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I. ВСТУП

Вiд часу першого застосування наближення хао-
тичних фаз (RPA) до проблеми електронного газу ви-
сокої густини воно стало стандартним iнструментом
для опису багаточастинкових систем та в теорiї маг-
нетизму. Наявнiсть безмежної кiлькостi доданкiв те-
орiї збурень дає змогу, принаймi якiсно, аналiзувати
поведiнку систем iз сильною взаємодiєю i в найпростi-
шому наближеннi шукати спектри колективних збу-
джень. Важливою особливiстю цього наближення є
те, що завжди можна вказати нетривiальний гранич-
ний випадок, коли RPA-результат стає точним.

На противагу фермiонним системам, для взаємодi-
ючих бозонiв при низьких температурах наближення
хаотичних фаз дає головний внесок у термодинамiчнi
функцiї, фактично повнiстю перебудовуючи систему,
що кардинально змiнює її властивостi. Проте в облас-
тi високих температур динамiчнi [1] i термодинамiч-
нi властивостi слабовзаємодiючих бозе-систем в RPA-
наближеннi принципово не вiдрiзняються вiд власти-
востей iдеального газу. Вiдмiнностi з’являються в око-
лi критичної точки, де роль взаємодiї є визначальною.
Зрозумiло, що найцiкавiшою як у теоретичному, так
i в екпериментальному аспектах є область темпера-
тур, нижчих вид критичної. Повний RPA-опис цих
систем iз коректним урахуванням конденсатних i над-
конденсатних внескiв подано в [2], а ось праць, при-
свячених вивченню бозе-систем у нормальному станi,
не так уже й багато. Причина цього проста — сучас-
нi експериментальнi технiки дають змогу створювати
тiльки слабовзаємодiючi бозе-системи, для яких на-
ближення хаотичних фаз у певному сенсi є занадто
сильним. Винятком є бозе-газ iз внутрiшнiми ступе-
нями вiльностi [3], де для побудови фазової дiаграми
не можна обмежуватися скiнченною кiлькiстю додан-
кiв теорiї збурень. Нагадаємо, що для фермiонiв уже
тепер є можливiсть створювати системи в так званiй
границi унiтарностi (див., наприклад [4]) i є всi пiд-
стави вважати [5], що невдовзi ця область взаємодiй
стане досяжною для бозе-частинок.

II. ЗАГАЛЬНI СПIВВIДНОШЕННЯ

Розгляньмо сукупнiсть N безспiнових частинок в
об’ємi V . Запишiмо статистичну суму моделi функцi-
ональним iнтеґралом за сукупнiстю комплекних змiн-
них {ψp(ωn)} [6–8]

Z =

∫
Dψ∗Dψ exp{S}, (2.1)

де евклiдова дiя

S =
∑

ωn

∑

p

{iωn − ξp}ψ∗
p(ωn)ψp(ωn)

− ν(0)

2βV

[
∑

ωn

∑

p

ψ∗
p(ωn)ψp(ωn)

]2

−1

2

∑

ωn

∑

k6=0

ν(k)ρk(ωn)ρ−k(−ωn) (2.2)

та введенно позначення (k 6= 0)

ρk(ωn) =
1√
βV

∑

ω′

n

∑

p

ψ∗
p(ω′

n)ψp+k(ω′
n + ωn). (2.3)

Тут ωn = 2πn/β, (n = 0,±1,±2, . . .) — бозонна мат-
субарiвська частота, β = 1/T — обернена температу-
ра, ν(k) — фур’є-образ парного потенцiалу взаємодiї
мiж частинками та εp = ~

2p2/2m — вiльночастинко-
вий спектр. Для зручностi працюємо у великому ка-
нонiчному ансамблi, тому введено хiмiчний потенцi-
ал µ.

Розгляньмо додатково сукупнiсть комплексних
змiнних ϕk(ωn) з такою ж, як i в полiв ρk(ωn), влас-
тивiстю ϕ∗

k(ωn) = ϕ−k(−ωn). Виконаймо перетворен-
ня Стратоновича–Габбардаз доданком формули (2.2),
що описує взаємодiю, i запишiмо ефективну дiю, яка
є основою подальшого розгляду
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Seff =
∑

ωn

∑

p

{iωn − ξp}ψ∗
p(ωn)ψp(ωn)

− ν(0)

2βV

[
∑

ωn

∑

p

ψ∗
p(ωn)ψp(ωn)

]2

−1

2

∑

ωn

∑

k6=0

[ν(k)]−1ϕk(ωn)ϕ−k(−ωn)

+
i√
βV

∑

ωn,ω′

n

∑

k6=0,p

ϕk(ω′
n)ψ∗

p(ωn)ψp−k(ωn − ω′
n). (2.4)

Зрозумiло, що функцiональний iнтеґрал беремо за су-
купнiстю дiйсних i уявних частин полiв ϕ та ψ. Озна-
чимо одночастинкову температурну функцiю Ґрiна

G(ωn, p) = −〈ψp(ωn)ψ∗
p(ωn)〉, (2.5)

де ламанi дужки позначають усереднення з дiєю (2.2)
або (2.4). Також уведiмо в розгляд парний корелятор
〈ϕk(ωn)ϕ−k(−ωn)〉. Тепер можна будувати теорiю збу-
рень. У такому формулюваннi ми маємо справу з бо-
зонами, якi взаємодiють iз фiктивним фононним по-
лем. Зрозумiло, що, виконавши перехiд S → Seff , ми
частково перебудували ряд теорiї збурень, узявши за
основу петлевi дiаграми, а отже вважаючи, що саме
цi доданки дають максимальний внесок. Вiдомо, що
така ситуацiя реалiзується, коли фур’є-образ потен-
цiалу попарної взаємодiї є швидко спадною функцiєю
хвильового вектора — тобто ефективний радiус дiї по-
тенцiалу значно бiльший за характерну вiдстань мiж
частинками. Оскiльки працювати з теорiєю збурень
в околi фазового переходу неможливо, то зручнiше
записати рiвняння на точнi функцiї Ґрiна G(ωn, p) та
корелятори 〈ϕk(ωn)ϕ−k(−ωn)〉 i вже тодi намагатися
розв‘язати їх у певному наближеннi. Вiдповiднi рiв-
няння мають такий вигляд:

G−1(ωn, p) = iωn − ξp − ρν(0)

+
1

βV

∑

ω′

n

∑

k6=0

Γ(ωn − ω′
n,p− k|ωn,p)

× 〈ϕk(ω′
n)ϕ−k(−ω′

n)〉G(ωn − ω′
n, |p− k|), (2.6)

〈ϕk(ωn)ϕ−k(−ωn)〉−1 = 1/ν(k)

+
1

βV

∑

ω′

n

∑

p

Γ(ω′
n − ωn,p− k|ω′

n,p)

× G(ω′
n, p)G(ω′

n − ωn, |p − k|), (2.7)

де звичним чином введено вершинну функцiю

〈ψ∗
p(ωn)ψp−k(ωn − ω′

n)ϕk(ω′
n)〉

=
i√
βV

Γ(ωn − ω′
n,p − k|ωn,p)G(ωn, p)

× G(ωn − ω′
n, |p− k|)〈ϕk(ω′

n)ϕ−k(−ω′
n)〉. (2.8)

Тут i далi через ρ = N/V позначено рiвноважну гус-
тину, яку вважаємо функцiєю хiмiчного потенцiалу.
Перевага системи (2.6)–(2.7) очевидна — з обох бокiв

рiвностi входять точнi функцiї Ґрiна та ϕ-корелятори,
а теорiя збурень будується для вершини. Це неабияк
важливо в околi фазового переходу, коли ряди теорiї
збурень починають розбiгатися. Тепер коротко вка-
жемо на один з можливих способiв отримати цi рiв-
нянь. Звiсно, можна звернутися до вiдповiдних рiв-
ностей в операторному формалiзмi [9], який повнiстю
еквiвалентний функцiональному пiдходовi. В нашо-
му випадку варто згадати, що максимальний внесок у
статистичну суму повиннi давати “класичнi” траєкто-
рiї, якi можна отримати розв’язуванням вiдповiдних
рiвнянь δ(−Seff)/δψ∗

p(ωn) = 0, δ(−Seff)/δϕk(ωn) = 0.
Статистично усереднюючи цi рiвностi та враховую-
чи стрибок вiдповiдних функцiй, отримуємо спiввiд-
ношення

−〈ψ∗
p(ωn)δSeff/δψ

∗
p(ωn)〉 = 1,

−〈ϕk(ωn)δSeff/δϕk(ωn)〉 = 1, (2.9)

якi переходять у рiвняння (2.6)–(2.7), якщо взяти до
уваги явний вираз функцiоналу Seff . Подiбнi рiвнян-
ня для класичних систем отриманi в роботi [10] i для
спiнових систем у статтi [11].

Надалi важливе мiсце займатиме корелятор
〈ρk(ωn)ρ−k(−ωn)〉, для якого можна записати точну
рiвнiсть через вiдповiдний ϕ-корелятор

〈ρk(ωn)ρ−k(−ωn)〉 =
1

ν(k)

×
{

1 − 1

ν(k)
〈ϕk(ωn)ϕ−k(−ωn)〉

}
. (2.10)

Аналiтичним продовженням цiєї функцiї можна одер-
жати динамiчний структурний фактор, а вiдтак i ста-
тичний, а цi величини вже вимiрюються експеримен-
тально.

III. НАБЛИЖЕННЯ ХАОТИЧНИХ ФАЗ

Найпростiшим наближенням нашої теорiї є набли-
ження хаотичних фаз (RPA). Для цього в рядi для
вершинної функцiї потрiбно врахувати тiльки перший
член, тобто зробити замiну Γ(ωn−ω′

n,p−k|ωn,p) → 1
в рiвняннях (2.6)–(2.7). Тодi ϕ-корелятор дорiвнює

〈ϕk(ωn)ϕ−k(−ωn)〉 = ν(k)/ {1 + ν(k)Π(ωn, k)} , (3.11)

де поляризацiйний оператор

Π(ωn, k) =
1

βV

∑

ω′

n

∑

p

G(ω′
n, p)

×G(ω′
n − ωn, |p − k|). (3.12)

а одночастинкова функцiя Ґрiна

G−1(ωn, p) = iωn − ξp − Σ(ωn, p). (3.13)

Власноенерґетична частина чи масовий оператор

Σ(ωn, p) = ρν(0) − 1

βV

∑

ω′

n

∑

k6=0

ν(k)

1 + ν(k)Π(ω′
n, k)

× G(ωn − ω′
n, |p− k|). (3.14)
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Пiсля аналiтичного продовження у верхню пiвплощи-
ну позначимо

ΣR(ω, p) = <Σ(ωn, p)|iωn→ω+i0,

ΣI(ω, p) = =Σ(ωn, p)|iωn→ω+i0.

Тепер можна записати рiвняння для перенормованого
спектра [12]

ξ̃p = ξp + ΣR(ξ̃p, p), (3.15)

який буде стiйким за умови зникаюче малого загасан-
ня

γp = Z(p)ΣI(ξ̃p, p),

Z−1(p) = 1 − ∂ΣR(ω, p)

∂ω

∣∣∣
ω=eξp

. (3.16)

Вiзуальна простота цих рiвнянь i наближення в цi-
лому оманливi, бо маємо справу iз системою нелiнiй-
них рiвнянь, замкнених на одночастинкову функцiю
Ґрiна, i для знаходження розв‘язку потрiбно вдатись
до чергових спрощень, якi ґрунтуються на нашому
розумiннi фiзики бозе-систем. Варто наголосити, що
наближення хаотичних фаз не є строгим рядом за па-
раметром взаємодiї, а тiльки ефективно пiдсумовує
певний клас доданкiв ряду теорiї збурень. Тому в точ-
цi фазового переходу не можна обмежуватися лише
першим членом для вершинної функцiї, а принаймi
потрiбно зiбрати ряд iз такими ж особливостями, що
й у самому RPA. Тобто в околi критичної температу-
ри це наближення стає некоректним. У позакритичнiй
областi наближення хаотичних фаз добре працювати-
ме у випадку густих газiв i реалiстичних далекодiйих
потенцiалiв попарної взаємодiї мiж частинками.

Для того, щоб угадати явний вигляд функцiї Ґрiна,
скористаємося припущенням, що ввiмкнення взаємо-
дiї мiж бозе-частинками суттєво не змiнює характеру
одночастинкових станiв. Тобто деформуються тiльки
костанти бiля вiдповiдних функцiй. Звiсно, iдеться
про головнi асимптотики при малих значеннях хви-
льового вектора, адже саме вони є визначальними.
Фактично ми обираємо такий вираз для одночастин-
кової функцiї Ґрiна:

G−1(ωn, p) = Z−1{iωn − ξ̃p}, (3.17)

де ξ̃p = ε̃p − µ̃. Одночастинковий спектр ε̃p =
~

2p2/2m̃ квадратичний за хвильовим вектором i на-
гадує спектр iдеального бозе-газу, але з перенормова-
ною масою, µ̃ — перенормований хiмiчний потенцiал.
У критичнiй точцi G−1(0, 0) = 0 (µ̃ = 0). Пiсля таких
спрощень ми звели задачу до самоузгодженого зна-
ходження головних асимптотик вiдповiдних функцiй
при малих значеннях p.

Займемося дослiдженням поляризацiйного опера-
тора. Щоб не загромаджувати вирази черговими по-
значенями, розрахуймо вираз для поляризацiйного
оператора iдеального бозе-газу. Вiдтак простою замi-
ною констант ми отримаємо й вираз для реального
газу в наближеннi (3.17). Отже, переписуємо (3.12)

Π(ωn, k) =
1

V

∑

p

n(βξp)

×
{

1

ξ|p−k| − ξp − iωn
+ (ωn → −ωn)

}
, (3.18)

тут n(x) = {ex − 1}−1 — бозе-розподiл. Виконаймо
аналiтичне продовження й позначмо

<Π(ωn, k)|iωn→ω+i0 = R(ω, k),

=Π(ωn, k)|iωn→ω+i0 = I(ω, k). (3.19)

Вiдразу можна отримати явний аналiтичний вираз
для функцiї

I(ω, k) =
1

16π
βk3

0

k0

k

× ln

∣∣∣∣
1 − exp{βµ− [k/2k0 + βω/(2k/k0)]

2}
1 − exp{βµ− [k/2k0 − βω/(2k/k0)]2}

∣∣∣∣ , (3.20)

дiйсну частину можна записати так:

R(ω, k) = βρ
k0

2k
{f(k/2k0 + βω/(2k/k0), βµ)

+f(k/2k0 − βω/(2k/k0), βµ)}, (3.21)

де k0 =
√

2mT/~, а функцiя

f(ε, y) = ε

∫ 1

0

dx√
1 − x

g1/2(e
y−xε2

)/g3/2(e
y),

gl(e
y) =

∑

n≥1

eyn

nl
(3.22)

з асимптотиками в граничних випадках

f(ε→ 0, y) = 2ε
g1/2(e

−y)

g3/2(e−y)
,

f(ε→ 0, 0) =
π3/2

ζ(3/2)
sign (ε),

f(ε→ ∞, y) = 1/ε.

Використовуючи спiввiдношення (2.10), можна за-
писати ρ-корелятор у нашому наближеннi

〈ρk(ωn)ρ−k(−ωn)〉
= Π(ωn, k)/ {1 + ν(k)Π(ωn, k)} . (3.23)

Пiсля аналiтичного продовження у верхню пiвплощи-
ну нулi знаменника виразу (3.23) дадуть спектр ко-
лективних мод ω(k)−iΓ(k). Для дiйсної частини спек-
тра маємо рiвняння

1 + ν(k)R(ω(k), k) = 0. (3.24)

Зрозумiло, що уявна частина спектра повинна бути
малою, тобто

Γ(k) = I(ω(k), k)[∂R(ω, k)/∂ω]−1|ω→ω(k) � ω(k).

Враховуючи особливостi фур’є-образу потенцiалу, в
загальному випадку знаходження розв‘язку рiвнян-
ня на спектр (3.24) є непростим завданням, тому
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спробуємо отримати тiльки довгохвильову асимпто-
тику. Цей результат буде загальним для всiх потенцi-
алiв з умовою на фур’є-образ ν(0) > 0. Пiдставивши
ω(k → 0) = ~ck у рiвнiсть (3.24), отримуємо рiвняння
для швидкостi звуку c

1 + ρν(0)f ′(~ck0/2T, βµ)/2T = 0. (3.25)

Щоб не загромаджувати виклад великою кiлькiс-
тю параметрiв, проаналiзуймо це рiвняння в класич-
нiй областi. Поведiнка системи в нiй якiсно збiгатиме-
тьсь з поведiнкою i при низьких температурах. Рiзни-
ця з’явиться тiльки в критичнiй точцi. Важливе спро-
щення — зникає залежнiсть вiд хiмiчного потенцiалу
функцiї f(ε, y)

f(ε) = f(ε, y → −∞)

= ε

∫ 1

0

dx√
1 − x

exp{−xε2}. (3.26)

�
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Рис. 1. Графiк функцiї f(ε) (суцiльна лiнiя) та її похiд-
ної (шрихована лiнiя).
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Рис. 2. Графiк залежностi знерозмiрених величин
швидкостi звуку c

p

m/2T (верхня лiнiя) та cs

p

m/2T
(нижня лiнiя) спектра колективних збуджень вiд знероз-
мiреного параметра взаємодiї ρν(0)/T .

Iз графiка похiдної функцiї f(ε) зрозумiло, що при
досить малих значеннях параметра ρν(0)/T звукової
вiтки не буде взагалi, а при значеннях ρν(0)/T > 3.514
виникають двi вiтки ω(k) = ~ck (назвемо її основною)
та ωs(k) = ~csk (м’яка мода). Наступний член розкла-
ду обох вiток у довгохвильовiй областi кубiчний за k.
Швидкiсть звуку першої вiтки збiльшується зi збiль-
шенням ρν(0)/T , другої — спадає i прямує до стало-
го значення cs = 2.661

√
T/m. У класичному випадку

функцiю (3.20) можна записати так:

I(ω, k) =
√
πβρ

k0

k

× exp
{
−[βωk0/2k]

2 − k2/4k2
0

}
sinh (βω/2) . (3.27)

Iз цiєї формули випливає, що для значень парамет-
ра ρν(0)/T � 1 довгохвильова асимптотика зага-
сання м’якої моди зростає, а для вiтки ω(k), навпа-
ки, швидко спадає до нуля. Фактично це означає,
що м’якої вiтки взагалi немає. Для основної боголю-
бiвської (нуль-звукової у випадку фермi-систем) вiт-
ки головну асимптотику можна отримати аналiтично
c =

√
ρν(0)/m. Загасання для неї Γ(k → 0) ∼ k i важ-

ливо, що вiдношення

Γ(k)/ω(k) =
√
π

[
ρν(0)

2T

]3/2

exp{−ρν(0)/2T}, (3.28)

швидко прямує до нуля при зростаннi ρν(0)/T . Для
цiєї вiтки, навiть при низьких температурах, величи-
на швидкостi звуку й загасання не змiниться.

У крайнiй близькостi до точки бозе-конденсацiї
швидкiсть звуку м’якої моди можна розрахувати ана-
лiтично (ρν(0)/T � 1)

c2s =
2
√
π

−ζ(1/2)

√
β|µ| T

m

{
1 +

T

ρν(0)

ζ(3/2)

−ζ(1/2)

}
, (3.29)

де ζ(3/2) = 2.6124 . . . та ζ(1/2) = −1.4604 . . .. Як i
в класичному випадку, величина загасання цiєї вiтки
не мала. У критичнiй температурi для значень зне-
розмiреного параметра взаємодiї ρν(0)/T , бiльших за
−ζ(3/2)/ζ(1/2) = 1.788 . . ., завжди є одна звукова вiт-
ка спектра, яка в границi ρν(0)/T � 1 переходить у
вiдповiдну класичну ω(k). Отже, значення знерозмi-
реного параметра взаємодiї ρν(0)/T = 1.788 вiддiляє
областi слабкої — сильної взаємодiїї або, що те ж са-
ме, областi високих — низьких температур, у яких
бозе-система має принципово рiзнi властивостi.

Якщо розглянути властивостi спектра колективних
збуджень кулонiвського бозе-газу в компенсуючому
полi [13], то розв’язком рiвняння (3.24) завжди бу-
де тiльки одна вiтка плазмонiв зi щiлиною у спектрi i
характерним загасанням Ландау.

Розрахуймо структурний фактор системи

S(k) =
1

πρ

∫ ∞

−∞

dω n(βω)

× ={〈ρk(ωn)ρ−k(−ωn)〉|iωn→ω+i0} , (3.30)

3003-4



НАБЛИЖЕННЯ ХАОТИЧНИХ ФАЗ ДЛЯ БОЗЕ-СИСТЕМ ВИЩЕ ВIД ТЕМПЕРАТУРИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ

в явному виглядi

S(k) =
1

πρ

∫ ∞

−∞

dω n(βω)

× I(ω, k)

(1 + ν(k)R(ω, k))2 + (ν(k)I(ω, k))2
. (3.31)

Цю формулу можна значно спростити в областях ма-
лих значень хвильового вектора й великих значень
параметра взаємодiї. Тодi максимальний внесок в iн-
теґрал вноситимуть значення з околiв двох точок
ω = ±ω(k), бо добуток ν(k)I(ω(k), k) швидко прямує
до нуля i можна замiнити (в iнтеґралi)

1

πρ

I(ω, k)

(1 + ν(k)R(ω, k))2 + (ν(k)I(ω, k))2

→ 1

ρν(k)
sign (I(ω, k))δ(1 + ν(k)R(ω, k)),

остаточно

S(k → 0) =
1

ρν2(k)
[∂R(ω, k)/∂ω]

−1 |ω→ω(k)

× coth(βω(k)/2).

Для iншої вiтки загасання вже не є малим, тому її
внесок у структурнi функцiї й термодинамiку систе-
ми буде незначним. Використовуючи формулу (3.24),
можна розрахувати похiдну

[∂R(ω, k)/∂ω]
−1 |ω→ω(k) = ν2(k)

∂ω(k)

∂ν(k)
. (3.32)

Iз непоганою точнiстю спектр колективних мод у вка-
занiй областi можна запроксимувати боголюбiвським
ω(k) → E(k) =

√
ε2k + 2ρν(k)εk = εkαk. Тодi для

структурного фактора матимемо

S(k → 0) =
1

αk
coth(βE(k)/2).

Тепер можна взятися за розрахунок власноенерґе-
тичної частини одночастинкової функцiї Ґрiна в RPA-
наближеннi (3.14). Оскiльки функцiя Π(ωn, k) для ве-
ликих ωn поводиться як 1/ω2

n, то зрозумiло, що ми
змушенi доозначити суму за частотою [6,9]. Найпрос-
тiше це зробити, враховуючи, що в границi ν(k) → 0
нашi вирази мають вiдтворювати наближення Гартрi–
Фока, тому зручно вiдразу видiлити цей доданок

1

βV

∑

ω′

n

∑

k6=0

ν(k)

1 + ν(k)Π(ω′
n, k)

G(ωn − ω′
n, |p− k|)

=
1

βV

∑

k6=0

ν(k) lim
τ→−0

1

β

∑

ω′

n

eiω′

n
τG(ωn − ω′

n, |p − k|)

− 1

βV

∑

ω′

n

∑

k6=0

ν(k)
ν(k)Π(ω′

n, k)

1 + ν(k)Π(ω′
n, k)

G(ωn − ω′
n, |p− k|),

тепер сума за ω′
n у другому доданку збiжна. Для спро-

щення записiв виконаймо розрахунки для iдеального

газу, бо узагальнення знову зведеться до перепозна-
чення констант. Рахуємо останнiй доданок. Викорис-
товуючи спектральне представлення, зручно перепи-
сати

ν(k)Π(ωn, k)

1 + ν(k)Π(ωn, k)
=

1

π

∫ ∞

−∞

dω

ω − iωn

× ν(k)I(ω, k)

(1 + ν(k)R(ω, k))2 + (ν(k)I(ω, k))2
.

Пiдставляючи цей вираз у формулу (3.14), отримуємо

Σ(ωn, p) = ρν(0) +
1

V

∑

k 6=0

ν(k)n(βξ|k−p|)

+
1

V

∑

k6=0

ν(k)

∫ ∞

−∞

dω

π

n(βω) − n(βξ|k−p|)

ω − ξ|k−p| + iωn

× ν(k)I(ω, k)

(1 + ν(k)R(ω, k))2 + (ν(k)I(ω, k))2
. (3.33)

Щоб узагальнити результат, достатньо замiнити m→
m̃, µ → µ̃ та ν(k) → Zν(k) у величинах пiд сумою за
хвильовим вектором. Розрахувати власноенерґетичну
частину аналiтично можна у двох граничних випад-
ках: перший — тривiальний — наближення Гартрi–
Фока, другий — при достатньо низьких температурах
чи великому параметрi взаємодiї. Особливо зупиня-
тися на наближеннi Гартрi–Фока не будемо, але вка-
жемо, що перенормовуються тiльки маса й хiмiчний
потенцiал, а величина Z залишається рiвною одиницi.
Важливо, що ефективна маса квазiчастинок збiльшу-
ється, а отже, критична температура знижується [14].

У другому випадку можна скористатися тими ж
мiркуваннями, що й при розрахунку структурного
фактора. Нескладнi обчислення приводять до такої
формули:

Σ(ωn, p) = ρν(0) +
1

V

∑

k6=0

ν(k)n(βξ|k−p|)

− 1

V

∑

k6=0

ν2(k)
∂ω(k)

∂ν(k)

{
1 + n(βω(k)) + n(βξ|k−p|)

ω(k) + ξ|k−p| − iωn

−n(βω(k)) − n(βξ|k−p|)

ω(k) − ξ|k−p| + iωn

}
. (3.34)

До цього моменту ми розглядали властивостi бозе-
системи iз сильною взаємодiєю. У границi ρν(0)/T �
1 рiвняння (3.24) немає дiйсних коренiв. Як наслiдок,
у цiй областi значень параметра взаємодiї для роз-
рахунку структурного фактора й масового оператора
потрiбно використовувати формули (3.31) i (3.33) вiд-
повiдно.

IV. КРИТИЧНА ОБЛАСТЬ

Розгляньмо поведiнку системи при наближеннi
до критичної температури. Неважко бачити, врахо-
вуючи властивостi поляризацiйного оператора, що
власноенерґетична частина одночастинкової функцiї

3003-5



I. О. ВАКАРЧУК, В. С. ПАСТУХОВ

Ґрiна на нульовiй частотi та в границi малих взає-
модiй поводиться як p2 ln p, а отже, стає визначаль-
ною в довгохвильовiй областi. Така неузгодженiсть
пов‘язана з вибором одночастинкової функцiї Ґрiна у
виглядi (3.17), тобто в критичнiй областi така пiдста-
новка вже не правильна. У загальному випадку вгада-
ти структуру одночастинкової функцiї Ґрiна ми поки-
що не можемо, але границю нульової частоти (саме цi
внески є проблемними) вдається проаналiзувати. От-
же, вибираємо тiльки тi доданки рiвнянь (2.6)–(2.7),
якi мiстять особливостi при малих значеннях хвильо-
вого вектора:

G−1(p) = −ξp − ρν(0)

+
1

βV

∑

k6=0

Γ(p− k|p)〈ϕkϕ−k〉G(|p − k|), (4.35)

〈ϕkϕ−k〉−1 = 1/ν(k)

+
1

βV

∑

p

Γ(p − k|p)G(p)G(|p − k|). (4.36)

Позначення очевиднi: G(p), 〈ϕkϕ−k〉 i Γ(p − k|p) од-
ночастинкова функцiя Ґрiна, ϕ-корелятор i вершинна
функцiя вiдповiдно, у яких покладено всi частоти рiв-
ними нулевi. Система рiвнянь знову непроста. Мож-
ливий спосiб розв’язання полягає у виборi певної пiд-
становки для довгохвильових асимптотик (саме вони
нас цiкавлять) функцiй G(p) та 〈ϕkϕ−k〉 i розрахунку
вершини в заданому наближеннi. Найпростiше набли-
ження полягає в пiдсумовуваннi членiв ряду вершин-
ної функцiї, що мiстять особливостi типу RPA

Γ(p − k|p) = 1/ {1 + ν(0)Π(k)} , (4.37)

тут замiсть Π(k) ≡ Π(ωn = 0, k) достатньо взяти тiль-
ки доданок з особливостями. Пiдставляючи цю фор-
мулу в рiвняння (4.36), знаходимо ϕ-корелятор, i тодi
для G(p) отримуємо замкнене на себе рiвняння

G−1(p) = −εp +
1

βV

∑

k6=0

ν(k)

1 + (ν(k) + ν(0))Π(k)

× [G(|p − k|) −G(k)], (4.38)

де

Π(k) =
1

βV

∑

p

G(p)G(|p − k|), (4.39)

i ми вже врахували, що в критичнiй точцi перенор-
мований хiмiчний потенцiал дорiвнює нулевi. Тепер
достатньо вибрати лише головну асимптотику одно-
частинкової функцiї Ґрiна G(p) ∼ pη−2, розмiрнi кон-
станти неважливi, оскiльки вони точно скорочуються
в кiнцевих виразах. Далi розрахунки простi — обчис-
люємо функцiю

Π(k) ∼ k2η−1π(η), (4.40)

π(η) =
1

η

∫ ∞

0

dxxη−1 {(x+ 1)η − |x− 1|η}

=
1

22η
√
πη

Γ(η)Γ(1/2 − η)[1 − cos(πη)],

(тут Γ(x) — гамма-функцiя) i пiдставляємо в рiвнян-
ня (4.38), з якого знаходимо головну асимптотику при
малих p. При цьому достатньо залишити в знаменни-
ку пiд знаком суми тiльки асимптотику при малих k,
тобто — 2ν(0)Π(k). Тодi рiвняння (4.38) перетворює-
ться в алґебраїчне

p2−η = p2−ηg(η)/2π(η) =⇒ g(η) = 2π(η), (4.41)

де введено позначення

g(η) =

∫ ∞

0

dx x2−2η

{
1

η
[(x+ 1)η − |x− 1|η] − 2/x1−η

}

=
22(1−η)

√
π

1 − 2η

(2 − η)(3 − η)
Γ(η)Γ(1/2 − η) cos(πη).

Ще раз наголосимо, що розмiрнi константи бiля вiд-
повiдних функцiй скорочуються, а рiвняння на малий
критичний iндекс η i вiдповiдно, головну довгохви-
льову асимптотику функцiї Ґрiна на нульовiй частотi
не залежить вiд потенцiалу взаємодiї, тiльки важли-
во, щоб вiн не дорiвнював нулевi. Тут ми лише знай-
шли головну асимптотику, наступнi члени розкладу
вже можуть залежати вiд особливостей потенцiаль-
ної енерґiї взаємодiї мiж частинками.

Єдиний розв’язок рiвняння (4.41) для η дає значен-
ня 0.061, що майже вдвiчi бiльше за значення малого
критичного iндексу ηMC = 0.0381(2), отриманого за
допомогою Monte-Carlo-симуляцiй [15] для цього кла-
су унiверсальностi. Причини неузгодженостi можуть
бути як i в самому наближеннi для вершини (4.37),
так i у спрощеннях, до яких ми вдалися.

Для повноти опису в критичнiй областi потрiбно
знайти, як мiнiмум, ще один критичний iндекс. Прак-
тично виконати цi обчислення важко, оскiльки по-
трiбно знати частотну залежнiсть одночастинкової
функцiї Ґрiна. Розв’язок цiєї задачi, а також точнi-
ший розрахунок малого критичного iндексу, будуть
опублiкованi окремо.

V. ВИСНОВКИ

У межах наближення хаотичних фаз розглянуто
властивостi бозе-рiдин вище вiд температури бозе-
конденсацiї. Зокрема докладно проаналiзовано довго-
хвильову область спектра колективних збуджень до-
волi широкого класу систем з умовою ν(0) > 0 на
фур’є-образ потенцiалу парної взаємодiї мiж частин-
ками. У загальному випадку знайдено вираз (3.31)
для парного структурного фактора бозе-системи в
RPA-наближеннi, який вдається явно розрахувати
для великих взаємодiй або низьких температур. Та-
кож обчислено власноенерґетичну частину одночас-
тинкової функцiї Ґрiна i зроблено оцiнку малого кри-
тичного iндексу. У наступнiй статтi за допомогою от-
риманих тут формул будуть проаналiзованi власти-
востi деяких модельних систем.
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The theory of non-superfluid Bose-liquid is built. In the general case the properties of the spectrum of collective

modes are analyzed. The most simple estimation for the critical exponent η is made.
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