
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

УШКАЦ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ 

 

 

УДК 533.75; 536.71 

 

 

 

 

ОПИС ПРОЦЕСУ КОНДЕНСАЦІЇ  

ОДНОКОМПОНЕНТНИХ ФЛЮЇДІВ 

НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОГО ПІДХОДУ ГІББСА 
 

 

01.04.02 – теоретична фізика 

01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора фізико-математичних наук 

 

 

 

Київ-2018 

  



Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана на кафедрі молекулярної фізики фізичного факультету  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор  

СИСОЄВ Володимир Михайлович, 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 

професор кафедри молекулярної фізики. 

 

Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України,  

доктор фізико-математичних наук, професор 

ЛЕВ Богдан Іванович, 

Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова  

НАН України, завідувач відділу синергетики 

 

доктор фізико-математичних наук, професор 

КОЗЛОВСЬКИЙ Михайло Павлович, 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 

завідувач відділу статистичної  

теорії конденсованих систем 

 

член-кореспондент НАПН України, 

доктор фізико-математичних наук, професор 

ЧАЛИЙ Олександр Васильович, 

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, 

завідувач кафедри медичної та біологічної фізики. 

 

Захист відбудеться “26” червня 2018 р. о 14
 30

 год. на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.08 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: м. Київ, пр. Глушкова 4, к.1, фізичний факультет, ауд. 500. 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, 

вул. Володимирська, 58 або на сайті Науково-консультаційного центру Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за посиланням 

http://scc.univ.kiev.ua/abstracts. 

 

Автореферат розісланий “______” травня 2018 р. 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради Д.26.001.08,  

кандидат фізико-математичних наук 

 

 

 

 

О.С.Свечнікова 

 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Основи статистичного підходу в 

фізичних дослідженнях були закладені роботами Д. Гіббса, Д. Максвелла, 

Л. Больцмана, Г. Гельмгольца та інших видатних учених ще в другій половині XIX 

століття. Більше ніж за столітню історію свого існування «глобальний» підхід на 

основі сум по статистичних ансамблях та відповідних термодинамічних потенціалів 

[1] значно просунув вперед аналітичний опис багатьох фізичних процесів. Розклади 

статистичної суми різного роду [2], методи колективних змінних [4], 

континуального (функціонального) інтегрування [5], функціоналу густини [6], 

термодинамічної теорії збурень [7 - 9], тощо, розширили можливості цього підходу 

й дозволили отримати, як загальні, так і досить специфічні рівняння стану (РС) для 

систем різної структури та складності: однокомпонентних гомогенних і 

гетерогенних газів та рідин, їх сумішей, газів та рідин у пористих середовищах 

тощо. Вагомий внесок у теоретичний опис поведінки щільних газів та рідин зробив 

також «локальний» статистичний підхід на основі інтегродиференціальних рівнянь 

для частинкових функцій розподілу [9 - 11]. Гіпотеза подібності та її реалізація в 

методі ренормалізаційної групи [12] дозволили створити досить успішну теорію 

критичних явищ (фазових переходів ІІ роду) [13], де характер міжчастинкової 

взаємодії не впливає суттєво на основні параметри переходу (критичні показники). 

Однак, строгий статистичний опис проміжних станів речовини (фазових 

переходів І роду): газ - рідина; газ - тверде тіло; рідина - тверде тіло, так само як і 

станів, близьких до фазових перетворень (газів близьких до насичення, рідин 

навколо точки кипіння), на жаль, й досі залишається пов’язаним з певними 

труднощами, навіть для найпростіших статистичних моделей, де міжмолекулярна 

взаємодія описується спрощеними формами потенціалу сил відштовхування та 

притягання кожної пари молекул (так звані реалістичні потенціали парної 

взаємодії).  

На сьогодні фазові перетворення в таких моделях, по суті, спостерігаються 

лише в комп’ютерних симуляціях на базі методів Монте-Карло та молекулярної 

динаміки. Але технічні обмеження, притаманні сучасному обчислювальному 

обладнанню, призводять до того, що результати таких симуляцій все ще помітно 

залежать від параметрів самого експерименту: числа частинок, дистанції обрізання 

потенціалу тощо. 

Що стосується суто теоретичних підходів, то РС на основі розкладів тиску за 

степенями активності або густини [14], отримані в рамках статистики Гіббса, досить 

добре описують поведінку неідеальних газів, але мають точки розбіжності в області 

конденсації [15]. Рівняння Орнштейна – Церніке, як один із загальних (й 

найпотужніших) локальних підходів до статистичного опису поведінки 

газоподібних та рідких станів, також не має розв’язку в самій області переходу газ – 

рідина [16]. Ці проблеми навіть зародили певні сумніви у принциповій 

спроможності статистичної механіки взагалі описувати фазові переходи І роду.  

У результаті, загальна, суто статистична (без залучення додаткових 

термодинамічних понять, співвідношень та закономірностей) теорія конденсації на 

базі інформації про характер міжмолекулярної взаємодії вже більше ста років 

залишається актуальною проблемою молекулярної фізики. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась у рамках тематики наукових досліджень кафедри молекулярної 

фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка відповідно до Комплексної наукової програми «Конденсований стан – 

основи новітніх технологій». Зміст дисертації узгоджений з планами робіт за д/б 

темами «Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-

біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації 

речовини» (№ д.р. 0114U003475) та «Вплив зовнішніх фізичних факторів на 

молекулярні процеси у м’якій речовині, актуальні для ядерної енергетики, медицини 

та природозберігаючих технологій» (№ д.р. 0117U005019). Дисертаційна робота 

також відповідає основним напрямкам науково-дослідницької діяльності кафедри 

фізики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за 

програмою «Математичне моделювання фізичних процесів у мікроструктурах» в 

рамках виконання д/б тем «Розробка та дослідження математичної моделі способу 

отримання ацетилену й водню з різних карбідів» (№1262 65-49/989), «Розробка 

математичної моделі об’ємної (просторової) кристалізації сталей» (№1363), 

«Математична модель фізичних явищ, що протікають в нестаціонарних системах з 

фазовими переходами на різних етапах технологічних процесів» (№1479), 

«Математична модель процесів фазового переходу в металічних розплавах в 

технологічних установках неперервного розливу» (№1549), «Статистична теорія 

конденсації для реалістичних моделей речовини»(№ д.р. 0117U000348). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідити 

реальну поведінку статистичної суми та отримати адекватні рівняння стану для 

однокомпонентного флюїду в щільних станах, включно з областю конденсації, на 

базі узагальненої інформації про реалістичний потенціал міжмолекулярної 

взаємодії.  

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно було розв’язати наступні 

задачі: 

1. Розробити новий спосіб точного розкладу статистичної суми в термінах 

густини. 

2. Отримати загальне рівняння стану флюїду великого (але скінченого) об’єму та 

дослідити його асимптотичну поведінку в термодинамічній границі. 

3. Аналітично дослідити поведінку статистичної суми і отриманих рівнянь стану в 

щільних станах та порівняти її з поведінкою традиційних розкладів за степенями 

густини та активності. 

4. Визначити теоретичні межі застосовності традиційних віріальних розкладів та 

отриманих рівнянь. 

5. Отримати загальну теоретичну умову конденсації – аналітичне рівняння для 

параметрів точки сухої насиченої пари. 

6. Дослідити симетрію «частинка – дірка» в моделі ґраткового газу. 

7. Отримати рівняння стану в області великої щільності ґраткового газу. 

8. Вдосконалити наявні методи розрахунку віріальних коефіцієнтів (незвідних 

інтегралів) високих порядків для реалістичних потенціалів міжмолекулярної 

взаємодії. 

9. Здійснити розрахунки віріальних коефіцієнтів високих порядків для кількох 
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найбільш поширених реалістичних моделей взаємодії та зробити спробу 

екстраполяції отриманих даних на ще більш високі порядки. 

10. На основі інформації про віріальні коефіцієнти, провести числові дослідження 

поведінки отриманих рівнянь у щільних станах та в області конденсації. 

Об’єктом дослідження є фазовий перехід пара – рідина (явище конденсації) у 

однокомпонентних простих гомогенних речовинах. 

Предметом дослідження є статистичні й термодинамічні функції реалістичних 

моделей флюїду, зокрема, статистична сума (конфігураційний інтеграл), потенціал 

міжмолекулярної взаємодії, рівняння стану, віріальні коефіцієнти, звідні та незвідні 

групові інтеграли. 

Методи дослідження. У роботі використовувався аналітичний апарат 

статистичної механіки, зокрема, груповий розклад статистичної суми 

(конфігураційного інтеграла), зв’язок між статистичною сумою та рівнянням стану 

термодинамічної системи. Для визначення статистичної суми ґраткового газу 

використовувалась також симетрія «частинка – дірка» цієї статистичної моделі. 

Розрахунок віріальних коефіцієнтів (незвідних інтегралів) високих порядків для 

конкретних потенціалів міжмолекулярної взаємодії здійснювався за допомогою, як 

квадратурних способів числового інтегрування, так і методу Монте-Карло. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі було 

досягнуто низку нових важливих теоретичних результатів. 

 Знайдено твірну функцію для точного групового розкладу статистичної суми 

(конфігураційного інтеграла) системи взаємодіючих частинок безпосередньо в 

термінах густини та незвідних групових інтегралів, що дозволяє уникнути 

проблем, пов’язаних із розбіжністю традиційних розкладів за степенями 

активності або густини. 

 Вперше досліджено поведінку статистичної суми реальних газів та вільної 

енергії Гельмгольца в області великої густини, де традиційні статистичні 

підходи стають неадекватними. 

 Встановлено точні межі адекватності віріального рівняння стану в області 

субкритичних температур. 

 Отримано загальне рівняння стану в термінах звідних групових інтегралів для 

скінченної системи взаємодіючих частинок. 

 Отримано загальне рівняння стану в термінах незвідних групових інтегралів 

(віріальних коефіцієнтів) для скінченної системи взаємодіючих частинок. 

 Отримано загальне рівняння стану в термінах незвідних групових інтегралів та 

густини в термодинамічній границі. 

 Встановлено загальну теоретичну умову конденсації – отримано точне 

аналітичне рівняння для точки сухої насиченої пари. 

 Вперше строго обґрунтовано зв’язок розбіжності розкладу густини за степенями 

активності з кривою співіснування газ – рідина. 

 Доведено, що точний розклад тиску за степенями густини не має розбіжності в 

області конденсації, а розбіжність віріального розкладу за степенями густини не 

має відношення до справжніх особливостей поведінки статистичної суми в цій 

області. 
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 Встановлено, а також пояснено, неадекватність групового розкладу 

статистичної суми в дуже щільних станах систем. 

 Отримано загальне рівняння стану в термінах звідних групових інтегралів, як 

функцій об’єму (густини), що є застосовним в широкому діапазоні значень 

густини: від розріджених до конденсованих станів речовини (включаючи 

область фазового переходу). 

 За допомогою різних апроксимацій залежності звідних інтегралів від об’єму для 

реалістичних моделей взаємодії було вперше описано (на якісному рівні) 

фазовий перехід газ – рідина без залучення будь-яких додаткових 

термодинамічних співвідношень. 

 У рамках суто статистичного підходу досліджено головні фактори, що 

визначають форму бінодалі (кривої співіснування газ – рідина). 

 Обґрунтовано симетрію «частинка – дірка» статистичної суми моделей 

ґраткового газу довільної розмірності з різними потенціалами взаємодії. 

 Отримані рівняння стану щільного ґраткового газу в термінах активності та 

густини, що є симетричними до відповідних віріальних розкладів. З огляду на 

зв’язок моделей Ізінга та ґраткового газу, ці рівняння, разом із віріальними, 

можуть розглядатися, як точний і загальний розв’язок задачі Ізінга довільної 

геометрії та розмірності. 

 Доведено симетрію кривої співіснування газ – рідина для широкого кола 

моделей ґраткового газу. 

Крім того, у дисертації отримано низку важливих результатів, що стосуються 

безпосереднього застосування запропонованих теоретичних рівнянь та 

співвідношень на практиці. 

 Розроблено ефективний алгоритм переходу від розкладів тиску й густини за 

степенями активності до розкладу тиску за степенями густини й навпаки. 

 Досліджено збіжність скінчених розкладів за степенями активності та густини 

залежно від їх порядку та зміну положення відповідних теоретичних бінодалей 

для різних моделей взаємодії (потенціалів Морзе, Леннард-Джонса та 

модифікованого потенціалу Леннард-Джонса), а також для ґраткового газу Лі – 

Янга. 

 Запропоновано модифікацію методу вибірки Майера (Mayer Sampling Monte 

Carlo) для розрахунку незвідних інтегралів високих порядків, що дозволяє 

використовувати у ролі еталонних незвідні інтеграли шуканого потенціалу 

взаємодії замість інтегралів потенціалу твердих сфер. 

 Розроблено комплексну методику розрахунку віріальних коефіцієнтів 

(незвідних інтегралів) високих порядків, що поєднує в собі переваги 

квадратурних методів числового інтегрування та вибірки Майера. 

 Отримано нові дані по сьомому віріальному коефіцієнту моделі Леннард-

Джонса в області низьких температур, а також уточнені наявні дані в області 

критичної температури. 

 Вперше розраховані незвідні групові інтеграли модифікованого потенціалу 

Леннард-Джонса (пристосованого до числових симуляцій) до шостого порядку 

(віріальні коефіцієнти до сьомого порядку) в широкому інтервалі температур. 
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 Вперше розраховані незвідні групові інтеграли потенціалу Морзе до шостого 

порядку (віріальні коефіцієнти до сьомого порядку) в широкому інтервалі 

температур для різних значень параметра  цього потенціалу. 

 Знайдено закономірність у поведінці віріальних коефіцієнтів реалістичних 

моделей взаємодії в області низьких температур. 

 Вперше запропоновано екстраполяцію віріального ряду в області низьких 

температур для трьох різних реалістичних моделей взаємодії: потенціалів 

Морзе, Леннард-Джонса та модифікованого потенціалу Леннард-Джонса. 

 Отримано апроксимацію рівняння стану з урахуванням нескінченного 

віріального ряду та відповідні теоретичні криві співіснування для потенціалів 

Морзе, Леннард-Джонса та модифікованого потенціалу Леннард-Джонса. 

 Вперше на базі суто статистичного підходу (без залучення будь-яких 

додаткових термодинамічних закономірностей) отримано злам теоретичних 

ізотерм у точці конденсації, що робить їх якісно схожими з реальними 

ізотермами. 

Практичне значення отриманих результатів. Запропонований у роботі підхід 

до точного визначення групового розкладу статистичної суми (конфігураційного 

інтеграла) системи взаємодіючих частинок у термінах густини дозволяє уникнути 

проблем, пов’язаних із розбіжністю традиційного розкладу за степенями активності 

та віріального РС, що робить його важливим елементом молекулярної фізики, 

взагалі, й статистичної механіки, зокрема. Встановлена в дисертації теоретична 

умова конденсації та результати відповідних аналітичних і числових досліджень 

можуть розглядатись як суттєвий внесок у статистичну теорію фазових переходів та 

слугувати базою для її подальшого розвитку. Розроблений на основі симетрії 

«частинка – дірка» підхід до опису щільних станів ґраткового газу може 

використовуватись не лише в рамках групового розкладу статистичної суми але й в 

інших методах статистичних досліджень, а отримані рівняння стану ґраткового газу 

великої густини, разом із відповідними віріальними розкладами для розріджених 

станів, можуть слугувати, також, як загальний розв’язок задачі Ізінга довільної 

геометрії. Загалом, отримані рівняння стану, розроблений алгоритм переходу між 

розкладами за степенями активності та густини, розраховані віріальні коефіцієнти 

(разом із запропонованою апроксимацією віріального ряду) можуть безпосередньо 

застосовуватись у широкому колі, як теоретичних досліджень, так і прикладних 

задач, пов’язаних з описом поведінки газів, далеких від ідеальності.  

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі представлені методи й 

результати, розроблені та отримані особисто автором.  

У публікаціях за темою дисертації, написаних автором одноосібно [1 - 12, 27 -

 32], представлені: твірна функція для конфігураційного інтеграла, рівняння стану 

для систем скінченого розміру та в термодинамічній границі, обґрунтування 

симетрії «частинка-дірка» моделі ґраткового газу, розклад тиску за степенями 

густини в щільних станах ґраткового газу, модифікація методу вибірки Майєра, 

розраховані віріальні коефіцієнти для потенціалу Леннард-Джонса, модифікованого 

потенціалу Леннард-Джонса, а також екстраполяція віріального ряду для цих 

потенціалів. 
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У роботах, опублікованих зі співавторами, особистий внесок автора дисертації 

полягав в ідеї та розробці методики числових досліджень групового розкладу 

статистичної суми [13, 14, 17, 18, 22, 25, 26, 33, 34, 36, 39], розробці алгоритмів для 

реалізації розрахунків [15, 16, 19, 20, 25 26, 38, 42], розробці методики розрахунків 

віріальних коефіцієнтів для потенціалу Морзе та аналізі даних [20, 23, 37], розробці 

алгоритму зв’язку між звідними та незвідними груповими інтегралами та методики 

розрахунків віріальних коефіцієнтів для SW потенціалу [21, 24, 35, 39, 40, 41]. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи пройшли апробацію на 

таких наукових конференціях: 7th International Conference «Physics of liquid matter: 

Modern problems» (Київ, 2016), XXXIX Міжнародна науково-практична конференція 

«Physico-mathematical and technical sciences as postindustrial foundation of the 

informational society evolution» (London, 2012), ІІІ міжнародна конференція 

«Актуальні проблеми розвитку світової науки» (Київ, 2017), XІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Научные перспективы XXI века. Достижения и 

перспективы нового столетия» (Новосибирск, 2015), Міжнародна науково-

практична  конференція «Проблеми  механіки та фізико-хімії конденсованого стану 

речовини» (Миколаїв, 2015), XII та XIIІ Міжнародні наукові конференції «Фізичні 

явища в твердих тілах» (Харків, 2015, 2017), Міжнародна науково-практична 

конференція «The development of innovation in Engineering, Physical and Mathematical 

Sciences», (Миколаїв, 2016), Всеукраїнська науково-технічної конференція 

«Теоретичні проблеми та прикладні аспекти сучасної технічної фізики» (Миколаїв, 

2010, 2012, 2014, 2016). 

Результати дисертаційної роботи також неодноразово обговорювались на 

наукових семінарах кафедри фізики Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова, кафедри теоретичної фізики Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова, кафедри молекулярної фізики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, відділу статистичної теорії 

конденсованих систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України та 

спільному семінарі відділів Інституту теоретичної фізики НАН України. 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 42 наукових 

праць:  

 26 публікацій в провідних фахових виданнях України та інших країн, 16 з яких 

входять до науко-метричної бази Scopus, а саме: Physical Review Letters [3] (impact 

factor 7.372); Physical Review E [7,18,21,25] (impact factor 2.242); Journal of Chemical 

Physics [6,15,16] (impact factor 2.948); Journal of Molecular Liquids [22] (impact factor 

2.27); Journal of Nano- and Electronic Physics [9,10,19] (impact factor 0.316); Ukrainian 

Journal of Physics [12,13,20,24] (impact factor 0.264); 

 16 публікацій [27-42] є матеріалами й тезами наукових конференцій, які 

додатково відображають матеріали дисертаційної роботи та результати її апробації. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій українською 

та англійською мовою, переліку праць здобувача, вступу, 5 розділів, висновків, 

списку використаних джерел, що містить 371 найменування, та 8 додатків. 

Дисертація містить 79 рисунків (78 у головній частині та 1 у додатках) і 7 таблиць (2 

в головній частині та 5 у додатках). Загальний обсяг дисертації складає 296 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дисертації, формулюється 

мета, головні задачі та методи досліджень. Показано новизну та практичну цінність 

отриманих результатів, зв’язок роботи з науковими темами, наведено інформацію 

щодо особистого внеску здобувача у публікації, написані разом із співавторами, та 

щодо апробації результатів дисертації. 

Перший розділ дисертації присвячений загальним співвідношенням 

статистичної механіки та, зокрема, їх застосуванню в теоретичному описі поведінки 

систем взаємодіючих частинок (неідеальних газів). 

У класичній статистиці Гіббса [1, 2, 14] усі термодинамічні функції системи N 

частинок (та її РС) визначаються статистичною сумою для гамільтоніана  цієї 

системи 
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де  – хімічний потенціал. 

Класичний підхід також передбачає, що параметри механічного руху молекул 

не впливають на характер їх взаємодії, завдяки чому гамільтоніан у (1) та (2) можна 

розділити на кінетичну енергію молекул системи (незалежну від конфігураційного 

простору) та їх сумарну потенціальну енергію (незалежну від простору імпульсів). 

Відповідно, інтегрування в (1) і (2) можна провести по простору імпульсів та 

конфігураційному простору цілком незалежно, 
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що безпосередньо пов’язана з усіма можливими значеннями потенціальної енергії U 

системи в різних точках її конфігураційного простору, називають конфігураційним 

інтегралом системи (конфігураційна частина її статистичної суми). 

Отже, РС системи в рамках підходу Гіббса цілком визначається 

конфігураційним інтегралом (3): 
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Слід зазначити, що РС у вигляді (5) включає активність z, яку, зазвичай, 
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зв’язують із густиною системи додатковим рівнянням (середня кількість частинок у 

великому статистичному ансамблі визначається похідною від термодинамічного 

потенціалу, тобто від логарифма великої статистичної суми), 
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У випадку ідеального газу (потенціальна енергія взаємодії молекул U  0 для 

всіх точок конфігураційного простору, й, відповідно, конфігураційний інтеграл 

QN  V
N
/N!) обидва рівняння (4), (5) дають добре відоме РС ідеального газу, а всі 

відхилення поведінки реальних систем від ідеальності (наприклад, існування рідкої 

та твердої фаз і відповідні фазові перетворення) безпосередньо пов’язані зі 

взаємодією між молекулами, тобто з реальною поведінкою конфігураційного 

інтеграла (3), коли U  U(r
(N)

).  

Зазвичай, міжмолекулярна взаємодія моделюється за допомогою парного 

потенціалу u(rij) (потенціальна енергія взаємодії двох молекул i та j, де rij задає їх 

відносне положення). При цьому, потенціальна енергія всієї системи стає простою 

сумою парних потенціалів, 
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У сучасній статистичній механіці використовується велика кількість різних 

модельних потенціалів парної взаємодії u(rij): від найпростіших, що враховують 

тільки міжмолекулярне відштовхування (наприклад потенціали твердих або м’яких 

сфер) до більш менш реалістичних, які враховують, як відштовхування на малих 

дистанціях, так і притягання на більших відстанях (див. Рис. 1). Але, незважаючи 

 2 

– 

0 

u(r) 

r 

Рис. 1. Потенціал Леннард-Джонса (12-6):  – глибина потенціальної ями;  

 – характерна відстань, де потенціал дорівнює нулю 
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навіть на таке спрощення виразу (6) для потенціальної енергії системи, визначення 

статистичної суми [конфігураційного інтеграла (3)] для термодинамічних систем 

(N  ), як і просто для великих систем, залишається дуже складною математичної 

задачею, розв’язок якої у більшості випадків потребує додаткових спрощень.  

Більш ніж за сто років існування самої статистичної механіки було чимало 

спроб побудувати статистичну теорію конденсації базуючись на інформації про 

параметри міжмолекулярної взаємодії в рамках тих або інших спрощених 

статистичних моделей та апроксимацій. Але до дійсно значущих і важливих 

результатів у цьому питанні привели тільки два, досить специфічні, підходи. 

В одному з них Ц. Лі та Ч. Янгом були отримані точні параметри конденсації 

(величина постійного тиску та густина в точках насиченої пари й кипіння) 

двовимірного ґраткового газу [17], де тверді частики притягують тільки своїх 

найближчих сусідів (так званий square-well або SW потенціал). Цей підхід базувався 

на математичній відповідності між статистичними сумами ґраткового газу та 

відомої моделі Ізінга для феромагнетиків. На жаль, він описує тільки область самої 

конденсації і не дає точної інформації щодо газоподібних та рідких станів поза цією 

областю. Незважаючи на те, що розв’язок Лі – Янга, безумовно, є значним 

досягненням статистичної механіки, його так і не вдалося узагальнити на більш 

складні реалістичні моделі речовини. 

Інший відомий теоретичний приклад конденсації – строге статистичне 

обґрунтування правила Максвелла для рівняння Ван-дер-Ваальса [18]. Згодом це 

правило стало невід’ємною частиною двофазного підходу в теорії агрегатних 

перетворень. Його використовують практично для будь-яких рівнянь, що мають 

ділянки ізотерм, схожі на «петлю Ван-дер-Ваальса», незважаючи на те, яким саме 

чином отримані ці рівняння: на базі певних статистичних міркувань чи 

комп’ютерних симуляцій. Проте, М. Кац, Дж. Лебовіц, О. Пенроуз та ін. отримали 

точне рівняння Ван-дер-Ваальса – Максвелла тільки в рамках апроксимації 

середнього поля (для особливого потенціалу взаємодії, який не може вважатись 

реалістичним), що аж ніяк не є підставою узагальнювати їх виводи на всі інші 

випадки. Насправді, цей специфічний приклад конденсації (разом із розв’язком  

Лі – Янга) можна розглядати як аргумент на користь того, що дійсно «правильне» 

рівняння стану, отримане в термодинамічній границі для систем у стані рівноваги, 

зобов’язане давати постійний тиск під час фазового переходу, а інтерпретація всіх 

відхилень від цього сталого тиску, як метастабільних станів, ще й досі не має під 

собою жодних строгих підстав.  

Що стосується загальніших статистичних підходів, то для реалістичних моделей 

взаємодії вони так і не змогли більш-менш достовірно описати феномен конденсації, 

навіть якісно. Зокрема, поведінка рівняння Орнштейна – Церніке  виявилась 

неадекватною в області фазових переходів І роду [16]. Віріальні розклади, в яких 

характер міжмолекулярної взаємодії безпосередньо враховується степеневими 

коефіцієнтами (звідними та незвідними груповими інтегралами), також 

демонструють неадекватну поведінку в області щільних станів, пов’язану з 

розбіжністю відповідних рядів за степенями активності та густини [2]. 

Одне з найбільш строгих статистичних обґрунтувань цих віріальних розкладів 

було запропоновано в першій половині XX століття Д. Майєром та М. Гепперт-
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Майєр [14]. Для будь-якого парного потенціалу взаємодії u(rij) вони ввели функцію 

(функція Майєра), 

  
 

exp 1
ij

ij ij

B

u
f f

k T

 
    
 
 

r
r , (7) 

яка дозволяє трансформувати експоненту від сумарної потенціальної енергії (6) 

системи в конфігураційному інтегралі (3) (тобто складний добуток експонент від 

парних енергій взаємодії) у велику суму різних добутків цієї функції,  

    
1

exp 1 1 ...
NN
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u f f f f f f f
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   r  ,  

а сам конфігураційний інтеграл – у відповідну суму добутків, так званих, звідних 

групових інтегралів bn:  
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де підсумовування проводиться за всіма можливими наборами N цілих чисел {mn}, 

що відповідають умові 

 
1

N

n

n

nm N


 . (8а) 

Використання цього групового розкладу Майєрів (8) в рівняннях (5), (5а) 

безпосередньо дає РС у вигляді віріальних розкладів тиску й густини за степенями 

активності (ВРСА):  
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. (9) 

Слід особливо зазначити, що ВРСА (9) не містить жодних спрощень або 

апроксимацій: воно залишається застосовним навіть для багатокомпонентних 

систем та у випадках, коли міжмолекулярна взаємодія не є парноадитивною (якщо 

відповідним чином ускладнюється визначення самих групових інтегралів [14]). За 

відомого повного (нескінченного в термодинамічній границі) й точного набору 

звідних групових інтегралів {bn} ряди для тиску й густини в (9) безпосередньо й 

точно виражають логарифм великої статистичної суми та його похідну по хімічному 

потенціалу.  

З іншого боку, практичне використання ВРСА (9) залишається дуже обмеженим 

завдяки технічній складності визначення групових інтегралів високих порядків. 

Крім того, у щільних станах (за відповідно великих значень активності) степеневі 

ряди для тиску й густини можуть розбігатись, що додатково обмежує застосовність 

ВРСА лише розрідженими газоподібними станами.  

За умови інтегрування у нескінчених межах, тобто незалежності звідних 

інтегралів від об’єму чи густини (насправді, об’єм макроскопічної системи дійсно 

можна вважати необмеженим тільки для мікроскопічних кластерів молекул, тобто 

групових інтегралів відносно невисоких порядків), усі bn виражаються в термінах 
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більш простих незвідних групових інтегралів k [14]: 
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  , (10) 

де підсумовування здійснюється за всіма можливими наборами (n – 1) цілих чисел 

{jk}, що відповідають умові 
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   . (10а) 

Розглядаючи зв’язок між розкладом густини за степенями активності в (9) та 

розкладом логарифму активності за степенями густини, збіжність яких строго 

обмежена двома умовами: 

1)   S (S – точка сингулярності ряду k

k  ); (11) 

2) 1k

kk   ,  (12) 

Майєри отримали добре відому альтернативу ВРСА (9) – віріальне рівняння стану 

(ВРС) як розклад тиску за степенями густини:  
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  , (13) 

де кожен віріальний коефіцієнт виражається через незвідний інтеграл відповідного 

порядку: 

 1
1

k k

k
B

k
   


.  

Віріальному розкладу (13), навіть зі скінченим набором незвідних інтегралів 

{k} (віріальних коефіцієнтів), завжди відповідає ВРСА (9) нескінченного порядку 

[в якому весь необмежений набір звідних інтегралів {bn} визначається в (10) на 

основі обмеженого набору {k}]. Завдяки цьому, а також своїй відносній простоті, 

ВРС (13) набуло досить широкого застосування, як в теорії реальних розріджених 

газів, так і в різних технічних задачах, але спроби використовувати його для опису 

щільних станів речовини зіткнулися з суттєвими проблемами. 

Так саме як і у ВРСА (9), степеневий ряд для тиску у ВРС (13) може розбігатись 

у щільних станах, і досить багато досліджень було присвячено саме цій проблемі 

розбіжності віріального рівняння. Причому досліджувалась, як сама математична 

сингулярність нескінченного віріального ряду [тобто умова (11) адекватності ВРС], 

так і розбіжність результатів, що дає ВРС(i) скінченого порядку зі зміною цього 

порядку [у подальшому позначення ВРС(i) або ВРСА(n) буде вказувати на рівняння 

з максимальним порядком врахованих коефіцієнтів i або звідних інтегралів n, 

відповідно].  

Наприклад, субкритичні ізотерми ВРС невисоких порядків (третього – п’ятого) 

містять ділянки, дуже схожі на «петлю Ван-дер-Ваальса», але зі збільшенням числа 

врахованих коефіцієнтів їх поведінка дуже сильно змінюється, як кількісно, так і 

якісно (див. Рис. 2). Така розбіжність «урізаних» апроксимацій ВРС у щільних 

станах викликає чималі сумніви в адекватності самого віріального рівняння (13) в 

цій області.  

Згодом, віріальні розклади (9) та (13) практично перетворились на синоніми 
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самого групового розкладу (8), а проблема їх розбіжності (та відповідної 

невизначеності поведінки статистичної суми) разом із неадекватною поведінкою 

рівняння Орнштейна – Церніке в щільних станах стала викликати певні сумніви у 

самій застосовності статистичного підходу в області фазових переходів речовини. 

У цій ситуації особливо актуальними є всебічні дослідження справжньої 

поведінки статистичної суми систем взаємодіючих частинок в області конденсації (а 

не її спрощень чи апроксимацій у рамках традиційних аналітичних підходів), що і 

було головною метою цієї дисертаційної роботи. 

Саме такий альтернативний підхід до точного визначення статистичної суми й 

відповідних РС в термінах, як звідних, так і незвідних групових інтегралів, 

представлено у другому розділі. 

Замість складного й дуже незручного для практичного використання рівняння 

(10) був отриманий рекурсивний зв’язок між звідними bn та незвідними k 

інтегралами: 

 1

2

n
n
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n

 , (14) 

де 
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Незважаючи на те, що математично цей зв’язок (14) є абсолютно тотожнім 

рівнянню (10) [разом з умовою (10а)], він є набагато зручнішим для досліджень і 

Рис. 2. Ізотерми віріального рівняння різних порядків, ВРС(i), для моделі Леннард-

Джонса (числа на рисунку вказують порядок рівняння i) 
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дозволяє проводити ефективні числові розрахунки віріальних розкладів тиску та 

густини за степенями активності [ВРСА (9)], включаючи доданки дуже великих 

порядків (до кількох десятків тисяч) на основі будь-якого відомого набору незвідних 

інтегралів {k} (або відповідних віріальних коефіцієнтів).  

Крім того, груповий розклад (8) конфігураційного інтеграла QN [разом з умовою 

(8а)] був також приведений у більш зручну рекурсивну форму: 
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n
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  ,  

де Q0  1, а на основі цього виразу отримано РС у термінах звідних групових 

інтегралів та густини (з якого виключена залежність від активності) для систем зі 

скінченим числом частинок: 

 1

N

n N n

n

B N

b Q
P

k T Q






, (15) 

З метою отримати більш зручне для практичного використання РС 

безпосередньо в термінах незвідних інтегралів k (в якому виключена не тільки 

залежність від активності, але й проміжний етап визначення звідних групових 

інтегралів bn), було знайдено точну твірну функцію для групового розкладу: 

  
1 1 1

1 exp 1
1
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   . (16) 

Конфігураційний інтеграл QN визначається в точності як коефіцієнт при степені 

N у розкладі цієї функції за степенями її змінної y. Зокрема, використання функції 

(16) дозволяє суттєво спростити вивід ВРС (13), але за виконання тих самих умов 

(11), (12), що обмежували й вивід Майєрів [14]. 

З іншого боку, слід зазначити, що застосовність самої твірної функції (16) 

залишається необмеженою ніякими додатковими умовами: вона цілком відповідає 

одночасно обом рівнянням (8), (10) [разом з рівняннями (8а), (10а)] за будь-якої 

густини. 

На основі цієї твірної функції було отримано РС безпосередньо в термінах 

незвідних групових інтегралів та густини (КГРРС):  
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У певному сенсі, КГРРС (17) можна вважати аналогом ВРС (13): воно теж 

включає в себе незвідні групові інтеграли (тобто, віріальні коефіцієнти), але між 

цими рівняннями існує й принципова різниця. З одного боку, КГРРС не містить 

обмежень (11), (12), притаманних ВРС, а, з іншого боку, воно застосовне лише для 

систем скінчених розмірів N (хоча рекурсивна форма КГРРС та виключення 

проміжного етапу визначення звідних інтегралів дозволяє проводити розрахунки 
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для систем навіть із сотнями тисяч частинок), у той час, як ВРС було отримане 

виключно в термодинамічній границі. 

Відповідні числові дослідження ВРС (13) та усіх трьох рівнянь, отриманих на 

основі точного групового розкладу статистичної суми [ВРСА (9), РС (15) та КГРРС 

(17)] для різних наборів незвідних інтегралів {k} (з урахуванням різного числа 

віріальних коефіцієнтів для декількох реалістичних потенціалів взаємодії в 

широкому інтервалі температур) дозволили дійти важливих висновків. Перш за все, 

поведінка РС (15) та КГРРС (17), цілком очікувано, співпадає (для систем 

однакового розміру N з одним і тим самим набором незвідних інтегралів) у межах 

точності самих обчислень. Поведінка ВРСА (9), яке було отримане у 

термодинамічній границі, дещо відрізняється у щільних станах, але ця різниця 

поволі зменшується з ростом числа частинок N у РС (15) і КГРРС (17) та 

відповідного порядку n у ВРСА(n) (9) (див. Рис. 3). 

Що стосується поведінки ВРС (13), то у щільних станах за субкритичних 

температур вона принципово відрізняється від поведінки інших трьох рівнянь. 

Причому, головною умовою адекватності ВРС виявляється співвідношення (12): 

віріальне рівняння (13) добре описує справжню поведінку статистичної суми тільки 

у розріджених станах за густини   C, де величина C визначається [згідно з 

умовою (12)] як найменший позитивний корінь рівняння 

 
1

1k
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k


   , (18) 

і є точкою нуля ізотермічного модуля пружності ВРС та інших РС у 

термодинамічній границі (див. Рис. 3). 

Рис. 3. Субкритичні ізотерми ВРСА(n) різних порядків (а) та КГРРС систем з різним 

числом частинок (б) для моделі Леннард-Джонса (T  1.28/kB), в якій враховується 

тільки першій незвідний інтеграл 1 (другий віріальний коефіцієнт), та ізотерми 

відповідного ВРС(2) (пунктир) 
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За більшої густини ізотерми ВРС містять термодинамічно заборонені ділянки з 

від’ємною стисливістю, у той час як ізотерми рівнянь, отриманих на основі точного 

групового розкладу, демонструють тут сталість тиску в термодинамічній границі 

(див. Рис. 4). 

Додаткові дослідження показали, що ця сталість тиску дійсно відповідає 

лінійному характеру залежності вільної енергії системи (логарифма статистичної 

суми) від об’єму за перевищення густиною  точки C. 

Два різні аналітичні підходи до дослідження асимптотики групового розкладу 

статистичної суми в термінах незвідних інтегралів і густини [за допомогою твірної 

функції (16)] у термодинамічній границі (N  ; V  ) призвели до одного 

загального рівняння стану (ГРРС), 
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, (19) 

поведінка якого цілком узгоджується з результатами досліджень РС (15) та КГРРС 

(17) для систем великих але скінчених розмірів N, а також ВРСА(n) (9) великих 

порядків n: ГРРС (19) в точності співпадає з ВРС (13) за густини   C, але за будь-

якої більшої густини тиск на його ізотермах стає  строго сталим, що, своєю чергою, 

означає початок фазового переходу газ – рідина в точці C. 

1/
3
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Рис. 4. Ізотерми КГРРС(4) (17) для моделі Леннард-Джонса з різним числом 

частинок N за температури T  1.25/kB. Пунктир показує ізотерму відповідного 

ВРС(4). Вертикальна штрих-пунктирна лінія відповідає точці C з (18). Масштаб 

рисунка по вертикалі є значно збільшеним 
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Крім того, розроблений підхід до групового розкладу статистичної суми 

дозволив встановити точний зв’язок між радіусом збіжності ВРСА (активністю zC) 

та густиною C з (18),  

 
1

exp k

C C k C

k

z


 
     

 
 , (20) 

та надає нового фізичного змісту самій математичній розбіжності ВРСА. Наявність 

величини n у степеневих коефіцієнтах ряду для густини в (9) призводить до того, що 

за наближення активності z до величини zC з (20) [а густини  до відповідної 

величини C з (18)] цей ряд зростає набагато швидше ряду для тиску. У 

термодинамічній границі це не тільки призводить до сингулярності ізотермічної 

стисливості в точці C(zC) (відповідний модуль пружності тут досягає нуля) але й до 

стрибку (розбіжності) густини на ізотермах за сталих значень тиску та активності 

(тобто хімічного потенціалу), що відповідає термодинамічним уявленням щодо 

фазових переходів І роду (і, зокрема, правилу Максвела). 

З цієї точки зору, розбіжність ВРСА (9) насправді не є його проблемою, або 

проявом неадекватності групового розкладу Майєрів, а, навпаки, має чіткий 

фізичний зміст: різке зростання в цій точці доданків найвищих порядків у рядах для 

тиску (як логарифма великої статистичної суми) та густини (як похідної цього 

логарифма по хімічному потенціалу) означає якісні зміни в статистичній вазі 

групових інтегралів найвищих порядків (див. Рис. 5, 6), що, своєю чергою, можна 
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Рис. 5. Залежність вкладу в ряд для густини (9) від порядку доданку n та 

активності z
*
  z

3
. Виділена лінія відповідає величині zC з (20). У моделі 

використовувались перші п’ять незвідних інтегралів потенціалу Ленард-Джонса за 

температури T  1.28/kB 
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розглядати як принципове зростання ймовірності існування відносно великих 

(термодинамічних) кластерів, тобто появу рідкої фази та початок процесу 

конденсації. 

Таким чином, рівняння (18) набуває змісту загальної теоретичної умови 

конденсації, що вказує на густину C як точку сухої насиченої пари та визначає 

субкритичні температури як ті, за яких існує хоча б один дійсний позитивний 

розв’язок рівняння (18), а саму критичну точку – як сингулярність цього рівняння. 

З іншого боку, поведінка розглянутих у цьому розділі РС на основі групового 

розкладу статистичної суми має певні риси, які все ще не відповідають справжньому 

процесу конденсації. Зокрема, на досліджуваних субкритичних ізотермах ВРСА (9), 

РС (15), КГРРС (17) (див. Рис. 3) та ГРРС (19) абсолютно відсутня точка кипіння – 

тиск залишається сталим навіть за дуже великої густини, зазвичай характерної для 

рідкого або, навіть, твердого станів, що ніяк не може відповідати справжній 

поведінці речовини. 

Причинам такої неадекватної поведінки групового розкладу у дуже щільних 

станах та можливим шляхам вирішення цієї проблеми присвячений третій розділ 

дисертації. 

Як вже було зазначено вище, груповий розклад (7) є просто альтернативним але 

точним виразом статистичної суми [конфігураційного інтеграла (3)] і, сам по собі, 

Рис. 6. Залежність ваги ( ) ( )Q N N Nw n Q Q n Q     (де ( )NQ n  – величина 

конфігураційного інтеграла, де bn вважається рівним нулю) звідних групових 

інтегралів у конфігураційному інтегралі Q1000 від їх порядку n та густини . Усі інші 

параметри ті ж самі, що на Рис. 5. Виділена лінія відповідає густині C з (18) 
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не містить ніяких спрощень або наближень. Єдине спрощення, яке 

використовувалось у всіх дослідженнях попереднього розділу з’являється вже на 

етапі визначення самих звідних групових інтегралів {bn} за допомогою 

співвідношення (10) [або його рекурсивної форми (14)] – це незалежність групових 

інтегралів від реального об’єму системи завдяки інтегруванню у нескінченних 

межах. 

Насправді, це спрощення є справедливим тільки для мікроскопічних кластерів 

молекул у макроскопічній системі, а отже, воно залишається адекватним лише у 

газоподібних станах до точки конденсації C, в яких дійсно можна нехтувати 

внеском у статистичну суму групових інтегралів найвищих (термодинамічних) 

порядків (зокрема, це означає також справедливість усіх висновків щодо змісту 

величини C, зроблених у попередньому розділі). 

Однак, у більш щільних станах (вже після початку конденсації) принципово 

зростає внесок саме найбільших кластерів (див. Рис. 5, 6), для яких різниця між 

реальними та нескінченними межами інтегрування може ставати дуже суттєвою 

(особливо у тих самих щільних станах). Саме незалежність групових інтегралів 

високих порядків від об’єму (або густини) не дозволяє відповідним чином врахувати 

зростання ролі міжмолекулярних сил відштовхування у дуже щільних станах 

речовини, що й призводить до відсутності точки кипіння (як кінцевої точки процесу 

конденсації) на ізотермах усіх рівнянь, отриманих в Розділі 2 на базі групового 

розкладу. 

За субкритичних температур, коли позитивна величина групових інтегралів 

відповідає перевазі притягання над відштовхуванням [див. визначення функції 

Майєра (7)], і може відбуватись конденсація (тобто, спостерігатись розбіжність 

ВРСА), але якщо групові інтеграли залишаються сталими, то й перевага притягання 

над відштовхуванням буде також незмінною за будь-якої густини, а, отже й процес 

конденсації буде продовжуватись безупинно, а ряд для густини розбігатись на 

нескінченність (тобто, мати розрив ІІ роду).  

І, навпаки, якщо у щільних станах величина інтегралів найвищих порядків зі 

стисненням також почне поступово зменшуватись (а, можливо, навіть і змінювати 

свій знак), завдяки тому, що зменшення меж інтегрування, перш за все, відбивається 

саме на позитивній (притягальній та далекодійній) частині підінтегральних функцій 

Майєра (7), то це може зупинити розбіжність ВРСА, тобто зупинити конденсацію і 

привести знов до зростання тиску, що буде вже відповідати певному балансу між 

відштовхуванням та притяганням у рідкому стані. 

Відповідно, на основі узагальнення виводу РС (15) в п. 3.1 було отримане 

рівняння стану в термінах звідних групових інтегралів (ЗГРРС), як функцій об’єму 

bn(V),  
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що є теоретично застосовним у будь-яких станах речовини – від газоподібного до 

рідкого й, можливо навіть, твердого.  

На жаль, у сучасній статистичній фізиці питання щодо залежності звідних 

групових інтегралів від об’єму чи густини є абсолютно новим. Відсутність 

достовірної інформації щодо повного й точного набору {bn(V)} значно звужує 

можливості практичного використання ЗГРРС (21), але з метою дослідження, хоча б 

на якісному рівні, принципової спроможності цього рівняння описувати рідкий стан 

речовини була запропонована спрощена апроксимація:  

 
0( ) ( )n nb V b g x  , (22) 

де 
0

nb  – величина звідного інтеграла bn, визначеного в нескінченних межах; змінна 

x = nv0/V досягає одиничного значення за певного (досить малого) питомого об’єму 

v0, а функція g(x) підбирається таким чином, щоб досягати нуля (або просто суттєво 

зменшуватись) в цій точці x = 1. 

Проведені розрахунки безпосередньо показали, що завдяки навіть дуже 

спрощеному врахуванню залежності групових інтегралів від об’єму (22) на 

ізотермах ЗГРРС (21) дійсно з’являється точка кипіння (точка, в який закінчується 

процес конденсації і поза якої подальше стиснення призводить до швидкого 

підвищення тиску), що відповідає поведінці реальних систем. Причому, якісно 

подібні результати спостерігались для різних функцій g(x) (див. Рис. 7), за різних 

температур та наборів незвідних інтегралів в широкому діапазоні значень v0 та 

інших параметрів. 

Рис. 7. Ізотерми ЗГРРС (21) для моделі Леннард-Джонса (T  0.8/kB) з N  2000 

частинок, отримані за допомогою екстраполяції віріальних коефіцієнтів на основі (28) до 

відповідного порядку N та апроксимації (22) залежності групових інтегралів від об’єму з 

використанням різних функцій g(x). Параметр апроксимації (22) 0 = 1/v0  0.25
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Також, слід зазначити, що головний параметр розглянутої апроксимації – 

величина v0, що виявилась безпосередньо пов’язаною з положенням точки кипіння, 

насправді не є сталою величиною. По суті, вона визначає питомий об’єм, за якого 

зменшення реальних меж інтегрування принципово змінює відповідний звідний 

інтеграл bn, і повинна бути зв’язаною з внутрішньою структурою самого bn, тобто 

величинами незвідних інтегралів k (як складових звідного), а отже, залежати від 

температури.  

Коли у певному звідному інтегралі переважають незвідні k високих порядків, 

відповідна величина v0 буде зв’язана скоріше з самим об’ємом інтегрування. На 

відміну від k високих порядків, незвідні інтеграли низьких порядків можуть 

утворювати багато «ланцюгових» звідних схем інтегрування, а для таких схем 

суттєвими стають зміни навіть лінійних розмірів об’єму інтегрування, що може 

значно збільшувати величину v0. 

Розрахунки показують, що зі збільшенням температури (за її наближення до 

критичної) внесок незвідних інтегралів високих порядків у звідні інтеграли 

зменшується, а внесок k нижчих порядків, навпаки, зростає (див. Рис. 8). Така 

залежність може пояснити збільшення величини v0 (зменшення відповідної густини 

в точці кипіння) з ростом температури, що відповідає справжній формі рідкої гілки 

бінодалі.  

З іншого боку, через значні спрощення розглянутої апроксимації набору {bn(V)}, 
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Рис. 8. Залежність ваги ( , ) ( ) ( , ) / ( )b n n nw k T b T b k T b T     (де ( , )nb k T  є  

абсолютнм значенням bn, в якому k  0) незвідних інтегралів k у звідному інтегралі 

b300 від їх порядку k за різних температур, отримана з використанням екстраполяції 

незвідних інтегралів на основі (28) 
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ці результати все ще не можна сприймати як строго доведені і такі, що мають дійсну 

практичну цінність на кількісному рівні. Як вже відзначалось, питання стосовно 

справжньої залежності групових інтегралів від об’єму (густини) залишається ще й 

досі відкритим і потребує подальших більш детальних досліджень. Однак, на 

якісному рівні отримані результати наочно демонструють принципову можливість 

описати поведінку речовини безперервно від розріджених до щільних станів 

(включаючи процес фазового переходу) в рамках групового розкладу статистичної 

суми, взагалі, та за допомогою ЗГРРС (21), зокрема.  

У якості альтернативи ЗГРРС, яке потребує інформації щодо залежності bn(V), в 

четвертому розділі запропоновано принципово інший теоретичний підхід, 

застосовний у щільних станах специфічної моделі ґраткового газу з твердими 

частинками та заснований на симетрії гамільтоніану подібних систем по 

відношенню до заміни частинок на «дірки», тобто порожні комірки відповідних 

ґраток.  

Для широкого кола реалістичних потенціалів взаємодії (що можуть бути, як 

сферично-симетричними, так і анізотропними, та включати будь-яке скінчене 

відштовхування та притягання на самих різних відстанях між частинками, і містять 

єдине обмеження: потенціал повинен мати тверде ядро, ідентичне об’єму однієї 

комірки v0) було доведено, що сукупна потенціальна енергія U взаємодії частинок 

(6) виражається через відповідну потенціальну енергію дірок U,  

 
0 0U Nu N u U    , (23) 

які взаємодіють між собою з таким самим парним потенціалом: 
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де N  N0  N – число дірок у ґратках (N0 – загальне число комірок); u0 – питома 

енергія взаємодії (на одну частинку) в стані щільного пакування (коли густина 

дорівнює 0 = 1/v0). 

Своєю чергою, цей зв’язок (23) дозволяє досліджувати статистичну суму дірок 

NQ 
  замість справжньої статистичної суми частинок, 
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, (24)  

що може бути особливо корисним у щільних станах, коли статистична сума 

частинок має дуже складну поведінку, в той час, коли густина числа дірок  

 = 0 – , навпаки, є малою, а їх статистична сума може визначатись значно 

простіше. Слід також зазначити, що трансформація статистичної суми (24) може 

використовуватись у різних теоретичних підходах, але в роботі за її допомогою був 

досліджений груповий розклад статистичної суми дірок. 

В результаті були отримані рівняння стану симетричні до ВРСА (9) та ВРС (13), 

тобто, розклади тиску й густини (СВРСА),  
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за степенями оберненої активності, 
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,  

та віріальний розклад тиску за степенями густини (СВРС),  
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  . (26) 

що містять абсолютно ті ж самі набори звідних та незвідних групових інтегралів, і 

для яких справедливі, по суті, всі попередні висновки стосовно поведінки ВРС та 

ВРСА (з тією різницею, що область їх найбільшої точності лежить, навпаки, у 

станах, близьких до щільного пакування, де густина дірок  має невеликі значення). 

Крім того, на основі твірної функції (16) було отримане РС [симетричний аналог 

ГРРС (19)], що не містить обмежень, притаманних СВРС (26). За малої густини 

числа дірок   C [де C, як і раніше визначається рівнянням (18)] це РС в точності 

співпадає з СВРС, а за більшої густини  дає строго сталий тиск на ізотермах. 

Відповідна густина числа частинок L = 0 – C, що відповідає нулю ізотермічного 

модуля пружності СВРС (26) і, при цьому, є точкою розбіжності СВРСА (25) (див. 

Рис. 9, 10), має зміст точки кипіння ґраткового газу і виявляється повністю 

симетричною точці сухої насиченої пари C. Навіть неадекватність поведінки 

вказаних рівнянь (сталість тиску у дуже розріджених станах) повністю відповідає 

такій самій неадекватній поведінці ВРСА та ГРРС (сталість тиску у дуже щільних 

Рис. 9. Ізотерми ВРСА(n) (9) та 

СВРСА(n) (25) (максимальний порядок 

звідних інтегралів n вказаний на рисунку), 

а також ВРС (13), СВРС (26) (пунктир), 

для ґраткового газу Лі – Янга за 

субкритичної температури T  0.4/kB з 

урахуванням перших п’яти незвідних 

інтегралів. Горизонтальний відрізок 

відповідає розв’язку Лі – Янга [17] 
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Рис. 10. Ізотерми СВРСА(800) (25) для 

ґраткового газу Лі – Янга за субкритичної 

температури T  0.4/kB з урахуванням 

різного числа незвідних інтегралів 

(максимальний порядок вказаний на 

рисунку). Горизонтальний відрізок 

відповідає розв’язку Лі – Янга [17] 
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станах), обумовленій відсутністю врахування залежності групових інтегралів від 

об’єму. 

Отже, хоча б для моделі ґраткового газу, можна впевнено казати про 

«статистичну» симетрію процесів конденсації та випаровування: процес появи й 

зростання великих кластерів частинок (крапель рідини в газі), не тільки фізично, але 

й статистично, є симетричним появі й зростанню кластерів дірок (бульбашок у 

рідині). Зокрема, для ґраткового газу (не тільки моделі Лі – Янга, але й значно 

ширшого кола моделей, де геометрія твердого ядра частинок в точності співпадає з 

геометрією комірки ґраток) можна вважати доведеною цілковиту симетрію газової 

та рідкої гілок кривої співіснування (та відповідну сталість її діаметру). 

Останній, п’ятий розділ дисертації був присвячений безпосередньо визначенню 

групових інтегралів для конкретних реалістичних моделей взаємодії з метою 

наповнити практичним змістом отримані раніше теоретичні рівняння.  

Задача розрахунку незвідних групових інтегралів k або відповідних віріальних 

коефіцієнтів Bi = k + 1 високих порядків включає в себе два аспекти, практична 

реалізація яких зазвичай пов’язана з певними технічними складнощами: зі 

збільшенням порядку k пропорційно зростає розмірність інтегрування, і, крім того, 

ще швидше росте число (приблизно як 2
ii  1/2

/i!) різних незвідних схем інтегрування 

(незвідних графів, див. Рис. 11). 

При цьому, складність функції Майєра (7) і відповідного підінтегрального 

добутку цих функцій для різних пар частинок (особливо для реалістичних 

потенціалів взаємодії) змушує використовувати числові методи інтегрування 

починаючи вже з третього віріального коефіцієнта. 

У роботі були отримані вирази всіх складових віріальних коефіцієнтів до 

п’ятого порядку (незвідних інтегралів до четвертого порядку) для 

сферичносиметричних моделей парної взаємодії, в яких розмірність інтегрування 

(г) 

1 

12 60 10 10 30 

60  15  30  10 

(a) 1 

(б) 1 (в) 

3  6  1 

Рис. 11. Незвідні графи першого (а), другого (б), третього (в) та четвертого (г) 

порядків. Числа під графами вказують кратність кожного з них у відповідності з його 

автоморфізмом 
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зменшена на три степені (у порівнянні з більш загальними виразами). Також, 

запропонована заміна змінних дозволила здійснювати інтегрування на будь-яких 

відрізках (особливо важливим це є для кусково-неперервних потенціалів) та вирішує 

проблему інтегрування у нескінченних межах (за допомогою переходу до обернених 

змінних). Важливо, що всі ці спрощення залишаються застосовними і для інтегралів 

будь-яких більш високих порядків: усі їх складові теж можуть бути виражені в тих 

самих змінних, а розмірність інтегрування зменшена щонайменше на три степені. 

Розрахунки, проведені на основі квадратурного методу Гауса для різних 

моделей взаємодії, з одного боку, підтвердили ефективність та адекватність 

описаної методики (порівняння отриманих коефіцієнтів для моделей твердих сфер, 

Сазерленда та Леннард-Джонса (LJ) добре узгоджуються з відомими даними, див. 

Рис. 12), а, з іншого боку, надали нову інформацію по віріальним коефіцієнтам для 

модифікованої моделі Леннард-Джонса (mLJ) [19] та потенціалу Морзе в широкому 

діапазоні температур (для потенціалу Морзе – ще й за різних значень його 

безрозмірного параметру ).  

На жаль, розмірність інтегралів вищих порядків робить використання 

квадратурних методів вже майже неможливим технічно, навіть із залученням 

сучасного обчислювального обладнання та найефективніших технологій, таких, 

наприклад, як багатопоточні розрахунки за допомогою графічних процесорів [20]. 

Отже, для коефіцієнтів порядків, вище п’ятого, стають суттєвими переваги методів 

числового інтегрування Метрополіс Монте-Карло, де збіжність результатів 

контролюється безпосередньо під час обчислень, що дозволяє досягти бажаної 

дисперсії за значно меншої кількості точок інтегрування. 

За основу було взято одного з найефективніших на сьогодні методів обчислення 

віріальних коефіцієнтів – так звану, вибірку Майєра (Mayer sampling Monte Carlo або 

MSMC) [21]. У її оригінальному варіанті незвідний інтеграл  певного порядку 

визначається за вже відомого еталонного інтеграла твердих сфер 0 того ж самого 

порядку:  

 0

0





 
  

 
. (27) 

Для кожної точки це передбачає досить громіздкі обчислення двох повних 

підінтегральних виразів:  для шуканого потенціалу та 0 для моделі твердих сфер (у 

якості густини ймовірності  використовується абсолютна величина самого 

підінтегрального виразу). Значна складність алгоритму висуває додаткові вимоги до 

обчислювального обладнання, а крім того, принципова різниця між потенціалами 

(що стає особливо суттєвою в області низьких температур) дещо негативно 

відбивається на збіжності самого методу, що примушує використовувати проміжну 

«перекриваючу» вибірку й додатково ускладнює алгоритм. 

У дисертації була запропонована модифікація вибірки Майєра, що включала в 

себе декілька важливих аспектів. По-перше, серед усіх можливих незвідних схем 

інтегрування завжди існує значна кількість таких, що можуть бути обчислені 

квадратурними методами не складніше четвертого віріального коефіцієнта, а 

відповідне зменшення кількості схем, що потребують інтегрування вибіркою 

Майєра, спрощує алгоритм.  
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Рис. 12. Залежність віріальних коефіцієнтів Bk+1/(4
3
/3)

k
 потенціалів Сазерленда 

(ліворуч) та Леннард-Джонса (праворуч) від приведеної температури. Пунктиром 

показані значення для моделі твердих сфер. Точки відповідають відомим даним [21] 
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По-друге (і головне), деякі з таких простих складових можуть слугувати 

еталонами для обчислень, замість інтегралів твердих сфер, що не тільки додатково 

спрощує алгоритм та робить його незалежним від інформації стосовно коефіцієнтів 

моделі твердих сфер, але й суттєво підвищує збіжність самої вибірки. 

За допомогою такої комплексної методики, що включає в себе використання 

квадратурних методів разом із вибіркою Майєра, були розраховані значення 

шостого й сьомого віріальних коефіцієнтів LJ флюїду за різних температур. 

Результати цих розрахунків дозволили не тільки підтвердити адекватність 

запропонованої методики та її високу ефективність (на що вказують порівняння з 

даними, які були отримані раніше за допомогою оригінального варіанту MSMC), але 

й отримати нові дані в області низьких температур та уточнити відомі значення 

сьомого коефіцієнта в околі критичної точки (див. Рис. 13). Крім того, вперше були 

розраховані віріальні коефіцієнти до сьомого порядку для модифікованої моделі 

Леннард-Джонса (див. Рис. 14) та потенціалу Морзе. 

Отримані дані не тільки дозволяють зробити більш точними рівняння, 

представлені у попередніх розділах, та досліджувати загальні риси їх поведінки за 

самих різних наборів групових інтегралів, але, насамперед, вони дали можливість 

вперше встановити певну закономірність поведінки залежності Bk1(k,T) віріальних 

коефіцієнтів від їх порядку й температури (див. Рис. 15) в обмеженій субкритичній  

області T  0.3Tкр  0.8Tкр: 
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, (28) 

де a  1/100 – загальна константа для потенціалу Морзе (за різних значень 

параметру ), LJ та mLJ моделей, а b(T) – обернена функція температури, своя для 

кожної моделі взаємодії. 
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Рис. 14. Шостий та сьомий віріальні 

коефіцієнти модифікованої моделі 

Ленард-Джонса. Вертикальні відрізки 

показують 67% довірчий інтервал 

Рис. 13. Сьомий віріальний коефіцієнт 

флюїду Леннард-Джонса. Вертикальні 

відрізки показують 67% довірчий інтервал. 

Точки відповідають даним [20] 
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Рис. 15. Віріальні коефіцієнти Bk+1/
3k

 потенціалу Ленард-Джонса (LJ), 

модифікованого потенціалу Ленард-Джонса (mLJ) та потенціалу Морзе для різних 

порядків k та температур (точки) разом з їх апроксимацією (28) (суцільні лінії) 
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Для LJ та mLJ потенціалів функція b(T) найпростішим чином виражається через 

критичну температуру, 

  
5

3

c

крT
b T

T

 
  
 

,  

де Tкр дорівнює 1.32/kB та 1.07/kB, а константа c складає 3.51 та 3.96 для LJ та mLJ 

моделей, відповідно. 

Наявність додаткового параметру  в потенціалі Морзе робить для нього 

функцію b(T) значно складнішою (хоча й якісно схожою): 

    
6 5

5.25 0.825
9

Bb T e k T
 

   .  

Екстраполяція залежності (28) на весь нескінченний віріальний ряд трансформує 

ВРС (13) на аналітичну функцію, 

         21 1 1 ln 1 ,
B

P
a B T a b T b T

k T
               (29)  

та дозволяє отримати вираз для кривої співіснування газ – рідина (газової гілки 

бінодалі):  

    
1

С T b T


     . (30)  

Поведінка РС (29) цілком узгоджується з висновками, що були зроблені у 

попередніх розділах, базуючись тільки на статистичній теорії та дуже обмеженій 

інформації щодо відомого віріального ряду: за розглянутих субкритичних 
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Рис. 16. Теоретичні криві конденсації для LJ (ліворуч) та mLJ (праворуч) моделей, 

отримані за допомогою рівнянь різних порядків (відповідно пронумеровані суцільні 

лінії) і на основі апроксимації (30) (лінія а) та даних роботи [22] (лінія б). Також показані 

експериментальні бінодаль (▲, ◊, ●, ♦) та спінодаль (+, пунктир) 
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температур область застосовності ВРС виявилася строго обмеженою точкою нуля 

ізотермічного модуля пружності C (18), завдяки тому що РС (29) має сингулярність 

в цій самій точці C. Своєю чергою, визначена на основі екстраполяції (28) 

теоретична крива співіснування газ – рідина C(T) (30) дійсно проходить значно 

ближче до відомої з числових симуляцій газової гілки бінодалі (у порівнянні з 

відомою спінодаллю, та нулем ізотермічного модуля пружності рівнянь скінчених 

порядків, див. Рис. 16). 

Більш того, застосування тієї ж екстраполяції для РС, що мають ширшу область 

застосовності, робить теоретичні ізотерми в околі точки конденсації дуже схожими 

(якісно) з експериментальними: рівняння, отримані в термодинамічній границі [такі 

як ГРРС (19) та ВРСА(n  ) (9)] дають злам ізотерм в точці C й подальшу 

сталість тиску, 

 
 

 
 

21B
const

B Tk T
P a

b T b T

 
   

 
,  

в той час як рівняння для систем скінченого розміру [КГРРС (17) або ЗГРРС (21)], 

навпаки, демонструють поведінку, що може відповідати метастабільним станам 

речовини (див. Рис. 17, 18). З ростом числа частинок різниця поволі зменшується, 

але все ще залишається помітною, навіть для систем із тисячами частинок, тобто 

систем, які зазвичай є об’єктами числових симуляцій. 
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Рис. 18. Ізотерми ГРРС (19) та 

КГРРС(i = N) (17) для LJ моделі 

(T = 0.8/kB), отримані з використанням 

екстраполяції (28) (суцільні лінії) та 

даних [22] (пунктир) 

Рис. 17. Ізотерми ВРСА(n) (9) для LJ 

моделі (T = 0.8/kB), отримані з 

використанням екстраполяції віріальних 

коефіцієнтів на основі (28). Пунктир 

показує ізотерму ВРС (29) 
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Слід додати, що нещодавно [вже після того, як була запропонована 

апроксимація (28)] нові дані по віріальним коефіцієнтам дозволили іншим авторам 

[22] запропонувати свою екстраполяцію віріального ряду для LJ флюїду. 

Незважаючи на певну кількісну різницю в результатах (наприклад, згідно з даними, 

отриманими в [22] теоретична бінодаль лежить ще ближче до експериментальної, 

див. Рис. 16), на якісному рівні нова залежність демонструє ту ж саму поведінку, 

зокрема, злам ізотерм в термодинамічній границі та «нетермодинамічну» ділянку 

для систем скінченого розміру (див. Рис. 18). 

 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі проведено аналітичні й числові дослідження процесу 

фазового переходу І роду в однокомпонентній системі рідина – пар у рамках 

класичної статистичної теорії Гіббса на основі твірних функцій для групового 

розкладу статистичної суми в термінах, як звідних, так і незвідних групових 

інтегралів або віріальних коефіцієнтів. Головні висновки та результати проведених 

досліджень полягають у наступному: 

1. Запропоновано новий підхід до визначення статистичної суми 

однокомпонентного флюїду на основі інформації про характер 

міжмолекулярної взаємодії. У рамках цього підходу отримані рівняння стану, 

що є застосовними поза межами збіжності відомих віріальних розкладів. 

2. Показано, що область адекватності віріального рівняння стану за докритичних 

температур обмежена густиною, яка відповідає нульовому значенню 

ізотермічного модуля пружності. За більшої густини віріальне рівняння 

некоректно відтворює поведінку статистичної суми, а розбіжність віріального 

ряду за степенями густини не має безпосереднього зв’язку з її особливими 

точками. 

3. Доведено застосовність групового розкладу статистичної суми та відповідних 

розкладів для тиску й густини за степенями активності, не тільки в 

газоподібних станах речовини, але й в області конденсації. Ізотерми рівнянь 

стану, отриманих на основі групового розкладу статистичної суми для систем 

необмежених розмірів, не містять термодинамічно заборонених ділянок в 

області конденсації. Показано, що метастабільні та абсолютно нестійкі стани 

можуть описуватись тільки рівняннями для скінчених систем частинок. 

4. Встановлено, що точка насичення сухої пари визначається нульовим значенням 

ізотермічного модуля пружності віріального рівняння. В цій точці залежність 

вільної енергії від об’єму стає лінійною, і спостерігається розбіжність розкладу 

для густини за степенями активності, що призводить до стрибку густини на 

ізотермах за сталих значень тиску та хімічного потенціалу. 

5. Вперше показано, що теоретичний опис конденсованих станів речовини і, 

зокрема, визначення точки кипіння в рамках групового розкладу статистичної 

суми можливі лише з урахуванням залежності звідних групових інтегралів від 

об’єму.  
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6. Отримано рівняння стану зі звідними груповими інтегралами, яке разом із 

апроксимацією залежності звідних інтегралів від питомого об’єму, дозволяє 

описати поведінку систем взаємодіючих частинок від газоподібних до рідких 

станів безперервно. 

7. Розроблено новий підхід до опису щільних станів в моделі ґраткового газу 

довільної геометрії та розмірності, заснований на притаманній цій моделі 

симетрії «частинка – дірка», та отримані рівняння стану ґраткового газу великої 

густини в термінах звідних та незвідних інтегралів, симетричні до відповідних 

віріальних розкладів. 

8. Запропонована в роботі комплексна методика числового інтегрування, що 

поєднує квадратурні методи з вибіркою Монте Карло, дозволила отримати нову 

інформацію щодо групових інтегралів та віріальних коефіцієнтів високих 

порядків для кількох реалістичних моделей міжмолекулярної взаємодії: 

потенціалів Морзе, Леннард-Джонса та модифікованого потенціалу Леннард-

Джонса. Розраховані значення коефіцієнтів в області низьких температур 

дозволили запропонувати першу для подібних моделей апроксимацію 

віріального ряду, яка адекватно відтворює поведінку докритичних ізотерм в 

околі точки насичення. 

9. Ряд отриманих в роботі результатів, зокрема, рівняння стану в термінах звідних 

та незвідних інтегралів, а також методика обчислення віріальних коефіцієнтів, 

вже знайшли своє застосування в різного роду теоретичних та прикладних 

дослідженнях. Для подальшого розвитку розробленого статистичного підходу 

до опису процесу конденсації в однокомпонентних системах, як підґрунтя 

загальної статистичної теорії фазових переходів І роду, необхідна детальніша 

інформація щодо поведінки групових інтегралів високих порядків і, особливо, 

їх залежності від об’єму або густини. 
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АНОТАЦІЯ 

Ушкац М. В. Опис процесу конденсації однокомпонентних флюїдів на 

основі статистичного підходу Гіббса. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 

спеціальностями 01.04.02 – теоретична фізика і 01.04.14 – теплофізика та 

молекулярна фізика – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

МОН України, Київ, 2018. 

Аналітичними та числовими методами досліджено поведінку статистичної суми 

однокомпонентних флюїдів з реалістичними потенціалами взаємодії в щільних 

станах, що відповідають області конденсації. Зокрема, дослідження вказують на 

неадекватність традиційного розкладу тиску за степенями густини (віріального 

рівняння стану або ВРС) поза точкою C нуля ізотермічного модуля пружності та 

демонструють, що розбіжність розкладів тиску й густини за степенями активності 

(ВРСА) в околі тієї ж точки C мають чіткий статистичний зміст. 

Новий підхід на основі твірних функцій для групового розкладу Майєрів 

дозволив отримати рівняння стану, як для скінчених систем взаємодіючих частинок, 

так і для систем термодинамічних розмірів (N  ; V  ) в термінах звідних та 

незвідних групових інтегралів (віріальних коефіцієнтів), що залишаються 

застосовними навіть у щільних станах (на відміну від традиційних віріальних 

розкладів).  

Усі ці рівняння вказують на сталість температури, тиску й хімічного потенціалу 

за збільшення густини поза точкою C, що, своєю чергою, відповідає відомим 

термодинамічним ознакам фазових переходів І роду. Показано, що цей стрибок 
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густини дійсно може бути скінченим (від точки насичення C до точки кипіння) 

тільки за умови врахування реальної залежності звідних інтегралів вищих порядків 

від об’єму чи густини. Відповідно, було отримано загальне рівняння стану, в якому 

звідні інтеграли можуть бути функціями об’єму. Декілька спрощених апроксимацій 

такої залежності якісно підтвердили застосовність цього рівняння, як у 

газоподібних, так і в рідких станах (включаючи область фазового переходу). 

Додатково, для специфічної моделі ґраткового газу на основі притаманній цій 

моделі симетрії «частинка – дірка» запропоновано груповий розклад статистичної 

суми «дірок» та отримані рівняння симетричні до ВРС та ВРСА (тобто застосовні у 

станах, близьких до щільного пакування, де густина числа «дірок» має невеликі 

значення). Для широкого кола потенціалів взаємодії доведено повну симетрію 

бінодалі ґраткового газу: утворення газових бульбашок (великих кластерів «дірок») 

в рідині є цілком аналогічним появі крапель рідини (великих кластерів частинок) в 

газовій фазі. 

За допомогою нової методики, що поєднує квадратурне числове інтегрування з 

методом Монте-Карло, були розраховані незвідні інтеграли до шостого порядку 

(віріальні коефіцієнти до сьомого порядку) для кількох реалістичних моделей 

взаємодії: потенціалів Морзе, Леннард-Джонса та модифікованого потенціалу 

Леннард-Джонса. Отримані данні дозволили запропонувати першу для реалістичних 

моделей флюїду апроксимацію всього віріального ряду в обмеженому інтервалі 

субкритичних температур, яка суттєво наближає теоретичну бінодаль до відомої 

експериментальної та призводить до зламу теоретичних ізотерм в околі точки 

конденсації, що робить їх якісно схожими з реальними ізотермами.  

 

Ключові слова: статистична сума, груповий розклад, звідний груповий 

інтеграл, незвідний груповий інтеграл, віріальний коефіцієнт, віріальне рівняння 

стану, потенціал міжмолекулярної взаємодії, фазовий перехід І роду, конденсація. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Ушкац М. В. Описание процесса конденсации однокомпонентных флюидов 

на основе статистического подхода Гиббса. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальностям 01.04.02 – теоретическая физика и 01.04.14 – теплофизика и 

молекулярная физика - Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко МОН Украины, Киев, 2018. 

Аналитическими и численными методами исследовано поведение 

статистической суммы однокомпонентных флюидов с реалистичными 

потенциалами взаимодействия в плотных состояниях, соответствующих области 

конденсации. В частности, исследования указывают на неадекватность 

традиционного разложения давления по степеням плотности (вириального 

уравнения состояния или ВУС) за точкой C нуля изотермического модуля 
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упругости и демонстрируют, что расходимость разложений давления и плотности по 

степеням активности (ВУСА) в окрестности той же точки C имеет четкий 

статистический смысл. 

Новый подход на основе производящих функций для группового разложения 

Майеров позволил получить уравнения состояния, как для конечных систем 

взаимодействующих частиц ,так и для систем термодинамических размеров (N  ; 

V  ), которые включают в себя приводимые и неприводимые групповые 

интегралы (вириальные коэффициенты) и остаются применимыми даже в плотных 

состояниях (в отличие от традиционных вириальных разложений). 

Все эти уравнения указывают на постоянство температуры, давления и 

химического потенциала с увеличением плотности за точкой C, что, в свою 

очередь, соответствует известным термодинамическим признакам фазовых 

переходов І рода. Показано, что этот скачок плотности действительно может быть 

конечным (от точки насыщения C до точки кипения) только при условии учета 

реальной зависимости приводимых интегралов высших порядков от объема или 

плотности. Соответственно, было получено общее уравнение состояния, в котором 

приводимые интегралы могут быть функциями объема. Несколько упрощенных 

аппроксимаций такой зависимости качественно подтвердили применимость этого 

уравнения, как в газообразных, так и в жидких состояниях (включая область 

фазового перехода). 

Дополнительно, для специфической модели решеточного газа на основе 

присущей этой модели симметрии «частица – дырка» предложено групповое 

разложение статистической суммы «дырок» и получены уравнения симметричные 

ВУС и ВУСА (то есть применимые в состояниях, близких к плотной упаковке, где 

плотность числа «дырок» имеет небольшие значения). Для широкого круга 

потенциалов взаимодействия доказана полная симметрия бинодали решеточного 

газа: образование газовых пузырьков (больших кластеров «дырок») в жидкости 

целиком аналогично появлению капель жидкости (больших кластеров частиц) в 

газовой фазе. 

С помощью новой методики, объединяющей квадратурное числовое 

интегрирование с методом Монте-Карло, были рассчитаны неприводимые 

интегралы до шестого порядка (вириальные коэффициенты до седьмого порядка) 

для нескольких реалистичных моделей взаимодействия: потенциалов Морзе, 

Леннард-Джонса и модифицированного потенциала Леннард-Джонса. Полученные 

данные позволили предложить первую для реалистичных моделей флюида 

аппроксимацию всего вириального ряда в ограниченном интервале субкритических 

температур, которая существенно приближает теоретическую бинодаль к известной 

экспериментальной и приводит к излому теоретических изотерм в окрестности 

точки конденсации, что делает их качественно схожими с реальными изотермами. 

 

Ключевые слова: статистическая сумма, групповое разложение, приводимый 

групповой интеграл, неприводимый групповой интеграл, вириальный коэффициент, 

вириальное уравнения состояния, потенциал межмолекулярного взаимодействия, 

фазовый переход І рода, конденсация. 
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SUMMARY 

Ushcats M. V. Description of the condensation phenomenon for one-component 

fluids on the basis of the statistical Gibbs approach. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Science in Physics and Mathematics on specialties 

01.04.02 – Theoretical Physics and 01.04.14 – Thermophysics and Molecular Physics  

– Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

The actual behavior of the partition function is studied analytically as well as 

numerically for fluids with realistic interaction potentials at dense states that correspond to 

the condensation region.  

In particular, the study has indicated the inadequacy of the conventional expansion for 

pressure in powers of density (virial equation of state or VEOS) beyond the point C, 

where the isothermal bulk modulus vanishes, and demonstrated a clear statistical meaning 

of the divergence behavior for the pressure and density expansions in powers of activity 

(AVEOS) at the vicinity of the same point C.  

A new approach based on the generating functions for Mayer’s cluster expansion of 

the partition function has allowed obtaining the equations of state for finite-size systems of 

interacting particles as well as the thermodynamic ones (N  ; V  ) in terms of the 

reducible and irreducible cluster integrals (virial coefficients) that stay correct even at 

dense states of fluids (in contrast to the conventional virial expansions). All those 

equations indicate the constancy of temperature, pressure and activity (chemical potential) 

under compression beyond the density C that, in turn, corresponds to the known 

thermodynamic features of the first-order phase transitions. The gas – liquid transition 

begins at the density C due to the rapid increase of the statistical weight for the highest-

order cluster integrals: while this weight is a decreasing function of the order, the state of a 

fluid remains gaseous, but the bimodality of this function, on the contrary, corresponds to 

the liquid and transitional states of the system. 

It is shown that the proper finite jump of density (from the saturated vapor point C to 

the boiling point) can only be observed theoretically if the real dependence of the high-

order reducible integrals on the system volume (or density) is taken into account. In fact, 

any compression of the system must significantly reduce the magnitude of the cluster 

integrals of thermodynamic orders (or even change their sign), because the limitation of 

the integration volume primarily affects the positive (attractive and long-distance) part of 

the Mayer functions in the integrand. Therefore, the general equation of state has been 

derived where those integrals can be certain functions of volume. A number of simplified 

approximations for such volume dependence have qualitatively confirmed the applicability 

of this general equation at both gaseous and liquid states (including the phase transition 

region).  

Additionally, for a specific statistical model – the lattice gas, an alternative statistical 

approach has been proposed on the basis of the “hole – particle” symmetry of such 

models. This approach allows investigation the “holes” statistics instead of the true 

statistics of particles that can be particularly useful in dense states, where the partition 

function of particles has the very complex and hardly predictable behavior, while the 

density of the holes, on the contrary, is small, and their partition function is much simpler. 
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In particular, the cluster expansion for the partition function of holes has allowed deriving 

the equations of state, which are symmetrical to the VEOS and AVEOS (i.e. applicable at 

dense states of a lattice gas near its close-packing regime, when the “hole” density is low). 

Moreover, the absolute symmetry of the lattice gas binodal has been proved for a wide 

range of molecular interaction potentials: for the lattice gas model the formation of gas 

bubbles (i. e., large clusters of holes) in a liquid phase is analogous to the formation of 

liquid droplets (i. e., large clusters of particles) in a gaseous phase.  

In order to expand the practical applicability of all the obtained theoretical equations, 

the irreducible cluster integrals have been calculated to the sixth order (virial coefficients – 

to the seventh order) for the modified Lennard-Jones model and Morse potential (in the 

wide range of its additional parameter ) on the basis of a novel technique, which 

combines the quadrature and Monte Carlo methods of numerical integration. For the 

original Lenard-Jones fluid, the existing data at the vicinity of the critical point have been 

refined, and new information has been obtained in the region of low temperatures (which 

previously remained almost inaccessible for calculations). 

The data obtained within the low-temperature interval (0.3  0.8 of the critical 

temperature) have allowed the first approximation of the infinite virial series for all the 

realistic interaction models mentioned above. This approximation moves the theoretical 

coexistence curve C(T) close to the experimental binodal and yields the tangent 

discontinuity of the theoretical isotherms at the C point that qualitatively corresponds to 

the behavior of real fluids at the vicinity of the condensation point. 

The main conclusion of the present research is that the statistical Gibbs approach, in 

general, and the cluster expansion of the partition function, in particular, remain absolutely 

adequate not only in the regions of the stable gaseous or liquid phases, but also in the 

phase transition region, under condition that the exact and complete information is 

provided on high-order cluster integrals and their dependence on volume or density. 
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