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Ушкац Свiтлани ЮрiТвни <<Конденсацiя та особливостi вiрiальних
розкладiв в моделi rраткового газу>, яка представлена на здобуття

наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук
за спецiальнiстю 01.04.14 - теплофiзика та молекулярна фiзика

представлена до захисту кандидатська дисертацiя Ушкац с. ю.
присвячена аналiтичним та числовим дослiдженням зв'язку мiж процесом
конденсацii та особливостями поведiнки вiрiальних розкJIадiв за степенями
рiзних параметрiв на прикладi вiдомоi статистичноi моделi rраткових газiв.

обрана тематика безумовно е акт}.альною в молеryлярнiй фiзицi та
сумlжних г€Lлузях. Зокрема, в суIаснiй статистичнiй Teopii фазових переходiв I

((частинка - дlрка)) таких розкладiв в моделi {раткових газiв ще фактично не
дослiджувЕulись.

щисертацiйна робота виконув€Lлась у рамках наукових дослiдженъ
кафедри фiзики Нацiоналъного унiверситету кораблебудування iMeHi адмiрала
макарова за програмою <<математичне моделюванIц фiзичних процесiв у

робiт за цlб темами <<Математична модель
нестацlонарних системах з фазовими
технологlчних процесiв>> та <<Статистична теорiя конденсацiТ для реалiстичних
моделей речовини)). Змi

загалом, дисертацiя Ушкац с. ю. справляс враженшI цiлiсноi та
в якiй Bci роздiли логiчно й послiдовно пов'язанi

МiЖ СОбОЮ Та ВiДПОВiДаЮТЬ ГIоставленiй шлетi й задачам дослiджень. такий
послiдовний пiдхiд дозволив aBTopui досягти низки дiйсно нових та важливих
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ПерШ за все, вартО вiдзначити деякi результати суто теоретичного
характеру, якi можуть закрити певнi дискусiйнi питання статистичного о11ису

фазових переходiв I роду:

- Симетрiя вiрiа,rьних розкладiв в TepMiHax звiдних |рупових iнтегралiв за
степенями активностi для розрiджеrrих cTaHiB та за степенями оберненоТ

активностi для щiльних cTaHiB граткових газiв дозволила отримати простий, але
точний аналiтичний вираз для спiльного радiусу збiжностi зазначених розкладiв
гIри докРитичних темпераТураХ - вираз, якиЙ мiститъ лише два параметри
конкретноi моделi граткового газу (густину щiльного пакування та енергiю
частинки в cTaHi щiльного пакування) та не потребуе надзвичайно складних
обчислень нескiнченних наборiв |рупових iнтегралiв i який, на ж€UIь, заJIишався
поза увагою попереднiх дослiдникiв, незважаючи на всю свою простоту.

- Щоведено, що за значень активностi та оберненоi активностi, якi
вiлповiдаiоть зазначеному вище радiусу збiжностi, симетричнi вiрiальнi

розклади в TepMiHax звiдних групових iнтегралits дають строго однаковий тиск
за двох рiзних значень ryстини, Що, з одного боку, i означас математичну

розбiх<нiсть цих розкладiв, а) з iншого боку, вiдповiдае ознакам фазового
переходУ I роду. ПричомУ, такУ ж самУ piBHicTb тиску за тих самих значенъ
густини дають i симетричнi розклади в TepMiHax незвiдних групових iнтегралiв.
таким чином, встановлено прямий зв'язок мiж процесом конденсацii i
матqматичними особливостями поведiнки вiрiалъних розкJIадiв та доведено

фiзичну природу точки розбiжностi розкладiв за степенями активностi (точки
нуля iзотермiчного модуля пружностi розкладу за степенями густини) як точки
насичення сухоТ пари.

lнша група отриманих в дисертацiт важливих результатiв пов'язана iз

розширеНням моЖливостеЙ практичНого використання вiрiальних розкладiв для
точного кiлъкiсного опису поведiнки rраткових газiв:

- Розроблена нова методика визначення групових iнтегралiв граткових
газiв У виглядi точних функцiональних залежностей вiд температури, а

комп'ютерна реалiзацiя цiсi методики в обчисленнях з використанням
модифiкацii алгоритму Уiтлi дозволила отримати вiдповiднi залежностi звiдних
та незвiдних iнтегралiв досить високих порядкiв для кiлькох моделей



Граткового газу рiзноТ геометрiТ та вимiрностi з рiзними потенцiалами
мiжмолекулярноi взаемодiТ.

- Проведенi числовi дослiдження асимптотики звiдних |рупових iнтегралiв
з рос],оМ Тх rIорядку для рiзгrих моделей речовини в областi докритичних
температур показ€Lпи, Що ця асимптотика цiлком узгодкусться з теоремою
Кошi Адамара, тобто визначасться радiусом збiжностi вiдповiдних
степеневих рядiв в TepMiHax активностi.

- На ocHoBi теореми Кошi - Адамара та iнформацiI про точний радiус
збiжностi (активнiсть фазового переходу) запропоновано новий цiдхiд до
визначення звiдних групових iнтегралiв дуже високих порядкiв, обчислення
яких iншими засобами досi не проводилося, пiдхiд, який принципово
пiдвищив точнiсть вiдповiдних вiрiальних розкладiв. Зокрема, поведiнка

розрахованих в роботi докритичних iзотерм рiзних Граткових газiв, не лише на
якiсному, аJIе й на кiлькiсному piBHi,, добре узгоджусться iз з€вначеними вище
теоретичними висновками, & у випадку двовимiрного газу зi взаемодiсю мiж
найближчими сусiдами ще й суттсво наближаеться до вiдомого точного

розв'язку Лi - Янга.

обгр}zнтованiсть та достовiрнiсть ycix перелiчених результатiв, а такоя{
зроблених на ix ocHoBi висновкiв, забезпечусться ретельним пiдбором
використаних теоретичних пiдходiв та перевiрених методiв обчислень.
Результати, отриманi авторкою аналiтично на ocHoBi рiвнянь зi звiдними
iнтегралами, цiлком узгоджуються з аналiтичними дослiдженнями вiдповiдних

рiвнянь В TepMiHax незвiдних iнтегралiв. KpiM того, Ti ж caMi аналiтичнi

результати додатково пiдтверджуються проведеними числовими розрахунками
та порiвняннями з iснуючими даними та розв'язками

Про Ha)rKoB). цiннiсть отриманих Ушкац с. ю. результатiв свiдчать також
публiкацii В провiдних закордонних та вiтчизrrяних виданнях. Bci головнi
положення дисертацiйнот роботи' винесенi на захист, б}чли оцублiкованi у 1з

статтях (В з яких входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science) та
пройшли апробацiю на конференцiях i ceMiHapax рiзного рiвня (10 тез

доповiдей). Зазначенi публiкацiТ та автореферат адекватно вiдображають змiст
представленоТ дисертацiТ.



cyTTcBi зауваження до змiсту автореферату та дисертацii в мене
вiдсутнi, проте е кiлька питань та rrобажань, що здебiльшого стосуIоться
Подальшого розвитку або застосування отриманих результатiв:

1. Вибiр дослiджуваного дiагrазону температур, а саме - докритичних
температур, можна обумовити поставленою метою: дослiдженнями явища
конденсацii, але деякi з аналiтичних спiввiдношень, отриманих в роботi на

ocHoBi симетрiТ ((частинка дiрка>, можна було б використати i для

дослiджень закритичних cTaHiB rраткових газiв, що так i не було реалiзовано в

дисертацiт i, на мiй погляд, звужус предметну область самоi роботи. Можливо
iснують якiсь об'ективнi причини таких обмеженъ, на яких просто не

наголошувалось в дисертацii?

2. Вiдомий радiус збiжностi розкладiв за степенями активноотi визначае

асимп,гоТичнУ поведiгtку звiдних групових iнтегралiв, i в роботi саме цей
зв'язоК е основоЮ длЯ апроксимацii циХ iнтегралiв. З iншого боку,

рекурсивний зв'язок мiж звiдними та незвiдними iнтегралами можна
використовувати й у <зворотному) напрямi: визначати незвiднi iнтеграли за

допомогою звiдних. Чи проводились вiдповiднi обчислення? Якщо Hi, то я
пропонуВав би aBTopui звернутИ увагУ на цi можливостi i дослiдити також
асимгIтотику незвiдних групових iнтегралiв, Iцо дозволило б використовувати

бiльш зручний для обчислень розклад за степенями ryстини замiстъ бiлъш
грохлiзлких, й до того ж розбiжних, розкладiв за степенями активностi.

з. Тснус формальний зв'язок мiж сl,атистичною моделлю граткових газiв
та вiдомою задачею Iзiнга. Зазвичай, будь-якi досягнення у розв'язку задачi
Iзiнга переносились на модель rраткового Гшу, i найяскравiший приклад

цьому - розв'язок Лi - Янга. В представленiй дисертацiт у якостi базовоi

розглядаеться, навпаки, модель граткового газу i наголошуеться на
можливостi перенесення отриманих резулътатiв на задачу Iзiнга, i це, певним
чином, можна HaBiTb вiднести до переваг авторського пiдходу, але далi такого

наголошення авторка, на жаль, так i не пiшла. Якщо вiдповiднi дослiдження
все ж таки плануються В майбутньому, то варто звернути увагу, не лише на

задачУ Iзiнга, але й на iншi статистичнi моделi, формально пов'язанi з

Гратковим газом.



зробленi зауваження сlтрямованi на полiпшеннrl якостi дисертацii, i ix
слiд сприймати, скорiше, як

автором результатiв. Вони,

льтат по ичного

човини в рlзних агрегатних станах.

отже, на пiдставi проведеного аналiзу можна зробити висновок про те,

що кандидатська дисертацiя Ушкац с. ю. <<конденсацiя та особливостi
вiрiальнИх розкладiВ В моделi граткового газу)) безумовно вiдповiдае yciM
квалiфiкацiйним вимогам пунктiв п. g, 11, |2, 13 "Порядку присудження
наукових ступенiв" Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни Ns 5б7 вiд24 липня
20lЗ р., якi висуваються до кандидатських дисертацiй. У мене немае cyMHiBiB

у тому, шrо iT авторка, Ушкац Свiтлана Юрiтвна, заслуговуе на присудження Iй

наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук зi спецiалъностi
01.04.14 - теплофiзика та молекулярна фiзика.

Завiдувач кафедри медичноi i бiологiчноi фiзики та

iнформатики Нацiон€шьного медичного унiверситету
iMeHi О.О.Богомольця,

доктор фiзико-математичних наук, професор,

заслужений дiяч науки i технiки Украiни,

член-кореспондент FIАПН Украiни
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