дискiв φ = πNσ2/4S , приводить до того, що шiсть найближчих сусiдiв, у
термiнах означення Вороного, утворюють навколо кожного диска характерне гексагональне оточен-
ня. Тут ми арґументовано стверджуємо, що при наближеннi поверхневої густини дискiв до густини
замерзання φf ≈ 0.68 навколо кожного диска виникає своєрiдна трикутна комiрка з участю тiльки
трьох iз шести (через одного) його найближчих сусiдiв Вороного. Особливiстю такого оточення є те,
що щiлина мiж цими трьома дисками є меншою за дiяметр диска, сиґналiзуючи тим самим про за-
точення центрального диска у клiтку й обмеження його перемiщення (дифузiю) у системi. Фазовий
перехiд замерзання вiдбувається, коли частка заточених у клiтку дискiв досягає 40%. Утворення
такого клiткоподiбного оточення аналiзуємо також з огляду на особливостi поведiнки радiяльної
функцiї розподiлу дискiв.
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ГЕОМЕТРIЯ ПРОСТОРУ КВАНТОВИХ СТАНIВ

В. Ткачук
Кафедра теоретичної фiзики,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

Зроблено огляд проблеми геометрiї простору квантових станiв. Розглянуто рiзнi означення вiд-
станi мiж квантовими станами та введено диференцiяльну метрику простору цих станiв. Як приклад
розглянуто метрику двовимiрного квантового простору.

КОВАРIЯНТНА ФОРМА РIВНЯННЯ БРАЙТА
ТА ЙОГО УЗАГАЛЬНЕНЬ

А. Дувiряк
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

Вiдомо, що рiвняння Брайта є математично некоректним i розв’язується лише пертурбативно.
Причину цiєї патологiї часто вбачають у наближено-релятивiстському характерi цього рiвняння.

Справдi, з формального погляду рiвняння Брайта є iнварiянтним щодо групи обертань О(3), а
не групи Пуанкаре. Однак його можна розглядати як редукцiю деякого коварiянтного хвильового
рiвняння в систему вiдлiку центра мас, а групу О(3) — як малу групу групи Пуанкаре, що вiдповiдає
залишковiй симетрiї системи.

Запропоновано побудову явно коварiянтного вiдповiдника рiвняння Брайта, а також його уза-
гальнення для взаємодiй, що описуються довiльним О(3)-iнварiянтним локальним потенцiялом. Се-
ред цих узагальнень є вiдомi з лiтератури точно розв’язуванi двочастинковi дiракiвськi осцилятори.
Отже, патологiчнiсть рiвнянь типу Брайта не пов’язана зi симетрiйними їхнiми властивостями.

Побудовано низку точно iнтеґровних розширень дiракiвських осциляторiв, обчислено їхнi спек-
три. Один iз цих прикладiв добре описує спектри мас π- та ρ-мезонiв.

ТЕОРIЯ ВИПРОМIНЮВАННЯ Й ПОГЛИНАННЯ КВАНТIВ ДЕФОРМОВАНОГО ПОЛЯ

Iван Вакарчук
Кафедра теоретичної фiзики,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

У пропонованiй роботi ми дослiджуємо взаємодiю деформованого поля з атомними системами
у звичайному фiзичному просторi. Ми не обговорюємо тут рiвняння такого поля, яке є нелiнiй-
ним, а пропонуємо модель його взаємодiї з атомом й обчислюємо iнтенсивностi випромiнювання та
поглинання квантiв. Уважаємо, що мають силу всi вирази теорiї електромагнетного поля, i лише
узагальненi координати Qk,α та iмпульси Pk,α поля задовольняють деформованi переставнi спiв-
вiдношення, якi приводять до мiнiмальної ненульової флюктуацiї поля. Iнтенсивнiсть спонтанного
випромiнювання можна зобразити як добуток iнтенсивности випромiнювання для звичайного поля
на фактор, який ураховує деформацiю.
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