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Важливим кроком проектування нанороботів є їх проектування на основі 

молекул ДНК, оскільки вони можуть бути використані як матеріал для 

створення нанооб’єктів. У даній роботі розглядається модель ДНК Peyrard-

Bishop-Dauxois (модель PBD) [1]. Ця модель являє собою два ланцюжки 

жорстких дискiв, пов'язаних один з одним поздовжніми та поперечними 

пружинами. Взаємодія протилежних дисків рiзних ланцюжкiв описуються 

потенціалом Морзе. Для найбільш адекватного опису взаємодії мiж сусiднiми 

дисками кожного з ланцюжків вводиться ангармонiйний потенцiал взаємодії. 

Метою даної роботи є дослідження на основі вказаної моделі стійкості 

локалізованих стоячих хвиль. Отримано границі локалізації цих хвиль у 

просторі параметрів системи.  

Локалізовані стоячі хвилі збуджуються початковим зсувом або швидкістю 

деякого обраного диска (або осередку з двох протилежних дисків) в моделі 

PBD. Стійкість рішення аналізується чисельно-аналітичним підходом, який є 

наслідком відомого визначення Ляпунова щодо стійкісті руху [2]. А саме, 

значення кінетичних енергій (або швидкості) вибраного диска та сусідніх 

елементів порівнюються. Нестійкість фіксується, якщо більш ніж 10 відсотків 

від початкової кінетичної енергії переходить в сусідні диски. Розрахунки 

проводяться в точках деякої обраної сітки у площині параметрів системи до тих 

пір, поки границі областей стійкості/нестійкості (в обраному масштабі) на цій 

площині не стабілізуються. Це є основним критерієм для вибору часу 

розрахунку. Результати розрахунків представлено на рис., де показані границі 

областей стійкості/ нестійкості в площині параметрів системи: k– константа 

взаємодii мiж парами пiдстав уздовж кола, ρ- параметр ангармонiзму, d-енергiя 

дисоцiацii полiнуклеотидних ланцюжків. Інші параметри системи зафіксовано. 

Зазначимо, що області стійкості розташовані зліва від показаних границь. 
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