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Метод твiрного функцiоналу в теорiї динамiчного середнього поля

I. В. Стасюк, О. Б. Гера
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

Розвивається новий аналiтичний пiдхiд для розв’язання ефективної одновузлової
задачi в методi динамiчного середнього поля. Пiдхiд ґрунтується на методi твiрно-
го функцiоналу Каданова–Бейма у формi, розробленiй в роботах Iзюмова та iн.
Вiн дає можливiсть отримати замкнене рiвняння у функцiональних похiдних для
незвiдної частини одновузлової функцiї Грiна частинок; розв’язки будуються iте-
ративним способом. В ролi застосування запропонованої схеми взято асиметричну
модель Хаббарда (АМХ). Розглянено функцiю Грiна рухомих частинок у границi
Фалiкова–Кiмбала АМХ, проаналiзовано схеми розщеплень у рiвняннях руху для
одновузлової функцiї Грiна (наближення GH3, розщеплення Єшке–Котляра).

Електрони Габарда на пилкоподiбнiй ґратцi

Олег Держко
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

У цiй доповiдi я розкажу про недавнi результати стосовно термодинамiки еле-
ктронiв Габарда на пилкоподiбнiй ґратцi (її ще можна розглядати як одновимiрний
простий ланцюжок з переносом мiж сусiднiми i наступними пiсля них вузлами),
отриманi Йоганесом Рiхтером, Андреасом Гонекером i мною, а також про попереднi
результати Галя Тасакi стосовно феромагнетизму цiєї системи в основному станi [1].
Цiлу низку строгих тверджень вдається знайти, коли одноелектронний спектр є без-
дисперсiйним. У цьому разi зручною є концепцiя локалiзованих електронних станiв.
Низькоенергетичну частину спектру електронної системи зображають конфiгурацiї
класичного одновимiрного газу жорстких димерiв; це спостереження дозволяє отри-
мати строгi результати для термодинамiчних функцiй квантової багаточастинкової
взаємодiючої системи.

[1] H. Tasaki, Phys. Rev. Lett. 69, 1608 (1992).
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Про спектральнi спiввiдношення для багаточасових
кореляцiйних функцiй

А. М. Швайка
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

Запропоновано загальний пiдхiд до отримання спектральних спiввiдношень для
багаточасових кореляцiйних функцiй. Особлива увага звертається на розгляд неер-
годичних (збережних) внескiв i показано, що такi внески можна послiдовно отрима-
ти використовуючи багаточасовi температурнi функцiї Ґрiна. Для випадку трича-
сових кореляцiйних функцiй знайдено представлення багаточасових функцiй Ґрiна
через спектральнi густини i розв’язано обернену задачу — вираження спектральних
густин i спостережуваних величин через вiдомi функцiї Ґрiна.

Spurious fixed points in frustrated magnets

B. Delamotte1, Yu. Holovatch2,3, D. Ivaneyko4, D. Mouhanna1 and M. Tissier1
1 LPTMC, CNRS-UMR 7600, Université Pierre et Marie Curie, 75252 Paris Cédex 05, France

2 Institute for Condensed Matter Physics, National Acad. Sci. of Ukraine, UA–79005 Lviv, Ukraine
3 Institute für Theoretische Physik, Johannes Kepler Universität Linz, A-4040 Linz, Austria

4 Ivan Franko National University of Lviv, UA–79005 Lviv, Ukraine

We analyze the validity of perturbative estimations obtained at fixed dimensions in
the study of frustrated magnets. To this end we consider the five-loop β-functions obtai-
ned within the minimal subtraction scheme and exploited without ε-expansion both for
frustrated magnets and for the well-controlled ferromagnetic systems with a cubic ani-
sotropy. Comparing the two cases it appears that the fixed point supposed to control
the second order phase transition of frustrated magnets is very likely an unphysical one.
This is supported by the non-Gaussian character of this fixed point at the upper critical
dimension d = 4. Our work confirms the weak first order nature of the phase transition
and constitutes a step towards a unified picture of existing theoretical approaches to
frustrated magnets.

[1] B. Delamotte, Yu. Holovatch, D. Ivaneyko, D. Mouhanna, M. Tissier. Preprints cond-
mat/0609285; cond-mat/0610613.
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Аналог рiвняння Лоренца–Дiрака у 2+1 електродинамiцi

Ю. Яремко
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

Розвинена методика перенормування у тривимiрнiй класичнiй електродинамiцi,
у якiй порушується принцип Гюйгенса. Проблема регуляризацiї пов’язана з пробле-
мою Пуанкаре-iнварiантностi замкненої системи (заряд плюс створене ним поле).
Знайденi енергiя-iмпульс та момент кiлькостi руху спiзненого електромагнетного по-
ля прискореного заряду, що рухається уM 3 по довiльнiй часоподiбнiй свiтовiй лiнiї.
(Згiдно з теоремою Нетер, вони вiдповiдають 3-ом просторово-часовим трансляцiям
та 3-ом поворотам у тривимiрному просторi Мiнковського.) Для видiлення радiа-
цiйних компонент застосована схема Дiрака: реакцiя випромiнювання є пiврiзницею
полiв, пов’язаних iз (нелокальними у M 3) спiзненим та випередним потенцiалами
Лiєнара-Вiхерта, а причастинковi частини енергiї-iмпульсу та моменту кiлькостi ру-
ху, невiддiльнi вiд неперенормованого (голого) заряду, є пiвсумою згаданих полiв.
Отримане iнтегро-диференцiйне рiвняння, яке є аналогом рiвняння Лоренца-Дiрака
у тривимiрному просторi Мiнковського.

З нагоди 20-рiччя вiдкриття високотемпературної надпровiдностi.
ВТНП: багато шуму i . . .що?

Р. В. Луцiв
Кафедра радiоелектронного матерiалознавства

Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка

Перетворення Лоренца як гiперболiчна гомологiя в проективнiй групi

Ю. Чорнiй
Iнститут теоретичної фiзики i астрономiї Вiльнюського унiверситету

Електромагнiтне поле у квантовому просторi
В. М. Ткачук

Кафедра теоретичної фiзики
Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка

Пропоную до дискусiї один iз варiантiв рiвнянь електромагнiтного поля у кванто-
вому просторi, який описується узагальненою деформованою алґеброю Шнайдера
з двома параметрами деформацiї. Розраховано поле “точкового” заряду. Цiкавою
властивiстю цього поля є його скiнченнiсть у точцi розмiщення заряду.
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Псевдоспiн-електронна модель i лiтiєвi батарейки

Ю. I. Дубленич
Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України

Для опису iнтеркаляцiї лiтiю в шаруватий кристал, який є одним з основних скла-
дових елементiв лiтiєвих акумуляторiв, використано модель йонно-електронного ґра-
ткового газу, що зводиться до псевдоспiн-електронної моделi з псевдоспiном S = 1/2
без перенесення електронiв. Розглянуто ґратку, утворену вузлами двох типiв: йон-
ними й електронними. Йоннi вузли утворюють паралельнi трикутнi ґратки, а до
кожного йонного вузла приєднано два електроннi, якi не пов’язанi нi мiж собою,
нi з iншими йонними вузлами. Показано, що статистичну суму такої моделi можна
виразити через статистичну суму Iзинґової моделi зi змiщеними параметрами. Змi-
щення залежить вiд температури й параметрiв, пов’язаних з електронами. Якщо
ефективна взаємодiя йонiв є притяганням, то в моделi в режимi сталого хемiчно-
го потенцiялу електронiв (йонiв) iснує фазовий перехiд першого роду, що в режи-
мi фiксованої концентрацiї електронiв (йонiв) вiдповiдає розшаруванню на фази з
рiзною концентрацiєю йонiв i електронiв. Окрiм звичайного розшарування (за фi-
ксованої концентрацiї електронiв або йонiв), розглянуто ще розшарування за фiксо-
ваних концентрацiй як йонiв, так i електронiв, а також його частковий випадок —
розшарування за умови електронейтральности. Показано, що у випадку виконання
умови електронейтральности для iнтеркальованого кристалу в цiлому, ця умова не
виконується для кожної з розшарованих фаз зокрема. В областi розшарування по-
будовано точнi кривi залежности хемiчного потенцiялу iнтеркальованих частинок
вiд їхньої концентрацiї за умови електронейтральности. Форма цих кривих якiсно
вiдповiдає формi експериментальних кривих залежностi електрорушiйної сили аку-
мулятора вiд концентрацiї iнтеркальованих в електрод йонiв лiтiю, а отже, модель
проливає свiтло на деякi особливостi таких кривих.

Дещо про деформацiї
I. О. Вакарчук

Кафедра теоретичної фiзики
Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка
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