
Рiшенням Вченої ради IФКС НАН України вiд 16 травня 2011 р. звання Doctor honoris causa при-
своєно Iвановi Вакарчуковi (Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка) за розробку
мiкроскопiчної теорiї бозе-рiдини, статистичної теорiї невпорядкованих систем, розвиток матема-
тичних методiв теоретичної фiзики, теорiї зоряних спектрiв i фундаментальних проблем квантової
iнформатики, а також за дiяльнiсть з органiзацiї вищої школи у Львовi та Українi i внесок у ста-
новлення Iнституту фiзики конденсованих систем НАН України.

30 вересня 2011 року вiдбулася Церемонiя вручення диплома. Професор I. О. Вакарчук прочитав
iнавґурацiйну лекцiю.

ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ МIЖ КЛАСИЧНИМИ ФIЗИЧНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ
ТА КВАНТОВОМЕХАНIЧНИМИ ОПЕРАТОРАМИ

I. О. Вакарчук
Кафедра теоретичної фiзики Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка

1. Передусiм складаю сердечну подяку членам Вченої Ради Iнституту за таку високу честь, ви-
явлену менi присвоєнням найвищої академiчної вiдзнаки “Doctor Honoris Causa” Iнституту фiзики
конденсованих систем. Дякую також тим людям, якi зiнiцiювали це присвоєння.

У цьому iнститутi я робив першi кроки в науцi пiд керiвництвом Iгоря Рафаїловича Юхновського i
в дискусiях зi своїми колегами. Тодi нас усiх об’єднувало нестримне прагнення до пiзнання Природи
та надмiрна працездатнiсть. Ми були в мiру амбiтнi. З ностальгiйною щемою та глибокою вдячнiстю
до свого вчителя i до своїх колег згадую тi щасливi часи, коли нашi амбiцiї були зверненi лише в
майбутнє. Набутi тодi знання та досвiд у науцi й у життi значною мiрою i сьогоднi забарвлюють
мою наукову, державну i громадську дiяльнiсть.

За багатосотлiтньою академiчною традицiєю, я зараз переходжу до оголошення своєї iнавгура-
цiйної лекцiї. Щодо теми. Якщо брати до уваги те формулювання, з яким Вчена рада Iнституту
присвоїла менi це високе звання, то була можливiсть представити Вам або мої останнi науковi ре-
зультати, наприклад, з теорiї рiдкого 4He (зокрема, дуже цiкавi результати з побудови з перших
принципiв теорiї теплоємностi бозе-рiдини в широкотемпературному дiапазонi, включаючи точку λ-
переходу) — те, чим я, поза багатьма дослiдженнями в iнших напрямах, займаюсь упродовж усього
свого наукового життя з рiзною iнтенсивнiстю в рiзнi перiоди, починаючи з аспiрантських часiв. Це,
так би мовити, мої “Абу-Касимовi капцi”, або предметом сьогоднiшньої розмови може бути загаль-
нiша тема, яка, можливо, є цiкавiшою для широкої аудиторiї. Я вибрав другий шлях i пропоную
обговорити те, що стосується фундаментальних принципiв квантової механiки. Це ще одна дiлянка
моїх наукових iнтересiв — квантова теорiя, де я “торкався” i фундаментальних принципiв, а та-
кож запропонував i розв’язав немало цiкавих задач. Моє повiдомлення присвячене однiй iз проблем
квантової механiки: вiдповiдностi мiж класичними фiзичними величинами та квантовомеханiчними
операторами. Спонукало мене до розгляду цiєї проблеми те, що її обговорення виникає час до часу
в наукових публiкацiях при появi нових фiзичних задач.

2. На перший погляд, заанансоване питання просте i зрозумiле — адже фiзичнi величини у класич-
нiй механiцi є функцiями канонiчно спряжених узагальнених координат q та iмпульсiв p. Перехiд
до квантового опису формально здiйснюємо замiною величин q i p операторами q̂ i p̂ та замiною
класичної дужки Пуассона {q, p} = 1 на квантову — [q̂, p̂]/i~ = 1 з наступним знаходженням власних
значень вiдповiдної фiзичної величини. Однак iнколи при застосуваннi такого рецепта виникають
несподiванки.

Почнемо нашу розмову з такого поняття механiчної системи, як “гамiльтонiан”. У класичному
випадку є простi рецепти написання функцiї Гамiльтона. Причому важливим є зiставити кiлькiсть
ступенiв вiльностi системи з такою ж кiлькiстю незалежних змiнних, якi входять до гамiльтонiана.
Як правило, в ролi таких незалежних змiнних беруть декартовi координати. Кiнетичну енерґiю при
цьому записуємо сумою квадратiв компонент iмпульсу. Перехiд до квантовомеханiчного опису сис-
теми здiйснюємо зiставленням функцiї Гамiльтона H з квантовомеханiчним оператором Гамiльтона
Ĥ, власнi значення якого дають спектр можливих значень енерґiї системи. Однак не завжди таке
зiставлення просте й однозначне. Один iз способiв, який запронував Г. Вейль [11], є лише звичайною
домовленiстю, а не теоретично обґрунтованою процедурою, що випливає iз засадничих фiзичних
принципiв.

Є задачi, у яких зручнiше працювати не в декартових, а в криволiнiйних чи в узагальнених
координатах, кiлькiсть яких збiгається з кiлькiстю ступенiв вiльностi системи. Наприклад, коли
на систему накладаються в’язi. Ж. Л. Лаґранж у своїй “Аналiтичнiй механiцi”, яка вийшла 1788
року, писав, що “уся справа зводиться до того, щоб декартовi змiннi звести до якомога меншої
кiлькостi змiнних, користуючись рiвняннями в’язiв, що заданi природою кожної задачi” [1]. Сила
й унiверсальнiсть лаґранжевого пiдходу полягає в тому, що цим методом можна розв’язувати i
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немеханiчнi задачi. Наприклад, вiдповiдно вибравши узагальненi координати i швидкостi в задачi
про електричний коливний контур, можна звести її дослiдження до розв’язку рiвнянь Лаґранжа,
що випливають iз принципу найменшої дiї, взявши функцiю Лаґранжа

L = Lq̇2/2− q2/2C,

q — заряд, C — ємнiсть конденсатора, L — iндуктивнiсть котушки. Величини q, q̇ i вiдiграють у
цiй задачi роль узагальненої координати й узагальненої швидкостi. Рiвняння Лаґранжа описують
коливання заряду в такiй системi з частотою ω = 1/

√
LC. Можна ввести нелiнiйнiсть у цю систему

через потiк магнiтної iндукцiї (наприклад, уведенням у котушку сердечника) чи через зв’язок iз
механiчною коливною системою [2]. Ми не обговорюємо тут “потрiбнiсть” чи “штучнiсть” квантово-
механiчного узагальнення цих класичних задач, сподiваючись, що дослiд може “пiдкидати” такi
задачi в найнесподiванiший спосiб.

Iнший приклад — це рiвняння Максвелла для електромагнiтного поля. Якщо гамiльтонiан поля в
об’ємi V записати як

H =
1
8π

∫
V

[
1
c2

Ȧ2 + (rotA)2
]

dr,

c — швидкiсть свiтла, то коефiцiєнти розкладу ak векторного потенцiалу A в ряд Фур’є вiдiграють
роль узагальнених координат, а величини ȧk — роль узагальнених швидкостей. Цей зв’язок уперше
показав iрландський фiзик Дж. Ф. Фiтцджеральд у 1880 роцi. Хоча першi способи написати рiвняння
поширення свiтла в оптичному середовищi з чисто механiчних уявлень запровадив ще в 1839 роцi
Мак-Келлох.

Отже, нi в першому, нi в другому випадку ми не зможемо вiд узагальнених координат “поверну-
тися” до декартових, оскiльки нiчого спiльного з ними вони не мають. Тому, щоб не зменшувати
загальностi застосування рiвняння Лаґранжа чи рiвнянь Гамiльтона, ми повиннi формулювати i
квантовi задачi в термiнах узагальнених координат, якими б не були цi об’єкти. Це значною мiрою
виправдовує погляди тих учених, якi вважають, що механiка є основою фiзики. Говорячи про все
новiшi дiлянки поширення методу Лаґранжа, а точнiше принципу найменшої дiї, Фелiкс Клейн у
своїх лекцiях iз розвитку математики в XIX столiттi [3] писав так: “У ґрунтi речi це явище являє со-
бою не що iнше, як розвиток старого, створеного ще Лаґранжем формального методу, який потрiбно
наповнити новим iдейним змiстом, але оволодiння цим матерiалом i навiть його пiзнання було би
зовсiм чужим творцевi цього методу. Останнiм трiумфом такої системи було досягнення у фiзичнiй
хiмiї американця Ґiббса. Що сказав би Лаґранж, якщо б дожив до того часу, що його параметру q
нададуть значення процентного вмiсту йоду в деякiй сполуцi?”

3. Надалi говоримо мовою конкретних прикладiв.
Розгляньмо ”шкiльний” приклад — добре вiдому класичну задачу про циклоїдальний маятник.
Частинка маси m, що рухається по циклоїдi у вертикальнiй площинi в однорiдному полi тяжiння

напруженостi g:

x = a(ϕ + sinϕ), y = a(1− cos ϕ), −π ≤ ϕ ≤ π,

a — радiус кола, що творить циклоїду (довiльна точка на периметрi кола, яке котиться по прямiй
лiнiї, описує циклоїду), кут ϕ визначає поворот кола навколо його центра вiдносно осi y.

Класичну функцiю Гамiльтона цiєї двовимiрної системи, що має один ступiнь вiльностi внаслiдок
виписаної вище в’язi, записуємо так:

H =
p2

x

2m
+

p2
y

2m
+ mgy,

px = m′ẋ, px = m′ẏ, — проекцiя iмпульсу в декартових координатах.
Стандартними вправами цей гамiльтонiан легко записати через узагальнену координату ϕ:

H =
p2

ϕ

8ma2 cos2 ϕ/2
+ 2mga sin2 ϕ

2
,

де pϕ — iмпульс, спряжений до криволiнiйної координати, тобто кута ϕ.
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Як перейти до квантового опису? Потрiбно класичним величинам ϕ, pϕ,H поставити у вiдповiд-
нiсть оператори. У ϕ-представленнi оператор p̂ϕ = −i~ d/dϕ. А що робити з оператором кiнетичної
енерґiї в Ĥ? Маємо некомутуючi величини p̂ϕ i 1/ cos2 ϕ/2. Де ставити оператор p̂ϕ? Очевидно, що
потрiбно якось симетризувати цi величини в кiнетичнiй енерґiї, тому що оператор Ĥ повинен бути
ермiтовим. Є багато варiантiв:

1
cos ϕ

2

p̂2
ϕ

1
cos ϕ

2

, p̂ϕ
1

cos2 ϕ
2

p̂ϕ,
1
2

(
p̂2

ϕ

1
cos2 ϕ

2

+
1

cos2 ϕ
2

p̂2
ϕ

)
,

1√
cos ϕ

2

p̂ϕ
1

cos ϕ
2

p̂ϕ
1√

cos ϕ
2

, . . . .

Який iз них вибрати, адже вiд цього вибору залежатимуть власнi значення енерґiї системи? Зрозу-
мiло, що вирiшальне слово тут за експериментом [4].

4. Розгляньмо ще один приклад, а саме: такий iнтригуючий об’єкт, як шварцшiльдiвську чорну
дiру. Динамiку такої системи можна описувати класичною функцiєю Гамiльтона [5]:

H =
p2

2q
+

q

2
,

де H — має змiст шварцшiльдiвської маси, а величина q — це радiус кривизни, p — iмпульс, спряже-
ний до координати q. Величини вимiрюються у планкiвськiй шкалi: планкiвська довжина

√
~G/c3,

планкiвська маса
√

~c/G.
Для квантового опису потрiбно записати оператор Гамiльтона.
Ми знову стоїмо перед неоднозначнiстю в записi кiнетичної енерґiї. Можливi такi розташування

в операторi Гамiльтона:

p̂
1
q
p̂,

1
2

(
p̂2 1

q
+

1
q
p̂2

)
,

1
q1/4

p̂
1
√

q
p̂

1
q1/4

, . . . .

5. Можна навести ще кiлька прикладiв, коли кiнетична енерґiя залежить не лише вiд квадрата
iмпульсу, але й вiд координат. Зокрема, коли йдеться про наногетеросистеми. Тодi в кожному шарi
маємо рiзну ефективну масу частинки , що рухається в такiй системi. Отже, в класичному випадку
функцiя Гамiльтона

H =
p2

2m(x)
+ U(x),

i ми знову зiштовхуємося з проблемою взаємного розташування оператора iмпульсу p̂ = −i~d/dx i
ефективної маси m = m(x):

p̂
1
m

p̂,
1
2

(
p̂2 1

m
+

1
m

p̂2

)
,

1
m1/4

p̂
1√
m

p̂
1

m1/4
, . . . .

Як можна виплутатись iз цього? Саме про це ми й поведемо мову.

6. Отже, кожнiй класичнiй функцiї Гамiльтона вiдповiдає назагал декiлька квантовомеханiчних
операторiв:

H = H(q, p) → Ĥ(q̂, p̂), Ĥ ′(q̂, p̂), Ĥ ′′(q̂, p̂), . . . .

Iз цього розмаїття операторiв енерґiї потрiбно вибрати той, який даватиме спостережуванi зна-
чення енерґiї En квантової системи.

Перед тим як продовжувати розмову, зробимо “реплiку вбiк”. Наближено рiвнi енерґiї ми можемо
знайти з квазiкласичних умов квантування Бора–Зоммерфельда. Оскiльки цей наближений метод
не потребує введення операторiв, а оперує класичними виразами для енерґiї системи, то ми може-
мо знаходити рiвнi енерґiї зразу з класичної функцiї Гамiльтона. Зокрема, для шварцшiльдiвської
чорної дiри легко знайти, що

En =
√

n + 1/2, n = 1, 3, 5, . . . .
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Пiдкреслимо, що квазiкласичнi рiвнi є точними в границi великих значень квантових чисел. Тому
точнi вирази для En повиннi переходити у квазiкласичнi при n � 1. Отже, питання неоднознач-
ностi зiставлення фiзичних величин з квантовомеханiчними операторами є важливим для нижнiх
квантових станiв (тобто малих квантових чисел).

7. Повертаємося до нашої проблеми. Ще раз наголосимо на особливому статусi декартової системи
координат, на її вирiзненостi серед iнших, оскiльки в нiй кiнетична енерґiя є звичайним квадратом
iмпульсу. I отже, взагалi кажучи, лише в декартовiй системi координат вимiрювання iмпульсу дає
змогу обчислити й кiнетичну енерґiю. У криволiнiйних координатах, очевидно, так не буде, бо кiне-
тична енерґiя є квадратичною функцiєю компонент iмпульсу i залежить як вiд iмпульсу, так i вiд
координат, якi, вiдповiдно до принципу невизначеностей Гайзенберґа, одночасно вимiряти неможли-
во.

Видiленнiсть декартових координат ще й у тому, що при їх застосуваннi не виникає двозначнос-
тi пiд час зiставлення класичної функцiї Гамiльтона з квантовим оператором. В. Паулi [6] радить
у випадках, коли виникає двозначнiсть стосовно послiдовностi множникiв, залежних вiд q i p при
переходi вiд класичного до квантового опису, повертатися вiд криволiнiйних координат до декарто-
вих, посилаючись на працю Б. Подольського [7], який звичайним переходом до диференцiювання в
криволiнiйних координатах вивiв такий запис гамiльтонiана:

Ĥ =
1

2m

n∑
i=1

n∑
k=1

g−1/4p̂ig
1/2gikp̂kg−1/4 + U,

де gik — метричний тензор, g — детермiнант матрицi gik, U — потенцiальна енерґiя частинки. При
цьому хвильова функцiя, що залежить вiд криволiнiйних координат, є шрединґерiвською, тобто
нормується без вагової функцiї, якою є якобiан переходу J =

√
g вiд декартових до криволiнiйних

координат. У класичному випадку гамiльтонiан зводиться до

Ĥ =
1

2m

n∑
i=1

n∑
k=1

gikpipk + U.

Цю ж формулу наводив у своїх лекцiях (якщо враховувати умову нормування хвильової функцiї) й
Енрiко Фермi [7].

Пропонуємо вибрати й серед узагальнених координат такi, якi також мають особливий статус,
подiбно до декартових координат. Вiдштовхуючись вiд цього, запропонуємо такий шлях зiставлення
класичної функцiї Гамiльтона H з квантовомеханiчним оператором Ĥ. Стартуємо з функцiї Лаґ-
ранжа L = L(q, q̇), в якiй переходимо до таких узагальнених координат та швидкостей Q, Q̇, щоб
кiнетична енерґiя у функцiї Лаґранжа була записана як квадрат узагальненої швидкостi, якщо це
взагалi можливо. Вiдтак, оскiльки узагальнений iмпульс P = Q̇, знаходимо класичну функцiю Га-
мiльтона й уже однозначно зiставляємо з нею вiдповiдний оператор Ĥ.

8. Повернiмось до циклоїдального маятника. Зручно за узагальнену координату вибрати довжину
дуги циклоїди (вiдраховуючи її вiдносно початку координат ϕ = 0):

Q = 4a sin
ϕ

2
.

У цих координатах функцiя Лаґранжа

L =
Q̇2

2
− mω2

2
Q2.

Знаходимо узагальнений iмпульс

P = Q̇ = 2aϕ̇ cos
ϕ

2
=

pϕ

2a cos ϕ/2
,
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i функцiю Гамiльтона H:

H =
P 2

2m
+

mω2

2
Q2.

Далi можна знайти й оператор Гамiльтона для циклоїдального маятника:

H =
P̂ 2

2m
+

mω2

2
Q2, −4a ≤ Q ≤ 4a,

причому [Q̂, P̂ ] = i~, а оператор iмпульсу

P̂ =
1√

2a cos ϕ/2
p̂ϕ

1√
2a cos ϕ/2

або

P̂ =
1
4a

(
p̂ϕ

1
cos ϕ/2

+
1

cos ϕ/2
p̂ϕ

)
,

комутатор мiж Q i P̂ i в цьому випадку дорiвнює i~, а отже, власнi значення енерґiї не залежатимуть
вiд вигляду оператора P̂ .

Цiкаво тепер порiвняти наш результат iз тим, що вивiв Б. Подольський [7], i перевiрити, наскiльки
правильне наше припущення. Отже, у нашому випадку метричний тензор має одну компоненту

gϕϕ = 4 cos2
ϕ

2
, g = 4 cos2

ϕ

2
, gϕϕ = 1/4 cos2

ϕ

2
,

i ми отримаємо

H =

(
1√

2 cos ϕ/2
p̂ϕ

1√
2 cos ϕ/2

)2

+
mω2

2
Q2.

Тобто це наш результат iз першим варiантом формули для узагальненого iмпульсу p̂.
Далi, наприклад, для шварцшiльдiвської чорної дiри маємо:

H =
p2

2q
+

q

2
,

L = q̇p−H =
q̇2q

2
− q

2
,

далi

Q̇ = q̇
√

q, dQ =
√

q dq, Q =
2
3
q3/2,

i в нових змiнних функцiя Лаґранжа

L =
Q̇2

2
− 1

2

(
3
2

)2/3

Q2/3.

Вiдтак узагальнений iмпульс P = Q̇. Легко переконатися, що нова функцiя Гамiльтона описує
“обрiзаний” ангармонiчний осцилятор:

H =
P 2

2
+

1
2

(
3
2

)2/3

Q2/3.
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Класичнi дужки Пуассона {P,Q} = 1. Оператор Гамiльтона

Ĥ =
P̂ 2

2
+

1
2

(
3
2

)2/3

Q2/3, Q > 0,

[Q, P̂ ] = i~.

Можна стартувати i з класичної функцiї Гамiльтона, вимагаючи, щоб кiнетична енерґiя була пред-
ставлена як квадрат iмпульсу

H =
P 2

2
+

q

2
,

а спряжену до P = p/
√

q координату Q знаходимо з умови, щоб класична дужка Пуассона дорiвню-
вала одиницi:

dQ

dq

1
√

q
= 1,

i ми приходимо до попереднього результату для оператора Гамiльтона. Для оператора iмпульсу
маємо знову неоднозначнiсть:

P̂ =
1

q1/4
p̂

1
q1/4

або

P̂ =
1
2

(
1
√

q
p̂ + p̂

1
√

q

)
,

а оскiльки комутатор, як легко показати, залишається незмiнним, [Q̂, P̂ ] = i~, то спектр власних
значень оператора Ĥ також не змiнюється вiд вигляду оператора P̂ .

Розгляньмо ще один “шкiльний” приклад. Класичний опис частинки задає функцiя Лаґранжа (у
знерозмiрених одиницях) L = ẋ2/x− x, x > 0. Знайти оператор Гамiльтона.

За означенням, iмпульс частинки p = ∂L/∂ẋ = 2ẋ/x i класична функцiя Гамiльтона H = ẋp−L =
xp2/4 + x. При переходi вiд класичних величин x, p до операторiв маємо в першому доданку H
неоднозначнiсть у їх розташуваннi. Уведемо новi канонiчно спряженi координату й iмпульс Q,P ,
приймаючи новий iмпульс таким, що

H = P 2/2 + x,

тобто P = p
√

x/2, а координату Q = Q(x) вибираємо так, щоб класична дужка Пуассона {Q, P} = 1:

√
x

2
dQ

dx
= 1,

звiдси Q = 2
√

2x, Q ≥ 0. У нових змiнних класична функцiя Гамiльтона

H =
P 2

2
+

Q2

8
, Q ≥ 0

i вiдповiдний квантовий оператор

Ĥ =
P̂ 2

2
+

ω2Q2

2
, ω = 1/2

описують “обрiзаний” (Q ≥ 0) гармонiчний осцилятор. Оператор iмпульсу можна вибрати рiвним
P̂ = (p̂

√
x +

√
xp̂)/2

√
2 або P̂ = x1/4p̂x1/4/

√
2, причому легко перевiрити, що в обох випадках кому-

татор [Q̂, P̂ ] = i~. Ця неоднозначнiсть у виборi P̂ не впливає на спектр власних значень оператора
Ĥ.
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Зауважимо, що перiодичний рух частинки видно з розв’язку класичних рiвнянь руху, x = 1+sin t
(з початковими умовами x = ẋ = 1 при t = 0).

Ще один приклад. Запишiмо оператор Гамiльтона для астроїдального маятника — частинки маси
m, що рухається в однорiдному полi тяжiння напруженостi g по астроїдi x = a sin3 θ, y = a cos3 θ,
0 ≤ θ ≤ π/2, параметр a > 0.

Функцiя Лаґранжа L = m
2 (ẋ2 + ẏ2) − mgy = m

2

(
3
2a
)2

θ̇2 sin2 2θ − mga cos3 θ. Зручно вибрати за
узагальнену координату Q дугу астроїди (вiдраховуючи її довжину вiд кiнця):

Q =
3
2
a cos2 θ.

Тепер функцiя Лаґранжа

L =
m

2
Q̇2 − αQ3/2, α =

(
2
3

)3/2

mg/
√

a.

Беручи до уваги, що узагальнений iмпульс P = mQ̇, легко знаходимо класичну функцiю Гамiльтона
й вiдповiдний її оператор

Ĥ =
P̂ 2

2m
+ αQ3/2, 0 ≤ Q ≤ 3

2
a

— ангармонiчний маятник з обмеженням на змiну координати Q.

9. На завершення нашої розмови все ж таки про мої “Абу-Касимовi капцi”. Щодо симетризацiї
операторiв при переходi вiд класичного опису до квантового, то цiкаво навести приклад iз теорiї
рiдкого 4He. М. М. Боголюбов i Д. М. Зубарв у 1955 роцi [8] запропонували для вивчення властивос-
тей багатобозонних систем перейти вiд декартових координат частинок (r1, . . . , rN ) до колективних
координат

ρk =
1√
N

N∑
j=1

e−ikrj , k 6= 0,

якi є компонентами Фур’є флуктуацiї густини частинок, де N — кiлькiсть частинок системи, k —
хвильовий вектор.

Оператор кiнетичної енерґiї системи частинок у цьому представленнi:

Ĥ =
∑
k6=0

~2k2

2m

(
ρk

∂

∂ρk
− ∂2

∂ρk∂ρ−k

)
+
∑
k6=0

∑
k′ 6=0

k+k′ 6=0

~2(kk′)
2m
√

N
ρk+k′

∂2

∂ρk∂ρk′
.

Як бачимо, перший доданок тут є неермiтовим (у звичайному розумiннi), оскiльки перехiд вiд де-
картових координат до колективних неунiтарний. Отже, хвильовi функцiї в ρk-просторi нормуються
з ваговою функцiєю — якобiаном переходу J . Якщо перейти до опису системи зi “звичайними” шре-
динґерiвськими хвильовими функцiями, якi нормуємо без вагової функцiї, то гамiльтонiан набуває
ермiтового вигляду:

Ĥ ′ =
√

JĤ
1√
J

,

причому з умови ермiтовостi знаходимо й рiвняння для величини J i явний вигляд оператора Ĥ ′ [11]:

Ĥ ′ =
∑
k6=0

~2k2

2m

[
− ∂2

∂ρkρ−k
+

1
4
ρkρ−k −

1
2

]
+
∑
k6=0

∑
k′ 6=0

k+k′ 6=0

~2(kk′)
2m
√

N
ρk+k′

∂2

∂ρk∂ρk′

+
∑
n≥3

(−)n

4n(n− 1)(
√

N)n−2

∑
k1 6=0

. . .
∑
kn 6=0

k1+...+kn=0

~2

2m
(k2

1 + . . . k2
n)ρk1 . . . ρkn .
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Отже, оператор гамiльтона представлено безмежним рядом нелiнiйних доданкiв, якi переплутують
стани з рiзними хвильовими векторами. Саме тому задачу не вдається розв’язати точно й потрiбно
застосовувати рiзнi методи теорiї збурень.

10. На цьому я завершу свою розповiдь про одну з найстарiших “проблем” квантової механiки.
Насправдi, як виявляється, i проблеми немає. Тобто акцент потрiбно робити не на тому, як за-

гально теоретичними мiркуваннями знайти вдалу процедуру зiставлення класичної системи з “вiд-
повiдною” квантовомеханiчною системою. Такої процедури немає, тому що вимога ермiтовостi, хоч
i звужує клас можливих операторiв, але залишає невизначенiсть. Цю невизначенiсть може зняти
лише дослiд. Квантовi об’єкти живуть своїм рiзнобарвним життям, i в них, як нам добре вiдомо, не
обов’язково iснують класичнi аналоги!

Ця розповiдь могла би бути продовженою i про фейнманiвську картину квантової механiки, тобто
запровадження квантового опису через iнтеґрування за шляхами, де працює лише класична функцiя
Лаґранжа i такої неоднозначностi нiбито не має бути [9]. Але, як вiдомо, вона захована глибше.
Неоднозначнiсть перекидається на спосiб розбиття iнтервалу iнтеґрування за часом у функцiї дiї [12].
Як вiдомо, “нечистий ховається в дрiбницях”! Можна було б обговорити також i квантування в так
званих деформованих просторах, у яких iснує фундаментальна величина — мiнiмальна довжина,
або з iншим окремим вiдгалуженням у криволiнiйних просторах [13, 14]. Тут насправдi ми лише
торкнулися цього питання, аби ще раз звернути на нього увагу.

Я складаю подяку за можливiсть викласти перед Вами свої мiркування стосовно невеличкої, але
цiкавої проблеми у квантовiй науцi i, можливо, зацiкавити цими питаннями особливо молодих людей,
яких приваблює яскравий творчий шлях, що перед ними.

На початку нашої розмови я говорив про ностальгiйний щем за минулим. Завершую свою роз-
повiдь тим, що саме ця невимовна болiсна туга разом з неочiкуванням чуда щодо замiни часу t на
(−t), тобто повернення до минулого, i викликає бажання творити. . .

Виноградiв–Львiв, серпень–вересень, 2011.
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ДО 80-ЛIТНЬОГО ЮВIЛЕЮ ПРОФЕСОРА МИКОЛИ ОЛЕКСIЙОВИЧА РОМАНЮКА

IN HONOUR OF PROFESSOR MYKOLA ROMANYUK ON THE OCCASION
OF HIS 80th BIRTHDAY

28 серпня 2011 виповнилося 80 рокiв докто-
ровi фiзико-математичних наук, заслуженому
професоровi ЛНУ iменi Iвана Франка Романю-
ковi Миколi Олексiйовичу, який народився в
селi Качанiвцi Пiдволочиського району Терно-
пiльської областi. Батьки — Текля й Олекса —
працьовитi й шанованi мiсцевi хлiбороби. На
думку Миколи Олексiйовича, вони мали добру
опiнiю, яка постiйно пiдтримувала його з бра-
том, є їхнiм багатством, орiєнтиром, опорою та
неписаним заповiтом. Вiн вдячний батькам за
розумiння, допомогу та пiдтримку.

У 1949 р. Микола Романюк вступив на фiзич-
не вiддiлення фiзико-математичного факульте-
ту Львiвського державного унiверситету iменi
Iвана Франка i в 1954 р. закiнчив фiзичний фа-
культет цього ж унiверситету по кафедрi експе-
риментальної фiзики за спецiальнiстю “фiзична
оптика i спектроскопiя”. Навчався у професо-
рiв: В. С. Мiлiянчука, М. О. Зарицького, А. Ю. Глаубермана, С. А. Каплана; тодi у студентiв
вiдчувався особливий потяг до знань, панувала атмосфера пошани до спецiалiстiв, iнтелектуалiв,
iнтелiґентiв.

Трудова дiяльнiсть Миколи Олексiйовича пов’язана з Львiвським унiверситетом: асистент (1954
р.), доцент (1963 р.), професор кафедри експериментальної фiзики (1985 р.). Вiн читав лекцiйнi курси
з прикладної оптики, загальної фiзики для хiмiкiв, загальної оптики для фiзикiв, кристалооптики,
акустооптики, фiзики дiелектрикiв та вiв вiдповiднi практикуми.

Його наукова робота пов’язана з дослiдженням оптичних властивостей номiнально чистих й опро-
мiнених кристалiв сеґнетової солi та групи триглiцинсульфату, а також чистих i змiшаних кристалiв
групи А2ВХ4: двiйникова будова, спектральна рефрактометрiя, електронна спектроскопiя, спонтан-
нi та iндукованi параметричнi ефекти, кристалооптична метрологiя.

Навчаючись в аспiрантурi (1957–1960), експериментальну частину дисертацiйної роботи “Дослi-
дження електричної та п’єзоелектричної поляризацiї кристалiв сеґнетової солi за спостереженнями
доменної структури” вин виконував i захистив у 1962 р. в Iнститутi кристалографiї АН СРСР (Моск-
ва), де в 1962 р. захистив дисертацiю пiд керiвництвом вiдомого вченого в галузi фiзики сеґнетоелек-
трикiв проф. I. С. Жолудєва. Отриманi експериментальнi результати не втратили актуальностi й
сьогоднi, вони значною мiрою є модельними пiд час дослiджень спонтанних та iндукованих парамет-
ричних ефектiв у фероїках. Використання фотографiчного методу реєстрацiї доменної структури
кристалiв сегнетової солi та її змiн пiд впливом електричного поля й механiчних напруг, спряжених
зi спонтанною поляризацiєю та деформацiєю зразкiв, дало змогу отримати однi з перших (1959 р.)
даних про геометрiю доменiв, мiсця їх зародження, особливостi росту та закономiрностi релаксацiї
двiйникiв. Докторську дисертацiю “Оптика фазових переходiв у кристалах сеґнетової солi i триглi-
цинсульфату” О. М. Романюк захистив у Ростовському унiверситетi в 1984 р. У роботi встановлено
прояви електронної пiдсистеми пiд час фазових переходiв другого роду та її роль у таких переходах.

По закiнченнi аспiрантури учений багато працював над органiзацiєю на кафедрi експерименталь-
ної фiзики лабораторiй вакуумного ультрафiолету та кристалооптики. На їхнiй базi розгортаються
дослiдження сеґнетоелектрикiв у Львiвському унiверситетi. Розробляються методики дослiдження
спектрiв вiдбивання в дiлянцi до 25 еВ для рiзних кутiв падiння, що дозволило отримати частко-
во поляризованi спектри у ВУФ. Використання фотографiчного та iмерсiйного методiв Обреїмова
для вимiрювання показникiв заломлення дало змогу розширити дослiджуванi дiлянки спектра й
температур, що створило основи для спектральної рефрактометрiї дiелектричних фероїкiв, у т. ч.
матерiалiв iз низькотемпературними фазовими переходами, та дозволило наблизитися до смуг фун-
даментального поглинання.

У результатi багаторiчних дослiджень уперше показано високу чутливiсть оптичних властивос-
тей кристалiв-фероїкiв з органiчною пiдґраткою до жорсткої радiацiї, знайдено вiдповiднi смуги
поглинання в ультрафiолетi, на основi експерименту пов’язано їх з певними елементами радiацiйної
деструкцiї ґратки та з вiдповiдними змiнами дiелектричних властивостей опромiнених зразкiв.
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Для двовiсних кристалiв виявлено iнверсiю знака двопроменезаломлення, установлено її
температурно-спектральнi дiаграми, що охоплюють дiлянки температур вiд 4.2 до 1000 К. На цiй
основi запропоновано новий метод визначення температури, створення реперних температурних то-
чок, їх зберiгання та передачу.

Виявлено аномалiї п’єзооптичних коефiцiєнтiв пiд час фазових переходiв, якi не були передбаченi
наявними теорiями. Вони поясненi баричними змiщеннями температур фазових переходiв i пов’яза-
ним iз цим п’єзоелектричним ефектом.

Цi роботи вiдкрили нову сферу застосування дiелектричних кристалiв, розширили можливостi ла-
зерної метрологiї в загалом важкiй галузi термометрiї, а спектральну рефрактометрiю перетворили
з дiлянки, що давала окремi числа, у напрямок широких температурно-спектральних дослiджень
матерiялiв та вiдповiдних фiзичних процесiв. На базi згаданих лабораторiй працювала активна гру-
па молодих дослiдникiв, чотирнадцять iз яких захистили кандидатськi i троє докторськi дисертацiї.
Тут Микола Олексiйович виступив як науковий керiвник або консультант. Iз цим колективом, як i з
колективом кафедри в цiлому, працювалося добре. Вiн має понад 450 публiкацiй, помiж ними понад
20 авторських свiдоцтв на винаходи, понад 10 методичних праць, у тому числi посiбники з грифом
Мiнвузу України (“Кристалооптика”, “Акустооптика”).

Поряд iз науково-педагогiчною роботою М. О. Романюк виконував низку обов’язкiв, пов’язаних iз
роботою факультету, а частково й унiверситету. Працював заступником декана i деканом фiзичного
факультету (1964–1974) у перiод його зростання, зокрема будiвництва та освоєння нових примiщень.

Працював заступником вiдповiдального секретаря та вiдповiдальним секретарем приймальної ко-
мiсiї унiверситету (1967–1969) та головою мiсцевого комiтету профспiлки викладачiв i працiвни-
кiв унiверситету (1977–1980). На ту пору з нестандартних робiт припало будiвництво й заселення
житлових будинкiв для працiвникiв унiверситету, органiзацiя роботи хорової капели спiвробiтникiв
унiверситету.

Тривалий час Микола Олексiйович працює у спецiалiзованiй радi iз захисту докторських дисерта-
цiй (вчений секретар, заступник голови, член Ради), є членом редколегiї “Журналу фiзичних дослi-
джень” та “Вiсника Львiвського унiверситету. Серiя фiзична”. Обирався головою ревiзiйної комiсiї
Українського оптичного товариства, член НТШ, член Українського фiзичного товариства. Завiду-
вав кафедрою експериментальної фiзики (1977–1996). За цей час викристалiзувалися та змiцнiли
напрямки дослiджень люмiнесценцiї, спектроскопiї нелiнiйних кристалiв та спектральної рефракто-
метрiї фероїкiв, захищено 7 докторських та декiлька десяткiв кандидатських дисертацiй, зареєстро-
вано вiдкриття явища електрогiрацiї у кристалах.

М. О. Романюка з повним правом можна вважати фундатором Львiвської школи кристалооп-
тики. З кафедри експериментальної фiзики тодi видiлилася кафедра нелiнiйної оптики, створено
фiлiал кафедри на ВО “Полярон”, забезпечено навчальний процес за двома спецiальностями тощо.
Тепер Микола Олексiйович працює професором цiєї ж кафедри, у 2001 р. йому присвоєно звання
заслуженого професора Львiвського нацiонального унiверситету iменi I. Франка.

Друзi та колеги щиро вiтають Миколу Олексiйовича з 80-лiттям i бажають йому мiцного здоров’я,
оптимiзму, талановитих учнiв та довгих рокiв творчої активностi!
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ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ ОЛЄМСКОЙ (1949–2011)

ALEXANDR IVANOVICH OLEMSKOI (1949–2011)

Наукова грамадськiсть України зазнала великої
втрати — 3 серпня 2011 року пiсля важкої хвороби
помер вiдомий фiзик-теоретик Олександр Iванович
Олємской, доктор фiзико-математичних наук, про-
фесор, заслужений дiяч науки i технiки України.

О. I. Олємской народився 19 вересня 1949 ро-
ку в селi Єкатеринiвцi Лискiнського району Воро-
незької областi. Пiсля навчання у Воронезському
полiтехнiчному iнститутi протягом 1973–1978 рокiв
працював у науковому секторi Воронезького полi-
технiчного iнституту, у 1977 роцi захистив канди-
датську дисертацiю. Починаючи з 1978 року викла-
дав у Балакiвськiй фiлiї Саратовського полiтехнiч-
ного iнституту, був доцентом Курського полiтех-
нiчного iнституту. Вiд 1984 до 1988 рр. О. I. Олєм-
ской — науковий спiвробiтник, завiдувач лабораторiї Iнституту фiзики мiцностi та матерiалознавства
Сибiрського вiддiлення АН СРСР у м. Томську. У 1987 роцi на фiзичному факультетi Московсь-
кого державного унiверситету захистив докторську дисертацiю на тему “Теорiя впорядкованих i
гетерофазних структур iз довiльним масштабом неоднорiдностi”. Матерiали цiєї дисертацiї лягли
в основу його першої книги [А. А. Кацнельсон, А. И. Олемской, Мироксопическая теория неодно-
родных структур (Москва, Изд-во Моск. ун-та, 1987)], що стала настiльною у науковiй групi, яку
створив О. I. Олємской у м. Сумах, куди його запросили для органiзацiї вiддiлу теоретичної фiзики
Сумського вiддiлення Iнституту металофiзики АН УРСР (тепер — Iнститут прикладної фiзики НАН
України). Вiд 1988 року життя проф. Олємского тiсно пов’язане з Сумами. Вiд 1995 року вiн завiдує
кафедрою фiзичної електронiки в Сумському державному унiверситетi, а з 2006 року одночасно очо-
лює лабораторiю мiкроструктурних дослiджень реакторних матерiалiв Iнституту прикладної фiзики
НАН України. У 1997 роцi за успiхи в науковiй та педагогiчнiй роботi О. I. Олємскому присвоєно
звання Соросiвського професора, з цього ж року вiн член редколегiї “Журналу фiзичних дослi-
джень”. У 1999 р. Президiя НАН України присудила О. I. Олємскому (спiльно з Ю. I. Горобцем
та В. Ф. Клепiковим) премiю iменi С. I. Пекаря за цикл праць “Фазовi перетворення i неоднорiднi
структури у впорядкованих системах”. У 2004 роцi йому присвоєне звання заслуженого дiяча науки
i технiки України, а у 2005 роцi його обирають iноземним членом Росiйської академiї природничих
наук (РАЕН). У 2009 р. Президiя НАН України нагородила проф. Олємского нагрудним знаком “За
науковi досягнення”.

Дiапазон наукових зацiкавлень О. I. Олємского надзвичайно широкий, як з погляду об’єктiв, що
його цiкавили, так i з точки зору рiзноманiття теоретичних методiв, якими вiн досконало володiв.
Умiння глибоко проникати в суть дослiджуваних явищ, вловлювати їхнi найсуттєвiшi риси й май-
стерно створювати вiдповiднi моделi, володiння стилем наукової розповiдi — цi риси поєднувались
у ньому з надзвичайною працездатнiстю, живою зацiкавленiстю в долях близьких i не настiльки
близьких до нього людей, вiдкритiстю до дискусiї i щирим бажанням допомогти. Усе це свiдчило
про людину непересiчного таланту й високої моралi, про доброго Вчителя i щирого Друга.

Доречно згадати тут про основнi науковi результати проф. Олємского, наводячи одночасно певнi
приклади, що демонструють його особливий стиль роботи й розповiдають про атмосферу наукових
дослiджень у його групi. О. I. Олємской наполегливо залучав студентiв та молодих науковцiв до
активної наукової роботи. За спогадами його учнiв, проводячи багато часу в наукових бiблiотеках
Росiї, вiн завжди повертався в унiверситет iз численними копiями статей iз закордонних журна-
лiв. Цi статтi разом iз ним вивчали як науковцi, так i студенти. Такий стиль роботи давав змогу
проф. Олємскому завжди бути на передньому краї науки, оволодiвати новiтнiми теорiями та пiдхо-
дами для дослiдження нерiвноважних конденсованих систем. Активнi виступи на численних конфе-
ренцiях, семiнарах у багатьох наукових установах та характерна властивiсть збирати навколо себе
цiкавих людей постiйно розширювали коло його друзiв. Це дозволяло йому запрошувати провiдних
науковцiв iз рiзних наукових закладiв для читання лекцiй молодим ученим. При цьому опановува-
лися новi теоретичнi пiдходи та розширювався науковий свiтогляд групи. Працюючи в такий спосiб,
вiн розвинув теорiю фрактальних об’єктiв у фiзицi конденсованого стану, яку потiм було покла-
дено в основу теорiї iєрархiчних систем. Iз часом ця теорiя була застосована до опису спiнового
скла та формування iєрархiчної структури дефектiв у твердому тiлi. Його завжди приваблювала
краса, елеґантнiсть та пiзнавальна сила теорiй, що спроможнi простою фiзичною мовою пояснити
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поведiнку складних систем, здатних до перебудови через фазовi переходи або ж самоорганiзацiю.
Працюючи з молодим колективом, вiн розвинув суперсиметричний опис конденсованих систем, який
потiм використано для пояснення поведiнки полiмерiв. Пiсля виходу його оглядової статтi з фiзики
полiмерiв у журналi УФН його неодноразово запрошували до Карлового унiверситету та Iнституту
фiзики (м. Прага, Чехiя). Такi реґулярнi вiзити до Чехiї дали змогу йому налагодити зв’язки мiж
Карловим унiверситетом та Сумським державним унiверситетом, результатом яких стало навчання
в аспiрантурi в наукових закладах Чехiї студентiв iз очолюваної ним кафедри фiзичної та бiомедич-
ної електронiки Сумського державного унiверситету. Коло наукових зацiкавлень О. I. Олємского
не обмежувалося згаданими проблемами. Його постiйна зацiкавленiсть статистичною фiзикою та
нерiвноважними системами привела до розробки теорiї стохастичних систем iз сингулярним шумом.
Пiсля появи його чергового огляду в УФН за цiєю тематикою видавництво Novа Science Publish-
ers запропонувало йому видати книгу, яка вийшла в 1999 роцi [A. I. Olemskoi, Theory of Structure
Transformations in Non-equilibrium Condensed Matter (N.-Y., NOVA Science, 1999)]. За пiдтримки
Росiйського фонду фундаментальних дослiджень за кiлька рокiв побачила свiт ще одна його книж-
ка [А. И. Олемской, А. А. Кацнельсон, Синергетика конденсированной среды, (Москва, Едиториал
УРСС, 2003)], де висвiтлено теорiю формування когерентних станiв у системах рiзної природи. Осно-
ви теорiї фазових перетворень у нерiвноважних стохастичних системах та теорiї аномальної дифузiї
викладено в монографiї [А. И. Олемской, Д. О. Харченко, Самоорганизация самоподобных стохас-
тических систем, (Москва, Ижевск, НИЦ РХД, 2007)], яка теж була опублiкована за пiдтримки
Росiйського державного фонду фундаментальних дослiджень. Роком пiзнiше вийшла наступна кни-
га проф. Олємского [А. И. Олемской, Синергетика сложных систем: Феноменология и статисти-
ческая теория, (Москва, изд-во КРАСАНД, 2009)], що присвячена опису процесiв самоорганiзацiї.
Активно спiлкуючись iз багатьма науковцями, обдумуючи та опрацьовуючи новiтнi пiдходи в тео-
ретичнiй фiзицi, проф. О. I. Олємской сформулював засади теорiї складних систем, що ґрунтується
на розвинутiй ним же теорiї самоорганiзованої критичностi, теорiї фракталiв, теорiї iєрархiчного
зв’язку та теорiї мереж. Останнiми роками його цiкавили пiдходи, що дають змогу описувати склад-
нi системи з використанням узагальненої математики iз деформованими численнями. У 2010 роцi
побачила свiт остання з його книг — А. И. Олемской, И. А. Шуда, Статистическая теория само-
организации сложных систем (Сумы, Изд-во Сум ГУ, 2010), де розвивинуто теорiю деформованих
числень та теорiю складних систем.

Учнi проф. Олємского, наукова молодь з особливим теплом згадують атмосферу довiри та поваги,
яка панувала в групi. За кожною розробленою ним теорiєю завжди стояли молодi вченi, якi згодом
захищали кандидатськi та докторськi дисертацiї. О. I. Олємской був керiвником понад 10 канди-
датських та консультантом кiлькох докторських дисертацiй. Студенти завжди з iнтересом ходили
на його лекцiї, де, окрiм основного матерiалу, що викладався в доступнiй для сприйняття манерi,
можна було почути також цiкаву iнформацiю про новiтнi досягнення в галузi теоретичної фiзики,
теорiю та практику наносистем, iсторiю нобелiвських лауреатiв i ще багато цiкавих фактiв, якi за-
звичай важко знайти самостiйно. Вiн допомагав своїм учням не лише в розв’язаннi фiзичних чи
математичних проблем, але завжди вiдгукувався на будь-яке прохання та вчив поважати себе i на-
вколишнiх. Завдяки старанням О. I. Олємского в Сумах виросла цiла школа молодих учених, якi
вмiють працювати, мають авторитет i ставлять перед собою амбiтнi цiлi.

Перебуваючи в лiкарнi, вже в останнi днi свого життя проф. Олємской працював над розвит-
ком статистичної теорiї поля в межах пiдходу деформованих числень, продовжував спiлкуватися зi
своїми колегами та учнями...

Вiчна пам’ять Учителю за покликанням, Ученому вiд Бога та щирому друговi Олександровi
Iвановичу Олємскому.
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