
ВІДГУК  
офіційного опонента на дисертацію ДУБЛЕНИЧА Юрія Ігоровича 

“Фазова поведiнка деяких псевдоспiнових та псевдоспiнелектронних моделей”, 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук  за 
спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика 

  

Дисертаційна робота Дубленича Юрія Ігоровича присвячена дослідженню  
рівноважних станів, фазової поведiнки псевдоспiнових та псевдоспiн-

електронних моделей, серед них: псевдоспiн-електронна модель з прямою 
взаємодiєю псевдоспiнiв та з поперечним полем за вiдсутності перенесення 
електронiв, узагальнена модель Блюма-Емерi-Ґрiффiтса на трикутнiй ґратцi, на 
ґратцi кагоме з взаємодією найближчих сусідів, на квадратнiй ґратцi зi 
взаємодiєю перших i других сусiдiв, модель Мiцуї. На основі моделi Блюма-

Емерi-Ґрiффiтса побудовано псевдоспiн-електронну модель, яка дозволяє 
описати iнтеркаляцiї частинок у шаруватi кристали, та досліджено її фазову 
поведінку. 

Робота складається зі вступу, п’яти розділів та висновків, завершується 
списком використаних джерел із 70 позиціями, списком публікацій здобувача з 
13 позиціями та переліком публікацій, які підтверджують апробацію результатів 
(6 позицій). Загалом обсяг роботи становить 129 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність наукової роботи, представлено мету, 

об’єкт, предмет та методи наукових досліджень, висвітлено новизну отриманих 
результатів, їх наукове та практичне значення. Також у вступі чітко зазначено 

особистий внесок дисертанта у проведені дослідження, подано перелік наукових 
конференцій на яких були представлені результати роботи, а також перелік 
наукових проєктів в рамках яких виконувалися дослідження. 

Перший розділ дисертації присвячено огляду робіт з дослідження 
псевдоспiнелектронних моделей , представлених у літературі.  

У другому розділі роботи представлено результати досліджень 

рiвноважних станів та фазової поведінки псевдоспiн-електронної моделi з 
прямою взаємодiєю псевдоспiнiв та з поперечним полем за вiдсутності 
перенесення електронiв, які проводилися в наближеннi середнього поля. У 
випадку відсутності електронiв та поздовжнього поля (для спрощеної моделі) 
отримано енергетичні спектри та інтенсивності переходів для ланцюжкiв 



С𝑢(1)𝑂(1) скiнченної довжини. Встановлено, що існує перехiд з енергією, яка 

зменшується зі збільшенням довжини ланцюжка. Результати, представлені у 
першому розділі, опубліковано у двох статтях у журналах Superconductivity, 

Condensed Matter Physics.  

Третій розділ роботи присвячено побудові дiаграм основного стану для 
узагальненої моделi Блюма-Емерi-Ґрiффiтса на трикутнiй ґратцi, а також на 
ґратцi кагоме з взаємодією найближчих сусідів, на квадратнiй ґратцi зi 
взаємодiєю перших i других сусiдiв. У розділі знайдено можливість побудови  
основного стану для системи класичних спiнiв на асиметричнiй трикутнiй ґратцi 
за допомогою мінімізації енергiї  взаємодiї в межах однiєї елементарної 
трикутної плакетки. Такий метод побудови основного стану може бути 
застосованим у випадку, якщо взаємодiї мiж спiнами знаходяться в межах 
плакетки. Результати досліджень опубліковано у двох статтях у журналі Physical 

Review B та у препринті. 
У четвертому роздiлi для опису iнтеркаляцiї частинок у шаруватi 

кристали запропоновано псевдоспiн-електронну модель. Модель побудована на 
основі моделi Блюма-Емерi-Ґрiффiтса. Статистичну суму системи зведено до 
статистичних сум незалежних псевдоспiнової та електронної пiдсистем, що 
дозволило врахувати вплив електронної пiдсистеми точно. Побудовано точну 
фазову дiаграму основних станiв псевдоспiнової системи у випадку взаємодiї 
найближчих сусiдiв. На основі отриманого результату проведено дослідження 
фазових переходів, роздiлення фаз при нульовій температурі без використання 
наближень. Встановлено, що розшарування на фази з рiзною концентрацiєю 
частинок в iнтеркальованих кристалах зумовлено тим, що число електронiв, які 
взаємодiють з iнтеркальованими частинками, є фіксованим. Таке розшарування 

виникає навіть у випадку нефіксованого числа частинок. При фіксованих числі 
електронів та числі частинок спостерігається “подвiйне” розшарування на фази. 
Результати досліджень опубліковано у статті у Physical Review B. 

У п’ятому розділі досліджено модель Мiцуї. Розроблено методику аналiзу 

фазових переходiв в рамках цієї моделі в наближеннi середнього поля. 

Дослідження здійснені у випадку наявності та відсутності поперечного поля. При 
нульовому поперечному полі отримано аналiтичний вираз та умову існування 
трикритичної температури. Вивчено температурні поведiнки параметра 
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Pe:ylrraru AocniAxeHr ony6nixoeaHo y crarri y Condensed Matter Physics.

Clh 3ayBa)KVTV, qo crprcoK BuKopr,rcraHr4x AII(eper vicrurr 70 nosuqifi.

Bapro 6yno 6 spo6raru 6inru urupoxufi ornqA nireparypu. Ife saynaxeHHt He
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