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3–4 сiчня 2009 року на кафедрi теоретичної фiзики Львiвського нацiонального унiверситету iменi
Iвана Франка вiдбувалися 13-тi Рiздвянi науковi дискусiї. Традицiйно предметом обговорення були
проблеми фiзики твердого тiла, квантової механiки, фазових переходiв, статистичної фiзики, аст-
рофiзики, космологiї. Усi доповiдi викликали зацiкавлення аудиторiї i спричинили активнi дискусiї.
Нижче подаємо анотацiї виголошених доповiдей.

IНТЕРФЕРЕНЦIЙНА ЧАСТИНА СИНХРОТРОННОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ

Юрiй Яремко
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

Iнтерференцiйна частина тензора густини енерґiї-iмпульсу Максвелла розщеплена на причастин-
кову та радiацiйну частини, кожна з яких зберiгається поза свiтовими лiнiями частинок. Це дало
змогу визначити “далекодiючу” iнтерференцiйну частину енерґiї та iмпульсу поля двох точкових
зарядiв, яка покидає район взаємодiї i може вловлюватись вiддаленими вiд частинок детекторами.
Короткосяжнi причастинковi доданки описують деформацiю електромагнiтних “хмаринок”, невiд-
дiльних вiд “голого” заряду. Вони модифiкують 4-iмпульси “одягнених” заряджених частинок. З
аналiзу рiвнянь балансу енерґiї, iмпульсу та моменту iмпульсу отримано рiвняння Лоренца–Дiрака,
що описує рух заряду в полi iншого заряду з урахуванням реакцiї випромiнювання. Результати
можна використати для аналiзу умов когерентностi синхротронного випромiнювання, ґенерованого
лазерами на вiльних електронах, де iнтерференцiйна компонента має вирiшальне значення.

ФОРМУВАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ СТРУКТУРИ В МОДЕЛЯХ ВСЕСВIТУ
ЗI СКАЛЯРНИМ ПОЛЕМ ЯК ТЕМНОЮ ЕНЕРҐIЄЮ

Б. Новосядлий, О. Сергiєнко
Астрономiчна обсерваторiя та кафедра астрофiзики,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

Центральною проблемою сучасної космологiї є проблема походження великомасштабної струк-
тури Всесвiту. Особливого значення вона набуває у свiтлi останнiх спостережувальних даних, якi
переконливо вказують на те, що Всесвiт розширюється з прискоренням i бiльша частина його гус-
тини енерґiї належить невiдомому складниковi з вiд’ємним тиском — темнiй енерґiї. Лiнiйна ста-
дiя формування великомасштабної структури була проаналiзована для 2-компонентного Всесвiту з
пилоподiбною матерiєю й темною енерґiєю у виглядi скалярного поля з класичним чи тахiонним
лаґранжiаном та реконструйованим для сталого параметра рiвняння стану чи нульової адiабатичної
швидкостi звуку потенцiалом.

ФIЗИКА КОНВЕКЦIЇ ВЕРХНЬОЇ МАНТIЇ ЗЕМЛI

В. В. Фурман
Кафедра фiзики Землi,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

Метод побудови простої самоузгодженої теплової моделi мантiї Землi та її конвекцiї є незалежним
вiд iнших методом визначення розподiлу температури й теплового потоку у верхнiй мантiї Землi.
Дослiдження структури розподiлу густини мантiї має вирiшальне значення для розумiння еволюцiї
Землi, тому що саме диференцiацiя густини в мантiї, пов’язана з варiацiями як температури, так
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i хiмiчного складу, є рушiйною силою мантiйної конвекцiї. I все-таки всi наявнi iнформацiйнi данi,
якi ми наразi можемо мати, є недостатнiми для повного розумiння природи термодинамiчних та
конвективних процесiв, що протiкають у мантiї, хоча вони є ключовими положеннями до пояснення
багатьох геофiзичних i геологiчних явищ [1].

Моделi конвекцiї запропонованi для пояснення того, як процеси, що проходять у мантiї, можуть
надавати рух шарам лiтосфери. Конвекцiя полягає в тому, що тепла речовина пiднiмається вгору, а
холодна опускається вниз. Згiдно з цiєю моделлю, усi висхiднi потоки сконцентрованi приблизно у
двадцяти таких стовпах основою на межi мiж мантiєю i кожний з них має дiаметр близько кiлькох
сотень кiлометрiв. Зустрiчний (спадний) потiк складається з повiльного зниження всiєї речовини
мантiї. Коли висхiдний потiк досягає лiтосфери, вiн розпливається в горизонтальному напрямку,
утворює нагрiтi зони, що на поверхнi характеризуються вулканiчною активнiстю. При будь-якому
механiзмi конвекцiї вертикальне перемiщення речовини в мантiї приводить до змiн розподiлу тем-
ператури усерединi неї [2].

Теплову конвекцiю в’язкої мантiї описують розподiлом вектора конвективних швидкостей
Vi(x, y, z), розподiлом температури T (x, y, z) i тиску p(x, y, z), якi знаходять, розв’язуючи систему
трьох рiвнянь: рiвняння перенесення iмпульсу, рiвнянь перенесення тепла i маси:

ρ
dVi

dt
= −

∂p

∂xi

+
∂Sij

∂xj

+ ρgδi3;
dT

dt
=

∂

∂xi

(

k∂T

∂xi

)

+ Q;

∂ρ

∂t
+

∂(Viρ)

∂xi

= 0, i = 1, 2, 3, . . . ,

де ρ — густина мантiї; g — напруженiсть поля тяжiння Землi; T — температура, яку вiдлiчують вiд
адiабатичного розподiлу; k — коефiцiєнт теплопровiдностi; Q — термометрична густина теплових
джерел; δij — символ Кронекера; Sij — девiаторний тензор в’язких напружень:

Sij = µ

(

∂Vi

∂xj

+
∂Vj

∂xi

)

,

а µ — кiнематична в’язкiсть.
Проведено аналiз можливостей побудови простої самоузгодженої теплової моделi мантiї Землi та

її конвекцiї, а результати цiєї роботи дають змогу отримати функцiональнi залежностi для розподiлiв
температури, теплового потоку в надрах Землi та характеристик теплопровiдностi самої верхньої
твердої частини мантiї i кори Землi.

Лiтература
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CURVATURE AND TORSION OF QUANTUM EVOLUTION

V. M. Tkachuk
Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv

We introduce new notions that characterize the quantum evolution which can be called curvature and
torsion. The curvature shows the deviation of state vector of quantum evolution from geodesic line and
torsion shows a deviation of the evolution state vector from the plane of evolution (a two-dimensional
space) at a given time.
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СПЕКТРАЛЬНА ФУНКЦIЯ ЛОКАЛIЗОВАНИХ СТАНIВ I ДИСКРЕТНИЙ ПIДХIД
ВIНЕРА–ГОПФА

А. М. Швайка
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, Львiв

Розглянуто задачу про одночастинковий спектр локалiзованих станiв, наприклад зарядова до-
мiшка в металi, рентґенiвськi фотоемiсiйнi спектри, спектр f -електронiв в моделi Фалiкова–Кiмбала.
У першiй частинi доповiдi (фiзичнiй) показано, як отримати запiзнюючу функцiю Ґрiна для лока-
лiзованих станiв iз використанням пiдходу Келдиша. Запропоновано нове представлення для спект-
ральної функцiї через детермiнанти неперервних матричних операторiв зi структурою типу Теплiца,
яке дає змогу розглядати будь-якi низькi температури. У другiй частинi доповiдi (математичнiй)
показано, як, використовуючи дискретний пiдхiд Вiнера–Гопфа й теорему Сеґо, отримати точнi ана-
лiтичнi формули для довгочасової поведiнки функцiй Ґрiна. Розглянуто випадки, коли логарифм
характеристичної функцiї (яка визначає неперервну матрицю Теплiца) здiйснює й не здiйснює ви-
ток навколо початку координат. Показано, наскiльки точними є цi асимптотичнi вирази порiвняно з
точними розв’язками, що отримують при екстраполяцiї прямих матричних розрахункiв до границi
нульової дискретизацiї.

MICROSCOPIC THEORY OF THE Rb1−x(NH4x)H2PO4 TYPE COMPOUND

Serhiy Sorokov, Roman Levitskii, Andriy Vdovych
Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of Sciences of Ukraine

We propose a pseudospin model for proton glasses of the Rb1−x(NH4)xH2PO4(Rb1−x (ND4)xD2PO4)
type which takes into account the energy levels of protons (deuterons) around a PO4 group (within the
cluster approximation), long-range interactions between the hydrogen bonds (within the Sherrington–
Kirkpatrick approximation) and a Gaussian deformational field.

The local polarization Pf , proton displacement ηf and Edwards–Anderson parameter QEA,f are as
follows

Pf = 〈df 〉 · ηf ; ηf =
∫

dσRf (σ)RDF(g)· tanh(g + σ);

QEA,f =
∫

dσRf (σ)RDF(g) · tanh2(g + σ) − η2
f ;

where 〈df 〉 is the average effective dipole moment of the f -th hydrogen bond, RDF(g) is the Gaussian
distribution for the deformation field, Rf (σ) is the Gaussian distribution with the average 2ϕS,f + ϕL,f

and dispersion 2qS,f +qL,f . Here we use variational parameters ϕS,f , qS,f (short-range mean field exerted
by a PO4 group upon the f -th hydrogen bond and its dispersion) and ϕL,f , qL,f (long-range mean field
and its dispersion), which can be found from the free energy extremum. In this work we explore only three
“pure” states of a compound, when it suffices to use four state parameters ϕS, ϕL, qS, qL, namely

• proton-glass state (ηf = 0, QEA,f = Q > 0)

• ferroelectric state (ηf = η > 0, QEA,f = Q > 0)

• antiferroelectric state (for an “A” tetrahedron η2,3 = −η1,4 = η > 0, QEA,f = Q > 0)

Expressions for longitudinal and transverse dielectric permittivities are obtained on the basis of Glauber
dynamics equations for the time-dependent linear responses of proton displacement ηf (t) and the proton
glass order parameter QEA(t). We explore the temperature dependences of heat capacity, local polar-
ization of hydrogen bonds, Edwards–Anderson parameter as well as of the real and imaginary parts of
longitudinal and transverse dielectric permittivities in a wide range of sample compositions x = [0, 1] for
the Rb1−x(ND4)xD2PO4, Rb1−x(NH4)xH2PO4, and Rb1−x(NH4)xH2AsO4 mixed systems. The theoreti-
cal phase diagrams obtained from the calculated dielectric permittivity are close to the experimental ones
[1–4]. Deviation of the theory from the experiment takes place for all systems at the compositions were the
transition between “pure” states is observed. For the Rb1−x(ND4)xD2PO4 mixture the theory describes
the temperature behavior of the real and imaginary parts of longitudinal and transverse permittivities
quite adequately within the range of “pure” phases at x ∼ 1; 0.5; 0. In the ferroelectric (x < 0.25) and
antiferroelectric (x > 0.65) ordering regions at low frequencies the theory reproduces the low-temperature
peak of the imaginary part of permittivity that is attributed to the system transition to a non-ergodic
state.
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For Rb1−x(NH4)xH2PO4 and Rb1−x(NH4)xH2PO4 mixtures at low temperatures in the proton glass
phase, the theory incorrectly describes the shape of the imaginary permittivity curve ε′′33(ν) (the width
is too small, and the peak is too high). That is due to the tunneling effects being neglected within the
Glauber approach and playing a key role in the dynamic processes at low temperatures.

We also discuss possible ways of developing the theory in order to describe the mixed states and to
improve the description of the dynamic characteristics.
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ПОЗДОВЖНI Й ПОПЕРЕЧНI ДIЕЛЕКТРИЧНI, П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНI, ПРУЖНI,
ЕЛЕКТРОСТРИКЦIЙНI ТА ДИНАМIЧНI ДIЕЛЕКТРИЧНI ВЛАСТИВОСТI

АНТИСЕҐНЕТОЕЛЕКТРИКIВ ТИПУ ND4D2PO4

I. Зачек, Р. Левицький, А. Вдович
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, Львiв

У межах модифiкованої протонної моделi антисеґнетоелектрика NH4H2PO4 з короткосяжними
й далекосяжними взаємодiями без урахування тунелювання протонiв на водневих зв’язках у набли-
женнi чотиричастинкового кластера, беручи до уваги всi можливi розщеплення конфiґурацiйних
енерґiй, якi зумовленi деформацiями ε1, ε2, ε3,ε4 i ε6, i враховуючи п’єзоелектричну взаємодiю з
деформацiями ε4, ε6, розраховано термодинамiчний потенцiал. Записуючи дiелектричне i пружне
рiвняння стану, з термодинамiчного потенцiалу отримано вирази для рiвноважних поляризацiй P1,
P3 i напруг σ4, σ6. На основi цих виразiв розраховано iзотермiчнi статичнi дiелектричнi сприйнят-
ливостi затиснутого кристала χTε

11 , χTε
33 , iзотермiчнi коефiцiєнти п’єзоелектричної напруги eT

14, eT
36 та

iзотермiчнi пружнi сталi при сталому полю cTE
44 , cTE

66 . Використовуючи загальновiдомi термодинамiч-
нi спiввiдношення, отримано вирази для iзотермiчних статичних дiелектричних сприйнятливостей
вiльного кристала χTσ

11 , χTσ
33 , коефiцiєнта п’єзоелектричної деформацiї dT

14, dT
36, сталi п’єзоелектрич-

них деформацiй gT
14, gT

36 i напруг hT
14, hT

36, пружнi сталi при сталiй поляризацiї cTP
44 , cTP

66 . Проведений
числовий розрахунок температурних залежностей цих характеристик у параелектричнiй фазi на
основi запропонованих параметрiв теорiї добре узгоджується з експериментальними даними для
NH4H2PO4 i ND4D2PO4.

У межах стохастичної моделi Ґлаубера для динамiчних процесiв отримано поперечну й поздов-
жню динамiчну сприйнятливiсть кристала, затиснутого високочастотним полем, дисперсiя якої має
релаксацiйний характер. Ураховуючи класичне рiвняння руху елементарного об’єму кристала, роз-
раховано динамiчну сприйнятливiсть механiчно вiльного кристала, яка в областi п’єзоелектричного
резонансу має резонансний характер. Для кристала NH4H2PO4 розраховано коефiцiєнт поглинан-
ня i швидкiсть поширення ультразвуку. Отримано добрий опис даних експериментiв для ε∗11(ω, T ),
ε∗33(ω, T ) кристалiв NH4H2PO4 i ND4D2PO4 в широкому температурному й частотному дiапазонах.

IНТЕҐРАЛИ ДIЇ ТИПУ ФОККЕРА В ОСЦИЛЯТОРНОМУ НАБЛИЖЕННI

А. Дувiряк
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, Львiв

Формалiзм iнтеґралiв дiї типу Фоккера є одним iз перших пiдходiв до опису релятивiстських
систем частинок. Взаємодiя частинок у цьому пiдходi має теоретико-польову природу й задається
безпосередньо функцiєю Ґрiна вiдповiдного польового рiвняння (без уживання польових змiнних).
Сьогоднi у зв’язку з розвитком рiзноманiтних ефективних теорiй поля фоккерiвський формалiзм мiг
би стати зручним засобом для вивчення зв’язаних станiв елементарних частинок. Однак досi нема
послiдовної процедури квантування цього пiдходу. Проблема пов’язана з тим, що iнтеґрали дiї типу
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Фоккера приводять до iнтеґро- або рiзницево-диференцiйних рiвнянь руху, якi важко переформу-
лювати в гамiльтонову форму.

Тут запропоновано наближену процедуру побудови гамiльтонового опису i квантування двочас-
тинкових систем фоккерiвського типу, що не ґрунтується на розкладах за 1/c i тому дає змогу
описувати iстотно релятивiстськi стани. Розглянуто довiльний iнтеґрал дiї типу Фоккера iз групою
симетрiї Арiстотеля. Це дає змогу дослiджувати як релятивiстськi (Пуанкаре-iнварiантнi) системи,
так i нерелятивiстськi (Ґалiлей-iнварiантнi), iз часовою нелокальнiстю. Вихiдним пунктом є дове-
дення iснування та опис колових орбiт у таких системах. Далi здiйснюємо лiнеаризацiю динамiки
системи щодо малих збурень навколо цих колових орбiт. Отримана наближена система є нелокаль-
ною в часi, а її фазовий простiр, узагалi кажучи, нескiнченний. Вiдтак зроблено скiнченний вiдбiр
осцилюючих мод, аналiтичних за деяким параметром нелокальностi. Якщо амплiтуди цих мод нор-
мувати певним чином, вони стають канонiчними координатами в гамiльтоновому описi системи, а
енерґiя коливань вiдiграє роль гамiльтонiана. Канонiчне квантування системи є майже тривiальним,
а власнi стани параметризуються орбiтальним та радiальним квантовими числами ` та nr.

Як застосування запропоновано релятивiстську кваркову модель мезонiв, сформульовану в ме-
жах формалiзму iнтеґралiв дiї типу Фоккера, у якiй мiжкваркова взаємодiя переноситься скалярно-
векторною суперпозицiєю полiв iз вищими похiдними. У нерелятивiстськiй границi модель описує
двочастинкову систему з лiнiйним потенцiалом. Для аналiзу моделi в iстотно релятивiстськiй об-
ластi застосовано запропоноване осциляторне наближення. Показано, що модель добре вiдтворює
особливостi спектроскопiї легких мезонiв.

ВПЛИВ СТРУКТУРНОГО БЕЗЛАДУ НА КРИТИЧНУ ПОВЕДIНКУ 3D МОДЕЛI IЗИНҐА:
МОНТЕ-КАРЛО СИМУЛЯЦIЇ

Д. Iванейко1, Б. Берш2, Ю. Головач3,4, Я. Iльницький3

1 Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв,
2 Laboratoire de Physique des Matériaux, Université Henri Poincare,

Vandoeuvre les Nancy Cedex, France,
3 Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, Львiв,

4 Institut für Theoretische Physik, Johannes Kepler Universität Linz, Linz, Austria

Тривимiрна (3d) модель Iзинґа (МI) є однiєю з найпростiших моделей, яку часто використовують
для опису критичної поведiнки спiнових систем. Вплив структурного безладу на критичну поведiнку
цiєї моделi був предметом численних дослiджень [1]. На сьогоднi добре встановлено, що слабке
“заморожене” розведення немагнiтною компонентою змiнює критичнi показники МI, а отже така
система належить до нового класу унiверсальностi.

Предметом наших дослiджень була низка досi нез’ясованих питань, що стосуються особливостей
впливу структурного безладу на змiну критичної поведiнки МI. Методом дослiджень ми обрали
комп’ютернi симуляцiї iз застосуванням Монте-Карло алґоритмiв Метрополiса, Свендсена–Ванґа та
Вольфа. Серед отриманих результатiв:

• вiдношення критичних амплiтуд iзотермiчної сприйнятливостi МI Γ+/Γ− за наявностi неско-
рельованих немагнiтних домiшок [2];

• аналiз критичної динамiки [3];

• пояснення впливу далекосяжно-скорельованих домiшок на статичну критичну поведiнку мо-
делi [4].
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ТЕОРIЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТI БОЗЕ-КОНДЕНСАТНОЇ ФРАКЦIЇ РIДКОГО 4He

I. О. Вакарчук
Кафедра теоретичної фiзики,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

Знайдено вирази для одночастинкової матрицi густини та кiлькостi бозе-конденсату у виглядi
розкладу, кожен l-тий член якого зображається l-кратним iнтеґралом за просторовою координатою
вiд добутку кореляторiв iдеального бозе-газу на добутки кореляторiв, якi у квазiкласичнiй межi
зводяться до вiдомих у теорiї класичних систем функцiй Маєра. Виявленi iнфрачервонi розбiжностi
членiв цього розкладу усуваємо перенормуванням одночастинкового спектра. Отриманi розклади
працюють у широкiй температурнiй дiлянцi. Проведено чисельнi розрахунки для надплинного 4He
з використанням як вихiдної величини експериментально вимiряного рiдинного структурного фак-
тора.
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МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ ПIДЗИРАЙЛО (1934–2008)

MYKOLA STEPANOVYCH PIDZYRAILO (1934–2008)

6 грудня 2008 року передчасно помер Микола Степано-
вич Пiдзирайло — вiдомий спецiалiст у галузi люмiнесцент-
ної спектроскопiї, доцент кафедри експериментальної фiзи-
ки фiзичного факультету Львiвського нацiонального унiвер-
ситету iменi Iвана Франка.

М. С. Пiдзирайло народився 16 жовтня 1934 року в селi
Бiличi Старосамбiрського району Львiвської областi в ба-
гатодiтнiй селянськiй родинi. Пiсля закiнчення з вiдзнакою
в 1957 роцi фiзичного факультету Львiвського державного
унiверситету вiн усе своє життя був пов’язаний iз кафед-
рою експериментальної фiзики, де пройшов шлях вiд стар-
шого лаборанта до доцента кафедри, провiдного наукового
спiвробiтника факультету. Микола Степанович брав актив-
ну участь у становленнi лабораторiї люмiнесценцiї, кафедри
експериментальної фiзики — як один з її органiзаторiв. Ко-
ло його наукових iнтересiв становили проблеми люмiнесцен-
тної спектроскопiї кристалофосфорiв типу AX , BX2, ABX3,
A2BX4, AmBnCpXr (A = Na, K, Rb, Cs; B = Ca, Sr, Ba, Cd,
Zn, Pb, Sn; C = La, Ce, Sb; X = Cl, Br, I). Микола Степано-
вич зробив вагомий внесок у дослiдження ефектiв вiбронних взаємодiй домiшкових люмiнесцентних
центрiв i механiзмiв мiґрацiї та трансформацiї енерґiї електронних збуджень у цих кристалах. Упер-
ше привернув увагу дослiдникiв до особливостей прояву ефекту Яна–Теллера в низькосиметричних
кристалах, спостерiгав поглинання зi збуджених станiв ртутеподiбних центрiв, пояснив виникнення
рекомбiнацiйних ефектiв при внутрiшньоцентровому збудженнi домiшкових центрiв. М. С. Пiдзи-
райло придiляв велику увагу розв’язанню прикладних проблем люмiнесцентного матерiалознавства.
Завдяки його зусиллям були полiпшенi свiтлотехнiчнi та свiтлоiнформацiйнi параметри катодолю-
мiнесцентних екранiв електронно-променевих приладiв, оптимiзованi технологiї синтезу лампових
люмiнофорiв, розробленi новi матерiали для швидкодiючих сцинтиляторiв, люмiнофорiв рiзного
призначення, лазерних активних елементiв, оригiнальнi методики вимiрювання абсолютного кван-
тового виходу фотолюмiнесценцiї, частотно-контрасних характеристик катодолюмiнофорiв високої
роздiльної здатностi.

М. С. Пiдзирайло — автор близько 300 наукових праць, низки методичних розробок. Вiн багато
сил вiддав вихованню молодої наукової змiни — пiдготував 14 кандидатiв наук. Розробив i читав
низку спецiальних курсiв: “Люмiнесценцiя”, “Лазерна спектроскопiя”, “Прикладна оптика”, “Техно-
логiя оптичних матерiалiв”, “Квантова оптика”. М. С. Пiдзирайло — один iз активних органiзаторiв
багатьох наукових конференцiй по люмiнесценцiї, вчений добре знаний в Українi та за її межами.
В особi Миколи Степановича Пiдзирайла фiзичний факультет Львiвського унiверситету втратив
талановитого вченого, чудову, доброзичливу людину високої моралi. Вiн мав великий вплив на кож-
ного, кому пощастило працювати поряд iз ним. Свiтла пам’ять про М. С. Пiдзирайла назавжди
залишиться в серцях i пам’ятi його численних друзiв i учнiв.

П. М. Якiбчук, I. I. Половинко, Й. М. Стахiра, М. О. Романюк, Я. О. Довгий, О. Г. Миколай-
чук, I. П. Пашук, А. С. Волошиновський, А. В. Франiв, Я. I. Шопа, В. Б. Капустяник, Р. В. Луцiв,
I. М. Болеста, Б. В. Павлик, О. М. Бордун, В. П. Савчин, С. I. Мудрий, С. В. Мягкота, Л. Ф. Бла-
жиєвський
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Ю. БЕЗДРОБНИЙ, В. КОЗИРСЬКИЙ, В. ШЕНДЕРОВСЬКИЙ, УКРАЇНСЬКО-АНГЛIЙСЬКО-
РОСIЙСЬКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З РАДIОЛОГIЇ ТА РАДIОЛОГIЧНОГО ЗАХИСТУ.
(Київ: Полiграфiчна дiльниця Iнституту теоретичної фiзики iменi М. Боголюбова НАН України,
2007.— 320 с.)

Yu. BEZDROBNYI, V. KOZYRSKI, V. SHENDEROVSKI, UKRAINIAN-ENGLISH-RUSSIAN EX-
PLANATORY DICTIONARY ON RADIOLOGY AND RADIOLOGICAL PROTECTION.
(Kyiv: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine,
2007.— 320 с.)

Р Е Ц Е Н З I Я

Для вдосконалення й розвитку української наукової термiнологiї конче потрiбно створити дво-
мовнi, тримовнi й декiлькамовнi термiнологiчнi та тлумачнi словники. Розвитковi української радiо-
логiчної термiнологiї значною мiрою сприяє плiдна робота й видання тримовних словникiв (україн-
сько-англiйсько-росiйських) члена-кореспондента АМН України проф. М. I. Пилипенка. З радiа-
цiйної термiнологiї маємо ще два термiнологiчнi словники — В. Стрижака зi спiвавторами(1996 —
українсько-росiйський та росiйсько-український) та В. Козирського зi спiвавторами (1998 — україн-
сько-англiйсько-росiйський). Тлумачних словникiв з української радiологiчної термiнологiї видано
лише два — україномовний з радiоекологiї Л. В. Калашника та Є. В. Корбецького (Київ: Юнiкорн,
1996.— 45 с.) та українсько-росiйсько-англiйський з радiобiологiї та радiоекологiї В. I. Глазка iз
спiвавторами (Київ: Чоронобильiнтерiнформ, 2001.— 394 с.). На жаль, українська частина словника
В. I. Глазка iз спiвавторами обмежена лише реєстром термiнiв. Тому поява “Українсько-англiйсько-
росiйського тлумачного словника з радiологiї i радiологiчного захисту”, який уклали доктор бiологiч-
них наук Ю. В. Бездробний, кандидат фiзико-математичних наук В. Г. Козирський i професор, док-
тор фiзико-математичних наук В. А. Шендеровський, потрiбна й корисна. Цей cловник полегшить
переклади з англiйської, росiйської та української мов публiкацiй, присвячених впливу йонiзiвного
променювання на бiоту й довкiлля та радiацiйнiй безпецi. Кiлькiсть таких праць значно збiльшилася
пiсля аварiї на ЧАЕС. Словник буде корисним фахiвцям усiх рiвнiв iз рiзних галузей радiологiї, ра-
дiоекологii, радiологiчного захисту та радiацiйної безпеки. Вiн охоплює повною мiрою термiнологiю,
використовувану в рiзних галузях радiологiї, дозиметрiї, радiологiчного захисту, а також дотичнi до
радiологiї термiни з бiологiї, демографiї, екологiї, медицини, сiльського господарства, фiзики, хiмiї.
Слiд пiдкреслити, що донинi не було тлумачних словникiв, у яких вiдображалася б термiнологiя з
радiологiчного захисту та радiологiчної безпеки. У словнику також пояснено певнi нормативнi до-
кументи та законодавчi акти, пов’язанi з радiологiчним захистом населення та персоналу установ,
де використовують радiоактивнi матерiали. У ньому вперше подано iнформацiю про установи та
органiзацiї (переважно мiжнароднi та провiдних розвинених держав), якi опiкуються радiологiчним
захистом i радiацiйною безпекою. Отже, у Cловнику охоплено найширше коло спецiальних термi-
нiв. Хоча було б бажаним включити iнформацiю про провiднi науковi установи, якi займаються
радiологiєю та радiологiчним захистом. Автори використовують у словнику поряд з устленою, хоча
й не завжди коректною й науково обґрунтованою, українською термiнологiєю дещо незвичнi нинi
термiни, наприклад: “паднi невтрони”, “трансурановi первнi”, “радiяцiйна навантага” i т. п. Можна
погодитися з термiном “йонiзiвне променювання”, замiсть широковживаного “iонiзуючого опромiнен-
ня”, оскiльки активнi дiєприкметники назагал не властивi українськiй мовi. На завершення треба
сказати, що слiд вiтати видання цього словника, який певною мiрою є енциклопедично-тлумачним.
Вiн буде корисним для широкого кола перекладачiв iз трьох використаних мов та для фахiвцiв,
науковцiв, аспiрантiв i студентiв, якi працюють у галузях радiологiї, радiобiологiї, радiоекологiї,
дозиметрiї, медичної радiологiї, радiацiйної медицини, сiльськогосподарської радiологiї. Словник
зроблений професiйно, охоплює широке коло української радiологiчної термiнологiї. Вiн сприятиме
вiдновленню й розвитковi української радiологiчної термiнологiї, хоча низка спецiальних термiнiв
(за формою власне українських) навряд чи приживуться.

Провiдний науковець вiддiлу радiацiйної фiзики Iнституту ядерних дослiджень НАНУ,
доктор фiз.-мат. наук В. I. Хiврич

1998-8



ДО 70-ЛIТНЬОГО ЮВIЛЕЮ ПРОФЕСОРА Л. Ф. БЛАЖИЄВСЬКОГО

IN HONOUR OF PROFESSOR L. F. BLAZHYEVSKYI ON THE OCCASION
OF HIS 70th BIRTHDAY

6 квiтня 2009 року українському фiзиковi-теоре-
тиковi, докторовi фiзико-математичних наук, профе-
соровi Лаврентiю Федоровичу Блажиєвському випов-
нилось 70 рокiв. Лаврентiй Блажиєвський народився
6 квiтня 1939 року в селi Вiйницi Млинiвського ра-
йону Рiвненської областi. У 1957 роцi вступив на фi-
зичний факультет Львiвського державного унiверси-
тету iменi Iвана Франка, який закiнчив iз вiдзнакою
в 1962 роцi. Того ж року Лаврентiй Блажиєвський
вступив до аспiрантури. Його науковим керiвником
ще зi студентських рокiв був тепер вiдомий учений
i полiтик, академiк НАН України, а тодi ще моло-
дий доцент Iгор Рафаїлович Юхновський. Аспiран-
туру Лаврентiй Федорович закiнчив у 1965 роцi, вiд-
так незмiнно працює на кафедрi теоретичної фiзики.
Спочатку, в 1965–1969 роках, — асистентом. Захис-
тивши в 1969 роцi пiд керiвництвом професора Юх-
новського кандидатську дисертацiю “Метод коллек-
тивных переменных в статистической теории равно-
весных систем заряженных частиц”, викладає на по-
садi доцента кафедри теоретичної фiзики з 1970 до
1991 року. Протягом 1978–1984 рокiв Лаврентiй Федорович завiдував кафедрою теоретичної фiзики.
Докторську дисертацiю “Функциональная формулировка слаборелятивистской статистической ме-
ханики” захистив у 1991 роцi. Вiд 1992 року Лаврентiй Блажиєвський працює на посадi професора
кафедри теоретичної фiзики, а в 1994 роцi отримав учене звання професора.

Основнi науковi зацiкавлення професора Блажиєвського стосуються статистичної механiки та
математичних методiв квантової теорiї. Першi науковi результати Лаврентiй Федорович отримав у
1960-х роках, розрахувавши разом з Iгорем Рафаїловичем Юхновським на основi методу колектив-
них змiнних термодинамiчнi та структурнi характеристики високотемпературної квантової плазми.
У 1970–1980 рр. професор Блажиєвський працював над цiкавою проблемою побудови квантовоме-
ханiчних операторiв фiзичних величин, для яких проста пiдстановка операторiв замiсть класичних
змiнних не дає однозначного результату. Задачi знаходження вигляду таких операторiв виникають у
слаборелятивiстському наближеннi, ефективних теорiях тощо. На основi фейнманiвського iнтеґру-
вання за траєкторiями Лаврентiй Федорович розвинув деякi правила побудови квантовомеханiчних
операторiв таких фiзичних величин.

Метод iнтеґралiв за траєкторiями, чи функцiональних iнтеґралiв, вiдтодi як його створив Р. Фей-
нман у серединi минулого столiття, широко застосовують для розв’язання багатьох складних i цi-
кавих задач теоретичної фiзики. Цей метод займає центральне мiсце й у дослiдженнях професора
Блажиєвського. Так, вiн запропонував своєрiдний спосiб реґуляризацiї функцiональних iнтеґралiв
для систем iз неквадратичними за швидкостями лаґранжiанами. На цiй базi Лаврентiй Федорович
розвинув функцiональне формулювання слаборелятивiстської статистичної механiки в лаґранжевих
змiнних як альтернативу традицiйному операторному пiдходовi. Пiзнiше вiн узагальнив цю теорiю
на релятивiстськi системи. Наприкiнцi 1990-х рокiв професор Блажиєвський показав, що при побу-
довi вихiдних спiввiдношень статистичної механiки можна уникнути процедури переходу до кано-
нiчних змiнних, якщо розширити простiр лаґранжевих змiнних уведенням “додаткових швидкостей
частинок”, якi є твiрними ґрассманової алґебри. У такому розширеному просторi термодинамiчнi
характеристики взаємодiючих частинок у постньютонiвському наближеннi можна (як i в нереля-
тивiстському випадку) розраховувати на основi статистичного розподiлу ґiббсiвського типу, явний
вигляд якого залежить лише вiд лаґранжiана системи.

Професор Блажиєвський є автором близько 120 наукових праць, зокрема тексту лекцiй “Опера-
торнi методи квантової теорiї” (Львiв, 1993), пiд його керiвництвом отримали науковий ступiнь троє
кандидатiв фiзико-математичних наук, виконуються курсовi та дипломнi роботи. Лаврентiй Федо-
рович є вiце-президентом Малої академiї наук, членом двох спецiалiзованих вчених рад iз захисту
докторських дисертацiй, членом Українського фiзичного товариства, членом редколегiй “Журналу
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фiзичних дослiджень” та “Вiсника Львiвського унiверситету. Серiя фiзична”. У 1995–2001 рр. був
ученим секретарем спецiалiзованої вченої ради при Львiвському нацiональному унiверситетi iменi
Iвана Франка. Вiн брав участь у багатьох мiжнародних, українських та реґiональних конференцiях i
семiнарах, неодноразово виступав iз доповiдями про наукову працю визначних українських фiзикiв
на конференцiях, присвячених їхньому життю та дiяльностi.

Лаврентiй Федорович Блажиєвський — чудовий педагог, який досконало володiє мистецтвом
читання лекцiй, доброзичлива та ориґiнальна людина, яка викликає повагу серед колег та студентiв.

Колектив кафедри теоретичної фiзики та редакцiйна колегiя “Журналу фiзичних дослiджень”
сердечно вiтають його з 70-рiччям i бажають мiцного здоров’я, оптимiзму, добробуту, затишку в
родинi, талановитих учнiв та нових цiкавих i несподiваних iдей!
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