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I. ВСТУП

Основи сучасної статистичної фiзики закладено пе-
реважно у другiй половинi XIX столiття у працях Ру-
дольфа Клаузiуса, Джеймса Клерка Максвелла, Люд-
вiґа Больцмана, Джосаї Вiлларда Ґiббса та iн. Протя-
гом 1850-х–1860-х рр. Клаузiус сформулював поняття
ентропiї, увiвши сам термiн 1865 р. [1]. Розподiл моле-
кул за швидкостями в iдеальному газi отримав Макс-
велл [2, 3], результати якого узагальнив Больцман
[4]. Згодом Больцман запропонував спосiб розрахун-
ку кiлькостi мiкростанiв [5], фактично пов’язавши з
ним ентропiю, проте вiдомий вираз S = k logW упер-
ше явно з’явився у працi Макса Планка 1901 р. [6]. На
парадокс, який пов’язаний iз пiзнiшим квантовомеха-
нiчним принципом тотожностi частинок, уперше ува-
гу звернув, мабуть, Ґiббс [7], йому ж належать уве-

дення поняття статистико-механiчних ансамблiв i ви-
ведення формули для розподiлу ймовiрностей [8], що
становить основу класичної статистики Больцмана–
Ґiббса.

Iсторiя квантових розподiлiв бере початок у працях
Сат’єндраната Бозе [9] й Альберта Айнштайна [10,11],
що з’явилися в 1924–25 роках. Бозе застосував комбi-
наторний пiдхiд до квантiв свiтла й за його допомогою
вивiв розподiл Планка. Цю iдею Айнштайн узагаль-
нив на частинки з ненульовою масою, унаслiдок чого
передбачив явище накопичення макроскопiчної кiль-
костi частинок у станi з нульовим iмпульсом — явище,
яке називають конденсацiєю Бозе–Айнштайна.

1925 року Вольфґанґ Паулi, щоб пояснити прави-
ла заповнення електронних оболонок атомiв хiмiчних
елементiв, увiв правило [12], вiдоме тепер як принцип
заборони, названий його iменем. Роком пiзнiше Енрi-
ко Фермi [13] та Поль Дiрак [14] отримали функцiю
розподiлу для частинок, якi пiдкоряються принциповi
заборони Паулi, що вiдповiдає антисиметричним хви-
льовим функцiям.

Iдея Паулi спонукала до введення нового квантово-
го числа, яке назвали спiном [15]. Маркус Фiрц [16]
сформулював у 1939 р. твердження, знане як теорема
про зв’язок спiну зi статистикою. Систематичнiший
пiдхiд до цього питання дано у працях Паулi [17] i
Юлiана Швiнґера [18]. У спрощеному виглядi теоре-
ма звучить так: хвильова функцiя системи тотожних
частинок iз цiлим спiном симетрична щодо їх пере-
становок, а для частинок iз пiвцiлим спiном є анти-
симетричною щодо перестановок. Частинки iз цiлим
спiном описує статистика Бозе–Айнштайна, вiдповiд-
но їх називають бозонами; для частинок iз пiвцiлим
спiном справедлива статистика Фермi–Дiрака, тому
їх називають фермiонами.

Згаданi два типи частинок вичерпують можливi ва-
рiанти як значень спiну, так i статистики квантових
частинок. Дихотомiя мiж бозонами та фермiонами, як
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буде сказано нижче, порушується лише в разi перехо-
ду вiд три- до двовимiрного простору. Не позбавленим
сенсу є й припущення про те, що в реальних багато-
частинкових системах вiдхилення вiд цiєї дихотомiї
можливе як ефективний наслiдок взаємодiї. Такi мiр-
кування дають пiдстави розглядати певнi узагальнен-
ня квантових статистик Бозе i Фермi.

Спрощено можна видiлити два пiдходи до таких
узагальнень: перший ґрунтується переважно на кван-
товомеханiчному розглядi, тобто аналiзi властивостей
хвильової функцiї, комутацiйних спiввiдношень тощо,
а другий — пов’язаний iз методами статистичної фi-
зики, тобто пiдрахунком кiлькостi мiкростанiв, уза-
гальненням поняття ентропiї та iн. Треба вiдзначити,
що такий подiл є досить умовним, оскiльки мiж обома
пiдходами iснує доволi тiсний зв’язок.

Першу вiдому спробу1 узагальнення статистики
зробив Джованнi Джентiле (мол.) у 1940 р. [21]. Вiн
запропонував промiжну статистику, у якiй макси-
мально дозволене заповнення рiвня було обмежене де-
яким числом d. Також Джентiле та його колеги зро-
били спробу застосувати цю статистику для пояснен-
ня деяких властивостей рiдкого гелiю [22], див. та-
кож [23] i поклики там. Аналiз труднощiв, якi вини-
кають iз квантовомеханiчним пiдходом до статистики
Джентiле, можна знайти у працi Борселлiно [24].

Герберт Сиднi Ґрiн запропонував 1953 р. узагаль-
нення, вiдоме як парастатистика [25]. Певнi модифi-
кацiї комутацiйних спiввiдношень мiж операторами
породження–знищення дозволяють розглядати ситуа-
цiї, коли хвильовi функцiї k > 1 парабозонiв є антиси-
метричними при перестановцi не бiльше k частинок,
i вiдповiдно k парафермiонiв залишаються симетрич-
ними за таких перестановок [26, Гл. 4]

Цiла низка модифiкацiй алґебри операторiв
породження–знищення приводить до рiзноманiтних
промiжних статистик, див. [27] i поклики там. Часто
використовують так званi q-деформованi комутатори
або q-мутатори [a, a†]q = aa† − qa†a, порiвн. [28–30].
При цьому для роботи необхiдний вiдповiдний мате-
матичний апарат, який називають q-численням або
квантовим аналiзом [31]. Варто вiдзначити також ви-
вчення термодинамiки у просторах iз деформованими
комутацiйними спiввiдношеннями для операторiв ко-
ординати та iмпульсу, що приводять до iснування
мiнiмальної довжини [32].

1977 року Йон Манне Лайнос i Ян Мiргайм [33]
показали, що у двовимiрнiй системi фаза хвильової
функцiї при перестановцi двох частинок може набу-
вати довiльних значень, на вiдмiну вiд тривимiрного
випадку. Френк Вiлчек у 1982 р. [34] запропонував
для таких частинок назву енiони (англ. ‘anyon’, вiд

‘any’ — ‘будь-який’). У 1975 р. було теоретично пе-
редбачено [35], а 1980 експериментально вiдкрито [36]
квантовий ефект Голла — явище квантування за ни-
зьких температур у двовимiрному електронному газi
голлiвської провiдностi σH = νe2/h, де ν — цiле чис-
ло. Пiсля вiдкриття у 1982 р. дробового квантового
ефекту Голла (ν — рацiональний дрiб) [37] було запро-
поновано кiлька теорiй цього явища, якi ґрунтували-
ся на моделях збуджень iз дробовим зарядом [38–41].
Виявилося, що вiдповiднi квазiчастинки можуть бути
енiонами [39,41].

Данкан Голдейн у 1991 р. ввiв узагальнення прин-
ципу заборони Паулi, запропонувавши iнтерполяцiй-
ний мiж бозонною й фермiонною границями вираз
для пiдрахунку кiлькостi мiкростанiв [42]. Йон-Шi Ву
в 1994 р. отримав функцiю розподiлу в цiй статисти-
цi [43], що отримала назву дробової виключної ста-
тистики (англ. fractional exclusion statistics). Вияви-
лося, що такi ж вирази для термодинамiчного потен-
цiалу й рiвняння стану вiдповiдають задачi про енiони
на найнижчому рiвнi Ландау [44]. Однак, незважаю-
чи на цей результат i на те, що пiдхiд Голдейна є аль-
тернативною моделлю для опису дробового кванто-
вого ефекту Голла, безпосереднього зв’язку мiж енi-
онною i дробовою виключною статистикою немає [45,
Chap. 5]. Є також iншi способи запису кiлькостi мiк-
ростанiв систем iз дробовою статистикою [20,46], один
iз яких буде проаналiзовано докладнiше.

В окрему галузь можна видiлити пiдходи, пов’яза-
нi з узагальненнями означення ентропiї, започатко-
ване у працях, присвячених поняттю iнформацiйної
ентропiї, зокрема Альфреда Реньї [47] та Золтана Да-
роцi [48]. Константiно Цаллiс у 1988 р. запропонував
неекстенсивну статистику [49], яка, за задумом, може
стосуватися систем iз неадитивною ентропiєю, тобто
таких, де суттєво проявляється далекодiя, спостерiга-
ються ефекти “пам’ятi”, суттєво немаркiвськi процеси
тощо [50]. Розвиток цих iдей вiдображено у працях
Курадо i Цаллiса [51], Цаллiса та iн. [52], Башкiро-
ва [53], Олємского та iн. [54, 55].

Зрозумiло, що навiть у досить об’ємному оглядi не-
можливо розглянути всi способи узагальнення кван-
тової статистики. У наступному роздiлi коротко про-
аналiзовано деякi найпопулярнiшi квантовомеханiч-
нi пiдходи до цього питання. Роздiл III присвячено
детальному аналiзовi кiлькох статистико-механiчних
варiантiв уведення дробової статистики. Окремо в
роздiлi IV розглянуто неекстенсивну статистику Цал-
лiса та пов’язанi з нею аналоги квантових розподiлiв.
Роздiл V присвячено встановленню зв’язкiв мiж па-
раметрами деяких дробових статистик. Короткi пiд-
сумки мiстить роздiл VI.

1Цiкаво, що Леон Брiллюен у своїй книзi [19, див. особливо роздiл VI] наводить загальний вираз для кiлькостi мiк-
ростанiв у рiзних квантових статистиках, обмежуючись, однак, аналiзом лише традицiйних значень певного параметра,
що вiдповiдають статистикам Бозе, Фермi й Больцмана (з урахуванням тотожностi частинок; у термiнологiї Брiллюе-
на — статистика Планка). Значно пiзнiше довiльне значення параметра статистики в такому ж виразi для кiлькостi
мiкростанiв допустив Алєксiос Полiхронакос [20].
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II. КВАНТОВОМЕХАНIЧНИЙ ПIДХIД

A. Енiони

Iснування лише двох можливостей для хвильової
функцiї системи багатьох частинок — симетричної або
антисиметричної — пов’язане з властивiстю операто-
ра перестановки P . Розгляньмо для простоти хвильо-
ву функцiю двох (тотожних!) частинок ψ(1, 2), яка
при замiнi їх мiсцями внаслiдок дiї оператора P12 на-
буває додаткової фази:

P12ψ(1, 2) = ψ(2, 1) = eiπαψ(1, 2). (II.1)

Повторна дiя оператора P12 дає

P 2
12ψ(1, 2) = e2iπαψ(1, 2) = ψ(1, 2), (II.2)

звiдки отримуємо α = 0 або 1, що вiдповiдає симет-
ричнiй (бозони) або антисиметричнiй (фермiони) хви-
льовiй функцiї. Цей факт пов’язаний iз тим, що по-
двiйна перестановка зводиться до тотожної (одинич-
ної) операцiї, P 2

12 = I. Виявляється, однак, що та-
ка властивiсть характерна для тривимiрного просто-
ру, але порушується у двовимiрних задачах [45, 56].
Справдi, якщо уявити операцiю перестановки як пе-
ремiщення однiєї частинки навколо iншої, то замкне-
ний шлях можна неперервно стиснути в точку лише у
просторi з розмiрнiстю 3, а на площинi цього зробити
не можна, зважаючи на тверду серцевину (частинки
не можуть просто проникати одна через одну), див.
рис. 1.

Рис. 1. Подвiйна перестановка у двовимiрному просторi
(лiворуч) не зводиться до одиничної операцiї, як у триви-
мiрному просторi (праворуч). Iлюстрацiю класичних тра-
єкторiй можна переформулювати на квантовий випадок
шляхом переходу до iнтеґралiв за траєкторiями.

Отже, у двовимiрному випадку подвiйна переста-
новка P 2

12 6= I i не iснує обмеження на фазу хвильової
функцiї πα. Звiдси, як уже було згадано у Вступi, i
походить назва таких частинок – енiони.

Якщо у тривимiрному просторi маємо справу iз гру-
пою перестановок SN , то вiдповiдником у двовимiр-
ному буде так звана група кiс (англ. ‘braid group’) BN

[45, 56]. Деякi її властивостi, якi виявляються багат-
шими порiвняно зi звичайною групою перестановок,
можна проiлюструвати за допомогою такого графiч-
ного зображення. Ґенераторами групи кiс є оператори
σi. Поставивши у вiдповiднiсть i-тiй частинцi струну,
що з’єднує i-тi точки, розташованi на двох впорядко-
ваних множинах (прямих), зобразимо дiю оператора
σi, як показано на рис. 2. Такий оператор вiдповiдає

перестановцi частинок 1 i 2 (узагалi кажучи, у визна-
ченому напрямку — наприклад, проти годинникової
стрiлки).

Рис. 2. Дiя оператора σ1. Струна, що виходить iз ниж-
ньої точки 1 до верхньої точки 2, пролягає над iншою
[45,57].

Як далi показано на рис. 3, повторна дiя σ1 не дає
початкової конфiґурацiї — коса “заплiтається”, тобто
топологiчно σ2

1 6= σ−1
1 σ1 = I.

Рис. 3. Подвiйна перестановка не зводиться до одинич-
ної операцiї — дiя оператора σ2

1 6= σ−1
1 σ1 = I.

Ґенератори групи кiс σi задовольняють такi влас-
тивостi (спiввiдношення Артiна, Artin relations) [45,
57,58]:

σiσi+1σi = σi+1σiσi+1, (II.3)
σiσj = σjσi, якщо |i− j| ≥ 2. (II.4)

Вiдповiднi графiчнi зображення показано на рис. 4 i
5.

Рис. 4. Графiчне зображення властивостi операторiв
групи кiс σiσi+1σi = σi+1σiσi+1 [45, 58].

Рис. 5. Графiчне зображення властивостi операторiв
групи кiс σiσj = σjσi, |i− j| ≥ 2.
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Можна також навести мiркування про те, що спiн
у двовимiрнiй задачi може набувати довiльних зна-
чень, а не лише цiлих або пiвцiлих (в одиницях ~).
Квантування спiну у тривимiрному просторi пов’яза-
не з некомутативною алґеброю спiнових операторiв

[Sj , Sk] = i~εjklSl, j, k, l = 1, 2, 3, (II.5)

де εjkl — символ Левi-Чiвiти [45, Chap. 2], див. та-
кож [59, Розд. VI]. У двовимiрному просторi вiдпо-
вiдна алґебра стає тривiальною, оскiльки зводиться
до лише одного оператора (наприклад, S3, який вiд-
повiдає обертанню навколо осi z). Очевидно, що один
оператор комутує сам iз собою, отже, iз самих йо-
го комутацiйних властивостей не випливає кванту-
вання його власних значень — для їх знаходження
потрiбно врахувати граничнi умови, якi задовольняє
хвильова функцiя. При перестановцi двох частинок,
що вiдповiдає дiї оператора повороту, вона набуває
фази e2πis, де цiлi значення s = 0,±1, . . . визнача-
ють симетричну хвильову функцiю (бозони), а пiвцi-
лi s = ±1/2,±3/2, . . . — антисиметричну (фермiони).
Оскiльки у двовимiрному просторi фаза 2πs, яка по-
в’язана iз власними значеннями оператора повороту,
може бути довiльною, то її можна ототожнити з до-
вiльним спiном.

Хвильову функцiю N енiонiв можна записати у ви-
глядi [60, Chap. 4]:

ψ(z1, . . . , zN ) =
∏
i<j

(zi − zj)αφ(z1, . . . , zN ), (II.6)

де положення k-ої частинки на площинi з координа-
тами xk, yk зручно описувати комплексною коорди-
натою zk = xk + iyk, а φ — однозначна певним чи-
ном симетризована функцiя. Сама функцiя ψ вже бу-
де багатозначною, її не вдається записати як добу-
ток одночастинкових хвильових функцiй: навiть для
iдеального газу енiонiв характерна своєрiдна далеко-
сяжна взаємодiя, пов’язана з топологiєю траєкторiй
взаємного руху частинок [34]. Це, зокрема, показує,
що розв’язування задачi N iдеальних енiонiв не зво-
диться до вiдповiдної одночастинкової задачi [61, 62].
Також не є простим перехiд до вторинного кванту-
вання для енiонiв: з цiєю метою застосовують, напри-
клад, формалiзм так званих визначникiв Слетера [63]
або вершиннi оператори моделi Калоджеро [64].

Першу фiзичну модель, яка вiдповiдає енiонам, за-
пропонував Вiлчек у виглядi композитiв магнiтного
потоку й зарядженої частинки [65]. Про спостережен-
ня iнтерференцiйної картини, яка вiдповiдала лаф-
лiнiвським квазiчастинкам (елементарним збуджен-
ням iз дробовим зарядом, характерним для дробового

квантового ефекту Голла, якi вважають одними з кан-
дидатiв на енiони), повiдомили у 2005 р. Камiно та
iн. [66]. Також експериментальнi реалiзацiї енiонiв у
системi, що складається з надпровiдної плiвки, виро-
щеної на напiвпровiдниковому гетеропереходi, запро-
понували Вiкс та iн. [67], а в одновимiрних оптичних
ґратках — Кайльманн та iн. [68].

B. q-деформацiї

Як було зазначено у Вступi, комутацiйнi спiввiдно-
шення мiж операторами породження–знищення a†, a
можна iнтерполювати мiж фермiонами (антикомута-
тор) i бозонами (звичайний комутатор), увiвши q-
деформованi комутатори або q-мутатори. Найпрос-
тiшим узагальненням буде так звана куонна (англ.
‘quon’) алґебра [69–71]:

[aj , a
†
k]q = aja

†
k − qa†kaj = δjk, (II.7)

де −1 ≤ q ≤ 1 забезпечує неперервну iнтерполяцiю
мiж q = −1, що вiдповiдає фермiонам, i q = 1 — бозо-
нами.

Якщо ввести оператор “кiлькостi частинок” N , до-
повнюючи q-мутатор вiдповiдними спiввiдношення-
ми:

aa† − qa†a = 1,
[N, a] = −a, [N, a†] = a†, (II.8)

то можна перейти до модифiкованої алґебри для но-
вих операторiв [72]

c = q−λN/2a, c† = a†q−λN/2, (II.9)

де λ — дiйсне число. У цiй новiй алґебрi комутацiйне
спiввiдношення має вигляд:

cc† − q1−λc†c = q−λN , (II.10)

причому зазвичай розглядають λ = 1 або λ = 1/2 [72].
Розгляньмо алґебру q-бозонних операторiв [28,73]:

aa† − qa†a = 1, [a, a] = [a†, a†] = 0, (II.11)
[N, a†] = a†, [N, a] = −a. (II.12)

Ортонормовану систему власних станiв можна запи-
сати так:

|n〉 =
1√
[n]q!

(a†)n|0〉, a|0〉 = 0, (II.13)

де q-факторiал

[n]q! = [n]q[n− 1]q . . . [1]q = (qn−1 + . . . q + 1)(qn−2 + . . . q + 1) . . . (q2 + q + 1)(q + 1)1;
[0]q! = 1 (II.14)
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означено через так званi q-числа, якi переходять у
звичайнi числа в бозоннiй границi q = 1:

[n]q =
qn − 1
q − 1

, [n]1 = n. (II.15)

Дiють цi операторiв на власнi стани так:

a†|n〉 =
√

[n+ 1]q|n+ 1〉, (II.16)

a|n〉 =
√

[n]q|n− 1〉, (II.17)

N |n〉 = n|n〉, (II.18)

причому

a†a = [N ], aa† = [N + 1], (II.19)

а для оператора N формально запишемо:

N =
1

ln q
ln
(
1 + (q − 1)a†a

)
. (II.20)

Можна також показати, що у великому канонiчному
ансамблi для чисел заповнення i-го рiвня з енерґiєю
εi матимемо [73]:

ni =
1

ln q

(
z−1eβεi − 1
z−1eβεi − q

)
, (II.21)

де, як звичайно, z = eβµ — активнiсть, µ — хiмiчний
потенцiал, а β = 1/T — обернена температура. Варто
звернути увагу, що тут i далi стала Больцмана дорiв-
нює одиницi, kB = 1.

Подiбно до описаного вище, декiлька рiзних ал-
ґебр для q-фермiонних операторiв розглянули Алґiн
[74,75], Алґiн i Сенай [76].

Р.-Монтейро та iн [77] розглянули таку q-бозонну
алґебру:

aa† − qa†a = q−N ,

[N, a†] = a†, [N, a] = −a, (II.22)

i для гамiльтонiана

H = ~ωA†A, A† = a†qN/2, A = qN/2a, (II.23)

у границi q → ∞ отримали фермiоноподiбний вираз
для чисел заповнення:

〈N〉 ' 1 + 2e−~ωβq2

1 + e~ωβ + e−~ωβq2 . (II.24)

Чан i Чень [78] у межах алґебри (II.22) для q-
деформованих бозе-осциляторiв iз гамiльтонiаном

H =
∑

k

~ωk

2

(
aka

†
k + a†kak

)
(II.25)

за допомогою функцiй Ґрiна одержали такий фор-
мальний результат для функцiї розподiлу:

n(ε) =
{

exp
~ωβ(qN+1 + q−(N+1))

2
− 1
}−1

. (II.26)

На завершення цього роздiлу вiдзначу ще двi ал-
ґебри, у яких автори розглядали комплексний пара-
метр q на одиничному колi |q| = 1. У працi Дутта та
iн. [79] аналiзували спiввiдношення мiж операторами
породження–знищення q-фермiонiв у виглядi:

fqf
†
q + q

1
2 f†q fq = q−

1
2 Nf , (II.27)

[Nf , fq] = −fq, [Nf , f
†
q ] = f†q . (II.28)

В iншiй працi Ян та iн. [80] запропонували такий ва-
рiант:

aqa
†
q − qa†qaq = 1, aq∗a

†
q∗ − q∗a†q∗aq∗ = 1.

aq = (a†q∗)
†, (II.29)

де q = e2πi/(s+1) — (s + 1)-ий корiнь iз одиницi, а зi-
рочка позначає комплексне спряження.

Подiбно до операторiв fq iз [79], можна показати,
що цi оператори мають таку властивiсть нiльпотент-
ностi:

(aq)
n = (aq∗)

n =
(
a†q
)n

= (a†q∗)
n = 0, (II.30)

якщо n ≥ s+ 1.

Отже, така алґебра вiдповiдає обмеженню на запов-
нення одного квантового стану не бiльше за s, тобто
статистицi Джентiле [21], про яку йтиметься в наступ-
ному роздiлi.

III. СТАТИСТИКО-МЕХАНIЧНI
УЗАГАЛЬНЕННЯ

У межах статистичної фiзики дробовi (промiжнi)
статистики можна отримати, ґрунтуючись на виразах
для кiлькостi мiкростанiв Wi, що забезпечуватимуть
iнтерполяцiю мiж бозонами (B) i фермiонами (F):

WB
i =

(Gi +Ni − 1)!
Ni! (Gi − 1)!

, WF
i =

Gi!
Ni! (Gi −Ni)!

, (III.1)

де Gi — ступiнь виродження i-того рiвня, а Ni — кiль-
кiсть частинок на цьому рiвнi.

Для знаходження чисел заповнення ni = Ni/Gi

(функцiї розподiлу), що вiдповiдають певнiй статис-
тицi, можна скористатися таким методом. Ентропiя
системи S пов’язана з кiлькiстю мiкростанiв W вiдо-
мим спiввiдношенням:

S = lnW, де W =
∏

i

Wi(Ni). (III.2)

Вираз для ni отримуємо внаслiдок знаходження екс-
тремуму цього функцiонала за додаткових умов, що
фiксують кiлькiсть частинок у системi

N =
∑

i

Ni, (III.3)

та повну енерґiю
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E =
∑

i

εiNi, (III.4)

де εi — енерґiя i-того рiвня.
Таким чином, потрiбно розв’язати задачу на умов-

ний екстремум:

δS + αδN − βδE = 0, (III.5)

де варiацiю беремо за Ni, а множники Лаґранжа по-
в’язанi з температурою T i хiмiчним потенцiалом µ:
α = µ/T , β = 1/T , у чому легко переконатися на пiд-
ставi стандартних термодинамiчних спiввiдношень.

A. Статистика Джентiле

Можна постулювати певний промiжний розподiл,
у якому максимальна заселенiсть рiвня буде обмеже-
на якимось числом d. Вiдповiдну статистику назива-
ють статистикою Джентiле [21]. Зрозумiло, що при
d = 1 матимемо граничний випадок розподiлу Фермi,
а d = ∞ вiдповiдає розподiловi Бозе.

Вираз для чисел заповнення у статистицi Джентi-
ле можна отримати, виходячи з виразу для кiлькос-
тi способiв розподiлу частинок за всiма можливими
енерґетичними рiвнями:

W =
∏

i

Gi!
ni(0)!ni(1)! . . . ni(d)!

,

де

Gi =
d∑

j=0

ni(j) (III.6)

— ваговий множник i-того стану, кiлькiсть частинок
на i-тому рiвнi буде

Ni =
d∑

j=0

jni(j). (III.7)

Унаслiдок цього отримуємо варiацiйну задачу (III.5),
де кiлькiсть частинок та енерґiю задано виразами
(III.3) i (III.4), див., наприклад, [26, Гл. 3, 4]. З її роз-
в’язкiв матимемо числа заповнення:

nG
i =

1
z−1eεi/T − 1

− d+ 1
z−(d+1)e(d+1)εi/T − 1

, (III.8)

де z = eµ/T — активнiсть. Нескладно переконатися,
що справдi d = 1 дає розподiл Фермi, а d = ∞ —
розподiл Бозе.

Цiкавою рисою статистики Джентiле є те, що висо-
котемпературна поведiнка системи в нiй наближаєть-
ся до результатiв статистики Бозе, тодi як у низько-
температурнiй границi спостерiгають прояви, харак-
тернi для статистики Фермi. Зокрема, iз самого озна-
чення статистики випливає iснування аналога рiвня
Фермi εG: при T = 0 функцiя nG

i має сходинкоподiб-
ну форму, тобто всi частинки перебувають у станах з
енерґiєю, меншою за εG.

Рiвняння стану iдеального D-вимiрного газу N час-
тинок iз дисперсiєю εp = aps, якi пiдкоряються ста-
тистицi Джентiле, можна записати так [45, p. 160–
161]:

pV

NT
=

∞∑
j=1

(
N

AD,sV TD/s

)j−1

bGj , (III.9)

де стала

AD,s =
2a−D/s

(4π~2)D/2

Γ(D/s)
sΓ(D/2)

, (III.10)

а вiрiальнi коефiцiєнти bGj визначаються вiдповiдними
вiрiальними коефiцiєнтами такої ж системи зi статис-
тикою Бозе bBj :

bGj = bBj , якщо j ≤ d,

bGd+1 = bBd+1 +
d

(d+ 1)D/s
, (III.11)

див. також [79].
У високотемпературнiй границi теплоємнiсть такої

системи CV також пов’язана з теплоємнiстю вiдповiд-
ного бозе-газу CB

V [45, 79]:

CV

N
=
CB

V

N
− 1

(d+ 1)D/s
(III.12)

× Dd

s

(
Dd

s
− 1
)(

N

AD,sV TD/s

)d

+ . . . .

Хоча фiзична реалiзацiя статистики Джентiле в ре-
альних системах є досить сумнiвною, ця модель ста-
новить не лише академiчний iнтерес [81]. Зважаючи
на вiдносну простоту виразу для чисел заповнення
i прозорiсть iнтерпретацiї параметра d, статистику
Джентiле зручно використовувати як певне узагаль-
нення з подальшим переходом до бозонної й фермiон-
ної границь [82, 83]. Цю статистику було застосовано
до розв’язування задачi про обмеженi розбиття в тео-
рiї чисел [84]. Можна також показати, що вiдповiдний
добiр параметра статистики d дозволяє моделювати
скiнченну бозе-сиcтему [85].

Як показали Дай i Сє [86], для отримання розподiлу
Бозе–Айнштайна граничний перехiд за параметром
статистики Джентiле d→∞ потрiбно виконувати пе-
ред термодинамiчним граничним переходом за кiль-
кiстю частинок N →∞. Особливостi термодинамiки,
зокрема температурну поведiнку теплоємностi та хi-
мiчного потенцiалу, системи слабковзаємодiючих од-
новимiрних осциляторiв з цiєю статистикою проана-
лiзовано у працi [87]. Шень та iн. [88] дослiджували
зв’язок мiж статистикою Джентiле й енiонною статис-
тикою та визначили, за яких умов мiж ними можна
встановити певну (неповну) еквiвалентнiсть. Також
межi застосовностi статистики Джентiле до задач, по-
в’язаних зi статистикою Голдейна–Ву, обговорювали
Ван та iн. [89], вiдзначаючи математичну простоту
виразу для функцiї розподiлу в першiй.
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B. Статистика Голдейна–Ву

Голдейн [42] запропонував поняття параметра ста-
тистичної взаємодiї

g = −dN+∆N − dN

∆N
, (III.13)

де dN — розмiрнiсть простору одночастинкових станiв
системи N частинок за умови, що координати решти
N − 1 частинок фiксованi. Зрозумiло, що g = 1 для
фермiонiв (додавання однiєї частинки забирає один
стан вiдповiдно до принципу Паулi) i g = 0 для бозо-
нiв (через вiдсутнiсть обмеження на заповнення ста-
нiв). На параметр g накладено лише очевидне обме-
ження g > 0, натомiсть статистики з g > 1, що ви-
ходять за межi iнтерполяцiйного iнтервалу g ∈ [0; 1],
цiлком можна розглядати. Фактично, пропозицiя Гол-
дейна полягає в постулюваннi деякого узагальненого
принципу Паулi, який може стосуватися не одного, а
декiлькох станiв.

Для кiлькостi мiкростанiв станiвWi, у яких можуть
перебувати Ni iдентичних частинок, що займають Gi

станiв, можна використати таку комбiнаторну iнтер-
поляцiйну формулу [43]:

Wi =
[Gi + (Ni − 1)(1− g)]!
Ni! [Gi − gNi − (1− g)]!

, (III.14)

яка у границях g = 0 i g = 1 переходить у стандарт-
нi вирази для бозонiв WB

i i фермiонiв WF
i вiдповiдно

(III.1).
Середнi числа заповнення ni = Ni/Gi виражаються

так:

ni =
1

w
(
e(εi−µ)/T

)
+ g

, (III.15)

де функцiя w(x) задовольняє трансцендентне рiвнян-
ня

wg(x) [1 + w(x)]1−g = x ≡ e(εi−µ)/T . (III.16)

Легко переконатися, що при g = 0 отримаємо w(x) =
x− 1 — тобто розподiл Бозе, а при g = 1 будемо мати
w(x) = x, тобто розподiл Фермi. Зазначу, що такий
вираз для чисел заповнення у промiжнiй статистицi
було отримано й ранiше, зокрема його можна знайти
у працi Капура [90].

У границi x→∞ розв’язком рiвняння (III.16) буде
w(x) ' x, що дає

ni = e−(εi−µ)/T (III.17)

— розподiл Больцмана, який, як бачимо, не залежить
вiд параметра статистики g, чого й треба було очiку-
вати.

Iз того, що x у рiвняннi (III.16) завжди додатне,
випливає, що також w > 0, отже

ni ≤ 1/g. (III.18)

Як нескладно переконатися, при T = 0 поведiнка чи-
сел заповнення нагадуватиме статистику Фермi:

ni =
{

1/g, якщо εi < µ0,
0, якщо εi > µ0,

(III.19)

де µ0 — аналог енерґiї Фермi.
Рiвняння (III.16) можна розв’язати аналiтично для

деяких значень g, що вiдрiзняються вiд фермiонної та
бозонної границь, а саме: g = 1

2 , 2,
1
3 , 3,

1
4 , 4. Найпрос-

тiший результат отримаємо для так званих семiонiв
(англ. ‘semion’) iз g = 1/2:

ni =
1√

1/4 + e2(εi−µ)/T
. (III.20)

Загалом, для частинок, що пiдкоряються статистицi
Голдейна–Ву, використовують назви ‘ексклюзон’ (ан-
гл. ‘excluson’) або g-он.

Як згадувалося у Вступi, дробова статистика мо-
же виникати ефективно в системах iз взаємодi-
єю. Виявляється, що взаємодiючi фермiони в моде-
лi Калоджеро–Сазерленда [91, 92] з гамiльтонiаном
(~ = m = 1)

H =
N∑

i=1

(
−1

2
∂2

∂x2
i

+
1
2
ω2x2

i

)
+

∑
1≤i<j≤N

λ

(xi − xj)2
,

(III.21)

λ =
g(g − 1)

2
,

вiдповiдають iдеальному газовi ексклюзонiв (III.15)
[93]. Також цiєю статистикою можна описувати дво-
вимiрний електронний газ iз короткосяжними взаємо-
дiями [94], хоча тут iдентифiкацiя параметра статис-
тики через значення рiвня Фермi допускає й iншi варi-
анти (статистика Джентiле, Полiхронакоса). Цiкаво,
що тричастинкова модель Калоджеро з −1/4 < λ < 0
дозволяє емулювати енiонну статистику [95].

Розрахувати термодинамiчнi функцiї системи час-
тинок зi статистикою Голдейна–Ву можна стандарт-
ним способом. Нижче наведено результат для рiвнян-
ня стану двовимiрного iдеального газу N частинок з
дисперсiєю εk = ~2k2/2m у границi eµ/T � 1, коли
функцiя w(x) = x+ g − 1 [43]:

p

T
= ρ2

(
1 +

2g − 1
4

ρ2λ
2

)
, (III.22)

де p — тиск, T — температура, ρ2 = N/V2 — двовимiр-
на густина. Цей вираз, який фактично є вiрiальним
розкладом, буде використано в роздiлi V для встанов-
лення зв’язку мiж рiзними типами статистик. Як лег-
ко зауважити, “статистична взаємодiя” є вiдштовху-
вальною при g > 1/2 i притягальною при g < 1/2 [43].

Нескладно отримати високотемпературний роз-
клад теплоємностi D-вимiрного iдеального газу екс-
клюзонiв iз дисперсiєю εp = aps [45, p. 154]:

CV

N
=
D

s

[
1 +

g − 1/2
2D/s

ρD

AD,sTD/s

(
1− D

s

)
+ . . .

]
,

(III.23)
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де ρD —D-вимiрна густина, AD,s — константа (III.10).
Термодинамiку iдеального газу зi статистикою

Голдейна–Ву вивчали рiзнi групи, зокрема Iсаков та
iн. [96], Джойс та iн. [97]. Аояма [98], розглядаючи
модель сильного зв’язку на ґратцi (tight-binding mod-
el), показав, що теплоємнiсть вiдповiдного двовимiр-
ного газу характеризується певними особливостями,
на вiдмiну вiд звичайної системи, у якiй не прояв-
ляється залежнiсть вiд параметра статистики. Цiнь
i Чень [99] аналiзували швидкiсть звуку i стисли-
вiсть газу ексклюзонiв у гармонiчнiй пастцi. Анґель
та iн. [100] застосували дробову виключну статисти-
ку для розрахунку термодинамiчних характеристик
релятивiстської ядерної матерiї.

Статистика Голдейна–Ву також виявилася корис-
ною в математичних задачах: зокрема за її допомо-
гою отримано деякi спiввiдношення для так званого
дилогарифма Роджерса [101].

C. Статистика Полiхронакоса

У 1996 роцi Полiхронакос [20] запропонував таку
реалiзацiю дробової статистики: нехай перша частин-
ка в системi може зайняти один iз G станiв, друга вже
має на вибiр (G − γ) станiв, третя — (G − 2γ) станiв
i т. д. Повну кiлькiсть мiкростанiв, що комбiнаторно
вiдповiдає кiлькостi способiв розмiщення Ni частинок
по Gi станах, можна записати так:

W =
∏

i

Gi(Gi − γ)(Gi − 2γ) . . . (Gi − (Ni − 1)γ)
Ni!

.

(III.24)

Переписавши кiлькiсть мiкростанiв у виглядi [20]

Wi = γN (Gi/γ)!
N !(Gi/γ −Ni)!

, (III.25)

де пiд факторiалом нецiлого числа мають на увазi
узагальнення через гамма-функцiю x! = Γ(x + 1),
можна стандартним способом показати, що середнi
числа заповнення ni = Ni/Gi у цiй статистицi вира-
жаються простим спiввiдношенням:

ni =
1

e(εi−µ)/T + γ
. (III.26)

Зокрема, Ачар’я i Нараяна Свамi [102] розглядали
цей вираз як простий варiант статистико-механiчного
опису енiонiв iз коректною граничною поведiнкою в
бозоннiй i фермiоннiй границях. Легко бачити, що
граничнi значення γ = ±1 виразу для кiлькостi мiк-
ростанiв (III.24) вiдповiдають розподiлам Фермi та
Бозе (III.1).

Зважаючи на математичну подiбнiсть виразу
(III.26) до функцiй розподiлу у статистиках Бозе–
Айнштайна i Ферма–Дiрака, нескладно отримати рiв-
няння стану та результати для вiрiальних коефiцiєн-
тiв iдеального D-вимiрного газу з дисперсiєю εp = aps

у статистицi Полiхронакоса [45, p. 163]:

bPj (γ) = |γ|j−1bBj , якщо γ < 0,

bPj (γ) = γj−1bFj , якщо γ > 0, (III.27)

де bB,F
j — j-ий вiрiальний коефiцiєнт бозе- або фермi-

системи вiдповiдно, див. також [102].
Як i у статистицi Джентiле, функцiя розподiлу

(III.26) може виникати в контекстi q-деформованих
алґебр [103]. Статистику Полiхронакоса також неод-
норазово аналiзували одночасно з деякими iншими
видами дробових статистик, насамперед це стосуєть-
ся узагальнень Джентiле й Голдейна–Ву [45,104,105].

Мiрза i Могаммадзаде [105] вивчали так звану тер-
модинамiчну геометрiю [106] кiлькох типiв дробової
статистики. Зокрема, було виявлено явище, подiбне
до бозе-конденсацiї в iдеальному газi зi статистикою
Полiхронакоса. Заре та iн. [107] розглядали бозе-газ
на розтягнутому горизонтi чорних дiр Шварцшiльда
i Керра, використовуючи статистику Полiхронакоса
для моделювання взаємодiї в газi ґравiтонiв.

Плавний перехiд у рiвняннi (III.26) мiж фермi- i
бозе-статистикою, минаючи так звану квантову ста-
тистику Больцмана (α = 0), можна забезпечити ви-
бором параметра γ у виглядi комплексного числа
γ = eiπν , ν = 0÷ 1. Виявляється, що зокрема в бозон-
нiй границi така система вiдповiдатиме бозе-газовi з
енерґетичним спектром εp, який мiстить малу розсiю-
вальну (уявну) частину εp = εp + iκp, що пов’язана з
параметром статистики ν: κp ' πνTεp [108]. Особли-
востi одновимiрної системи осциляторiв iз такою ста-
тистикою проаналiзовано в [109].

IV. НЕЕКСТЕНСИВНА СТАТИСТИКА

Традицiйно ентропiю вводять як логарифм кiлькос-
тi мiкростанiв:

S = lnW, (IV.1)

причому звiдси майже автоматично випливає адитив-
нiсть ентропiї:

S(A+B) = S(A) + S(B), (IV.2)

де A i B позначають пiдсистеми, а логарифм добут-
ку їхнiх iмовiрностей (що вiдповiдає системi A + B)
зводиться до суми логарифмiв.

Цю ентропiю, вiдому як ентропiя Больцмана–
Ґiббса, можна переписати через iмовiрностi pj реа-
лiзацiї j-го стану вiдомим способом:

S = −
∑

j

pj ln pj . (IV.3)

Виявляється, що адитивнiсть ентропiї, яка є май-
же iнтуїтивною, може порушуватися для рiзноманiт-
них систем, що мають певнi особливостi. Зокрема, до
таких особливих належать фрактальнi структури та
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системи, у яких наявна далекодiйна взаємодiя (у бiль-
шостi “традицiйних” об’єктiв у взаємодiях беруть без-
посередню участь лише близькi сусiди). Iншим при-
кладом можуть бути суттєво немаркiвськi процеси
(системи з “пам’яттю”). Окрiм суто фiзичних явищ,
викладений нижче пiдхiд [50, Chap. 1] можна застосу-
вати й у суспiльних дисциплiнах (моделi фiнансових
ринкiв, лiнгвiстичнi закони тощо).

Так звана неекстенсивна статистика, описана в цьо-
му роздiлi, стоїть дещо осiбно порiвняно з наведеними
в попереднiх. Узагалi кажучи, iснує щонайменше зо
два десятки способiв узагальнити означення ентропiї
Больцмана–Ґiббса (IV.3). Один iз них, який запропо-
нував Цаллiс [49], розглянемо нижче.

Можна ввести узагальнену ентропiю спiввiдношен-
ням

Sq =
1

q − 1

(
1−

W∑
n=1

pq
n

)
,

W∑
n=1

pn = 1. q ∈ R. (IV.4)

Нескладно переконатися, що в границi q → 1 отримає-
мо звичну ентропiю Больцмана–Ґiббса (IV.3). Справ-
дi,

pq−1
n = e(q−1) ln pn ' 1 + (q − 1) ln pn

й ентропiя набуває вигляду

Sq =
1

q − 1

(
1−

W∑
n=1

pq
n

)
= . . . = −

W∑
n=1

pn ln pn,

що збiгається з очiкуваним виразом (IV.3).
Замiсть умови адитивностi (екстенсивностi), зада-

ної формулою (IV.2), ентропiя (IV.4) задовольняє
спiввiдношення

Sq(A+B) = Sq(A) + Sq(B)
+ (1− q)Sq(A)Sq(B), (IV.5)

тобто є неекстенсивною величиною. При цьому iндекс
q є фактично мiрою неекстенсивностi.

Як i звичайна ентропiя, Sq досягає максимуму за
умови рiвних iмовiрностей pn = 1/W ∀n (т. зв. прин-
цип Лапласа):

Sq =
W 1−q − 1

1− q
. (IV.6)

У границi q → 1 звiдси отримаємо вiдоме спiввiдно-
шення Больцмана S = lnW .

Уводячи q-логарифм

lnq x ≡
x1−q − 1

1− q
, ln1 x = lnx, (IV.7)

можна записати ентропiю Цаллiса в больцманоподiб-
нiй формi

Sq = lnq W. (IV.8)

Легко показати, що оберненою до q-логарифма буде
така q-експонента:

expq(x) = [1 + (1− q)x]1/(1−q), (IV.9)

яка у границi q → 1 переходить у звичайну експонен-
ту.

Варто звернути увагу, що q-експонента Цаллiса вiд-
рiзняється вiд q-експонент, що виникають у деяких iн-
ших задачах, зокрема пов’язаних iз q-деформованими
комутаторами:

expq x ≡ ex
q =

∞∑
j=0

xj

[j]q!
,

(IV.10)

Expq x ≡ Ex
q =

∞∑
j=0

qj(j−1)/2 xj

[j]q!
,

де q-факторiал задано формулою (II.14). Зрозумiло,
що

ex
1 = Ex

1 = ex. (IV.11)

Для знаходження ймовiрностей pn скористаймося
стандартним методом множникiв Лаґранжа. Екстре-
мум ентропiї Sq визначимо з умови

δ

{
1

q − 1

W∑
n=1

(pn − pq
n)− α

W∑
n=1

pn − β
W∑

n=1

εnpn

}
= 0,

де одиницю в означеннi Sq розписано як 1 =
W∑

n=1

pn.

Отримаємо остаточно

pn =
{

1− (q − 1)(α+ βεn)
q

} 1
q−1

. (IV.12)

За допомогою узагальненої статистичної суми

Zq =
{

1− (q − 1)α
q

}− 1
q−1

, (IV.13)

з якою вiльна енерґiя пов’язана спiвiдношенням

F = − q
β

lnq Zq = −(1 + α)
1
β
, (IV.14)

визначимо температуру як

T =
1− (q − 1)α

β
=

1
Zq−1

q

1
β
. (IV.15)

Тепер iмовiрнiсть pn набуває звичного “ґiббсiвського”
вигляду:

pn =
1
Zq

expq

(
−εn

T

)
. (IV.16)

Додатковий коефiцiєнт у зв’язок (IV.15) мiж T i β на-
справдi ускладнює опис систем за допомогою ентро-
пiї Цаллiса. Щоб уникнути вiдповiдних проблем, було
запропоновано низку модифiкацiй описаного пiдходу,

2001-9



А. РОВЕНЧАК

вiдомих як статистики (Цаллiса–)Мендеса–Пластiно
[52], Курадо(–Цаллiса) [51], Башкiрова [53] та iн.

Iснують також q-узагальнення розподiлiв Фермi–
Дiрака й Бозе–Айнштайна [110–112]:

ni =
1

{1 + (q − 1)β(εi − µ)}
1

q−1 ± 1

=
1

expq[β(εi − µ)]± 1
. (IV.17)

Модифiкацiю виразу для ентропiї застосував Ван
зi спiвавторами [112–114] для побудови статистико-
механiчних узагальнень на пiдставi так званої непов-
ної iнформацiйної теорiї. Наприклад, неповна умова
нормування

W∑
i=1

pq
i = 1 (IV.18)

i вiдповiдно утворена узагальнена ентропiя

Sq = −
W∑
i=1

pq
i ln pi (IV.19)

дають змогу отримати вираз для чисел заповнення
бозе- або фермiподiбних збуджень у так званiй екс-
тенсивнiй неповнiй статистицi (extensive incomplete
statistics) [113]:

ni =
1

eq(εi−µ)/T ± 1
. (IV.20)

Неекстенсивнi аналоги [112, 114] можна утворити
подiбно до розподiлiв Фермi та Бозе у статистицi Цал-
лiса (IV.17):

ni =
1

{1 + (q − 1)β(εi − µ)}
q

q−1 ± 1

=
1

expq[qβ(εi − µ)]± 1
. (IV.21)

Загалом, неекстенсивна статистика допускає й багато
iнших узагальнень квантових розподiлiв, а їх деталь-
ний аналiз потребує окремого розширеного огляду, що
виходить далеко за межi тематики цiєї працi.

V. УСТАНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МIЖ
РIЗНИМИ ТИПАМИ СТАТИСТИК

A. Вiрiальний розклад

Вiрiальний розклад для рiвняння стану двовимiр-
ної системи можна записати у виглядi:

p

T
= ρ2

[
1 + b2 ρ2λ

2 + b3 (ρ2λ
2)2 + . . .

]
, (V.1)

де p — тиск, T — абсолютна температура, ρ2 = N/V2

— двовимiрна густина (концентрацiя) системи, а

λ =
(

2π~2

mT

)1/2

(V.2)

— довжина теплової хвилi де Бройля. Множники bj —
знерозмiренi j-тi вiрiальнi коефiцiєнти. Для подаль-
шого викладу корисно пригадати вiрiальний розклад
iдеального двовимiрного газу зi статистикою Фермi
або Бозе:

p

T
= ρ2

(
1± 1

4
ρ2λ

2 + . . .

)
, (V.3)

де верхнiй знак вiдповiдає фермiонам, а нижнiй — бо-
зонам, тобто другi вiрiальнi коефiцiєнти будуть вiдпо-
вiдно:

bF2 = +
1
4
, bB2 = −1

4
. (V.4)

Для знаходження вiрiальних коефiцiєнтiв можна
скористатися кластерним розвиненням [45, Ch. 4]. Пе-
репишiмо рiвняння стану через велику статистичну
суму Ξ:

pV2

T
= lnΞ(z, V2, T ), (V.5)

де z — активнiсть. Густина дорiвнює

ρ2 = z
∂

∂z

(
1
V2

ln Ξ
)

V2,T

. (V.6)

Застосовуючи кластерне розвинення

1
V2

ln Ξ =
∞∑

`=1

B`z
` (V.7)

до рiвняння стану (V.5), отримаємо:

∞∑
`=1

B`z
` =

( ∞∑
`=1

`B`z
`

)
(V.8)

×

[
1 + b2 λ

2

( ∞∑
`=1

`B`z
`

)
+ . . .

]
.

Звiдси вiдразу маємо зв’язок:

b2 = − 1
λ2

B2

B2
1

, (V.9)

i для вищих вiрiальних коефiцiєнтiв можна анало-
гiчно одержати результати, прирiвнюючи коефiцiєнти
при однакових степенях z.

Зобразивши велику статистичну суму через статис-
тичнi суми ZN системи N частинок

Ξ =
∞∑

N=0

zNZN , Z0 ≡ 1, (V.10)

iз кластерного розвинення (V.7) матимемо:

B1 =
Z1

V2
, B2 =

2Z2 − Z2
1

2V2
, . . . , (V.11)
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де враховано розклад логарифма ln(1+x) = x−x2/2±
. . ., або для другого вiрiального коефiцiєнта:

b2 = −V2

λ2

2Z2 − Z2
1

2Z2
1

. (V.12)

Iдеальний енiонний газ можна розглядати як взаємо-
дiючий бозе-газ. Зважаючи на те, що одночастинкова
статистична сума Z1 не залежить вiд статистики, пе-
репишiмо b2 у виглядi:

b2(α) = b2(0)− V2

λ2

Z2(α)− Z2(0)
Z2

1

, (V.13)

де b2(0), Z2(0) вiдповiдають iдеальному бозе-газовi, а
параметр α ∈ [0; 1]. Варто зазначити, що всi цi вирази
мають сенс лише в термодинамiчнiй границi V2 →∞.

Задачу далi зручно розглядати, помiстивши систе-
му в осциляторний потенцiал iз частотою ω як реґуля-
тор. Одночастинкову статистичну суму легко обчис-
люємо, зважаючи на спектр En = (n+ 1)~ω, причому
виродження n-го рiвня дорiвнює n+ 1:

Z1 =
∞∑

n=0

(n+ 1)e−(n+1)β~ω =
1

4 sinh2 β~ω
2

. (V.14)

У двочастинковiй задачi перейдiмо до системи центра
мас, записавши зовнiшнiй потенцiал як

ω2(r2
1 + r2

2) = 2ω2R2 +
ω2

2
r2, (V.15)

де радiус-вектор центра мас R = (r1 + r1)/2, а r =
r2 − r1 — вiдносна вiддаль.

У двочастинковiй статистичнi сумi можна видiлити
внесок центра мас:

Z2 = Z1Z̃2, (V.16)

причому Z1 тут уже вiдповiдає одночастинковiй зада-
чi з частотою ω2

c.m. = 2ω2, див. (V.15). Зважаючи на
те, що енерґетичний спектр задачi двох енiонiв має
двi гiлки,

E(1)
n = (2n+ 1 + α)~ω з виродженням n+ 1,

E(2)
n = (2n+ 1− α)~ω з виродженням n,

де n = 0, 1, 2, 3 . . . , (V.17)

отримаємо статистичну суму:

Z̃2 =
∞∑

n=0

[
(n+ 1)e−(2n+1+α)β~ω + ne−(2n+1−α)β~ω

]
=

cosh(1− α)β~ω
2 sinh2 β~ω

. (V.18)

Вираз (V.13) можна тепер переписати так:

b2(α) = b2(0)− V2

λ2

Z̃2(α)− Z̃2(0)
Z1

. (V.19)

Далi для спрощення перейдемо до термодинамiчної
границi, що вiдповiдає ω → 0. Враховуючи, що з од-
ночастинкової задачi можна встановити зв’язок мiж

статистичною сумою Z1 = V2/λ
2 i частотою зовнiш-

нього потенцiалу, матимемо з (V.14):

V2

λ2
=

1
β2~2ω2

=
2

β2~22ω2
= 2Z1, (V.20)

де через Z1 вже позначено вiдповiдник у двочастин-
ковiй задачi. Узагалi кажучи, такi не зовсiм очевиднi
мiркування є наслiдком реґуляризацiї осциляторним
потенцiалом, унаслiдок якої у кластерних коефiцiєн-
тах потрiбно робити перехiд B` → `B`.

Пiсля елементарних перетворень, беручи до ува-
ги другий вiрiальний коефiцiєнт iдеального бозе-газу
(V.4) b2(0) = −1/4, остаточно матимемо для iдеаль-
ного енiонного газу:

b2(α) = −1
4
(1− 4α+ 2α2). (V.21)

Цiкаво, що для α = 1 отримуємо правильну фермiон-
ну границю (V.4) b2(1) = +1/4.

Для вищих вiрiальних коефiцiєнтiв аналiтичнi ре-
зультати не вiдомi через складнiсть задачi N ≥ 3 енi-
онiв [115]. Варто вiдзначити, наприклад, таке точне
спiввiдношення симетрiї для третього вiрiального ко-
ефiцiєнта [45,116]:

b3(α) = b3(1− α). (V.22)

Отриманi вирази для вiрiальних коефiцiєнтiв мож-
на використати, щоб установити вiдповiднiсть мiж
енiонною статистикою та iншими видами дробових
статистик. Виявляється, що жодне з описаних уза-
гальнень квантової статистики не дає точної вiдповiд-
ностi [45] i вдається зiставити лише деякi види статис-
тик iз певною точнiстю.

Наприклад, iдеальний двовимiрний газ, що пiдко-
ряється статистицi Джентiле з d ≥ 2, має другий вi-
рiальний коефiцiєнт (III.11), (V.4)

bG2 = bB2 = −1
4
, (V.23)

що нiяк не вдається зiставити з вiрiальним коефiцiєн-
том енiонiв (V.21) b2(α) = − 1

4 (1−4α+2α2), за винят-
ком хiба що тривiального значення α = 0.

Iз рiвняння (III.22) другий вiрiальний коефiцi-
єнт iдеального двовимiрного газу зi статистикою
Голдейна–Ву дорiвнює:

bHW
2 =

1
4
(2g − 1). (V.24)

Порiвнюючи його з другим вiрiальним коефiцiєнтом
енiонiв (V.21), отримаємо зв’язок мiж параметрами
статистик g та α:

g = 2α− α2. (V.25)

Подiбно до цього, зiставляючи вiрiальний розклад
енiонiв iз результатом для статистики Полiхронако-
са (III.27)
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bP2 = −1
4
|γ|, (V.26)

де взято до уваги бозоноподiбний тип статистики з
γ < 0, отримаємо зв’язок мiж параметрами γ й α:

γ = 4α− 2α2 − 1. (V.27)

Проте наведенi результати не дають змоги повнiс-
тю ототожнити статистику енiонiв нi зi статистикою
Голдейна–Ву, нi зi статистикою Полiхронакоса: уже
третiй вiрiальний коефiцiєнт у них не буде збiгати-
ся [45, Chap. 5].

Також не вдається знайти повної аналогiї статис-
тик, описаних у роздiлi III. Так, у високотемператур-
нiй границi рiвняння стану у статистицi Джентiле має
лише бозоноподiбну поправку, на вiдмiну вiд статис-
тик Голдейна–Ву чи Полiхронакоса [104]. Наближе-
но можна зiставляти статистики на пiдставi значень
аналога рiвня Фермi, що не забезпечує вiдповiднос-
тi в усьому температурному iнтервалi. Цiкаво, що в
певному наближеннi все ж можна знайти вiдповiд-
нiсть статистики Голдейна–Ву i статистики Джентiле
на пiдставi поведiнки чисел заповнення [89].

B. Розклади за параметром статистики

Зв’язок мiж рiзними типами дробової статистики
можна встановити, дослiджуючи малi вiдхилення вiд
певної традицiйної статистики (Бозе або Фермi). Для
визначеностi далi вiдштовхуватимемося вiд статисти-
ки Бозе. Нехай аналiзована система характеризуєть-
ся одночастинковим спектром εj , а Gj означає ви-
родження j-го рiвня. Хiмiчний потенцiал вiдповiдної
бозе-системи µB пов’язаний з кiлькiстю частинок N i
температурою T так:

N =
∑

j

Gj

e(εj−µB)/T − 1
. (V.28)

Розгляньмо далi систему, що пiдкоряється статис-
тицi Полiхронакоса (III.26), у якiй параметр γ = a−1,
де a→ 0. Хiмiчний потенцiал такої системи µP визна-
чає рiвняння

N =
∑

j

Gj

e(εj−µP)/T − 1 + a
, (V.29)

i його можна записати, увiвши мале вiдхилення вiд
хiмiчного потенцiалу бозе-системи:

µP = µB + ∆µP. (V.30)

Розкладаючи далi вираз пiд сумою в рiвняннi (V.29) в ряд за малими величинами a та ∆µP з точнiстю до
лiнiйних поправок, отримаємо:

N =
∑

j

Gj

e(εj−µP)/T − 1 + a
=
∑

j

Gj

e(εj−µB)/T − 1
+
∑

j

Gj[
e(εj−µB)/T − 1

]2 {∆µP

T
e(εj−µB)/T − a

}
. (V.31)

Звiдси, з урахуванням (V.28), матимемо:

∆µP

T
= a

P

N + P
, де P =

Gj[
e(εj−µB)/T − 1

]2 , (V.32)

див. також [108].
Подiбно можна встановити поправку до хiмiчного потенцiалу системи з аналогом бозе-статистики в пiдходi

Цаллiса (IV.17):

N =
∑

j

Gj

e
(εj−µTs)/T
q − 1

=
∑

j

Gj

e(εj−µB)/T − 1
+
∑

j

Gje
(εj−µB)/T[

e(εj−µB)/T − 1
]2
{

∆µTs

T
−
(
εj − µB

T

)2
q − 1

2

}
, (V.33)

де q → 1, а хiмiчний потенцiал

µTs = µB + ∆µTs. (V.34)

Такi самi розклади можна записати для бозе-системи зi спектром εj +∆εj , де мала поправка ∆εj може бути,
наприклад, спричинена взаємодiєю. Вiдповiдний хiмiчний потенцiал µ мало вiдрiзнятиметься вiд µB:

µ = µB + ∆µ, (V.35)

причому

N =
∑

j

Gj

e(εj+∆εj−µ)/T − 1
=
∑

j

Gj

e(εj−µB)/T − 1
+
∑

j

Gje
(εj−µB)/T[

e(εj−µB)/T − 1
]2 ∆µ−∆εj

T
. (V.36)
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Беручи до уваги останнiй результат i порiвнюючи
його з виразами (V.31) i (V.33), можна говорити про
те, що взаємодiючiй бозе-системi з певною точнiстю
вдається поставити у вiдповiднiсть системи iз дробо-
вими статистиками, параметри яких пов’язанi з по-
правкою до спектра ∆εj . Для отримання цього зв’яз-
ку вимагатимемо, наприклад, щоб енерґiї рiзних сис-
тем, розрахованi через числа заповнення nj у вiдпо-
вiдних статистиках, збiгалися:

E =
∑

j

εjGjnj = EB + ∆E, (V.37)

де EB — енерґiя бозе-системи зi спектром εj :

EB =
∑

j

εjGj

e(εj−µB)/T − 1
, (V.38)

εj — одночастинковий спектр (у розглянутих випад-
ках вiн дорiвнює просто εj або εj + ∆εj), а ∆E — це
й буде поправка, вирази для якої потрiбно зiставля-
ти. Через громiздкiсть остаточних результатiв тут не
наведено, однак описаний ланцюжок мiркувань є до-
статнiм для їх отримання, а також для поширення на
деякi iншi типи статистик.

VI. ПIДСУМКИ

У статтi проаналiзовано основнi пiдходи до дробо-
вої (промiжної) статистики, якi узагальнюють кван-
товi розподiли Бозе–Айнштайна i Фермi–Дiрака. Пiс-
ля ознайомчої iнформацiї про енiони й побiжно-
го огляду декiлькох q-деформованих алґебр опера-
торiв породження–знищення увагу зосереджено на

статистико-механiчних способах уведення таких ста-
тистик. Для трьох iз них, а саме, статистик Джентiле,
Голдейна–Ву i Полiхронакоса, подано досить доклад-
ну характеристику, включно iз необхiдною iнформа-
цiєю про виведення виразiв для чисел заповнення та
про рiвняння стану й термодинамiчнi функцiї. Також
описано застосування цих статистик до фiзичних сис-
тем, а подекуди i зв’язок iз чисто математичними за-
дачами. Для повнiшого розкриття теми окремий роз-
дiл присвячено неекстенсивним узагальненням ентро-
пiї Больцмана–Ґiббса, у межах яких також уводять
рiзнi дробовi статистики.

В описаному розмаїттi пiдходiв можна би було спо-
дiватися на те, що мiж певними типами статистик iс-
нує простий зв’язок. Однак виявляється, що знайти
вiдповiднiсть можна в переважнiй бiльшостi випадкiв
лише наближено, а то й узагалi неможливо. Лише по-
одинокими є ситуацiї, коли рiзнi пiдходи — квантово-
i статистико-механiчний — виступають рiзними про-
явами одної статистики. Нарештi, з певною точнiстю
вдається показати, як деякi дробовi статистики мож-
на застосувати до задачi про системи зi слабкою вза-
ємодiєю.
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FRACTIONAL STATISTICS:
LOOKING FROM THE STATISTICAL MECHANICS POINT OF VIEW

Andrij Rovenchak
Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv,

12, Drahomanov St., Lviv, UA–79005, Ukraine

The paper contains a review of some principal methods to introduce fractional (intermediate) statistics of iden-
tical particles beyond traditional Bose–Einstein and Fermi–Dirac distributions. Anyons and q-deformed algebras
of creation–annihilation operators are considered as quantum mechanical generalizations. The statistical mechan-
ics approach is analyzed in detail, namely Gentile statistics, Haldane–Wu statistics, and Polychronakos statistics.
Nonextensive statistics is described separately. Some relations between different types of fractional statistics are
discussed.
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