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3–4 сiчня 2012 року на кафедрi теоретичної фiзики Львiвського нацiонального унiверситету iменi
Iвана Франка вiдбувалися 16-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.

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИПРОМIНЮВАННЯ ТАХIОНА

Ю. Яремко
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, Львiв, Україна

Розглянуто проблему випромiнювання гiпотетичної частинки, що несе електричний заряд та руха-
ється швидше за свiтло. Показано, що заряджений тахiон може iснувати лише впродовж обмеженого
промiжку часу (на вiдмiну вiд субсвiтлових зарядiв, як от протон чи електрон).

SPECTROSCOPY OF THE LiCaBO3 GLASSES DOPED WITH MANGANESE
AND COPPER

B. V. Padlyak1, A. Drzewiecki2
1Institute of Physical Optics, Lviv, Ukraine

2Division of Spectroscopy of Functional Materials, Institute of Physics,
University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland

A series of new glasses with the LiCaBO3 composition doped with Mn as well as Cu (LiCaBO3:Mn
and LiCaBO3:Cu) was obtained and their electron paramagnetic resonance (EPR) and optical spectra
were investigated and analyzed. The LiCaBO3:Mn and LiCaBO3:Cu glasses of high optical quality were
obtained from the corresponding polycrystalline compounds by fast cooling of their melts. The melts were
heated to more than 100 K higher that melting temperatures of the LiCaBO3 compound (Tmelt = 1103 K)
for exceeding the glass transition point. For solid state synthesis of the LiCaBO3 compound we used lithium
and calcium carbonates (Li2CO3 and CaCO3) and boric acid (H3BO3) of high chemical purity. The Mn
and Cu impurities were added to the melt compositions in the form of MnO2 and CuO oxides in the
amounts of 0.5 and 1.0 mol.%.

On the basis of the EPR spectra analysis it was shown that the Mn and Cu impurities are incorporated
into the LiCaBO3 glass network as Mn2+ (3d5, 6S5/2) and Cu2+ (3d9, 2D5/2) paramagnetic ions. The
observed EPR spectra of the Mn2+ and Cu2+ centers in LiCaBO3 glasses are characteristic of glassy (or
vitreous) compounds and closely similar with the corresponding EPR spectra of the Mn- and Cu-doped
glasses with Li2B4O7 and KLiB4O7 compositions, investigated by us earlier [1–3].

The EPR spectra, observed in the LiCaBO3:Mn glasses have been attributed to the isolated Mn2+ ions
with a broad distribution of crystal field parameters and small clusters of the Mn2+ ions in the trigonally-
distorted octahedral sites of the glass network. The positions of the Mn2+ EPR lines in the LiCaBO3:Mn
glasses are almost independent of the temperature in the 77–300 K range and their intensities increase
with the increasing amount of the Mn impurity. The EPR spectra parameters of Mn2+ centers (isotropic
g-factors and hyperfine constants of the 55Mn isotopes as well as peak-to-peak derivative linewidths of
hyperfine components) in the LiCaBO3:Mn glasses are determined at T = 300 K.

By the optical spectroscopy it was shown that Mn impurity is incorporated into the LiCaBO3 glass
network simultaneously as Mn2+ (3d5) and Mn3+ (3d4) ions. All the observed transitions of the Mn2+ and
Mn3+ centers in the optical absorption, emission, and luminescence excitation spectra of the LiCaBO3:Mn
glasses have been identified. More specifically, a broad optical absorption band with the maximum near
470 nm is related to the 5Eg → 5T2g spin-allowed transition of the Mn3+ centers in octahedral sites
and intense absorption at λ < 350 nm is assigned to the Mn3+ → O2− charge-transfer band. A complex
intense emission band, peaked around 600 nm, belongs to 4T1g → 6A1g transition of the Mn2+ centers
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in octahedral sites of LiCaBO3 glass structure. The luminescence kinetics of the Mn2+ emission bands in
the LiCaBO3:Mn glasses, containing 0.5 and 1.0 mol.% of MnO are investigated and their lifetime values
were determined at T = 300 K.

The observed EPR spectra of Cu2+ centers in the LiCaBO3:Cu glasses have been assigned to the
isolated Cu2+ centers in octahedral sites of the glass network. The positions of the Cu2+ EPR lines
in the LiCaBO3:Cu glasses are independent of temperature in the 77–300 K range and their intensities
the increase with increasing amount of the Cu impurity. The EPR spectra parameters of Cu2+ centers
(axial g-factors and hyperfine constants of the 63Cu and 65Cu isotopes as well as peak-to-peak derivative
linewidths of hyperfine components) in the LiCaBO3:Cu glasses were determined at T = 300 K.

The optical spectroscopy of the LiCaBO3:Cu glasses shows that the Cu impurity is incorporated into
the LiCaBO3 glass network simultaneously as Cu2+ (3d9) and Cu+ (3d10) ions. The characteristic broad
absorption band, peaked about 750 nm, was assigned to the 2B1g → 2B2g transition of Cu2+ centers in
the octahedral sites of the LiCaBO3 glass network. An intense absorption in the UV region (λ < 350 nm)
was assigned to the Cu2+ → O2− charge-transfer band. Complex broad emission bands around 450 nm
were observed in photoluminescence spectra of the LiCaBO3:Cu glasses. The emission bands belonged
to the parity- and spin-forbidden 3d94s → 3d10 transition from triplet state of the Cu+ centers with
different local environments or their distortion. The luminescence kinetics of the Cu+ emission bands in
the LiCaBO3:Cu glasses containing 0.5 and 1.0 mol.% of CuO2 were investigated and their lifetime values
were determined at T = 300 K.

The EPR and optical spectra and their parameters in the LiCaBO3:Mn and
LiCaBO3:Cu glasses have been analyzed in comparison with the corresponding spectra and parameters for
Li2B4O7:Mn, KLiB4O7:Mn, Li2B4O7:Cu, and KLiB4O7:Cu glasses, containing 0.4 and 1.6 mol.% of MnO2

[1-3]. A possible local structure of the Mn2+, Mn3+, Cu2+, and Cu+ impurity centers in the LiCaBO3

glass network are discussed on the basis of the obtained and referenced spectroscopic and structural data
for different borate glasses and their crystalline analogies.
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ПРИСКОРЕНЕ РОЗШИРЕННЯ ВСЕСВIТУ: НОВЕ ПОЛЕ ЧИ IНША ҐРАВIТАЦIЯ?

Б. Новосядлий
Астрономiчна обсерваторiя,

Львiвський нацiональниий унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв, Україна

Пояснення виявленого у спостереженнях за далекими надновими типу Iа, а також у дослiдженнях
спектра потужностi релiктового випромiнювання та просторового розподiлу галактик прискорено-
го розширення Всесвiту вимагає модифiкацiї теорiї тяжiння або введення у фiзику нового поля,
яке проявляє себе на космологiчних масштабах. В обох пiдходах запропоновано низку моделей, що
добре узгоджуються з даними космологiчних спостережень, однак для встановлення iстинної фiзич-
ної причини прискореного розширення Всесвiту необхiднi точнiшi спостережувальнi данi в рiзних
просторово-часових масштабах та новi локальнi експериментальнi тести. У доповiдi висвiтлено стан
та перспективи встановлення природи темної енерґiї як узагальненої фiзичної сутностi, що зумов-
лює прискорене розширення Всесвiту. Наведено також результати дослiджень властивостей темної
енерґiї у формi скалярного поля, отриманi в Астрономiчнiй обсерваторiї Львiвського нацiонального
унiверситету iменi Iвана Франка.

КВАЗIКРИСТАЛИ НА ТРИКУТНIЙ ҐРАТЦI

Ю. Дубленич
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, Львiв, Україна

Утворення структур є однiєю з найважливiших i найцiкавiших проблем сучасної фiзики. Однак
попри те, що iнтенсивнi дослiдження в цiй галузi тривають уже не одне десятилiття, є чимало фун-
даментальних ключових питань, на якi ще й досi нема вiдповiдi. Серед них такi: чому формуються
квазiкристали — упорядкованi, однак аперiодичнi структури з дискретним спектром, iндексацiя яко-
го вимагає скiнченної, але бiльшої, нiж вимiрнiсть структури, кiлькости базисних векторiв? [1, 2];
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яким є механiзм їхнього росту?; чи iснують цiлком упорядкованi структури, якi не є анi кристалами,
анi квазiкристалами (наприклад, так званi майже перiодичнi кристали [3] або безладно упорядкованi
структури [4])? Наша робота й подальшi дослiдження проллють трохи свiтла на всi цi проблеми.

Ми розглядаємо доволi просту модель ґраткового газу на трикутнiй ґратцi лише з одним сортом
частинок та взаємодiями скiнченного радiуса й доводимо, що в цiй моделi iснує складний контину-
ум основних станiв, параметризованих густиною частинок, а якщо взаємодiя сягає вiсьмох сусiдiв,
то навiть бiльше — хiмiчним потенцiалом. Помiж структур континууму є як упорядкованi, так i
частково хаотизованi структури. Останнi є перiодичними з точнiстю до хаотизацiї. Упорядкованi ж
структури аперiодичнi. Цiлком можливо, що серед них наявнi як квазiкристалiчнi, так i аперiодичнi
структури, якi не є квазiкристалами.

Досi тривають суперечки про те, яким є механiзм стабiлiзацiї квазiкристалiчних структур: енерґе-
тичним чи ентропiйним [5–7]? Енерґетичний механiзм передбачає iснування iдеально упорядкованих
квазiкристалiчних основних станiв, зумовлених короткосяжними взаємодiями. За ентропiйного ме-
ханiзму, тобто домiнантної ролi ентропiї в стабiлiзацiї, квазiкристалiчнi структури можуть iснувати
лише за досить високої температури й переходять у звичайнi перiодичнi структури, якщо температу-
ра нижчає. Нашi результати свiдчать на користь енерґетичного механiзму стабiлiзацiї аперiодичних
структур (i квазiкристалiчних у тому числi).

Квазiкристалiчнi структури описують на основi математичної теорiї аперiодичних замощень. Таке
замощення розглядав ще Кеплер [8]. У наш час уперше аперiодичне замощення описано в дисертацiї
Берже за 1964 рiк [9]. Воно побудоване з так званих плиток Ванґа. Першi ж двовимiрнi моделi
ґраткового газу з аперiодичними основними станами вiдомi ще з 80-их рокiв минулого столiття
(виникли одразу ж пiсля вiдкриття квазiкристалiв) [11]. Однак усi цi моделi базуються на певних
аперiодичних замощеннях i мiстять багато сортiв частинок (щонайменше шiстнадцять [11]). Ми ж
одержали впорядкованi аперiодичнi структури в моделi лише з одним сортом частинок.

Досi не до кiнця з’ясовано механiзм росту квазiкристалiчної структури. Правила сумiсностi
(matching rules) в математичнiй теорiї замощень приводять до нелокальности росту. Iз цього зроб-
лено висновок, що цi правила вимагають далекосяжних взаємодiй, а отже не є фiзичними. Згодом
було показано, що нелокальнi правила сумiсностi можна замiнити локальними, а отже фiзичними
правилами, якi вiдповiдають короткосяжним взаємодiям [12]. Модель, яку ми розглядаємо, мiстить
лише короткосяжнi взаємодiї, а проте механiзм росту аперiодичних структур у цiй моделi нелокаль-
ний. Цей механiзм можна б назвати “фазонним”, бо вiн полягає в тому, що дефекти, якi неминуче
утворюються в процесi росту, самоусуваються завдяки фазонним перескокам частинок.
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ПСЕВДОСПIНОВI СИСТЕМИ З ВИПАДКОВИМИ ПАРАМЕТРАМИ ГАМIЛЬТОНIАНА

С. I. Сороков, Р. Р. Левицький, А. С. Вдович
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, Львiв, Україна

Зроблено огляд праць, у яких дослiджено системи, що описуються гамiльтонiаном моделi Iзинґа
з випадковими знакозмiнними параметрами. Розглянуто критерiї iснування фази спiнового скла за-
лежно вiд розмiрностi простору, радiуса взаємодiї й зовнiшнього поля. Наведено областi параметрiв,
де можливе застосування наближення реплiчної симетрiї. У межах наближення двочастинкового
кластера (проста ґратка Бете), реплiчної симетрiї й ґауссового наближення для функцiї розподiлу
локальних полiв дослiджено термодинамiчнi властивостi й побудовано T − x фазовi дiаграми мо-
дельних стекол з урахуванням флуктуацiй конкуруючих короткосяжних i далекосяжних взаємодiй
i внутрiшнього деформацiйного поля. Показано, що конкуренцiя знакiв мiж рiзними взаємодiями
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може спричиняти сильну асиметрiю фазової дiаграми й навiть зникнення антисеґнетоелектричних
або сеґнетоелектричних областей. Показано, що нелiнiйна сприйнятливiсть χ3 розбiгається в точцi
T0(x)(перехiд з параелектричної фази у склофазу) тiльки тодi, якщо поле вiдсутнє. За цiєї темпера-
тури з’являється ненульове значення параметра Едвардса–Андерсона Q. У точцi фазового переходу
Tc(x) (перехiд iз параелектричної до сеґнетоелектричної фази) усi три сприйнятливостi — χ, χ2, χ3 —
розбiгаються при будь-якому значеннi дисперсiї внутрiшнiх полiв G. При переходi з параелектричної
до антисеґнетоелектричної фази цi сприйнятливостi не мають особливостей у точцi TN (x).

Для iзинґiвської моделi з випадковими параметрами проаналiзовано вплив п’єзоелектричного
зв’язку на фiзичнi характеристики системи.

Наведено приклади застосування наближення чотиричастинкового кластера для опису термодина-
мiки та динамiчної проникливостi протонних стекол типу Rb1−x(NH4)xH2PO4. Виведено iнтеґраль-
не рiвняння для функцiї розподiлу випадкових полiв для чотирирiвневих псевдоспiнових систем
iз флуктуацiями параметрiв гамiльтонiана i проаналiзовано можливi розв’язки цього рiвняння при
T = 0.

ТОЧНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ДЛЯ ОСНОВНОГО СТАНУ КВАНТОВОЇ СПIН-1/2 ФРУСТРОВАНОЇ
ДРАБИНКИ IЗИНҐА–ГАЙЗЕНБЕРҐА

Т. Верхоляк
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, Львiв, Україна

Розглянуто двоногу квантову спiн-1/2 драбинку з фрустрованими взаємодiями Гайзенберґа мiж
спiнами на одному щаблi та Iзинґа мiж спiнами на рiзних щаблях. Використовуючи унiтарне пере-
творення модель зведено до узагальненого квантового ланцюжка Iзинґа в поперечному та поздов-
жньому полях. Залежно вiд спiввiдношення мiж взаємодiями основний стан такої моделi вiдповiдає
основному стану квантового ланцюжка Iзинґа в поперечному або поздовжньому полях або неод-
норiдному становi з перiодично змiнними станами на щаблях. Стан iз подвоєним перiодом може
виникати при промiжних зовнiшнiх полях та приводить до дробового (1/2) плато у кривiй намаг-
нiченостi спiнової драбинки. Знайдено фазову дiаграму основного стану та параметри порядку в
упорядкованих фазах.

SHAPES OF MACROMOLECULES IN A POROUS ENVIRONMENT

V. Blavatska1, C. von Ferber2, Yu. Holovatch1

1Institute for Condensed Matter Physics, National Acad. Sci. of Ukraine, Lviv, Ukraine
2Applied Mathematics Research Centre, Coventry University, Coventry, United Kingdom

& Theoretische Polymerphysik, Universität Freiburg, Freiburg, Germany

In this talk, we address the question of the shape which is acquired by the long flexible polymer
macromolecule when it is immersed in a solvent in the presence of a porous environment. This question is of
relevance for our understanding of the behavior of macromolecules in colloidal solutions, near-microporous
membranes, and also in cellular environment. To this end, we consider the previously suggested model of
polymers in d-dimensions [1] in an environment with structural obstacles characterized by a pair correlation
function h(r) that decays with distance r according to a power law: h(r) ∼ r−a. We apply the field-
theoretical renormalization group approach and estimate the size ratio 〈R2

e〉/〈R
2
G〉 and the asphericity

ratio Âd up to the first order of a double ε = 4−d, δ = 4−a expansion [2, 3].
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СПЕКТР ПОТУЖНОСТI ЛIНIЇ 21 см В ЕПОХУ ТЕМНИХ ВIКIВ
ТА РОЗРIЗНЮВАНIСТЬ КОСМОЛОГIЧНИХ МОДЕЛЕЙ

О. Сергiєнко, Б. Новосядлий
Астрономiчна обсерваторiя,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв, Україна

Дослiджено вплив теплої темної матерiї у формi стерильних нейтрино на кутовий спектр потуж-
ностi лiнiї нейтрального водню 21 см в епоху Темних Вiкiв. Основну увагу придiлено лiнiйному
ефектовi, пов’язаному зi збуреннями концентрацiй йонiзованих фракцiй, температури речовини та
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спiнової температури. Вiдноснi збурення концентрацiй iонiв водню та гелiю розраховано на основi
повної системи рiвнянь моделi ефективного трирiвневого атома. Обговорено можливiсть розрiзнен-
ня моделей iз холодною темною матерiєю, гарячою темною матерiєю у формi активних нейтрино й
теплою темною матерiєю у формi стерильних нейтрино та рiзними типами темної енерґiї на основi
майбутнiх даних щодо спектра потужностi лiнiї 21 см на рiзних червоних змiщеннях з дiапазону
300 > z > 30.

РОЗРАХУНОК ТЕПЛОЄМНОСТI РIДКОГО 4Не ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР,
ВИЩИХ ЗА КРИТИЧНУ

I. Вакарчук, Р. Притула, В. Пастухов
Кафедра теоретичної фiзики,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв, Україна

У доповiдi представленi результати теоретичного розрахунку теплоємностi рiдкого гелiю-4 в
нормальнiй фазi. Основу обчислень становить вираз для внутрiшньої енерґiї, отриманий у працi
[I. О. Вакарчук, Р. О. Притула, А. А. Ровенчак, Журн. фiз. досл. 11, 259 (2007)], у поєднаннi з прос-
тим розрахунком ефективної маси взаємодiючих бозе-частинок. Порiвняння отриманих результатiв
з експериментальними даними показали, що навiть таке просте врахування температурної залежнос-
тi ефективної маси значно полiпшує хiд теплоємностi в пiслякритичнiй областi й несуттєво впливає
на її поведiнку в конденсатнiй фазi.

ПОВНА МАТРИЦЯ ГУСТИНИ СИСТЕМИ “БОЗЕ-РIДИНА + ДОМIШКА”
В НАБЛИЖЕННI ПАРНИХ КОРЕЛЯЦIЙ

I. Вакарчук, Г. Паночко
Кафедра теоретичної фiзики,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв, Україна

У працi вивчено домiшковi стани у квантових рiдинах на пiдставi побудови повної матрицi густини
в усьому iнтервалi температур iз використанням методу колективних змiнних. Зокрема, для сукуп-
ностi безспiнових бозе-частинок та домiшкового атома 3He в наближеннi парних кореляцiй у випадку
слабкої взаємодiї мiж частинками ми факторизували матрицю густини на матрицю бозе-рiдини та
видiлили окремо внесок, що враховує вплив домiшки на стани системи.

СПЕКТРИ ПОГЛИНАННЯ ТА РЕЗОНАНСНЕ НЕПРУЖНЕ РОЗСIЯННЯ Х-ПРОМЕНIВ
У МОТТIВСЬКОМУ ДIЕЛЕКТРИКУ

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

Розглянуто окремi аспекти теоретичного опису взаємодiї X-променiв iз сильноскорельованою елек-
тронною системою. Дослiдження проведено для найпростiшої моделi моттiвського дiелектрика — мо-
делi Фалiкова–Кiмбала — та з використанням теорiї динамiчного середнього поля. Отримано точнi
розв’язки для пропагатора дiрки йонного залишку, який визначає спектр рентґенiвської фотоелек-
тронної емiсiї, та двочастинкової функцiї вiдгуку дiрка йонного залишку—валентний електрон, яка
визначає спектр поглинання X-променiв. Установлено наявнiсть двох груп пiкiв, причому один iз
них вiдповiдає гострому пiку краю смуги поглинання, та дослiджено їхню поведiнку для рiзних
температур i величини кулонiвської взаємодiї.

Розраховано основнi внески в спектр резонансного непружного розсiяння X-променiв та дослi-
джено його перебудову для рiзних енерґiй фотонiв, нижче i вище за край поглинання, та iмпульсiв
передачi. Дослiджено вплив нерадiацiйних механiзмiв релаксацiї високоенерґетичного стану дiрки
йонного залишку, ефекти Оже чи флюоресценцiї, на спектр непружного розсiяння.
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PHYSICS OF NANO-POROUS SUPER-CAPACITORS WITH IONIC LIQUIDS

S. Kondrat
Imperial College London, United Kingdom

I will talk about two most important ingredients of nano-porous super-capacitors: porous carbon elec-
trodes and room-temperature ionic liquids. The talk will also cover some recent developments in this
research area, including anomalous capacitance increase for sub-nanometre pores, pore-size optimization
for maximizing the energy storage, phase transitions in porous electrodes, etc.

ВЛАСТИВIСТЬ ОПУКЛОСТI ВIДОБРАЖЕННЯ МОМЕНТIВ

А. Панасюк
Вармiньсько-Мазурський унiверситет, Ольштин, Польща
IППММ НАН України iм. Я. Пiдстригача, Львiв, Україна

Лекцiя матиме оглядовий характер. Прототипом теореми про опуклiсть, про яку йтиметься мова,
є такий результат Горна [A. Horn, Amer. J. Math. 76, 620 (1954)]: нехай H

\
λ буде множиною ермiтових

матриць n × n з власними значеннями λ1, . . . , λn, λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λn. Позначмо через a11, . . . , ann

дiагональнi елементи матрицi A ∈ H
\
λ. Тодi образ вiдображення φ : A 7→ (a11, . . . , ann) : H

\
λ → R

n є
опуклою оболонкою векторiв (λσ(1), . . . λσ(n)), σ ∈ Sn.

Теорему Горна узагальнили ряд авторiв, зокрема Костант, Атiя, Ґiйємiн i Стернберґ, Кiрван,
на т. зв. вiдображення моментiв, зв’язане з дiями груп на симплектичних многовидах (яке своєю
чергою пов’язане з теоремою Нетер про закони збереження в гамiльтоновому формулюваннi). Будуть
обговоренi цi узагальнення та їх застосування.

РЕЛЯТИВIСТСЬКИЙ АТОМ ВОДНЮ В ПРОСТОРI
З АЛҐЕБРОЮ де СIТТЕРА

В. Ткачук
Кафедра теоретичної фiзики,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв, Україна

Розглянуто рiвняння Дiрака для атома водню в деформованому просторi, який описується ал-
ґеброю де Сiттера. У першому порядку за параметром деформацiї алґебри знайдено поправки до
енерґетичних рiвнiв атома водню. Виявилося, що поправки до спектра, зумовленi деформацiєю,
можна трактувати як змiну константи тонкої структури. Сама ж константа α при цьому виявилася
просторово залежною. Буде обговорено зв’язок отриманих результатiв з астрофiзичними спостере-
женнями.

ТЕМПЕРАТУРНI, ЧАСТОТНI Й БАРИЧНI ЗАЛЕЖНОСТI ФIЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КВАЗIОДНОВИМIРНИХ СЕҐНЕТОЕЛЕКТРИКIВ Cs(H1−xDx)2PO4

Р. Левицький1, I. Зачек2, А. Вдович1

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

Запропоновано модель деформованих квазiодновимiрних сеґнетоелектрикiв з водневими зв’язка-
ми типу CsH2PO4. Термодинамiчнi та динамiчнi дiелектричнi характеристики цих сеґнетоелектрикiв
дослiджено на основi модельного гамiльтонiана протонної пiдсистеми CsH2PO4 з урахуванням ко-
роткосяжних i далекосяжних взаємодiй, гiдростатичного тиску p = −σi й електричного поля E2

вздовж кристалографiчної осi b.
При розрахунку термодинамiчних i динамiчних характеристик використано наближення двочас-

тинкового кластера. В цьому наближеннi розраховано термодинамiчний потенцiал. З умови мiнi-
муму термодинамiчного потенцiалу отримуємо рiвняння для деформацiй εi, ε5 та поляризацiї P2.
Використовуючи цi рiвняння, розраховуємо поздовжню статичну сприйнятливiсть механiчно затис-
нутого й вiльного кристала, коефiцiєнти п’єзоелектричної напруги й деформацiї, пружнi сталi при
сталому полi. Молярну ентропiю й теплоємнiсть, зумовлену дейтронною пiдсистемою, обчислюємо,
безпосередньо диференцiюючи термодинамiчний потенцiал за температурою. Динамiчнi проникнос-
тi механiчно вiльного й механiчно затиснутого кристала розраховано в межах методу Глаубера. Для
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кiлькiсної оцiнки температурних i частотних залежностей вiдповiдних фiзичних характеристик, от-
риманих у межах запропонованої теорiї, необхiдно задати значення параметрiв теорiї, для визначен-
ня яких використовуємо температурнi залежностi фiзичних характеристик Cs(H1−xDx)2PO4, отри-
маних експериментально.

Дослiджено вплив гiдростатичного та одновiсних тискiв на фiзичнi характеристики
Cs(H1−xDx)2PO4. Проведено порiвняння результатiв розрахунку цих характеристик iз вiдповiдними
експериментальними даними. Показано, що при належному виборi параметрiв теорiї маємо добрий
кiлькiсний опис запропонованою теорiєю експериментальних даних.

ВОДНI РОЗЧИНИ ЕЛЕКТРОЛIТIВ: ЧИ МОЖНА ПОЯСНИТИ ПОВЕДIНКУ ОСМОТИЧНИХ
КОЕФIЦIЄНТIВ ТIЛЬКИ НА ОСНОВI РОЗМIРIВ ЙОНIВ?

Ю. Калюжний
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, Львiв, Україна

На основi асоцiативного середньосферичного наближення дослiджено йон-йоннi кореляцiї у вод-
них розчинах електролiтiв iз рiвноправним урахуванням взаємодiй мiж усiма частинками системи.
Молекули води моделюються твердими сферами з чотирма, тетраедрично розмiщеними липкими
точками, а йони – зарядженими твердими сферами з липкими точками, якi зв’язуються з вiдповiд-
ними липкими точками молекул води. Вибiр параметрiв моделi грунтується на таких двох припу-
щеннях: (i) сила взаємодiї мiж йоном та молекулою води обернено пропорцiйна до кристалiчного
дiаметра йона; (ii) кiлькiсть контактiв (або кiлькiсть липких точок), якi йон може мати з водою, є
пропорцiйною до поверхнi йона. Тобто йони малого розмiру зв’язують воду сильнiше, нiж йони бiль-
шого розмiру, але лише кiлька молекул. Йони бiльшого розмiру зв’язують воду слабше, але кiлькiсть
так зв’язаних молекул води є бiльшою. Осмотичнi коефiцiєнти, розрахованi на основi цiєї моделi,
вiдтворюють експериментальну поведiнку осмотичних коефiцiєнтiв водних розчинiв електролiтiв.

ВИКЛЮЧЕНИЙ ОБ’ЄМ ТА ФАЗОВI ПЕРЕХОДИ В М’ЯКIЙ РЕЧОВИНI

А. Трохимчук
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України, Львiв, Україна

У системах матерiальних частинок, якi характеризуються власними розмiрами, завжди є явище,
коли частина об’єму системи стає недоступною для перебування там центрiв мас цих частинок.
У фiзицi рiдин воно вiдоме як ефект виключеного об’єму. У доповiдi йтиметься про розумiння
цього явища не тiльки з огляду на фiзику рiдин, а й у ширшому контекстi фiзики м’якої речовини.
Особливу увагу буде придiлено дискусiям про роль виключеного об’єму у фiзицi фазових переходiв
як першого, так i другого роду, що є характерними для рiзних об’єктiв м’якої речовини, таких, як
колоїднi дисперсiї, тонкi плiвки, рiдкi кристали та деякi iншi.
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ДО 75-ЛIТНЬОГО ЮВIЛЕЮ ПРОФЕСОРА ДАРIЇ БЕРЧI

IN HONOUR OF PROFESSOR DARIA BERCHA ON THE OCCASION
OF HIS 75th BIRTHDAY

2 сiчня 2012 року докторовi фiзико-математичних наук,

  
професоровi, вiдомому українському вченому Берчi Дарiї
Михайлiвнi виповнилося 75 рокiв. Наукову дiяльнiсть вона
присвятила вивченню енерґетичних станiв та пов’язаних iз
ними фiзичних властивостей iдеальних i реальних криста-
лiв з низькою симетрiєю, серед яких велику групу станов-
лять сильно анiзотропнi структури. Новi симетрiйнi пiдходи
до теоретико-групового аналiзу, якi вона широко застосову-
вала, при дослiдженнi складних напiвпровiдникiв, дали ре-
зультати, завдяки котрим її iм’я стало знаним у науковому
свiтi не тiльки в Українi, але й далеко за її межами.

Життєвий шлях Дарiї Михайлiвни Берчi надзвичайно ба-
гатогранний. По закiнченню у м. Чернiвцях у 1953 роцi шко-
ли зi срiбною медаллю Дарiя Михайлiвна вступає на фi-
зичний факультет Чернiвецького унiверситету, де читають
лекцiї талановитi доценти К. Д. Товстюк i А. М. Косевич,
з якими вона в майбутньому 2001 роцi спiльно одержить
Державну премiю України в галузi науки i технiки. Пiсля
успiшного закiнчення унiверситету (1958 р.) свою науково-
педагогiчну дiяльнiсть Дарiя Михайлiвна розпочала стар-
шим лаборантом у Чернiвецькому медичному iнститутi, одночасно навчаючись через рiк в аспiран-
турi при кафедрi фiзики напiвпровiдникiв, яку закiнчує в 1963 роцi. З 1963 до 1966 року працює
молодшим науковим спiвробiтником Проблемної лабораторiї Чернiвецького унiверситету. Пiд керiв-
ництвом К. Д. Товстюка Дарiя Михайлiвна займається теорiєю груп, широке застосування якої у
фiзицi твердого тiла тiльки починало набирати обертiв. У 1966 роцi на Вченiй радi Чернiвецького
державного унiверситету вона захистила кандидатську дисертацiю, пiсля чого переведена на посаду
асистента кафедри фiзики напiвпровiдникiв.

Наступного 1967 року, вже зрiлим науковцем, Берча Дарiя Михайлiвна переїжджає в м.Ужгород
на запрошення ректора Ужгородського державного унiверситету Чепура Д. В. на посаду старшо-
го викладача кафедри фiзики напiвпровiдникiв. Вона викладає загальну фiзику i спецкурси, веде
практичнi заняття, а також керує курсовими та дипломними роботами. У 1969 роцi стає доцентом
i отримує право керувати аспiрантами. Дарiя Михайлiвна активно впроваджує новаторськi методи
в педагогiчний процес. Поринувше в педагогiчне та суспiльне життя факультету, Д. М. Берча ак-
тивно займається науково-дослiдницькою роботою, успiшно керує держбюджетними темами, бере
участь у наукових конференцiях. У 1983 роцi Дарiя Михайлiвна як голова оргкомiтету органiзо-
вує XI Всесоюзну конференцiю з теорiї напiвпровiдникiв, яка проходить в м. Ужгородi. Вона член
Програмного комiтету XI, XII i XIII Всесоюзних конференцiй з теорiї напiвпровiдникiв (Ужгород,
Ташкент, 1985, Єреван 1987) та член оргкомiтету Всесоюзного семiнару “Енерґетична структура
неметалiчних кристалiв з рiзним типом хiмiчного зв’язку” (Ужгород, 1991).

У 1989 р. Дарiя Михайлiвна захищає докторську дисертацiю в Науково-дослiдницькому iнститутi
прикладної фiзики АН Молдови (Кишинiв), а в 1991 р. отримує звання професора. Сьогоднi вона
член Ради iз захисту кандидатських та докторських дисертацiй.

Вiд 1993 до 2008 року Дарiя Михайлiвна обiймала посаду професора надзвичайного в Iнститутi фi-
зики м. Жешувi (Польща), що сприяло розвитку тiсної українсько-польської спiвпрацi. Поєднуючи
одночасно роботу в Ужгородському унiверситетi й Iнститутi фiзики в м. Жешувi, вона так побудува-
ла наукову роботу, що вiдкрилися новi можливостi для її аспiрантiв i спiвробiтникiв кафедри фiзики
напiвпровiдникiв та Iнституту фiзики напiвпровiдникiв i хiмiї твердого тiла. У 1998 роцi в Жешувi
пiд її головуванням вiдбувається III Мiжнародний семiнар “Hidden Symmetry of Physical Structures
Layered Crystals”, куди запрошують вiдомих вчених з України. У 2002 роцi захищає кандидатську
дисертацiю аспiрантка Дарiї Михайлiвни М. Шнайдер з Iнституту фiзики м. Жешува.

Основний напрямок наукової дiяльностi проф. Берчi Дарiї Михайлiвни — це дослiдження взаємо-
зв’язку симетрiї, сильної анiзотропiї та спектрiв елементарних збуджень iз фiзичними властивостями
в складних напiвпровiдникових структурах. Вона автор багаточисленних наукових праць, якi спри-
яли розвитку фiзики сильно анiзотропних напiвпровiдникiв (понад 160 у фахових вiтчизняних i
мiжнародних виданнях та понад 250 у матерiалах рiзних конференцiй). Про закордонне визнання
професора свiдчить високий коефiцiєнт цитованостi її наукових праць.

Протягом трудового стажу, який сьогоднi становить 53 роки, проф. Берча Дарiя Михайлiвна
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зробила вагомий внесок у педагогiчний та науковий розвиток Ужгородського унiверситету. Прита-
маннi їй талант педагога, висока лекторська майстернiсть та професiоналiзм, надзвичайно широка
ерудованiсть i глибока душевна щедрiсть плiдно служать справi навчання та виховання студентсь-
кої молодi, пiдготовки науковцiв найвищої квалiфiкацiї. Завдяки її стилю роботи, методу наукового
керiвництва, якi проявляються в детальному формулюваннi завдань, пiдтримцi на кожному кроцi,
умiннi надихати на працю, дванадцять її учнiв стали кандидатами фiзико-математичних наук, а
п’ять з них I. I. Небола (1994 р.), В. Т. Маслюк (1994 р.), М. I. Мар’ян (2006 р.), К. К. Товстюк
(2010 р.), Л. Ю. Хархалiс (2011 р.) eже захистили докторськi дисертацiї.

За плiдну роботу Д. М. Берча у 1984 роцi отримує медаль “Ветеран працi”. У 1985 роцi виходить
колективна монографiя: Д. М. Берча, Ю. В. Ворошилов, В. Ю. Сливка, И. Д. Туряница “Сложные
халькогениды и халькогалогениды (получение и свойства)” за редакцiєю Д. В. Чепура, за яку Дарiя
Михайлiвна одержує премiю мiнiстра освiти України за наукову роботу. У 1991 за науково-методичну
роботу отримує високу оцiнку i другу премiю Мiнiстерства освiти України.

У 2001 роцi Дарiї Михайлiвнi у складi колективу вчених з Києва (С. Iщенко, Ф. Моцний, А. Ярем-
ко), Харкова (А. Косевич, В. Кошкiн), Львова (Й. Стахiра, К. Товстюк), Ужгорода (Д. Берча,
В. Сливка) присуджується Державна премiя України в галузi науки i технiки за роботу “Новi фi-
зичнi ефекти в сильно анiзотропних напiвпровiдниках i прилади на їхнiй основi” (Указ Президента
України вiд 3 грудня 2001 № 1168-2001, диплом № 4959). Успiху на цьому шляху можна було до-
могтися лише при поєднаннi багатопланових експериментальних дослiджень iз теоретичними. Слiд
вiдзначити, що вченi Ужгородського нацiонального унiверситету одними з перших розпочали ви-
вчення сильно анiзотропних напiвпровiдникiв.

Берча Дарiя Михайлiвна — провiдний спецiалiст не тiльки в Українi, але й у країнах ближнього
та дальнього зарубiжжя. Її iм’я записано в “Золоту книгу Польської науки на переломi тисячо-
лiть”, у книгу “Вченi об’єднаної Європи”, S lownik biograficzny Profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
2001–2006 (Бiографiчний словник Жешувського унiверситету 2001–2006 р. за ред. Бонусяка, 2006),
у книгу “Жiночi постатi в iсторiї Закарпаття” (за автор. Т. Висiцької, 2004), книги “Наукова елiта
Закарпаття” (Ужгород: Ґражда, за ред. М. М. Вегеша, 2005) i “Ужгородський нацiональний унi-
верситет на порозi третього тисячолiття” (за ред. М. I. Вегеша, 2005) та книгу “Українки в iсторiї:
новi сторiнки” (Київ: Либiдь, 2010 р.). Вiд 2005 року Дарiя Михайлiвна — “Заслужений професор”
Ужгородського нацiонального унiверситету.

Вiтаючи Дарiю Михайлiвну з ювiлеєм, редакцiя “Журналу фiзичних дослiджень”, колеги, учнi та
вихованцi зичать їй щастя i мiцного здоров’я, усяких гараздiв та подальших творчих здобуткiв.
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