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АНОТАЦІЯ 

Ушкац С. Ю. Конденсація та особливості віріальних розкладів в моделі 

ґраткового газу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.14 «теплофізика та молекулярна фізика». – 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН 

України, Миколаїв – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

У роботі досліджуються особливості субкритичної поведінки відомих 

віріальних розкладів за степенями різних параметрів: розкладу тиску за 

степенями густини (віріальне рівняння стану або ВРС); розкладів тиску й 

густини за степенями активності (ВРСА); розкладу фактору стисливості за 

степенями тиску (ВРСТ), а також нещодавно отриманих симетричних розкладів 

для щільних станів ґраткових газів: розкладу тиску за степенями густини числа 

«дірок» (СВРС); розкладу тиску й густини за степенями оберненої активності 

(СВРСА) та зв’язок зазначених особливостей з фазовим переходом І роду «газ – 

рідина» (процесом конденсації). 

Встановлено, що порівняння поведінки ВРС, ВРСА та ВРСТ скінченних 

порядків (з обмеженою кількістю степеневих коефіцієнтів) є некоректним в 

рамках строгого статистичного підходу Гіббса: будь-який набір віріальних 

коефіцієнтів ВРС (або, так званих, незвідних групових інтегралів) завжди 

повністю визначає лише нескінченні набори коефіцієнтів ВРСА та ВРСТ. 

Відповідно, область застосовності самого ВРС (навіть у випадку завжди 

аналітичного розкладу скінченних порядків) є строго обмеженою областю 

збіжності ВРСА, а саме, максимальною густиною ρG, де ізотермічний модуль 

пружності ВРС та ВРСА досягає нульового значення, і яка безпосередньо 

визначає радіус збіжності ВРСА.  

Для широкого кола моделей ґраткових газів з симетрією «частинка – 

дірка»» (потенціал міжмолекулярної взаємодії повинен мати абсолютно тверде 



3 
 

ядро, геометрія якого збігається з одиничною коміркою ґраток, і може містити 

будь-які скінченні притягання або відштовхування на інших відстанях між 

молекулами) відповідна симетрія віріальних розкладів за степенями густини 

(ВРС у розріджених та СВРС у щільних станах) та активності (ВРСА у 

розріджених та СВРСА у щільних станах) дозволила вперше строго довести (на 

основі лише точних аналітичних співвідношень без використання кількісної 

інформації щодо конкретних наборів групових інтегралів – степеневих 

коефіцієнтів у зазначених розкладах), що процес фазового переходу 

відбувається саме в області розбіжності ВРСА та СВРСА, границі якої 

визначаються точками нуля ізотермічного модуля пружності ВРС та СВРС 

(точки ρG та ρL, відповідно). 

Зокрема, в роботі було вперше отримано загальний і точний вираз для 

активності zG фазового переходу ґраткових газів (як радіусу збіжності 

відповідних ВРСА та СВРСА) та доведено строгу рівність значень тиску для 

обох пар симетричних рівнянь (ВРС – СВРС та ВРСА – СВРСА) у відповідних 

точках насичення ρG та кипіння ρL (точки нуля ізотермічного модуля пружності 

ВРС та СВРС). 

Ці результати повністю узгоджуються з попередніми дослідженнями 

ґраткових газів (наприклад, отриманий в роботі загальний вираз для активності 

фазового переходу в точності відповідає відомому розв’язку Лі – Янга для 

специфічної моделі двовимірних квадратних ґраток зі Square-Well 

потенціалом), а крім того, можуть слугувати строгим теоретичним 

підтвердженням зроблених у нещодавніх числових дослідженнях висновків 

щодо фізичного змісту розбіжності віріальних розкладів за степенями 

активності (як фазового переходу І роду) та природи точки ρG нуля 

ізотермічного модуля пружності (як точки насичення сухої пари, тобто, точки 

газової гілки бінодалі) для різних статистичних моделей речовини (а не лише 

ґраткових газів) і додатково свідчать про те, що кластерний підхід Маєрів зі 

сталими (незалежними від об’єму або густини) груповими інтегралами 

залишається цілком коректним щонайменше до тієї ж точки нуля ізотермічного 
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модуля пружності віріальних розкладів. 

Таким чином, проведені в роботі аналітичні дослідження закривають 

багато актуальних питань сучасної теорії фазових переходів І роду на якісному 

рівні, але практичне використання розглянутих рівнянь для кількісного опису 

поведінки ґраткових газів у різних субкритичних станах або для визначення 

точних параметрів фазового переходу все ще потребує якомога повнішої й 

точнішої інформації щодо конкретних наборів групових інтегралів (звідних для 

ВРСА та СВРСА або незвідних для ВРС та СВРС). 

Отже, з метою розширення можливостей практичного використання 

зазначених віріальних розкладів в роботі була запропонована нова методика 

визначення звідних та незвідних групових інтегралів різних ґраткових газів у 

вигляді абсолютно точних функціональних залежностей від температури 

(поліномів від завжди скінченного числа можливих дискретних значень 

підінтегральних функцій Майєра).  

Для визначення інтегралів високих порядків ця методика була адаптована 

до багатопоточних обчислень на сучасних графічних процесорах (по причині 

надзвичайно значної кількості точок інтегрування разом з дуже великим числом 

різних незвідних схем інтегрування). Крім того, була запропонована суттєва 

модифікація відомого алгоритму Уітлі (який зазвичай використовується для 

генерації повного «незвідного» підінтегрального виразу), яка дозволила 

реалізувати найбільш складні його операції не в кожній точці інтегрування, а 

лише один раз для кінцевого значення всього інтеграла, що також спростило 

реалізацію цього алгоритму у багатопоточних обчисленнях.  

В результаті, були отримані точні вирази незвідних групових інтегралів 

до шостого порядку (віріальних коефіцієнтів – до сьомогоо), включно, для 

широкого колу ґраткових газів зі Square-Well потенціалом: одновимірних, 

двовимірних та тривимірних ґраток різної геометрії (квадратної або трикутної) 

за різних значень розмірів самої потенціальної ями (різної кількості сусідніх 

молекул у відповідній координаційній сфері цього скінченного притягання), а 

також двовимірного газу із суттєво складнішим потенціалом взаємодії, якому 
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відповідають вже дві різні координаційні сфери (зі своїм притяганням або 

відштовхуванням кожна). 

Однак, безпосередні розрахунки показали, що точність рівнянь з 

отриманими груповими інтегралами (ВРС та СВРС з незвідними інтегралами до 

шостого порядку або відповідні нескінченні ВРСА та СВРСА, де весь 

необмежений набір звідних інтегралів визначався тим самим обмеженим 

набором незвідних) все одно залишається незадовільною: значення тиску, які 

дають ВРСА та СВРСА в області своєї розбіжності дуже суттєво не збігаються 

одне з одним, а у випадку моделі Лі – Янга, ще й значно відрізняються від 

точних параметрів фазового переходу. Тому, з метою підвищення точності 

розглядались можливості більш коректного визначення справжніх 

(нескінченних) наборів групових інтегралів.  

Проведені числові дослідження показали, що асимптотична поведінка 

звідних групових інтегралів з ростом порядку добре узгоджується з теоремою 

Коші – Адамара для самих різних статистичних моделей (а не лише ґраткових 

газів) з урахуванням різного числа незвідних інтегралів. Однак, саме для 

ґраткових газів, отриманий в роботі точний вираз для радіусу збіжності ВРСА 

дозволив вперше підійти до визначення коректного набору групових інтегралів, 

не лише з боку нижчих порядків, а навпаки, з боку інтегралів нескінченних 

порядків, на основі тієї ж теореми Коші – Адамара.  

Відповідно, була запропонована апроксимація усього нескінченного 

набору звідних інтегралів ґраткових газів, в якій залишались незмінними лише 

значення кількох перших (точно відомих) інтегралів, а поведінка всіх інших 

визначалась їх наближеною асимптотикою, яка масштабувалась таким чином, 

щоб відповідати вже точному радіусу збіжності замість наближеного 

(визначеного на основі обмеженого набору незвідних інтегралів). 

Такий підхід дозволив дійсно принципово підвищити точність віріальних 

розкладів: для моделі Лі – Янга ВРСА та СВРСА з апроксимованим набором 

групових інтегралів дають в області своєї розбіжності вже майже однакові 

значення тиску (що узгоджується із зазначеними вище результатами, 
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отриманими строго аналітично), і ці значення, разом зі значеннями густини в 

точках насичення ρG та кипіння ρL, вже досить добре збігаються з точними 

параметрами розв’язку Лі – Янга. 

Звичайно, запропонована апроксимація все ще може уточнюватись в 

майбутньому по мірі надходження нової інформації по груповим інтегралам 

більш високих порядків або з розробкою коректніших функцій переходу від 

відомих інтегралів нижчих порядків до асимптотичних значень інтегралів 

найвищих порядків, але, навіть на цьому етапі, вона вже дозволяє з достатньою 

точністю проводити кількісні дослідження поведінки широкого кола самих 

різних моделей ґраткового газу у будь-яких субкритичних станах: від 

газоподібних до конденсованих (включаючи саму область фазового переходу) 

щодо яких на сьогодні відсутня достовірна інформація з інших джерел. 

Ключові слова: віріальний розклад, віріальний коефіцієнт, звідний груповий 

інтеграл, незвідний груповий інтеграл, активність, потенціал міжмолекулярної 

взаємодії, фазовий перехід І роду, конденсація. 

 

SUMMARY 

Ushcats S. Y. Condensation and singularities of the virial expansions in the lattice-gas 

model. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of Candidate of Science in Physics and Mathematics by 

specialty 01.04.14 – «Thermophysics and Molecular Physics». – Admiral Makarov 

National University of Shipbuilding, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Mykolaiv – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

In the paper, the subcritical behavior and singularities of the well-known virial 

expansions in terms of various parameters are studied: the pressure expansion in 

powers of density (virial equation of state or VEoS); pressure and density expansions 

in powers of activity (AVEoS); and compressibility-factor expansion in powers of 
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pressure (PVEoS); as well as the recently established symmetrical expansions for 

dense regimes of lattice gases: the pressure expansion in powers of the “hole” number 

density (SVEoS) and virial expansions in powers of reciprocal activity (SAVEoS). 

Also, the relationship between those singularities and the “gas – liquid” first-order 

phase-transition (the condensation phenomenon) is investigated. 

It is established that any comparison of a finite-order VEoS, AVEoS, or 

PVEoS (when these expansions include just some limited number of power 

coefficients) is incorrect in the framework of the rigorous statistical Gibbs approach: 

any set of the VEoS virial coefficients (or the so-called irreducible cluster integrals) 

completely determines always infinite sets of the corresponding coefficients in 

AVEoS and PVEoS. Therefore, the applicability of the VEoS itself (even in the case 

of a finite-order expansion which always stays analytic) is strictly limited by the 

convergence condition of the AVEoS, namely, the maximum density ρG, where the 

isothermal bulk modulus of both VEoS and AVEoS vanishes, and which directly 

defines the radius of convergence for AVEoS. 

For a wide range of lattice-gas models with a “hole – particle” symmetry 

(where the interaction potential includes an absolutely hard core, whose geometry 

exactly corresponds to a single lattice cell, and may also include any number of finite 

attractions or repulsions at other distances between the molecules), the corresponding 

symmetry of the virial expansions in powers of density (VEoS in dilute regimes and 

SVEoS in dense ones) and activity (AVEoS in dilute regimes and SAVEoS in dense 

ones) has provided the first rigorous evidence (based on the strict analytical relations 

without any quantitative information on some specific sets of the cluster integrals – 

power coefficients in the above-mentioned expansions) for the fact that the phase 

transition occurs exactly at the divergence (singularity) region of the AVEoS and 

SAVEoS – region bounded by the points where the isothermal bulk modulus of both 

VEoS and SVEoS vanishes (points ρG and ρL, respectively). 

In particular, a general and exact expression has first been obtained for the 

phase-transition activity, zG, of lattice gases (as the convergence radius of the 

corresponding AVEoS and SAVEoS), and the strict equality of pressure values for 
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both pairs of symmetric equations (VEoS – SVEoS and AVEoS – SAVEoS) has been 

proved at the mentioned points of saturation, ρG, and boiling, ρL (the points where the 

VEoS and SVEoS isothermal bulk modulus vanishes). 

These results completely agree with the previous studies of lattice gases (for 

example, the obtained general expression for the phase-transition activity exactly 

corresponds to the well-known Lee – Yang solution for a specific model of two-

dimensional square lattice with the Square-Well potential), and, moreover, the can be 

considered as a strict theoretical confirmation for the conclusions made in some 

recent numerical studies: conclusions on the divergence of virial expansions in 

powers of activity and its physical meaning (as the first-order phase-transition) and 

the nature of the ρG point, where the VEoS isothermal bulk modulus vanishes (as the 

dry-vapor saturation point, i.e., the point belonging to the gaseous branch of binodal) 

for various statistical models of matter (and not just lattice gases), and additionally 

indicates that Mayer’s cluster-based approach with constant (independent of volume 

or density) cluster integrals remains correct at least up the mentioned ρG point. 

Thus, the analytical studies carried out in this paper close many of the topical 

issues in the modern theory of the first-order phase-transitions on a qualitative level, 

though the practical application of the considered equations still requires the 

complete and accurate information on specific sets of cluster integrals (reducible 

integrals for AVEoS and SAVEoS or irreducible ones for VEoS and SVEoS) in order 

to quantitatively describe the behavior of lattice gases at different subcritical states or 

to determine the exact phase-transition parameters. 

Therefore, in order to expand the practical applicability of the above-

mentioned virial equations, a new technique has been proposed to determine the 

reducible or irreducible integrals of various lattice-gas models in the form of 

absolutely exact functional dependences on temperature (polynomials in powers of 

Mayer's functions), because, for a lattice gas, any Mayer's function may have only the 

finite number of discrete possible values in the integrand. 

For high-order integrals, this technique has been adapted to multithread 

computations on modern graphic processors (due to the extremely large number of 
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integration points along with the huge set of different irreducible graphs). In addition, 

a substantial modification of the well-known Wheatley algorithm (that is commonly 

used to generate the complete irreducible integrand) was proposed, which allowed 

avoiding the most complex operations of the algorithm at each integration point, but 

realizing them only once for the final value of the integral, that also simplifies the 

implementation of the mentioned technique in multithread computations. 

As a result, the exact expressions have been obtained for irreducible cluster 

integrals up to the sixth order (the virial coefficients – up to the seventh one), for a 

wide range of lattice gases with the Square-Well potential: one-dimensional, two-

dimensional, and three-dimensional lattices of different geometry (square or 

triangular) with varying sizes of the potential well (i.e., the various numbers of 

neighboring molecules in the coordination sphere of the corresponding finite 

attraction), as well as a two-dimensional gas with a significantly more complex 

interaction potential, which defines two distinct coordination spheres (each sphere 

corresponds to a certain finite attraction or repulsion). 

However, direct calculations have shown that the considered virial expansions 

with limited sets of the defined coefficients (the VEoS and SVEoS with the 

irreducible integrals to the sixth order or the corresponding AVEoS and SAVEoS of 

the infinite order, where the entire unlimited set of reducible integrals is determined 

by the same limited set of irreducible ones) still demonstrate a poor quantitative 

accuracy: the AVEoS and SAVEoS yield significantly different values of pressure at 

their divergence region, and, for the Lee – Yang model, those values essentially differ 

from the exact phase-transition parameters.  

In order to improve the accuracy of the virial expansions, some additional 

possibilities has been considered to define the actual (infinite) set of cluster integrals 

in a more correct manner. In particular, the numerical studies have indicated some 

regularity in the asymptotic behavior of the high-order reducible cluster integrals 

calculated on the basis of different sets of irreducible integrals for various statistical 

models (and not just lattice gases) and demonstrated that this behavior precisely 

agrees with the known Cauchy – Hadamard theorem. Exclusively for lattice gases, 
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the above-mentioned exact information on the AVEoS convergence radius has first 

allowed an approach to define the correct set of cluster integrals, not only from the 

side of low orders, but, on the contrary, from the side of the infinite order, on the 

basis of the mentioned Cauchy – Hadamard theorem. 

Thus, an approximation of the entire infinite set of lattice-gas cluster integrals 

is proposed, where the values of the first few (exactly known) reducible integrals are 

remained unchanged, and the others are determined by their approximate asymptotic 

behavior, which is simply scaled in such a way as to correspond to the exact 

convergence radius instead of the approximate one (evaluated on the basis of limited 

sets of irreducible integrals). 

Indeed, such a new approach fundamentally improves the accuracy of the 

considered virial expansions: for the Lee-Yang model, AVEoS and SAVEoS with the 

approximated set of cluster integrals yield almost equal values of pressure in their 

divergence region (that absolutely agrees with the analytical results, which were 

obtained above), and these pressure values (along with the density values at the 

saturation and boiling points: ρG and ρL, respectively) quite well match the exact 

parameters of the Lee-Yang solution. 

Of course, the proposed approximation is just the first step in correct 

evaluation of high-order cluster integrals, and its further improvement is still possible 

in a number of ways: by new accurate data on the cluster integrals or by the 

development of more correct functions of passing from the known low-order integrals 

to the asymptotic values of high-order integrals. However, even at this stage this 

approximation already allows good quantitative description of the subcritical 

behavior for a wide range of lattice-gas models at various regimes: from gaseous to 

condensed (including the phase-transition region), while such description remains 

impossible in any other approaches. 

Keywords: virial expansion, virial coefficient, reducible cluster integral, irreducible 

cluster integral, activity, molecular interaction potential, first-order phase transition, 

condensation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ВРС 

Віріальне рівняння стану (віріальний розклад за степенями 

густини) в термінах незвідних групових інтегралів. 

Скорочення ВРС(i) відноситься до віріального рівняння, в 

якому враховуються віріальні коефіцієнти до i-го порядку 

(незвідні інтеграли до i – 1 порядку), включно. 

ВРСТ 

Віріальний розклад за степенями тиску. Скорочення 

ВРСТ(n) означає, що в розкладі враховуються доданки лише 

до n-го порядку, включно. 

ВРСА 

Віріальний розклад за степенями активності. Скорочення 

ВРСА(n) означає, що в розкладах для тиску й густини за 

степенями активності враховуються доданки до n-го 

порядку, включно. 

УРС 

Рівняння стану на основі точного групового розкладу 

статистичної суми в термінах незвідних групових інтегралів 

(віріальних коефіцієнтів).  

СВРС 

Рівняння стану ґраткового газу великої густини в термінах 

незвідних групових інтегралів або віріальних коефіцієнтів 

(симетричне до віріального рівняння, тобто, до ВРС). 

СВРСА 

Рівняння стану ґраткового газу великої густини в термінах 

звідних групових інтегралів, симетричне до відповідного 

ВРСА. 

СУРС 

Рівняння стану ґраткового газу великої густини в термінах 

незвідних групових інтегралів, симетричне до відповідного 

УРС.  
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Дослідження віріальних 

розкладів у молекулярній теорії та їх застосування в різного роду прикладних 

задачах опису поведінки реальних газів мають довгу історію. Вперше 

віріальний розклад для тиску за степенями густини (так зване, віріальне 

рівняння стану) був представлений М. Тісеном ще в 1885 році [1]. Пізніше, його 

справедливість для розріджених станів неідеальних газів була неодноразово 

обґрунтована, як феноменологічно [2 - 4], так і в рамках різних строгих 

статистичних підходів: на основі розкладу двочастинкової функції розподілу за 

степенями густини як малого параметра [5]; за допомогою перенормування 

(згідно з теоремою Ріддела) -розкладу  статистичної суми у відповідний 

кумулянтний розклад для вільної енергії [6 - 10]; з використанням групового 

розкладу статистичної суми [11, 12]. Паралельно, з’являлися й інші форми 

віріальних розкладів: параметричне рівняння стану у вигляді розкладів для 

тиску й густини за степенями активності (фугативності) [11 - 13] та розклади 

для густини [14, 15] або фактору стисливості [16, 17] за степенями тиску. 

Однією з переваг такого підходу є його універсальність: рівняння стану 

залишаються однаковими (як і їх якісна поведінка) для самих різних 

статистичних моделей реальних газів, і змінюються лише значення степеневих 

коефіцієнтів (віріальних коефіцієнтів) у відповідності до особливостей 

конкретної моделі міжмолекулярної взаємодії (тобто, в залежності від 

конкретної форми парного потенціалу взаємодії). Саме ця універсальність 

здебільшого і обумовила увагу до віріальних серій з боку, як теоретиків так і 

практиків в самих різних областях знань, так чи інакше пов’язаних з описом 

поведінки речовин у газоподібних станах далеких від ідеальності, таких як 

молекулярна фізика, теплофізика, хімія, геофізика, метеорологія, енергетика, 

акустика та газодинаміка. 

На жаль, будь-які спроби застосування віріальних розкладів у щільних 

станах речовини і, зокрема, в області конденсації реальних газів (фазового 

переходу І роду газ – рідина) завжди стикались з певними складнощами, як 

технічного, так і суто теоретичного характеру. З одного боку, відносно просто 
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можуть бути розраховані лише декілька перших віріальних коефіцієнтів, а 

розрахунки коефіцієнтів вищих порядків завжди залишались технічно 

складною обчислювальною задачею. Звичайно, ситуація могла бути кращою, 

якби внесок степеневих членів у розкладах впевнено спадав з ростом порядку, 

навіть у досить щільних станах, тобто віріальні розклади залишались би 

швидко збіжними. Однак, насправді, з’ясувалось, що внесок степеневих 

доданків вищих порядків може дуже швидко зростати з підвищенням густини 

(особливо в області субкритичних температур) та, навіть, ставати визначальним 

і, відповідно, таким, яким неможна нехтувати.  

Своєю чергою, спроби використання справжніх нескінченних віріальних 

розкладів у щільних станах швидко зіткнулись вже з проблемою самої теорії, а 

саме, з математичною розбіжністю цих степеневих серій. Більш ніж за сто років 

досліджень було опубліковано дуже багато праць, присвячених проблемі 

розбіжності віріальних розкладів, зокрема, та встановленню теоретичних меж їх 

застосовності, загалом. Для цього, різними аналітичними засобами оцінювались 

радіуси збіжності розкладу за степенями густини [18 - 21], розкладів за 

степенями активності [22 - 25] як і обох серій [26]. Іноді, досліджувалась, 

скоріше, швидкість збіжності віріальних розкладів як відхилення результатів 

при зміні порядку рівнянь зі скінченною кількістю степеневих доданків 

[27 - 30]. 

Причому, численні феноменологічні припущення деяких дослідників [12, 

18, 21 - 24, 26 - 28] щодо зв’язку між розбіжністю віріальних серій та фазовими 

переходами донедавна так і не знайшли строгих обґрунтувань (тим більш, що 

особливі точки для різних форм віріальних розкладів також суттєво 

відрізняються). Ситуацію, що склалася в статистичній теорії при спробах 

описати фазові переходи І роду на основі віріальних розкладів добре описують 

слова М. Каца, Дж. Уленбека та П. Хеммера у вступній частині їх відомої 

роботи [31], в якій було представлено вивід одновимірного рівняння Ван-дер-

Ваальса – Максвелла на основі апроксимації середнього поля: «Many attempts, 

thus far unsuccessful, have been made to construct a rigorous theory of condensation 
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phenomena from such expansions. In fact we believe that such a construction is very 

difficult, if not impossible…». 

Тим не менш, нещодавно нарешті з’явились певні зрушення у розумінні 

поведінки різних віріальних розкладів в щільних станах та зв’язку їх 

сингулярностей з особливостями справжньої поведінки статистичної суми в 

області конденсації. Нові рівняння в термінах незвідних групових інтегралів 

[32, 33] все ж таки дозволили встановити чіткі границі застосовності 

віріального розкладу тиску за степенями густини[34, 35] та вказали на нуль 

ізотермічного модуля пружності цього розкладу, як на точку насичення для 

різних систем взаємодіючих частинок [36, 37]. Своєю чергою, числові 

дослідження віріальних розкладів за степенями активності (зі звідними 

груповими інтегралами) [38 - 41] якісно підтверджують результати, отримані в 

термінах незвідних інтегралів, і вказують на той самий нуль ізотермічного 

модуля пружності, як на точку насичення, що, одночасно, є й сингулярністю 

самих розкладів за степенями активності. Варто також зазначити, що суттєву 

роль у зазначених дослідженнях зіграли нещодавно отримані в рамках 

статистичної моделі «ґраткового газу» (на основі симетрії «частинка – дірка») 

віріальні розклади для тиску з боку щільних станів (за степенями густини числа 

«дірок») [42] та для тиску й густини за степенями оберненої активності [43]. 

З іншого боку, різного роду апроксимації ряду віріальних коефіцієнтів 

[37, 44, 45], як і засновані на них суто числові дослідження нескінченних 

степеневих серій в околі точки розбіжності [38 - 41], звичайно не можуть 

сприйматись як дійсно строгі підтвердження адекватного опису конденсації. 

Суттєва обмеженість точної інформації щодо поведінки коефіцієнтів високих 

порядків все ще не дозволяє на практиці отримати результати, які були б досить 

достовірними не лише на якісному, але й на кількісному рівні. Зокрема, 

дослідження симетричних віріальних розкладів з коефіцієнтами скінченного 

порядку для двовимірного ґраткового газу [41] хоч і демонструють поступову 

збіжність до відомого точного розв’язку Лі – Янга [46, 47], але й різниця поки 

що залишається досить помітною, а сама збіжність, на жаль, є дуже повільною. 
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В результаті, все ще залишається місце для певних сумнівів стосовно 

фізичної інтерпретації точки нуля ізотермічного модуля пружності віріального 

рівняння [32, 35, 36] та зв’язку між процесом конденсації та розбіжністю 

розкладів за степенями активності [38 - 41]. 

Тому, багато питань щодо особливостей поведінки віріальних серій в 

щільних станах речовини на сьогодні залишаються відкритими, а теоретичний 

опис конденсації в рамках статистичного підходу й досі є дійсно актуальною 

проблемою молекулярної фізики та суміжних галузей. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась у рамках тематики наукових досліджень 

кафедри фізики Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова за програмою «Математичне моделювання фізичних процесів у 

мікроструктурах». Зміст дисертації узгоджений з планами виконання робіт за 

д/б темами «Математична модель фізичних явищ, що протікають в 

нестаціонарних системах з фазовими переходами на різних етапах 

технологічних процесів» (№ 1479), «Статистична теорія конденсації для 

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

Мета і завдання дослідження.   

Метою цієї дисертаційної роботи є дослідити особливості віріальних 

розкладів для статистичної моделі ґраткового газу та встановити зв’язок між 

цими особливостями і процесом конденсації в зазначеній моделі.  

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно було вирішити 

наступні завдання: 

1. Дослідити взаємозв’язок між різними формами існуючих віріальних 

розкладів. 

2. Встановити аналітичні співвідношення для густини, активності й тиску в 

точках насичення та кипіння граткового газу для симетричних рівнянь 

стану цієї моделі в термінах як звідних так і незвідних групових 

інтегралів. 

3. Розробити ефективну методику розрахунку групових інтегралів 

(віріальних коефіцієнтв) з урахуванням специфіки моделі ґраткового газу. 
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4. Обчислити групові інтеграли (віріальні коефіцієнти) якомого вищих 

порядків для широкого колу різних моделей ґраткового газу. 

5. Дослідити асимптотику групових інтегралів з ростом порядку та 

розробити методику достовірної апроксимації всього нескінченного ряду 

цих інтегралів . 

6. Провести розрахунки субкритичних ізотерм для різних моделей 

ґраткового газу та перевірити достовірність отриманих результатів. 

Об’єктом дослідження є агрегатне перетворення газ-рідина (явище 

конденсації) у різних моделях ґраткового газу з симетрією «частинка – дірка». 

Предметом дослідження є віріальні розклади для тиску за степенями 

густини, розклади для тиску й густини за степенями активності, віріальні 

коефіцієнти, звідні та незвідні групові інтеграли, статистичні й термодинамічні 

функції моделі ґраткового газу. 

Методи дослідження. У роботі використовувались відомі математичні 

співвідношення, аналітичний апарат статистичної механіки, зокрема, груповий 

розклад статистичної суми (конфігураційного інтеграла), а також зв’язок між 

статистичною сумою та рівнянням стану термодинамічної системи. Розрахунок 

групових інтегралів (віріальних коефіцієнтів) для різних моделей ґраткового 

газу здійснювався за допомогою алгоритма Уітлі з використанням відомих 

співвідношень між звідними та незвідними груповими інтегралами. 

Наукова новизна отриманих результатів. Під час проведення 

досліджень у дисертаційній роботі було досягнуто низку нових важливих 

теоретичних та практичних результатів: 

 Отримано точний аналітичний вираз для радіусу збіжності віріальних 

серій за степенями активності, що є загальним для будь-яких моделей 

ґраткового газу з симетрією «частинка – дірка». 

 Вперше аналітично (без використання кількісної інформації стосовно 

поведінки віріального ряду для конкретних моделей ґраткового газу) 

доведено строгу рівність тиску в симетричних віріальних розкладах за 

степенями активності в точках їх сингулярності, так само, як і розкладів 



23 
 

за степенями густини у відповідних точках, де їх ізотермічний модуль 

пружності досягає нульового значення. 

 Запропоновано модифікацію алгоритму Р. Уітлі для генерації незвідних 

схем інтегрування з урахуванням специфіки моделі ґраткового газу, яка 

суттєво спрощує розрахунок групових інтегралів високих порядків для 

цієї моделі. 

 Розроблено методику точного визначення групових інтегралів ґраткового 

газу у вигляді аналітичних функцій від температури та отримано 

відповідні залежності віріальних коефіцієнтів (незвідних інтегралів) та 

звідних інтегралів до сьомого порядку для кількох моделей ґраткового 

газу різної геометрії й вимірності, з різними формами потенціалу 

міжмолекулярної взаємодії. 

 Встановлено, що асимптотична поведінка звідних групових інтегралів для 

самих різних моделей речовини (не лише ґраткових газів) з ростом 

порядку в точності відповідає теоремі Коші – Адамара, що, своєю чергою, 

відкриває нові широкі можливості визначення віріального ряду в області 

дуже високих порядків. 

 Отримано нову форму розкладів для тиску й густини за степенями 

активності, що аналітично виражає внесок степеневих доданків найвищих 

порядків через радіус збіжності і, відповідно, спрощує вимоги до точності 

визначення звідних групових інтегралів дуже високих порядків. 

 Запропоновано загальну апроксимацію групових інтегралів високих 

порядків для різних моделей ґраткового газу, яка за субкритичних 

температур адекватно описує поведінку таких систем від газоподібних 

станів до щільного пакування, включаючи область фазового переходу. 

Зокрема, для двовимірного ґраткового газу зі взаємодією між 

найближчими сусідніми частинками, ця апроксимація добре узгоджується 

з відомим точним розв’язком Лі – Янга. 

Практичне значення отриманих результатів. Отриманий в роботі 

аналітичний вираз активності фазового переходу для різних моделей ґраткових 

газів через параметри цих моделей, разом зі строгим доказом того факту, що 
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конденсація відбувається точно в області розбіжності віріальних розкладів за 

степенями активності, мають велике значення для розвитку сучасної 

статистичної теорії фазових переходів І роду.  

Розроблена методика визначення групових інтегралів ґраткових газів у 

вигляді точних функціональних залежностей створює умови для майбутнього 

уточнення аналітичних та числових досліджень ґраткових газів (а, отже, й 

відомої задачі Ізінга, яка формально зв’язана зі статистичною моделлю 

ґраткових газів), а отримані в роботі (з використанням цієї методики) дані 

разом із запропонованою апроксимацією групових інтегралів високих порядків 

вже сьогодні дають можливість теоретично досліджувати поведінку широкого 

кола різних моделей ґраткового газу від газоподібних станів до конденсованих 

(включаючи область фазового переходу), причому, не лише на якісному, але й 

на кількісному рівні (з достатньо високою точністю), на відміну від існуючих 

раніше підходів, які були зосереджені здебільшого на дослідженнях лише 

навколокритичних станів ґраткових газів (або феромагнетиків в задачі Ізінга). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, наукові 

положення і висновик, що складають суть дисертації і виносяться на захист, 

отримано та сформульовано здобувачем особисто. Визначення напрямків і мети 

досліджень, постановка задач, аналіз отриманих результатів обговорювались з 

науковим керівником д.т.н., проф. О. О. Мочаловим, а також з д.ф.-м.н., доц. 

М. В. Ушкацем та академіком НАН України, д.ф.-м.н., проф. Л. А. Булавіним.  

Здобувач брав активну участь у підготовці до публікації наукових статей 

[39 - 41, 43, 44, 48 - 55] та тез доповідей [56 - 61] за темою дисертаційної 

роботи. Особистий внесок здобувача до статей [39 - 41, 43, 44, 48 - 55], 

опублікованих у співавторстві, полягав у створенні методики визначення 

групових інтегралів ґраткових газів, як точних температурних залежностей [41, 

43], комп’ютерній реалізації розрахунків [44, 53 - 55], розробці рекурсивного 

методу визначення звідних групових інтегралів високих порядків (на 

паритетній основі) та відповідних комп’ютерних алгоритмів [40, 48, 51], 

числових дослідженнях асимптотики звідних інтегралів і розробці (на 

паритетній основі) відповідних апроксимацій для інтегралів високих порядків 
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[39, 50, 52], а також у аналітичних дослідженнях симетричної поведінки 

віріальних розкладів для моделі ґраткових газів [49]. 

Презентація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи 

неодноразово обговорювались на наукових семінарах кафедри фізики 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та 

кафедри молекулярної фізики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Матеріали роботи також пройшли апробацію на наступних наукових 

конференціях: 8th International Conference «Physics of liquid matter: Modern 

problems» (Київ, 2018), ІІІ міжнародна конференція «Актуальні проблеми 

розвитку світової науки» (Київ, 2017), XIII Міжнародна наукова конференція 

«Фізичні явища в твердих тілах» (Харків, 2017), VIII Міжнародна науково-

технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехниці» 

(Миколаїв, 2017), XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Научные 

перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» 

(Новосибирск, 2015), І та ІІ Міжнародні науково-практичні конференції «The 

development of innovation in Engineering, Physical and Mathematical Sciences», 

(Миколаїв, 2016, 2018), Міжнародна науково-практична  конференція 

«Проблеми  механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини» 

(Миколаїв, 2015), Всеукраїнська науково-технічної конференція «Теоретичні 

проблеми та прикладні аспекти сучасної технічної фізики» (Миколаїв, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 23 

наукових праці:  

 13 публікацій в провідних фахових виданнях України та інших країн, 8 з 

яких входять до науко-метричної бази Scopus, а саме: 4 статті в Physical 

Review E (SJR 1.271); 1 стаття в Pramana – Journal of Physics (SJR 0.239); 

3 статті в Ukrainian Journal of Physics (SJR 0.182); 

 10 публікацій є матеріалами й тезами наукових конференцій, які 

додатково відображають матеріали дисертаційної роботи та результати її 

апробації.  
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Розділ І 

ВІРІАЛЬНІ РОЗКЛАДИ В СУЧАСНІЙ СТАТИСТИЧНІ ТЕОРІЇ 

1.1. Існуючі форми віріальних розкладів та зв’язок між ними 

1.1.1. Віріальне рівняння стану та його інтерпретація 

Віріальне рівняння стану (ВРС), або віріальний розклад для тиску за 

степенями густини, в своїй традиційній формі, 

  
2

i

i

iB

P
B T

k T 

    , (1.1) 

вперше було представлено в 1885 році М. Тісеном [1]. Однак, дійсно суттєву 

увагу це рівняння привернуло лише в 1901 р. вже в роботі Х. Камерлінг-Оннеса 

[2], який записав декілька різних його форм і, зокрема, запропонував називати 

його коефіцієнти Bi(T) віріальними. Слід зазначити, що підхід Тісена до виводу 

ВРС (1.1), як й інші, пізніші, підходи [2 - 4], мав скоріше феноменологічний або 

напівемпіричний характер.  

Звичайно, залежність тиску P від густини числа частинок   N/V (N – 

загальна кількість частинок в системі об’ємом V) за певної температури T, як і 

будь-яку іншу диференційовану функцію, можна розкласти у степеневий ряд 

Тейлора в околі певної точки 0 [62]. Отже, віріальне рівняння у формі (1.1) 

можна розглядати як звичайний розклад функції тиску за степенями її змінної – 

густини в околі нульового значення цієї змінної, 0  0 (тобто, як ряд 

Маклорена [63]).  

Дійсно, у граничному переході   0 (тобто у дуже розріджених станах 

системи) ВРС (1.1) перетворюється на звичайне рівняння ідеального газу [64], 

 ід

B

P N

k T V
   ,  

а степеневі доданки порядків вище першого (які й містять віріальні коефіцієнти 

Bi, починаючи з другого – B2), з цієї точки зору, просто враховують відхилення 

поведінки системи від ідеальності з ростом густини, завдяки реальним силам 

міжмолекулярної взаємодії: певному відштовхуванню (молекули мають власні 

розміри) та притяганню між молекулами. 
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Надзвичайна простота і універсальність такого підходу до врахування 

різного роду ефектів, пов’язаних з відхиленнями поведінки реальних речовин 

від законів ідеального газу, обумовили широкий інтерес до віріального 

рівняння стану, як в молекулярній теорії, так і в суто прикладних задачах.  

Згодом, віріальний розклад тиску за степенями густини отримав і своє 

строге статистичне обґрунтування, причому, в рамках декількох абсолютно 

різних, і майже незалежних один від одного, підходів.  

Зокрема, ще у 1927 році Г. Урселл [11] запропонував спрощений метод 

визначення статистичної суми системи взаємодіючих частинок, а, пізніше, 

подружжя Маєрів (Дж. Майєр та М. Гепперт-Майєр) узагальнили та уточнили 

його підхід у вигляді, так званого, групового розкладу статистичної суми (або 

розкладу Майєрів) [12], в результаті отримавши вирази для тиску й густини у 

вигляді рядів за степенями активності (або фугитивності) та, на їх основі, 

віріальний розклад тиску за степенями густини, що безпосередньо може бути 

представленим у формі рівняння (1.1).  

Незалежно від виводу Майєрів, М. Боголюбов [5] отримав ВРС у формі 

степеневого ряду використовуючи розклад двочастинкової функції розподілу в 

області малих значень густини.  

Нарешті, у 1959 році Р. Браут [6] запропонував вивід віріального рівняння 

на основі перенормування (згідно з теоремою Ріддела [7]) так званого  

-розкладу [8, 9] статистичної суми у відповідний кумулянтний розклад [10] 

вільної енергії за степенями густини.  

Варто зазначити, що деякі автори [8], посилаючись на діаграмний підхід 

Майєрів, як занадто складний та громіздкий, пропонують вважати саме вивід 

Браута найбільш коректним із усіх запропонованих у XX столітті, але з цією 

думкою можна й не погодитись. Підхід Браута, так само як і вивід Боголюбова, 

безпосередньо не використовує розкладів за степенями активності, але теж 

базується на наближенні «малої густини». Насправді, вивід Браута містить 

навіть два відповідних спрощення: розклад статистичної суми за степенями 

малого параметру , та розклад вільної енергії за степенями густини, знов таки, 

як малого параметру. На відміну від нього, груповий розклад Майєрів, сам по 
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собі, взагалі не містить ніяких обмежень на густину, і відповідні обмеження 

з’являються лише на етапі переходу від розкладів за степенями активності 

безпосередньо до самого ВРС (1.1). Важливо також, що у виводі Майєрів [12] 

обмеження на густину все ж таки мають своє чітке математичне визначення, 

яке залишається практично відсутнім, як у виводі Боголюбова, так й у виводі 

Браута (наближення «малої густини» в обох цих виводах важко вважати чітким 

визначенням). На жаль, саме відсутність чітких і загальних для усіх підходів 

обмежень на область застосовності ВРС (вивід Майєрів в цьому питанні довгий 

час залишався скоріше виключенням, ніж правилом) ще й досі призводить до 

певної плутанини в статистичній теорії реальних газів та, подекуди, помилкової 

інтерпретації особливостей поведінки ВРС у щільних станах. 

Вже зовсім нещодавно (в нинішньому столітті) була отримана точна 

твірна функція для групового розкладу статистичної суми [32, 65, 66], яка, 

своєю чергою, дозволила цілком підтвердити обмеження застосовності ВРС 

(1.1) [34], вказані Майєрами, та забезпечила досить простий вивід не лише 

віріального рівняння (у відповідних межах застосовності), але й більш 

загальних рівнянь стану [32, 35, 36], що залишаються застосовним і за суттєво 

більших значень густини – в області конденсації та, навіть, конденсованих 

станах речовини [40].
1
 

Отже, вже досить давно в молекулярній фізиці існує принциповий спосіб 

теоретично визначити віріальні коефіцієнти за відомого потенціалу парної 

взаємодії – функції u(r), яка визначає енергію взаємодії однієї пари молекул в 

залежності від відстані між ними. Наприклад, одним з найпоширеніших в 

сучасних числових і теоретичних дослідженнях поведінки інертних газів є 

реалістичний (такий, що враховує і притягання, і відштовхування) потенціал 

Леннард-Джонса (LJ-потенціал) [67, 68]: 

  
12 6

4u r
r r

     
      

    

, (1.2) 

де  – глибина потенціальної ями (абсолютна величина мінімуму потенціалу); 

 – відстань, де потенціал дорівнює нулю (див. Рис. 1.1). 

                                           
1
 Більш детально груповий розклад статистичної суми, як і ключові моменти сучасних досягнень в 

статистичному описі процесу конденсації, будуть розглянуті у наступних параграфах. 
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Досить широкого використання набули також різні модифікації LJ-

потенціалу (1.2) (зокрема, mLJ-потенціал [69 - 76]) та інші реалістичні моделі 

міжмолекулярної взаємодії: потенціали Мі [77] та Кіхари [78] (ці 

чотирипараметричні потенціали є певними узагальненнями LJ-потенціалу); 

потенціал Букінгема [79] (замість степеневої залежності, відштовхування в 

ньому задається експоненціальною функцією); потенціал Морзе [80] (за 

допомогою цього трипараметричного потенціалу, зазвичай, моделюють 

взаємодію атомів у різних металах); потенціал Штокмайера [81] (у ньому до 

сферично-симетричної LJ-моделі додається взаємодія постійних точкових 

диполів) тощо. 

Своєю чергою, теоретичне визначення віріальних коефіцієнтів для будь-

якого заданого потенціалу міжмолекулярної взаємодії u(r), в принципі, надає 

нам надзвичайно важливий та універсальний спосіб теоретичного опису 

поведінки термодинамічних систем – можливість за допомогою ВРС (1.1) 

зв’язати між собою мікроскопічні характеристики речовини (параметри 

окремих частинок і взаємодії між ними) з особливостями її макроскопічної 

 2 

– 

0 

u(r) 

r 
Рис. 1.1. Потенціал Леннард-Джонса (1.2). 
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поведінки (рівняння стану дозволяє визначити усі найважливіші 

термодинамічні параметри речовини). 

Однак, на шляху успішної практичної реалізації такого універсального 

підходу ще й досі залишаються певні нерозв’язані проблеми. Крім зазначених 

вище теоретичних обмежень на область застосовності ВРС (1.1), існують 

суттєві технічні складнощі, пов’язані з обчисленням віріальних коефіцієнтів 

досить високих порядків.  

Аналітичні розрахунки навіть другого віріального коефіцієнта, B2(T), є 

можливими лише для дуже обмеженого кола найпростіших форм потенціалу 

взаємодії u(r) (зокрема, визначення B2 для всіх перелічених вище реалістичних 

потенціалів передбачає вже використання числових методів інтегрування), а 

обчислення інших коефіцієнтів дуже швидко ускладнюється з ростом їх 

порядку.  

Звичайно, певного практичного застосування у різного роду прикладних 

задачах (газодинаміки, аеродинаміки, енергетики) набуло й віріальне рівняння 

(1.1) другого порядку (коли у першому, дуже грубому, наближенні нехтують 

степеневими доданками усіх порядків вище другого). Зокрема, у багатьох 

експериментальних дослідженнях вирішувалась відповідна обернена задача: 

визначення параметрів міжмолекулярної взаємодії на основі дослідних даних 

щодо другого віріального коефіцієнта B2 за різних температур [81 - 87].  

Ще більш складні дослідження проводились з метою подальшого 

практичного уточнення віріального рівняння стану за рахунок визначення 

третього віріального коефіцієнта, B3(T), як теоретичними, так і 

експериментальними засобами [4, 88 - 93]. 

На жаль, вже починаючи з віріального коефіцієнта четвертого порядку, 

очікуване підвищення точності ВРС (1.1), на практиці, призводило скоріше до 

протилежних результатів: якщо ізотерми віріального рівняння третього-

четвертого порядку для багатьох реалістичних потенціалів взаємодії ще містять 

ділянки, схожі на «петлю Ван-дер-Ваальса» [94, 95] (що, в принципі, дає 

можливість використовувати правило Максвелла [96] для знаходження бінодалі 
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й спінодалі у певному наближенні), то поведінка рівнянь більш високих 

порядків в цій області стає вже набагато складнішою (див. Рис. 1.2) і, навіть на 

якісному рівні, не відповідає очікуваній поведінці ізотерм в області 

конденсації, а всі сподівання на те, що з ростом числа врахованих коефіцієнтів 

їх внесок буде швидко зменшуватись на фоні підвищення точності, так і не 

підтвердились на практиці [28, 45]. 

Ситуація, що склалася, стала певним поштовхом для подальших 

досліджень віріального рівняння у кількох різних напрямках. Перш за все, в 

дослідженнях знову поширився напівемпіричний підхід до цього рівняння: 

сьогодні використовується багато модифікацій ВРС (1.1), що, по суті, просто 

апроксимують дослідні ізотерми (отримані в комп’ютерних симуляціях або 

натурних експериментах) з використанням лише певного (зручного в рамках 

конкретного підходу) скінченного набору степеневих членів [97 - 100], до яких 

часто додають ще й експоненціальні залежності [101 - 104]. 

В окремий напрямок досліджень варто виділити різноманітні 

Рис. 1.2. Ізотерми віріального рівняння (1.1) різних порядків для LJ-потенціалу 

(1.2) за субкритичної температури T  1.28/kB. Числа вказують максимальний 

порядок врахованих віріальних коефіцієнтів (imax  4, 6, 9) 
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трансформації ВРС (1.1) у степеневі ряди по іншим змінним [14 - 17], які б 

демонстрували кращу збіжність з ростом числа врахованих степеневих 

доданків. 

Паралельно, проблема адекватності віріального рівняння (1.1) в щільних 

станах – так звана «проблема розбіжності віріальних розкладів» – з середини 

XX століття набула широкого інтересу в статистичній механіці, математичній 

фізиці, фізичній хімії та суміжних галузях, саме як дуже складна й заплутана 

теоретична задача [8, 35], яка ще й досі залишається фактично нерозв’язаною. 

 

1.1.2. Віріальний розклад за степенями тиску 

Однією з найпоширеніших трансформацій ВРС (1.1) став віріальний 

розклад так званого фактору стисливості,  
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,  

тобто, співвідношення між густиною й тиском, за степенями самого тиску: 
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 . (1.3) 

Ще у 1930 році Дж. Бітті [14] запропонував виражати об’єм (або густину) 

у вигляді ряду за степенями тиску (у якості альтернативи ВРС (1.1), тобто, ряду 

для тиску за степенями густини або оберненого об’єму), а Г. Скечард [15] у 

тому ж році отримав аналітичний зв’язок трьох перших степеневих 

коефіцієнтів (1.3), C2, C3, C4, з відповідними віріальними коефіцієнтами (1.1), 

B2, B3, B4. 

Однак, дійсно широкого використання у теоретичних та 

експериментальних дослідженнях рівняння стану (1.3) (скорочено будемо 

позначати цей віріальний розклад за степенями тиску як ВРСТ) набуло вже з 

середини XX століття у пошуках більш «зручної» альтернативи статистично 

обґрунтованому ВРС (1.1), коли в теорії гостро постала проблема розбіжності 

останнього в щільних станах речовини. 
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Так, лише в 1952 році [16] з’явились аналітичні вирази для коефіцієнтів 

ВРСТ (1.3) до шостого порядку [через відповідні віріальні коефіцієнти ВРС 

(1.1)], а трохи згодом був отриманий загальний зв’язок [17] між коефіцієнтами 

ВРСТ та ВРС будь-якого порядку, згідно з яким віріальний коефіцієнт ВРСТ 

(1.3) певного порядку i точно визначається набором віріальних коефіцієнтів 

{Bi(T)} ВРС (1.1) наступним чином: 

  
 

  

0 1 0 1
1

1

2 2 !
1

1 ! !

s

s

kn
n k s

n

k s s

n k B
C

n k

  




 
 


  . (1.4) 

Своєю чергою, будь-який віріальний коефіцієнт ВРС можна визначити на 

основі відомого набору коефіцієнтів {Ci(T)}: 
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В обох виразах підсумовування здійснюється по усіх можливих наборах 

(n – 1) цілих позитивних чисел {ks}, що відповідають двом умовам: 
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 (1.4б) 

У Додатку Б, зокрема, наведено отримані на основі (1.4) аналітичні 

вирази для степеневих коефіцієнтів {Ci} віріального розкладу (1.3) за 

степенями тиску до десятого порядку в термінах «справжніх» віріальних 

коефіцієнтів {Bi} розкладу (1.1) за степенями густини. 

У порівнянні з ВРС (1.1) певного порядку imax, віріальний розклад (1.3) за 

степенями тиску того ж самого скінченного порядку дійсно демонструє дещо 

кращу збіжність (точніше, демонструє вищу швидкість збіжності) в тому сенсі, 

що зі збільшенням порядку imax зміни в поведінці ізотерм ВРСТ (1.3) 

уповільнюються значно помітніше ніж у ВРС (ізотерми якого дуже швидко 

змінюються з ростом imax), принаймні за субкритичних температур, коли 

порядок рівнянь, imax, не перевищує порядок десяти (див. Рис. 1.3). 

Саме ця «краща збіжність» і привернула увагу до ВРСТ (1.3) з боку,  як 

вчених, так і інженерів, та обумовила його широке використання в різного роду 

теоретичних та прикладних дослідженнях [27, 105, 106].  
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З іншого боку, варто відмітити, що заміна ВРС скінченного (й досить не 

великого) порядку, яке має своє теоретичне обґрунтування і повинно містити, 

строго кажучи, нескінченну кількість степеневих доданків, на ВРСТ такого ж 

невеликого скінченного порядку виглядає не зовсім коректною, і це питання ще 

буде більш детально обговорюватись трохи пізніше. 

 

1.1.3. Розклади за степенями активності 

У 1927 році Г. Урселл [11] запропонував спрощений розклад 

термодинамічного потенціалу  , ,T V   системи з парноадитивним 

потенціалом міжмолекулярної взаємодії як логарифма її великої статистичної 

суми  , тобто розклад тиску  

 lnBPV k T     (1.5) 

за степенями активності (або, іноді, фугитивності) 

3P
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Рис. 1.3. Те ж саме, що й на Рис. 1.2, але з відповідними ізотермами ВРСТ (1.3) 

(пунктирні лінії) 
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де  – хімічний потенціал, а 
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 – довжина хвиль де Бройля молекул. 

Середня кількість частинок у великому статистичному ансамблі 

визначається похідною від термодинамічного потенціалу: 
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а, отже, маючи вираз для тиску в термінах активності, можна отримати й 

зв’язок між середньою густиною числа частинок (  N/V) та активністю: 
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В результаті, якщо тиск виражається як ряд за степенями активності, то і 

густина (як похідна тиску по активності) також буде степеневим рядом, а 

обидва ряди разом можна розглядати як параметричне рівняння стану (тобто, 

вираз для тиску й густини) в термінах активності (1.6):  
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. (1.8) 

Важливим є той факт, що, на відміну від віріальних коефіцієнтів {Bi(T)} 

ВРС (1.1) (які, принаймні спочатку, визначались скоріш емпірично), степеневі 

коефіцієнти {bn(T)} у рівнянні (1.8) від самого початку були введені Урселлом 

(він дав їм назву групових інтегралів [11]) як певні, хоча й дуже складні, 

функції потенціалу міжмолекулярної взаємодії u(r), і їх визначення різного 

роду емпіричними засобами (з комп’ютерних симуляцій або натурних 

експериментів) навіть ніколи не практикувалось.  

Можна сказати, що, навпаки, строге теоретичне визначення віріальних 

коефіцієнтів {Bi} стало можливим саме на основі групових інтегралів {bn} 

рівняння (1.8). Зокрема, Дж. Майєр та М. Гепперт-Майєр [12] розвинули та 
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уточнили підхід Г. Урселла у вигляді, так званого, групового розкладу 

статистичної суми (або розкладу Майєрів), а на його основі вже отримали 

ВРС (1.1) та теоретичне визначення віріальних коефіцієнтів {Bi} через складові 

тих самих групових інтегралів {bn}. В рамках цього теоретичного підходу 

склалась і певна термінологія: складові групових інтегралів, через які 

безпосередньо виражаються віріальні коефіцієнти ВРС (1.1), називають 

незвідними груповими інтегралами (irreducible cluster integrals), а степеневі 

коефіцієнти {bn} рівняння стану (1.8) (в Урселла – просто групові інтеграли), 

все ж таки, більш точно називають звідними груповими інтегралами (reducible 

cluster integrals). 

Такий безпосередній теоретичний зв’язок розкладів для тиску й густини в 

(1.8) з ВРС (1.1) призвів до того, що й рівняння (1.8) згодом стали називати [26] 

віріальним рівнянням стану в термінах активності, або віріальними розкладами 

за степенями активності (в подальшому, скорочено – ВРСА).  

В статистичній теорії ВРС (1.1) є лише одним з можливих спрощень 

більш загального й строгого ВРСА (1.8), з якого виключено залежність від 

активності (з використанням певних спрощень та обмежень на область 

застосовності). За умови коректного визначення усього нескінченного набору 

звідних групових інтегралів {bn(T,V)} (кожен з них є інтегралом по 

конфігураційному простору групи з n молекул системи і, строго кажучи, 

повинен залежати від об’єму системи), груповий розклад Майєрів в точності 

виражає конфігураційну складову статистичної суми (конфігураційний 

інтеграл), а ВРСА (1.8), своєю чергою, в термодинамічні границі (N  ; 

V  ) повинно точно виражати логарифм великої статистичної суми (тиск) та 

його похідну по хімічному потенціалу (густину) без якихось додаткових 

обмежень на густину або інші параметри. 

Майєри показали [12], що груповий розклад повинен залишатись 

справедливим (за відповідного ускладнення структури самих групових 

інтегралів [107 - 109]) навіть для багатокомпонентних систем та для 

непарноадитивних потенціалів міжмолекулярної взаємодії. Більш того, пізніше 

[13, 110, 111] було доведено, що формалізм групового розкладу залишається 
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цілком застосовним і для будь-яких квантово-механічних систем (знов таки, за 

відповідних змін у визначенні звідних групових інтегралів, які, при цьому, 

повинні ставати вже інтегралами ще й в просторі імпульсів [30, 112 - 114]). 

На жаль, всі ці теоретичні можливості групового розкладу, загалом, та 

ВРСА (1.8), зокрема, довгий час залишались скоріше потенційними. Порівняно 

більша складність (у порівнянні з ВРС або ВРСТ) визначення тиску й густини в 

термінах додаткового параметру (активності z) та надзвичайні технічні 

труднощі обчислення звідних групових інтегралів {bn} навіть не дуже високих 

порядків, і навіть без врахування їх реальної залежності від об’єму (для 

мікроскопічного кластеру з невеликим числом n молекул об’єм 

термодинамічної системи з великою точністю можна вважати необмеженим, а, 

отже, реальні межі інтегрування у розрахунках зазвичай замінюють на 

нескінченні), суттєво обмежують можливості практичного використання 

ВРСА(1.8). 

Тим не менш, на основі відомого набору віріальних коефіцієнтів можна 

визначити кілька перших групових інтегралів, і деякі автори [26, 27, 30] 

проводили порівняння швидкості збіжності ВРСА (1.8) та ВРС (1.1) за різних 

умов, дійшовши  висновків, що ВРСА (подібно до ВРСТ) демонструє кращу 

збіжність у порівнянні з ВРС (1.1), але тільки за субкритичних температур: за 

температур вище критичної ВРС, навпаки, поводить себе значно краще, ніж 

ВРСА таких самих порядків.  

Цю поведінку ілюструють Рис. 1.4, 1.5, і вона може бути досить просто 

пояснена математично: за субкритичних температур звідні групові інтеграли 

(принаймні не дуже високих порядків) мають позитивні значення, в той час, як 

відповідні віріальні коефіцієнти утворюють знакозмінну послідовність. За 

сверхкритичних температур ситуація змінюється на протилежну: тут, навпаки, 

ряди за степенями активності у ВРСА стають знакозмінними. 

З іншого боку, питання про те, наскільки взагалі коректними в рамках 

статистичної теорії можуть бути порівняння поведінки ВРС (1.1) певного 

скінченного порядку та ВРСА (1.8) такого ж самого порядку, потребує 

окремого й більш детального дослідження. 
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Рис. 1.4. Те ж саме, що й на Рис. 1.2, але з відповідними субкритичними 

ізотермами ВРСА (1.8) (пунктирні лінії) 
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Рис. 1.5. Сверхкритичні ізотерми (T  2.0/kB) віріального рівняння (1.1) різних 

порядків (суцільні лінії) та ВРСА (1.8) відповідних порядків (пунктир) для LJ-

потенціалу (1.2) 
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1.1.4. Розбіжність віріальних розкладів 

Як вже було зазначено вище, використання віріальних розкладів в теорії, 

або технічних задачах, ще й досі залишається пов’язаним з певними 

проблемами. Перш за все, на сьогодні не існує єдиного загальновизнаного 

критерію адекватності, ні для ВРС (1.1), ні для ВРСТ (1.3) або ВРСА (1.8). 

Зрозуміло, що застосовність будь-якого нескінченного степеневого розкладу зі 

сталими (за певної температури) коефіцієнтами повинна бути математично 

обмеженою, як мінімум, областю його збіжності
2
, і цілком природно, що 

границю адекватності віріальних розкладів традиційно стали пов’язувати саме з 

областю їх математичної розбіжності. 

Інтерес дослідників до цієї «проблеми розбіжності віріальних розкладів» 

був додатково обумовлений ще одним важливим фактором: процес конденсації 

в молекулярній теорії, як фазовий перехід І роду з газоподібного стану системи 

у рідкий, для більшості термодинамічних функцій системи (густини, вільної 

енергії, тощо) повинен супроводжуватись втратою аналітичності [115 - 117]. 

Отже, на протязі багатьох років, саме розбіжність віріальних розкладів 

намагались пов’язати в теорії з фізичним процесом конденсації речовини. На 

жаль, за всі ці роки строго довести цей зв’язок так і не змогли, і багато питань 

стосовно нього все ще залишається відкритими. 

По-перше, для дослідження збіжності (або розбіжності) нескінченних 

степеневих рядів необхідно знати хоча б асимптотичну  поведінку відповідних 

степеневих коефіцієнтів, а обчислення коефіцієнтів досить високих порядків ще 

й досі пов’язане зі значними технічними складнощами. По-друге, різні віріальні 

розклади (зокрема: ВРС, ВРСТ, та ВРСА) насправді мають сингулярності в 

абсолютно різних точках та за абсолютно різних умов, а в теорії так і не змогли 

чітко визначити, розбіжність якого саме з віріальних розкладів – ВРС або 

                                           
2
 Стосовно ВРСА (1.8) вже зазначалось, що сталість його степеневих коефіцієнтів (групових інтегралів) є 

суттєвим спрощенням, дійсно коректним лише для інтегралів скінченного порядку. Строго кажучи, у ВРСА 

коефіцієнти найвищих порядків, які й можуть відповідати за сингулярну поведінку степеневих рядів, повинні 

залежати від об’єму (тобто, густини), а це, своєю чергою, може ставити під сумнів його розбіжність як 

проблему: розбіжність ВРСА насправді може мати скінченну природу (розрив І роду) замість розриву на 

нескінченність (ІІ роду), характерного для нескінченних рядів зі сталими коефіцієнтами. Іншими словами, для 

ВРСА «проблема розбіжності» по-справжньому постає тільки за спрощеного визначення звідних групових 

інтегралів. 
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ВРСА – відповідає фазовому переходу І роду (ВРСТ є, скоріше, зручною у 

певних випадках «заміною» ВРС і не розглядалось як по-справжньому 

статистично обґрунтоване рівняння, розбіжність якого дійсно може мати 

стосунок до фізичного процесу конденсації). 

Як наслідок, результати різних дослідників часто суперечили один 

одному і вносили в ці питання тільки більшу плутанину: в деяких випадках 

теоретично досліджувалась справжня математична розбіжність (точніше, 

проводились досить наближені оцінки радіусів збіжності) нескінченних 

віріальних рядів за степенями густини у ВРС(1.1) [18 - 20, 118], а в інших – 

рядів за степенями активності у ВРСА (1.8) [22 - 25] (або рядів в обох рівняннях 

[26]). Іноді, досліджувалась, скоріше, швидкість збіжності віріальних розкладів 

як збіжність (чи розбіжність) результатів при зміні порядку рівнянь [27 - 29]. На 

цьому фоні, деякі дослідники [45] продовжували спроби безпосередньо зв’язати 

конденсацію з особливостями поведінки віріальних розкладів дуже невисоких 

порядків (базуючись на схожості ізотерм ВРС третього-четвертого порядку з 

ізотермами рівняння Ван-дер-Ваальса [94]). Ситуацію, що склалася ще в 60-х 

роках минулого століття при спробах описати фазові переходи І роду на основі 

віріальних розкладів, добре характеризують слова М. Каца, Дж. Уленбека та 

П. Хеммера у вступній частині їх «піонерської» роботи [31] по рівнянню Ван-

дер-Ваальса – Максвелла: «Many attempts, thus far unsuccessful, have been made 

to construct a rigorous theory of condensation phenomena from such expansions. In 

fact we believe that such a construction is very difficult, if not impossible…».  

Для того, щоб розібратись у зазначених вище питаннях стосовно області 

застосовності віріальних розкладів та зв’язку між границями цієї області і 

початком конденсації неідеального газу, спочатку спробуємо встановити, який 

саме з розглянутих розкладів є дійсно базовим в статистичній теорії (границі 

застосовності якого повинні обмежувати адекватність й усіх інших, похідних 

від нього, розкладів), а, також, наскільки обґрунтованими теоретично є спроби 

порівнювати поведінку (зокрема, швидкість збіжності) різних віріальних 

розкладів певного скінченного порядку. 

Якщо порівнювати ВРС (1.1) та ВРСТ (1.3), то останнє рівняння від 

самого початку [14, 15] позиціонувалось як трансформація (тобто, похідна) від 
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ВРС (1.1). Зокрема, точний аналітичний зв’язок (1.4) між обома віріальними 

розкладами є прямим наслідком строгої рівності двох нескінченних рядів: 

 

1

1

2 2

i

i

i i

i i B

P
B C

k T





 

 
   

 
  . (1.9) 

Таким чином, щонайменше область збіжності «базового» рівняння – 

ВРС (1.1) – повинна строго обмежувати застосовність ВРСТ (1.3): в області 

розбіжності ВРС похідне від нього ВРСТ зобов’язане вважатись неадекватним 

незалежно від того, наскільки «кращою» є його поведінка в цій області на 

практиці (наприклад, коли воно демонструє швидшу збіжність при врахуванні 

лише скінченного набору степеневих коефіцієнтів). 

Більш того, з такої «теоретичної» точки зору порівняння швидкості 

збіжності ВРС (1.1) та ВРСТ (1.3) одного й того ж самого скінченного порядку 

взагалі не має ніякого сенсу. Якщо у «базовому» рівнянні враховується лише 

певна скінченна кількість віріальних коефіцієнтів (будемо в подальшому 

скорочено позначати відповідне рівняння як ВРС(imax), де конкретне число imax 

вказує на максимальний порядок врахованих коефіцієнтів), то це означає лише, 

що всі віріальні коефіцієнти вищих порядків, 
maxi iB  , дорівнюють нулю (тобто, їх 

внеском до віріального розкладу з якихось, можливо технічних, причин 

нехтують), але ж зовсім не означає, що і всі 
maxi iC  також мають дорівнювати 

нулю. Навпаки, для забезпечення строгої рівності (1.9) треба правильно 

розрахувати всю нескінченну множину коефіцієнтів  iC  за допомогою 

співвідношення (1.4). Просто усі 
iC  порядків до imax, включно, будуть 

розраховані «точно» (за допомогою строго відповідного набору  
maxi iB  ), а всі 

інші 
maxi iC   будуть вже розраховані в наближенні, що 

max
0i iB    (але вони самі не 

обов’язково будуть дорівнювати нулю). Цей факт стає досить очевидним на 

прикладі співвідношень, наведених у Додатку Б: якщо покласти B9 = B10 = 0, то 

у виразах для C9 та C10 тільки деякі з доданків будуть нульовими, а всі інші 

будуть давати певний ненульовий внесок.  

Іншими словами, певному ВРС(imax) повинно в теорії відповідати 

ВРСТ(), яке просто зобов’язане (принаймні в області своєї збіжності) цілком 
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відтворювати поведінку (а, отже, й швидкість збіжності) «базового» ВРС. 

Звичайно, практичні порівняння поведінки ВРС(imax) та ВРСТ(imax) мають певне 

право на існування, але лише в рамках емпіричного підходу (можливо за певних 

обставин підбирати дослідні апроксимації рівняння стану у вигляді ВРСТ 

виявиться зручніше ніж у формі ВРС): в теоретичних дослідженнях такі 

порівняння взагалі не несуть ніякої корисної інформації. 

Що стосується зв’язку між ВРС (1.1) та ВРСА (1.8), то тут ситуація дещо 

ускладнюється різноманіттям існуючих теоретичних виводів цих рівнянь. Вище 

вже зазначалось, що ВРСА (1.8) був отриманий різними дослідниками на основі 

спрощеного [11] або більш строгого [12] групового розкладу статистичної 

суми, у той час як існуючі виводи ВРС (1.1) розрізняються один від одного 

набагато суттєвіше: в одних випадках віріальний розклад тиску за степенями 

густини є безпосереднім спрощенням ВРСА [12, 13], а в інших виводиться без 

явного використання ВРСА або групового розкладу [5, 6, 8]. Адекватність усіх 

виводів, що не базуються на груповому розкладі статистичної суми, обмежена 

лише розмитою умовою «малої густини», яку з часом стали інтерпретувати як 

умову збіжності самого віріального ряду, і лише у виводі Майєрів застосовність 

ВРС (1.1) строго обмежується додатковою умовою – збіжністю ВРСА (1.8). 

Якщо детальніше розглянути й інші виводи ВРС у вигляді спрощення ВРСА, з 

якого виключена залежність від активності [13], то стає очевидним факт, що 

адекватність цих виводів також просто зобов’язана залежати від збіжності тих 

самих рядів за степенями активності у ВРСА. 

З одного боку, усе це скоріше вказує на ВРСА (1.8) як на «базове 

рівняння», а , отже, ВРС (1.1), як його похідна, може бути насправді адекватним 

лише в області застосовності свого «базового» рівняння. 

З іншого боку, правильна інтерпретація зв’язку між ВРС та ВРСА (і, 

особливо, зв’язку між степеневими коефіцієнтами цих рівнянь) все ж таки 

потребує більш строгих аргументів: зокрема, детального аналізу самого 

кластерного підходу (групового розкладу) Майєрів та сучасних досягнень в 

цьому напрямку (наприклад, інших рівнянь стану на основі нещодавно 

встановленої твірної функції), які будуть розглянуті в наступних параграфах. 
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1.2. Груповий розклад статистичної суми 

1.2.1. Статистична сума та рівняння стану 

Рівняння стану класичної системи N частинок цілком визначається 

статистичною сумою Гіббса [5, 8, 13, 119 - 124] по всьому фазовому простору 

імпульсів p
(N)

 та координат (конфігурацій) r
(N)

, 
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r p
, (1.10) 

або в термодинамічній границі (N  ) – великою статистичною сумою, 
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, (1.11) 

де  – гамільтоніан або повна енергія системи. 

В класичній системі параметри механічного руху частинок не впливають 

безпосередньо на енергію їх взаємодії, і гамільтоніан  можна розділити на 

кінетичну енергію E усіх частинок, незалежну від конфігураційного простору 

r
(N)

, та їх сукупну потенціальну енергію U, яка, своєю чергою, незалежить від 

простору імпульсів p
(N)

. Незалежне інтегрування в (1.10), (1.11) експоненти від 

кінетичної енергії, exp
B

E

k T

 
 
 

, по простору імпульсів залишає невизначеним в 

цих виразах лише відповідний інтеграл по конфігураційному простору, 
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який називають конфігураційним, а самі вирази приймають вигляд 
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  , (1.11а) 

де z і є активність, що визначається рівнянням (1.6). 

У результаті, рівняння стану системи, по суті, визначається лише її 

конфігураційним інтегралом (1.12) (усіма можливими значеннями експоненти 

потенціальної енергії системи в різних точках її конфігураційного простору): на 
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основі статистичної суми для закритих систем (з незмінною кількістю часинок 

N) тиск визначається похідною, 

 
 ln N

B T

QP

k T V

 
  

 
, (1.13) 

а на основі великої статистичної суми [див. рівняння (1.5), (1.7)] – 
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1.2.2. Груповий розклад в термінах звідних інтегралів 

Г. Урселл [11], а після нього й Майєри (Дж. Майєр та М. Гепперт-Майєр) 

[12], запропонували трансформацію підінтегральної експоненти в (1.12) за 

відомого потенціалу взаємодії u(rij) (для кожної пари молекул i та j) у певну 

суму, ввівши наступну функцію, (зазвичай її називають функцією Майєра, див. 

Рис. 1.6): 
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. (1.15) 

Функція Майєра (1.15) має ряд важливих рис, що безпосередньо 

впливають на можливість спрощеного [11] або точного [12] визначення 

конфігураційного інтеграла (1.12): її мінімальне значення за будь-яких 

температур дорівнює –1 (за абсолютного відштовхування, коли u   при 

rij  0), а її максимум, exp 1
Bk T

 
 

 
, (що відповідає мінімуму потенціалу 

взаємодії – глибині потенціальної ями , де відштовхування перетворюється на 

притягання) значною мірою обернено залежить від температури. Завдяки таким 

властивостям, середньоінтегральне значення fij за досить високих температур є 

від’ємним (у взаємодії переважає відштовхування молекул), а за низьких 

температур стає, навпаки, позитивним (що відповідає перевазі притягання).  

Ще одна важлива риса функції Майєра – це те, що вона швидко 

зменшується до нуля з ростом відстані rij між парою молекул (навіть, у 
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мікроскопічних масштабах), а це, своєю чергою, дозволяє замінити реальні 

межі інтегрування окремих функцій (або їх не дуже великих підінтегральних 

комбінацій) на нескінченні межі без значних втрат точності. 

Однак головною перевагою, яку дає використання функції Майєра (1.15) 

є те, що експонента від енергії взаємодії кожної пари молекул перетворюється 

на суму: 
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,  

а з урахуванням того, що сукупна потенціальна енергія молекул U виражається 

як сума попарних енергій взаємодії, 
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підінтегральна експонента в конфігураційному інтегралі (1.12) перетворюється 

на суму,  
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Рис. 1.6. Функція Майєра для типового реалістичного потенціалу  

( – глибина потенціальної ями, що відповідає притяганню) 

fij 

r 




exp 1
Bk T

 
 

 
 



46 
 

завдяки чому конфігураційний інтеграл (1.12) системи визначається як сума 

великої кількості більш простих інтегралів. 

У кожному доданку цієї суми (тобто, певному інтегралі по 

конфігураційному простору всіх N молекул) підінтегральні вирази (добутки 

певної кількості одиниць і функцій Майєра) залежать тільки від взаємного 

положення обмеженого набору молекул. Наприклад, інтеграл від першого 

доданку в (1.16) визначається просто як V
N
, усі 

( 1)

2!

N N 
 однакових інтегралів, 

що відповідають сумі в другому доданку (1.16), насправді означають 

інтегрування лише в просторі двох з усіх N молекул (інтегрування по простору 

всіх інших молекул просто дасть множник V
N  2

), суми у третьому та п’ятому 

доданках (1.16) відповідають 
( 1)( 2)

3!

N N N 
 інтегралам по конфігураційному 

простору лише трьох молекул (з індексами i, j і k) з множником V
N  3

 (який дає 

інтегрування по простору всіх інших молекул), і т.д.  

Четвертому доданку в (1.16) відповідають вже інтеграли по простору 

чотирьох молекул (двох пар: i, j та k, m) з відповідним множником V
N  4

, але на 

практиці інтегрування fij та fkm для кожної пари є цілком незалежним і 

визначається просто як добуток двох однакових інтегралів fij. 

Для кожної групи (кластеру) з n молекул (n може приймати значення від 2 

до N), «зв’язаних» між собою добутками функцій fij, (індекс кожної молекули 

цієї групи входить щонайменше в одну fij з добутку, що і «зв’язує» цю молекулу 

з якоюсь іншою в групі) Г. Урселл [11] ввів поняття групового інтеграла: 
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  r , (1.17) 

як суми інтегралів по усім можливим (для цієї групи) добуткам fij (нормуючий 

дільник n! враховує всі перестановки індексів усередині групи). 

Якщо у певному доданку суми (1.16) індекс якоїсь молекули не входить 

ні до однієї з функцій fij, то така молекула умовно утворює найменшу групу 

(n = 1), а відповідний груповий інтеграл 
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Для n  2 існує лише один варіант «зв’язати» пару молекул – однією 

функцією fij: 
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У групі з трьох молекул (n = 3) буде вже чотири різні варіанти добутків fij, 

які «зв’язують» між собою всі три молекули: 

  
(3)

3

1

3!
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V

b f f f f f f f f f d d d
V

    r r r .  

Відповідно, групові інтеграли (1.17) ще більш високих порядків мають 

суттєво складнішу структуру. 

Для розріджених неідеальних газів Г. Урселл запропонував враховувати 

лише декілька перших, найпростіших, доданків в (1.16) (і, відповідно, декілька 

перших групових інтегралів), нехтуючи внеском більш складних комбінацій 

функцій fij, що дозволило йому отримати простий вираз для конфігураційного 

інтеграла (1.12) і відповідне рівняння стану [11].  

З огляду на те, що у розріджених станах [малих ρ та, відповідно, малих z, 

див. ВРСА (1.8)] внесок степеневих доданків дійсно повинен швидко спадати з 

ростом порядку, такий спрощений підхід Урселла дійсно може бути корисним. 

Однак, Майєри підійшли до визначення конфігураційного інтеграла у вигляді 

суми інтегралів на основі (1.16) більш систематично [12, 35, 125] і були одними 

з перших, хто почав використовувати діаграмний підхід.  

Усього існує 
!

!( )!

N

n N n
 варіантів вибрати з N нумерованих молекул 

групу в n молекул. Якщо позначити число таких груп (вже ненумерованих), як 

mn, то кількість способів розбити N молекул на групи згідно з певним набором 

чисел {m1, m2, m3, m4, …} дорівнює 

1

!

!( !) nm

n

n

N

m n



 (за умови що сума всіх mnn 

дає N). У сумі (1.16) наявні всі можливі способи розбити молекули на такі 
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групи, тому весь конфігураційний інтеграл (1.12) [що відповідає всім доданкам 

суми (1.16)] виражається через групові інтеграли (1.17) наступним чином: 

 
 

  1 !

n

n

m
N

n

N

m n n

b V
Q

m

 , (1.18) 

де підсумовування проводиться за всіма можливими наборами N цілих чисел 

{mn}, які відповідають умові 

 
1

N

n

n

nm N


 . (1.18а) 

Саме вираз (1.18) для конфігураційного інтеграла [тобто, конфігураційної 

частини (1.12) статистичної суми (1.10) системи] у вигляді суми добутків більш 

простих та незалежних один від одного групових інтегралів {bn} і називають 

груповим розкладом статистичної суми (або розкладом Майєрів).  

Варто особливо зазначити, що незважаючи на термін «розклад» (який 

зазвичай пов’язують з наближеними розкладами функцій за кількома нижчими 

степенями їх параметрів – саме так, як спочатку і запропонував Урселл 

підходити до визначення конфігураційного інтегралу), груповий розклад (1.18) 

абсолютно точно виражає конфігураційний інтеграл (1.12) системи N 

взаємодіючих частинок за умови точного визначення усіх групових інтегралів 

{bn} (для n від 1 до N).  

Звичайно, будь-які спрощення у визначенні самих групових інтегралів 

відповідно обмежують і застосовність всього групового розкладу. Зокрема, 

розглянуте в цьому параграфі визначення інтегралів {bn} у формі (1.17) вже 

містить два суттєвих обмеження: 

 Парноадитивність взаємодії – потенціальна енергія U системи 

виражається як сума парних потенціалів взаємодії u(rij); 

 Однокомпонентність системи – вона складається з молекул лише одного 

сорту, пари яких взаємодіють з одним і тим самим потенціалом u(rij).  

З іншого боку, такі ж самі за формою результати можна отримати й поза 

рамками цих обмежень. Тричастинкову взаємодію можна врахувати 

відповідним потенціалом u3(ri,rj,rk) у повній енергії U та тричастинковою 
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функцією Майєра fijk в доданках суми (1.16). Подібним же чином можна 

врахувати ефекти будь-якої n-частинкової взаємодії: у такому, більш 

загальному, випадку просто ускладнюється структура групових інтегралів 

(1.17) для всіх порядків, починаючи з n. Вираз для самого групового розкладу 

(1.18) залишиться без змін. Взаємодію різних сортів молекул у 

багатокомпонентній системі також можна врахувати за допомогою змін у 

групових інтегралах, не змінюючи форму групового розкладу (1.18) [12]. 

Важливо, що саме точний груповий розклад статистичної суми дозволяє 

досить просто і без будь-яких додаткових спрощень отримати рівняння стану 

термодинамічної системи частинок (тобто, в термодинамічній границі: N  ; 

V  ). Вираз (1.18) безпосередньо означає, що величину QN можна розглядати 

як коефіцієнт при степені N у розкладі функції  
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b Vz Q z
 

 

 
 

 
    

за степенями її змінної z. 

Порівнюючи цей вираз з рівнянням (1.14), 
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отримуємо вираз для тиску, 
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 ,  

у вигляді ряду за степенями активності, що безпосередньо входить до ВРСА 

(1.8), а узявши похідну в (1.7), отримуємо й вираз для густини, 

 
1

n

n

n

nb z




  ,  

як ряду за степенями активності з ВРСА (1.8). 

Таким чином, віріальне рівняння стану в термінах активності – ВРСА 

(1.8) – є прямим наслідком групового розкладу (1.18) і, відповідно, не повинно 

містити додаткових обмежень на свою застосовність: теоретично, його 
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точність, як і точність самого групового розкладу, безпосередньо визначається 

точністю визначення всього нескінченного набору групових інтегралів {bn}.  

На практиці ж, при обчисленні групових інтегралів зазвичай 

використовують ті чи інші обмеження або спрощення. Зокрема, як вже 

зазначалось вище, реальні межі інтегрування в (1.17) фактично завжди 

замінюють на нескінченні, що робить групові інтеграли будь-яких (навіть 

нескінченних, n  ) порядків абсолютно незалежними від густини, і, як 

наслідок, призводить до розбіжності ВРСА (1.8) на нескінченність за досить 

великих значень активності z. Причому, й з використанням цього спрощення 

розрахунок дуже складних групових інтегралів вищих порядків все ще 

залишається пов’язаним з певними технічними труднощами. 

 

1.2.3. Діаграми Майєра та незвідні інтеграли 

З метою виключити залежність від активності у ВРСА (1.8), Дж. Майєр та 

М. Гепперт-Майєр [12] дослідили внутрішню структуру групових інтегралів 

(1.17). Вони звернули увагу на те, що у нескінченних межах інтегрування 

значна частина складної суми інтегралів, яку, по суті, являє собою кожен bn 

високих порядків, може бути визначена як сума добутків незалежних один від 

одного інтегралів більш низьких порядків (саме тому bn ще називають звідними 

груповими інтегралами). 

Цю властивість групових інтегралів добре ілюструє Рис. 1.7, де зображені 

діаграми, що відповідають лише деяким складовим звідного інтеграла десятого 

порядку b10 (на кожній діаграмі функція Майєра умовно позначається ребром, 

яке з’єднує між собою дві молекули – точки). Завдяки інтегруванню в 

необмежених границях у певних інтегралах можна перейти до відносних 

координат, і деякі складові b10 визначати як добуток більш простих незалежних 

інтегралів: зокрема, інтеграл, що відповідає діаграмі а на Рис. 1.7, визначається 

як добуток дев’яти інтегралів лише з однією підінтегральною функцією Майєра 

(йому відповідає найпростіша діаграма № 1 праворуч на Рис. 1.7), тобто, як 

інтеграл № 1 у степені 9; діаграмі б відповідає добуток п’яти інтегралів № 1та 
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двох інтегралів № 2 (див. тричастинкову діаграму № 2 на Рис. 1.7); діаграмі в 

відповідає добуток чотирьох інтегралів № 1, одного інтеграла № 2 та ще одного 

№ 3 (чотиричастинкова діаграма на Рис. 1.7); діаграмі г – добуток семи 

інтегралів № 1 та одного – № 2. Лише складові типу д звідного інтеграла b10 

вже не можуть бути представлені як добуток простіших інтегралів. 

Такі складові звідних групових інтегралів, які вже не можуть бути 

представлені у вигляді добутку ще більш простих інтегралів, називають 

незвідними (irreducible або biconnected, щоб підкреслити, що на відповідних 

діаграмах кожна частинка «пов’язана» щонайменше двома функціями Майєра з 

якимись іншими). Згідно з визначенням самих Майєрів [12, 35, 125], незвідний 

груповий інтеграл певного порядку k є нормованою (діленою на k!) сумою 

інтегралів усіх можливих добутків функцій Майєра (1.15) для (k  1) частинок, 

кожен з яких вже не може бути представленим як добуток простіших 

інтегралів: 
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  . (1.19) 

Рис. 1.7. Деякі складові (доданки) звідного інтегралу 10-го порядку. Кожна 

точка відповідає молекулі, а лінія – функції Майєра fij (1.15). Праворуч числами 

позначені деякі з незвідних складових. 
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Варто підкреслити, що крім обмежень на типи діаграм незвідні інтеграли 

(1.19) принципово відрізняються від звідних (1.17) нескінченними межами 

інтегрування: замість абсолютних положень частинок (r1, r2, …, rk+1), 

інтегрування в них відбувається по координатам відносно однієї певної 

частинки (наприклад, у рівнянні (1.19) – по координатам відносно першої: 

r12, r13, …, r1(k+1)), і тільки інтегрування в абсолютних координатах цієї «першої» 

частинки дійсно відбувається по справжньому об’єму системи [це інтегрування 

дає в результаті просто V, яке скорочується разом з відповідним множником 1/V 

у звідних інтегралах (1.17)]. 

Найпростіший вигляд має незвідний інтеграл першого порядку (див. 

діаграму № 1 на Рис. 1.7), 

 
1 12 12f d



   r .  

У незвідний інтеграл другого порядку входить вже добуток трьох 

функцій Майєра (діаграма № 2 на Рис. 1.7), 
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   r r .  

Третій незвідний інтеграл представляє собою суму 10-ти інтегралів, які 

відповідають (завдяки симетрії відносно перестановки індексів) трьом різним 

незвідним діаграмам (на Рис. 1.7 під № 3 показана лише одна з трьох можливих 

незвідних діаграм для трьох частинок, а всі вони представлені на Рис. 1.8, а), 

  3 12 23 34 14 12 23 34 14 13 12 23 34 14 13 24 12 13 14
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    r r r .  

Усі десять різних діаграм (разом із відповідною кратністю кожної) для 

четвертого незвідного інтеграла β4 представлені на Рис. 1.8, б). Загалом, 

структура незвідних інтегралів дуже швидко ускладнюється з ростом їх 

порядку: для k = 5, 6, 7, 8 це число різних незвідних діаграм складає 56, 468, 

7 123 та 194 066, відповідно (у загальному випадку це число діаграм 

визначається наближено як 2
k(k + 1)/2

/(k + 1)!). 

Комбінаторними методами Майєри отримали точний вираз для звідного 

групового інтеграла bn будь-якого порядку n як суми добутків незвідних 

інтегралів {βk} нижчих порядків (1  k < n): 
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де підсумовування здійснюється за всіма можливими наборами (n – 1) цілих 

чисел {jk}, що відповідають умові 
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  . (1.20а) 

Цей зв’язок (1.20) між наборами звідних {bn} та незвідних {βk} інтегралів 

дозволив Майєрам отримати (за допомогою громіздких математичних викладок 

[12]) і точний зв’язок між відповідними рядами в термінах звідних інтегралів 

(за степенями активності) та незвідних інтегралів (за степенями густини), 
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, (1.21) 

як і вираз для самої активності в термінах густини 
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Своєю чергою, співвідношення (1.21) дозволило визначити ряд для тиску 

за степенями активності (
n

nP b z  ) у ВРСА (1.8) у вигляді ряду за степенями 

густини (тобто, в результаті, виключити активність з ВРСА), 

Рис. 1.8. Незвідні графи третього (а) та четвертого (б) порядків. Числа під 

графами вказують кратність кожного з них у відповідності з його 

автоморфізмом. 
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що в точності співпадає з ВРС (1.1), в якому кожен віріальний коефіцієнт Bi 

виражається через відповідний незвідний груповий інтеграл: 

 1
1

k k

k
B

k
   


. (1.23а) 

 

1.2.4. Обмеження віріального розкладу за степенями густини 

Особливо слід зазначити, що, принаймні в рамках кластерного підходу 

Майєрів, застосовність ВРС [у формі (1.1) або (1.23)] є принципово обмеженою 

в порівнянні з ВРСА (1.8). Перш за все, сам зв’язок (1.20) між звідними {bn} та 

незвідними {βk} груповими інтегралами можливий лише коли ці групові 

інтеграли визначаються у нескінченних межах і абсолютно не залежать від 

густини. У випадках, коли треба враховувати залежність звідних інтегралів 

найвищих порядків від густини, використання незвідних інтегралів стає в 

принципі некоректним. 

Крім того, вивід ВРС містить ще два суттєві обмеження: Майєри [12] 

чітко вказали на наступні умови адекватності ВРС: 

1) збіжність самого віріального ряду (в термінах незвідних інтегралів за 

степенями густини: 
k

k  ); 

2) збіжність ряду (1.21) в термінах звідних інтегралів за степенями 

активності (без чого подальший вивід ВРС втрачає сенс). 

Насправді, друга умова накладає обмеження на густину навіть в області, 

де віріальний ряд 
k

k   ще збігається (і, відповідно, має скінченні значення). 

Рівняння (1.21) безпосередньо визначає густину ρG, за якої ряд за степенями 

активності 
2 n

nn b z  в (1.21) має сингулярність (у той час, як ряд 
k

k   може 

залишатись цілком збіжним): 
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   . (1.24) 

Та ж сама густина ρG, що визначається рівнянням (1.24), є точкою нуля 

ізотермічного модуля пружності ВРС (1.23) [нуль похідної тиску по густині в 
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(1.23) вочевидь визначається рівнянням (1.24)]. Завдяки тому, що «базовим» 

рівнянням серед ВРС та ВРСА є саме останнє, ВРС може бути адекватним лише 

в області збіжності ВРСА, навіть, якщо само по собі ВРС і залишається цілком 

аналітичним. Ця область адекватності ВРС повинна бути строго обмежена 

точкою ρG нуля ізотермічного модуля пружності: за більшої густини (в області, 

де починаються термодинамічно заборонені ділянки ізотерм ВРС на Рис. 1.2-1.4 

з від’ємним модулем пружності) віріальний розклад (1.1) за степенями густини 

стає, принаймні в теорії, вже некоректним (незважаючи на те, що ділянки 

ізотерм ВРС невеликих порядків в цій області можуть навіть бути схожими на 

«петлю Ван-дер-Ваальса»).  

З іншого боку, як вже було зазначено, існують й інші виводи ВРС [5, 6, 

13], які не містять таких чітких обмежень на застосовність цього рівняння: в 

них використовується спрощення «малої густини» або умова збіжності самого 

віріального ряду.  

Зокрема, виключити активність з ВРСА (1.8) та отримати зв’язок (1.20) 

між звідними {bn} та незвідними {βk} груповими інтегралами можна, взагалі, 

без дуже складного діаграмного підходу Майєрів (коротко розглянутого вище), 

просто прирівнявши серії для тиску за степенями активності у ВРСА та за 

степенями густини у ВРС [13]: 

 1

1 1 1

n k

n k

n k

k
b z

k



 

   


  .  

Однак, цей підхід, по-перше, залишається обмеженим обома, наведеними 

вище, умовами збіжності: як розкладу за степенями густини, так і розкладу за 

степенями активності [що, по суті, знов повертає нас до того ж самого рівняння 

(1.24)], а, по-друге, без відповідних діаграм неможливо встановити, як саме 

співвідносяться одне з одним ВРС (1.1) та ВРСА (1.8) скінченних порядків. 

Саме незвідні інтеграли {βk} [і, відповідно, віріальні коефіцієнти {Bi} в 

(1.23а)] є складовими частинами кожного звідного групового інтеграла bn, а не 

навпаки. Тобто, маючи обмежений набір віріальних коефіцієнтів {Bi} (i  imax) 

ми насправді повинні визначити весь нескінченний набір звідних групових 

інтегралів {bn} (n  ). Формально, можна було б трансформувати вираз (1.20) 
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для кожного звідного інтеграла bn через набор незвідних {βk} на обернений 

вираз (для кожного незвідного βk через набор звідних {bn}), але така можливість 

не мала б ніякого фізичного сенсу. 

Все ж таки, певному ВРС(imax) повинно в теорії відповідати ВРСА(), а не 

навпаки. Просто у такому ВРСА() усі bn порядків до imax, включно, будуть 

розраховані «точно» (за допомогою строго відповідного набору {
maxk i }), а всі 

інші 
maxn ib   будуть вже розраховані в наближенні, що 

max
0k i   (але самі 

maxn ib   

не обов’язково будуть при цьому дорівнювати нулю). 

З одного боку, це додатково виправдовує ширше (у порівнянні з ВРСА) 

використання ВРС у різного роду теоретичних або прикладних дослідженнях: 

замість того, щоб розраховувати нескінченну кількість звідних інтегралів для 

застосуванні ВРСА, можна визначити достатньо велике, але скінченне, число 

незвідних інтегралів (віріальних коефіцієнтів) для ВРС(imax), нехтуючи внеском 

коефіцієнтів вищих порядків у певному наближенні. 

У той же час, будь-якому ВРС завжди відповідає не зовсім коректне 

ВРСА() зі сталими звідними інтегралами (а це спрощення повинно бути 

некоректним саме для інтегралів найвищих порядків, n  ). Крім того, навіть 

ВРС(imax) скінченного порядку (віріальний ряд якого залишається збіжним за 

будь-якої густини) має строго обмежену область застосовності: в точці ρG (1.24) 

нуля ізотермічного модуля пружності відповідні нескінченні ряди за степенями 

активності зі сталими звідними інтегралами у ВРСА() мають математичну 

розбіжність. 

Незважаючи на те, що Майєри чітко вказують на рівняння (1.24) в своєму 

виводі ВРС [12], як на границю його адекватності, основна увага дослідників на 

протязі багатьох років була все ж таки зосереджена на більш очевидній умові 

збіжності самого ВРС [2, 5, 6, 11 - 13]. Лише зовсім нещодавно у дослідженнях 

цього питання були отримані нові результати, яким і буде присвячено 

наступний параграф. 
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1.3. Сучасні досягнення на основі групового розкладу  

1.3.1. Твірна функція в термінах незвідних інтегралів 

Відсутність єдиного підходу до визначення границь застосовності різних 

віріальних розкладів, разом зі спостережуваною розбіжністю результатів, які 

давали ВРС (1.1), ВРСТ (1.3) або ВРСА (1.8) зі збільшенням густини, цілком 

закономірно призвело до певної плутанини стосовно інтерпретації 

особливостей поведінки вказаних розкладів та зв’язку цих особливостей з 

фізичним процесом конденсації. З часом, віріальне рівняння стану у формі (1.1) 

або (1.23) перетворилось практично на синонім самого групового розкладу 

статистичної суми (1.18) [126, 127], і всі проблеми неадекватної поведінки ВРС 

в щільних станах стали пов’язувати з принциповими недоліками всього 

кластерного підходу Майєрів. Своєю чергою, ці проблеми, у сукупності з 

виявленою наприкінці XX століття [18, 128 - 130] відсутністю однозначного 

розв’язку рівняння Орнштейна – Церніке [131] в області переходу газ – рідина, 

зародили певні сумніви в самій принциповій спроможності існуючих 

статистичних підходів описати процес конденсації різних речовин в рамках 

єдиної теорії [120].  

Суттєві зрушення в цьому напрямку з’явились вже на початку XXІ 

століття. У 2012 році М. Ушкац запропонував новий спосіб отримати рівняння 

стану системи в термінах незвідних інтегралів [32] – спосіб, який не має 

обмежень на густину, притаманних ВРС
3
.  

Зокрема, вперше була отримана точна твірна функція для групового 

розкладу конфігураційного інтеграла (1.18) безпосередньо в термінах незвідних 

групових інтегралів {βk}: 
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Ця твірна функція дозволяє визначити конфігураційний інтеграл (1.12) 
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3
 Єдине спрощення в цьому підході – інтегрування групових інтегралів у нескінченних межах, тобто їх 

незалежність від густини – автоматично обумовлене використанням самих незвідних інтегралів. 
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для системи N взаємодіючих частинок [32, 35, 65, 66, 125] без використання 

нескінченних серій (ні за степенями густини, ні за степенями активності), а, 

отже, без обмежень ВРС (1.1), пов’язаних зі збіжністю цих серій (див. 

попередній параграф). 

По суті, цей підхід в точності відповідає груповому розкладу Майєрів з 

тією різницею, що визначає конфігураційний інтеграл в термінах незвідних 

інтегралів замість звідних (єдине спрощення, що обмежує його застосовність у 

порівнянні з більш загальним підходом Майєрів – це інтегрування групових 

інтегралів у нескінченних межах
4
). 

За допомогою твірної функції (1.25) М. Ушкац отримав рівняння стану 

для закритих систем великого але скінченного розміру в термінах незвідних 

групових інтегралів, область застосовності якого залишається необмеженою 

густиною ρG з (1.24), а потім і відповідне рівняння стану в термодинамічній 

границі [32]: 
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, (1.26) 

Це рівняння стану (в подальшому будемо позначати його скорочено як 

УРС) в точності співпадає з віріальним у формі (1.23), але лише за густини, що 

не перевищує ρG з (1.24), і дає строго сталий тиск на ізотермах за будь-якої 

більшої густини.  

Таким чином, сучасні дослідження групового розкладу в термінах 

незвідних інтегралів вказують на те, що віріальне рівняння стану [у формі (1.1) 

або (1.23)] дійсно залишається точним тільки до точки ρG (1.24), де його 

ізотермічний модуль пружності досягає нуля (саме на це обмеження і вказували 

ще Майєри [12]): поза цією густиною поведінка ВРС, навіть залишаючись 

збіжною, перестає відповідати справжній поведінці статистичної суми [34], і 

будь-які висновки щодо цієї поведінки (наприклад, спроби пов’язати її з 

метастабільними станами або застосувати правило Максвелла до відповідних 

                                           
4
 Див. попереднє зауваження. 
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ділянок ізотерм [45]), насправді, не мають ніякого сенсу, принаймні з 

теоретичної точки зору. 

Існує ще один важливий для статистичної теорії аспект, на який вказує 

поведінка УРС (1.26) в області щільних станів (де ВРС стає вже неадекватним): 

сталість тиску на ізотермах повинна відповідати фазовому переходу І роду газ – 

рідина (тобто, процесу конденсації), а, отже, вказує на нуль ізотермічного 

модуля пружності ВРС (і, одночасно, сингулярність віріальних розкладів за 

степенями активності) як на точку, де починається конденсація.  

Відповідно, найменший дійсний позитивний корінь ρG рівняння (1.24) за 

певної температури теоретично визначає точку насичення сухої пари (тобто, 

точку бінодалі, а не спінодалі, як це вважалось раніше [45]) для будь-якої 

моделі міжмолекулярної взаємодії (тобто, з конкретним заданим набором 

незвідних інтегралів {βk}).  

З цієї точки зору, рівняння (1.24) визначає й самі субкритичні 

температури, як такі, за яких це рівняння взагалі має хоча б один дійсний 

позитивний корінь. За сверхкритичних температур знакозмінні ряди у ВРСА 

(1.8) не мають сингулярностей, і ВРС (1.1) повинно залишатись адекватним у 

будь-яких станах (принаймні, в області збіжності самого віріального ряду). 

Критична точка, при цьому, відповідає сингулярності (зникненню розв’язку) 

рівняння (1.24). 

З іншого боку, сама по собі сталість тиску [тим більш, отримана лише в 

рамках одного підходу і в одному рівнянні – УРС (1.26)] важко сприймати як 

вичерпний доказ фазового переходу – доказ, який міг би зламати сформовані за 

багато десятиліть стереотипи стосовно границь застосовності ВРС (1.1) та 

природи нуля його ізотермічного модуля пружності. 

Дещо більшої впевненості в адекватності УРС (1.26) та зроблених на 

основі його поведінки висновків стосовно фізичного процесу конденсації 

змогли б додати інші теоретичні підходи: зокрема, дослідження групового 

розкладу й відповідних рівнянь в термінах звідних інтегралів, замість 

незвідних, і, починаючи з 2012 року, певні зрушення в цьому напрямку все ж 

таки були зроблені. 
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1.3.2. Обчислення звідних інтегралів високих порядків  

Вище вже зазначалось, що теоретичною альтернативою ВРС(imax) будь-

якого порядку imax (або інших рівнянь в термінах незвідних інтегралів {βk}, 

таких, наприклад, як УРС (1.26), що має навіть ширшу область застосовності в 

порівнянні з ВРС) повинно бути ВРСА() з нескінченним набором сталих 

звідних інтегралів {bn} (в тому числі й у випадках, коли набір відомих 

незвідних інтегралів або віріальних коефіцієнтів є дуже обмеженим, і imax має 

досить невеликі значення). Однак, фактична перевірка цього зв’язку пов’язана 

із суттєвими математичними складнощами. 

Дійсно, практична реалізація розрахунку кожного звідного групового 

інтеграла bn (особливо, великих порядків) на основі певного набору незвідних 

інтегралів {βk} за допомогою співвідношення (1.20) представляє собою досить 

складну технічну задачу. Зокрема, підбір усіх можливих наборів цілих чисел 

{jk}, що відповідають умові (1.20а), вже сам по собі потребує розробки дуже 

складного й громіздкого алгоритму. 

Нещодавно, був отриманий набагато простіший (в плані практичної 

реалізації) рекурсивний зв’язок між звідними та незвідними груповими 

інтегралами [51] (авторка цієї дисертації брала безпосередню участь у розробці 

цього рекурсивного алгоритму розрахунків звідних інтегралів): 
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Математично, вираз (1.27) абсолютно точно відповідає рівнянню (1.20) 

[разом із додатковою умовою (1.20а)], але є незрівнянно зручнішим за нього 

при практичних розрахунках будь-якого звідного інтеграла bn (навіть дуже 

високих порядків n, обмежених, фактично, не швидкістю або потужністю 

даного обчислювального обладнання, а лише верхніми границями дійсних 

типів даних, доступних на ньому) з використанням інформації щодо певного 
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набору незвідних групових інтегралів {βk} (або відповідних віріальних 

коефіцієнтів). 

Саме цей рекурсивний алгоритм (1.27) дозволив обчислювати по-

справжньому великі набори звідних інтегралів {bn} та, нарешті, провести 

порівняння поведінки ВРС(imax) [як і відповідного УРС (1.26)] різних порядків 

imax з асимптотичною поведінкою відповідних ВРСА(nmax  ) [38, 125] 

(звичайно, будь-яке обчислювальне обладнання, в принципі, не може 

працювати зі справжніми нескінченними рядами, але в зазначених 

дослідженнях nmax досягали значень в тисячі й, навіть, десятки тисяч, які раніше 

залишались практично недосяжними).  

Результати проведених досліджень [38, 125] добре ілюструються 

Рисунком 1.9. Цілком очікувано, у розріджених станах ізотерми 

ВРСА(nmax  ) практично в точності збігаються з ізотермами відповідного 

ВРС(imax) (як і з ізотермами УРС), але ця збіжність спостерігається лише до 

Рис. 1.9. Субкритичні ізотерми ВРСА(nmax) (1.8) різних порядків (суцільні 

лінії) для LJ-моделі (T  1.28/kB) з урахуванням перших трьох незвідних 

інтегралів {1, 2, 3} (другий, третій та четвертий віріальні коефіцієнти), та 

ізотерма відповідного ВРС(4) (пунктир). 
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точки ρG ізотермічного модуля пружності, що визначається рівнянням (1.24). 

Поза точкою ρG ситуація принципово змінюється: з ростом порядку nmax 

врахованих звідних інтегралів, тиск на ізотермах ВРСА(nmax  ) в цій області 

(ρ > ρG) наближається до сталого значення (див. Рис. 1.9), що відповідає 

поведінці саме УРС (1.26) і принципово відрізняється від спостережуваної 

поведінки ВРС (1.1). 

Така поведінка ВРСА (1.8) у якості більш загального порівняно з ВРС 

(1.1) рівняння додатково вказує на повну некоректність останнього поза 

межами адекватності його виводу – межами, визначеними, як самими 

Майєрами [12] [див. рівняння (1.24) та роз’яснення до нього у попередньому 

параграфі], так і М. Ушкацем [32] [див. УРС (1.26) у попередньому пункті]. 

Варто підкреслити ще один важливий момент: проведені дослідження 

віріальних серій за степенями активності у ВРСА (1.8) з дійсно великим числом 

степеневих доданків, не тільки цілком підтверджують адекватність УРС (1.26) 

та узгоджуються зі зробленими на його основі висновками щодо початку 

конденсації в точці ρG, але й надають, по суті, прозоре статистичне пояснення 

самому фізичному процесу конденсації [38, 125]. 

По-перше, сталість тиску зі зміною густини і є проявом тієї самої 

математичної розбіжності ВРСА (1.8) зі сталими груповими інтегралами, що 

повинна спостерігатись в точці ρG нуля ізотермічного модуля пружності (тобто 

точці, де похідна тиску по об’єму дорівнює нулю, а ізотермічна стисливість, як 

обернена похідна, навпаки, має сингулярність). Саме в цій точці ρG, яка 

визначається рівнянням (1.24), ряд за степенями активності, 
2 n

nn b z , у (1.21) 

розбігається. Завдяки тому, що 
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 ,  

в околі тієї ж самої точки повинні розбігатись і серії для густини (
n

nnb z ) та 

тиску (
n

nb z ) у ВРСА (1.8), а рівняння (1.22) дозволяє безпосередньо зв’язати 

радіус збіжності zG для усіх перелічених серій з такою густиною ρG: 
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За наближення активності (1.6) до величини zG(ρG) з (1.28), значення ряду 

n

nnb z  для густини зростає все швидше у порівнянні з рядом 
n

nb z  для 

тиску ( P   разом з ізотермічним модулем пружності наближаються до нуля). 

В самій точці zG(ρG) відбувається розрив у значеннях густини (стрибок густини) 

за сталих значень тиску (одна з термодинамічних ознак фазового переходу І 

роду). Причому, цей розрив відбувається саме за певного (тобто, сталого) 

значення активності z = zG і, відповідного, сталого значення хімічного 

потенціалу [див. зв’язок  та z у (1.6)], а це, своєю чергою, є ще однією 

обов’язковою термодинамічною ознакою фазового переходу І роду (однаковість 

значення хімічного потенціалу в газовій та рідкій фазах є умовою їх рівноваги, і 

це значення повинно зберігатись впродовж всього фазового переходу). 

Отже, з цієї точки зору, розбіжність ВРСА (1.18) не є математичною 

проблемою групового розкладу статистичної суми, а, навпаки, цілком 

відповідає фізичному явищу конденсації. В процесі ізотермічного стиснення 

термодинамічної системи ні статистична сума, ні велика статистична сума, 

насправді не розбігаються в області конденсації (така розбіжність, якщо б вона 

дійсно мала місце, не має фізичного змісту і свідчила б на користь 

неадекватності відповідного статистичного підходу): величина тиску, як 

логарифм великої статистичної суми, все ж таки залишається збіжною (і, 

взагалі, навіть не встигає змінюватись), а справжню розбіжність має лише 

густина, як похідна зазначеного логарифма по хімічному потенціалу. Причому, 

розбіжність цієї похідної в області конденсації також не свідчить про втрату 

статистичною сумою своєї аналітичності, тому що хімічний потенціал в цій 

області все одно залишається сталим.  

Навпаки, вказана розбіжність відповідає мікроскопічному механізму, 

завдяки якому і починається процес конденсації. Цей статистичний зв’язок між 

математичною розбіжністю рядів за степенями активності та фізичним 

процесом конденсації добре ілюструє Рис. 1.10. У розріджених станах (z < zG; 

ρ < ρG) внесок групових інтегралів у статистичну суму (точніше, відповідних 

степеневих доданків 
n

nb z  у логарифм великої статистичної суми) строго 

спадає з ростом порядку n. Внеском інтегралів найвищих порядків у таких 

станах дійсно можна нехтувати (див. Рис. 1.9), а ряди у ВРСА (1.8) 
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залишаються збіжними. При цьому, залишається застосовним і спрощення 

щодо незалежності звідних групових інтегралів від густини (інтегрування в 

нескінченних межах) для мікроскопічних кластерів (n << ). 

За наближення активності z до радіусу збіжності zG (1.28) зростає густина 

(зростає все швидше за тиск – ізотермічний модуль пружності зменшується), і 

поступово зростає внесок до статистичної суми степеневих доданків все більш 

високих порядків (зростає ймовірність існування все більших, але поки що 

мікроскопічних, кластерів). доки в самій точці zG(ρG) степеневі доданки 

найвищих порядків (n  ) не призводять до розбіжності. Зростання внеску 

звідних інтегралів найвищих порядків статистично означає збільшення 

ймовірності існування кластерів термодинамічних розмірів, що й призводе до 

фізичного процесу конденсації. 

Варто зазначити, що представлені на Рис. 1.10 залежності в області z > zG 

Рис. 1.10. Залежність внеску в ряд для густини ВРСА(1000) від порядку доданку 

n та активності z
*
  z

3
. Виділена лінія відповідає активності zG (1.28). У моделі 

використовувались перші п’ять незвідних інтегралів LJ-потенціалу для 

температури T  1.28/kB.   

n 

nbnz
*n

 

z
*
 

900 
700 

500 
300 

100 

0.00020 

0.00015 

0.00010 

0.00005 

0.00000 

0.0614 

0.0615 

0.0616 

0.0617 



65 
 

насправді не відповідають (і в принципі не можуть відповідати) реальним 

фізичним станам системи (вони лежать поза межами збіжності справжніх 

нескінченних серій за степенями активності у ВРСА). Вони були наведені на 

Рис. 1.10 лише для «урізаного» ВРСА(1000) з метою наочно проілюструвати 

бімодальність розподілу внесків різних групових інтегралів до статистичної 

суми – бімодальність, яка з’являється саме в точці zG(ρG) (на жаль, для цієї 

точки появу другого максимуму в області нескінченних порядків неможливо 

показати графічно, як і будь-які інші нескінченні величини). 

Ще один момент, який необхідно підкреслити, стосується спрощення 

досліджуваного ВРСА (1.8), згідно якого усі звідні групові інтеграли {bn} 

абсолютно не залежать від густини. Вище вже було зазначено, що це 

спрощення може залишатись застосовним лише для мікроскопічних кластерів і 

тільки у розріджених станах (z < zG; ρ < ρG), де визначальний внесок до 

статистичної суми належить саме груповим інтегралам найнижчих порядків. 

Однак, в точці zG(ρG) стає принциповим і внесок інтегралів найвищих порядків 

(n  ). При подальшому ізотермічному стисненні, зменшення об’єму 

інтегрування для термодинамічних кластерів може суттєво впливати на 

відповідні групові інтеграли і, навіть, змінювати їх знак (що відповідало б вже 

зміні балансу міжмолекулярного притягання та відштовхування у бік 

останнього). Така поведінка справжніх (залежних від густини) групових 

інтегралів могла б «зупинити» розбіжність ВРСА, тобто перетворити 

«нефізичний» стрибок густини на нескінченність (розрив ІІ роду) на цілком 

фізичний (скінченний) стрибок густини до точки кипіння (поза якою перевага 

міжмолекулярного відштовхування призводила б вже до підвищення тиску при 

подальшому стисненні). Отже, питання стосовно реальної залежності групових 

інтегралів найвищих порядків від густини є безпосередньо пов’язаним зі 

спостережуваною «нефізичною» поведінкою групового розкладу та 

відповідних рівнянь [ВРСА (1.8) та УРС (1.26)] у конденсованих станах 

речовини (тиск на ізотермах цих рівнянь залишається сталим за будь-якої, як 

завгодно великої, густини). 

Крім того, навіть у станах до точки ρG нуля ізотермічного модуля 

пружності ВРС (де спрощення нескінченних меж інтегрування повинно все ще 
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залишатись застосовним, а ВРС також залишається застосовним і співпадає з 

відповідними УРС та ВРСА), але близьких до неї, поведінка віріальних 

розкладів з обмеженим набором відомих віріальних коефіцієнтів або незвідних 

інтегралів (обчислених на сьогодні для певних моделей міжмолекулярної 

взаємодії [44, 59, 74, 132 - 138]) не дуже добре узгоджується на досвіді зі 

зробленими вище висновками щодо початку конденсації саме в точці ρG, 

причому, не лише на кількісному, але й на якісному, рівнях. 

Зокрема, теоретичне положення точок ρG для різних температур помітно 

відхиляється від дослідних бінодалей [36], і на теоретичних ізотермах (див. 

Рис. 1.2-1.4) відсутній притаманний реальним ізотермам злам в точці насичення 

(нуля ізотермічного модуля пружності ρG). Лише дослідження поведінки 

рівнянь з дійсно великим набором групових інтегралів могли б 

експериментально підтвердити (або, навпаки, спростувати) теоретичну умову 

конденсації (1.24). 

 

1.3.3. Апроксимації нескінченних віріальних серій 

У п. 1.1.4 було показано, що ВРС(imax) будь-якого порядку imax відповідає 

в теорії лише певне ВРСТ(), а в п. 1.2.4 схожа картина була встановлена і для 

ВРСА (1.8): будь-якому ВРС(imax) повинно відповідати ВРСА() з 

нескінченним набором сталих (незалежних від густини) звідних інтегралів. 

Тому, різного роду спроби «покращити швидкість збіжності» ВРС(imax) з 

підвищенням порядку imax врахованих віріальних коефіцієнтів за допомогою 

використання ВРСТ (1.3) або ВРСА (1.8) такого ж самого порядку, строго 

кажучи, не мають в теорії ніякого сенсу. 

Будь-які спроби підвищити точність рівнянь, що базуються на груповому 

розкладі статистичної суми, залишаються можливими лише зі збільшенням 

числа відомих незвідних групових інтегралів {βk} або віріальних коефіцієнтів: 

чим більше буде відомо незвідних інтегралів, тим точнішими будуть ставати 

УРС (1.26) або ВРС (в області своєї адекватності) і тим точніше буде 

визначатись увесь нескінченний ряд звідних інтегралів {bn} [що, своєю чергою, 

підвищить точність відповідного ВРСА()] або набір степеневих коефіцієнтів 

{Ci}, які входять до ВРСТ(). 
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Сьогодні, найбільше число розрахованих віральних коефіцієнтів (1.23а) 

«належить» добре відомому LJ-потенціалу: у більш-менш широкому діапазоні 

температур для нього відомі коефіцієнти до восьмого порядку, включно [28, 

137, 139] (незвідні інтеграли, відповідно – до сьомого порядку), а для однієї 

температури (kBT/  0.6) – навіть до 16-го порядку [140] (що перевищує 

кількість віріальних коефіцієнтів, відомих для попереднього «чемпіона» – 

моделі твердих сфер [138]). 

Як вже зазначалось вище, найменший позитивний корінь ρG рівняння 

(1.24) повинен визначати точку насичення, а відповідна крива ρG(T) формує 

теоретичну бінодаль (її газову гілку). Для LJ-моделі розрахунки показують [36], 

що для скінченного набору віріальних коефіцієнтів теоретична бінодаль ρG(T) 

лежить в області суттєво щільніших станів у порівнянні з даними числових 

симуляцій (див. Рис. 1.11).  
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Рис. 1.11. Теоретичні криві конденсації ρG(T) для LJ-моделі, отримані за 

допомогою рівняння (1.24) різних порядків (відповідно пронумеровані суцільні 

лінії) та на основі апроксимацій [37] (а) та [45] (б). Також показані 

експериментальні бінодаль (▲ [141],     [142], ● [143]) та спінодаль (    [144], пунктир 

[102]). 
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З ростом порядку врахованих інтегралів теоретичні значення густини ρG в 

точці насичення поволі зменшується (відповідно, віддаляючись від 

експериментальної спінодалі та наближаючись до бінодалі), а зміна порядку 

рівняння (1.24) з сьомого на восьмий (див. Рис. 1.11) або, навіть, з 15-го на 16-й 

(див. Рис. 1.12) все ще суттєво відбивається на положенні точки ρG 

(принаймні, величина густини ρG зменшується з ростом порядку k = imax – 1 

врахованих незвідних інтегралів швидше ніж зменшується величина 1/k, 

обернена до цього порядку). Така поведінка безпосередньо вказує на те, що 

навіть врахування десятків (!) віріальних коефіцієнтів все ще не дозволяє 

впевнено визначити справжнє положення теоретичної бінодалі ρG(T). 

Перша спроба екстраполяції віріальних коефіцієнтів й відповідної 

апроксимації ВРС нескінченного порядку була зроблена Н. Карнаханом та 

К. Старлінгом для моделі твердих сфер ще у 1968 році [145]. Пізніше, отримане 

ними РС уточнювалось по мірі накопичення нової інформації [138, 146]. Цим 

дослідженням сприяла простота самої моделі: в ній віріальні коефіцієнти не 

Рис. 1.12. Залежність густини ρG в точці насичення від  максимального 

порядку k незвідних групових інтегралів, що враховуються в рівнянні (1.24) для 

LJ-моделі.  
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залежать від температури, а їх значення були відомі до відносно високих 

порядків з досить великою точністю.  

Лише зовсім нещодавно почали з’являтись подібні екстраполяції набагато 

складніших температурних залежностей віріальних коефіцієнтів Bi(T) для 

реалістичних моделей речовини. Перша з них була запропонована М. Ушкацем 

у 2014 році відразу для двох близьких але різних реалістичних потенціалів 

міжмолекулярної взаємодії в обмеженому інтервалі субкритичних температур 

(0.3  0.8 від критичної): LJ- та mLJ-моделей [37], а трохи пізніше подібна за 

формою екстраполяція всього нескінченного віріального ряду була 

запропонована і для потенціалу Морзе [44]. Ще пізніше, нові дані по 

коефіцієнтам високих порядків для LJ-моделі [140] дозволили колективу під 

керівництвом Д. Кофке запропонувати свою екстраполяцію віріального ряду 

для цієї моделі приблизно в тому ж інтервалі субкритичних температур [45]. 

Звичайно, будь-яка екстраполяція не може сприйматись як дійсно строгий 

інструмент досліджень, але певних, важливих для теорії, результатів зазначені 

вище наближені підходи все ж таки дозволили отримати. По-перше, 

використання в рівнянні (1.24), хоча й наближеного, але нескінченного набору 

незвідних інтегралів {βk} суттєво наближає теоретичну бінодаль ρG(T) до 

області, де лежать відомі з різних дослідів відповідні експериментальні данні: 

на Рисунку 1.11 лінія а зображає теоретичну бінодаль LJ-моделі, розраховану 

на основі екстраполяції Ушкаця [37], а лінія б – бінодаль, що була отримана за 

допомогою екстраполяції Кофке та ін. [45]. Обидві теоретичні бінодалі, хоча й 

не укладаються повністю в існуючі експериментальні данні щодо бінодалі для 

LJ-моделі, але, при цьому, впевнено відрізняються від спинодалі (див. 

Рис. 1.11).  

По-друге, важливих висновків дозволили дійти дослідження 

асимптотичної поведінки субкритичних ізотерм ВРС(imax) (як і відповідних УРС 

та ВРСА) з ростом порядку врахованих віріальних коефіцієнтів. Обидві 

екстраполяції [37], [45] (різні й, фактично, незалежні одна від одної) в 

термодинамічній межі (imax  ) призводять до зламу теоретичних ізотерм в 

околі точки насичення ρG (див. Рис. 1.13, 1.14): якщо для ВРС() цей злам 
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(розбіжність в негативному напрямку відразу поза точкою нуля ізотермічного 

модуля пружності, див. Рис. 1.13) є «нефізичним», то для відповідних УРС() 

(див. Рис. 1.13) та ВРСА() (див. Рис. 1.14) він, щонайменше на якісному рівні, 

цілком узгоджується з поведінкою реальних ізотерм в точці конденсації. 

Крім того, спостережувана розбіжність нескінченного віріального ряду 

ВРС() в околі точки ρG нуля ізотермічного модуля пружності взагалі нівелює 

різницю між двома різними умовами адекватності віріального рівняння (див. 

п. 1.2.4): виявляється, що умова збіжності серій за степенями активності (ρ < ρG) 

одночасно відповідає й умові збіжності розкладів за степенями густини. 

Наряду з цими результатами, варто відмітити також певні зрушення, що 

були зроблені останнім часом в питанні залежності групових інтегралів від 

реального об’єму системи (точніше, питомого об’єму або густини) – питанні, на 

якому було наголошено ще в п. 1.3.2, але дослідження якого не мало б ніякого 

сенсу без використання по-справжньому необмежених наборів групових 

Рис. 1.13. Ізотерми УРС (1.26) (суцільні лінії) та ВРС (1.23) (пунктир) LJ-

моделі (T  1.2/kB) з урахуванням різного числа незвідних інтегралів (числа на 

рисунку вказують максимальний порядок kmax). Інтеграли високих порядків 

(k > 7) визначались за допомогою екстраполяції Кофке та ін. [45]. 
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інтегралів {βk} та {bn}. 

У 2018 році була опублікована робота [40] (у співавторстві з авторкою 

цієї дисертації), в якій представлено рівняння стану для скінченних замкнених 

систем
5
 в термінах звідних інтегралів {bn(ρ)}, залежних від густини, а також 

запропоновано дуже спрощену (принаймні, поки що) апроксимацію цієї 

залежності у вигляді: 

 
0( ) ( )n nb b g x   , (1.29) 

де 
0

nb  – величина звідного інтеграла, визначеного в нескінченних межах, а g(x) – 

певна апроксимуюча функція (див. Рис. 1.15) змінної  

 
0

n
x

N





. (1.29а) 

Величина ρ0 в цьому x також є параметром апроксимації – вона визначає 

порядок густини для певного кластеру (n/V) за якої сама змінна x починає 

                                           
5
 Використання ВРСА (1.8), в якому степеневі коефіцієнти були б залежними від густини, є технічно 

неможливим, тому що густина в ньому сама виражається як відповідний степеневий ряд. 

Рис. 1.14. Ізотерми ВРСА(n) (1.28) для LJ-моделі (T  0.8/kB), отримані з 

використанням екстраполяції віріальних коефіцієнтів до відповідного порядку n 

на основі екстраполяції Ушкаця [37]. Пунктир показує ВРС(6000). 
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суттєво відрізнятись від нуля (тобто, відповідний звідний інтеграл bn у (1.29) 

починає суттєво змінюватись). 

Деякі з отриманих в роботі [40] результатів для двох різних 

апроксимуючих функцій та з використанням різних екстраполяцій віріального 

ряду, описаних вище (Ушкаця [37] та Кофке [45]), представлені на 

Рисунку 1.15. Незважаючи на певну кількісну розбіжність, на якісному рівні ці 

результати підтверджують, що врахування залежності групових інтегралів від 

густини може дійсно перетворити нескінченний «нефізичний» розрив густини 

поза точкою насичення ρG на «справжній» скінченний стрибок до певної точки 

кипіння ρL > ρ0 (подальше ізотермічне стиснення поза цією густиною знову 

призводить до швидкого зростанням тиску, див. Рис. 1.15, що може відповідати 

вже конденсованому стану). 

Рис. 1.15. Ізотерми рівняння стану [40] для скінченної (N =4000) LJ-системи 

(T  1.0/kB), де залежність звідних групових інтегралів від густини була 

апроксимована в (1.29) за допомогою двох різних функцій g(x). Відповідні 

незвідні інтеграли високих порядків визначались екстраполяціями Ушкаця [37] 

(а) та Кофке [45] (б). Вертикальна пунктирна лінія вказує на параметр ρ0 

апроксимації (1.29).  
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1.4. Висновки до Розділу І 

В цьому розділі були розглянуті існуючі рівняння стану на основі 

віріальних розкладів за степенями густини [ВРС(1.1)], тиску [ВРСТ(1.3)] і 

активності [ВРСА(1.8)], досліджено їх теоретичне обґрунтування та складні 

взаємозв’язки між ними, а, також, проведено детальний аналіз сучасних 

досягнень в питаннях стосовно області застосовності зазначених рівнянь і 

можливостей теоретичного опису процесу конденсації в рамках групового 

розкладу статистичної суми. 

Якщо підходити до різних віріальних розкладів суто з позицій 

статистичної теорії (тобто, не брати до уваги різноманітні емпіричні підходи, в 

рамках яких віріальні розклади розглядаються скоріше як певні апроксимації 

дослідних залежностей), то проведений в цьому розділі аналіз дозволяє зробити 

декілька важливих висновків. 

Зокрема, порівняння двох найпоширеніших в теорії та на практиці форм 

віріальних розкладів: ВРС (1.1) та ВРСТ (1.3) вказує на те, що остання з цих 

форм (ВРСТ) є лише однією з похідних першої (ВРС), а теоретична область її 

застосовності, відповідно, не може виходити за межі збіжності віріального 

рівняння стану. Загалом, в рамках статистичної теорії порівняння ВРС і ВРСТ 

одного й того ж самого скінченного порядку (тобто, з однаковим числом 

степеневих коефіцієнтів) не має ніякого сенсу: ВРС(imax) зі скінченним 

максимальним числом віріальних коефіцієнтів imax строго відповідає ВРСТ(), в 

якому весь нескінченний набір степеневих коефіцієнтів визначається 

співвідношенням (1.4) на основі «базового» (обмеженого порядком imax) набору 

віріальних коефіцієнтів ВРС(imax). 

Своєю чергою, віріальний розклад тиску за степенями густини [ВРС(1.1)] 

в теорії є лише спрощенням (з відповідними обмеженнями на область 

застосовності) більш загального рівняння стану в параметричні формі розкладів 

для тиску й густини за степенями активності [ВРСА(1.8)] – розкладів, які 

безпосередньо й точно виражають логарифм великої статистичної суми та його 

похідну по хімічному потенціалу в рамках групового розкладу Майєрів. 
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Головні теоретичні аспекти стосовно взаємозамінності ВРС та ВРСА можна 

сформулювати наступним чином: 

 ВРС може вважатись заміною ВРСА тільки коли степеневі коефіцієнти 

останнього (так звані, звідні групові інтеграли {bn}) є строго незалежними 

від густини (що, вже само по собі, є певним спрощенням).  

 Навіть вказана вище заміна є можливою лише за умови збіжності 

розкладів за степенями активності (зі сталими звідними інтегралами): 

таким чином, область застосовності ВРС є строго обмеженою не лише 

умовою збіжності самого ВРС, але й точкою нуля ізотермічного модуля 

пружності ρG, яка визначається рівнянням (1.24). Поза точкою ρG 

поведінка ВРС (особливо скінченного порядку), хоча й може залишатись 

аналітичною, але повинна вважатись такою, що не відповідає справжній 

поведінці статистичної суми.  

 Будь-якому ВРС(imax) скінченного порядку imax завжди в точності 

відповідає ВРСА() з необмеженим набором звідних інтегралів {bn}, 

визначеним на основі обмеженого набору віріальних коефіцієнтів 

(незвідних інтегралів {βk}).  

Найсучасніші дослідження групового розкладу Майєрів і, зокрема, нові 

рівняння стану в термінах звідних {bn} та незвідних {βk} групових інтегралів 

(або відповідних віріальних коефіцієнтів), ефективні алгоритми переходу від 

одних рівнянь до інших, данні щодо віріальних коефіцієнтів досить високих 

порядків і, навіть, апроксимації всього нескінченного віріального ряду 

дозволили не тільки глибше зрозуміти математичні особливості поведінки ВРС 

та ВРСА, але й встановити прямий зв’язок між цими особливостями і фізичним 

процесом конденсації. 

Результати цих досліджень вказують на те, що саме нуль ізотермічного 

модуля пружності – густина ρG повинна бути точкою насичення сухої пари, 

тобто точкою газової гілки бінодалі, в якій починається фазовий перехід газ – 

рідина. Саме в цій точці (за активності zG, яка зв’язана рівнянням (1.28) з 

густиною ρG) зростаючий при ізотермічному стисненні внесок звідних групових 
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інтегралів найвищих порядків у статистичну суму призводить до розбіжності 

ВРСА – стрибку густини за сталих значень тиску та хімічного потенціалу, що й 

відповідає термодинамічним ознакам фазових переходів І роду. 

З іншого боку, в сучасній статистичній теорії все ще бракує дійсно 

строгих аргументів стосовно початку конденсації в точці нуля ізотермічного 

модуля пружності ρG, як і стосовно зв’язку між процесом конденсації та 

розбіжністю віріальних серій за степенями активності.  

На сьогодні точно доведеним можна вважати лише один факт – сталість 

тиску поза точкою ρG – і тільки в одному рівнянні (УРС), яке було отримано на 

основі групового розкладу в термінах незвідних інтегралів {βk}. Усі інші, 

наведені вище, результати були отримані у дослідженнях, що певним чином 

поєднували аналітичні підходи з числовими розрахунками (зокрема, ці підходи 

містили певні апроксимації віріального ряду, або числові дослідження 

поведінки нескінченних степеневих рядів в області розбіжності за допомогою 

великої, але все ж таки скінченної, кількості степеневих доданків), а, отже, не 

можуть сприйматись як дійсно строгі та вичерпні докази.  

Крім того, результати навіть таких, скоріше числових, досліджень лише 

на якісному рівні досить добре узгоджуються з уявленнями про зв’язок між 

математичними особливостями поведінки віріальних серій та фізичним 

процесом конденсації. На кількісному рівні, теоретичні параметри конденсації, 

розраховані з використанням скінченних наборів відомих на сьогодні незвідних 

інтегралів {βk} (або відповідних віріальних коефіцієнтів) і, навіть, існуючих 

апроксимацій всього нескінченного віріального ряду для різних моделей 

речовини все ще помітно відрізняються від експериментальних даних. 
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Розділ ІІ 

ВІРІАЛЬНІ РОЗКЛАДИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ҐРАТКОВОГО ГАЗУ  

З СИМЕТРІЄЮ «ЧАСТИНКА – ДІРКА» 

2.1. Модель ґраткового газу в статистичній механіці 

2.1.1. Особливості моделі ґраткового газу  

У попередньому розділі вже було зазначено, що незважаючи на певні 

успіхи, досягнуті останнім часом в статистичному описі фізичного явища 

конденсації на базі кластерного підходу, загалом, та віріальних розкладів, 

зокрема, багато чого в цьому питанні ще залишається відкритим або потребує 

більш строгих доказів, і, особливо, це стосується проблеми теоретичного 

визначення точки кипіння (кінцевої точки фазового переходу газ – рідина, або, 

навпаки, початку перетворення рідина – газ), що б дозволило дійсно коректно 

описати сингулярність розкладу густини за степенями активності у ВРСА (1.8), 

саме як розрив І роду (від точки насичення до точки кипіння), замість 

спостережуваного в існуючих рівняннях розриву ІІ роду (від точки насичення 

на нескінченність). 

Особливо корисною в дослідженнях цього теоретичного питання може 

виявитись спрощена статистична модель речовини, відома як ґратковий газ 

[147, 148]. Річ у тому, що притаманна цієї моделі симетрія «частинка – дірка» 

[42] дозволила нещодавно отримати симетричні до ВРС (1.1) та ВРСА (1.8), й 

не менш загальні (для різноманітних ґраткових газів), віріальні розклади для 

щільних станів [43] (тобто, конденсованих станів ґраткових газів, де 

концентрація «дірок» має відповідно невеликі значення). Такі симетричні 

розклади й можуть нарешті надати необхідне визначення точки кипіння ρL, а 

крім того, сама їх симетрія повинна, в принципі, жорстко обумовлювати 

асимптотичну поведінку відповідних нескінченних віріальних серій. 

Додатковим аргументом на користь дослідження саме цієї моделі є також 

можливість порівнянь з точними параметрами фазового переходу у відомому 

розв’язку Лі – Янга для специфічного двовимірного ґраткового газу [46, 47]. 
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Головне спрощення моделі ґраткового газу (та її принципова відмінність 

від інших статистичних моделей речовини) полягає в тому, що в ній 

конфігураційний простір усіх молекул є строго дискретним: його умовно 

поділяють на окремі комірки (певних просторових ґраток), в яких тільки і 

можуть знаходитись молекули (точніше, їх центри), а будь-які проміжні 

положення молекул (значення координат їх центрів, що не співпадають з 

координатами центру певної комірки) є абсолютно забороненими (див. 

Рис. 2.1).  

При цьому, простір імпульсів такої системи все одно продовжують 

вважати неперервним (що, строго кажучи, є лише математичною абстракцією і 

фізично не може відповідати уявленням про дискретність координат), і 

інтегрування по простору імпульсів (кінетичних енергій) в статистичній сумі 

ґраткових газів нічим не відрізняється від інших класичних моделей речовини 

(див. перехід від рівнянь (1.10), (1.11) до (1.10а), (1.11а) в п. 1.2.1). 

По суті, дискретність конфігураційного простору в моделі ґраткового газу 

принципово змінює (і, зазвичай, спрощує) визначення самого лише 

конфігураційного інтеграла системи (1.12): він перетворюється на звичайну 

скінченну суму по всіх можливих положеннях у відповідних ґратках 

r  1, 2, ..., N0 (замість звичайних просторових координат, абсолютне 

Рис. 2.1. Модель ґраткового газу: молекули можуть знаходитись лише в 

комірках просторових ґраток певної геометрії та вимірності.  
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положення в цій моделі зручніше задавати просто за допомогою номеру певної 

комірки) усіх молекул системи i  1, 2, ..., N, 
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   , (2.1) 

де v0 – об’єм однієї комірки, а N0 – повне число комірок у відповідних 

просторових ґратках. 

Варто зазначити, що зазвичай на можливі положення молекул ґраткового 

газу накладають й додаткові умови. Наприклад, в одній комірці не може 

знаходитись більше однієї молекули (молекули є абсолютно твердими а розмір 

кожної з них є неменшим за розмір однієї комірки). Інша можлива умова: коли 

в певній комірці вже знаходиться деяка з молекул, то інші молекули можуть 

займати лише сусідні з нею комірки (принципова відмінність від попередньої 

умови в тому, що розмір молекули тут ще й не перевищує розмірів однієї 

комірки). 

В подальшому будуть розглядатись лише моделі ґраткових газів, що 

містять молекули з абсолютно твердим ядром, розмір якого в точності 

співпадає з розміром однієї комірки (остання з наведених вище умов), тому що 

саме для таких моделей зберігається певна симетрія між конфігураціями 

молекул та конфігураціями «дірок» (таких самих за розмірами пустих комірок у 

відповідних гратках).
6
 

Для таких моделей вираз конфігураційного інтеграла (2.1) може бути ще 

суттєво спрощений. По-перше, із всієї суми можна відразу виключити всі 

конфігурації крім таких, де молекули знаходяться в окремих комірках: складові 

в (2.1), що відповідають «перекриттю» хоча б однієї пари «твердих» молекул, 

повинні дорівнювати нулю (нескінченно високий відштовхувальний бар’єр у 

міжмолекулярному потенціалі u(rij  0) = ∞, і U  ∞). По-друге, нумерація 

                                           
6
 У різного роду статистичних задачах іноді досліджуються й інші, більш специфічні, моделі, коли одну 

комірку може займати більше однієї молекули, або, навпаки, одна «тверда» молекула займає відразу декілька 

комірок, але в таких моделях порушується симетрія «частинка – дірка», і всі подальші математичні 

співвідношення та висновки стають для них вже некоректними. 



79 
 

класичних молекул у певній конфігурації не має ніякого значення 

(конфігурації, що відрізняються тільки номерами молекул, вважаються 

однаковими, а всі можливі перестановки N молекул, і в конфігураційному 

інтегралі (1.12), і у відповідній дискретній сумі (2.1), враховує нормуючий 

дільник N!). В результаті, суму (2.1) без втрат змісту й точності можна 

переписати у наступній формі: 
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Вираз (2.1а) дає для конфігураційного інтеграла ґраткового газу молекул з 

твердим ядром той самий результат, що й вираз (2.1), але підсумовування в 

ньому є суттєво простішим (за кількістю доданків сума (2.1а) є меншою суми 

(2.1) більш ніж у N! разів): у ній відразу враховується тверде ядро молекул, і 

підсумовуються лише по-справжньому різні конфігурації, які відрізняються 

тільки розподілом молекул по нумерованих комірках ґраток незалежно від 

нумерації самих молекул. 

Як і для звичайних статистичних моделей речовини, рівняння стану 

ґраткового газу певної геометрії й вимірності ґраток, молекули якого 

взаємодіють між собою з певним потенціалом u(rij) (що містить тверде ядро 

u(0) = ∞, але, крім цього, може також описувати деякі скінченні притягання та 

відштовхування молекул в різних сусідніх комірках), повністю визначається 

конфігураційним інтегралом, тобто «конфігураційною сумою» (2.1а).  

Часто, з метою виключити граничні ефекти (комірки на границях 

скінченних ґраток мають обмежене число сусідів, і геометрія цих границь 

повинна була б суттєво впливати на конфігураційний інтеграл), просторові 

ґратки певної вимірності d або вважають дуже великими (в термодинамічній 

границі, коли N   і N0  , граничними ефектами просто нехтують), або 

вважають самі ґратки замкненою поверхнею (d  1)-вимірної кулі (чи тора), що 

взагалі не має границь. 
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2.1.2. Рівняння стану найпростіших ґраткових газів 

Однією із вкрай поодиноких моделей ґраткового газу, для яких 

конфігураційний інтеграл [у вигляді суми (2.1) або (2.1а)] може бути 

вираженим аналітично в термодинамічній границі (N  ; N0  ), є система 

твердих молекул без притягання. В такому ґратковому газі існує N0 різних 

варіантів розмістити першу молекулу, після чого залишається вже (N0 – 1) 

варіантів розмістити другу, і т. д. Усього в сумі (2.1а) буде 
 

0

0

!

! !

N

N N N
 

доданків (дільник N! враховує всі перестановки молекул, що не дають нових 

конфігурацій), причому всі вони будуть мати однакове одиничне значення (за 

відсутності взаємодії U = 0 для всіх можливих варіантів розташування 

молекул). Тому, конфігураційний інтеграл (2.1а) такої системи виражається 

дуже просто: 
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.  

Використовуючи формулу Стірлінга (ln x!  x ln x  x для великих x) в 

термодинамічній границі, 

    0 0 0 0 0ln ln ln ln lnNQ N v N N N N N N N N      ,  

за допомогою співвідношення (1.13) отримуємо рівняння стану ґраткового газу 

з твердими молекулами без притягання,  
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, (2.3) 

де величина 0  N0/V  1/v0 визначає густину щільної упаковки системи. 

Варто зазначити, що рівняння стану (2.3) є загальним для ґраткових газів 

з твердими молекулами абсолютно незалежно від їх геометрії (від форми 

комірок і, навіть, вимірності просторових ґраток), а відсутність притягання між 

молекулами обумовлює й відсутність будь-яких особливих точок в (2.3) або 
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ділянок його ізотерм  (див. Рис. 2.2), які б могли вказувати на фазовий перехід І 

або ІІ роду ( 0
T

P 
  

 в усіх можливих станах). 

На жаль, врахування в подібних моделях навіть найпростішого 

притягання (наприклад, певного зниження потенціалу парної взаємодії u(rij) 

нижче нульового рівня – потенціальної ями – в сусідніх до кожної молекули 

комірках) робить точне аналітичне визначення конфігураційного інтеграла для 

великих N та N0 вже фактично неможливим технічно. 

З іншого боку, дуже спрощене врахування міжмолекулярного притягання 

в наближенні середнього поля [95, 149, 150] дозволяє досить легко отримати 

рівняння стану, аналогічне добре відомому рівнянню Ван-дер-Ваальса [94]. В 

цьому наближенні енергія взаємодії будь-якої пари молекул не залежить від їх 

взаємного положення в об’ємі V і дорівнює в середньому ( 0) 2 /iju r a V   , де 

a – відповідна поправка Ван-дер-Ваальса, що й характеризує середню 

Рис. 2.2. Залежність (2.3) тиску Pтв від густини  для ґраткового газу з 

твердими молекулами без притягання (лінія а) та ізотерма (T = 0.46 a0/kB) 

рівняння (2.4) з урахуванням притягання в наближенні середнього поля (лінія б). 
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інтенсивність міжмолекулярного притягання. Усі N молекул газу можуть 

утворювати всього 
2( 1)

2 2

N N N
  різних пар, й відповідна потенціальна 

енергія всієї системи 
2

0 0

N a
U

v N
   в усіх конфігураціях.  

В результаті, конфігураційний інтеграл ґраткового газу з твердими 

молекулами, що притягують одна одну в наближенні середнього поля, 
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.  

Відповідне рівняння стану на основі співвідношення (1.13), 
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, (2.4) 

в точності відповідає одній з найзагальніших форм [150] рівняння Ван-дер-

Ваальса.  

Тобто, наближення середнього поля в принципі надає можливість 

описати фазовий перехід І роду (газ – рідина) в моделі ґраткового газу (див. 

характерну «петлю Ван-дер-Ваальса» на Рис. 2.2), але, з іншого боку, точність 

такого підходу викликає великі сумніви.  

Річ у тому, що з часом для вкрай обмеженого кола найпростіших моделей 

ґраткового газу все ж таки були отримані точні рівняння стану (одновимірні 

ґратки зі взаємодією між найближчими сусідами [95, 151]) або точні параметри 

фазового переходу (аналогічні двовимірні квадратні ґратки [46, 47, 152])
7
, що 

вказують на суттєву неточність рівняння (2.4), не лише на кількісному, але й, 

навіть, на якісному рівнях: зокрема, згідно цього рівняння фазовий перехід 

ґраткового газу повинен спостерігатись незалежно від його вимірності (навіть в 

одновимірному випадку), в той час, як точні розв’язки безпосередньо вказують 

на принципову відсутність подібного фазового переходу в одновимірних 

системах. 

                                           
7
 Більш докладно ці моделі, як і походження відповідних точних рівнянь, будуть розглянуті у наступних 

пунктах даного параграфу. 
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2.1.3. Задача Ізінга та її зв’язок з теорією фазових переходів 

Ще задовго до того, як Я. Френкель [147] ввів у статистичну теорію 

модель ґраткового газу, в фізиці вже була широко відома так звана «задача 

Ізінга» [151], з якою (у найбільш широкому сенсі) пов’язують різного роду 

дослідження (зазвичай, спроби теоретичного обґрунтування) фізичного процесу 

намагнічування речовини.  

В задачі Ізінга (або, іноді, моделі Ізінга) використовується уявлення про 

феромагнетик як просторові ґратки (певної геометрії та вимірності), в кожному 

вузлі яких деякий фізичний параметр може мати тільки два різні значення 

(магнітний момент кожної мікрочастинки – вузла таких ґраток – має тільки дві 

можливі взаємно-протилежні орієнтації). Відповідно, повна енергія 

(гамільтоніан) такої системи вузлів виражається як певна суперпозиція значень 

досліджуваного параметру в усіх вузлах (енергія взаємодії магнітних моментів 

між собою) та з певним зовнішнім параметром (енергія взаємодії магнітних 

моментів із зовнішнім магнітним полем).  

Однією з ключових складових задачі Ізінга є відтворення кривої 

намагнічування феромагнетику (залежності намагніченості I від напруженості 

зовнішнього поля H, див. Рис. 2.3) за різних температур, тобто визначення 

відповідної функції I(H,T). Незважаючи на принципову відмінність цієї кривої 

від P–V ізотерм молекулярних систем (як і, загалом, відсутність 

безпосереднього зв’язку між фізичними явищами намагнічування та 

конденсації), між ними є й дещо спільне. За субкритичних температур 

(температур нижче точки Кюрі для певного феромагнетику) зникнення 

зовнішнього поля (H = 0) не означає зникнення самої намагніченості: 

феромагнетик все одно буде мати певну залишкову (спонтанну) намагніченість 

I0 у напрямку зовнішнього поля до його зникнення (якщо напрямок 

зовнішнього поля був умовно позитивним, то і спонтанна намагніченість I0 > 0, 

та, навпаки, зникаюче негативне поле, H < 0, залишить негативну 

намагніченість I0 < 0, див. Рис. 2.3). Отже, субкритичні криві намагнічування 

I(H) втрачають свою аналітичність в області H = 0, подібно до того, як 

втрачають свою аналітичність субкритичні ізотерми речовини в області 
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конденсації, і саме тому в статистичній фізиці задача Ізінга досить часто межує 

з теорією фазових переходів.  

Навіть широко застосовна сьогодні апроксимація середнього поля (див. 

попередній пункт 2.1.2) насправді була вперше використана П. Вейсом [149] не 

для опису поведінки реальних газів, а саме в наближеному розв’язку задачі 

Ізінга. За багато років було розроблено й багато інших підходів до розв’язання 

цієї задачі з використанням тих або інших спрощень та наближень [153 - 157].  

В результаті, модель Ізінга дозволила значно просунутись у теорії 

критичних явищ (фазових переходів ІІ роду) [158 - 165], але, з іншого боку, така 

дещо звужена застосовність згодом призвела й до відповідно звуженого 

сприйняттю самої моделі: сьогодні для більшості дослідників задача Ізінга 

стала практично синонімом проблеми опису тих самих критичних явищ і, 

зокрема, критичних індексів [122, 166], і вже досить рідко згадується її більш 

загальний зміст стосовно субкритичної спонтанної намагніченості (аналога 

фазових переходів І роду), а, тим більш, станів феромагнетиків, які взагалі не 

пов’язані з фазовими переходами. 

Якщо ж дійсно звернутись до існуючих точних розв’язків задачі Ізінга в 

цілому, то за всі роки досліджень їх було отримано лише два. Для 

одновимірного магнетика зі взаємодією тільки між найближчими сусідніми 

вузлами, ця задача була точно розв’язана ще самим Е. Ізінгом [151], але цей 

розв’язок не набув великого значення в статистичній теорії фазових переходів 

Рис. 2.3. Типова крива намагніченості за температури нижче точки Кюрі.  

H 

I 

I0 
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саме тому, що зазначений магнетик взагалі не може мати спонтанної 

намагніченості та відповідної точки Кюрі (строго кажучи, його критична точка 

просто відповідає абсолютному нулю температури), а, отже, й одновимірний 

ґратовий газ зі взаємодією між найближчими молекулами в принципі не має 

фазового переходу І роду газ – рідина. 

Значно пізніше, у 1944 році, Л. Онзагер отримав точний розв’язок для 

такої ж самої, але двовимірної, моделі магнетика, і тільки за відсутності 

зовнішнього поля [152, 167]: магнітна взаємодія між найближчими сусідніми 

вузлами за певних (вже ненульових) субкритичних температур призводила до 

спонтанної намагніченості. Саме цей розв’язок і став основою для єдиного на 

сьогодні строгого теоретичного прикладу конденсації в реалістичній (хоча й 

дуже спрощеній) моделі речовини – прикладу, якому й буде присвячено 

наступний пункт. 

 

2.1.4. Двовимірний ґратковий газ і розв’язок Лі – Янга 

Дійсно великим досягненням у статистичній теорії фазових переходів 

стали роботи Ц. Лі та Ч. Янга[46, 47], які й встановили першими безпосередній 

формальний зв’язок між задачею Ізінга та статистичною моделлю ґраткового 

газа. У 1952 році зазначені дослідники довели математичну еквівалентність 

статистичної суми феромагнетика в задачі Ізінга і великою статистичною 

сумою ґраткового газу відповідної геометрії та вимірності.  

Зокрема, магнітній взаємодії між найближчими сусідніми вузлами 

(константу такої взаємодії, зазвичай, позначають J) відповідає реалістичний 

потенціал міжмолекулярної взаємодії у вигляді прямокутної потенціальної ями 

(Square-Well або SW потенціал, див. Рис. 2.4), 
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, (2.5) 

у якому глибина потенціальної ями   4J, а r0  1 (відносну відстань між 

молекулами ґраткового газу, як і їх абсолютні координати, зручніше виражати в 

безрозмірній формі цілих чисел). 
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Лі та Янг строго довели, що відома крива намагнічування I(H) 

однозначно визначає рівняння стану P() відповідного ґраткового газу, якщо 

його параметри виразити через параметри магнетика та зовнішнього поля 

(зазначену вище константу взаємодії J, питомі намагніченість I та вільну 

енергію f на один вузол, напруженість поля H, число найближчих сусідів q та 

інші) наступним чином: 

N0  повне число вузлів; 

N  число вузлів, у яких магнітний момент має одну певну орієнтацію; 

  2(H – qJ); 

  (1  I)/2; 

P  H – f – qJ/2. 

В результаті, на основі точного розв’язку Онзагера [152] для спонтанного 

намагнічування двовимірного феромагнетику Ц. Лі та Ч. Янг отримали точні 

параметри фазового переходу (тиск P0 і густину в точках сухої насиченої пари 

G та кипіння L за різних значень температури) для двовимірного ґраткового 

газу з квадратною решіткою (q  4) і потенціалом взаємодії (2.5) [47]: 

Рис. 2.4. Потенціал прямокутної потенціальної ями (2.5). 
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Бінодаль, що відповідає параметрам (2.6), показана на Рис. 2.5. Як вже 

зазначалось, розв’язок Лі – Янга ще й досі залишається, по суті, єдиним 

прикладом точного рівняння в області фазового переходу І роду для системи з 

реалістичною (хоча й дуже спрощеною) моделлю взаємодії (відоме рівняння 

Рисунок 2.5 – Бінодаль двовимірного ґраткового газу згідно точного 

розв’язку Лі – Янга (2.6). 
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стану Ван-дер-Ваальса – Максвелла [31, 168] все ж таки базується на 

нереалістичній апроксимації середнього поля).  

На жаль, цей приклад є дуже обмеженим у практичному застосуванні. З 

одного боку, він стосується лише однієї дуже специфічної моделі двовимірного 

ґраткового газу, а, з іншого боку, навіть для цієї спрощеної моделі, він описує 

обмежену область станів, які відповідають тільки самому фазовому переходу. 

До сьогодні так і не було отримано інших точних рівнянь, які б описували не 

тільки область конденсації, але й близькі до неї стани, ні для цієї моделі 

ґраткового газу, ані для якихось більш реалістичних моделей речовини. 

 

2.2. Симетрія «частинка – дірка» в моделях ґраткового газу 

2.2.1. Симетрія гамільтоніану та статистичної суми по відношенню до 

заміни частинок на «дірки» 

Розглянута у попередньому параграфі задача Ізінга є абсолютно 

симетричною по відношенню до зміни напрямку магнітного поля та магнітних 

моментів у вузлах ґраток на протилежний. Математична аналогія між задачею 

Ізінга та ґратковим газом, згідно якої певний напрямок магнітного моменту 

відповідає молекулі, а протилежний – «дірці» (порожній комірці таких самих 

ґраток), автоматично означає існування певної симетрії самого ґраткового газу 

по відношенню до заміни частинок на «дірки» (та навпаки).  

Частково, ця симетрія дійсно використовувалась в окремих дослідженнях 

різних ґраткових газів (зокрема, Лі та Янг використали її для своєї двовимірної 

моделі [47] з метою отримати симетричні віріальні розклади скінченного 

порядку), але по-справжньому загальне її формулювання (по суті, навіть без 

опори на саму задачу Ізінга) для широкого кола моделей ґраткових газів було 

запропоновано тільки нещодавно [42]. 

Більш докладно, суть такої симетрії «частинка – дірка» в моделі 

ґраткового газу полягає в наступному: повна потенціальна енергія U взаємодії 

молекул як сума енергій їх парної взаємодії, 
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 , (2.7) 

може бути точно визначена конфігурацією «дірок» (взаємним положенням 

порожніх комірок у ґратках) замість конфігурації самих молекул (взаємним 

положенням частинок у ґратках) [42]: 

 0 0U Nu N u U    , (2.8) 

де N  N0  N – загальна кількість числа дірок (в закритій системі зі сталою 

кількістю числа молекул N ця величина є функцією об’єму V  N0v0), параметр 

u0 – питома потенціальна енергія (у розрахунку на одну молекулу) в стані 

щільного пакування (коли усі координаційні сфери навколо однієї молекули 

повністю зайняті іншими молекулами), а величина U визначається потенціалом 

міжмолекулярної взаємодії та конфігурацією «дірок» у ґратках: 

  
1

N N

ij

i j i

U u r
 

 

  . (2.7а) 

Важливо, що вираз (2.7а) є фактично ідентичним виразу (2.7) для 

сукупної потенціальної енергії молекул ґраткового газу, з тією різницею, що в 

(2.7а) для певного варіанту розташування N «дірок» у ґратках підсумовуються 

парні функції  iju r  від взаємного положення ijr  кожної пари дірок (i, j), 

причому, функції, які формально нічим не відрізняються від парного 

потенціалу взаємодії між молекулами u(rij). Тобто, формально, сукупна 

потенціальна енергія U взаємодії молекул ґраткового газу в певній конфігурації 

точно визначається рівнянням (2.8) через відповідну сукупну потенціальну 

енергію U «взаємодії дірок» в цій конфігурації: з цієї точки зору, «дірки» 

нібито дійсно взаємодіють між собою з таким самим потенціалом u(r), що й 

молекули. 

Також, варто зазначити, що вираз (2.8) є застосовним лише для парних 

потенціалів міжмолекулярної взаємодії з абсолютно твердим ядром (u(0)  ), 

геометрично аналогічним одній комірці ґраток (без цієї умови число «дірок» N 

у закритій системі постійного об’єму не буде сталим, і відповідна симетрія 

«частинка – дірка» буде порушуватись). В усьому іншому форма потенціалу 



90 
 

взаємодії u(r), по суті, може бути якою завгодно: він може включати в себе 

будь-які скінченні відштовхування або притягання на самих різних відстанях 

між молекулами, бути сферично-симетричним або, навіть, анізотропним. 

Саме для таких систем конфігураційний інтеграл (1.12) приймає форму 

суми (2.1а), де підсумовування проводиться за всіма можливими (тобто, без 

перекриття твердих ядер молекул) різними (незалежними від нумерації 

молекул) конфігураціям молекул у ґратках, а, отже, є абсолютно тотожнім 

підсумовуванню по усім можливим положенням ненумерованих «твердих 

дірок» (їх число N залишається незмінним) у тих же ґратках: 
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або, з урахуванням (2.8), 
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де ir– безрозмірна абсолютна координата i-тої дірки (номер комірки у ґратках, 

так саме як ri). 

Наприклад, для ґраткового газу з твердими частинками без притягання 

(u0  0), розглянутого в п. 2.1.2, обидві суми справа та зліва в (2.9) (U  U  0) є 

просто кількістю різних способів розмістити в N0 комірках N частинок та N 

дірок, відповідно: 

 0 0! !

! ! ! !

N N
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,  

що, своєю чергою, дає рівняння стану (2.3). 

Якщо ввести поняття конфігураційного інтеграла системи «дірок» в 

моделі ґраткового газу: 
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 r , (2.1б) 

то «звичайний» конфігураційний інтеграл відповідної системи молекул, з 

урахуванням (2.1а), (2.9), буде визначатись інтегралом NQ 
  (2.1б): 
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Останній вираз виражає симетрію «частинка – дірка» ґраткових газів вже 

не просто для потенціальної енергії системи [див. рівняння (2.8)], а на рівні 

самої статистичної суми. Він дозволяє безпосередньо визначити цю суму (й 

відповідне рівняння стану), розглядаючи конфігурації «дірок» замість 

справжніх молекул – досліджуючи величину NQ 
  замість QN.  

Формально, складова NQ 
  в (2.10) представляє собою такий самий 

конфігураційний інтеграл [сума (2.1б) має таку ж форму, що й (2.1а) або, навіть, 

більш загальний інтеграл (1.12)], в якому «дірки» розглядаються як справжні 

молекули: вони взаємодіють між собою так само як і молекули [їх взаємодія 

виражається тим же потенціалом], а інтеграл NQ 
  (2.1б) цілком визначається 

потенціальною енергією U (2.7а) «дірок» замість молекул за всіма їх 

можливими конфігураціями. 

Звичайно, у розріджених станах (коли число дірок N більше числа 

молекул N) не має сенсу використовувати вираз (2.10): простіше 

використовувати «звичайний» QN з (2.1а) або (1.12), як конфігураційну частину 

статистичної суми для N молекул (1.10а) або степеневий коефіцієнт (при 

активності z (1.6) в степені N) у великій статистичній сумі (1.1а). 

З іншого боку, в дуже щільних станах ґраткового газу (  0; N << N), 

коли точне визначення суми (2.1а) або інтеграла (1.12) стає майже неможливим 

для дуже великих N, вираз для конфігураційного інтеграла «дірок» NQ 
  (2.1б), 

навпаки, може бути набагато простішим завдяки невеликим значенням густини 

числа дірок  

 0

N

V


     .  

У принципі, розглянута симетрія «частинка – дірка» моделі ґраткового 

газу, взагалі, та співвідношення (2.10), зокрема, дозволяють для будь-яких 

рівнянь, що базуються на тому або іншому статистичному підході (різних 
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розкладах статистичної суми, методах теорії збурень, тощо) та наближенні 

малої густини числа молекул , отримати відповідні симетричні рівняння, 

застосовні, навпаки, в дуже щільних станах (тобто в області малої густини 

числа дірок ). 

 

2.2.2. Віріальний розклад за степенями активності в щільних станах 

ґраткового газу 

Зв’язок (1.14) між тиском (його експонентою) та великою статистичною 

сумою для ґраткового газу з N0 комірками в термодинамічній границі (N0  ∞) 

приймає вигляд  
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exp
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 . (2.11) 

Суму за степенями активності в (2.11) по числу частинок N можна 

визначити підсумовуванням по числу «дірок» N  N0  N, а кожен степеневий 

коефіцієнт (конфігураційний інтеграл 
0N N NQ Q   при 0N NNz z


 ) за допомогою 

співвідношення (2.10) – виразити через відповідний конфігураційний інтеграл 

«дірок» NQ 
 : 
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  ,  

або, з урахуванням того, що v0  1/0, 

 

0
0 2

0 0 0
0

00

exp exp exp 2

N N
N

N

NB B B

PV u z u
N Q N

k T k T k T z







       
          

        
 . (2.11а) 

Якщо ввести величину оберненої активності, 
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, (2.12) 

то рівняння (2.11а) приймає вигляд 
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Так як величина NQ 
  (2.1б) для N «дірок» формально нічим не 

відрізняється від конфігураційного інтеграла (1.12) для такого ж числа N 

частинок, то і груповий розклад Майєрів (1.18) для цієї величини NQ 
  

залишається повністю незмінним (разом із визначенням всього набору звідних 

групових інтегралів {bn}), а сума праворуч в (2.13), 
N

NQ



  , виражається в 

термінах звідних групових інтегралів {bn} (в термодинамічній границі, N0  ∞) 

цілком аналогічно сумі 
N

NQ z  в (1.14а): 
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    .  

Варто зазначити, що цей, аналогічний (1.14а), вираз додатково 

виправдовує використання величини  (2.12) саме в якості оберненої 

активності, тобто, аналогу активності z у щільних станах ґраткового газу. Крім 

того, останній вираз для суми 
N

NQ



   визначає тиск у (2.11б) в термінах 

групових інтегралів та оберненої активності  (2.12), а це, своєю чергою, 

дозволяє визначити й густину як похідну в (1.7), 

 
 
 

 / /

ln

B B
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P k T P k T
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.  

Результуючі вирази для тиску й густини в термінах звідних групових 

інтегралів {bn} та оберненої активності , 
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, (2.13) 

можна розглядати як рівняння стану ґраткового газу в параметричній формі, 

аналогічній розглянутому раніше ВРСА (1.8).  

Зокрема, для певної моделі ґраткового газу із заданим потенціалом 

міжмолекулярної взаємодії u(rij) (який повинен містити тверде ядро ідентичне 

одній комірці ґраток, див. попередні пункти) може існувати лише один точний 

набір звідних групових інтегралів {bn(ρ,T)}, причому, набір, абсолютно 
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спільний для ВРСА (1.8) та рівняння (2.13). За наявності такого точного набору 

групових інтегралів, рівняння (2.13) повинно бути абсолютно строгим (в 

термодинамічній границі), так само як і відповідне ВРСА (див. п. 1.2.2). 

Звичайно, на практиці точність обох рівнянь є завжди обмеженою просто 

по причині відсутності точної інформації щодо абсолютно всіх групових 

інтегралів, але, в той час, як ВРСА (1.8) з обмеженим або наближеним набором 

{bn} має найвищу точність у розріджених станах (  0, z  0), точність 

рівняння стану (2.13) з таким самим набором групових інтегралів є найвищою, 

навпаки, у найбільш щільних станах, коли густина   0, а активність z  ∞ 

(відповідно,   0,   0). Це симетричне до ВРСА рівняння стану отримало 

абревіатуру – СВРСА (див. роботу [43], де й було вперше отримано його 

загальну форму (2.13) та запропоновано відповідні позначення). 

З іншого боку, слід пам’ятати, що ВРСА (1.8) є по справжньому 

загальним рівнянням стану в термінах активності, в той час, як СВРСА (2.13) 

все ж таки залишається застосовним лише для специфічного (хоча й досить 

широкого) кола моделей ґраткового газу частинок з абсолютно твердим ядром. 

 

2.2.3. Розклад тиску за степенями густини в щільних станах ґраткового 

газу 

Формальна аналогія між конфігураційним інтегралом частинок QN (2.1а) 

[або (1.12)] та конфігураційним інтегралом «дірок» NQ 
  (2.1б) дозволяє 

визначити останній в термінах незвідних групових інтегралів {βk}за допомогою 

твірної функції,  

  
1 1 1

1 exp 1
1

k k k

k k k

k k k

y k
F y k y N y y

k  

      
                   

   , (2.14) 

цілком аналогічної функції (1.25) для QN, де густина  та число частинок N 

замінюються на відповідні величини  та N для «дірок», а інтеграл NQ 
  є 

степеневим коефіцієнтом у її розкладі за степенями змінної y: 
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Зробивши заміну змінної y на  

  exp k

kx y y   , (2.15) 

та з урахуванням з того, що N/  V, останній вираз для NQ 
  перетворюється на 
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 . (2.16) 

Рівняння (2.16) безпосередньо означає, що нескінченна сума за степенями 

цієї нової змінної x, де кожен степеневий коефіцієнт є відповідним NQ 
 , 

представляє собою розклад підінтегральної функції, тобто 
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  .  

Вкладаючи у змінну x фізичний зміст оберненої активності  (2.12) та 

підставивши отриману суму в рівняння (2.11б) (де  = x за допомогою рівняння 

(2.15) також виражається в термінах змінної y), отримуємо: 
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або  
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  . (2.17) 

Якщо величина x вже не є простою змінною, а має фізичний зміст 

оберненої активності , то і пов’язана з нею рівнянням (2.15) величина y в 

повинна мати певний фізичний зміст, коли входить до останнього рівняння 

(2.17). Зокрема, густина  повинна бути пов’язана з активністю z рівнянням 

(1.7), 
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а z, своєю чергою, пов’язана рівнянням (2.12) з оберненою активністю  = x і 

змінною y, яка пов’язана з x рівнянням (2.15): 

 
   

1

ln ln 1 k

kTT T

y y x x y
x

z x z y k y


        

         
          

. (2.19) 

Друга похідна в (2.18) визначається самим рівнянням (2.17): 
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.  

Підставляючи обидві похідні в (2.18), з’ясовуємо, що величина  

 y  0      

є густиною числа дірок, завдяки чому, рівняння (2.17) приймає наступний 

вигляд: 

 0 0
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1 1
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P u k
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  . (2.20) 

Це рівняння стану ґраткового газу в термінах густини числа дірок  є 

своєрідним симетричним аналогом ВРС (1.1) [або (1.23)], подібно до того як 

СВРСА (2.13) є аналогом ВРСА (1.8) (див. попередній пункт): зокрема, воно 

містить ті ж самі незвідні групові інтеграли {k}, що й відповідне ВРС.  

Якщо застосовність ВРС обмежена малою густиною числа частинок  

(принаймні, за субкритичних температур густина не може перевищувати 

величину ρG з (1.24), яка відповідає нулю ізотермічного модуля пружності, див. 

п. 1.2.4), то адекватність рівняння (2.20) (в подальшому будемо позначати цей 

симетричний аналог ВРС як СВРС), навпаки, є обмеженим областю 

найщільніших станів. Дійсно, збіжність похідної в (2.19) (де треба покласти 

y  ) повинна забезпечуватись умовою малої густини числа дірок:  

   G,  

де G, як і раніше, визначається рівнянням (1.24) ( 1k

k Gk   ) і є точкою нуля 

ізотермічного модуля пружності СВРС (2.20),  
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Отже, за субкритичних температур [коли існує розв’язок рівняння (1.24)] 

область застосовності СВРС (2.20) є строго обмеженою великими значеннями 

густини числа частинок: 

   0  G.  

Для сверхкритичних температур (коли рівняння (1.24) не має дійсного 

позитивного розв’язку G) СВРС (2.20) з повним й точним набором незвідних 

інтегралів {k} повинно бути адекватними за будь-якої густини та збігатись із 

відповідним ВРС (1.23) (що містить такий самий набір {k}). Зокрема, одним з 

таких (дуже рідкісних), коли можна визначити дійсно увесь необмежений 

точний набір {k}, є модель ґраткового газу твердих частинок без притягання 

(див. п. 2.1.2). Для неї незвідний інтеграл будь-якого порядку,  

 0

k

k

v

k
   ,  

а відповідні ВРС (1.23) та СВРС (2.20) обидва в точності збігаються з 

рівнянням стану (2.3). 

З обмеженим або наближеним набором {k} СВРС (2.20) буде мати 

найбільшу точність у найщільніших (  0), а в розріджених станах (де більш 

точним повинно бути ВРС), його поведінка, навпаки, може ставати 

неадекватною. 

Незважаючи на те, що СВРС (2.20), як і СВРСА (2.13), були представлені 

ще кілька років тому [41 - 43], і тоді ж були вже зроблені певні висновки щодо 

симетрії їх області застосовності по відношенню до області застосовності 

відповідних ВРС (1.1) та ВРСА (1.8), детальні дослідження деяких із ключових 

аспектів цієї симетрії, які можуть мати дійсно велике значення для статистичної 

теорії конденсації, все ж таки не набули достатнього розвитку, тож саме цим 

аспектам й буде присвячено наступний параграф. 
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2.3. Конденсація ґраткового газу та її зв’язок  

з розбіжністю віріальних розкладів за степенями активності 

2.3.1. Симетрія особливих точок віріальних розкладів в моделі ґраткового 

газу 

Ще Майєри [12] вказали на нуль ізотермічного модуля пружності ρG 

(1.24) віріального розкладу тиску за степенями густини (1.1) як на точку 

сингулярності відповідних розкладів (1.8) для тиску й густини за степенями 

активності (див. п. 1.2.4 у попередньому розділі). Зокрема, радіус збіжності 

ВРСА (1.8) – певна активність zG – строго зв’язана із зазначеною густиною ρG 

рівнянням (1.28), а рівність нулю ізотермічного модуля пружності (або похідної 

 
T

P  ) в цій точці досить впевнено вказує на характер розбіжності ВРСА за 

наближення активності до величини zG(ρG): стрибок густини, поки тиск та 

хімічний потенціал (активність) залишаються сталими. Важливим є той факт, 

що таку ж саму поведінку демонструє УРС (1.26), отримане на основі точної 

твірної функції (1.25) в термінах незвідних групових інтегралів [32, 34, 35, 66], 

причому ця поведінка повинна бути загальною для будь-яких статистичних 

моделей (принаймні, для моделей, де залишається застосовним сам груповий 

розклад Майєрів) і дійсно спостерігається в УРС або ВРСА на прикладі 

класичних систем с різними реалістичними потенціалами взаємодії [36, 38, 44, 

75], ґраткових газів [39, 41, 43] та, навіть, квантово-механічних систем [169]. 

Що ж стосується виключно моделі ґраткових газів, то поведінка 

розглянутих в п. 2.2 СВРСА (2.13) та СВРС (2.20) у щільних станах є цілком 

аналогічною описаній вище поведінці «звичайних» віріальних розкладів. 

Зокрема, густина числа дірок  пов’язана з оберненою активністю  рівнянням 

(2.15) (в якому треба покласти y  , а x = , див. п. 2.2.3), що в точності 

відповідає зв’язку (1.22) між «звичайними» густиною  та активністю z, а тому, 

величина   ρG або певна густина числа молекул ґраткового газу  

 L  0  G, (2.21) 
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яка визначає точку нуля ізотермічного модуля пружності вже самого СВРС 

(2.20), повинна в точності відповідати сингулярності ряду 
2 n

nn b  , що 

відрізняється від ряду (1.21) лише змінною  замість змінної z.  

Іншими словами, в точці L (що визначається рівнянням (2.21), як 

абсолютно симетрична до точки ρG), де ізотермічний модуль пружності СВРС 

(2.20) досягає нульового значення (причому, на відміну від ВРС, де похідна 

 
T

P   досягає нуля при наближенні до точки ρG зліва, у СВРС ця похідна 

досягає нуля при наближенні до точки L з боку щільних станів, див. Рис. 2.6), 

повинна спостерігатись розбіжність СВРСА (2.13) як розкладів для тиску й 

густини за степенями оберненої активності  (2.12).  

При цьому, характер цієї розбіжності СВРСА (2.13) повинен бути таким 

самим як й у ВРСА (1.8) (стрибок густини за сталих значень тиску та 

активності z або оберненої активності ) з тією різницею, що розбіжність 

(стрибок) відбувається в напрямку зменшення густини (ряд 
n

nnb   для 

 G L 

P 

1k

k Gk    загалом 

0 G   ґратковий газ 

Рис. 2.6. Схематичне зображення субкритичних ізотерм ВРСА (1.8) 

(ліворуч) та СВРСА (2.13) (праворуч), а також ВРС (1.1) та СВРС (2.20) 

(пунктирні лінії ліворуч та праворуч, відповідно) 
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густини в (2.13) має негативний знак), а радіус збіжності СВРСА визначається 

так само як й у рівнянні (1.28): 

    0 0

1 1

exp exp
kk

L G G k G L k L

k k

z
 

   
               

   
  . (2.22) 

Ці виводи стосовно поведінки СВРС (2.20) та СВРСА (2.13) цілком 

підтверджує нещодавно отримане [125] рівняння стану в термінах незвідних 

інтегралів на основі твірної функції (2.14) для групового розкладу 

конфігураційного інтеграла «дірок» (логічним позначенням для цього 

симетричного аналога УРС (1.26) було б СУРС), 
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, (2.23) 

яке, з одного боку, має ширшу в порівнянні з СВРС область застосовності 

(подібно до СВРСА), а, з іншого боку, не втрачає своєї аналітичності (на 

відміну від СВРСА), тому що не містить залежності від оберненої активності . 

Більш того, якщо завдяки спостережуваним особливостям поведінки 

ВРС (1.1), ВРСА (1.8) та УРС (1.26) точка zG(ρG) асоціюється з точкою 

насичення системи (газовою гілкою бінодалі – початком фазового перетворення 

газу на рідину, див. Розділ І), то аналогічна поведінка СВРС (2.20), 

СВРСА (2.13) та СУРС (2.23) вказує саме на точку L(ρL) як на точку кипіння 

ґраткового газу (тобто, рідку гілку бінодалі – початок випаровування рідини).  

 

2.3.2. Симетрія ґраткового газу на вісі активності 

До цього моменту в статистичній теорії бракувало строгих доказів щодо 

зв’язку між особливостями поведінки віріальних розкладів та фазовими 

переходами І роду (зокрема, процесом конденсації): спостережувана сталість 
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тиску на ізотермах ВРСА (або СВРСА) великих але скінченних порядків (див. 

п. 1.3.2) в області розбіжності справжніх нескінченних віріальних серій (тобто, 

в області втрати ВРСА та СВРСА своєї аналітичності) в принципі не може 

вважатись строгим доказом, а така ж сама сталість тиску на ізотермах УРС поза 

точкою насичення (або СУРС поза точкою кипіння) може бути пояснена, 

наприклад, не справжнім фазовим переходом, а тим, що в цій області 

використане в обох рівняннях спрощення необмеженого інтегрування (а, отже, 

в цілому й сам груповий розклад в термінах незвідних групових інтегралів) 

просто втрачає свою адекватність. 

З іншого боку, саме розглянута вище симетрія «частинка – дірка» моделі 

ґраткового газу насправді надає досить прозоре, але загальне й строге, 

теоретичне підтвердження фактичного фізичного змісту обох точок zG(ρG) та 

L(ρL) – підтвердження, яке взагалі не потребує інформації щодо конкретних 

точних наборів звідних {bn} або незвідних {k} групових інтегралів для певної 

моделі ґраткового газу (а, навіть навпаки, накладає свої додаткові умови на ці 

набори групових інтегралів, що, своєю чергою, надає потенційні можливості їх 

практичного визначення), і яке, на жаль, не привернуло достатньої уваги в 

попередніх дослідженнях [35, 41 - 43]. 

Перш за все, очевидна схожість рядів для тиску (
n

nb z ) й густини  

(
n

nnb z ) у ВРСА (1.8) з відповідними рядами для тиску (
n

nb  ) й густини  

(
n

nnb  ) у СВРСА (2.13) дозволяє відразу зробити висновок стосовно того, 

що й будь-які спільні особливості ВРСА та СВРСА повинні проявляти за 

однакового значення їх змінних (z  ), навіть не беручи до уваги інші 

співвідношення (такі, наприклад, як рівняння (2.22) для субкритичних 

температур, коли існує дійсна позитивна густина ρG).  

Згідно з рівнянням (2.12), на дійсній позитивній півосі активності z існує 

лише одна точка zS, де активність співпадає з оберненою активністю : 

 0
0 expS S

B

u
z

k T

 
     

 
. (2.24) 
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Різниця величин тиску у ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13), 

 0 0
0

1 1

ln n n

n n

n nB

u
b b z

k T  

 
     

 
  ,  

завжди в точності дорівнює нулю (для будь-яких симетричних моделей 

ґраткових газів за будь-яких температур), якщо   z визначається рівнянням 

(2.24). 

Своєю чергою, сума величин густини у ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13), 

 0

1 1

n n

n n

n n

nb nb z
 

     ,  

також завжди в точності дорівнює густині щільного пакування 0, якщо   z. 

Існує два принципово різних варіанта поведінки ВРСА та СВРСА в 

залежності від того співпадають чи ні значення густини в цих рівняннях, коли 

активність z разом з оберненою активністю  досягають однієї величини zS (або 

S), що визначається рівнянням (2.24) (як вже було зазначено вище, тиск у 

ВРСА та СВРСА завжди співпадає за z    zS  S, див. Рис. 2.7). Тож, 

розглянемо ці два окремі випадки більш детально 

Рис. 2.7. Схематичне зображення сверхкритичних (а) і субкритичних (б) 

ізотерм ВРСА (1.8) (ліворуч від точки 0/2) та СВРСА (2.13) (праворуч від тієї 

ж точки). Пунктирна крива зображає бінодаль 

 G L 

P 

0/2 

S 

а 

б 

а 

б 
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2.3.3. Асимптотика сверхкритичних розкладів за степенями активності 

Вочевидь, за сверхкритичних температур (або в моделях, де взагалі 

відсутня критична температура, вища за абсолютного нуля), коли рівняння 

(1.24) не має дійсного позитивного кореню ρG  0/2 (й, відповідно, збіжність 

ВРСА та СВРСА залишається необмеженою – рівняння (1.28) або (2.22) для 

радіусу їх збіжності zG(ρG) або L(ρL) втрачають сенс) обидва збіжні й точні 

віріальні розклади повинні давати одну й ту ж саму густину в точці 

z    zS  S, де співпадає їх тиск, тобто різниця значень густини у ВРСА та 

СВРСА, 

 0

1 1

0n n

n n

n n

nb nb z
 

      ,  

звідки 

 0

1 1 2
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n S n S
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nb nb z
 


    ,  

або  
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 . (2.25) 

Таким чином, за сверхкритичних температур активності zS з (2.24) 

просто відповідає одна єдина для ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13) точка PS(0/2) – 

тиск за густини в половину щільного пакування (див. точку S на Рис. 2.7), і цей 

факт накладає певні додаткові умови на сверхкритичний набір звідних 

групових інтегралів {bn} будь-якої моделі ґраткового газу з симетрією 

«частинка – дірка» – умови, що математично виражаються рівнянням (2.25). 

Зокрема, у випадку ґраткового газу твердих молекул без притягання (див. 

п. 2.1.2) легко показати, що кожен звідний груповий інтеграл визначається як 
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завдяки чому тиск у ВРСА (1.8), 

 
 

1

тв
0 0

1 1 0 0

1
ln 1

nn

n

n

n nB

P z z
b z

k T n



 

   
        

    
  ,  



104 
 

а густина, 
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  .  

Відповідна підстановка zS  0 з (2.24) (для твердих молекул без 

притягання u0  0) дійсно дає для густини й тиску в цій точці вирази, що точно 

відповідають рівнянню стану (2.3) (див. п. 2.1.2): 

 0

2
S


  ;  

 
0 ln 2S

B

P

k T
  ,  

і такі ж самі вирази дає відповідне СВРСА (2.13). 

Подібним же чином повинен задовольняти рівнянню (2.25) і набір 

групових інтегралів {bn} одновимірного ґраткового газу з притяганням між 

найближчими сусідами (модель, що відповідає розв’язку Ізінга [151] для 

одновимірного феромагнетику) за усіх можливих температур (його критична 

температура відповідає абсолютному нулю), або будь-яких інших, більш 

складних, моделей лише за сверхкритичних температур, коли віріальні 

розклади за степенями активності залишаються збіжними. 

 

2.3.4. Точний аналітичний вираз для радіусу збіжності субкритичних 

розкладів за степенями активності 

В області субкритичних температур ситуація принципово змінюється. 

Існування дійсного позитивного кореню ρG  0/2 рівняння (1.24) безпосередньо 

означає існування відповідних (і однакових) радіусів збіжності zG(ρG) (1.28) та 

L(ρL) (2.22) для однакових серій за степенями активності z та оберненої 

активності  у ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13), а рівняння (2.24) в цьому випадку 

строго визначає обидва ці радіуси збіжності: 
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 0
0 expG L

B

u
z

k T

 
     

 
. (2.24а) 

Таким чином, за однієї певної активності zG (або оберненої активності 

L  zG) ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13) дають, як і раніше (за сверхкритичних 

температур, див. попередній пункт), строго однаковий тиск, але абсолютно 

різні (хоча й симетричні) значення густини: ρG та ρL  0  ρG, відповідно (див. 

Рис. 2.7). 

З одного боку, в точках zG(ρG) та L(ρL) повинна спостерігатись 

розбіжність серій за степенями активності у ВРСА та СВРСА (вище вже було 

показано цілковиту математичну строгість таких висновків), і проведені раніше 

числові дослідження віріальних розкладів, що містять дуже велике (хоча й 

скінченне) число степеневих доданків, безпосередньо демонструють характер 

цієї розбіжності, який дійсно відповідає фазовому переходу: стрибок густини за 

сталих значеннях тиску й хімічного потенціалу (активності). 

З іншого боку, розглянута в цьому параграфі загальна симетрія різних 

моделей ґраткового газу молекул з твердим ядром дозволяє дійти тих самих 

висновків цілком аналітично (без обчислення самих групових інтегралів {bn} та 

відповідних числових досліджень) і лише з боку станів, де віріальні розклади 

все ще залишаються збіжними (тобто, взагалі не беручи до уваги реальний 

характер поведінки цих розкладів в області їх розбіжності): строгі теоретичні 

рівняння
8
 з точним і повним набором групових інтегралів просто зобов’язані 

давати абсолютно однаковий тиск у двох різних за густиною станах (ρG та ρL) 

з одним й тим самим значенням хімічного потенціалу (активності zG). 

Таку поведінку вже неможливо пояснити нічим іншим ніж фазовим 

переходом І роду, а величину активності zG в (2.24а) відповідно треба 

сприймати не тільки (і не стільки) радіусом збіжності віріальних серій за 

степенями активності, але й активністю фазового переходу ґраткового газу 

довільної геометрії та вимірності. 

                                           
8
 У розділі І вже зазначалось, що ВРСА (1.8) [а, отже, й симетричне СВРСА (2.13)] насправді точно виражає 

велику статистичну суму (її логарифм та похідну) в рамках групового розкладу і само по собі не містить ніяких 

спрощень, якщо відповідний набір звідних групових інтегралів також є абсолютно точним (зокрема, ці 

інтеграли визначаються в конфігураційному просторі системи як залежні від реального об’єму або густини). 
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Визначення активності (1.6) разом із рівнянням (2.24а) дозволяє виразити 

сам хімічний потенціал G фазового переходу, 

 3

0 0lnG Bu k T     ,  

через параметри моделі ґраткового газу: густину щільного пакування ρ0 та 

потенціальну енергію однієї молекули в стані щільного пакування u0. 

 

2.3.5. Асимптотика віріальних розкладів за степенями густини в точці 

конденсації 

Перехід від віріальних розкладів за степенями активності в термінах 

звідних групових інтегралів {bn} [ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13)] до розкладів за 

степенями густини в термінах незвідних групових інтегралів {k} [ВРС (1.1) та 

СВРС (2.20), або інша симетрична пара більш точних рівнянь: УРС (1.26) та 

СУРС (2.23), які до відповідних точок ρG та ρL все одно дають ті ж самі 

результати, що й перша пара] вже містить одне суттєве спрощення 

(незалежність групових інтегралів від реального об’єму чи густини завдяки 

інтегруванні в необмеженому конфігураційному просторі, див. п. 1.2.3, 1.2.4), 

але дозволяє виключити залежність від активності і, як наслідок, зберегти 

аналітичність рівнянь стану в області, де розклади за степенями активності 

можуть розбігатись.  

У зв’язку із цим, було б доцільно окремо дослідити, як узгоджується 

поведінка таких рівнянь в термінах незвідних інтегралів з висновками, 

зробленими в попередніх пунктах лише на основі симетрії розкладів за 

степенями активності та оберненої активності.  

Зокрема, вже відомий зв’язок (1.28) активності фазового переходу zG 

(2.24а) з густиною ρG в точці, де ізотермічний модуль пружності ВРС (1.1) або 

УРС (1.26) досягає нуля (зв’язок (2.22) оберненої активності L з густиною ρL 

нуля ізотермічного модуля пружності СВРС (2.20) або СУРС (2.23) нічим не 

відрізняється від (1.28) і не надає нової інформації) в точності визначає сам 

віріальний ряд за степенями густини 
k

k   в точці ρ  ρG: 
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Рівняння (2.26) можна розглядати як додаткову умову, який повинен 

відповідати точний набір незвідних групових інтегралів {k} певної моделі 

ґраткового газу за субкритичних температур (тобто, як своєрідний аналог 

рівняння (2.25), що накладає умови на сверхкритичний набір звідних інтегралів 

{bn}). Зокрема, важливим є той факт, що ця умова (2.26) робить тиск у ВРС 

(1.1) [або УРС (1.26)] в точці ρ  ρG, 
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строго рівним тиску в СВРС (2.20) [або СУРС (2.23)] у відповідній 

(симетричній) точці ρ  0  ρL  ρG, 
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Така строга рівність величин тиску, які зобов’язані давати ВРС (1.1) [або 

УРС (1.26)] та СВРС (2.20) [або СУРС (2.23)] з точним і повним набором 

незвідних інтегралів {k} для будь-якої моделі ґраткового газу з симетрією 

«частинка – дірка», в точках ρG та ρL, де їх ізотермічний модуль пружності 

досягає нуля, робить вже неможливою інтерпретацію цих двох точок інакше 

ніж точок насичення та кипіння, відповідно, і може нарешті слугувати 

остаточним строгим доказом саме такого їх фізичного змісту.  

Математично, ці дві густини дійсно повинні відповідати розбіжності 

симетричних віріальних розкладів за степенями активності, а ця розбіжність, 

своєю чергою, відповідає фізичному процесу конденсації ґраткового газу: 

стрибку густини від ρG до ρL за сталого значення активності або хімічного 

потенціалу (див. Рис. 2.8). 
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2.3.6. Питання, що стосуються загальності отриманих результатів 

Отже, для широкого кола моделей ґраткових газів довільної геометрії та 

вимірності з симетрією «частинка – дірка» (потенціал міжмолекулярної 

взаємодії містить абсолютно тверде ядро, що геометрично збігається з однією 

коміркою просторових ґраток, і може включати будь-які скінченні притягання 

або відштовхування на інших відстанях) математична розбіжність віріальних 

розкладів за степенями активності в точності відповідає фізичному процесу 

конденсації (фазовому переходу І роду газ – рідина), а величина активності 

цього фазового переходу zG (й, відповідно, радіус збіжності розкладів за 

степенями активності) строго визначається загальним аналітичним рівнянням 

(2.24) [або (2.24а)]. 

Варто зазначити, що ці висновки не суперечать (а, навпаки, цілком 

підтверджують) деякі з отриманих раніше результатів. Зокрема, Лі та Янг [47] 

для тієї ж множини моделей ґраткового газу строго довели існування певного 

Рис. 2.8. Типова ізотерма граткового газу в площині z– 
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кола в комплексні площині активності z (або відповідної фугитивності y  z/ρ0), 

на якому містяться нулі великої статистичної суми цих газів (звичайно ж, на 

самій дійсній позитивній півосі активності в принципі не може існувати ніякого 

нуля великої статистичної суми), а для двовимірного ґраткового газу з 

потенціалом міжмолекулярної взаємодії (2.5) вони навіть визначили точний 

радіус цього кола: 
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. (2.24б) 

Не досліджуючи безпосередньо поведінку великої статистичної суми на 

дійсній позитивній півосі фугитивності, Лі та Янг ввели функцію густини її 

нулів на вищезазначеному колі та за допомогою досить громіздкої (й доволі 

умовної) електростатичної аналогії показали, що саме дійсна позитивна 

величина yS (2.24б) є фугативністю фазового переходу розглянутого ґраткового 

газу (саме в цій точці на дійсній позитивній півосі фугативності повинен 

відбуватись стрибок густини ґраткового газу за сталого значення тиску).  

З одного боку, застосований в даній роботі підхід принципово 

відрізняється від описаного вище підходу Лі – Янга [47]: він від самого початку 

є загальнішим (без використання конкретних розв’язків задачі Ізінга), 

стосується поведінки групового розкладу статистичної суми тільки для дійсних 

значень активності, а саму активність фазового переходу визначає набагато 

більш загальним рівнянням (2.24а) (геометрія та характер міжмолекулярної 

взаємодії в конкретній моделі ґраткового газу повністю задаються лише двома 

параметрами: густиною ρ0 щільного пакування та потенціальною енергією u0 

однієї молекули в стані щільного пакування).  

З іншого боку, цей підхід дійсно дає ті ж самі результати: для моделі Лі – 

Янга кожну молекулу квадратних ґраток в щільному пакуванні оточують лише 

чотири найближчих сусіди, а на одну молекулу у кожній з чотирьох 

взаємодіючих пар припадає по /2 енергії притягання (з від’ємним знаком), і 

u0  2. В результаті, фугативність фазового переходу згідно з (2.24а), 
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в точності відповідає yS з розв’язку Лі – Янга (2.24б). 
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Ще однією принциповою відмінністю застосованого підходу є 

дослідження точної поведінки віріальних розкладів за степенями густини 

[ВРС (1.1) та СВРС (2.20)] в точках ρG та ρL нуля їх ізотермічного модуля 

пружності: строга рівність тиску в цих точках вказує на те, що саме вони 

формують бінодаль ґраткових газів за різних температур (її газову й рідку 

гілки, відповідно) і в принципі не можуть належати до спінодалі (як на це ще й 

досі, на жаль, вказують деякі дослідники [45]).  

Слід особливо підкреслити, що всі зазначені висновки є строгими хоча й 

для широкого але, все ж таки, обмеженого кола статистичних моделей 

граткових газів, причому тільки тих газів, для яких залишається справедливою 

симетрія «частинка – дірка». Цілком природно виникає наступне логічне 

запитання: «В якій мірі отримані результати можуть бути узагальнені й 

перенесені на інші статистичні моделі речовини?». 

Фактично, сама по собі симетрія «частинка – дірка» і є головною 

відмінністю, що відокремлює розглянуті моделі ґраткових газів від інших 

статистичних моделей. Лише ця симетрія, по суті, й зробила можливим вивід 

віріальних розкладів за степенями густини та активності для щільних станів 

ґраткових газів [СВРСА (2.13) та СВРС (2.20), відповідно], забезпечила 

визначення (2.21) точки кипіння ρL (симетричне по відношенню до точки 

насичення ρG), дозволила отримати простий та загальний аналітичний вираз 

(2.24) для активності фазового переходу ґраткових газів [вона ж – радіус 

збіжності віріальних серій за степенями активності: ВРСА (1.8) та СВРСА 

(2.13)] і, нарешті, довести строгу рівність тиску у передбачуваних точках 

фазового переходу ρG(zG) та ρL(zG). 

На жаль, для несиметричних статистичних моделей (зокрема, таких як 

ґраткові гази, в яких тверде ядро молекул займає більше однієї комірки, або, 

взагалі, моделей з неперервним конфігураційним простором – таких як флюїд 

Леннард-Джонса або подібні до нього) строге аналітичне визначення точки 

кипіння ρL або активності фазового переходу zG все ще залишається 

актуальним. 

З іншого боку, не слід забувати, що сам по собі груповий розклад (1.18) 

статистичної суми систем взаємодіючих частинок [разом з усіма похідними від 
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нього рівняннями стану: ВРС(1.1), ВРСТ (1.3), ВРСА (1.8), УРС (1.26)] є 

абсолютно загальним для будь-яких ґраткових газів, флюїду Леннард-Джонса 

та багатьох інших моделей матерії (навіть квантово-механічних систем). 

Принципова різниця між різними моделями полягає тут лише у формальному 

визначенні та безпосередніх обчисленнях відповідних наборів звідних або 

незвідних групових інтегралів, тобто, ця різниця насправді є скоріше кількісною 

ніж якісною.  

Дійсно, поведінка субкритичних ізотерм усіх розглянутих рівнянь (в 

термінах як звідних {bn}, так і незвідних {k}, групових інтегралів) залишається 

якісно схожою для всіх реалістичних моделей міжмолекулярної взаємодії (коли 

потенціал u(r) описує і відштовхування і притягання): УРС (1.26) дає сталість 

тиску (див. Рис. 1.13) на ізотермах поза точкою ρG (1.24) нуля ізотермічного 

модуля пружності ВРС (1.1) для будь-яких наборів незвідних групових 

інтегралів {k} (якщо цей набір {k} дійсно забезпечує існування кореню ρG 

рівняння (1.24), незалежно від того, яка саме модель розглядається у даному 

конкретному випадку), а ВРСА (1.8) завжди демонструє відповідну розбіжність 

в цій області, не лише для LJ-моделі (див. Рис. 1.9, 1.14), але й для потенціалу 

Морзе, граткових газів [38, 41] і, навіть, систем ідеальних бозонів [169]. Деякі 

сучасні апроксимації нескінченних віріальних серій [37, 44, 45] демонструють 

також злам теоретичних ізотерм в точці ρG (див. Рис. 1.13, 1.14), що робить їх 

якісно схожими з реальними. 

Звичайно, усі ці аргументи представляють собою досить складну «суміш» 

результатів, здобутих за багато років в абсолютно різних підходах, де дійсно 

строгі висновки часто межують із результатами числових досліджень та різного 

роду апроксимаціями. На сьогодні можна навести лише два факти, що набули 

по-справжнього строгого статистичного обґрунтування: 

1) Груповий розклад Майєра в термінах незвідних інтегралів {k} дає строго 

сталий тиск на ізотермах [див. УРС (1.26)] поза точкою ρG нуля 

ізотермічного модуля пружності ВРС (1.1) [32, 35], а ВРСА (1.8) з 

відповідним нескінченним набором {bn} сталих групових інтегралів має 

сингулярність в цій самій точці ρG за величини активності zG, яка зв’язана 

з ρG точним рівнянням (1.28) [12, 35]. 
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2) Безпосередньо в цьому параграфі доведено, зазначена точка zG(ρG) 

сингулярності ВРСА (1.8) [й нуля ізотермічного модуля пружності ВРС 

(1.1)] є активністю фазового переходу [а величина ρG є відповідною 

густиною насичення] ґраткових газів з симетрією «частинка – дірка» (для 

конкретної моделі ґраткового газу Лі – Янга ця активність в точності 

відповідає відомому строгому розв’язку [47]). 

Такі аргументи, як спостережуваний характер самої сингулярності ВРСА 

(стрибок густини за сталих значень тиску й активності), або «реалістичний 

вигляд» теоретичних ізотерм в околі точки ρG, насправді ґрунтуються на 

числових дослідженнях ВРСА або УРС з використанням не абсолютно точних 

наборів групових інтегралів для конкретних статистичних моделей і, на жаль, 

не можуть розглядатись як дійсно строгі докази. Тим не менш, вони дуже добре 

узгоджуються з наведеними вище строгими доказами стосовно початку 

фазового переходу в точці ρG (1.24), і ця узгодженість звичайно ж не може бути 

випадковою. 

Якщо ми й досі не маємо обґрунтованих підстав якось розділяти на 

якісному рівні набори групових інтегралів для різних статистичних моделей 

(принаймні, моделей з реалістичними потенціалами міжмолекулярної 

взаємодії), зазначена вище схожість в поведінці віріальних розкладів для цих 

абсолютно різних моделей повинна сприйматись як фундаментальна 

властивість статистичної суми (її віріальних розкладів) взагалі. Іншими 

словами, якщо густина ρG в точності є точкою насичення (тобто, точкою 

бінодалі) різних ґраткових газів, то ми не маємо ніяких підстав вважати 

відповідну густину [що визначається тим самим загальним рівнянням (1.24)] 

точкою, наприклад, спінодалі для моделі Леннард-Джонса тощо: ми повинні 

вкладати в цю величину ρG однаковий фізичний зміст для всіх моделей з 

реалістичними потенціалами міжмолекулярної взаємодії, а, отже, з якісно 

схожими наборами групових інтегралів. 

Існує ще один важливий аспект стосовно загальності та адекватності 

групового розкладу зі сталими груповими інтегралами для різних моделей 

речовини – аспект, що є прямим наслідком обох перелічених вище строго 

обґрунтованих фактів. Якщо раніше можна було лише припускати, що 
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груповий розклад зі сталими (незалежними від об’єму або густини завдяки 

інтегруванню в нескінченних межах) груповими інтегралами залишається 

адекватним саме до точки розбіжності zG (й нуля ізотермічного модуля 

пружності ρG) по причині того, що в збіжній серії внесок степеневих доданків 

строго спадає з ростом порядку, а для інтегралів нижчих (мікроскопічних) 

порядків спрощення інтегрування в нескінченних межах повинно залишатись 

цілком застосовним (див. Рис. 2.10 та пояснення до нього в тексті п. 1.3.2), то 

відтепер про це можна говорити абсолютно обґрунтовано. 

Дійсно, в моделі ґраткового газу ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13) зі 

«справжніми» залежними від об’єму або густини звідними груповими 

інтегралами {bn(ρ,T)} повинні були б в точності збігатись в усіх можливих 

станах (замість того, щоб давати розбіжність густини на нескінченність в 

позитивному від ρG й негативному від ρL напрямках, відповідно, див. Рис. 2.7). 

Однак, в цьому параграфі звідні групові інтеграли вважались сталими 

(досліджувалась збіжність рядів за степенями активності зі сталими 

степеневими коефіцієнтами), а отримані результати (точний вираз для 

активності фазового переходу (2.24), строга рівність тисків у ВРСА та СВРСА в 

симетричних точках розбіжності) все одно адекватно відображають картину 

конденсації.  

Зокрема, цей факт стає особливо помітним на прикладі інших пар 

симетричних рівнянь: ВРС (1.1) та СВРС (2.20) або УРС (1.26) та СУРС (2.23) 

(які включають в себе вже незвідні інтеграли {k}, а, отже, від самого початку 

містять спрощення нескінченних меж інтегрування). Якщо ці рівняння 

залишаються цілком адекватними до відповідних точок насичення ρG й кипіння 

ρL (принаймні, їх поведінка цілком узгоджується з точним підходом Лі – Янга, 

де взагалі не розглядалась можлива залежність групових інтегралів від 

реальних меж інтегрування) то й спрощення нескінченних меж інтегрування в 

груповому розкладі статистичної суми також залишається застосовним, 

щонайменше до початку фазового переходу.  

Як і раніше, цей важливий висновок може бути узагальненим на всі інші 

статистичні моделі, а не лише браткові гази: груповий розклад Майєрів зі 

сталими (незалежними від об’єму або густини) груповими інтегралами будь-
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яких порядків залишається строгим щонайменше до точки насичення сухої 

пари (точки ρG – нуля ізотермічного модуля пружності ВРС). 

2.4. Висновки до Розділу ІІ 

В цьому розділі для широкого класу статистичних моделей ґраткових 

газів довільної геометрії й вимірності з симетрією «частинка – дірка» (молекули 

яких мають абсолютно тверде ядро, ідентичне окремій комірці просторових 

ґраток, і можуть притягувати або відштовхувати зі скінченним потенціалом 

взаємодії сусідні молекули на будь-яких інших відстанях) був розглянутий 

кластерний підхід до визначення статистичної суми «дірок» й відповідні 

віріальні розклади в щільних станах за степенями активності (СВРСА (2.13) зі 

звідними груповими інтегралами {bn}) та за степенями густини (СВРС (2.20) і 

СУРС (2.23) з незвідними груповими інтегралами {k}), симетричні до 

розглянутих раніше віріальних розкладів в розріджених станах (ВРСА (1.8), 

ВРС (1.1) та УРС (1.26), відповідно). 

Аналітичні дослідження зазначених симетричних розкладів (пар 

симетричних рівнянь: ВРСА та СВРСА, ВРС та СВРС, УРС та СУРС) 

дозволили дійти декількох важливих результатів і висновків, що можуть мати 

велике значення в сучасній статистичній теорії фазових переходів І роду. 

Зокрема, був вперше отриманий точний загальний вираз (2.24а) для 

активності zG фазового переходу будь-якого ґраткового газу (з симетрією 

«частинка – дірка») в залежності від двох його параметрів: густини щільного 

пакування ρ0 та потенціальної енергії однієї молекули в стані щільного 

пакування u0. Саме за досягнення активністю цієї величини zG математично 

розбігаються симетричні розклади за степенями активності зі звідними 

інтегралами {bn} для розріджених станів (ВРСА) та щільних станів (СВРСА): їх 

ізотерми мають розрив густини [у відповідних точках ρG(zG) та ρL(zG)] за 

сталого значення тиску, що є строго однаковим для обох розкладів. 

Слід зазначити, що отримані результати повністю узгоджуються з 

даними, отриманими для окремих моделей ґраткових газів за допомогою інших 

підходів [47, 116] (не пов’язаних безпосередньо з груповим розкладом Майєрів 

та віріальними серіями): наприклад, загальний вираз (2.24а) для активності 
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фазового переходу в точності відповідає відомому розв’язку Лі – Янга для 

двовимірного квадратного ґраткового газу зі взаємодією між молекулами лише 

у найближчих сусідніх комірках [47]. 

Більш того, в точності ту ж саму поведінку демонструють і відповідні 

симетричні рівняння з незвідними груповими інтегралами {k} (ВРС та СВРС, 

УРС та СУРС): ті ж самі точки насичення (ρG) та кипіння (L  0  G) строго 

визначаються в (1.24) для цих рівнянь, як нулі їх ізотермічного модуля 

пружності, і всі зазначені рівняння дійсно дають в цих точках абсолютно 

однаковий тиск. 

Варто особливо зазначити, що всі наведені вище висновки й математичні 

співвідношення були отримані строго аналітично, тобто, не беручі до уваги 

конкретну кількісну інформацію стосовно самих наборів групових інтегралів 

{bn} або {k} для досліджуваних моделей ґраткових газів, а тому, вони можуть 

слугувати по-справжньому строгим підтвердженням результатів, отриманих в 

останні роки на основі кластерного підходу Майєрів [32 - 36, 38, 61, 66, 170, 

171], не лише для ґраткових газів, але й інших статистичних моделей речовини, 

і, нарешті, покласти край багаторічним дискусіям стосовно границь 

застосовності самого групового розкладу (й заснованих на ньому віріальних 

розкладів), характеру його «розбіжності» в щільних станах, фізичного змісту 

точки ρG ізотермічного модуля пружності ВРС (належить вона до бінодалі чи 

спінодалі), тощо. 

Такі рівняння, як ВРС (1.1) та ВРСА (1.8), є цілком загальними для самих 

різних статистичних моделей речовини (різної геометрії та з різними 

потенціалами міжмолекулярної взаємодії), і той факт, що густина ρG з (1.24) 

безперечно є точкою насичення сухої пари для ґраткових газів, вже сам по собі 

доводить такий самий фізичний зміст цієї густини й для інших моделей матерії 

з реалістичним потенціалом міжмолекулярної взаємодії (взаємодії, що містить і 

притягання і відштовхування). По суті, різниця між такими моделями з 

реалістичними потенціалами взаємодії може бути лише кількісною (завдяки 

різниці між значеннями групових інтегралів в конкретних наборах {bn} або {k} 

для різних моделей), а не якісною.  
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Ще одним з важливих висновків цього розділу є те, що груповий розклад 

Майєрів зі сталими (незалежними від реального об’єму системи або густини) 

груповими інтегралами залишається точним принаймні до тієї самої точки 

насичення сухої пари ρG. З одного боку, цей факт дозволяє використовувати 

спрощення нескінченних меж інтегрування для різних моделей в будь-яких 

станах до точки ρG, включно (тобто, впевнено застосовувати в цій області ВРС 

(1.1), УРС (1.26) та відповідне ВРСА (1.8) з нескінченним набором сталих 

звідних інтегралів {bn}, а рівняння (1.24) використовувати для точного 

визначення густини ρG), але, з іншого боку, він суттєво ускладнює визначення 

точки кипіння для статистичних моделей, яким не притаманна симетрія 

«частинка – дірка». 

Дійсно, симетричні ВРСА та СВРСА зі сталими груповими інтегралами 

для граткового газу перестають збігатись одне з одним десь в області фазового 

переходу між точками нуля ρG та ρL (розрив густини у ВРСА не закінчується на 

точці ρL, а у СВРСА – на точці ρG), і якщо для граткового газу симетрія цих 

рівнянь (й симетрія точок ρG та ρL) вже сама по собі знімає проблему 

визначення точки кипіння ρL за відомої точки насичення ρG, то за відсутності 

такої симетрії (коли існують точні віріальні розклади лише для розріджених 

станів до густини ρG: ВРС, УРС та ВРСА, а симетричні до них розклади 

залишаються невідомими) визначення точки кипіння ρL (й, тим більш, опис 

конденсованих станів) стає можливим лише за умови врахування реальної 

залежності групових інтегралів найвищих порядків від об’єму або густини (див. 

Рис. 1.15 та пояснення до нього в тексті п. 1.3.3). 

Більш того, навіть розрахунок сталих (спрощених) групових інтегралів 

високих порядків для реалістичних моделей речовини все ще залишається 

пов’язаним зі значними технічними складнощами, і, незважаючи на безумовну 

важливість отриманих в цьому розділі результатів для статистичної теорії 

загалом, їх практичне використання для конкретних моделей ґраткових газів 

(наприклад, досить точне кількісне визначення самих значень густини в точках 

насичення та кипіння або тиску фазового переходу, тощо) все одно потребує 

громіздких обчислень якомога більшого числа тих самих групових інтегралів 

{bn} або {k}. 
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Розділ ІІІ 

РОЗРАХУНОК ГРУПОВИХ ІНТЕГРАЛІВ  

ДЛЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ҐРАТКОВОГО ГАЗУ 

3.1. Специфіка визначення групових інтегралів  

в моделі ґраткового газу 

3.1.1. Загальні особливості задачі обчислення віріальних коефіцієнтів 

На сьогодні накопичений досить значний досвід обчислення віріальних 

коефіцієнтів {Bi} [або, що є фактично тим же самим згідно з (1.23а), незвідних 

групових інтегралів {k} (1.19)] для самих різних статистичних моделей 

речовини. Зазвичай, розрахунок другого віріального коефіцієнта B2 (першого 

незвідного інтеграла 1), навіть для порівняно складних потенціалів 

міжмолекулярної взаємодії, вже давно не представляє собою великих 

складнощів, а з розвитком обчислювальної техніки почали з’являтись (і 

поступово уточнюватись) дані щодо коефіцієнтів все більш високих порядків. 

Довгий час, «чемпіоном» по числу розрахованих коефіцієнтів залишалась 

модель «абсолютно твердих сфер» [138, 172, 173] (потенціал взаємодії містить 

лише абсолютне відштовхування, u  , на будь-яких відстанях, менших 

певного «діаметру молекули» D, і дорівнює нулю на усіх інших відстанях), і 

така перевага над іншими статистичними моделями є цілком зрозумілою: ця 

модель не тільки має одну з найпростіших форм потенціалу u(r), але й 

незалежну від температури підінтегральну функцію Майєра (1.15), що дозволяє 

визначити лише одне значення певного коефіцієнта для усіх можливих 

температур (у той час, як для складніших моделей взаємодії доводиться 

розраховувати своє значення Bi для кожної температури). 

Визначення віріального коефіцієнта i-го порядку Bi (1.23а) передбачає 

інтегрування усіх незвідних схем (або двох-зв’язних графів, число яких дуже 

швидко зростає зі збільшенням порядку, див. наприклад Рис. 1.8), що є 

частинами відповідного незвідного інтеграла k  i  1 (1.19), по усім можливим 

координатам k  i  1 молекул відносно певної «вузлової» молекули (для 
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тривимірних моделей це означає вже 3k-вимірне інтегрування), і саме ці два 

аспекти дуже ускладнюють числові розрахунки коефіцієнтів високих порядків.  

Квадратурне інтегрування по фіксованому числу m вузлів [174] означає, 

що зі збільшенням порядку віріального коефіцієнту на одиницю загальна 

кількість точок, за якими визначається сумарна величина інтегралу, для 

тривимірної моделі речовини зростає в m
3
 разів. Наприклад, в роботах [44, 74, 

125] розрахунок віріальних коефіцієнтів п’ятого порядку (тобто 4) для 

модифікованого потенціалу Леннард-Джонса та потенціалу Морзе 

здійснювався підсумовуванням вже по 10
16

 – 10
17

 точок, що стало можливим 

лише з використанням сучасної технології багатопоточних обчислень на 

графічних процесорах. 

Крім зростання розмірності інтегрування, зі збільшенням порядку i 

віріального коефіцієнта (або порядку k незвідного інтеграла) ще швидше росте 

число різних незвідних схем (діаграм або графів) інтегрування: для порядку i це 

число наближено визначається як 2
i(i – 1)/2

/i!, а для i = 6, 7, 8, 9 воно в точності 

складає 56, 468, 7 123 та 194 066 незвідних схем, відповідно. Якщо для шостого 

віріального коефіцієнта [175] всі незвідні схеми ще можуть бути в принципі 

запрограмованими безпосередньо («вручну»), то для коефіцієнтів більш 

високих порядків це стає майже неможливим на практиці, і їх обчислення 

потребує вже комп’ютерної реалізації дуже складних алгоритмів автоматичної 

генерації всіх незвідних схем. 

В останні роки розвиток нових ефективних методів числового 

інтегрування (стосовно обчислень віріальних коефіцієнтів особливо варто 

відмітити метод вибірки Майєра [136] та його модифікації [44, 75, 139]) разом 

зі створенням відносно простого алгоритму розрахунків підінтегрального 

виразу для усіх можливих незвідних схем інтегрування [138] значно просунули 

вперед питання визначення віріальних коефіцієнтів для різних моделей 

міжмолекулярної взаємодії.  

Зокрема, у 2015 р. група дослідників під керівництвом Д. Кофке [140] 

отримала для дванадцяти температур значення дев’ятого віріального 
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коефіцієнта B9 моделі Леннард-Джонса, для двох температур – коефіцієнти до 

чотирнадцятого порядку і для однієї – навіть до шістнадцятого (!) порядку, що 

суттєво перевищило порядки коефіцієнтів, відомих для моделі твердих сфер. 

Однак слід зазначити, що для реалізації зазначених розрахунків знадобились 

досить великі обчислювальні потужності (загальний час обчислення одного 

значення віріального коефіцієнта на 5661 паралельних 32-ядерних процесорах в 

Buffalo Center for Computational Research вимірювався сотнями діб!).  

Незважаючи на такі безумовно значимі досягнення, відповідні ефективні 

методи числового інтегрування все ж таки не можуть бути використані 

(принаймні без принципових змін або модифікацій) для визначення віріальних 

коефіцієнтів ґраткового газу завдяки специфічним особливостям цієї 

статистичної моделі. 

 

3.1.2. Групові інтеграли ґраткового газу як точні температурні 

залежності 

Головною й принциповою відмінністю моделі ґраткового газу від інших є 

дискретність її конфігураційного простору, завдяки чому всі групові інтеграли 

(як звідні {bn}, так і незвідні {k}, або віріальні коефіцієнти {Bi}) 

перетворюються на скінченні суми. Слід зазначити, що скінченність цих сум 

обумовлена не скінченними розмірами самої системи, а тим фактом, що 

дискретний потенціал міжмолекулярної взаємодії u(rij) (у вигляді (2.5) або 

більш складної форми) разом із відповідною функцією Майєра fij (1.15) (і 

підінтегральним добутком, куди входить ця функція) для досліджуваних 

моделей ґраткового газу досягають нуля на скінченних відстанях між 

комірками, що дозволяє гарантовано виключити зі справжньої (нескінченної за 

визначенням самих незвідних інтегралів) суми доданки, де відстань до 

«вузлової» молекули перевищує певний поріг. 

З одного боку, ця скінченність дозволяє визначити групові інтеграли 

ґраткового газу абсолютно точно без використання якихось додаткових 

математичних методів (на відміну від моделей з неперервним простором, де 
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інтеграли можуть бути обчислені лише наближено за допомогою різноманітних 

засобів числового інтегрування). 

З іншого боку, надзвичайно велика кількість точок дискретного 

конфігураційного простору відповідних групових інтегралів високих порядків 

робить процес точного підсумовування дуже складним для практичної 

реалізації. Навіть для найпростішого реалістичного потенціалу прямокутної 

ями (2.5) зі взаємодією лише між найближчими сусідами (r0  1) максимальна 

відстань окремої молекули від «вузлової», коли «незвідний» підінтегральний 

добуток може ще відрізнятись від нуля, складає (i div 2) (в одиницях розміру 

однієї комірки), а загальний конфігураційний об’єм інтегрування 

(підсумовування) – (i + 1)
(i – 1)d

 (де i = k + 1 – порядок віріального коефіцієнта, а 

d – вимірність моделі), що дає, наприклад, для п’ятого незвідного інтеграла 

двовимірного ґраткового газу близько 310
8
 точок підсумовування, а в 

тривимірній моделі – вже трохи менше 510
12

 таких точок. 

При цьому, ще залишається актуальною й проблема генерації самих 

незвідних схем інтегрування, але усі ці технічні складнощі все ж таки 

компенсуються можливістю, не просто точного розрахунку групових інтегралів 

у вигляді різних числових значень для певного набору температур, а 

визначення лише однієї абсолютно точної (незалежної навіть від розрядності 

дійсних чисел на конкретному обчислювальному обладнанні) величини у формі 

певної функціональної залежності від температури. 

Дійсно, дискретність самого потенціалу взаємодії u(rij) (величина 

потенціалу може мати тільки скінчену кількість певних значень, які 

відповідають певному дискретному набору можливих відстаней між 

молекулами) та відповідного підінтегрального виразу дозволяє визначити будь-

який незвідний груповий інтеграл k не у вигляді окремого числового значення, 

а в більш загальній функціональній формі: у вигляді суми певних функцій, 

пов’язаних безпосередньо із конкретними значеннями самої функції Майєра 

(1.15). 
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Зокрема, той самий потенціал прямокутної ями (2.5) може давати на 

різних відстанях всього три різних значення функції Майєра: 

   0

0

1 ( 0)

exp 1 (0 )

0 ( )

ij

B

r

f r f r r
k T

r r

 


 
      

 
 

. (3.1) 

Відповідно, кожна незвідна схема дає в окремій точці конфігураційного 

простору добуток певного числа цих значень (1, f(T) або 0) в залежності від 

взаємного розташування молекул, а незвідний груповий інтеграл (в 

безрозмірній формі й без урахування дільника k!, що враховує перестановки 

номерів молекул), як сума по усім точкам та по усім незвідним схемам, повинен 

бути поліномом наступного вигляду: 

   2

0 0 1 2! ...k l

k lT k a a f a f a f       , (3.2) 

де цілі числа a0, a1, a2, ..., al можуть приймати як негативні, так і позитивні 

значення (або взагалі нульові), а максимальний порядок, 

 
 1

2

k k
l


 , (3.2а) 

є максимальним числом функцій Майєра в підінтегральному добутку (число 

зв’язків у найскладнішій незвідній схемі інтегрування). 

Якщо потенціал міжмолекулярної взаємодії має більш складну в 

порівнянні з (2.5) форму (приймає на різних відстанях декілька різних 

скінченних значень, відмінних від 0 або ), то й форма поліному (3.2) 

ускладнюється, не змінюючись за своїм змістом: замість одного відмінного від 

0 та 1 значення f(T) в (3.1), функція Майєра буде приймати вже декілька різних 

значень [f1(T), f2(T), ..., fn(T)], число степеневих коефіцієнтів відповідно 

збільшиться (кожен коефіцієнт aij…m при добутку 1 2 ...i j m

nf f f  буде елементом 

відповідної n-вимірної матриці), а та ж сама величина l з (3.2а) буде визначати 

максимальне значення суми степенів i + j +...+ m. 

Таким чином, комп’ютерна реалізація розрахунків групових інтегралів 

ґраткових газів повинна бути пристосована, не стільки до звичайних 
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арифметичних операцій (підсумовуванню добутків функцій Майєра), а скоріше 

до логічних операцій визначення у кожній точці внесків a0j…m, a1j…m, a2j…m, 

..., aij…m кожної незвідної схеми до сумарного незвідного інтегралу у вигляді 

відповідного масиву цілих чисел (одновимірного як в (3.2) для простого 

потенціалу прямокутної ями (2.5), або багатовимірного для складніших 

потенціалів міжмолекулярної взаємодії). 

 

3.2. Особливості комп’ютерної реалізації розрахунків  

групових інтегралів моделі ґраткового газу 

3.2.1. Алгоритм розрахунків незвідних інтегралів невисоких порядків 

В практичній реалізації алгоритму обчислення незвідних групових 

інтегралів різних моделей ґраткових газів складність потенціалу 

міжмолекулярної взаємодії була обмежена максимум двома різними 

значеннями функції Майєра (скінченними й ненульовими f1(T) і f2(T) , див. 

п. 3.1.2), і загальний результат інтегрування (підсумовування) представляв 

собою двовимірний масив цілих чисел aij розміром (l + 1) у кожному вимірі 

(величина l визначається в (3.2а) порядком інтеграла). 

Для незвідних інтегралів до п’ятого порядку, включно, були створені 

таблиці незвідних схем (графів) у вигляді масивів, кожен елемент яких містив 

інформацію щодо «ваги» (кратності) відповідної схеми та набору «зв’язків» у 

ній (цей «зв’язок» представляв собою просто індекси молекул для окремої 

функції Майєра в підінтегральному добутку). Одна така незвідна схема в певній 

точці конфігураційного простору (за певного варіанта розташування k молекул 

відносно «вузлової») повинна давати лише один добуток конкретних функцій 

Майєра («зв’язків» у схемі), помножений на «вагу». Відповідно, результат для 

однієї окремої схеми визначався, як набір чотирьох цілих чисел, що 

відповідають кількості кожного з чотирьох можливих значень функції Майєра 

(0, 1, f1, f2) в добутку (тобто степені кожного із цих значень в добутку). Нижче 

наведено фрагмент програми (в Pascal)  
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procedure ComplexGraphResult(f: integer; var GRes: TComplexGraphResult); 

begin 

  case f of 

  0: Inc(GRes.Zero); 

 -1: Inc(GRes.f0); 

  1: Inc(GRes.f1); 

  else Inc(GRes.f2); 

  end; 

end; 

 

procedure CalculateComplexGraph(const AF: integer; const AGraph: TGraph); 

var GRes: TComplexGraphResult; 

    i: integer; 

begin 

  GRes := ZeroComplexGraphResult; 

  for i:=0 to AGraph.NumBones-1 do 

    ComplexGraphResult(MayerFunc(SqareDistance(AGraph.Bones[i])), GRes); 

  if GRes.Zero = 0 then // there is no zero Mayer's function 

    CResult[GRes.f1][GRes.f2] := CResult[GRes.f1][GRes.f2] +  

                                 AF*AGraph.weight*Getf1Sign(GRes.f0) 

end; 

де визначається описаний вище набір чотирьох чисел (змінна GRes типу 

TComplexGraphResult, що містить відповідні поля: Zero, f0, f1, f2) шляхом 

додавання одиниці до необхідного числа з набору для певного значення функції 

Майєра (змінна MayerFunc типу відповідної функції TMayerFunction, яка є 

різною для різних моделей ґраткового газу в залежності від геометрії та 

потенціалу взаємодії) за допомогою процедури ComplexGraphResult для всіх 

«зв’язків» певної незвідної схеми (змінна AGraph типу TGraph) усередині 

процедури CalculateComplexGraph, а потім у ній же отриманий набір додається 

до загального результату інтегрування (якщо він не містить нульових значень у 

добутку функцій Майєра): насправді додається (з відповідним знаком 1 у 

степені f0, що визначає функція Getf1Sign) «вага» даної схеми (помножена на 

число можливих перестановок частинок AF у данній конфігурації) до 

результуючого степеневого коефіцієнта aij, де i = f1 визначає степінь при f1, а 

j = f2 – степінь при f2 у результуючому поліномі типу (3.2).  

Ця процедура CalculateComplexGraph повторюється для кожної незвідної 

схеми і для усіх точок конфігураційного простору k молекул («вузлова» 

молекула залишається нерухомою). Для незвідного інтеграла п’ятого порядку 

5 (шостого віріального коефіцієнта B6) повне число точок інтегрування 

(фазовий об’єм в одиницях об’єму однієї комірки v0  1/0) становить 
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282 475 249 для двовимірних ґраток і досягає вже 4 747 561 509 943 для 

тривимірних.  

Значно зменшити загальну кількість конфігурацій у сумі й додатково 

спростити алгоритм можна з використанням симетрії групових інтегралів по 

відношенню до перестановки індексів молекул. Розміщення кожної наступної 

молекули в комірках, номер яких є неменшим за номер комірки, де вже 

розміщена одна з попередніх частинок, дозволяє, з одного боку, врахувати всі 

можливі й дійсно різні конфігурації, але, при цьому, значно зменшує число 

точок підсумовування (повне число різних перестановок враховує множник AF 

в процедурі CalculateComplexGraph наведеного вище фрагменту програмного 

коду). Зокрема, для того ж незвідного інтеграла п’ятого порядку 5 число точок 

в сумі зменшується до 2 869 685 у двовимірних ґратках та до 40 728 272 074 у 

тривимірних (тобто, близько у 100 разів менше ніж без врахування симетрії). 

На жаль, для незвідних інтегралів, порядків вище п’ятого, зростаюче 

число точок інтегрування і, особливо, надзвичайна велика кількість відповідних 

незвідних схем потребують використання вже інших, більш складних, підходів 

до їх обчислення. 

 

3.2.2. Алгоритм Уітлі для інтегралів високих порядків та його 

модифікація  

Вже для сьомого віріального коефіцієнта (шостого незвідного інтеграла) 

загальна кількість принципово різних схем інтегрування (незвідних графів) 

досягає 468, і дуже швидко зростає з підвищенням порядку [175]. Послідовний 

перебір усіх цих схем в автоматичному режимі потребує відповідного 

надзвичайно складного алгоритму, однак нещодавно Р. Уітлі [138] 

запропонував дещо інший підхід до визначення відразу всього незвідного 

підінтегрального виразу в певній точці конфігураційного простору n молекул. 

По суті алгоритм Уітлі повторює груповий розклад Майєра 

конфігураційного інтеграла Qn (для групи з n молекул) в термінах незвідних 

інтегралів за виключенням того, що він здійснюється для підінтегральних 

виразів (будемо позначати ці вирази як f з певними індексами), а не для самих 
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інтегралів. В цьому алгоритмі з усіх можливих діаграм (зв’язних та незв’язних, 

звідних та незвідних) для n молекул, сума яких визначається досить просто: 

  1
n

Q ij

i j

f f


  , (3.3) 

як добуток n(n  1)/2 функцій Майєра fij (1.15), збільшених на одиницю, 

послідовно віднімаються усі добутки (або суми добутків), які не відповідають 

незвідним схемам, а ефективність алгоритму забезпечується його рекурсивною 

реалізацією. 

Сам алгоритм включає два основних етапи. Спочатку з величини fQ (3.3) 

віднімаються усі складові, що відповідають незв’язаним діаграмам (див. 

діаграми а та б на рис. 3.1): 

        C Q C Q

S

f n f n f S f n S   . (3.4) 

У виразі (3.4) величина fC(n) означає суму по всім можливим зв’язаним 

діаграмам (тобто, по суті, підінтегральний вираз відповідного звідного 

інтеграла) для набору з n молекул. Сума береться по усім можливим 

підмножинам S з множини n молекул (розмірів від 1 до n). Усередині суми 

величина fC(S) для кожної підмножини S визначається тим самим виразом (3.4) 

(тобто, рекурсією), а fQ(n  S) визначається у (3.3) для підмножини, що 

залишається, коли з множини n молекул виключають підмножину S. 

Цей етап алгоритму Уітлі передбачає здійснення математичних операцій, 

Рис. 3.1. Різні діаграми для шістьох молекул: незв’язні (а та б), зв’язні (в та г), 

серед яких є тільки одна незвідна (г). 

в 

a б 

г 

v v 
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число яких є пропорційним 3
n
, та використання об’єму комп’ютерної пам’яті, 

пропорційного 2
n
.  

На наступному (останньому та найбільш складному) етапі алгоритму з 

величини fC, що виражає суму по всім зв’язним діаграмам для n молекул (див. 

діаграми в та г на рис. 3.1), виключають всі доданки, які відповідають 

однозв’язним (артикульованим) діаграмам – таким, де існує хоча б одна 

молекула (точка артикуляції) з певним номером v, виключення якої розбиває 

діаграму на дві окремі незв’язані між собою складові. Наприклад, точка v 

діаграми в на рис. 3.1 є точкою артикуляції, в той час, як на діаграмі г вона вже 

не буде точкою артикуляції (її виключення все одно залишить діаграму 

зв’язаною, хоча й звідною). Сума всіх таких артикульованих діаграм  

 ,

1

n

A A v

v

f f


 , (3.5) 

де fA,v є окремою сумою по всім діаграмам з точкою артикуляції v, де всі 

попередні молекули (з номерами менше v) вже не є точками артикуляції, що, 

своєю чергою, визначається наступним співвідношенням: 

        * *

, , , ,A v B v A v B v

S

f n f S f S f S  
  . (3.5а) 

У (3.5а) S означає усі можливі підмножини від множини n, що включають 

до себе молекулу v, а  *S n S v    виражає комплемент цієї підмножини (усі 

інші молекули множини n), який додатково теж містить молекулу v. Величина 

fB,v тут визначає суму по всім діаграмам, в яких відсутні точки артикуляції, як у 

точці v, так і в усіх точках з меншими номерами. Ця величина може бути 

визначена наступною рекурсією: 

      , 1 , , 1B v B v A vf n f n f n   , (3.5б) 

де останній рівень рекурсії виглядає як 

      ,1 ,1B C Af n f n f n  .  

Отже, в цілому, останній етап алгоритму Уітлі означає визначення суми fA 

(3.5) по всім артикульованим діаграмам за допомогою (3.5а) разом з (3.5б).  

В результаті, після віднімання fA від величини fC, визначеної на першому 

етапі за допомогою (3.3) та (3.4), залишається сума тільки по діаграмам, що не 
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містять точок артикуляції, тобто той самий повний підінтегральний вираз 

незвідного інтеграла для n молекул. 

      B C Af n f n f n  , (3.6) 

Слід зазначити, що саме цей алгоритм і забезпечив помітні досягнення в 

сучасних технологіях обчисленнь віріальних коефіцієнтів високих порядків 

[140]. З іншого боку, незважаючи на всю свою ефективність в порівнянні зі 

звичайними алгоритмами пошуку окремих незвідних схем, комп’ютерна 

реалізація усіх етапів алгоритму Уітлі в кожній точці конфігураційного 

простору потребує досить великих обчислювальних затрат і накладає певні 

технічні обмеження на відповідне обчислювальне обладнання (вище вже було 

зазначено, що розрахунки коефіцієнтів високих порядків довелось здійснювати 

за допомогою обчислювальної системи з багатьма потужними процесорами 

[140]). Більш за все це стосується саме останнього, найскладнішого, етапу 

алгоритму [див. співвідношення (3.5), (3.5а), (3.5б)], що потребує операцій, 

кількість яких пропорційна вже n3
n
, та об’єму пам’яті, пропорційного n2

n
. 

За відсутності такого обладнання для прискорення розрахунків великої 

кількості даних сьогодні активно використовують багатопоточні обчислення на 

графічних процесорах, але складність алгоритму для кожного окремого потоку 

при цьому є дуже обмеженою, і реалізація всього алгоритму Уітлі все одно 

залишається майже неможливою по причині значного об’єму пам’яті що 

потребує цей алгоритм для кожного потоку.  

У цих умовах, актуальними є пошуки можливих шляхів спрощення 

алгоритму Уітлі, і перспективним в цьому плані виглядає окрема програмна 

реалізація двох його зазначених вище основних етапів. 

Дійсно, перший етап алгоритму Уітлі (визначення fC(n) у (3.4) за 

допомогою величини fQ(n) з (3.3) та відповідних значень fC(S) та fQ(S) для усіх 

підмножин S множини n молекул) є абсолютно ідентичним визначенню 

звідного інтеграла найвищого порядку bn на основі (1.18) та (1.18а) за відомих 

значень конфігураційного інтеграла Qn та звідних інтегралів bm більш низьких 

порядків (з тією різницею, що замість самих інтегралів використовуються 

тільки відповідні підінтегральні вирази).  
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Цілком аналогічно, другий етап цього алгоритму [визначення fB(n) в (3.6) 

за допомогою величини fC(n) (3.4) та відповідних значень fB,v(S) (3.5)] відповідає 

визначенню незвідного інтеграла n  1 найвищого порядку з (1.20) за відомого 

bn та незвідних інтегралів k нижчих порядків з урахуванням умови (1.20а). 

Найсуттєвіше спрощення алгоритму Уітлі полягає в тому, що реалізація 

його другого (найскладнішого) етапу в кожній точці інтегрування не є 

обов’язковою. Достатньо мати величину звідного групового інтеграла bn, щоб 

вже наприкінці усіх обчислень (тобто, вже після підсумовування по всім 

точкам) визначити відповідний незвідний інтеграл n  1 на основі інформації по 

вже відомим інтегралам k нижчих порядків. 

Причому, для інтегралів (а не відповідних підінтегральних виразів) 

рекурсивний зв’язок [більш зручний у порівнянні з (1.20)] між bn, та його 

незвідними складовими (n  1 та інтегралами k усіх менших порядків) вже 

існує: це розглянуте ще в Розділі І співвідношення (1.27) [51], і воно дозволяє 

визначити незвідний інтеграл найвищого порядку (n  1) на основі відомого 

звідного та інших незвідних навіть простіше ніж на другому етапі алгоритма 

Уітлі:  

 
2

1 ,

1 1

n

n n k n n k

k

k
nb A

n



 



   


 , (3.7) 

де величина An,i визначається (як і раніше) рекурсивним рівнянням (1.27а). 

Таким чином, для групових інтегралів ґраткового газу високих порядків 

пропонується визначати спочатку лише звідний інтеграл bn шляхом 

підсумовування fC(n) (3.4) по усіх точках фазового простору (тобто 

реалізовувати лише перший та найпростіший етап алгоритму Уітлі в певному 

обчислювальному потоці для кожної точки) і лише потім (усього один раз) 

визначати відповідний незвідний інтеграл n  1 за допомогою співвідношення 

(3.7). Такий підхід вже дійсно може бути реалізованим на звичайному 

графічному процесорі (GPU), який підтримує багатопоточні обчислення. 
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3.2.3. Комп’ютерна реалізація багатопоточних обчислень 

З метою спростити визначення підінтегрального виразу звідного 

групового інтегралу fC(n) (3.4) в кожній точці конфігураційного простору у 

вигляді функціональної залежності типу (3.2), замість значень функції Майєра 

fij(r) в (3.1) використовувалась більша на одиницю велична 

 qij(r)  fij(r)  1, (3.8) 

тому що саме вона безпосередньо входить до виразу fQ (3.3) на початковому 

етапі цього алгоритму, а всі наступні операції також можуть бути 

реалізованими в термінах відповідних функцій q{n} (не тільки для пари частинок 

ij, але й для певного набору частинок {n}). Крім того, з тією ж метою 

(спрощення алгоритму) в розрахунках звідних групових інтегралів високих 

порядків використовувався лише найпростіший потенціал міжмолекулярної 

взаємодії (2.5), що дає тільки одне скінченне й відмінне від нуля значення 

функції Майєра. 

В результаті, процес визначення звідного групового інтегралу bn зводився 

до наступних кроків: 

1) У відповідній системі координат, відносно певного початку координат 

(положення молекули № 1) розміщуються (n  1) частинок (№ 2, 3,…, n) таким 

чином, щоб наприкінці інтегрування перебрати всі можливі конфігурації в 

об’ємі, який обмежений максимальною відстанню від початку координат 

(тобто, від першої молекули) (n  1)r0: якщо хоча б одна частинка буде 

знаходитись на більшій відстані, то щонайменше одна з функцій Майєра (3.1) у 

підінтегральному добутку, а отже й сам добуток, будуть дорівнювати нулю. 

Кількість усіх можливих конфігурацій дуже швидко зростає з ростом 

порядку інтеграла, як (2n  1)
d(n  1)

, де d – розмірність моделі ґраткового газу. 

Навіть для двовимірних ґраток це число складає 117649, 43046721, 

25937424601, 23298085122481 для n = 4, 5, 6, 7, відповідно. Значно зменшити 

кількість конфігурацій й додатково спростити алгоритм можна з використанням 

симетрії інтеграла bn по відношенню до перестановки індексів частинок. 

Розміщення кожної наступної частинки у комірках, номер яких є неменшим за 
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номер комірки, де вже розміщена одна з попередніх частинок, дозволяє, з 

одного боку, врахувати всі можливі різні конфігурації, але, при цьому, значно 

зменшує кількість точок підсумовування: для тієї ж самої двовимірної моделі 

це число складає 20825, 1929501, 234531275, 35328324291 (тобто, майже у 6, 

22, 111, 660 разів менше ніж без врахування симетрії), відповідно. 

2) В кожній такій конфігурації визначаються усі можливі парні функції qij 

(3.8): q12, q23, q13 …, а на їх основі – подібні функції вже більш високих 

порядків, що відповідають fQ з (3.3) для різних підгруп частинок: 

 q234  q23 q34 q24,  

 q2345  q23 q34 q24 q25 q35 q45  q234 q25 q35 q45, (3.9) 

 ...  

Крім зменшення числа точок інтегрування, згаданий вище автоморфізм 

звідних схем інтегрування (симетрія відносно перестановки індексів молекул) 

дозволяє додатково спростити сам алгоритм Уітлі. 

По-перше, для кожної окремої конфігурації треба розраховувати, 

фактично, тільки величини fQ з (3.3), а замість рекурсивного обчислення 

величин fC (що відповідають вже зв’язним діаграмам) з (3.4) для різних підгруп 

молекул в кожній точці, можна використовувати відповідні інтегральні 

значення (тобто, самі звідні інтеграли bn нижчих порядків, вже обчислені у 

попередніх розрахунках) лише один раз, на фінальному етапі підсумовування і 

визначення шуканого звідного інтеграла.  

По-друге, відкидається необхідність визначення величин q{n} абсолютно 

для всіх можливих підгруп частинок {n}: наприклад, замість величин q235, q245 

або q345 на фінальному етапі алгоритму використовуються лише значення q234, 

які розраховуються, відповідно, тільки для різних конфігурацій частинок № 2, 

3, 4, незалежно від положень частинки № 5 та інших.  

Слід зазначити, що така (додатково спрощена) реалізація тільки першого 

етапу алгоритму Уітлі [тобто, тільки спрощеної версії рекурсивного 

співвідношення (3.4)] в різних точках конфігураційного простору є дуже 

важливим фактором, що в рази підвищує швидкість обчислень та робить 

особливо ефективним використання багатопоточних розрахунків за допомогою 

GPU. 
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3) Тільки після підсумовування за всіма точками конфігураційного 

простору величин q234, q2345, q23456, … і, нарешті, q123456…n, усього один раз 

реалізується наступний етап алгоритму Уітлі, що виражається рекурсією (3.4). 

Причому, в запропонованому варіанті алгоритму замість рекурсії, як вже було 

зазначено раніше, використовуються вже відомі (попередньо розраховані) 

значення звідних інтегралів менших порядків: 

 4!b4  q1234  q234  32!b2q23  33!b3,  

 5!b5  q{5}  q{4}  42!b2q{3}  63!b3q{2}  44!b4,  

 6!b6  q{6}  q{5}  52!b2q{4}  103!b3q{3}  104!b4q{2}  55!b5, (3.10) 

 7!b7  q{7}  q{6}  62!b2q{5}  153!b3q{4}  204!b4q{3}  155!b5q{2}  66!b6,  

 ...  …  …  

Для того, щоб отримати результат не у вигляді числового значення bn за 

певної температури, а саму функціональну залежність bn(f) або bn(q) [див. (3.2)], 

звичайні арифметичні операції множення та підсумовування (віднімання) в 

(3.10) замінювались на більш складні операції (сукупність логічних та 

арифметичних) з масивами цілих чисел.  

Для кожної точки конфігураційного простору будь-яка величина q{n} була 

цілим числом, що вказувало на степінь величини q (3.8) у відповідному добутку 

функцій qij (нульовому добутку відповідало значення 1).  

Для реалізації багатопоточних обчислень у середовищі Visual Studio була 

створена динамічна бібліотека функцій в яких використовувались можливості 

сучасних GPU (на базі графічної бібліотеки DirectX11 і, зокрема, технології 

Compute Shader). Кожен окремий обчислювальний потік визначав зазначені 

вище цілі величини q{n} для всієї групи молекул та її підгруп у своїй точці 

конфігураційного простору. 

Нижче наведено фрагмент програми зі строковими константами, як 

частинами відповідного «обчислювального шейдера» (Compute Shader), в якому 

реалізовано поступове множення окремих qij (функція «MultQ») та сам вираз 

(3.9) для q{n} різних порядків (функція «GetCluster») для сьомого звідного 

інтеграла b7: 
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const char Shader_Header[] =  

  "int MultQ( int Qi, int Qj )\n"  

  "{\n"  

  " [branch] if ( (Qi < 0) || (Qj < 0) ) { return -1; } else { return Qi + Qj; }\n"  

  "}\n" 

const char Shader_V7[] =  

  "#define NumMols  7\n"  

  "#define MaxThreadID  818805\n"  //an overflow thread does nothing.  

  "#define Dim 13\n" // dimension size, must be (2*NumMols - 1).  

  "#define CenterPos 6\n" // the central position 

  ; 

const char Shader_Bones_V7[] =  

  "#define Qx3(x,y,z) MultQ( x, MultQ(y,z) )\n" 

  "#define IsZero(i) ( !(vMols[i].y || vMols[i].x) )\n" 

  "RESQ GetCluster( uint3 vPos )\n" 

  "{\n" 

  " uint3 vMols[NumMols] = { uint3(CenterPos,CenterPos,0), GetPos(vPos.x), 

GetPos(vPos.y), GetPos(vPos.z), cMols[0].xyz, cMols[1].xyz, cMols[2].xyz };\n" 

  " RESQ Res = {-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1};\n" 

  " int Q = MF(1,2);\n"  

  " if ( IsZero(3) && IsZero(4) && IsZero(5) && IsZero(6) ) { Res.Q2 = Q; }\n" //get Q2 

  " Q = Qx3( Q, MF(1,3), MF(2,3) );\n"  

  " if ( IsZero(4) && IsZero(5) && IsZero(6) ) { Res.Q3 = Q; }\n" //get Q3 

  " Q = MultQ( Qx3(MF(1,4), MF(2,4), MF(3,4) ), Q);\n"  

  " if ( IsZero(5) && IsZero(6) ) { Res.Q4 = Q; }\n" //get Q4 once per running 

  " Q = MultQ( Qx3(MF(1,5), MF(2,5), MF(3,5)), MultQ(MF(4,5), Q) );\n"  

  " if IsZero(6) { Res.Q5 = Q; }\n" //get Q5 once per running 

  " Res.Q6 = MultQ( Qx3(MF(1,6), MF(2,6), MF(3,6)), Qx3(MF(4,6), MF(5,6), Q) );\n"  

  " Res.Q7 = MultQ( Res.Q6, MultQ( Qx3(MF(0,1),MF(0,2),MF(0,3)), 

Qx3(MF(0,4),MF(0,5),MF(0,6)) ) );\n"  

  " return Res;\n"  

  "}\n"  

  ; 

На етапі підсумовування кожна величина q{n} або bn задавалась вже не 

значенням, а відповідним масивом цілих чисел розміром 
 1

1
2

n n  
 

 
. У 

такому масиві i-й елемент визначав степеневий коефіцієнт при q
i
 в 

результуючому інтегралі.  

Після визначення усіх необхідних масивів q{n} звідний інтеграл bn у 

вигляді функціональної залежності від q з (3.8) або f з (3.1) (тобто, також у 

вигляді масиву) визначався у (3.10) за допомогою відповідних операцій 

множення та додавання (віднімання) масивів. 
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3.3. Результати обчислень для різних моделей ґраткового газу 

3.3.1. Звідні групові інтеграли різних ґраткових газів 

На основі запропонованої вище методики визначення групових інтегралів 

ґраткового газу у вигляді точних функціональних залежностей від температури 

(3.2) [де f(T) визначається в (3.1)] було проведено розрахунки двох різних типів: 

для наборів звідних та незвідних інтегралів, відповідно. 

Зокрема, за допомогою графічного процесора (NVIDIA GeForce 

GTX 1060) проводились багатопоточні обчислення звідних групових інтегралів 

{bn} (див. п. 3.2.3) для різних моделей ґраткового газу з найпростішим 

потенціалом взаємодії (2.5) у вигляді прямокутної потенціальної ями (SW-

потенціал, див. Рис. 2.4), результати яких представлені в Таблицях 3.1 – 3.4. 

Таблиця 3.1. Звідні інтеграли двовимірного квадратного ґраткового газу з 

SW-потенціалом (2.5) для r0  1 (модель Лі – Янга) 

n 
1

0! n

nn b   

2 4f  1 

3 36f 
2
  24f  2 

4 24f 
4
  528f 

3
  600f 

2
  144f  6 

5 960f 
5
  9960f 

4
  17760f 

3
  7680f 

2
  960f  24 

6 1440f 
7
  38880f 

6
  224640f 

5
  598320f 

4
  402240f 

3
  93600f 

2
  7200f  120 

7 
110880f 

8
  1572480f 

7
  5453280f 

6
  22639680f 

5
  21666960f 

4
  7922880f 

3
 

 1159200f 
2
  60480f  720 

Таблиця 3.2. Звідні інтеграли тривимірного кубічного ґраткового газу з 

SW-потенціалом (2.5) для r0  1 

n 
1

0! n

nn b   

2 6f  1 

3 90f 
2
  36f  2 

4 72f 
4
  2280f 

3
  1476f 

2
  216f  6 

5 5760f 
5
  79920f 

4
  74400f 

3
  18720f 

2
  1440f  24 
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Таблиця 3.3. Звідні інтеграли двовимірного квадратного ґраткового газу з 

SW-потенціалом (2.5) для r0  2  

n 
1

0! n

nn b   

2 8f  1 

3 24f 
3
  168f 

2
  48f  2 

4 24f 
6
  336f 

5
  2016f 

4
  5472f 

3
  2736f 

2
  288f  6 

5 
1080f 

8
  10560f 

7
  51360f 

6
  152640f 

5
  222000f 

4
  184800f 

3
  34560f 

2
 

 1920f  24 

6 
4320f 

11
  67680f 

10
  496800f 

9
  2160720f 

8
  6242400f 

7
  11815200f 

6
 

 9469440f 
5
  14214240f 

4
  4133760f 

3
  417600f 

2
  14400f  120 

7 

30240f 
14

  584640f 
13

  5433120f 
12

  31409280f 
11

  124881120f 
10

  354009600f 
9
 

 716783760f 
8
  930948480f 

7
  288025920f 

6
  1200447360f 

5
  477066240f 

4
 

 90246240f 
3
  14837760f 

2
  1995840f  720 

Таблиця 3.4. Звідні інтеграли тривимірного кубічного ґраткового газу з 

SW-потенціалом (2.5) для r0  3  

n 
1

0! n

nn b   

2 26f  1 

3 264f 
3
  1950f 

2
  156f  2 

4 1608f 
6
  16560f 

5
  88992f 

4
  256360f 

3
  31356f 

2
  936f  6 

5 
6720f 

10
  90240f 

9
  659880f 

8
  3231840f 

7
  11288640f 

6
  29049120f 

5
 

 48351400f 
4
  8107040f 

3
  393120f 

2
  6240f  24 

 

Моделі відрізнялись одна від одної своєю вимірністю (для двовимірних 

моделей визначались звідні інтеграли до сьомого порядку, включно, див. 

Таблиці 3.1, 3.3, а для тривимірних – лише до п’ятого, див. Таблиці 3.2, 3.4) та 

параметром r0 SW-потенціалу (2.5) (параметр r0  1 відповідає притяганню 

молекул лише у чотирьох найближчих сусідніх комірках для двовимірного 

квадратного газу Лі – Янга, див. Таблицю 3.1, або – у шістьох найближчих 

комірках для тривимірної кубічної моделі, див. Таблицю 3.2; r0  2  для 

двовимірного газу відповідає притяганню вже восьми найближчих молекул, 

див. Таблицю 3.3, а r0  3  для тривимірної моделі – двадцяти шістьох 

молекул, див. Таблицю 3.4). 
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3.3.2. Незвідні інтеграли (віріальні коефіцієнти) ґраткових газів 

В п. 3.2.2 було запропоновано рекурсивне співвідношення (3.7), що 

дозволяє визначати незвідні групові інтеграли {k} на основі вже відомих 

звідних {bn}. Як раніше для звідних інтегралів, так і на цьому етапі для 

незвідних, замість звичайних арифметичних операцій в (3.7) здійснювались 

більш складні (логічні та арифметичні) операції з відповідними масивами, 

завдяки чому результуюче значення кожного незвідного інтеграла також мало 

вигляд поліному k(f) (3.2) для значення f(T) функції Майєра на дні 

потенціальної ями [див. (3.1)]. Отримані таким чином дані, що відповідають 

наведеним у попередньому пункті звідним груповим інтегралам представлені в 

Таблицях 3.5 - 3.8. 

Таблиця 3.5. Незвідні інтеграли двовимірного квадратного ґраткового газу 

з SW-потенціалом (2.5) для r0  1 (модель Лі – Янга) 

k 0! k

kk    

1 4f  1 

2  12f 
2
  1 

3 12f 
4
  40f 

3
  12f 

2
  1 

4  160f 
5
  220f 

4
  80f 

3
  1 

5 60f 
7
  1380f 

6
  1704f 

5
  600f 

4
  40f 

3
  1 

6  1428f 
8
  10584f 

7
  13440f 

6
  5376f 

5
  588f 

4
  1 

Таблиця 3.6. Незвідні інтеграли тривимірного кубічного ґраткового газу з 

SW-потенціалом (2.5) для r0  1 

k 0! k

kk    

1 6f  1 

2  18f 
2
  1 

3 36f 
4
  60f 

3
  18f 

2
  1 

4  480f 
5
  450f 

4
  120f 

3
  1 
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Таблиця 3.7. Незвідні інтеграли двовимірного квадратного ґраткового газу 

з SW-потенціалом (2.5) для r0  2  

k 0! k

kk    

1 8f  1 

2 24f 
3
  24f 

2
  1 

3 12f 
6
  168f 

5
  144f 

4
  64f 

3
  24f 

2
  1 

4 180f 
8
  1120f 

7
  1760f 

6
  1280f 

5
  680f 

4
  80f 

3
  1 

5 
180f 

11
  2820f 

10
  8460f 

9
  17580f 

8
  8940f 

7
  17520f 

6
  4728f 

5
  1320f 

4
 

 40f 
3
  1 

6 
252f 

14
  4872f 

13
  32844f 

12
  41664f 

11
  216636f 

10
  87192f 

9
  218736f 

8
 

 17976f 
7
  78960f 

6
  9744f 

5
  96940f 

4
  81396f 

3
  166488f 

2
  15624f  1 

Таблиця 3.8. Незвідні інтеграли тривимірного кубічного ґраткового газу з 

SW-потенціалом (2.5) для r0  3  

k 0! k

kk    

1 26f  1 

2 264f 
3
  78f 

2
  1 

3 804f 
6
  8280f 

5
  3312f 

4
  1324f 

3
  78f 

2
  1 

4 
1120f 

10
  15040f 

9
  109980f 

8
  399280f 

7
  277360f 

6
  36000f 

5
  22990f 

4
 

 2120f 
3
  1 

 

Насправді, незвідні групові інтеграли не дуже високих порядків можуть 

бути визначені й без використання технології багатопоточних обчислень (див. 

п. 3.2.1), тобто цілком незалежно від відомих значень звідних інтегралів. 

Відповідно, були проведені розрахунки незвідних групових інтегралів {k}, що 

вже представлені в Таблицях 3.5 - 3.8 (до п’ятого порядку для двовимірних 

моделей, див. Таблиці 3.5, 3.7, та до третього порядку для тривимірних, див. 

Таблиці 3.6, 3.8), але на основі розробленої в п. 3.2.1 методики, і також у 

вигляді точних функціональних залежностей від температури (3.2). Абсолютно 

точна збіжність результатів, отриманих за допомого незалежних одна від одної 

методик, повністю підтверджує адекватність обох цих методик. 

Крім того, були розраховані незвідні групові інтеграли {k} до п’ятого 

порядку, включно, і для декількох інших моделей ґраткового газу з простим 



137 
 

SW-потенціалом (2.5): одновимірного газу з притяганням найближчих сусідів 

(див. Таблицю 3.9) та двовимірного з трикутними комірками, де притягуються 

молекули лише в шістьох найближчих комірках (див. Таблицю 3.10). 

Таблиця 3.9. Незвідні інтеграли одновимірного ґраткового газу з  

SW-потенціалом (r0  1). 

k 0! k

kk    

1 2f  1 

2  6f 
2
  1 

3 20f 
3
  6f 

2
  1 

4  70f 
4
  40f 

3
  1 

5 252f 
5
  210f 

4
  200f 

3
  1 

Таблиця 3.10. Незвідні інтеграли двовимірного трикутного ґраткового газу 

з SW-потенціалом (r0  1). 

k 0! k

kk    

1 6f  1 

2 12f 
3
  18f 

2
  1 

3 36f 
5
  108f 

4
  12f 

3
  18f 

2
  1 

4 120f 
7
  540f 

6
  240f 

5
  510f 

4
  1 

5 420f 
9
  2520f 

8
  2790f 

7
  3180f 

6
  2304f 

5
  990f 

4
  1 

 

Були також, проведені розрахунки незвідних групових інтегралів для 

двовимірного квадратного ґраткового газу зі складним потенціалом 

міжмолекулярної взаємодії, що має два різні скінченні й відмінні від нуля 

значення на різних відстанях між кожною парою молекул (див. Рис. 3.2):  

  
1

2
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,     (0 1.25)
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0,      ( 2.25)
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Форма потенціалу (3.11) означає (див. заштриховані області у ґратках на 

Рис. 3.2), що найближчі чотири сусідні молекули взаємодіють з енергією 1 

(відштовхуються, якщо 1 є позитивною висотою відповідного бар’єру, і 

притягуються, якщо 1 є негативним – глибиною певної прямокутної 

потенціальної ями), а шістнадцять молекул у «другій координаційні сфері» – з 

енергією 2 (знов таки притягуються або відштовхуються в залежності від знаку 

величини 2). 

Для цієї моделі ґраткового газу за допомогою розробленої в п. 3.2.1 

методики були визначені незвідні групові інтеграли {k} до четвертого 

порядку, включно, у вигляді точних поліномів двох функцій: f(T) (величина 

функції Майєра, що відповідає значенню потенціалу 1) та g(T) (величина 

функції Майєра, що відповідає значенню потенціалу 2). Отримані таким чином 

поліноми представлені в Таблиці 3.11. 

Рис. 3.2. Потенціал (3.11) зі скінченними відштовхуванням (бар’єр висотою 

  1) та притяганням (яма глибиною 2  2)  

 

u(r) 

2 

2 

 

1 2 3 r 
0 
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Таблиця 3.11. Незвідні інтеграли двовимірного квадратного ґраткового 

газу з потенціалом (3.11) 

k 0! k

kk    

1 16g  4f  1 

2 36g  12)f 
2
  96g

2
f  72g

3
  48g

2
  1 

3 

12g
2
  24g  12) f 

4
  192g

3
  648g

2
  144g  40)f 

3
 

 216g
4
  2112g

3
  240g

2
  216g  12)f 

2
  240g

5
  2400g

4
  1104g

3
  576g

2
)f 

 12g
6
  792g

5
  336g

4
  272g

3
  448g

2
  1 

4 

160g
5
  800g

4
  1600g

3
  1280g

2
  160g  160)f 

5
 

 340g
6
  3480g

5
  12620g

4
  16280g

3
  1620g

2
  320g  220)f 

4
 

 320g
7
  4960g

6
  30080g

5
  67200g

4
  10800g

3
  72000g

2
  960g  80)f 

3
 

 160g
8
  3320g

7
  28560g

6
  106520g

5
  55680g

4
  18720g

3
  1600g

2
  360g)f 

2
 

 880g
8
  13280g

7
  65840g

6
  158400g

5
  15840g

4
  7360g

3
  960g

2
)f 

 980g
8
  14680g

7
  19160g

6
  1440g

5
  2800g

4
  400g

3
  1 

 

Варто особливо підкреслити, що отримані данні по груповим інтегралам є 

не лише абсолютно точними для ґраткових газів конкретної геометрії та 

вимірності, але й, певною мірою, є загальними для різних моделей 

міжмолекулярної взаємодії. Дійсно, завдяки своїй поліноміальній формі вони, 

наприклад, можуть описувати скінченне відштовхування замість притягання в 

SW-потенціалі (2.5), і у ще більшій мірі це стосується потенціалу (3.11): в усіх 

Таблицях 3.1 – 3.11 величина f (або g) є позитивною для притягання, а для 

відштовхування вона просто буде змінювати свій знак. Таким чином, ця 

поліноміальна форма вже сама по собі суттєво розширює область можливих 

застосувань отриманих даних.  

 

3.3.3. Порівняння з розв’язком Лі – Янга 

Серед різних моделей ґраткового газу, для яких у цьому розділі були 

отримані вирази кількох перших звідних {bn} та незвідних {k} групових 

інтегралів (див. Таблиці 3.1 – 3.11), найбільший інтерес представляє собою 

двовимірна модель квадратних ґраток з SW-потенціалом (r0  1), для якої 

існують точні параметри фазового переходу (2.6), отримані Лі та Янгом [46, 47] 
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(див. п. 2.1.4), що, перш за все, дозволяє безпосередньо дослідити збіжність 

існуючих віріальних розкладів (відповідних скінченних порядків) до точного 

розв’язку Лі – Янга [як з боку розріджених станів до точки насичення для 

ВРСА (1.8) та ВРС (1.1), так і з боку конденсованих станів до точки кипіння для 

СВРСА (2.13) та СВРС (2.20)], а, також, перевірити відповідність їх поведінки 

зробленим у Розділі ІІ висновкам. 

Симетрію зазначених пар рівнянь: ВРСА – СВРСА та ВРС – СВРС на 

фоні точних параметрів фазового переходу добре ілюструє Рис. 3.3, де наведено 

субкритичні ізотерми усіх чотирьох рівнянь. 

Треба підкреслити, що ВРСА та СВРСА, ізотерми яких представлено на 

Рис. 3.3, містили саме скінченне число степеневих доданків (n  k  1, де k 

визначає показаний на цьому рисунку максимальний порядок врахованих 

0 0.08 0.16 
-0.2 

0 

0.2 

0.4 

0.84 0.92 1 

1 
3 5 

1 
3 

5 

5 
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1 
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/ 

Рис. 3.3. Ізотерми ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13) (суцільні лінії ліворуч та 

праворуч, відповідно), а також ВРС (1.1) та СВРС (2.20) (пунктир), для ґраткового 

газу Лі – Янга (див. п. 2.1.4) за субкритичної температури T  0.56/kB з урахуванням 

різного числа незвідних інтегралів (порядок незвідних інтегралів k вказаний 

числами на рисунку, а відповідний порядок звідних інтегралів n  k  1). 

Горизонтальний відрізок відповідає розв’язку Лі – Янга (2.6) 
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незвідних інтегралів), і їх поведінка помітно відрізняється від поведінки 

відповідних ВРС та СВРС (зокрема, вона виглядає навіть більш збіжною). 

Однак в Розділі І було показано, що насправді віріальному рівнянню – 

ВРС(i  k  1) скінченного порядку повинно строго відповідати лише ВРСА(n) 

нескінченного порядку (n  ). Те ж саме стосується й пари симетричних 

рівнянь для конденсованих станів ґраткового газу: скінченному СВРС повинно 

строго відповідати нескінченне СВРСА.  

Такі ВРСА та СВРСА нескінченних порядків мають точно співпадати з 

відповідними ВРС та СВРС будь-якого порядку лише до точки нуля 

ізотермічного модуля пружності G (точки екстремуму пунктирних 

залежностей на Рис. 3.3), а поза цією точкою їх ізотерми повинні давати строго 

стале значення тиску. 

Відповідну динаміку ізотерм ВРСА(n) та СВРСА(n) моделі Лі – Янга з 

підвищенням їх порядку n при фіксованому значенні порядку i у ВРС(i) та 

СВРС(i) дійсно демонструє Рис. 3.4. Як і раніше (див. п. 1.3.2), великий набір 

звідних групових інтегралів {bn} (порядків до кількох сотень) визначався тут за 

допомогою рекурсивного співвідношення (1.27) на основі обмеженого (п’ятьма 

першими порядками) набору незвідних інтегралів {k}.  

По суті, ця динаміка нічим не відрізняється від динаміки ізотерм ВРСА 

для моделі Леннард-Джонса (див. Рис. 1.9): в областях поза точками G та L 

нуля ізотермічного модуля пружності ВРС та СВРС (тобто в областях, де 

симетричні віріальні розклади за степенями густини втрачають адекватність – 

пунктирним кривим на Рис. 3.4 відповідають від’ємні значення стисливості) 

симетричні розклади за степенями активності дають залежності P(), що з 

ростом n поступово наближаються до розбіжності – стрибку густини за сталих 

значень тиску і активності (хімічного потенціалу). 

Звичайно, така поведінка на якісному рівні добре укладається у зроблені 

раніше висновки щодо зв’язку математичної розбіжності віріальних розкладів 

за степенями активності (ВРСА та СВРСА) з фізичним процесом конденсації 

ґраткового газу. З іншого боку, дуже помітні кількісні відхилення теоретичних 
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точок насичення й кипіння (значень густини G та L, як і відповідних значень 

тиску в цих точках), розрахованих на основі скінченного набору визначених в 

цьому розділі групових інтегралів, від точного розв’язку дещо знижують 

практичну цінність отриманих результатів (принаймні, на цьому етапі). 

Дійсно, в Розділі ІІ було строго доведено, що ВРС та СВРС з 

нескінченним і точним набором групових інтегралів (як і відповідні ВРСА 

разом з СВРСА) зобов’язані давати строго однаковий тиск в точках насичення й 

кипіння (G та L). Однак, спостережувані на Рис. 3.3, 3.4 значні відхилення 

відповідних значень тиску для ВРС та СВРС в цих точках (відхилення не лише 

від точного розв’язку, але й одне від одного) безпосередньо вказують на те, що 

врахування лише шістьох перших незвідних інтегралів (віріальних коефіцієнтів 

Рис. 3.4. Ізотерми ВРСА(n) (1.8) та СВРСА(n) (2.13) (максимальний порядок 

звідних інтегралів n вказаний на рисунку), а також ВРС (1.1) та СВРС (2.20) 

(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 (2.6) 

0 0.02 0.04 

0 

0.02 

0.04 

0.96 0.98 1 

50 

0

P


 

/ 

400 
100 

50 
100 

400 



143 
 

до сьомого порядку) є явно недостатнім для забезпечення більш-менш 

задовільної точності.  

Слід додати також, що такі ж самі значні відхилення (відхилення значень 

тиску, що дають ВРС та СВРС в точках G та L, відповідно) спостерігаються не 

лише для моделі ґраткового газу Лі – Янга, але й для інших моделей, групові 

інтеграли яких визначались в цьому розділі. Причому, спостережувана, 

надзвичайно повільна, збіжність результатів з ростом порядку врахованих 

коефіцієнтів викликає великі сумніви в тому, що ситуацію можуть принципово 

змінити й розрахунки восьмого, дев’ятого (а, можливо, навіть і двадцятого) 

віріальних коефіцієнтів
9
. Отже, суттєве підвищення точності розглянутих 

віріальних розкладів все ще залишається актуальною проблемою, яка потребує 

подальших детальних досліджень і, можливо, певних нестандартних підходів. 

 

3.4. Висновки до Розділу ІІІ 

У цьому розділі, відповідно до особливостей самої статистичної моделі 

ґраткових газів, була запропонована методика визначення її групових інтегралів 

у вигляді абсолютно точних функціональних залежностей від температури (див 

поліноміальну форму (3.2) в п. 3.1.2). 

Для реалізації цієї методики було розроблено два різні підходи: 

1. Визначення незвідних інтегралів {k} відносно невисоких порядків, для 

яких вже заздалегідь відомі усі (не надто численні) незвідні діаграми, у вигляді 

точних поліномів (у виразах типу (3.2) всі поліноміальні коефіцієнті завжди є 

цілими числами) від скінченного набору значень функції Майєра для заданого 

потенціалу міжмолекулярної взаємодії і певної геометрії просторових ґраток. 

2. Розрахунок на графічних процесорах (за допомогою технології 

багатопоточних обчислень) звідних групових інтегралів {bn} будь-яких 

порядків (величина порядку обмежена не інформацією щодо незвідних діаграм, 

а лише технічними можливостями обчислювального обладнання) у вигляді 

                                           
9
 Тим більш, що технічні можливості реалізації таких розрахунків вже самі по собі є поки що досить 

сумнівними. 
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подібних (3.2) (тобто, також абсолютно точних) поліноміальних залежностей 

від подібного ж набору можливих значень функції Майєра (а, отже, 

залежностей від температури). 

Слід зазначити, що в процесі розробки останнього із зазначених підходів 

було зроблено суттєву модифікацію відомого алгоритму Уітлі [138] (алгоритм 

визначення усього «незвідного» підінтегрального виразу, який не потребує 

генерації відповідних звідних діаграм, див. п. 3.2.2), яка на порядки спрощує 

його комп’ютерну реалізацію (див. див. п. 3.2.2, 3.2.3). 

На основі цих двох підходів (незалежно один від одного) були нарешті 

отримані точні аналітичні вирази звідних {bn} та незвідних {k} інтегралів (у 

випадку двовимірних моделей максимальні порядки n та k досягали 7 та 6, 

відповідно) для ряду ґраткових газів різної геометрії та вимірності (див. 

Таблиці 3.1 – 3.11), як з найпростішим потенціалом міжмолекулярної взаємодії 

[SW-потенціал (2.5)], так і з більш складним потенціалом (3.11) (див. Рис. 3.2). 

На жаль, проведені в цьому розділі дослідження поведінки віріальних 

розкладів зі скінченним набором визначених групових інтегралів 

продемонстрували їх досить невелику точність (особливо за наближення до 

області фазового переходу) і дуже повільну збіжність з ростом числа 

врахованих групових інтегралів.  

Отже, будь-яке подальше підвищення точності потребує, або точної 

інформації по груповим інтегралам принципово вищих порядків, або розробки 

достовірних методів апроксимації вже відомих даних на принципово вищі 

порядки.  
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Розділ ІV 

ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМПТОТИКИ ГРУПОВИХ ІНТЕГРАЛІВ  

ТА ЇХ АПРОКСИМАЦІЯ 

4.1. Асимптотична поведінка групових інтегралів високих порядків 

4.1.1. Схожість асимптотики звідних групових інтегралів для різних 

статистичних моделей речовини 

Будь-яка апроксимація нескінченного ряду на основі лише обмеженого 

набору відомих членів найнижчих порядків завжди може викликати цілком 

ґрунтовні сумніви. Зокрема, вже існуючі екстраполяцій віріальних рядів для 

різних статистичних моделей речовини (потенціалів твердих сфер [145], 

Леннард-Джонса [37, 45], модифікованої моделі Леннард-Джонса [37] та 

потенціалу Морзе [44], див. п. 1.3.3) все одно потребують майбутніх уточнень 

на основі експериментальних даних (даних комп’ютерних симуляцій) або по 

мірі отримання нової інформації щодо коефіцієнтів більш високих порядків. І 

навіть, такі подальші уточнення в принципі не можуть гарантувати, що за 

досягнення певних (наприклад, дуже високих) порядків в послідовності 

віріальних коефіцієнтів не з’явиться якась додаткова залежність (від порядку й 

температури), яка просто залишалась непоміченою у більш низьких порядках, 

але стає визначальною саме з ростом порядку. 

Іншими словами, будь-яка більш-менш впевнена екстраполяція 

нескінченних віріальних рядів (принаймні, в області їх збіжності) повинна була 

б включати в себе підхід не лише з боку низьких порядків, а й, навпаки, з боку 

найвищих (нескінченних) порядків, і такі можливості дійсно існують. 

Зокрема, асимптотична поведінка коефіцієнтів степеневого ряду (з ростом 

їх порядку) просто зобов’язана бути безпосередньо зв’язаною з радіусом 

збіжності такого ряду, і особливий інтерес, з цієї точки зору, представляють 

собою саме віріальні розклади за степенями активності, ВРСА (1.8), в термінах 

звідних групових інтегралів {bn}. Незалежно від того, наскільки точно 

визначено набір незвідних інтегралів {k} (чи є він насправді нескінченним або 
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лише скінченним – чи розбігається віріальний ряд k

k   за досить великого 

значення густини або завжди залишається збіжним) відповідний ряд за 

степенями активності (1.21) 

 2

1

1

1

n

n k
n k

k

n b z
k






  



,  

або дещо інший ряд 

 2 1n

nn b z  , (4.1) 

(де степінь активності зменшена на одиницю з метою зробити ряд 

безрозмірним) точно мають сингулярність, якщо рівняння (1.24) має дійсний 

позитивний корінь G (тобто, за субкритичних температур, коли існує густина 

G, за якої ізотермічний модуль пружності ВРС (1.1) досягає нульового 

значення). 

Причому радіус zG збіжності цього ряду (4.1) також є строго зв’язаним з 

тією ж густиною G рівняннями (1.22) або (1.28) згідно виводу Майєрів для 

ВРС (1.1) [12] (так само як і у виводі точної твірної функції для статистичної 

суми в термінах незвідних інтегралів [32, 35, 66], див. п. 1.3.2). 

Своєю чергою, інформація про радіус збіжності zG(G), вже сама по собі, 

дозволяє зробити певні математично строгі висновки щодо асимптотичної 

поведінки відповідних степеневих коефіцієнтів (тобто звідних інтегралів {bn}) в 

термодинамічній границі (n  ).  

Згідно з теоремою Коші – Адамара [176] асимптотичне значення 

степеневого коефіцієнта ряду (4.1) повинно визначатись через відповідний 

радіус збіжності zG:  

  
1

2 1lim n

n G
n

n b z





 . (4.2) 

Можливість визначити звідні групові інтеграли {bn} високих порядків за 

допомогою рекурсивного співвідношення (1.27) на основі певного набору 

незвідних інтегралів {k} (а, отже, й певного zG(G), розрахованого за 

допомогою рівнянь (1.24), (1.28) на основі цього ж набору {k}) дозволяє 

безпосередньо дослідити відповідність реальної асимптотики звідних інтегралів 
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співвідношенню (4.2) для самих різних моделей міжмолекулярної взаємодії 

[39].  

Цю відповідність теоремі Коші – Адамара добре ілюструють 

Рисунки 4.1 - 4.3, де пунктирна лінія відповідає величині 1/zG [де zG – 

теоретичний радіус збіжності, визначений з (1.24), (1.28)]. Слід зазначити, що 

якісно подібні результати спостерігаються для моделі Леннард-Джонса, її 

модифікацій, потенціалу Морзе та різноманітних моделей ґраткового газу (див. 

п. 3.3) за самих різних субкритичних температур з урахуванням різного числа 

незвідних інтегралів у наборі {k} (звичайно, коли існує розв’язок G рівняння 

(1.24) – нуль ізотермічного модуля пружності ВРС). 

Така закономірність в поведінці звідних групових інтегралів з ростом їх 

порядку дійсно відкриває додаткові можливості для аналітичних досліджень, 

так само як і для підвищення точності числових розрахунків. 

Рис. 4.1. Асимптотика звідних інтегралів LJ-моделі з урахуванням 

нескінченого набору незвідних {k} (апроксимованого згідно з даними роботи 

[37]) для T  0.8/kB  

0 1000 2000 3000 
50.0 

52.0 

54.0 

56.0 

n 

(n
2
b

n
)1

/(
n

 –
 1

) 



148 
 

 

Рис. 4.2. Те ж саме, що й на Рис. 4.1, але для mLJ-моделі (T  0.8/kB) з 

урахуванням лише перших шістьох незвідних інтегралів (верхня залежність) та 

потенціалу Морзе (T  1.0/kB; D  4.0) з урахуванням перших чотирьох 

незвідних інтегралів (нижня залежність) 
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4.1.2. Аналітична форма віріальних розкладів за степенями активності 

Що стосується аналітичного підходу, то спостережувана асимптотика 

субкритичних наборів звідних групових інтегралів {bn} для різних моделей 

речовини дозволяє безпосередньо трансформувати нескінченні віріальні 

розклади тиску й густини за степенями активності [ВРСА (1.8)] у аналітичну 

форму функціональних залежностей та скінченних збіжних серій. 

Якщо починаючи з певного досить великого порядку nmax кожен звідний 

інтеграл визначати за допомогою (4.2), 
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то ВРСА (1.8) можна переписати у вигляді 

 

max

max

max

max

2 1
1

1
1

n n
n

n Pn
n n nB G

n n
n

n n
n n n G

P z
b z O

k T n z

z
nb z O

nz


 


 


   



   



 

 

, (4.4) 

Рис. 4.3. Те ж саме, що й на Рис. 4.1, 4.2, але для ґраткового газу Лі–Янга з 

урахуванням перших п’ятьох незвідних інтегралів (T  0.5/kB) 
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де величини  
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враховують різницю між справжньою величиною звідних інтегралів високих 

порядків та їх наближеним значенням з (4.3). Обидві ці негативні величини
10

 є 

строго спадними за абсолютним значенням з ростом порядку nmax і 

залишаються скінченними (збіжними) навіть за наближення до точки 

сингулярності самого ВРСА (z  zG). 

Додавання й віднімання степеневих доданків виду (4.3) порядків від 2 до 

nmax з урахуванням розкладу натурального логарифму, 

  
1

ln 1
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i

x
x

i

   ,  

і того факту, що b1  1, трансформує (4.4) у наступне рівняння стану в термінах 

активності: 
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, (4.5) 

Звичайно, застосовність рівняння (4.5) обмежена тією ж самою областю 

збіжності «базового» ВРСА (1.8). Ряди для густини (
n

nnb z ) та тиску (
n

nb z ) 

у ВРСА (1.8) повинні розбігатись (в позитивному напрямку) за того ж значення 

активності zG, що й ряд (4.1) (див. п. 1.3.2), і при цьому ж значенні активності 

втрачають свою аналітичність (схожим чином) вирази для густини й тиску 

рівняння (4.5). 

                                           
10

 В окремих випадках справжня величина bn низьких порядків може перевищувати асимптотичне значення 

(4.3), але інтеграли високих порядків (починаючи з певного порядку nmax) завжди менше асимптотичного 

значення (див. Рис. 4.1 - 4.3). 
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З іншого боку, використання РС (4.5) може мати свої суттєві переваги в 

порівнянні з ВРСА (1.8) в його «традиційній» формі нескінченних степеневих 

рядів. Перш за все, це рівняння дозволяє аналітично підтвердити той факт, що в 

точці zG сингулярності ВРСА [у формі (4.5)] ізотермічний модуль пружності 

дійсно дорівнює нулю: легко показати, що граничне значення (за наближення 

до точки zG зліва) похідної тиску по густині в (4.5), 

 
/

lim lim 0
/G Gz z z z

T T

dP dP dz

d d dz 

   
    

    
,  

і це повністю узгоджується з усіма зробленими раніше висновками (як у 

попередніх дослідженнях, так і в даній роботі, див. Розділи І та ІІ) щодо 

справжнього характеру розбіжності ВРСА (1.8) та фізичної природи точки G з 

(1.24): фактично, розбіжність має лише ряд для густини (похідна від логарифму 

великої статистичної суми по хімічному потенціалу
11

), а ряд для тиску 

(логарифм великої статистичної суми) насправді й не розбігається, а, навпаки, 

має стале значення за відповідного стрибку густини. 

Крім того, за відомого радіусу збіжності zG та обмеженого набору 

відомих звідних інтегралів {bn} рівняння стану (4.5) повинно бути суттєво 

точнішим за відповідне ВРСА (принаймні, в області їх збіжності, коли z  zG) 

хоча б по причині того, що РС (4.5) вже містить інформацію про звідні 

інтеграли найвищих порядків, на відміну від завжди «урізаного» на практиці в 

певному скінченному порядку ВРСА (1.8).  

З цієї точки зору, РС (4.5) вже дійсно апроксимує (у певному 

наближенні – наприклад, за умови повного нехтування величинами OP та O) 

увесь нескінченний ряд звідних групових інтегралів, і в статистичні теорії існує 

модель речовини, де адекватність подібної апроксимації може бути 

безпосередньо перевірена в прямих розрахунках. 

 

                                           
11

 Але розбіжність похідної по хімічному потенціалу в процесі фазового переходу не суперечить ніяким 

термодинамічним співвідношенням саме тому, що хімічний потенціал (активність) залишається при цьому 

сталим. 
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4.2. Різні варіанти апроксимації звідних групових інтегралів 

4.2.1. Апроксимація групових інтегралів на основі теореми  

Коші – Адамара 

Незважаючи на те, що рівняння стану (4.5) є лише однією з можливих 

форм ВРСА (1.8), між цими рівняннями існує принципова різниця з точки зору 

практичного використання. Якщо для певної статистичної моделі речовини є 

відомим тільки обмежений набір віріальних коефіцієнтів (незвідних інтегралів 

{k}) то й точність обох рівнянь фактично не буде відрізнятись: рекурсивне 

співвідношення (1.27) дозволяє визначити звідні інтеграли досить високих 

порядків (nmax може на практиці досягати тисяч і десятків тисяч), і різниця між 

ВРСА(nmax) та відповідним РС (4.5) (де zG визначається тим самим обмеженим 

набором незвідних інтегралів) буде зменшуватись з ростом цього порядку nmax 

(ця різниця і визначається, по суті, величинами OP та O). Теоретично, обидва 

рівняння, РС (4.5) і ВРСА(nmax), в границі nmax   повинні в точності 

співпадати між собою та ВРС(i) (де i визначає максимальний порядок 

віріальних коефіцієнтів або k  i  1 – порядок врахованих незвідних інтегралів) 

до точки G нуля ізотермічного модуля пружності, і саме в обмеженості набору 

відомих віріальних коефіцієнтів (незвідних інтегралів {k}) і буде полягати 

основна неточність усіх рівнянь: на основі такого обмеженого набору можна 

розрахувати будь-яке число звідних інтегралів, але дійсно точними з них будуть 

лише i (або k  1) перших інтегралів, а всі інші (як і відповідний радіус 

збіжності zG) будуть вже неточними (розрахованими за наближення, що всі 

віріальні коефіцієнти порядків вище i дорівнюють нулю). 

Ситуація принципово змінюється, якщо незалежно від відомого набору 

незвідних інтегралів існує точна інформація про радіус збіжності zG. В такому 

випадку точно визначеними будуть (як і раніше) перші i звідних інтегралів, але, 

крім цього, набагато точніше (хоча й, звичайно, не абсолютно точно) буде 

визначено нескінченну кількість інтегралів найвищих порядків (завдяки тому, 

що в апроксимуючому рівнянні (4.3) буде використовуватись інформація саме 

про точний радіус збіжності zG). Якщо з цієї точки зору «повернутись» від 
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РС (4.5) до його «базової» форми – ВРСА (1.8), то наявність незалежної 

інформації про радіус збіжності безпосередньо означає можливість нового 

підходу до наближеного визначення необмеженого набору групових інтегралів: 

не лише з боку низьких порядків (на основі обмеженого набору кількох перших 

відомих незвідних інтегралів {k}), але й з боку нескінченних порядків (на 

основі теореми Коші – Адамара, тобто рівняння (4.3), та точного радіусу 

збіжності zG). 

Для моделей ґраткового газу з симетрією «частинка – дірка» в розділі ІІ 

був отриманий точний аналітичний зв’язок (2.24) між параметрами самої 

моделі (u0, 0) і радіусом збіжності симетричних віріальних серій за степенями 

активності та оберненої активності [ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13)]. Цей зв’язок 

дозволяє використати на практиці описаний вище підхід до визначення 

необмеженого набору групових інтегралів різних ґраткових газів, і перше 

питання, що виникає при його реалізації стосується вибору можливих способів 

апроксимації групових інтегралів «середніх» порядків (або, якщо розглядати 

РС (4.5), то питання щодо вибору порядку nmax в цьому рівнянні).  

Дійсно для певних моделей ґраткового газу вже існують точні вирази 

групових інтегралів (як звідних, так і незвідних, див. Таблиці 3.1 - 3.11 

Розділу ІІІ) кількох найнижчих порядків (для звідних інтегралів, скажімо, до 

порядку nmax, включно), а рівняння (2.24) дозволяє визначити точний радіус 

збіжності (у подальшому з метою чітко відрізняти цей точний радіус (2.24) від 

zG, розрахованого в (1.28) на основі обмеженого набору незвідних інтегралів, 

будемо позначати його 
0

Gz ) для будь-якої з цих моделей, а, отже, й відповідне 

асимптотичне значення групових інтегралів найвищих порядків (рівняння (4.3), 

отримане на основі теореми Коші – Адамара, звичайно ж є наближеним, але 

його точність повинна зростати з підвищенням порядку звідних інтегралів). 

При цьому, питання визначення інтегралів проміжних порядків від nmax до 

певних дуже високих (як, до речі, й питання щодо того, які саме порядки 

вважати дуже високими) залишається відкритим. 

У якості першого (найгрубішого) наближення, можна сформувати увесь 

нескінченний набір звідних інтегралів {bn} з відомих «точних» (визначених 
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дійсно точно у вигляді аналітичних залежностей від температури для різних 

моделей ґраткового газу з Таблиць 3.1 - 3.11) інтегралів нижчих порядків (до 

певного порядку nmax, включно) та значень bn з (4.3) для усіх інших порядків 

(n  nmax) [52]. Такій апроксимації відповідає нехтування величинами OP та O в 

РС (4.5) (причому, нехтування починаючи з досить невеликих nmax) або заміна у 

ВРСА (1.8) інтегралів навіть «середніх» порядків відразу асимптотичним 

значенням (4.3), що, звичайно ж, є досить грубим наближенням. 

Рисунок 4.4 демонструє відповідний набір звідних інтегралів для 

ґраткового газу Лі – Янга. Зрозуміло, що заміна невідомих «справжніх» звідних 

інтегралів навіть не дуже високих порядків (починаючи вже з nmax = 6) на 

асимптотичні значення з (4.3) (які, насправді, повинні бути адекватними лише 

для дійсно дуже великих n) не може вважатись цілком коректним підходом: на 

Рис. 4.4 можна наочно побачити досить «сумнівний» різкий перехід залежності 

n
2
bn (у відповідній степені) до сталих значень в околі порядку nmax, хоча для 

залежності самих інтегралів bn (замість n
2
bn) цей перехід і стає вже більш 

плавним (див. Рис. 4.5).  

Рис. 4.4. Звідні інтеграли (n
2
bn), розраховані на основі набору перших п’ятьох 

незвідних інтегралів {k} (пунктир), та апроксимованих рівнянням (4.3) починаючи з 

порядку nmax + 1(суцільна лінія) для моделі Лі – Янга (T  0,5/kB). Горизонтальні 

лінії відповідають радіусам збіжності zG (1.28) (верхня) та 
0

Gz  з (2.24) (нижня). 
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Однак, незважаючи на всю свою спрощеність, навіть такий підхід до 

«виправлення» асимптотики групових інтегралів дає принципово кращі 

результати (в порівнянні з розрахунками, де увесь великий набір {bn} звідних 

інтегралів визначався лише обмеженим набором незвідних {k}, див. Рис. 3.4 в 

п. 3.3.3). Це «покращення» добре ілюструє Рис. 4.6, де на фоні точних 

параметрів фазового переходу ґраткового газу Лі – Янга показані ізотерми 

ВРСА(10000) та СВРСА(10000) з апроксимованим набором звідних інтегралів 

(суцільні лінії на Рис. 4.6, так само як і на Рис. 4.4, 4.5) та з набором {bn}, де всі 

інтеграли визначались за допомогою рекурсивного співвідношення (1.27) на 

основі перших п’ятьох незвідних {k} (пунктир на усіх рисунках). Хоча на 

якісному рівні поведінка ізотерм залишається по суті тією ж самою, Рис. 4.6 

наочно демонструє вражаючі кількісні зміни.  

Зрозуміло, що збіжність з точним розв’язком Лі – Янга (2.6) [47] не є 

абсолютно точною, але значення тиску у ВРСА та СВРСА з апроксимованим 

набором групових інтегралів є вже на порядки ближчими одне до одного (та до 

точного тиску фазового переходу), що цілком відповідає результатам 

аналітичних досліджень, проведених у Розділі ІІ. 

Рис. 4.5. Те ж саме, що й на Рис. 4.4, але для набору bn (замість n
2
bn) 
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Варто ще раз підкреслити, що розглянута апроксимація є дуже 

спрощеною (особливо для інтегралів «середніх» порядків), хоча, з іншого боку, 

отримані на її основі результати вже впевнено свідчать про перспективність її 

подальших уточнень. 

 

4.2.2. Уточнення апроксимації групових інтегралів «середніх» порядків 

Головну «проблему» розглянутої вище апроксимації наочно ілюструє 

Рис. 4.4: дуже сумнівно, що значення (n
2
bn)

1/(n–1)
 дійсно стає строго сталим 

починаючи з певного порядку nmax (тим більш, такого малого nmax). Більш 

правдоподібним виглядав би плавний перехід n
2
bn (у відповідній степені) до 

свого асимптотичного значення 
01 Gz  – перехід, в якому це значення досягалося 
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T = 0.46 /kB 

T = 0.52 /kB 

Рис. 4.6. Ізотерми ВРСА (1.8) (ліворуч) та СВРСА (2.13) (праворуч) моделі 

Лі – Янга зі звідними інтегралами до порядку n = 10000, розрахованими лише на 

основі перших п’ятьох незвідних [за допомогою (1.27)] (пунктир) та з 

використанням апроксимації (4.3) (суцільні лінії). Точки відповідають точним 

параметрам фазового переходу (2.6) 
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б лише в границі n  . Зокрема, для неапроксимованих звідних інтегралів 

(розрахованих на основі обмеженого набору незвідних {k}) залежність від n на 

тому ж Рис. 4.4 (пунктир) веде себе саме таким чином: вона не містить 

помітних зламів і лише в границі наближається до асимптотичного 

значення 1/zG (хоча це значення й суттєво відрізняється від коректного 01 Gz ). 

Існують різні можливості зробити більш плавним перехід від вже відомих 

групових інтегралів {bn} (інтегралів до порядку nmax, включно) до точного 

асимптотичного значення (4.3), однак, досить «природнім» способом було б 

скористатись вже відомою асимптотичною поведінкою тих самих 

неапроксимованих інтегралів {bn}, яка, хоча і є некоректною на кількісному 

рівні, але має якісно коректний (плавний) перехід до свого асимптотичного 

значення (кількісно некоректного 1/zG). 

Отже, у якості другого наближення можна «масштабувати» весь 

необмежений набір звідних інтегралів {bn} таким чином, щоб його асимптотика 

все ж таки відповідала саме точному радіусу збіжності 0

Gz  з (2.24) замість 

неточного zG (визначеного в (1.28) на основі дуже обмеженого набору незвідних 

інтегралів {k}) [50]. Іншими словами, пропонується визначати будь-який 

звідний інтеграл 
0

nb  (в подальшому будемо позначати такий набір 

апроксимованих інтегралів {
0

nb } з метою чітко відрізняти їх від «звичайних», 

тобто неапроксимованих {bn}, які розглядались раніше) на основі вже відомого 

наближеного значення bn (розрахованого за допомогою рекурсивного 

співвідношення (1.27) на основі обмеженого набору незвідних інтегралів {k}) 

наступним чином: 

 

1

0

0

n

G
n n

G

z
b b

z



 
  

 
. (4.6) 

Якщо більш докладно, то практичне використання запропонованої 

апроксимації звідних інтегралів {bn} для конкретної моделі ґраткового газу 

передбачає декілька кроків. На основі відомого для цієї моделі набору 

незвідних інтегралів {k} (за певної температури) визначається набір звідних 

інтегралів {bn} до якомога більших порядків за допомогою представленого в 
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п. 1.3.2 рекурсивного алгоритму [див. рівняння (1.27), (1.27а)]. Крім того, з 

використанням того ж самого обмеженого набору незвідних інтегралів {k} за 

допомогою рівняння (1.24) визначається (наближено) густина G в точці 

насичення, а з рівняння (1.27) – відповідний наближений радіус збіжності zG. 

Наприкінці, набір звідних інтегралів {bn} масштабується рівнянням (4.6) (але 

починаючи тільки з порядку nmax) у шуканий набір { 0

nb } з використанням 

відомих zG та точного радіусу збіжності 0

Gz  (2.24), а отриманий таким чином 

набір { 0

nb } і можна вже безпосередньо використовувати у ВРСА (1.8) та 

СВРСА (2.13) для розрахунків ізотерм даного ґраткового газу.  

Наприклад, Рис. 4.7 наочно демонструє асимптотику набору звідних 

інтегралів {
0

nb }, апроксимованого рівнянням (4.6) за допомогою описаного 

вище підходу, для тієї ж моделі ґраткового газу Лі – Янга та за тієї ж 

температури, що й на Рис. 4.4.  

Звичайно ж, будь-яка апроксимація не може претендувати на абсолютну 

точність (зокрема, в області порядку nmax при переході від точних значень 

звідних інтегралів до апроксимованих все ще спостерігається певний 

Рис. 4.7. Те ж саме, що й на Рис. 4.4, але зі звідними інтегралами {
0

nb }, 

апроксимованими рівнянням (4.6) (суцільна лінія) 
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«сумнівний» стрибок, див. Рис. 4.7), і існує безліч можливостей її подальшого 

уточнення у майбутньому (по мірі накопичення нових точних даних щодо 

інтегралів більш високих порядків разом з підбором достовірніших і більш 

«плавних» залежностей для інтегралів «середніх» порядків), але в даній роботі 

саме описаний вище підхід до наближеного визначення набору звідних 

групових інтегралів { 0

nb } (який, принаймні, гарантує точність перших 

інтегралів і коректність асимптотичної поведінки інтегралів найвищих 

порядків) було обрано для подальших досліджень субкритичної поведінки 

різних моделей ґраткового газу. 

 

4.3. Числові дослідження апроксимованих  

рівнянь стану ґраткових газів 

4.3.1. Ізотерми ґраткового газу Лі – Янга 

Перш за все, розрахунки свідчать про те, що запропонована у п. 4.2.2 

апроксимація у вигляді масштабування (4.6) звідних інтегралів дійсно суттєво 

підвищує збіжність відповідних ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13) до точного 

розв’язку Лі – Янга (2.6) [47] в порівнянні з простою заміною невідомих 

інтегралів їх асимптотичними значеннями (4.3) (і, тим більш, у порівнянні з 

використанням взагалі не модифікованого набору інтегралів {bn}, визначеного 

лише на основі обмеженого ряду незвідних інтегралів {βk}). 

Ці результати добре ілюструє Рис. 4.8, де показані ізотерми ВРСА(10000) 

та СВРСА(10000) з апроксимованим набором звідних інтегралів {
0

nb } (суцільні 

лінії) та «базовим» (не модифікованим) набором {bn} (пунктирні лінії) для 

моделі ґраткового газу Лі – Янга за трьох різних субкритичних температур: 

збіжність суцільних ліній до точних параметрів фазового переходу є вочевидь 

кращою на цьому рисунку в порівнянні з відповідними лініями на Рис. 4.6 (не 

кажучи вже про пунктирні лінії на обох рисунках, які проходять ще не порядки 

далі від точного розв’язку). 

Зокрема, точки, в яких густина починає різко змінюватись (ВРСА та 

СВРСА дають розбіжність – стрибок густини) є набагато ближчими до точок 
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насичення й кипіння (ρG та ρL) розв’язку Лі – Янга (2.6), саме для рівнянь з 

масштабованим в (4.6) набором {
0

nb }, а, крім того, значення тиску, що дають 

ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13) під час такого стрибку густини (під час фазового 

переходу) є незрівнянно ближчими одне до одного, та до точного розв’язку 

(див. Рис. 4.8). у порівнянні з результатами попередніх розрахунків (Рис. 4.6). 

Така поведінка додатково підтверджує справедливість усіх висновків 

стосовно радіусу збіжності ВРСА та СВРСА, характеру розбіжності цих 

рівнянь і фізичного змісту величин ρG та ρL, що були отримані аналітично в 

п. 2.3. Крім того, дивовижна точність результатів, отриманих на основі досить 

грубої апроксимації групових інтегралів середнього порядку (звідні інтеграли 

низьких порядків мають вже відомі абсолютно точні значення з таблиць 3.1 - 

3.11, а асимптотика інтегралів дуже високих порядків також досить точно 

повинна визначатись рівнянням (2.24) для радіусу збіжності 
0

Gz ) може 

опосередковано підтверджувати висновки, зроблені в п. 1.3.2 щодо реального 

впливу групових інтегралів різних порядків на поведінку статистичної суми. 
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T = 0.4 /kB 

T = 0.46 /kB 

T = 0.52 /kB 

Рис. 4.8. Те ж саме, що й на Рис. 4.6, але суцільні лінії відповідають вже 

апроксимації (4.6) 
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За температур нижче критичної (для двовимірної моделі Лі – Янга 

Tкр = 0.5673 /kB) вплив групових інтегралів відносно низьких порядків (як 

звідних, так і незвідних) є визначальним тільки у розріджених станах до точки 

насичення (або симетрично для СВРСА – за низьких значень густини числа 

«дірок» поза точкою кипіння). В околі точки насичення (а, тим більш, поза цією 

точкою) визначальним стає внесок до статистичної суми вже інтегралів 

найвищих порядків. Саме декілька перших інтегралів разом із найвищими і 

визначають здебільшого параметри фазового переходу (тиск та густину в 

точках насичення й кипіння). Навіть суттєві зміни числа точно відомих звідних 

інтегралів не дуже сильно впливають на результати (див. Рис. 4.9). 

З іншого боку, з підвищенням температури (за її наближення до 

критичної) ситуація дещо змінюється: зростають, як відхилення від точного 

розв’язку Лі –Янга, так і залежність від числа врахованих незвідних інтегралів 

Рис. 4.9. Ізотерми ВРСА (1.8) (ліворуч) та СВРСА (2.13) (праворуч) для моделі 

Лі – Янга (T = 0.5 /kB) зі звідними інтегралами {
0

nb }, апроксимованими рівнянням 

(4.6) з різним числом точно визначених інтегралів: nmax = 6 (суцільні лінії); nmax = 4 

(пунктир); nmax = 2 (штрих-пунктир). Точки відповідають точному розв’язку 

(масштаб тиску є значно збільшеним у порівнянні з рисунками 4.8 або 4.6) 
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(тобто, залежність від числа точно визначених звідних інтегралів), і це питання 

потребує окремого дослідження.  

 

4.3.2. Критична температура ґраткового газу зі взаємодією між 

найближчими сусідами 

Навіть на Рис. 4.8 вже можна побачити як з наближенням температури до 

критичної поступово погіршується збіжність ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13) до 

точних параметрів фазового переходу (2.6) двовимірної моделі ґраткового газу 

Лі – Янга: зокрема, з підвищенням температури значення ρG та ρL поступово все 

сильніше відрізняються від тих, що визначаються точним розв’язком. 

Що ж стосується самої критичної температури Tкр, то її практичне 

визначення на основі дуже обмеженої інформації лише щодо кількох перших 

незвідних групових інтегралів представляє собою певну проблему. Річ у тому, 

що строге теоретичне визначення Tкр в рамках групового розкладу, як 

температури, за якої рівняння (1.24) втрачає свій дійсний позитивний розв’язок 

ρG (див. п. 2.3.3, 2.3.4), потребує відповідної точної інформації щодо всього 

повного набору незвідних інтегралів {βk} – інформації, що на теперішній час 

залишається відсутньою для будь-якої моделі ґраткового газу з реалістичним 

потенціалом міжмолекулярної взаємодії (який враховує і притягання, і 

відштовхування). 

На жаль, визначення критичної температури лише на основі обмеженого 

набору відомих на сьогодні незвідних інтегралів дає зовсім незадовільні 

результати. Річ у тому, що, наприклад, для тієї ж моделі Лі – Янга набір 

незвідних інтегралів {βk} утворює складну знакозмінну послідовність до дуже 

високих температур, і врахування лише кількох перших членів цієї 

послідовності (тобто, відомих на цей час незвідних інтегралів) призводить до 

надзвичайної розбіжності результатів розв’язку рівняння (1.24) для величини 

ρG. Розрахунки показують, що врахування у ВРС (1.1) для ґраткового газу Лі – 

Янга двох, чотирьох або шістьох віріальних коефіцієнтів (kmax  1, 3, 5) дає нуль 

ізотермічного модуля пружності в стані щільного пакування (ρG  ρ0, що вже 

само по собі не може відповідати дійсності) за температур (приведених 
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безрозмірних значень kBT/) 2.44, 3.1, 4.1, відповідно, що не лише в рази 

перевищує точну критичну температуру (kBTкр/  0.5673), але й зростає з 

підвищенням порядку ВРС. Відкидання розв’язків ρG рівняння (1.24), які 

перевищують половину густини щільного пакування, дають трохи нижчі 

температури (для ρG  ρ0/2): 1.78, 2.15, 2.74, що, тим не менш, не надто 

покращує всю ситуацію.  

У п. 2.3.5 була отримана додаткова умова (2.26) для густини ρG та набору 

незвідних групових інтегралів {βk} симетричних моделей ґраткового газу. 

Розрахунки ρG за допомогою цієї умови (знов таки, для обмеженого набору 

відомих незвідних інтегралів) дають результати, фактично протилежні 

наведеним вище: розв’язок рівняння (2.26) (густина ρG, що задовольняє цьому 

рівнянню) зникає задовго до досягнення половини ρ0 і за температур близько 

удвічі менших справжньої критичної. Можливо майбутні розрахунки групових 

інтегралів суттєво вищих порядків і зроблять розв’язки рівнянь (1.24) та (2.26) 

більш збіжними, а відповідні оцінки критичної температури точнішими, але на 

теперішньому етапі їх практичне використання просто не має сенсу. 

Альтернативним шляхом розв’язку цієї проблеми на цей час може бути 

застосування необмеженого набору звідних групових інтегралів {
0

nb }, 

апроксимованого рівнянням (4.6) так, як це було описано в п. 4.2.2. В цьому 

випадку критичну температуру ґраткового газу можна було б визначити 

(наближено) як таку, за якої обидва симетричні рівняння, ВРСА (1.8) та 

СВРСА (2.13), мають розбіжність в одній і тій самій густині (ρG  ρL  ρ0/2). 

Відповідні розрахунки були проведені для двох моделей ґраткового газу 

(моделей, для яких вже були досить точно встановлені значення критичної 

температури) зі взаємодією між найближчими сусідами (SW-потенціал (2.4) з 

r0  1): квадратної двовимірної (модель Лі – Янга [47]) та кубічної тривимірної 

[177]. Динаміку розрахованих таким чином значень критичної температури Tкр 

(в порівнянні з відомими значеннями 
0

крT ) з ростом порядку nmax точно відомих 

звідних інтегралів демонструє Рис. 4.10. Отримані результати, також (як і 

отримані у розв’язку (1.24) для обмеженого набору {βk}), перевищують відомі 

значення, але вже не так сильно (в області низьких nmax – майже удвічі для 
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двовимірних ґраток і в близько 1.5 рази для тривимірних), а, головне, вони 

демонструють поступову (хоча й повільну) збіжність до точних значень (див. 

відповідні криві а та б на Рис. 4.10). 

З іншого боку, такі суттєві відхилення розрахованих значень критичної 

температури від точних (на фоні дуже повільної збіжності) разом з поступово 

зростаючими відхиленнями точок сингулярності апроксимованих ВРСА (1.8) та 

СВРСА (2.13) від точних параметрів фазового переходу (2.6) по мірі росту 

температури (див. Рис. 4.8) та її наближення до критичної вказують на те, що в 

навколокритичній області визначальним стає внесок групових інтегралів усіх 

порядків, від нижчих до досить високих, а запропонована вище (див. рівняння 

(4.6) у п. 4.2.2) спрощена апроксимація саме інтегралів «середніх» порядків 

(перші nmax звідних інтегралів визначаються в цій апроксимації точно, як і 

асимптотична поведінка інтегралів найвищих порядків) поступово стає вже 

некоректною. 

Рис. 4.10. Значення критичної температури Tкр (відносно відомих значень 
0

крT ) для 

моделі Лі – Янга (a) та для тривимірного кубічного ґраткового газу (б), розраховані з 

врахуванням різного числа nmax точно визначених звідних інтегралів, як температури, 

за якої ρG для ВРСА (1.8) та ρL для СВРСА (2.13) досягають однакової густини ρ0/2 
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Майбутні уточнення поведінки віріальних розкладів у навколокритичній 

області ґраткових газів будуть можливими лише з появою нової інформації по 

груповим інтегралам більш високих порядків (тобто, з підвищенням nmax) або з 

розвитком більш коректних методів апроксимації інтегралів «середніх» 

порядків (перехідних від відомих нижчих до «майже відомих» найвищих).  

4.3.3. Ізотерми складних моделей ґраткового газу 

Незважаючи на дещо сумнівну точність запропонованої в п. 4.2.2 

апроксимації групових інтегралів ґраткових газів в навколокритичній області, її 

адекватність за нижчих температур, принаймні для моделі Лі – Янга, не 

викликає сумнівів (див. Рис. 4.8), а це, своєю чергою, дозволяє досить впевнено 

використовувати її також і для інших моделей ґраткових газів саме за 

відповідних субкритичних температур. 

Дійсно, численні розрахунки для самих різних моделей (для яких у цій 

роботі були отримані точні дані по звідним та незвідним груповим інтегралам, 

див. Таблиці 3.1 - 3.11) дають якісно подібні результати. На порядки ближчі 

значення тиску в точках кипіння і насичення для апроксимованого ряду звідних 

інтегралів {
0

nb } (в порівнянні зі «звичайним» не масштабованим рядом {bn}) 

спостерігаються для ґраткових газів різної вимірності (відповідні розрахунки 

проводились як для двовимірних, так і тривимірних моделей), довільної 

геометрії (трикутних або квадратних комірок) та, навіть, з різними 

потенціалами міжмолекулярної взаємодії. 

Наприклад, Рис. 4.11 наочно демонструє поведінку ізотерм ВРСА (1.8) та 

СВРСА (2.13) (число n звідних інтегралів в апроксимованому наборі {
0

nb } обох 

рівнянь досягало 10 000) для тривимірного ґраткового газу з потенціалом 

прямокутної ями (2.4) при r0  1 (коли кожна абсолютно тверда частинка 

притягує інші частинки тільки в шістьох найближчих до себе комірках 

кубічних ґраток). Подібні ж результати спостерігались і для моделей з іншими 

значеннями параметру r0 того ж самого SW-потенціалу (2.4): r0  2  для 

двовимірного газу відповідає притяганню вже восьми найближчих молекул 
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(замість чотирьох в моделі Лі – Янга), а r0  3  для тривимірної моделі – 

двадцяти шістьох молекул (замість шістьох у моделі, для якої на Рис. 4.11 

наведено субкритичні ізотерми).  

Навіть принципові зміни у формі самого потенціалу міжмолекулярної 

взаємодії відбиваються на результатах лише кількісно. Зокрема, Рис. 4.12 

демонструє поведінку субкритичних ізотерм ВРСА та СВРСА (n  10 000) для 

двовимірної моделі ґраткового газу з потенціалом взаємодії виду (3.11) (групові 

інтеграли для довільних значень параметрів 1 та 2 цього потенціалу наведено 

в Таблиці 3.11), що враховує скінченне відштовхування (позитивний бар’єр: 

1  ) чотирьох сусідніх молекул у першій координаційній сфері та притягання 

(негативна прямокутна яма: 2  2) шістнадцятьох молекул у другій (див. 

Рис. 3.2), і ця поведінка якісно цілком відповідає спостережуваній для інших 

моделей (див. Рис. 4.8, 4.11). 
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Рис. 4.11. Ізотерми ВРСА (1.8) (ліворуч) та СВРСА (2.13) (праворуч) зі звідними 

інтегралами апроксимованими рівнянням (4.6) з nmax = 4 точними інтегралами для 

тривимірної моделі кубічного ґраткового газу з SW-потенціалом (2.4) (r0  1) 
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Варто особливо підкреслити, що ці результати не тільки повністю 

підтверджують (і на якісному, і вже на кількісному рівнях) усі висновки, 

зроблені раніше на основі суто аналітичних досліджень (стосовно фізичної 

природи нуля ізотермічного модуля пружності віріального розкладу за 

степенями густини або зв’язку між фізичним процесом конденсації та 

математичною розбіжністю розкладів за степенями активності), але й 

дозволяють впевнено використовувати запропонований метод апроксимації 

звідних інтегралів для кількісних досліджень поведінки широкого кола самих 

різних моделей ґраткового газу у будь-яких субкритичних станах: від 

газоподібних до конденсованих, включаючи саму область фазового переходу, 

щодо яких на сьогодні відсутня достовірна інформація з інших джерел. 

 

 /0 

0

P


  

0 0.1 0.2 

0.01 

0.1 

1 

10 

100 

0.8 0.9 1 

T = 3.5 /kB 

T = 5.5 /kB 

T = 7.0 /kB 

Рис. 4.12. Те ж саме, що й на Рис. 4.11, але для двовимірного ґраткового газу зі 

складним потенціалом міжмолекулярної взаємодії (3.11), який враховує скінченні 

відштовхування та притягання (див. Рис. 3.2) 
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4.4. Висновки до Розділу ІV 

Увесь цей розділ був присвячений, по суті, пошукам можливих шляхів 

підвищення точності теоретичного опису субкритичної поведінки різних 

моделей ґраткового газу на базі симетричних віріальних розкладів [зокрема, 

ВРСА (1.8) та СВРСА (2.13)]. 

Перш за все, проведені в п. 4.1 дослідження асимптотичної поведінки 

степеневих коефіцієнтів вказаних розкладів (звідних групових інтегралів {bn}) з 

ростом їх порядку за субкритичних температур для різних статистичних 

моделей речовини (не лише ґраткових газів) повністю підтвердили 

відповідність цієї поведінки відомій теоремі Коші – Адамара (згідно якої 

граничне значення коефіцієнтів степеневого ряду повинно бути строго 

зв’язаним з радіусом збіжності цього ряду [176]).  

Така загальна для різних моделей поведінка дозволила трансформувати 

нескінченні степеневі ряди ВРСА (1.8) у рівняння стану (4.5) (див. п. 4.1.2), що 

містить аналітичні залежності від активності (та радіусу збіжності zG) разом зі 

скінченними й збіжними серіями і може бути більш точною альтернативою (за 

умови відомої інформації про радіус збіжності zG) субкритичним віріальним 

розкладам в області їх збіжності. Зокрема, аналітичні дослідження цього РС 

(4.5) додатково підтверджують той факт, що в околі точки розбіжності ВРСА 

його ізотермічний модуль пружності досягає нульового значення. 

Крім того, відома асимптотична поведінка звідних групових інтегралів 

(відповідність цієї поведінки теоремі Коші – Адамара) робить можливим 

абсолютно новий підхід до апроксимації всього нескінченного набору {bn} 

звідних групових інтегралів.  

У випадку ґраткових газів з симетрією «частинка – дірка», отриманий в 

Розділі ІІ строгий вираз (2.24) для радіусу збіжності віріальних розкладів за 

степенями активності та оберненої активності (ВРСА та СВРСА) безпосередньо 

дозволяє підійти до визначення групових інтегралів таких ґраткових газів не 

лише з боку інтегралів найнижчих порядків (значення яких ще можуть бути 

визначеними в прямих розрахунках, як це було зроблено, наприклад, у Розділі 
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ІІІ для певних моделей ґраткового газу), але й з боку інтегралів найвищих 

(нескінченних) порядків (обчислення яких стають вже технічно неможливими 

навіть з використанням найпотужнішого обчислювального обладнання). 

Відповідно, в п. 4.2 була запропонована спрощена методика апроксимації 

все ще невідомих звідних групових інтегралів «середніх» порядків (проміжних 

між точно відомими інтегралами кількох перших порядків та інтегралами 

найвищих порядків, асимптотичні значення яких повинні відповідати відомому 

радіусу збіжності) за допомогою рівняння (4.6) (див. п. 4.2.2).  

Дослідження запропонованої апроксимації звідних групових інтегралів 

для ґраткових газів різної вимірності та геометрії з різними потенціалами 

міжмолекулярної взаємодії продемонстрували її набагато вищу точність в 

порівнянні з результатами попередніх розрахунків, де всі звідні групові 

інтеграли визначались лише обмеженим набором відомих незвідних інтегралів 

{βk}: для усіх досліджуваних моделей ґраткових газів відповідні ВРСА (1.8) та 

СВРСА (2.13) дають незрівнянно ближчі значення тиску в області фазового 

переходу (що й було теоретично передбачено в Розділі ІІ), а для моделі Лі – 

Янга розраховані значення і тиску, і густини в точках насичення й кипіння 

добре збігаються з відомими точними параметрами фазового переходу. 

Незважаючи на те, що за наближення температури до критичної збіжність 

отриманих результатів поступово погіршується, в області нижчих (тобто, 

субкритичних) температур запропонована апроксимація групових інтегралів 

фактично вперше дає можливість теоретично досліджувати поведінку 

широкого кола самих різних моделей ґраткового газу від газоподібних станів до 

конденсованих (включаючи саму область фазового переходу), не лише на 

якісному, але й на кількісному рівні з достатньо високою точністю. 

Також варто зазначити, що ця апроксимація має великі перспективи 

подальшого уточнення по мірі появи нової точної інформації щодо групових 

інтегралів більш високих порядків або за допомогою підбору більш коректних 

функцій переходу від відомих інтегралів найнижчих порядків до 

асимптотичних (також вже відомих) значень інтегралів найвищих порядків.  



170 
 

ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі проведено аналітичні й числові дослідження 

особливостей поведінки різних віріальних розкладів (як за степенями густини в 

термінах незвідних групових інтегралів, так і за степенями активності в 

термінах звідних інтегралів) для відомої статистичної моделі ґраткового газу та 

зв’язку між цими особливостями і фізичним процесом конденсації. Головні 

висновки та результати проведених досліджень полягають у наступному: 

1. Встановлено, що віріальному розкладу за степенями густини з певним 

набором відомих віріальних коефіцієнтів (тобто, незвідних групових 

інтегралів) в теорії повинні строго відповідати лише нескінченні розклади 

за степенями тиску або степенями активності, і, відповідно, область 

застосовності розкладу за степенями густини (навіть у випадках, коли цей 

розклад є скінченним і завжди збіжним) завжди обмежена радіусом 

збіжності нескінченних розкладів за степенями активності. 

2. Вперше отримано простий, але загальний, аналітичний зв’язок між 

параметрами конкретної моделі ґраткового газу та радіусом збіжності 

відповідних субкритичних віріальних розкладів за степенями активності. 

3. Без використання кількісної інформації стосовно певних наборів звідних 

або незвідних групових інтегралів строго доведено рівність тиску в 

симетричних розкладах, як за степенями активності, так і за степенями 

густини, в точках нуля їх ізотермічного модуля пружності, які в точності 

відповідають зазначеному вище радіусу збіжності, що, своєю чергою, 

відповідає ознакам конденсації, тобто, визначає цей радіус збіжності як 

активність фазового переходу ґраткових газів. 

4. Отримані таким чином аналітичні співвідношення цілком узгоджуються з 

результатами інших сучасних теоретичних досліджень процесу 

конденсації в різних статистичних моделях речовини (і не лише ґраткових 

газів), так само, як і з існуючими даними по ґратковим газам (зокрема, з 

точним розв’язком Лі – Янга для фазового переходу двовимірної моделі 
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ґраткового газу), і додатково підтверджують повну адекватність розкладу 

Майєрів для статистичної суми зі сталими груповими інтегралами, 

принаймні, до точки конденсації досліджуваних систем. 

5. З метою розширити можливості практичного використання отриманих 

теоретичних результатів була розроблена нова методика визначення 

групових інтегралів ґраткових газів у вигляді точних функціональних 

залежностей від температури. 

6. Для розрахунків групових інтегралів високих порядків була запропонована 

модифікація відомого алгоритму генерації незвідних схем інтегрування з 

урахуванням специфіки моделі ґраткового газу, яка суттєво спрощує цей 

алгоритм і робить можливою його практичну реалізацію в багатопоточних 

обчисленнях. 

7. Для кількох моделей ґраткового газу різної геометрії та вимірності з 

різними потенціалами міжмолекулярної взаємодії були отримані точні 

температурні залежності незвідних групових інтегралів до шостого 

порядку (звідних інтегралів – до сьомого). 

8. Досліджено асимптотичну поведінку звідних групових інтегралів різних 

моделей речовини з ростом їх порядку та встановлено, що ця поведінка в 

точності відповідає теоремі Коші – Адамара, що, своєю чергою, відкриває 

нові можливості визначення віріального ряду в області дуже високих 

порядків. 

9. Запропоновано загальну апроксимацію групових інтегралів високих 

порядків для різних моделей ґраткового газу, яка, не лише на якісному, але 

й на кількісному рівні адекватно описує субкритичну поведінку таких 

систем від газоподібних станів до конденсованих, включаючи область 

фазового переходу.  

  



172 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

[1] M. Thiesen, Ann. Phys. 260, 467 (1885). 

[2] H. Kamerlingh Onnes, In Through Measurement to Knowledge K. Gavroglu, 

Y. Goudaroulis, Eds., 146 (Springer Netherlands, 1991). 

[3] O. H. Kamerlingh, KNAW Proceedings 4, 125 (1902). 

[4] J. H. Dymond, E. B. Smith, The virial coefficients of pure gases and mixtures : 

a critical compilation (Clarendon Press, Oxford, 1980). 

[5] Н. Н. Боголюбов, Проблемы динамической теории в статистической 

физике (Гостехиздат, М.-Л., 1946). 

[6] R. Brout, Phys. Rev. 115 (4), 824 (1959). 

[7] F. Harary, E. M. Palmer, Graphical Enumeration (Academic Press, New York, 

1973). 

[8] R. Balescu, Equilibrium and Nonequilibrium Statistical mechanics (John 

Wiley, New York, 1975). 

[9] R. Brout, P. Carruthers, Lectures on the Many-Electron Problem (Wiley, New 

York, 1963). 

[10] J. G. Kirkwood, J Chem Phys 6 (2), 70 (1938). 

[11] H. D. Ursell, Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 23 (06), 685 (1927). 

[12] J. E. Mayer, M. G. Mayer, Statistical Mechanics 2nd ed. (John Wiley, New 

York, 1977). 

[13] R. K. Pathria, Statistical Mechanics (Butterworth-Heinemann, Oxford, 1997). 

[14] J. A. Beattie, Proc Natl Acad Sci USA 16 (1), 14 (1930). 

[15] G. Scatchard, Proc Natl Acad Sci USA 16 (12), 811 (1930). 

[16] L. F. Epstein, J. Chem. Phys. 20 (12), 1981 (1952). 

[17] W. E. Putnam, J. E. Kilpatrick, J. Chem. Phys. 21, 951 (1953). 

[18] G. A. Martynov, Physics-Uspekhi 42 (6), 517 (1999). 



173 
 

[19] A. G. Vompe, G. A. Martynov, J Chem. Phys. 106, 6095 (1997). 

[20] E. M. Apfelbaum, V. S. Vorob'ev, G. A. Martynov, J Chem. Phys. 127, 064507 

(2007). 

[21] O. Jenssen, P. C. Hemmer, Phys. Lett. A 35, 149 (1971). 

[22] J. Groeneveld, Physics Letters 3, 50 (1962). 

[23] O. Penrose, J. Math. Phys. 4, 1312 (1963). 

[24] D. Ruelle, Ann. Phys. 25, 109 (1963). 

[25] G. Gallavotti, S. Miracle-Sole, Commun. Math. Phys. 7, 274 (1968). 

[26] J. L. Lebowitz, O. Penrose, J. Math. Phys. 5, 841 (1964). 

[27] J. G. Briano, E. D. Glandt, Fluid Phase Equilib. 5, 207 (1981). 

[28] A. J. Schultz, D. A. Kofke, Mol. Phys. 107, 2309 (2009). 

[29] J. H. Yang, A. J. Schultz, J. R. Errington, D. A. Kofke, Mol. Phys. 113, 1179 

(2015). 

[30] H. E. DeWitt, F. J. Rogers, V. Sonnad, Phys. Rev. E 77 (5), 051133 (2008). 

[31] M. Kac, G. E. Uhlenbeck, P. C. Hemmer, J. Math. Phys. 4, 216 (1963). 

[32] M. V. Ushcats, Phys. Rev. Lett. 109 (4), 040601 (2012). 

[33] М. В. Ушкац, Вісник Харківського Національного Університету 

ім.В.Н.Каразіна 1020, 6 (2012). 

[34] M. V. Ushcats, Phys. Rev. E 87 (4), 042111 (2013). 

[35] M. V. Ushcats, L. A. Bulavin, V. M. Sysoev, V. Y. Bardik, A. N. Alekseev, 

Journal of Molecular Liquids 224, 694 (2016). 

[36] M. V. Ushcats, J Chem. Phys. 138, 094309 (2013). 

[37] M. V. Ushcats, J Chem. Phys. 141, 101103 (2014). 

[38] M. V. Ushcats, L. A. Bulavin, V. M. Sysoev, S. Y. Ushcats, Phys. Rev. E 96 

(6), 062115 (2017). 



174 
 

[39] S. Ushcats, M. Ushcats, L. Bulavin, O. Svechnikova, I. Mykheliev, Pramana – 

J. Phys. 91 (3), 31 (2018). 

[40] M. V. Ushcats, S. Y. Ushcats, L. A. Bulavin, V. M. Sysoev, Phys. Rev. E 98 

(3), 032135 (2018). 

[41] M. V. Ushcats, L. A. Bulavin, V. M. Sysoev, S. Y. Ushcats, Ukrainian Journal 

of Physics 62, 533 (2017). 

[42] M. V. Ushcats, Phys. Rev. E 91 (5), 052144 (2015). 

[43] M. V. Ushcats, L. A. Bulavin, V. M. Sysoev, S. J. Ushcats, Phys. Rev. E 94 (1), 

012143 (2016). 

[44] M. V. Ushcats, S. J. Ushcats, A. A. Mochalov, Ukr. J. Phys. 61, 160 (2016). 

[45] A. J. Schultz, D. A. Kofke, Fluid Phase Equilib. 409, 12 (2016). 

[46] C. N. Yang, Phys. Rev. 85 (5), 808 (1952). 

[47] T. D. Lee, C. N. Yang, Phys. Rev. 87 (3), 410 (1952). 

[48] M. V. Ushcats, L. A. Bulavin, V. M. Sysoev, S. Y. Ushcats, Phys. Rev. E 96 

(6), 062115 (2017). 

[49] M. V. Ushcats, L. A. Bulavin, S. Y. Ushcats, Phys. Rev. E 98 (4), 042127 

(2018). 

[50] S. Y. Ushcats, M. V. Ushcats, V. M. Sysoev, D. A. Gavryushenko, Ukr. J. 

Phys. 63 (12), 1067 (2018). 

[51] М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац, Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір №75142 від 1.12.2017 (2017). 

[52] С. Ю. Ушкац, М. В. Ушкац, А. Н. Алексеев, Дослідження в механіці й 

математиці 23 (2), 101 (2018). 

[53] A. A. Mochalov, S. Y. Ushcats, M. V. Ushcats, Fundamentalis scientiam 3, 88 

(2017). 

[54] A. A. Mochalov, S. Y. Ushcats, Siences of Europe 1 (14), 108 (2017). 



175 
 

[55] A. A. Mochalov, S. Y. Ushcats, Magyar Tudományos Journal 19, 40 (2018). 

[56] М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац, Тези доповідей міжнародної науково-

практичної конференції "Проблеми механіки та фізико-хімії 

конденсованого стану речовини", 163 (Миколаїв, 2015). 

[57] М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац, Материалы XІІ Международной научно-

практической конференции “Научные перспективы XXI века. Достижения 

и перспективы нового столетия”, 139 (Новосибирск, 2015). 

[58] М. В. Ушкац, А. А. Мочалов, С. Ю. Ушкац, Міжнародна науково-

практична конференція "The development of innovation in Engineering, 

Physical and Mathematical Sciences", 130 (Николаев, 2016). 

[59] М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац, А. А. Мочалов, Матеріали ІV Всеукраїнської 

науково-технічної конференції “Теоретичні проблеми та прикладні 

аспекти сучасної технічної фізики”, 7 (Миколаїв, 2016). 

[60] А. А. Мочалов, С. Ю. Ушкац, М. В. Ушкац, Матеріали ІV Всеукраїнської 

науково-технічної конференції “Теоретичні проблеми та прикладні 

аспекти сучасної технічної фізики”, 23 (Миколаїв, 2016). 

[61] М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац, ІІІ міжнародна конференція «Актуальні 

проблеми розвитку світової науки», 104 (Київ, 2017). 

[62] B. Taylor, Methodus incrementorum directa et inversa (Typis Pearsonianis 

prostant apud Gul. Innys ad Insignia Principis in Coemeterio Paulino, London, 

1715). 

[63] C. MacLaurin, A Treatise of Algebra: In Three Parts (A. Millar & J. Nourse, 

London, 1748). 

[64] E. Clapeyron, Journal de l'École Polytechnique XIV, 153 (1834). 

[65] М. В. Ушкац, Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№50077 від 9.07.2013 Бюл. № 31, 369 (2013). 

[66] V. M. Bannur, Physica A 419, 675 (2015). 



176 
 

[67] J. E. Lennard-Jones, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, 

Physical and Engineering Science 106, 463 (1924). 

[68] J. E. Lennard-Jones, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, 

Physical and Engineering Science 106, 441 (1924). 

[69] J. Q. Broughton, G. H. Gilmer, J Chem. Phys. 79, 5095 (1983). 

[70] T. Sakagami, K. Fuchizaki, Journal of Physics: Conference Series 215, 012123 

(2010). 

[71] Y. Asano, K. Fuchizaki, J Chem. Phys. 137, 174502 (2012). 

[72] K. Fuchizaki, Y. Asano, J. Phys. Soc. Jpn. 82, 124001 (2013). 

[73] Y. Asano, K. Fuchizaki, J. Phys. Soc. Jpn. 83, 034601 (2014). 

[74] M. V. Ushcats, Ukr. J. Phys. 59, 172 (2014). 

[75] M. V. Ushcats, J Chem. Phys. 140, 234309 (2014). 

[76] М. В. Ушкац, К. Д. Евфимко, Вiсник Одеського національного 

університету. Мат. i мех. 19, 37 (2014). 

[77] G. Mie, Ann. Phys. 316, 657 (1903). 

[78] T. Kihara, J. Phys. Soc. Jpn. 6, 289 (1951). 

[79] R. A. Buckingham, Proceedings of the Royal Society of London A: 

Mathematical, Physical and Engineering Sciences 168, 264 (1938). 

[80] P. M. Morse, Phys. Rev. 34 (1), 57 (1929). 

[81] W. H. Stockmayer, J Chem. Phys. 9, 398 (1941). 

[82] W. H. Stockmayer, J. A. Beattie, J Chem. Phys. 10 (7), 476 (1942). 

[83] H. Margenau, Phys. Rev. 36 (12), 1782 (1930). 

[84] S. D. Hamann, W. J. McManamey, Trans. Faraday Soc. 49, 149 (1953). 

[85] G. A. Bottomley, T. A. Remmington, R. Whytlaw-Gray, Proceedings of the 

Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 

246 (1247), 514 (1958). 



177 
 

[86] G. Thomaes, R. van Steenwinkel, Nature 193, 160 (1962). 

[87] A. Quigley, J. Y. Heng, J. M. Liddell, D. R. Williams, European Journal of 

Pharmaceutics and Biopharmaceutics 85 (3), 1103 (2013). 

[88] J. H. Dymond, M. Rigby, E. B. Smith, J Chem. Phys. 42, 2801 (1965). 

[89] R. B. Stewart, R. T. Jacobsen, J. Phys. Chem. Ref. Data 18, 639 (1989). 

[90] W. H. Stockmayer, E. F. Casassa, J. Chem. Phys. 20 (10), 1560 (1952). 

[91] H. W. Graben, R. D. Present, Rev. Mod. Phys. 36 (4), 1025 (1964). 

[92] P. G. Kusalik, F. Liden, I. M. Svishchev, J. Chem. Phys. 103 (23), 10169 

(1995). 

[93] G. Garberoglio, A. H. Harvey, J Res Natl Inst Stand Technol 114 (5), 249 

(2009). 

[94] J. D. van der Waals, J. Stat. Phys. 20, 200 (1979). 

[95] R. J. Baxter, Exactly Solved Models in Statistical Mechanics (Dover 

Publications, 2007). 

[96] J. Clerk-Maxwell, Nature 11, 357 (1875). 

[97] C. Tsonopoulos, J. L. Heidman, Fluid Phase Equilibria 57 (3), 261 (1990). 

[98] I. Polishuk, Ind. Eng. Chem. Res. 48 (23), 10708 (2009). 

[99] R. Privat, Y. Privat, J.N. Jaubert, Fluid Phase Equilibria 282 (1), 38 (2009). 

[100] C. H. Ting, C. C., S. Chen, J. Chung Cheng Inst. Tech. 3 (1), 77 (1972). 

[101] M. Benedict, G. B. Webb, L. C. Rubin, J Chem Phys 8 (4), 334 (1940). 

[102] J. J. Nicolas, K. E. Gubbins, W. B. Streett, D. J. Tildesley, Mol. Phys. 37, 1429 

(1979). 

[103] J. K. Johnson, J. A. Zollweg, K. E. Gubbins, Mol. Phys. 78, 591 (1993). 

[104] J. Kolafa, I. Nezbeda, Fluid Phase Equilibria 100, 1 (1994). 

[105] R. A. Dobbins, K. Mohammed, J. Phys. Chem. Ref. Data 17 (1), 1 (1988). 

[106] K. K. Mon, Phys. Rev. E 97 (5), 052114 (2018). 



178 
 

[107] B. Jäger, R. Hellmann, E. Bich, E. Vogel, The Journal of Chemical Physics 135 

(8), 4308 (2011). 

[108] J. Wiebke, F. Senn, E. Pahl, P. Schwerdtfeger, The Journal of Chemical 

Physics 138 (7), 1105 (2013). 

[109] R. Hellmann, E. Bich, J. Chem. Phys. 135 (8), 4117 (2011). 

[110] D. Brydges, P. Federbush, Comm. Math. Phys. 49, 233 (1976). 

[111] A. Isihara, Progress of Theoretical Physics Supplemen 44, 1 (1969). 

[112] F. J. Rogers, H. E. DeWitt, Phys. Rev. A 8 (2), 1061 (1973). 

[113] H. E. DeWitt, M. Schlanges, A. Y. Sakakura, W. D. Kraeft, Physics Letters A 

197 (4), 326 (1995). 

[114] A. Alastuey, A. Perez, Phys. Rev. E 53 (6), 5714 (1996). 

[115] S. N. Isakov, Commun. Math. Phys. 95, 427 (1984). 

[116] J. S. Langer, Annals of Physics 281, 941 (2000). 

[117] P. Fonseca, A. Zamolodchikov, Journal of Statistical Physics, Vol. 110, Nos. 3–

6, March 2003 110, 527 (2003). 

[118] O. Jenssen, P. C. 3. 1. (. Hemmer, Phys. Lett. A 35, 149 (1971). 

[119] Д. В. Гиббс, Основные принципы статистической механики (ОГИЗ, 

Москва - Ленинград, 1946). 

[120] A. Isihara, Statistical physics (Academic Press, New York-London, 1971). 

[121] И. Р. Юхновский, М. Ф. Головко, Статистическая теория классических 

равновесных систем (Наукова Думка, Киев, 1980). 

[122] Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Статистическая Физика (Наука, Москва, 

1976). 

[123] I. I. Адаменко, Л. А. Булавiн, Фiзика рiдин та рiдинних систем (АСМI, 

Київ, 2006). 



179 
 

[124] Б. І. Лев, Окремі питання статистичної фізики конденсованих систем 

(ІТФ ім.М.М.Боголюбова НАН України, Київ, 2008). 

[125] М. В. Ушкац, Опис процесу конденсації однокомпонентних флюїдів на 

основі статистичного підходу Гіббса. Дис. на здоб. наук. ступ. доктора 

фіз.-мат. наук (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, 2018). 

[126] Н. А. Смирнова, Методы статистической термодинамики в физической 

химии (Высшая школа, Москва, 1982). 

[127] О. М. Полторак, Термодинамика в физической химии (Высшая школа, 

Москва, 1991). 

[128] G. A. Martynov, G. N. Sarkisov, J Chem. Phys. 93, 3445 (1990). 

[129] R. Evans, R. J. F. Leote de Carvalho, J. R. Henderson, D. C. Hoyle, J Chem. 

Phys. 100, 591 (1994). 

[130] D. A. Tikhonov, G. N. Sarkisov, Russian Journal of Physical Chemistry 74, 470 

(2000). 

[131] L. S. Ornstein, F. Zernike, Proc. Acad. Sci. 17, 793 (1914). 

[132] М. В. Ушкац, О. Є. Люлька, Наукові доповіді призерів II туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фізики: Зб. 

Наукових праць, 53 (2012). 

[133] М. В. Ушкац, С. С. Коваль, С. В. Коваль, MOTROL 14, 119 (2012). 

[134] М. В. Ушкац, А. А. Гайша, Вісник Харківського Національного 

Університету ім.В.Н.Каразіна 1075, 67 (2013). 

[135] K. R. S. Shaul, A. J. Schultz, D. A. Kofke, Collection of Czechoslovak 

Chemical Communications 75 (4), 447 (2010). 

[136] J. K. Singh, D. A. Kofke, Phys. Rev. Lett. 92 (22), 220601 (2004). 

[137] A. J. Schultz, N. S. Barlow, V. Chaudhary, D. A. Kofke, Mol. Phys. 111, 535 

(2013). 

[138] R. J. Wheatley, Phys. Rev. Lett. 110 (20), 200601 (2013). 



180 
 

[139] M. V. Ushcats, Ukr. J. Phys. 59, 737 (2014). 

[140] C. Feng, A. J. Schultz, V. Chaudhary, D. A. Kofke, J Chem. Phys. 143, 044504 

(2015). 

[141] A. Lotfi, J. Vrabec, J. Fischer, Mol. Phys. 76, 1319 (1992). 

[142] D. A. Kofke, J Chem. Phys. 98, 4149 (1993). 

[143] W.Z. Ou-Yang, Z.Y. Lu, T.F. Shi, Z.Y. Sun, L.J. An, The Journal of Chemical 

Physics 123, 234502 (2005). 

[144] A. Linhart, C.C. Chen, J. Vrabec, H. Hasse, J Chem. Phys. 122, 144506 (2005). 

[145] N. F. Carnahan, K. E. Starling, J Chem. Phys. 51, 635 (1969). 

[146] J. Kolafa, S. Labik, A. Malijevsky, Phys. Chem. Chem. Phys. 6 (9), 2335 

(2004). 

[147] J. Frenkel, Kinetic Theory o fLiquids (Oxford University Press, Oxford, 1946). 

[148] K. Huang, Statistical Mechanics (John Wiley, New York, 1963). 

[149] P. Weiss, J. Phys. Theor. Appl. 6, 661 (1907). 

[150] R. Brout, Phase transitions (Benjamin, New York, 1965). 

[151] E. Ising, Z. Phys. 31, 253 (1925). 

[152] L. Onsager, Phys. Rev. 65 (3-4), 117 (1944). 

[153] M. P. Kozlovskii, R. V. Romanik, Журнал фізичних досліджень 13, 4007 

(2009). 

[154] I. V. Pylyuk, M. P. Kozlovskii, AIP Conf. Proc. 1198, 132 (2009). 

[155] M. P. Kozlovskii, R. V. Romanik, Condensed Matter Physics 14, 43002 (2011). 

[156] I. R. Yukhnovskii, M. P. Kozlovskii, I. V. Pylyuk, Ukr. J. Phys. 57, 80 (2012). 

[157] M. P. Kozlovskii, O. A. Dobush, J. Mol. Liq. 215 (2016). 

[158] M. P. Kozlovskii, I. V. Pylyuk, O. O. Prytula, Nuclear Physics B 753, 242 

(2006). 

[159] M. P. Kozlovskii, Phase Transitions 80, 3 (2007). 



181 
 

[160] M. P. Kozlovskii, R. V. Romanik, Condensed Matter Physics 13, 43004 (2010). 

[161] M. P. Kozlovskii, R. V. Romanik, Journal of Molecular Liquids 167, 14 (2012). 

[162] I. R. Yukhnovskii, M. P. Kozlovskii, I. V. Pylyuk, Int. J. Mod. Phys. B 28, 

1450160 (2014). 

[163] M. P. Kozlovskii, I. V. Pylyuk, Ukr. J. Phys. 60, 362 (2015). 

[164] I. V. Pylyuk, M. P. Kozlovskii, Ukr. J. Phys. 60, 1075 (2015). 

[165] I. V. Pylyuk, M. P. Kozlovskii, Int. J. Mod. Phys. B 30, 1650232 (2016). 

[166] А. З. Паташинский, В. Л. Покровский, Флуктуационная теория 

критических явлений (Наука, Москва, 1982). 

[167] B. Kaufman, Phys. Rev. 76 (8), 1232 (1949). 

[168] J. L. Lebowitz, O. Penrose, J. Math. Phys. 7, 98 (1966). 

[169] T. P. Suresh, K. M. Udayanandan, Turk J Phys 42 (6), 668 (2018). 

[170] М. В. Ушкац, С. С. Коваль, Физика аэродисперсных систем 46, 64 (2009). 

[171] М. В. Ушкац, ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Теоретичні 

проблеми та прикладні аспекти сучасної технічної фізики», 30 (Миколаїв, 

2012). 

[172] W. G. Hoover, F. H. Ree, J. Chem. Phys. 49, 3609 (1968). 

[173] N. Clisby, B. M. McCoy, Journal of Statistical Physics 122 (1), 15 (2006). 

[174] В. И. Крылов, Приближенное значение интегралов (Наука, Москва, 1967). 

[175] W. G. Hoover, A. G. De Rocco, Journal of Chemical Physics 36 (12), 3141 

(1962). 

[176] J. Hadamard, C.R. Acad. Sci. Paris 106, 259 (1888). 

[177] A. M. Ferrenberg, J. Xu, D. P. Landau, Phys. Rev. E 97 (4), 043301 (2018). 

 

 



182 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А. Список публікацій здобувача за темою дисертації 

А 1. Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Ushcats, M. V. Virial coefficients of Morse potential / M. V. Ushcats, 

S. Yu. Ushcats, A. A. Mochalov // Ukrainian Journal of Physics – 2016. – V. 61, 

№ 2 – P. 160-167. 

2. Ushcats, M. V. Virial and high-density expansions for the Lee-Yang lattice gas / 

M. V. Ushcats, L. A. Bulavin, V. M. Sysoev, S. Yu. Ushcats // Phys. Rev. E – 

2016. – V. 94, № 1 – P. 012143(1-5). 

3. Ushcats, M. V. Lattice gas condensation and its relation to the divergence of 

virial expansions in the powers of activity / M. V. Ushcats, L. A. Bulavin, 

V. M. Sysoev, S. Yu. Ushcats // Ukrainian Journal of Physics – 2017. – V. 62, 

№ 6 – P. 533-538. 

4. Ushcats, M. V. Divergence of activity expansions: Is it actually a problem? / 

M. V. Ushcats, L. A. Bulavin, V. M. Sysoev, S. Yu. Ushcats // Phys. Rev. E – 

2017. – V. 96, № 6 – P. 062115(1-4). 

5. Ushcats, S. Yu. Asymptotics of activity series at the divergence point / 

S. Ushcats, M. Ushcats, L. Bulavin, O. Svechnikova, I. Mykheliev // Pramana – J. 

Phys. – 2018. – V. 91, № 3 – P. 31(1-4). 

6. Ushcats, M. V. Equation of state for all regimes of a fluid: From gas to liquid/ 

M. V. Ushcats, S. Yu. Ushcats, L. A. Bulavin, V. M. Sysoev // Phys. Rev. E – 

2018. – V. 98, № 3 – P. 032135 (1-8). 

7. Ushcats, M. V.  Evidence for a first-order phase transition at the divergence 

region of activity expansions / M. V. Ushcats, L. A. Bulavin, S. Yu. Ushcats // 

Phys. Rev. E – 2018. – V. 98, № 4 – P. 042127(1-7). 

8. Ushcats, S. Yu. Approximation of cluster integrals for various lattice-gas 

models / S. Yu. Ushcats, M. V. Ushcats, V. M. Sysoev, D. A. Gavryushenko // 

Ukrainian Journal of Physics – 2018. – V. 63, № 12 – P. 1067-1075. 

9. Ушкац, М. В. Ефективний алгоритм розрахунку звідних групових 

інтегралів системи взаємодіючих частинок / М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац // 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75142 від 1.12.2017 – 

2018. – Бюл. № 47 – С. 461-462. 



183 
 

10. Ушкац, С.Ю. Групповые интегралы высоких порядков для модели 

решеточного газа / С.Ю. Ушкац, М. В. Ушкац, А. Н. Алексеев // 

Дослідження в механіці й математиці – 2018. – Т. 23, № 2(32) – С. 101-109. 

11. Mochalov, A. A. Prediction Of Thermo-Physical Properties Of Matter On The 

Basis Of The Pair Interaction Potential: Thermal Expansion Of Metals / 

A. A. Mochalov, S. Yu. Ushcats, M. V. Ushcats // Fundamentalis scientiam – 

2017. – № 3 – P. 88-92. 

12. Mochalov, A. A. Method for calculating the latent heat of fusion in structural 

units of matter on the basis of the information on interatomic interaction / 

A. A. Mochalov, S. Yu. Ushcats // Siences of Europe – 2017. – V. 1, № 14 – 

P. 108-112. 

13. Mochalov, A. A. The mathematical modeling of the phase transition in structural 

units of matter on the basis of the interaction potential / A. A. Mochalov, 

S. Yu. Ushcats // Magyar Tudományos Journal – 2018. – № 19 – P. 40-43. 

А 2. Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

14. Ушкац, М. В. Групповое разложение конфигурационного интеграла 

системы взаимодействующих частиц в области плотных состояний / 

М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац // Міжнародна науково-практична  конференція 

«Проблеми  механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини»: тези 

доповідей – Миколаїв, Україна – 2015.  – С. 163-166. 

15. Ушкац, М. В. Низкотемпературная аппроксимация вириального ряда для 

реалистичных потенциалов взаимодействия / М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац // 

XІІ Международная научно-практическая конференция «Научные 

перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия»: 

материалы конф. – Новосибирск, Россия – 2015. – С. 139-142. 

16. Ушкац, М. В. Аппроксимация  вириального ряда для различных 

потенциалов  взаимодействия в субкритической области / М. В. Ушкац, 

А. А. Мочалов, С. Ю. Ушкац // Міжнародна науково-практична конференція 

«The development of innovation in Engineering, Physical and Mathematical 

Sciences»: матеріали конф. – 2016. – Миколаїв, Україна – С. 130-133. 



184 
 

17. Ушкац, М. В. Вириальные коэффициенты потенциала Морзе / 

М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац, А. А. Мочалов // IV Всеукраїнська науково-

технічна конференція «Теоретичні проблеми та прикладні аспекти сучасної 

технічної фізики»: матеріали конф. – Миколаїв, Україна – 2016. – С. 7-10. 

18. Мочалов, А. А. Прогнозування теплофізичних властивостей речовини на 

основі потенціалу парної взаємодії: теплове розширення металів / 

А. А. Мочалов, С. Ю. Ушкац, М. В. Ушкац // IV Всеукраїнська науково-

технічна конференція «Теоретичні проблеми та прикладні аспекти сучасної 

технічної фізики»: матеріали конф. – Миколаїв, Україна – 2016. – С. 23-28. 

19. Ушкац, М. В. Статистическое описание конденсации на примере 

вириальных серий по степеням активности / М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац // ІІІ 

міжнародна конференція «Актуальні проблеми розвитку світової науки»  – 

Київ, Україна – 2017. – С. 104-108. 

20. Мочалов, А. А. Зв’язок параметрів міжмолекулярної взаємодії з фізичними 

властивостями матеріалів металів / А. А. Мочалов, М. В. Ушкац, 

С. Ю. Ушкац // VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в 

суднобудуванні та океанотехниці»: матеріали конф. – Миколаїв, НУК – 

2017. – С. 149-150. 

21. Ушкац, С. Ю. Віріальні розклади для щільних станів ґраткового газу / 

С. Ю. Ушкац, М. В. Ушкац, О. О. Мочалов // XIII Міжнародна конференція 

«Фізичні явища в твердих тілах»: матеріали конф. – Харків: ХНУ – 2017. – 

С. 111. 

22. Ushcats, M. V. Evidence for the condensation in the divergence region of 

activity expansions / M. V. Ushcats, S. Yu. Ushcats, L. A. Bulavin, V. M. Sysoev 

// Abstracts of the 8th International Conference “Physics of liquid matter: Modern 

problems”, 2018, P. 159 

23. Ушкац, М. В. Свидетельства  конденсации  в области расходимости 

вириальных серий по степеням активности / М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац, 

А. А. Мочалов // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «The 

development of innovation in Engineering, Physical and Mathematical Sciences»: 

матеріали конф. – Миколаїв: МНУ – 2018. – С. 56-58. 

  



185 
 

Додаток Б. Коефіцієнти віріального розкладу за степенями тиску 
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