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Розглянуто процеси вiдбору структур у класi нерiвноважних
бiнарних стохастичних систем, пiдданих зовнiшньому впливо-
вi. Аналiтично та чисельно показана можливiсть проходження
процесу вiдбору структур на початкових стадiях спiнодально-
го розпаду. Встановлено, що регулярна та стохастична ком-
поненти зовнiшнього потоку вiдiграють протилежну роль при
вiдборi структур та загалом при розпадi системи. Результати,
одержанi аналiтично, пiдтверджено чисельним моделюванням.

1. Вступ

Розвиток сучасної теорiї конденсованого стану вима-
гає всебiчного дослiдження процесiв упорядкування в
системах, значно вiддалених вiд рiвноваги [1]. Зада-
ча з’ясування стiйкостi фаз, особливостей їх утворен-
ня завдяки зовнiшньому впливовi на систему стає все
бiльш актуальною, оскiльки її розв’язання дозволяє
виявити новi характеристики систем та вiдповiдних
процесiв, що знаходять своє застосування не лише в
матерiалознавствi [2], в електронiцi [3, 4], а й, зага-
лом, при прогнозуваннi властивостей матерiалiв, що
пiдданi дiї агресивного середовища, наприклад, опро-
мiненню. Першорядним при цьому є питання про ви-
явлення характеру та особливостей впливу зовнiшнiх
чинникiв на процеси утворення когерентних станiв,
мiкроструктурних перетворень та упорядкування в
цiлому.

Добре вiдомо, що системи, якi можна вважати ква-
зiрiвноважними, описано в межах гiпотези локальної
рiвноваги, де принципову роль вiдiграють процеси на
дифузiйних масштабах. В рамках цiєї гiпотези вва-
жають, що хоча система є нерiвноважною, локаль-
на термодинамiчна рiвновага встановлюється в без-

межно малих об’ємах [5]. Однак при значному вiдхи-
леннi вiд рiвноваги ця гiпотеза порушується, напри-
клад, при швидких процесах спiнодального розпаду
та швидкоплинних процесах переходу вiд нестiйкого
до метастабiльного i стабiльного станiв [6]. Важливи-
ми тодi стають ефекти пам’ятi, що описують зв’язок
мiж рушiйними силами та потоками в системi. Крiм
того, вiдомо, що нерiвноважнiсть може бути досягну-
та внеском флуктуацiй зовнiшнього середовища, якi
можуть приводити до нескомпенсованих потокiв ре-
човини [5, 7]. У будь-якому випадку, розглядаючи си-
стему в умовах, наближених до реальних, стохастичнi
складовi еволюцiї мають бути врахованi належним
чином, оскiльки вони моделюють вплив мiкроскопi-
чних процесiв при описi системи на мезоскопiчному
рiвнi [8].

За останнi роки було встановлено, що стохастичнi
сили здатнi принципово змiнювати поведiнку фiзи-
чних систем, вiдiграючи при цьому конструктивну
роль [8, 9]. У фiзицi конденсованого стану до таких
ефектiв можна вiднести iндукованi шумом фазовi пе-
реходи у системах зi збережною та незбережною ди-
намiкою [10–15], iндукованi шумом процеси форму-
вання просторових структур [16], пiдтримуване шу-
мом структуроутворення [17–21] тощо. Дослiдження
систем, що знаходяться в умовах зовнiшнього стоха-
стичного впливу, дозволяє виявити новi особливостi
їх поведiнки з метою їх можливого використання. У
колi прикладних дослiджень таку задачу ставили пiд
час дослiдження стабiльностi фаз при розпадi бiнар-
ної системи в умовах опромiнення високоенергети-
чними частинками [22, 23]. У теоретичному розглядi
впливу опромiнення на процес спiнодального розпаду
на вихiдних етапах математичного моделювання при-
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пускається стохастичнiсть такого впливу. Опис осо-
бливостей структуроутворення на поверхнi матерiа-
лiв, плiвок при розпиленнi також природно враховує
стохастичнi особливостi потоку опромiнення [24,25], у
якому бомбардуючi частинки мають максвеллiвський
розподiл [26]. Таким чином, при теоретичному описi
вiдповiдних процесiв статистичнi характеристики по-
току опромiнення мають бути врахованi.

Слiд зазначити, що стiйкiсть фаз при розпадi бi-
нарних систем в умовах зовнiшнього впливу (атермi-
чного перемiшування атомiв, викликаного дiєю опро-
мiнення) добре дослiджено як аналiтично, так i шля-
хом чисельного моделювання в межах гiпотези ло-
кальної рiвноваги (у дифузiйнiй границi) [27, 28].
Однак перехiднi процеси, якi становлять не лише тео-
ретичний iнтерес, в суттєво нерiвноважних системах,
наприклад, за наявностi пам’ятi не було дослiджено
повнiстю. Важливо вiдзначити, що часова скорельо-
ванiсть може приводити до таких процесiв, як вiдбiр
структур при спiнодальному розпадi на характерних
часових iнтервалах, якi опускаються при розглядi по-
вiльних (дифузiйних процесiв) внаслiдок миттєвої ре-
лаксацiї дифузiйних потокiв [29]. Однак такi процеси
здебiльшого дослiдженi у так званих “безшумових”
умовах, де флуктуацiї вважаються безмежно мали-
ми. Крiм того, не вивченими залишаються процеси
вiдбору структур, коли система пiддана зовнiшньому
впливовi, що має стохастичну природу, де iнтенсив-
нiсть зовнiшнiх флуктуацiй може набувати великих
значень.

Тому у данiй роботi за мету поставлено дослiдже-
ння процесiв вiдбору структур у системах, для яких
ефекти пам’ятi вiдiграють визначальну роль за на-
явностi зовнiшнього фактора, який має як регуляр-
ну, так i флуктуацiйну складовi. У своєму розглядi
ми обмежуємося моделлю бiнарних систем, нехтую-
чи ефектами когерентних напружень, анiзотропiї, якi
можуть виникати при фазовому розшаруваннi. Роз-
глядаючи узагальнену модель фазового розшарува-
ння Кана–Хiллярда–Кука з гiперболiчним транспор-
том (внаслiдок ефектiв пам’ятi) [30], стандартно вво-
диться потiк атермiчного перемiшування атомiв, iн-
дукованого дiєю опромiнення. У припущеннi наявно-
стi флуктуацiй термiчно стимульованого дифузiйного
потоку та атермiчного потоку запропоновано загаль-
ну стохастичну модель. В її межах проведено опис
процесiв вiдбору структур на початкових стадiях роз-
паду в термiнах середнього значення випадкового по-
ля концентрацiї та структурного фактора. Аналiти-
чнi розрахунки пiдтверджено незалежним чисельним
моделюванням. Крiм того, проведено дослiдження

поведiнки системи в стацiонарному випадку, де вста-
новлено вигляд динамiчної фазової дiаграми. Одер-
жанi результати iлюструють конкуруючу роль регу-
лярної та стохастичної компонент атермiчного потоку
атомного перемiшування при упорядкуваннi системи.

Структура роботи є такою. У роздiлi 2 проведено
постановку задачi та обґрунтовано вибiр моделi бi-
нарної системи зi збережною динамiкою. У роздiлi 3
в межах аналiтичних обчислень дослiджено стiйкiсть
станiв системи, де обговорено особливостi процесу
вiдбору структур при спiнодальному розпадi. Тут де-
тально проаналiзовано поведiнку середнього та стру-
ктурного фактора, групової та фазової швидкостей,
нормованого фактора посилення. Для пiдтверджен-
ня аналiтичних розрахункiв у роздiлi 4 наведено ре-
зультати чисельного моделювання. Основнi висновки
мiстяться у роздiлi 5.

2. Модель

Розглянемо клас бiнарних систем AcB1−c, що опису-
ються скалярним полем x = x(r, t), яке є збережною
величиною (

∫
drx(r, t) = const), де x = c − c – вiдхи-

лення вiд критичного значення концентрацiї c = 1/2
однiєї з компонент. Динамiка поля x задана рiвнян-
ням неперервностi:

∂tx = −∇Jtot. (1)

Тут Jtot – повний дифузiйний потiк, який складає-
ться з двох доданкiв Jtot = JD + Je, що задають зви-
чайний термiчно стимульований дифузiйний потiк JD
та потiк Je додаткового атермiчного перемiшування
атомiв системи, викликаний зовнiшнiм впливом, на-
приклад, опромiненням. Розглядаючи систему в умо-
вах, наближених до реальних, далi припустимо, що
кожна складова потоку має як регулярну, так i стоха-
стичну складовi. Основну увагу в роботi буде зосере-
джено на дослiдженнi процесiв конкуренцiї названих
потокiв у процесах вiдбору структур при спiнодаль-
ному розпадi.

Визначимо складовi повного потоку Jtot нерiвнова-
жної системи. Для широкого кола фiзичних систем,
вiддалених вiд рiвноваги, таких як не ньютонiвськi
рiдини, швидко охолодженi, кристалiзованi сплави та
системи, матерiали глибоко замороженi у спiнодаль-
нiй областi або, загалом, системи з пам’яттю, гiпоте-
за локальної рiвноваги не спрацьовує [31,32]. У таких
випадках дифузiйний потiк задано загальним вира-
зом JD = −M

∫ t
0
MD(t − t′)∇δF [x(r, t′)]/δx(r, t′)dt′,

де M = const – рухливiсть, F – функцiонал вiльної
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енергiї бiнарної системи, MD(t− t′) – функцiя пам’я-
тi, яка задає зв’язок мiж рушiйною силою та потоком
впродовж часу пам’ятi τD. У випадку, коли дифузiй-
ний потiк моментально реагує на збурення (τD → 0),
функцiя пам’ятi зводиться до MD(t − t′) = δ(t − t′),
що приводить до виразу для дифузiйного потоку
JD = −M∇δF/δx, справедливого в умовах локаль-
ної рiвноваги. Якщо ефекти пам’ятi здатнi вiдiграва-
ти принципову роль у динамiцi вiдповiдних фiзичних
процесiв, наприклад, при вiдборi структур на поча-
ткових стадiях розпаду [29], то τD 6= 0. Найпростiшою
моделлю, що враховує таку особливiсть реакцiї дифу-
зiйного потоку, є експоненцiальна форма дляM(t−t′)
у виглядi MD(t − t′) = (τD)−1 exp(−|t − t′|/τD). Тодi
змiну дифузiйного потоку у часi буде задано релакса-
цiйним рiвнянням τD∂tJD = −JD −M∇δF/δx, де τD
характеризує час релаксацiї потоку до свого стацiо-
нарного значення. Припускаючи далi, що в реальних
умовах завжди iснують флуктуацiї потоку ξ, замiсть
релаксацiйного приходимо до стохастичного рiвнян-
ня Ланжевена у виглядi

τD∂tJD = −JD −M∇
δF
δx

+ ξ(r, t), (2)

де ξ(r, t) – шум, що моделює термiчнi флуктуацiї.
Вiн вiдповiдає флуктуацiйно-дисипацiйнiй теоремi та
має гаусовi властивостi: 〈ξ(r, t)〉 = 0, 〈ξ(r, t)ξ(r′, t)〉 =
2θMδ(r − r′)δ(t − t′), де θ – iнтенсивнiсть, пропор-
цiйна температурi теплової банi T/Tc, Tc – крити-
чне середньопольове значення. У випадку M(t− t′) =
δ(t − t′), де τD → 0, приходимо до параболiчної мо-
делi Кана–Хiллярда–Кука: ∂tx = ∇ · M∇δF/δx +
ξ(r, t), справедливої в умовах локальної рiвноваги
[33–37]. За вiдсутностi зовнiшнього впливу (Je = 0)
при τD 6= 0 рiвняння (1),(2) описують стохастичну
систему з гiперболiчним транспортом (стохастичне
рiвняння Максвелла–Каттанео) [39] τD∂2

ttx + ∂tx =
∇M∇δF/δx + ξ(r, t). Слiд зазначити, що наявнiсть
ефектiв пам’ятi у нерiвноважних системах приводить
до важливого висновку про обмеженнiсть швидкостi
vD = lD/τD поширення збурень поля x, де lD – дифу-
зiйна довжина. Для розмiрної величини τD, напри-
клад, у системi SiO2 − 12%Na2O маємо оцiнку τD '
10−11 с при коефiцiєнтi дифузiї D ' 2, 3 · 10−14 см2/с
[38]. Якщо за масштаб часу вибрати τx = ω−1

D eEa/T –
час переходу атома з однiєї позицiї до iншої, де ωD –
частота Дебая, Ea – енергiя активацiї, T – темпера-
тура, то у випадку τ ′D → 0 де τ ′D = τD/τx приходи-
мо до межi миттєвої релаксацiї дифузiйного потоку
з vD ≫ 1 (штрих далi опускаємо). Детальний опис
процесiв спiнодального розшарування у бiнарних си-

стемах з гiперболiчним транспортом наведено у ро-
ботi [40].

Потiк Je, що моделює додаткове атермiчне пе-
ремiшування атомiв, викликане зовнiшнiм впли-
вом, визначимо за формулою Je = −D0

e

∫ t
0
Me(t −

t′)∇x(r, t′)dt′, де D0
e – ефективний коефiцiєнт атермi-

чного перемiшування. Внаслiдок припущення, що дiя
зовнiшнього джерела, наприклад, опромiнення при-
водить до миттєвого виникнення потоку атомiв, по-
кладемо далi Me(t− t′) = δ(t− t′). Таке припущення
є природним, оскiльки час протiкання каскаду при
взаємодiї високоенергетичної частинки з атомами се-
редовища (перемiшування) має порядок τe ' 10−13 с,
тобто потiк перемiшування (формування структур-
ного безладу, турбуленцiї тощо) виникає за час τe �
τD. Це дозволяє описати даний потiк законом Фi-
ка: Je = −D0

e∇x. Вважаючи, що бомбардуючi висо-
коенергетичнi частинки мають стохастичну природу
(характеризуються розкидом за швидкостями за Ма-
ксвеллом [26]), очевидним є припущення про стоха-
стичнiсть такого перемiшування. Це дозволяє покла-
сти D0

e = De + ζ(r, t), де De задає регулярну частину
зовнiшнього потоку Je, а ζ(r, t) – його стохастичну
складову, що моделює флуктуацiї, викликанi форму-
ванням структурних дефектiв тощо [41]. За фiзичним
змiстом величина De характеризує частоту iндукова-
них зовнiшнiм впливом атомних стрибкiв, яка пов’я-
зується iз потоком опромiнення φ, перетином розсi-
ювання σr та середньою довжиною атомних стриб-
кiв 〈R〉: De ' φσr〈R〉2. Якщо iснують флуктуацiї у
енергетичних характеристиках бомбардуючих части-
нок, то очевидно, що виникає дисперсiя довжин таких
стрибкiв 〈(δR)2〉, яка характеризує iнтенсивнiсть зов-
нiшнього шуму σ2. Розглядаючи загально-теоретичну
задачу, визначимо стохастичну складову ζ(r, t) з та-
кими властивостями:

〈ζ(r, t)〉 = 0,

〈ζ(r, t)ζ(r′, t)〉 = 2Deσ
2C

(
r− r′

rc

)
δ(t− t′), (3)

де σ2
e = 〈(δR)2〉/〈R〉2 – iнтенсивнiсть зовнiшнього шу-

му; наявнiсть величини De у кореляторi (3) свiдчить
про те, що стохастична компонента потоку Je вини-
кає лише при дiї зовнiшнього джерела. У подальшому
розглядають модель кореляцiйної функцiї C(r− r′) у
виглядi

C(r− r′) = (
√

2πrc)−d exp
(
−(r− r′)2/2r2c

)
, (4)
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де rc – радiус кореляцiї, що визначає лiнiйний розмiр
перекриття збуджених атомних конфiгурацiй внаслi-
док взаємодiї з високоенергетичними частинками; d
– розмiрнiсть простору. У випадку rc → 0 маємо гра-
ничний випадок бiлого шуму у просторi та часi.

Таким чином, повна система рiвнянь, що описує
еволюцiю випадкового поля має вигляд
∂tx = −∇JD +DeΔx+∇(ζ∇x),

τD∂tJD = −JD −M∇
δF
δx

+ ξ.
(5)

У подальшому теоретичному розглядi буде проведе-
но дослiдження упорядкування в системах, що опи-
суються функцiоналом вiльної енергiї у загальному
виглядi F =

∫
dr
(
f(x) + 1

2 (Lx)2
)
, де f(x) – густина

вiльної енергiї, L – оператор просторової взаємодiї. У
випадку систем, що зазнають спiнодального розпаду,
де x = c− 1/2, маємо симетричну форму для густини
вiльної енергiї f(x) = f(−x), а L визначається у стан-
дартний спосiб розвиненням за найнижчим порядком
просторової похiдної вiд поля у виглядi L = ∇. Такий
доданок у вiльнiй енергiї свiдчить про те, що градi-
єнт концентрацiйного поля є енергетично невигiдним
i приводить до поверхневого натягу границь зерен,
що роздiляють областi, збагаченi на один чи iнший
компонент бiнарного розчину. Важливим також є той
факт, що вiдповiднi просторовi структури, якi отри-
мують мiнiмiзацiєю вiльної енергiї, вперше втрачають
стiйкiсть при нульовому значеннi хвильового числа.
Таким чином, модель системи, яку буде розглянуто у
роботi, задають функцiоналом Гiнзбурга–Ландау:

F =
∫
dr
(
f(x) +

1
2
(∇x)2

)
f(x) =

ε

2
x2 +

x4

4
, (6)

де ε = θ− 1 — керуючий параметр, визначений через
температуру T , вiдраховану вiд критичного середньо-
польового значення Tc, θ = T/Tc.

3. Аналiз стiйкостi та вiдбору структур

Оскiльки система, що розглядається, є стохастичною,
то iнформативними будуть не самi розв’язки системи
рiвнянь (5), а вимiрюванi характеристики, що зво-
дяться до статистично усереднених величин: сере-
днє значення випадкового поля (об’ємна доля певної
компоненти) 〈x(r, t)〉 та структурний фактор Sk(t).
Для цього у даному роздiлi буде побудовано рiвнян-
ня динамiки цих величин та проаналiзовано вiдповiд-
нi розв’язки.

3.1. Рiвняння еволюцiї середнього та
структурного фактора

Рiвняння динамiки середнього

Розглянемо спочатку поведiнку першого статисти-
чного моменту випадкового поля 〈x〉. Проводячи усе-
реднення системи рiвнянь (5) за флуктуацiями, при-
ходимо до рiвнянь для середнiх:

∂t〈x〉 = −∇〈JD〉+DeΔ〈x〉+∇ · 〈ζ∇x〉,

τD∂t〈JD〉 = −〈JD〉 − ∇M
〈
δF
δx

〉
. (7)

Корелятор зовнiшнього шуму обчислюють за фор-
мулою Новiкова [42]:

〈ζ∇x〉 = Deσ̃
2

∞∫
−∞

C(r− r′)∇
〈
δx(r, t)
δζ(r′, t)

〉
dr′. (8)

Похiдна за шумом виражається з формального
розв’язку рiвняння Ланжевена для поля x iз систе-
ми (5):

δx(r, t)
δζ(r′, t)

= ∇ (δ(r− r′)∇x(r, t)) . (9)

Пiдставляючи (9) у (8), маємо [8, 41]:

〈ζ∇x〉 = Deσ
2
e

[
C(r− r′)|r=r′ ∇3〈x〉+

+2 (∇C(r− r′)|r=r′)∇2〈x〉+ (∇〈x〉)∇2 C(r− r′)|r=r′

]
.

(10)

Слiд зауважити, що C(r− r′) набирає максимального
значення при r = r′, що дає

∇C(r− r′)|r=r′ = 0; ∇2 C(r− r′)|r=r′ < 0. (11)

Тодi, вводячи позначення $(∇2) = ε−L2 +3x2
0 (M =

1), приходимо до системи рiвнянь
∂t〈x〉 = −∇ · 〈JD〉+DeΔ〈x〉+
Deσ

2(∇2C(|r|)|r=0Δ〈x〉+Deσ
2C(0)∇4〈x〉,

τD∂t〈JD〉 = −〈JD〉 − ∇$(∇2)〈x〉.
(12)

Подальше розв’язання можливе у фур’є-просторi.
Для цього використаємо фур’є-компоненти 〈xk(t)〉 =
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∫
dr〈x(r, t)〉eikr, 〈Jk(t)〉 =

∫
dr〈J(r, t)〉eikr та перепи-

шемо (12) у виглядi
d〈xk〉
dt

= −ik〈JDk〉 −De|k|2〈xk〉−

Deσ
2∇2C(r)|r=0k

2〈xk〉+Deσ
2C(0)k4〈xk〉,

τD
d〈JDk〉
dt

= −〈JDk〉 − ik$(k2)〈xk〉.

(13)

Система звичайних диференцiальних рiвнянь (13)
має аналiтичний розв’язок.

Аналiз стiйкостi однорiдного стану x0 може бути
проведено безпосередньо для усередненої величини
〈xk〉, дослiдження якої проводиться у найпростiший
спосiб. Для цього, проводячи додаткове диференцiю-
вання першого рiвняння з системи (13), використо-
вуючи рiвняння еволюцiї фур’є-образу дифузiйного
потоку та виражаючи потiк JDk з першого рiвняння
системи (13), приходимо до одного диференцiального
рiвняння другого порядку за часом у виглядi

τD
d2〈xk〉
dt2

= −
(
1 + τDDek

2Ξ(k2)
) d〈xk〉

dt
−

−k2
(
DeΞ(k2) +$(k2)

)
〈xk〉, (14)

де введено позначення Ξ(k2) ≡ 1 + σ2(∇2C(|r|)r=0 −
C(0)k2). Розв’язок одержаного рiвняння шукаємо у
виглядi 〈x|k|(t)〉 = 〈x|k|(0)〉 exp(φ(k)t). Пiдставляючи
його у рiвняння другого порядку, приходимо до ви-
разу для фази у виглядi φ(k) = <φ(k) + i=φ(k), де

φ(k)± = −1 + τDDek
2Ξ(k2)

2τD
±

± 1
2τD

[
(1 + τDDek

2Ξ(k2))2−

− 4τDk2
(
DeΞ(k2) +$(k2)

)]1/2
. (15)

Проаналiзуємо характернi особливостi виразу
(15). Очевидно, що нестiйкi моди виникають при
<φ(k)+>0. Вiдомо, що для дослiджуваної моделi
перша нестiйкiсть виникає при значеннi хвильового
числа k = 0, при цьому максимальне значення для
k, яке обмежує область нестiйкостi kc, визначається
умовою <φ(k)+ > 0, при k > 0. Крiм того, величина
<φ(k)+ може мати один пiк, положення якого задає
найбiльш нестiйку моду з хвильовим числом km.
Величина km обчислюється з розв’язкiв рiвняння на

максимум <φ(k)+ в iнтервалi нестiйкостi. Iз виразу
(15) випливає, що уявна частина фази iснує за умови
(1 + τDDek

2Ξ(k2))2 < 4τDk2
(
DeΞ(k2) +$(k2)

)
.

Таким чином, у загальному виглядi еволюцiя усере-
дненої величини 〈x|k|(t)〉 може протiкати у виглядi
затухаючих коливань з частотою =φ(k) та декре-
ментом (1 + τDDek

2Ξ(k2))/2τD > 0. Межа областi
загасання величини 〈x|k|(t)〉 обмежується хвильовим
числом

k2
d =

1
2σ2C(0)

(
1 + σ2∇2C(|r|)r=0+

+

√
(1 + σ2∇2C(|r|)r=0)2 +

4σ2C(0)
τDDe

)
. (16)

Межа iснування осциляцiйної поведiнки 〈x|k|(t)〉 ви-
значається розв’язками k0 = k0(θ,De, σ

2, rc) рiвняння

(τDDek
2Ξ(k2))2 < 2τDk2(DeΞ(k2) + 2$(k2))− 1. (17)

Таким чином, фаза φ(k) дозволяє встановити осо-
бливостi поведiнки розв’язкiв 〈x|k|(t)〉.

Рiвняння динамiки структурного фактора

Повна iнформацiя стосовно поведiнки системи знахо-
диться з дослiдження кореляцiйних функцiй або їхнiх
фур’є-образiв, а саме структурного фактора Sk(t).
Встановимо вигляд динамiчного рiвняння для Sk(t).
Для цього використаємо вихiдну систему рiвнянь (5),
переписану у фур’є-просторi:

dxk

dt
= −ikJDk − k2Dexk − k2ζkxk,

τD
dJDk

dt
= −JDk − ik$(k2)xk + ξk. (18)

Тодi, рiвняння на структурний фактор Sk = 〈xkx−k〉
набуває вигляду

dSk

dt
= −ik〈JDkx−k〉+ ik〈JD−kxk〉−

−2k2DeSk − k2(〈ζkxkx−k〉+ 〈ζ−kx−kxk〉). (19)

Вiдповiднi корелятори потоку та поля обчислюються
з рiвняння

τD
d〈JDkx−k〉

dt
= −〈JDkx−k〉−
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−ik$(k2)Sk + 〈ξkx−k〉. (20)

Далi, беручи похiдну за часом вiд рiвняння (19) та
виражаючи корелятор потоку з (19) пiд час застосу-
вання (20), отримуємо рiвняння другого порядку для
структурного фактора у виглядi

τD
d2Sk

dt2
= −(1 + 2k2τDDe)

dSk

dt
− 2k2(De +$(k2))Sk−

−k2(〈ζkxkx−k〉+ 〈ζ−kx−kxk〉)−

−ik(〈ξkx−k〉+ 〈ξ−kxk〉)−

−k2τD
d

dt
(〈ζkxkx−k〉+ 〈ζ−kx−kxk〉). (21)

Розкриваючи корелятори за теоремою Новiкова, де

〈ζ−kx−kxk〉 = Deσ
2(∇2C(|r|)r=0 − C(0)k2)Sk,

〈ζ−kx−kxk〉 ≡ 〈ζkxkx−k〉,

〈ξ−kxk〉 ≡ 〈ξkx−k〉 = ikθ, (22)

приходимо до шуканого динамiчного рiвняння

τD
d2Sk

dt2
= −(1 + 2k2τDDeΞ(k2))

dSk

dt
−

−2k2(DeΞ(k2) +$(k2))Sk + 2θk2−

−2k2Deσ
2

(2π)d

∫
dk′C(|k− k′|)Sk′(t)−

−2k2τDDeσ
2

(2π)d

∫
dk′C(|k− k′|)dSk′(t)

dt
. (23)

Як видно зi структури рiвняння (23), воно припускає
розв’язок у виглядi S − S0 ∝ eϕ(k)t, де фаза

ϕ(k)± = −1 + 2τDDek
2Ξ(k2)

2τD
±

± 1
2τD

[
(1 + 2τDDek

2Ξ(k2))2 −

−4τDk2
(
2DeΞ(k2) +$(k2)

)]1/2 (24)

також за певних умов може мати дiйсну та уявну
частини, тобто ϕ = <ϕ(k) + =ϕ(k). У теорiї спi-
нодального розпаду дiйсна частина <ϕ(k)+ вiдома
як коефiцiєнт посилення R(k) = −<ϕ(k)+, так що
S − S0 ∝ e−R(k)t, a уявна частина =ϕ(k), що вини-
кає лише при τD 6= 0, вiдповiдає за процес вiдбору
структур.

3.2. Вплив шуму на процес вiдбору
структур

Стiйкiсть стану x0 = 0

Спочатку дослiдимо стiйкiсть неупорядкованого ста-
ну x0 = 0, що вiдповiдає максимуму густини вiль-
ної енергiї f(x). Для цього розглянемо дiйсну та
уявну частини фази ϕ(k) залежно вiд зовнiшнiх
умов, що поданi на рис. 1. У найпростiшому ви-
падку вiдсутностi зовнiшнього потоку (суцiльна лi-
нiя на рис. 1,а) при двоямнiй формi вихiдної гу-
стини вiльної енергiї (θ < 1) маємо стандартну
картину нестiйкостi, коли одна з гiлок дiйсної ча-
стини фази (<ϕ(k)+) стає позитивною в iнтерва-
лi 0 ≤ k ≤ kc, де kc обмежує область нестiй-
ких мод. Найбiльш нестiйка мода вiдповiдає значен-
ню km. При досяганнi хвильовим числом значення
k = k0 двi гiлки дiйсної частини фази вироджу-
ються, так що дiйсна частина має єдине значення,
не залежне вiд хвильового числа, i визначає декре-
мент затухання розв’язкiв рiвняння еволюцiї стру-
ктурного фактора. При k > k0 виникає уявна ча-
стина фази =ϕ(k) – проявляється хвильова поведiн-
ка структурного фактора (рис. 1,б). При включен-
нi детермiнованого зовнiшнього впливу з De 6= 0
при σ2 = 0 (штрихова крива) область нестiйкостi
звужується (зменшується значення kc). При цьому
також спостерiгається зменшення значення хвильо-
вого числа k0, вище якого реалiзується осциляцiй-
ний режим. Важливим при цьому є втрата нестiй-
костi, що iндукується додатковим перемiшуванням.
Як видно iз виразу для ϕ(k), коефiцiєнт De при-
водить до зростання ефективної температури систе-
ми на величину De [27]. Вiдзначимо, що зовнiшнi
флуктуацiї (σ2 6= 0 при De 6= 0) (пунктирна кри-
ва) приводять до виникнення нестiйкостей, розшире-
ння простору нестiйких мод та пiдвищення значен-
ня k0.

Слiд зазначити, що за наявностi зовнiшнього по-
току уявна частина фази поводиться аналогiчно до
випадку вiдсутностi потоку (див. кривi на рис. 1,б).
Однак дiйсна частина фази змiнює свiй характер
при виникненнi нестiйких мод: коли реалiзують лише
стiйкi моди (штрихова крива на рис. 1,а), маємо спа-
даючу криву дiйсної частини фази при k > k0, тодi
як при виникненнi нестiйкостей на малих k величина
<ϕ(k) зростає. При цьому значення <ϕ(k) = 0 реа-
лiзується при k = kd. Тому в аналiтичному розглядi
ми обмежуємося вибором значень параметрiв систе-
ми, задовольняючи умову kd ≤ π.
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Рис. 1. Дiйсна (а) та уявна (б) частини фази ϕ(k) при змiнi
параметрiв зовнiшнього потоку De та σ2 в околi стану x0 = 0.
Кривi одержано при: θ = 0, 4, τD = 0, 5, rc = 0, 5

Фазова та групова швидкостi

Проаналiзуємо характер поведiнки фазової та групо-
вої швидкостей у данiй моделi. Оскiльки за визначе-
нням фазова швидкiсть задається частотою ω(k) (за-
кон дисперсiї), то у подальшому перейдемо до зв’яз-
ку ϕ(k) = iω(k). Тодi отримуємо визначення для дiй-
сної та уявної компонент фазової швидкостi у вигля-
дi <vp = <ω(k)/<k або <vp = =ϕ(k)/=k та =vp =
=ω(k)/=k або =vp = <ϕ(k)/<k. Загалом швидкiсть vp
враховує рух однiєї (видiленої) гармонiки. Дiйсна ча-
стина фазової швидкостi описує поширення збурень у
прямому та зворотному просторових напрямках, уяв-
на частина vp визначає швидкiсть посилення даної
гармонiки. Як випливає iз проведених розрахункiв у
випадку De = 0, у високочастотнiй областi ω → ∞
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Рис. 2. Дiйсна (а) та уявна (б) частини групової W (k) та фазо-
вої vp(k) швидкостей при змiнi параметрiв зовнiшнього потоку
De та σ2 в околi стану x0 = 0. Кривi одержано при: θ = 0, 4,
τD = 0, 5, rc = 0, 5

дiйсна частина фазової швидкостi зводиться до швид-
костi поширення, тобто <vp = vD. При De = 0 та
De 6= 0 дiйсна частина vp iснує лише при k > k0, тодi
як уявна — при всiх дозволених k (див. рис. 2,а,б).
При k < k0 гармонiки не рухаються при можливiй
змiнi їх амплiтуд, а при k > k0 маємо рух гармонiк зi
змiною амплiтуд.

Дослiджуючи групову швидкiсть W (k) =
∂ω(k)/∂k, що задає швидкiсть руху концентра-
цiйного пакета, слiд очiкувати вiдмiнностей у
поведiнцi W (k) при De = 0 та De 6= 0, оскiльки
маємо змiну характеру поведiнки фази при k > k0

(див. рис. 1,а). У випадку De = 0 уявна частина
групової швидкостi iснує лише при k < k0, тодi як
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дiйсна частина W (k) реалiзується при k > k0. Нато-
мiсть при De 6= 0 дiйсна частина групової швидкостi
набуває ненульових позитивних значень при k > k0

(рис. 2, б), а уявна iснує при всiх k, де при k = k0

маємо характерну розривну особливiсть другого
роду. При цьому у випадку De 6= 0, σ2 = 0 при k > k0

дiйсна частина фази ϕ(k) спадає, тому =W (k) також
спадає. Зовнiшнi флуктуацiї при De 6= 0 приводять
до ускладненої поведiнки фази <ϕ(k) в iнтервалi
k > k0 (див. рис. 1,а). Це приводить до зростаючого
характеру поведiнки =W (k) при k > k0. Змiна знака
=W (k) свiдчить про те, що на залежностi <ϕ(k)
реалiзується мiнiмум: в областi k > k0 дiйсна частина
фази ϕ(k) спочатку спадає внаслiдок детермiнованої
дiї зовнiшнього потоку, а пiсля досягання мiнiмуму
функцiя <ϕ(k) починає зростати завдяки зовнiшнiм
флуктуацiям.

Нормований фактор посилення розпаду

На основi виразу для фази ϕ(k) (або закону диспер-
сiї ω(k) = iϕ(k)) можна встановити характер пове-
дiнки функцiї <ω(k)/k2, вiдомої в англомовнiй лi-
тературi як нормований фактор посилення розпа-
ду (amplification rate). Ця функцiя характеризує не-
обернене зростання довжини хвилi декомпозицiї. Вi-
домо, що в теорiї Кана така залежнiсть є суттєво
лiнiйною. Однак, при спiнодальному розпадi у сте-
клах, наприклад, Na2OSiO2, спостерiгається вiдхиле-
ння вiд лiнiйного закону Кана [37, 38, 40]. Для по-
яснення таких нелiнiйних ефектiв було запропоно-
вано провести узагальнення моделi Кана–Хiллярда–
Кука введенням у розгляд додаткової релаксацiй-
ної змiнної з незбережною динамiкою [43–45], роль
якої може вiдiгравати дифузiйний потiк [39]. У ме-
жах використання гiперболiчної моделi таке вiдхи-
лення пояснюється наявнiстю ефектiв пам’ятi, у ме-
жах гiпотези локальної нерiвноважностi: у разi на-
явностi релаксацiї дифузiйного потоку, вiдхилення
вiд лiнiйного закону контролюється часом пам’ятi τD
[38, 40]. У даному параграфi встановимо, яким чи-
ном зовнiшнiй потiк може впливати на таке вiдхиле-
ння.

Для отримання нормованого фактора посилення
необхiдно провести порiвняння дисперсiйних спiв-
вiдношень для параболiчної моделi Кана–Хiллярда–
Кука та запропонованої моделi. У такому випадку
у ролi нормуючої будемо використовувати величину
ωCHC(km), одержану з параболiчної моделi при De =
0, де km = kc/

√
2. Тодi нормований фактор посиле-

ння набуває вигляду ω∗(q)/q2 = ω(q)/ωCHC(km)/q2,

q
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Рис. 3. Нормований фактор посилення на раннiх стадiях при
τD = 1, 0, rc = 0, 5, θ = 0, 2

де q = k/kc, дисперсiйне спiввiдношення ω(q) обчи-
слюється iз зв’язку ω(q) = <ϕ(q)+. Таким чином,
для нашої моделi маємо ω∗(q)/q2 = 4/q2<ϕ+(q)/ε2.
Залежнiсть нормованого фактора посилення на ран-
нiх стадiях наведено на рис. 3. У випадку De = 0
для параболiчної та гiперболiчної моделей маємо та-
кi граничнi значення: ω∗(q)/q2 = 0 при q = 1 та
ω∗(q)/q2 = 4 при q = 0. На границi τD → 0 (мо-
дель Кана–Хiллярда–Кука) приходимо до лiнiйно-
го закону ω∗(q)/q2 вiд q2 (тонка штрих-пунктирна
лiнiя). При τD = 1, 0 прослiдковуються вiдхилен-
ня вiд лiнiйного закону (суцiльна лiнiя). У випад-
ку τD = 1, 0, De 6= 0, σ2 = 0 атермiчне перемi-
шування приводить до лiнеаризацiї залежностi фа-
ктора посилення внаслiдок перенормування ефектив-
ної температури (штрихова лiнiя). Однак за наявно-
стi стохастичного зовнiшнього впливу, який приво-
дить до ефектiв дестабiлiзацiї, нелiнiйнiсть на зале-
жностi фактора посилення вiдновлюється (пунктир-
на лiнiя). Таким чином, вiдхилення вiд лiнiйного
закону Кана можуть бути пригнiченi детермiнова-
ною компонентою атермiчного перемiшування, тодi
як його стохастична складова вiдновлює нерiвнова-
жнiсть.

Еволюцiя структурного фактора в околi x0 = 0

Еволюцiю структурного фактора в околi стану x0 = 0
наведено на рис. 4. Як бачимо, осциляцiйна поведiн-
ка S(k, t) спостерiгається як з часом, так i при змiнi
хвильового числа. У той час як осциляцiйна поведiн-
ка у часi пояснюється виглядом рiвняння для сере-
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Рис. 4. Динамiка структурного фактора на раннiх стадiях при
τD = 1, 0, rc = 1, 0, θ = 0, 9. Параметри системи на графiку
S(k, t): De = 0, 1, σ2 = 0, 22 (а); залежнiсть S(k) побудовано
при t = 2 (б)

днього та структурного фактора, важливим при цьо-
му є наявнiсть коливань у просторi значень хвильово-
го числа. Вiдомо, що у звичайнiй параболiчнiй моде-
лi Кана–Хiллярда–Кука (τD = 0) в системi на раннiх
стадiях реалiзуються нестiйкi моди, що у подальшо-
му дають поштовх розвитку концентрацiйних хвиль,

так що структурний фактор має лише один пiк за-
лежно вiд k, який вiдповiдає найбiльш нестiйкiй мо-
дi km. Однак у гiперболiчнiй моделi (τD 6= 0), що
враховує релаксацiю дифузiйного потоку крiм осци-
ляцiйної поведiнки з часом та головного пiка на за-
лежностi структурного фактора вiд k можлива при-
сутнiсть супутнiх пiкiв, якi вiдповiдають за реалiза-
цiю структур iз iншими значеннями хвильового чи-
сла. Оскiльки амплiтуда таких осциляцiй за k спа-
дає з часом, то це свiдчить про вiдбiр структур про-
тягом еволюцiї фiзичної системи, коли реалiзуються
структури з єдиним значенням k = km. Характерно,
що в розглянутому випадку такi просторово-часовi
загасаючi осциляцiї спостерiгаються при дослiджен-
нi системи як в термiнах середнього значення стоха-
стичного поля, так i структурного фактора. Загаль-
на часова поведiнка вiдповiдного структурного фа-
ктора є стандартною: на раннiх стадiях основний пiк
структурного фактора змiщується в область малих
k, тобто вiдбувається укрупнення зерен, його ширина
звужується – мiжфазнi границi стають бiльш чiтки-
ми.

Iз залежностей структурного фактора вiд хвильо-
вого числа (вставки праворуч на рис. 4,б) видно,
що на характер вiдбору структур принципово впли-
ває зовнiшня дiя. При цьому характерно, що ре-
гулярна компонента атермiчного потоку (De 6= 0,
σ2 = 0) пригнiчує процес вiдбору структур, тодi
як стохастична складова σ2 6= 0 приводить до по-
силення значень структурного фактора на супутнiх
пiках, сприяючи процесам вiдбору. Слiд зазначити,
що конкуренцiя регулярної та стохастичної складо-
вих зовнiшнього (атермiчного) потоку приводить до
того, що при великих De основний пiк S(k) змен-
шується, а його ширина збiльшується. Це свiдчить
про те, що мiжфазнi границi стають бiльш дифу-
зними, що є очевидним, оскiльки регулярна ком-
понента зовнiшнього потоку приводить до додатко-
вої дифузiї, наслiдком якої є розмивання мiжфазних
границь. Однак стохастична складова потоку Je дiє
протилежно детермiнiстичнiй. Слiд також зазначи-
ти, що з пониженням θ головний пiк структурного
фактора змiщується в область великих k, тобто вiд-
бувається подрiбнення зерен при низьких температу-
рах.

Стiйкiсть стану x0 =
√

1− θ

Проаналiзуємо стiйкiсть розв’язкiв рiвняння еволюцiї
структурного фактора в околi стану, що вiдповiдає
мiнiмуму густини вiльної енергiї f(x). Як випливає
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навiть з найпростiших фiзичних уявлень про такий
процес, фiзична система потрапляє в мiнiмум вiльної
енергiї, де її стан має бути стiйким. Тому дiйсна ча-
стина фази в околi x0 =

√
1− θ є вiд’ємною. Чисельнi

розрахунки також показують результат <φ(k)± < 0
при всiх k в допустимiй областi параметрiв системи.

Натомiсть уявна частина фази не зникає i iснує
при k > k0. Характер залежностi =φ(k) топологiчно
аналогiчний характеру кривих на рис. 1,б. При цьо-
му зростання iнтенсивностi зовнiшнього шуму приво-
дить до збiльшення k0 зi зменшенням частоти осци-
ляцiй за k.

Структурний фактор в околi стану x0 =
√

1− θ на-
ведено на рис. 5, з якого видно, що на вiдповiдних за-
лежностях прослiдковується осциляцiйна поведiнка.
Порiвнюючи залежностi S(k, t) в околi розглянутих
двох станiв, можна бачити, що положення головного
пiка змiщується в область k → 0, а його величина зро-
стає. Аналогiчно попередньому дослiдженню (в околi
максимуму вiльної енергiї) в околi мiнiмуму f(x) в
системi вiдбувається вiдбiр структур. Зростання де-
термiнованого внеску у зовнiшнiй потiк приводить до
зменшення висоти основного пiка структурного фа-
ктора та послаблення амплiтуди його осциляцiй. З
iншого боку, стохастична складова зовнiшнього пото-
ку приводить до посилення амплiтуд осциляцiй зале-
жностi S(k) та зростання висоти головного пiка. Та-
ким чином, завдяки дiї зовнiшнього флуктуацiйного
джерела, просторовi структури стають явно вираже-
ними з чiткими мiжфазними границями. Зi збiльшен-
ням часу t супутнi пiки структурного фактора змен-
шуються, а положення основного пiка прямує до ну-
ля.

4. Моделювання

Аналiтичнi розрахунки щодо осциляцiйної поведiнки
першого статистичного моменту та структурного фа-
ктора можуть бути пiдтвердженi незалежним чисель-
ним моделюванням системи на двовимiрнiй ґратцi
N × N з перiодичними граничними умовами. Вiдпо-
вiдна система диферецiальних рiвнянь у дискретному
просторi з лiнiйним розмiром L = `N має вигляд

dxi
dt

= −(∇R)ijJj +DeΔijxj + (∇R)ikζk(∇L)klxl,

τD
dJi
dt

= −Ji −M(∇L)ij
∂F

∂xj
+ ξi,

τζ
dζi
dt

= −(δij − r2cΔij)ζj + ξ̃i , (25)
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Рис. 5. Cтруктурний фактор в околi стану x0 =
√

1− θ при
τD = 1, 0, rc = 0, 65, θ = 0, 9

де ` – розмiр елементарної комiрки, а лiво- та право-
стороннi градiєнтнi оператори мають вигляд

(∇L)ij =
1
`
(δi,j − δi−1,j),

(∇R)ij =
1
`
(δi+1,j − δi,j),

(∇L)ij = −(∇R)ji,

(∇L)ij(∇R)jl ≡ Δil =
1
`2

(δi,l+1 − 2δi,l + δi,l−1), (26)

δij – дельта-символ Кронекера. Для моделювання ви-
падку квазiбiлого зовнiшнього шуму приймали τζ �
1; 〈ξ̃i(t)〉 = 0, 〈ξ̃i(t)ξ̃j(t′)〉 = δijδ(t − t′). У такому ра-
зi приходимо до граничного випадку стохастичного
процесу з властивостями (3) та просторовою кореля-
цiйною функцiєю (4).

Моделювання проводили з кроком iнтегрування
δ = 10−3 при ` = 1, 0 на ґратцi розмiром 128 × 128.
Типову картину еволюцiї стохастичної системи при
початкових умовах 〈x(r, t = 0)〉 = 0, 〈(δx)2〉 = 0, 3 по-
дано на рис. 6. Як видно з рисунка, з часом система
розпадається на двi еквiвалентнi за густиною частини
за механiзмом спiнодального розпаду.

Для пiдтвердження осциляцiйної поведiнки першо-
го статистичного моменту та структурного фактора з
часом нами було обчислено еволюцiю усереднених ве-
личин. Оскiльки розглянута система вiдноситься до
класу систем зi збережною динамiкою (

∫
drx(r, t) =
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Рис. 6. Типова картина еволюцiї системи при θ = 0, 4, De =

0, 5, σ2 = 1, 0, τD = 0, 5, rc = 1, 0. Часовi зрiзи вiдповiдають
моментам t = 0, 50, 500, 1000

const, де в нашому випадку const = 0), то вимiрюва-
ними в чисельному експериментi були вибранi сере-
днi, що вiдповiдають окремо позитивним та негатив-
ним значенням поля x, тобто 〈x〉+ = 〈N−2

∑
i x

>
i 〉, де

x>i вiдповiдає i-му вузлу ґратки з xi > 0, та 〈x〉− =
〈N−2

∑
i x

<
i 〉, де x<i вiдповiдає xi < 0, 〈. . .〉 означає

усереднення за реалiзацiями. Очевидно, що протягом
еволюцiї середнi 〈x〉+, 〈x〉− мають зростати, забез-
печуючи умову збереження 〈x〉 ≡ 〈x〉+ + 〈x〉− = 0.
Якщо в системi виникають осциляцiї першого момен-
ту при вiдхиленнi вiд певного стацiонарного значе-
ння, то вони мають бути зображенi на залежностях
〈x(t)〉±. Вiдомо, що в системах зi збережною дина-
мiкою параметром порядку виступає другий стати-
стичний момент J = 〈N−2

∑
i x

2
i 〉, зростання якого

свiдчить про процес упорядкування. Оскiльки за ви-
значенням J(t) =

∑
k S(k, t), де S(k, t) – сферично

усереднений структурний фактор, то J(t) дає площу
пiд функцiєю S(k, t) в момент часу t. Таким чином,
осциляцiї параметра порядку J(t) свiдчать про осци-
ляцiї структурного фактора за часом. Для пiдтвер-
дження процесу вiдбору структур нами було обчисле-
но сферично усереднений структурний фактор S(k, t)
за формулою S(k, t) = (Nk)−1

∑
k≤k≤k+Δk Sk(t).

При чисельному моделюваннi встановлено, що ком-
поненти 〈x(t)〉± повного середнього дiйсно зростають
до свого стацiонарного значення та мають осциляцiй-
ну поведiнку (див. рис. 7,а). При цьому коливання
〈x〉+ та 〈x〉− вiдбуваються у протифазi, що приво-
дить до виконання закону збереження. Зображена на
рис. 7,а зростаюча часова залежнiсть параметра по-
рядку J(t) свiдчить про проходження упорядкування
в системi, а вiдповiднi осциляцiї на нiй є вiддзерка-
ленням вiдповiдної поведiнки структурного фактора
у часi. Залежностi структурного фактора вiд хвильо-
вого числа наведено на рис. 7,б.

З нього видно, що у випадку вiдсутностi додатко-
вого атермiчного перемiшування атомiв (De = 0), яке
викликане зовнiшнiм впливом, залежнiсть S(k) хара-
ктеризується чiтко вираженим основним пiком, який
вiдповiдає найбiльш нестiйкiй модi (k = km), та коли-
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Рис. 7. Еволюцiя середнiх значень поля 〈x〉+, 〈x〉− та друго-
го статистичного моменту (параметра порядку) J = 〈x2〉 при
τD = 0, 5, rc = 1, 0, θ = 0, 5, De = 0, 5, σ2 = 1, 0 (а) та залежно-
стi структурного фактора вiд хвильового числа при τD = 1, 0,
rc = 1, 0 (б)

вальним характером спадання при k > km, що свiд-
чить про те, що в системi вiдбувається процес вiдбору
структур. У випадку iснування зовнiшнього потоку
(De 6= 0) стохастичного характеру (σ2 6= 0) основ-
ний пiк структурного фактора зменшується, що гово-
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рить про дифузнiсть мiжфазних границь, а додатковi
коливання структурного вiдбуваються з меншою ам-
плiтудою – процеси вiдбору структур пригнiчуються.
Характерно, що з пониженням температури вiдбува-
ється подрiбнення зерен (змiщення положення основ-
ного пiка S(k) в область великих k). Отриманi при
комп’ютерному моделюваннi залежностi структурно-
го фактора якiсно пiдтверджують отриманi залежно-
стi в аналiзi на стiйкiсть.

Для встановлення характеру змiни критичних зна-
чень основних параметрiв системи при зовнiшньому
впливовi у межах загально вiдомих положень розгля-
дають поведiнку вимiрюваних статистичних величин
у стацiонарному випадку t → ∞. При цьому iнфор-
мативними будуть величини m+ ≡ limt→∞ 〈x(t)〉+ та
η ≡ limt→∞ 〈J〉, додатково усередненi за великим ча-
совим iнтервалом (позначка . . .) при t → ∞, коли
релаксацiйнi процеси вже закiнчилися. Оскiльки η є
параметром порядку, усередненим за часом (у при-
пущеннi виконання ергодичної гiпотези), то доцiль-
но визначити узагальнену сприйнятливiсть χ стан-
дартним способом χ = N−2(〈J2〉 − 〈J〉2)/〈J〉2. При
цьому в неупорядкованiй фазi маємо η = 0, а в упо-
рядкованiй η 6= 0. В околi точки переходу (напри-
клад, при θ ' θ̃c) зростання флуктуацiй має при-
водити до зростання узагальненої сприйнятливостi
χ ∝ 〈δJ2〉, де θ̃c – критична температура переходу iн-
дукованого дiєю зовнiшнього шуму. На рис. 8,а пода-
но дiаграму температурної залежностi середнiх m−,
m+ у границi t → ∞. Iз неї видно, що при фiксова-
ному значеннi iнтенсивностi шуму σ2 зростання де-
термiнованої частини потоку приводить до пониже-
ння критичного значення температури θ̃c. На встав-
ках на рис. 8,а проiлюстровано типовi картини упо-
рядкування при рiзних значеннях температури. На
рис. 8,б наведено температурнi залежностi величини
m+, параметра порядку η та сприйнятливостi χ при
De = 0, 5 та σ2 = 0, 1. Iз них випливає, що зi зроста-
нням температури до критичного значення θ̃c вели-
чина m+ та параметр порядку η спадають до нуля,
де при θ ' θ̃c узагальнена сприйнятливiсть суттєво
зростає.

Крiм того, видно, що при фiксованому De зi зро-
станням iнтенсивностi шуму σ2 значення θ̃c наближа-
ється до свого середньопольового θc = 1, що визначає
змiну модальностi густини вiльної енергiї f(x). Фазо-
ву дiаграму, що iлюструє характер впливу двох скла-
дових зовнiшнього потоку на картину упорядкуван-
ня, наведено на рис. 8,в. З неї видно, що зростання
De приводить до пониження критичного значення θ̃c,
яке лежить на вiдповiдних лiнiях, а зростання σ2 при-
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Рис. 8. Типовi залежностi середнього m−, m+ вiд температури
θ при De = 0, 5, 0,7 (кружки та квадрати) (a), величини m+,
параметра порядку η та узагальненої сприйнятливостi χ при
De = 0, 5 σ2 = 0, 1 (б), та дiаграма упорядкування (в) (встав-
ки наведено при De = 0, 5 σ2 = 0, 1 та θ = 0, 3, 0, 4); решта
параметрiв: τD = 0, 5, rc = 1, 0

ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №11 1237



Д.О. ХАРЧЕНКО, I.О. ЛИСЕНКО, В.О. ХАРЧЕНКО

водить до нестiйкостi неупорядкованого стану на пiд-
вищених температурах (збiльшення θ̃c). Цей висно-
вок добре узгоджується з аналiзом системи на раннiх
стадiях. Також слiд зазначити, що в областi, близькiй
до критичної, флуктуацiї поля x стають великими, а
тому структури є розмитими, тодi як при вiдхиленнi
вiд θ̃c просторовi структури стають чiтко виражени-
ми (див. вставки на фазовiй дiаграмi при De = 0, 5,
θ = 0, 3, 0, 4).

5. Висновки

У межах гiперболiчної моделi спiнодального розпаду
проведено дослiдження процесiв вiдбору структур на
початкових стадiях розпаду бiнарної системи за наяв-
ностi зовнiшнього потоку, надiленого стохастичними
властивостями. У межах лiнiйного аналiзу на стiй-
кiсть показано, що у моделi з гiперболiчним транс-
портом процес вiдбору структур може бути контро-
льований регулярною та стохастичною компонентами
зовнiшнього потоку. Встановлено конкуруючий вплив
таких компонент на процеси вiдбору структур, де зов-
нiшнi флуктуацiї пiдтримують селективнi процеси.
Показано, що завдяки зовнiшньому шумовi в системi
зберiгається нелiнiйнiсть залежностi фактора посиле-
ння вiд квадрата хвильового числа при зростаннi iн-
тенсивностi атермiчного перемiшування. Аналiтичнi
результати, отриманi при аналiзi на стiйкiсть станiв
системи на раннiх стадiях, узгоджуються з резуль-
татами незалежного чисельного моделювання. Дослi-
джуючи систему на пiзнiх стадiях, отримано дина-
мiчнi фазовi дiаграми, якi доводять конкуренцiю ре-
гулярної та стохастичної складових зовнiшнього по-
току. Чисельнi розрахунки узгоджуються з вiдоми-
ми аналiтичними даними про пiдвищення ефектив-
ної температури бiнарної системи за рахунок впливу
атермiчного потоку перемiшування.
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВНЕШНИМ ШУМОМ ПРОЦЕССЫ
ОТБОРА СТРУКТУР ПРИ СПИНОДАЛЬНОМ РАСПАДЕ
БИНАРНОЙ СИСТЕМЫ

Д.О. Харченко, И.О. Лысенко, В.О. Харченко

Р е з ю м е

Рассмотрены процессы отбора структур в классе неравнове-
сных бинарных стохастических систем, подверженных внешне-
му воздействию. Аналитически и численно показана возмо-
жность прохождения процесса отбора структур на начальных
стадиях спинодального распада. Установлено, что регулярная
и стохастическая компоненты внешнего потока играют проти-
воположную роль при отборе структур, и в целом при распаде
системы. Результаты, полученные аналитически, подтвержде-
ны численным моделированием.

EXTERNAL-NOISE-SUSTAINED PROCESSES
OF PATTERN SELECTION OF STRUCTURES
AT THE SPINODAL DECOMPOSITION
OF A BINARY SYSTEM

D.O. Kharchenko, I.O. Lysenko, V.O. Kharchenko

Institute of Applied Physics,
Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(58, Petropavlivs’ka Str., Sumy 40030, Ukraine)

S u m m a r y

We consider the processes of pattern selection of structures in a

class of nonequilibrium binary stochastic systems subjected to an

external influence. A possibility for the process of selection of

structures to run on the initial stages of the spinodal decompo-

sition is demonstrated analytically and numerically. It is estab-

lished that the regular and stochastic components of an external

flow play opposite roles at the selection of structures and, in the

general case, at the decay of systems. The analytical results are

confirmed by a numerical modeling.
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