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ОЛЕКСАНДР СЕРГIЙОВИЧ ДАВИДОВ
(1912–1993)

Олександр Сергiйович Давидов народився 26 грудня 1912 р. в Євпаторiї в сiм’ї робiтника. У 1930 р.
вiн закiнчив школу другого ступеня i навеснi
1931 р. переїхав до Москви, де почав працювати
шлiфувальником на автозаводi АМО.
Жага до знань, що проявлялася ще у шкiльнi роки, привела юнака у 1932 р. на робфак при
Московському державному унiверситетi. Через рiк
Олександр Сергiйович стає студентом першого
курсу фiзичного факультету МДУ.
Вже на студентськiй лавi О.С. Давидов проявив свої неординарнi здiбностi фiзика-теоретика.
На п’ятому курсi пiд керiвництвом професора
В.С. Фурсова вiн виконав свою першу наукову
роботу зi статистичної теорiї розсiювання свiтла
в конденсованих середовищах, звернувши на себе
увагу викладачiв унiверситету.
У 1939 р. О.С. Давидов з вiдзнакою закiнчив
курс унiверситету зi спецiальностi “теоретична фiзика” i був зарахований до аспiрантури до видатного радянського вченого, майбутнього Нобелiвського лауреата, завiдувача вiддiлу теоретичної
фiзики Фiзичного iнституту iм. П.М. Лебедєва АН
СРСР (ФIАН) академiка Iгоря Євгеновича Тамма.
Вже в першi роки самостiйної роботи О.С. Давидов проявив всебiчнiсть наукових iнтересiв i пiсля статистичної фiзики захопився питаннями теорiї ядра i елементарних частинок. Зокрема, дослiдження молодого вченого були присвяченi теоретичному дослiдженню явищ внутрiшньої конверсiї
i розпаду атомних ядер.
У 1941 р. Олександр Сергiйович достроково подав до захисту кандидатську дисертацiю. Захист
мав вiдбутися восени того ж року. Але непередбаченi подiї перервали цi плани – почалася Велика
Вiтчизняна вiйна.
Маючи броню як фiзик, Олександр Сергiйович,
коли був призваний, був направлений в Наркоc Ю.Б. ГАЙДIДЕЙ , В.М. ЛОКТЄВ, 2013
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мат авiацiйної промисловостi, де його призначили
начальником рентгенiвської, а потiм спектральної
лабораторiї одного iз заводiв в Уфi.
Молодий вчений зарекомендував себе квалiфiкованим i працьовитим фахiвцем, здатним успiшно керувати колективом наукових працiвникiв. У
1942 р. його призначають начальником вiддiлу фiзичних методiв дослiдження, який об’єднував усi
фiзичнi лабораторiї заводу. На цiй посадi О.С. Давидов працював до останнiх мiсяцiв вiйни.
У 1943 р. в Казанi, де в той час знаходився ФIАН, Олександр Сергiйович по єдиному рукопису, який у нього був, захистив дисертацiю
на здобуття наукового ступеня кандидата фiзикоматематичних наук за темою “Теорiя випромiнювання електронiв радiоактивною речовиною”.
Працюючи на заводi, О.С. Давидов змiг поєднати виробничу i наукову дiяльнiсть з педагогiчною
роботою. Так, в 1942–1945 рр. вiн читає лекцiї з
загальної фiзики студентам вечiрнього вiддiлення
авiацiйного iнституту.
В квiтнi 1945 р. Олександра Сергiйовича запрошують на роботу до Iнституту фiзики АН УРСР,
де проводилися прiоритетнi для того часу спектроскопiчнi дослiдження ароматичних сполук. Пiсля
переїзду до Києва О.С. Давидов працював на посадi старшого наукового спiвробiтника, а потiм –
заступником директора з наукової роботи Iнституту фiзики АН УРСР. Дiяльнiсть Олександра Сергiйовича в тi роки пов’язана з дослiдженням властивостей молекулярних кристалiв.
У 1949 р. О.С. Давидов, ґрунтуючись на одержаних ним результатах, написав i захистив докторську дисертацiю на тему “Теорiя поглинання свiтла
в молекулярних кристалах”.
Паралельно з роботою в Iнститутi фiзики АН
УРСР О.С. Давидов почав свою педагогiчну дiяльнiсть в Київському державному унiверситетi
iм. Т.Г. Шевченка, де як завiдувач кафедри читав
лекцiї з квантової механiки, статистичної фiзики i
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термодинамiки, електродинамiки, теорiї хiмiчного
зв’язку та деяких iнших роздiлiв фiзики.
У 1951 р. О.С. Давидову присуджують вчене
звання професора та обирають членом-кореспондентом АН УРСР. Йому тодi не виповнилося i
40 рокiв ...
З 1953 р. постановою Уряду СРСР О.С. Давидова призначають начальником теоретичного вiддiлу Фiзико-енергетичного iнституту в м. Обнiнську.
Цю роботу вiн поєднує з посадою професора кафедри теоретичної фiзики, а потiм завiдувача кафедри квантової теорiї МДУ iм. М.В. Ломоносова.
В 1956 р. О.С. Давидов переходить на постiйну
роботу в МДУ i одночасно обiймає посаду завiдувача теоретичним сектором лабораторiї атомного
ядра в ФIАН iм. П.М. Лебедєва АН СРСР. В цей
перiод вчений знову повертається до дослiджень в
галузi ядерної фiзики i працює над теорiєю колективних збуджень атомних ядер.
В 1964 р. Олександр Сергiйович повертається до
Києва, для того, аби очолити вiддiл теорiї ядра
Iнституту фiзики АН УРСР. В тому ж роцi вiн
був обраний дiйсним членом АН УРСР.
В 1966 р. О.С. Давидов був переведений до нещодавно утвореного Iнституту теоретичної фiзики
(IТФ) АН УРСР, де працює завiдувачем вiддiлу
теорiї ядра (потiм – теорiї багаточастинкових систем), а з 1973 р. до 1987 р. очолює цей iнститут.
Олександр Сергiйович опублiкував близько
трьохсот наукових робiт, в тому числi вiсiм монографiй, чотири науково-популярних книги. Вiн
був прекрасним лектором, успiшно виступав перед
рiзними аудиторiями – вiд провiдних спецiалiстiвфiзикiв до широкого кола людей, якi цiкавляться
проблемами сучасної науки. Лекцiї i науковi доповiдi Олександра Сергiйовича з незмiнним успiхом
проходили в аудиторiях найбiльш крупних наукових центрiв багатьох країн.
У 1966 р. О.С. Давидов разом з групою колег був
нагороджений найвищою в СРСР науковою нагородою – Ленiнською премiєю за теоретичнi i експериментальнi дослiдження екситонiв в кристалах.
В 1969 р. йому була присуджена Державна премiя
Української РСР за цикл праць з теорiї ядра, а
у 1972 р. присвоєно почесне звання “Заслуженого
дiяча науки Української РСР”.
Науковi працi О.С. Давидова набули заслуженого визнання фiзикiв всього свiту. Загальновiдомими стали ефект “давидовського розщеплення” i
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теорiя неаксiальних ядер Давидова–Фiлiппова. В
останнi роки його життя набув широкого вжитку
термiн “давидовськi солiтони”. Монографiї вченого перекладенi багатьма мовами i опублiкованi в
Англiї, Нiмеччинi, США, Iталiї, Польщi, Японiї
та iнших країнах. Вони неодноразово перевидавалися i досi не втратили актуальностi. По книгах
О.С. Давидова “Теорiя атомного ядра” i “Квантова механiка” цiле поколiння фiзикiв як в СРСР,
так i за кордоном оволодiло i, можна сказати, оволодiває основами сучасної науки.
О.С. Давидов проводив велику науково-органiзацiйну i редакторську роботу. Вiн був заступником головного редактора журналу “Доповiдi АН
УРСР” (з 1980 р.), членом редакцiйно-видавничої
ради АН УРСР, членом редколегiй журналiв “Теоретична i математична фiзика” (з 1972 р.), “Ядерна
фiзика” (з 1965 р.), “Український фiзичний журнал” (з 1967 р.), вiдповiдальним редактором збiрника Iнституту теоретичної фiзики АН УРСР “Фiзика багаточастинкових систем” (з 1979 р.). Олександр Сергiйович був також членом Президiї i головою Секцiї фiзики Комiтету по Державних премiях Української РСР в галузi науки та технiки
при Радi Мiнiстрiв УРСР (1969–1987 рр.), членом
наукових рад АН СРСР з проблем “Теорiї твердого
тiла”, “Ядерна спектроскопiя” та “Ядернi реакцiї”.
Багатогранна дiяльнiсть О.С. Давидова була
вiдзначена високими нагородами Батькiвщини:
орденами Ленiна, медалями “За доблесну працю у
Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941–1945 рр.”, “За трудову доблесть”, “За доблесну працю. В ознаменування 100-рiччя з дня народження Володимира Iллiча Ленiна”, “Тридцять рокiв перемоги у Великiй
Вiтчизнянiй вiйнi 1941–1945 рр.”. Пiдсумком стало присудження О.С. Давидову у 1982 р. Звання
Героя Соцiалiстичної Працi.
Розповiдаючи про Олександра Сергiйовича Давидова як вченого, не можливо не згадати про особливу властивiсть його мислення – простоту, яка
була зумовлена глибоким розумiнням основи, сутi фiзичних явищ i стала характерною рисою його
наукового стилю.
Роботи Олександра Сергiйовича, логiка його наукового, й не лише наукового, мислення позбавленi мудрування. Наука завжди конкретна. Це один
з важливих критерiїв, який дає можливiсть вiдрiзнити справжню логiку вiд наукоподiбностi, якiй
Олександр Сергiйович активно протидiяв.
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Давидову-теоретику була притаманна любов до
експерименту, розумiння його можливостей. Виконанi на високому сучасному рiвнi, його працi були позбавленi багаторiвневих абстрактних побудов, якi часто вiдлякують експериментаторiв.
Наукове кредо О.С. Давидова, якого вiн неухильно дотримувався у своїх працях, полягало в
прагненнi до їхньої максимальної ясностi та конкретностi. Такий самий пiдхiд був в основi вимог,
якi вчений ставив перед своїми численними учнями. В засiданнях семiнару IТФ АН УРСР, якi вiн
очолював, брали участь як теоретики, так i експериментатори. Основний принцип, яким мав керуватися кожен доповiдач на семiнарi: аудиторiя
нiчого не знає. Такий пiдхiд робив неможливим використання вузькоспецiальної iнформацiї та термiнологiї без попереднього i, що важливо, зрозумiлого пояснення.
О.С. Давидова вiдрiзняла висока принциповiсть
наукових позицiй, якi вiн вiдстоював. Олександр
Сергiйович послiдовно вiдстоював свiй погляд на
фiзичнi проблеми, що обговорювалися. При цьому
його переконанiсть ґрунтувалась на надзвичайно
високiй науковiй ерудицiї, глибокому розумiннi фiзичної сутi явищ.
Усi, хто спiлкувався з О.С. Давидовим, знали
його як прекрасного, навiть пристрасного полемiста. Його науковi аргументи завжди торкалися сутi проблеми, були вагомими i переконливими. При
цьому Олександр Сергiйович нiколи не зловживав
нi своїм авторитетом, нi iменем вченого свiтового
рiвня. Вiн залишався достатньо терплячим слухачем, не чiплявся до дрiбниць та не робив педантичних зауважень, якi стосуються несуттєвих, формальних питань.
Велику увагу i багато часу О.С. Давидов придiляв педагогiчнiй дiяльностi, вихованню наукових
кадрiв, вмiв довго та всебiчно обговорювати роботу аспiранта або студента, вникаючи в деталi викладок i розрахункiв. Важко переоцiнити користь,
яку мали молодi фiзики з таких обговорень.
Наукова школа О.С. Давидова представлена багатьма вiдомими фiзиками. Пiд його керiвництвом
було захищено 36 кандидатських дисертацiй, а автори бiльшостi з них стали докторами наук. Але
наукова школа це не лише кiлькiсть, але, перш за
все, якiсть учнiв. Школа О.С. Давидова задовольняє цей критерiй. Серед його учнiв крупнi фiзикитеоретики лауреати Ленiнської премiї А.Ф. ЛубISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2013. Т. 58, № 6

ченко та Е.Й. Рашба, лауреати Державної премiї УРСР в галузi науки i технiки Ю.Б. Гайдiдей та В.М. Локтєв, лауреати премiї АН УРСР
iм. К.Д. Синельникова В.М. Локтєв, В.И. Овчаренко i Г.Ф. Фiлiппов, лауреат премiї iм. О.С. Давидова НАН України О.О. Єремко, лауреат премiї iм. М.М. Боголюбова НАН України В.М. Локтєв, перша не лише на пострадянському просторi,
але i взагалi серед фiзикiв Схiдної Європи володарка престижної Золотої медалi iм. I. Пригожина
Л.С. Брижик, а також вiдомi фiзики В.М. Агранович, В.Я. Антонченко, В.Н. Єрмаков, О.В. Золотарюк, Е.М. Мяснiков, Б.М. Нiцович, В.А. Онищук,
I.С. Осадько, А.А. Чабан та iншi.
О.С. Давидов заслужив щиру повагу колег та
учнiв не лише як видатний вчений, а i як доступна, проста в спiлкуваннi людина, неодмiнно коректний, здатний створювати навколо себе атмосферу доброзичливостi та захопленостi наукою.
Об’єм статтi не дає можливостi детально зупинитися на усiх наукових проблемах, якими цiкавився О.С. Давидов. Тому коротко охарактеризуємо лише головнi його досягнення.
Як зазначалося вище, Олександр Сергiйович
був фiзиком-теоретиком широкого дiапазону. Проте можна видiлити тi напрямки теоретичної фiзики, в яких були його основнi iнтереси, а внесок –
найбiльш вагомим. Це теорiя твердого тiла, теорiя
ядра i квантова бiофiзика. Хоча дiяльнiсть вченого можна умовно подiлити на доволi довгi перiоди,
протягом яких вiн iнтенсивно працював у певнiй
галузi теоретичної фiзики. Короткий огляд результатiв зробимо, в основному, по тематицi.
Першi науковi дослiдження О.С. Давидов виконав ще студентом. Вони були присвяченi розробцi
статистичної теорiї розсiювання електромагнiтних
хвиль в конденсованих середовищах. На основi загальних методiв статистичної механiки конденсованих систем О.С. Давидов розрахував iнтенсивнiсть розсiяного свiтла в неiдеальних газах при
конденсацiї, а також при переходi через критичну
точку з газоподiбного стану в рiдкий. Цi працi не
втратили наукового значення i часто цитуються в
сучаснiй фiзичнiй лiтературi.
Великий внесок О.С. Давидов зробив у теорiю
елементарних збуджень в твердих тiлах. Вiн створив теорiю молекулярних екситонiв – колективних безтокових електронних збуджень в молекулярних кристалах. Поняття екситону було введено
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Рис. 1. Енергетичний спектр кристала з двома молекулами
в елементарнiй комiрцi: а – для моделi “орiєнтованого газу”;
б – з урахуванням мiжмолекулярної взаємодiї

в фiзику кристалiв видатним радянським фiзиком
Я.I. Френкелем понад 80 рокiв тому. О.С. Давидов
узагальнив i поширив це поняття на молекулярнi
кристали зi складною структурою. Вiн вказав на
визначальну роль молекулярних екситонiв у таких
важливих процесах, як поглинання свiтла i люмiнесценцiя, перенос енергiї та фотопровiднiсть в молекулярних кристалах, деяких органiчних полiмерах, а також у багатьох бiологiчних процесах.
Оцiнюючи внесок О.С. Давидова в теорiю молекулярних екситонiв, вiдомий японський фiзик
Ю. Танака зазначив: “Дослiдження електронної
структури складних молекул в кристалiчному станi було достатньо мiзерним до тих пiр, поки Давидов не розвинув теорiю екситонiв молекулярних
кристалiв”.
Сформулюємо основнi положення теорiї молекулярних екситонiв О.С. Давидова. Молекулярними
кристалами називають твердi тiла, що утворюються з молекул (або атомiв iнертних газiв), сили
взаємодiї яких є ван-дер-ваальсовими. Типовi молекулярнi кристали – це кристали, що утворенi з
анiзотропних молекул ароматичних сполук: антрацену, бензолу, нафталiну та iнших. Енергiя молекулярної взаємодiї в таких кристалах достатньо
мала порiвняно з енергiєю електронiв у молекулах. Однак, як показав О.С. Давидов, навiть мала мiжмолекулярна взаємодiя в бiльшостi випадкiв викликає iснування змiни енергетичного спектра реального кристала порiвняно з кристалом, в
якому така взаємодiя вiдсутня (модель “орiєнтова-
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ного газу”). Особливо виразно це проявляється в
кристалах, якi мiстять декiлька молекул в елементарнiй комiрцi. Саме такi кристали вперше дослiджував О.С. Давидов.
Нехай кристал мiстить σ молекул в елементарнiй комiрцi, а положення молекул визначаються
двома iндексами – n та α, де вектор n вказує мiсце елементарної комiрки, а α (α = 1, 2, ..., σ) характеризує положення i орiєнтацiю молекули в цiй
комiрцi. Молекули, якi мають однаковi iндекси α,
утворюють α-ту пiдкомiрку кристала. Оператор H
енергiї кристала можна записати у виглядi


X
X
Hnα + 1
Vnα mβ,
H=
2
nα
mβ6=nα

де Hnα – оператор енергiї молекули, яка займає
вузол nα, а Vnαmβ – оператор енергiї взаємодiї молекул nα i mβ. Пiд час дослiдження станiв кристалiв, в яких збуджена одна молекула, О.С. Давидов
запропонував використовувати хвильовi функцiї
1 X
ψα (k) = √
exp(ikn)ψnα ,
N n
де ψnα – хвильова функцiя, в якому одна молекула знаходиться у збудженому електронному станi;
k – хвильовий вектор; N – число комiрок кристала.
Хвильовi функцiї ψα (k), де α = 1, 2, ..., σ, вiдповiдають колективним станам молекулярного кристала, в яких екситони “перемiщуються” по пiдкомiрках, “не звертаючи уваги один на одного”. О.С. Давидов довiв, що врахування мiжпiдґраткової взаємодiї приводить до того, що невиродженому збудженому стану вiльної молекули в кристалах, якi
мiстять σ молекул в елементарнiй комiрцi, вiдповiдає не одна, а σ смуг збуджених екситонних станiв (рис. 1) з енергiями
Eµ (k)

(µ = 1, 2, ..., σ).

Енергетичнi вiдстанi мiж цими смугами визначаються матричними елементами мiжпiдґраткової
взаємодiї:
hψα (k)|H|ψβ (k)i (α 6= β).
Таке розщеплення невироджених молекулярних
термiв у кристалах у свiтовiй лiтературi отримало назву “давидовського розщеплення” i було заISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2013. Т. 58, № 6
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реєстровано Державним комiтетом в справах вiдкриттiв та винаходiв при Радi Мiнiстрiв СРСР як
наукове вiдкриття з тiєю самою назвою.
Збудження, якi вiдповiдають рiзним екситонним
станам, не лише мають вiдмiнну одна вiд одної
енергiю, а й збуджуються електронними хвилями iз взаємно перпендикулярною поляризацiєю.
Ця обставина пiдкреслює колективний характер
екситонних станiв, зумовлений взаємодiєю молекул. Якщо би молекулярний кристал являв собою
просту сукупнiсть орiєнтованих iзотропних молекул, то згадана вище поляризацiя, як i розщеплення, була б вiдсутня (рис. 2).
“Давидовське розщеплення”, яке експериментально спостерiгалося в багатьох молекулярних
кристалах (антрацен, бензол, нафталiн та iншi),
дозволяє дослiджувати електроннi збудженi стани
складних молекул (симетрiю хвильових функцiй,
сили осциляторiв квантових переходiв, властивостi внутрiшньомолекулярних коливань), а також є
додатковим методом дослiдження структури кристалiв та її змiни при переходi вiд однiєї кристалiчної модифiкацiї до другої. Ефект поляризованих екситонних смуг дав можливiсть О.С. Давидову пояснити явище плеохроїзму молекулярних
кристалiв, виявити причини деяких специфiчних
особливостей їхньої люмiнесценцiї.
Неабияку увагу О.С. Давидов придiляв розвитку теорiї молекулярних екситонiв з урахуванням
коливань кристалiчної ґратки. Вiн вперше ввiв в
наукову лексику поняття деформуючих (локалiзованих) екситонiв, поява чи рух яких супроводжується деформацiєю кристалiчної ґратки поблизу
електронного збудження. Разом з учнями О.С. Давидов провiв розрахунки ширини та форми лiнiї
екситонного поглинання з урахуванням як сильної, так i слабкої взаємодiї екситонiв з фононами.
Важливе мiсце в сучаснiй фiзицi твердого тiла займають працi О.С. Давидова, присвяченi вивченню домiшкового поглинання свiтла кристалами. Вiн вперше виявив характерну особливiсть домiшкових екситонних збуджень в кристалах, показав, що їхнє утворення при поглинаннi свiтла
чи зникнення при люмiнесценцiї зазвичай пов’язане з багатофононними процесами. О.С. Давидов розвинув теорiю, яка дозволяє визначити форму лiнiй поглинання та люмiнесценцiї домiшкових
електронних збуджень, а також залежнiсть форми смуги поглинання вiд температури. Його теоISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2013. Т. 58, № 6

Рис. 2. Схема дипольних переходiв у молекулярному кристалi з двома молекулами в елементарнiй комiрцi: а – для
моделi невзаємодiючих молекул; б – для екситонних станiв (стрiлки 1 та 2 вказують напрямок дипольних моментiв
їхнiх переходiв)

рiя враховує як змiну положень рiвноваги молекул домiшкового кристала, так i змiну частот нормальних коливань молекул при переходi домiшки
в збуджений електронний стан. Теорiя, розвинута О.С. Давидовим зi спiвробiтниками, дозволяє
отримати данi про коефiцiєнт домiшкового поглинання свiтла як функцiю частоти падаючої електромагнiтної хвилi в областi максимуму кривої
поглинання та на її крилах. Зокрема, його результати мiстять данi про температурнi залежностi положення, iнтенсивностi та ширини безфононної лiнiї, на основi яких можна пояснити ефект
Шпольського.
Серед праць О.С. Давидова з теорiї домiшкового поглинання свiтла важливе мiсце займає цикл
дослiджень (разом з А.Ф. Лубченко), присвячений
теоретичному обґрунтуванню так званого правила
Урбаха. На початку 50-х рокiв ХХ ст. нiмецький
експериментатор Ф. Урбах, дослiджуючи поглинання свiтла срiбно-галоїдними кристалами як функцiю частоти фотона ω i температури T кристала,
виявив в областi ω < ω0 (ω0 – частота безфононного переходу) для коефiцiєнта поглинання свiтла
χ(ω) емпiричну залежнiсть


ω − ω0
χ(ω) = χ(ω0 ) exp −χ
T
(χ – параметр, який слабко залежить вiд температури та частоти). Було зроблено чимало спроб теоретично пояснити правило Урбаха, проте всi вони
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не мали успiху. У зв’язку з цим Р.С. Нокс у своїй
монографiї “Теорiя екситонiв” (1963 р.) зазначив,
що “обґрунтування правила Урбаха залишається
однiєю iз найважливiших задач теорiї екситонiв”.
Основна iдея, запропонована О.С. Давидовим,
полягала в тому, що довгохвильовий край смуги
поглинання зумовлений квантовими переходами з
коливальних пiдрiвнiв кристалiчної ґратки на рiвень електронного збудження. О.С. Давидов показав, що правило Урбаха справедливе в конденсованих середовищах з великою кiлькiстю фононних
станiв, якi взаємодiють з електронними збудженнями i термiчно збуджуються при данiй температурi за законом Больцмана. При цьому природа
електронного збудження не має iстотного значення – необхiдний лише зв’язок електронного збудження з фононами, якi вiдносяться до квазiнеперервного спектра коливань кристала.
Важливим внеском у сучасну теорiю поглинання свiтла кристалами стала серiя робiт О.С. Давидова в спiвавторствi з О.О. Єремко, Е.М. Мяснiковим i О.О. Сєрiковим, присвячена дослiдженню кiнетичних спектральних характеристик поширення
електромагнiтних хвиль в кристалi в екситонному
дiапазонi частот. У цих роботах на основi врахування екситон-фононної взаємодiї, дисперсiї i релаксацiї екситонних збуджень були визначенi межi
застосовностi низки основних положень класичної
кристалографiї.
Передбаченi такi особливостi низькотемпературного поглинання свiтла кристалами з дисперсiєю,
як вiдхилення товщинної залежностi коефiцiєнта поглинання кристала вiд експоненцiального закону Бугера–Ламберта, залежнiсть iнтегрального
(за частотою) поглинання вiд температури i низка
iнших. Цi ефекти потiм одержали широке експериментальне пiдтвердження у вiтчизняних та зарубiжних лабораторiях.
Про визнання праць О.С. Давидова з теорiї твердого тiла в Радянському Союзi та за кордоном
свiдчать не лише чисельнi посилання на роботи
вченого в науковiй лiтературi, а й, зокрема, те,
що його iдеї поширили на антиферомагнiтно впорядкованi дiелектрики, в яких харкiвськими фiзиками (В.В. Єременко та iншi) був спостережений ефект ”магнiтного давидовського розщеплення”, який iнтенсивно дослiджувався в лабораторiях багатьох країн свiту. Вiдповiдна теорiя була
розвинена в IТФ АН УРСР (Е.Г. Петров). У твер-
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дому киснi було експериментально спостережено
iнше – “бiекситонне” – розщеплення (А.Ф. Прихотько та Л.Й. Шанський) поляризованих смуг,
в основi яких також лежить колективний характер збуджених електронних станiв в кристалах
(Ю.Б. Гайдiдей i В.М. Локтєв). Можна сказати
бiльше: двопiдґраткова структура сотової ґратки i
давидовський характер електронного спектра, як
вважається, матерiалу майбутнього – графену –
зумовлює, в кiнцевому рахунку, таку особливiсть
його квазiчастинок, як їхня безмасовiсть.
Останнiм часом неодноразово вiдзначалася i
практично встановлена велика роль колективних
екситонних процесiв у бiологiчних явищах, зокрема в мiграцiї енергiї. Тому не дивно, що роботи
О.С. Давидова широко цитуються також i в бiофiзичнiй лiтературi.
Оцiнку великого внеску О.С. Давидова в теорiю твердого тiла пiдсумувала “Велика радянська енциклопедiя ”, в якiй вказується: “Розвинена ... О.С. Давидовим теорiя спектрiв молекулярних кристалiв є основою для iнтерпретацiї результатiв численних робiт по спектроскопiї”.
I нарештi, не можна не зазначити, що видатнi
дослiдження О.С. Давидова властивостей екситонiв були, як згадувалося ранiше, вiдзначенi Ленiнською премiєю, а також представлялися на здобуття Нобелiвської премiї.
Декiлька робiт О.С. Давидова були присвяченi
теорiї радiоактивного розпаду ядер та теорiї елементарних частинок. Зокрема, при побудовi теорiї внутрiшньої конверсiї йому вдалося врахувати
вплив електронної оболонки атома на ймовiрнiсть
випромiнювання гамма-квантiв атомним ядром у
випадку випромiнювання довiльної мультипольностi. До цього американськi фiзики Р. Тейлор
i Н. Мотт дослiджували лише випадок квадрупольного випромiнювання. Була побудована теорiя
бета-розпаду ядер у припущеннi, що спiн нейтрино
дорiвнює 3/2, а маса спокою – нулю. О.С. Давидов запропонував новий векторно-спiнорний запис
рiвнянь для частинок зi спiном 3/2. Це дозволило
набагато спростити запис таких рiвнянь та їхнiх
розв’язкiв. Векторно-спiнорний запис рiвнянь в
подальшому став використовуватися багатьма радянськими фiзиками та зарубiжними теоретиками
пiд час дослiдження питання бета-розпаду.
Працi О.С. Давидова з теорiї атомного ядра
є базовими у феноменологiчнiй теорiї структури
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важких несферичних ядер. Вони суттєво вплинули
на уявлення, якi панували в ядернiй фiзицi щодо
форми ядер.
У статтi “Обертальнi стани неаксiальних ядер”
(1958 р.) О.С. Давидов (разом зi своїм учнем
Г.Ф. Фiлiпповим) зформулювали i розвинули
основнi положення моделi жорсткого неаксiального ротатора. Вона дозволила з єдиної точки зору
пояснити багато закономiрностей, якi вiдносяться
до спектрiв низьких збуджень великої групи
несферичних ядер.
Згiдно з цiєю моделлю ротатора пiсля вiдповiдного вибору одиниць вимiрювання енергiї гамiльтонiан обертальних збуджень має вигляд
Hα =

3
Iλ2
1X
2
sin2 γ −
λ=1

,

2πλ
3

де γ – емпiрично пiдiбраний параметр; Iλ – проекцiї оператора кутового моменту ядра на декартовi осi, якi збiгаються з головними направляючими
тензора iнерцiї ядра.
При γ → 0 або γ → 60◦ енергiї деяких збуджених станiв системи з гамiльтонiаном Hα залишаються скiнченними i при граничному переходi збiгаються з рiвнями енергiй жорсткої симетричної дзиґи. Послiдовнiсть цих рiвнiв утворює
основну смугу. Енергiя iнших збуджених обертальних станiв прямує до нескiнченностi при γ → 0
або γ → 60◦ . Цi збудженi стани утворюють “аномальнi обертальнi смуги ”. Вже перше порiвняння експериментальних даних про ширини та спiни колективних станiв з теорiєю показали, що модель жорсткого неаксiального ротатора правильно
вiддзеркалює основнi закономiрностi спектрiв збудження багатьох парно-парних ядер. Якщо енергiї колективних збуджень виразити через енергiю
першого збудження зi спiном 2, то теорiя буде мiстити лише один параметр γ, який необхiдно визначити з експерименту. Цей простий параметр визначається iз спостережуваного вiдношення рiвнiв
енергiй зi спiном 2 першої аномальної i основної
обертальної смуг, якi мають вигляд
p
ε22
3 + 9 − 8 sin2 3γ
p
=
.
R22 =
ε21
3 − 9 − 8 sin2 3γ
При змiнi γ вiд 0 до 30◦ вiдношення ε22 /ε21 монотонно спадає вiд нескiнченностi до 2. Можливiсть
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використання R22 для визначення γ зумовлена, з
одного боку, великою чутливiстю спiввiдношення
до змiни γ, а з iншого – тим, що положення енергетичних рiвнiв ε21 i ε22 порiвняно добре вiдоме для
багатьох парно-парних ядер. Вимiрюючи на дослiдi вiдношення ε22 /ε21 , можна, використовуючи вираз для R22 , розрахувати величину γ, а потiм передбачити спiни i положення решти рiвнiв основної
обертальної та аномальної смуг. Таким чином, теорiя дозволяє виразити вiдношення енергiй ε22 /ε21
усiх колективних збуджень квадрупольного типу
(парних станiв I 6=0) через експериментальне вiдношення R22 .
Згiдно з моделлю спектр збуджених станiв має
такi особливостi:
1. Ефективне (або дiйсне) вiдхилення форми
ядра вiд елiпсоїда обертання призводить до порушення в основнiй обертальнiй смузi правила iнтервалiв, характерного для аксiальних ядер. До
праць О.С. Давидова вважалося, що усi ядра мають аксiальну симетрiю, i вiдхилення експериментальних спiввiдношень енергiї вiд правила iнтервалiв аксiального ядра намагалися пояснити порушенням умов адiабатичностi.
2. Окрiм змiн правила iнтервалiв для рiвнiв
основної обертальної смуги, врахування ефективної (або дiйсної) неаксiальностi приводить до появи нових “аномальних” смуг, якi в теорiї неаксiальних ядер розглядаються як обертальнi збудження. Цi збудження групуються в декiлька смуг:
перша аномальна утворюється рiвнями зi спiнами
2, 3, 4, 5, 6, 7 ..., друга – рiвнями зi спiнами 4, 5, 6,
7 ..., третя – рiвнями зi спiнами 6, 7 ..., i т.д.
Одночасно з енергiями збуджених станiв модель визначає хвильовi функцiї i, вiдповiдно, дозволяє визначити: а) ймовiрнiсть переходiв рiзної
мультипольностi мiж збудженими станами; б) вiдноснi ймовiрностi α- та β-каскадiв материнського ядра зi збудженням дочiрнього ядра на рiзнi обертальнi рiвнi; в) ймовiрнiсть збудження
ядер кулонiвським полем швидких заряджених
частинок i т.д.
У подальших працях О.С. Давидова i його спiвробiтникiв було дослiджено питання про те, наскiльки змiнюються результати моделi неаксiального ядра, якщо замiсть гамiльтонiана Hα використовувати гамiльтонiан з трьома довiльними головними значеннями моментiв iнерцiї, а також iншi її наслiдки.
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У 1960 р. О.С. Давидов разом з А.А. Чабаном
розвинув модель колективних збуджень, яка на
вiдмiну вiд моделi неаксiального ротатора не ґрунтувалася на адiабатичному наближеннi. В цiй
моделi обертально-вiбрацiйнi збудження несферичних ядер дослiджувалися на основi оператора Гамiльтона, який мiстив чотири динамiчнi колективнi змiннi. Модель враховувала ефект розтягу ядра
при обертаннi i дозволяла зв’язати деформацiю
ядер вiдносно продольних коливань з енергiєю безспiнових β-коливань. Що стосується поперечних
γ-коливань поверхнi ядра, то вони враховувалися
введенням ефективного параметра γ = γeff .
Неадiабатична модель обертально-вiбрацiйних
збуджень в парно-парних атомних ядрах мiстить
додатковий, порiвняно з теорiєю жорсткого ротатора, феноменологiчний параметр µ, який характеризував деформацiю ядра вiдносно продольних коливань. Введення параметра µ не лише дало змогу пояснити вiдхилення вiд правил iнтервалiв у розмiщеннi обертальних рiвнiв, а й встановити природу багатьох збуджених парних станiв, якi вiдносяться до вiбрацiйного i обертальновiбрацiйного типiв.
О.С. Давидов разом з учнями розвинув також теорiю електромагнiтних переходiв в атомних ядрах з урахуванням продольної i поперечної
деформацiї поверхнi ядер. Було доведено, що зумовлений вiдцентровими силами розтяг ядер набагато збiльшує iмовiрнiсть електричних квадрупольних переходiв мiж обертальними станами з
великими спiнами. Було знайдено досить загальнi
правила сум для ймовiрностей електричних квадрупольних переходiв. На основi теорiї, що враховує деформованiсть ядра, розраховувалися також
середнi значення електричних квадрупольних моментiв у перших збуджених станах парно-парних
ядер. Результати цих розрахункiв добре узгоджувалися з iснуючими експериментальними даними,
що одержанi в багатьох лабораторiях. Дослiдження таких величин дозволило зробити важливi висновки про форму атомного ядра. Зокрема, виявилося, що багато ядер, якi вважалися ранiше сферичними, в дiйсностi є несферичними, а несферичнi ядра стали цiкавими об’єктами для фiзичних
дослiджень.
Результати, одержанi О.С. Давидовим, знайшли
переконливе експериментальне пiдтвердження в
лабораторiях СРСР, США та iнших країн, при-
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чому багато принципових результатiв були отриманi київськими фiзиками в Iнститутi ядерних дослiджень НАН України. Фундаментальний внесок
вченого в теоретичну ядерну фiзику стимулював i
стимулює новi експериментальнi дослiдження.
У подальшому учнями О.С. Давидова були проведенi iнтенсивнi дослiдження мiкроскопiчної теорiї ядра на основi представлення про нуклоннуклоннi взаємодiї.
Даючи оцiнку внеску, зробленому О.С. Давидовим у розвиток сучасної фiзики атомного ядра,
академiк М.М. Боголюбов писав: “Роботи О.С. Давидова з теорiї ядра – одне з найбiльш видатних
досягнень теоретичної фiзики ”.
80-тi роки минулого столiття О.С. Давидов присвятив однiй iз галузей природничих наук, що
найбiльш бурхливо розвивалася – теоретичнiй
бiофiзицi.
Однiєю з найбiльш актуальних проблем в нiй
було i, можливо, залишається пояснення великої
ефективностi переносу енергiї i заряду по бiлкових молекулах. Високий ККД енерготранспорту в
бiологiчних системах не знаходив пояснення в рамках традицiйної теорiї процесiв переносу, що використовувала уявлення про екситони.
О.С. Давидовим
i
його
спiвробiтниками
(Л.С. Брижик,
О.О. Єремко,
М.I. Кислухою,
В.З. Енольським) був розвинутий iнший пiдхiд,
який ґрунтувався на особливих колективних станах в бiополiмерах, солiтонах. Солiтони у бiомолекулах згiдно з О.С. Давидовим являють собою
зв’язанi стани електронних (або коливальних) та
деформацiйних збуджень, що їх супроводжують.
Деформацiйнi збудження є локальними в деякiй
областi ланцюжка i перемiщуються по ньому зi
сталою швидкiстю. Енергiя такого зв’язаного
стану менша за суму енергiй складових цього
збудження. Це одна iз основних причин великої
стiйкостi солiтонiв. Вони можуть збуджуватися
лише при локальних дiях. До таких дiй вiдносяться хiмiчнi реакцiї, наприклад, розпад молекул
аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ). О.С. Давидов показав, що виключно велика стiйкiсть
солiтонiв та їхнiй рух без втрат енергiї по α-спiральних дiлянках бiлкових молекул гарантують
високу ефективнiсть переносу енергiї i заряду,
а вiдповiднi носiї отримали назву “давидовськi солiтони”, а iнодi – “давидовськi електросолiтони”.
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Можливiсть утворення давидовського солiтону
в α-спiральних бiлкових молекулах знайшла переконливе пiдтвердження в подальших чисельних
експериментах, проведених в Лос-Аламоськiй нацiональнiй лабораторiї (США), а також дослiдницьких центрах Данiї та Шотландiї.
Поняття солiтону було застосовано О.С. Давидовим також для принципово нового пояснення
механiзму скорочення поперечно-смугастих м’язiв. Цiй проблемi присвяченi дослiдження багатьох
вчених. Накопичився значний експериментальний
матерiал, що дозволяє висунути декiлька гiпотетичних iдей, якi могли би пояснити явище скорочення м’язових волокон на основi взаємодiї i перетворення бiлкових молекул. Адекватно описуючи конкретнi експериментальнi факти (взаємний
рух мiозинових i актинових ланцюжкiв при скороченнi м’язiв, поглинання в процесi скорочення
енергiї розпаду молекул АТФ, вплив на ефективнiсть скорочення м’язевих волокон iншого складу i кислотностi середовища), до цього часу iснуючi моделi рiзних авторiв мали суттєвi недолiки. Серед них головнi – вiдсутнiсть пояснення
зв’язку мiж широким комплексом процесiв, що супроводжують скорочення м’язових волокон, фiзична непереконливiсть, штучнiсть мiкроскопiчної
картини явища.
Теорiя О.С. Давидова ґрунтується на представленнi солiтонних збуджених станiв в α-спiральних
молекулах мiозину з урахуванням його конкретної структури. Енергiя гiдролiзу молекул АТФ
витрачається на утворення в мiозинових молекулах солiтонiв, якi перемiщуються вiд голiв молекул, де вони виникли, до їхнiх хвостiв. Рух солiтонiв по мiозинових молекулах, що утворюють
товстi нитки, супроводжується їхнiм значним згином. В областi збуджень, що пробiгають по пучку
мiозинових молекул, товста нитка розширюється i
голови мiозинових молекул притискаються до сусiднiх тонких ниток. В областi розширення голови мiозинових молекул проштовхують тонкi нитки
на невелику вiдстань i вiдходять вiд них. Тому при
русi по товстiй нитцi збiльшеної областi голова молекули тягне за собою тонкi нитки. Перемiщення таким чином тонких i товстих ниток вiдносно
одна одної приводить до змiни довжини м’язового
волокна.
Запропонована О.С. Давидовим теорiя скорочення м’язових волокон була сприйнята з великим
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ентузiазмом i отримала пiдтримку провiдних бiофiзикiв. Вона, безперечно, може бути вiднесена до
значних досягнень вченого-фiзика.
Навiть короткий перелiк наукових результатiв
дає можливiсть уявити величезний внесок у сучасну теоретичну фiзику видатного радянського вченого, академiка АН УРСР О.С. Давидова.
Останнi роки свого життя О.С. Давидов присвятив дослiдженню вiдкритого у 1986 р. явища високотемпературної надпровiдностi. Як фiзик вiн вважав, що висока температура надпровiдного переходу не може бути випадковим результатом “гри
параметрiв”, i пропонував, що вiдповiднi сполуки
мають характеризуватися “особливими прикметами”. Коли ж дiзнався, що в структурi одного з
них – першому справжньому високотемпературному надпровiднику YBa2 Cu3 O7 – є мiдно-кисневi
провiднi ланцюжки, прийшов до висновку, що саме вони вiдповiдають за це дивовижне явище i зробив спробу розвинути так звану бiсолiтонну теорiю
надпровiдностi, яка, як показали подальшi (вже
пiсля того, як О.С. Давидов пiшов з життя) дослiдження, виявилася хибною. Проте робота над
нею свiдчила, що значний iнтерес до нового (сюди можна також вiднести його спроби надати iнтерпретацiю експериментам з холодного ядерного
синтезу, якi потiм не пiдтвердилися) i творчий потенцiал Олександр Сергiйович зберiгав на найвищому рiвнi аж до останнiх днiв.
Нацiональна академiя наук України видала бiблiографiчний довiдник (Олександр Сергiйович
Давидов (Київ, Наукова думка, 1982)), який мiстить повний перелiк з понад 200 найменуваннями
його публiкацiй, але основнi оригiнальнi результати О.С. Давидов виклав у монографiях, перекладених на багато мов:
– Теория возбужденных состояний атомных
ядер (Москва, Атомиздат, 1967).
– Теория молекулярных экситонов (Москва,
Наука, 1968).
– Биология и квантовая механика (Киев, Наукова думка, 1979).
– Солитоны в молекулярных системах (Киев,
Наукова думка, 1988).
– Высокотемпературная
сверхпроводимость
(Киев, Наукова думка, 1990),
якi, як i написанi ним всесвiтньо вiдомi пiдручники, можна знайти в будь-якiй унiверситетськiй бi-

521

Ю.Б. Гайдiдей, В.М. Локтєв

блiотецi, i якi зберегли своє наукове значення аж
до сьогоднiшнiх днiв.
Не можна не згадати, що Нацiональна академiя наук України з метою увiчнення пам’ятi про
Олександра Сергiйовича започаткувала у 2000 р.
Премiю iм. О.С. Давидова НАН України за видатнi роботи в галузi теоретичної фiзики i бiофiзики, першим лауреатом якої став видатний радянський фiзик-теоретик академiк НАН України
О.I. Ахiєзер. Премiями iм. О.С. Давидова вiдзначалися також: академiк НАН України М.Ф. Шуль-
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га, члени-кореспонденти НАН України Г.М. Зiнов’єв, Е.М. Ганапольський, Б.О. Iванов, Е.Г. Петров, iншi видатнi теоретики з Нацiональної академiї i унiверситетiв України. А в IТФ щорiчно
проходять Давидовськi читання, приуроченi до
дня його народження 26 грудня, на яких виступають спiвробiтники як IТФ, так i iнших наукових закладiв НАН України i вищої школи. Тим
самим можна сказати, що iм’я О.С. Давидова продовжує жити, а його наукова спадщина – розвивається.
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