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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів — 

3.5 Галузь знань 

10 Природничі 

науки 

Вільного вибору 

Модулів — 2 
 

Рік підготовки: 

5-й Змістових модулів — 2 
Спеціальність 

104 Фізика та 

астрономія 

 Семестр 

9-й Загальна кількість 

годин — 105 Лекції 

16 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних — 2 

самостійної роботи 

студента — 4.5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

маґістр 

Практичні, семінарські 

— 

Лабораторні 

16 год 

Самостійна робота 

73 год 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання — 4:9  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомлення студентів із фізичними явищами, що відбуваються в 

квантових рідинах і газах і з методами їх дослідження на математичному рівні.  

Завдання: проаналізувати процеси в бозе-системах та ознайомитися з 

методикою вивчення ідеальних бозонів і сильнорозріджених систем лазерно-

охолоджених атомів лужних металів. Відповідні питаннями є особливо 

актуальним у зв’язку з останніми експериментальними успіхами у цій області. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати основні фізичні властивості бозе-систем, теоретичні методи 

дослідження квантових бозе-систем. 

вміти: отримати основні співвідношення для ідеального бозе-газу, 

сформулювати використовувати методи квантової теорії поля для вивчення 

систем бозонів зі взаємодією. 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Ideal Bose-gas [Ідеальний бозе-газ] 

Тема 1. Introduction. History of studies of quantum liquids and gases. General 

overview of theoretical models. The current state of the problem. New 

quantum liquids and gases, Bose condensation. [Вступ. Історія досліджень 

квантових рідин і газів. Загальний огляд теоретичних моделей. 

Сучасний стан проблеми. Нові квантові рідини і гази, Бозе-

конденсація.] 

Тема 2. Ideal quantum gases. The density of states of the ideal D-dimensional 

Bose-gas. Thermodynamic functions of the ideal D-dimensional Bose-gas. 

[Ідеальні квантові гази. Густина станів ідеального D-вимірного Бозе-

газу. Термодинамічні функції ідеального D-вимірного Бозе-газу.] 

Тема 3. Ideal Bose gas in an external field. Influence of an external potential 

("trap") on the thermodynamic functions of the ideal Bose-gas. 

Quasiclassical interpretation of an external potential. Dependence on the 

shape of trap and spatial dimensionality. [Ідеальний бозе-газ у зовніш-

ньому полі. Вплив зовнішнього потенціалу («пастки») на термо-

динамічні функції ідеального Бозе-газу. Квазікласичне трактування 

зовнішнього потенціалу. Залежність від форми пастки і просторової 

вимірності.]  

Тема 4. Systems with a finite number of particles. Quasiclassical approximation. 

Finite number of bosons in space with D > 2. One-and two-dimensional 

oscillator systems. [Системи зі скінченною кількістю частинок. Квазі-

класичне наближення. Скінченна кількість бозонів у просторі з D > 2. 

Одно- і двовимірна системи осциляторів.] 
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Змістовий модуль 2. Interacting Bose-gas [Взаємодіючий бозе-газ] 

Тема 5. Gross–Pitaevskii equation. Derivation of the equation. Analysis of a 

homogeneous three-dimensional system. [Рівняння Ґросса–Пітаєвсь-

кого. Виведення рівняння. Аналіз однорідної тривимірної системи.] 

Тема 6. Bogoliubov’s method of approximate second quantization. General 

derivation. Homogeneous system. The case of an oscillator trap. [Метод 

наближеного вторинного квантування Боголюбова. Загальне 

виведення. Однорідна система. Випадок осциляторної пастки.] 

Тема 7. Bose-systems with strong interactions. Collective variables. Wave 

function of the ground state. Interatomic potentials. Calculation of 

thermodynamic functions. Energy spectrum. [Бозе-системи зі сильною 

взаємодією. Колективні змінні. Хвильова функція основного стану. 

Міжатомні потенціали. Розрахунок термодинамічних функцій. 

Енерґетичний спектр.] 

Тема 8. Physical grounds of modern experimental methods for cooling and 

trapping of atoms. Doppler cooling, Sisyphus cooling, evaporative cooling. 

Optical molasses. Magnetic and magneto-optical traps. [Фізичні основи 

сучасних експериментальних методів охолодження й утримання 

атомів. Допплерівське охолодження, сізіфівське охолодження, випаро-

вувальне охолодження. Оптична меляса. Магнітні й магнітооптичні 

пастки.] 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Ідеальний бозе-газ 
Тема 1. Вступ 10 2  2  6 

Тема 2. Ідеальні квантові гази 10 2  2  6 

Тема 3. Ідеальний бозе-газ  

у зовнішньому полі 

12 2  2  8 

Тема 4. Системи зі скінченною 

кількістю частинок 

14 2  2  10 

Разом – зм. модуль 1 46 8  8  30 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2. Взаємодіючий бозе-газ 
Тема 5. Рівняння  

Ґросса–Пітаєвського 

12 2  2  8 

Тема 6. Метод наближеного 

вторинного квантування 

Боголюбова 

12 2  2  8 

Тема 7. Бозе-системи  

зі сильною взаємодією 

16 2  2  12 

Тема 8. Фізичні основи 

сучасних експериментальних 

методів охолодження 

й утримання атомів 

19 2  2  15 

Разом – зм. модуль 2 59 8  8  43 

Усього годин 105 16  16  73 

 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття в курсі не передбачені. 

 

 

6. Теми практичних  занять 

Практичні заняття в курсі не передбачені. 
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7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розгляд праці Бозе про виведення розподілу Планка. 

Виведення розподілів Бозе–Айнштайна і Фермі–Дірака. 

Розподіл Джентіле. 

2 

2 Термодинамічні функції ідеального D-вимірного Бозе-газу 

для D = 1, 2, 3. Поведінка похідної  
c

V

T T

C

T


 
 
  залежно від 

вимірності простору. 

2 

3 Ідеальний бозе-газ зі степеневим законом дисперсії у пастках 

U = U(|r|). Густина станів ідеального двовимірного газу у 

квадратичному потенціалі. Ідеальний бозе-газ зі степеневим 

законом дисперсії у пастках різної форми 

2 

4 Системи зі скінченною кількістю частинок у просторах 

вимірністю D > 2 та D = 1. Задача про розбиття цілих чисел і 

мікроканонічний підхід до системи осциляторів 

2 

5 Рівняння Ґросса–Пітаєвського: енерґія основного стану 

системи твердих сфер в однорідному випадку; енерґетичний 

спектр слабконеідеального бозе-газу з використанням 

зображення хвильової функції конденсату з малими 

поправками до нульового наближення. 

2 

6 Розрахунок спектру елементарних збуджень 

слабконеідеального бозе-газу з використанням підходу 

Боголюбова. Метод наближеного вторинного квантування 

для систем у гармонічній «пастці» 

2 

7 Колективні змінні. Гамільтоніан взаємодіючої бозе-системи. 

Хвильова функція основного стану. Двочасові температурні 

функції Ґріна. Розрахунок термодинамічних функцій 

2 

8 Фізичні основи лазерного охолодження, сізіфівського 

охолодження, випаровувального охолодження. Фізичні 

принципи утримання атомів у магнітних і магнітооптичних 

пастках 

2 

 Разом 16 
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8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Історія досліджень бозе-систем 4 

2 Бозе-конденсація. Властивості гелію-4. Лямбда-перехід 2 

3 Ідеальні квантові гази. 6 

4 Ідеальний бозе-газ у зовнішньому полі 8 

5 Системи зі скінченною кількістю частинок 6 

6 Задача про розбиття цілих чисел. Безмежні і скінченні 

системи бозонів 

4 

7 Рівняння Ґросса-Пітаєвського. Хвильова функція конденсату 4 

8 Тривимірна задача розсіяння. Двовимірна й одновимірні 

задачі розсіяння 

4 

9 Метод наближеного вторинного квантування 8 

10 Колективні змінні. Гамільтоніан взаємодіючої бозе-системи. 

Хвильова функція основного стану 

4 

11 Зв’язок міжатомних потенціалів зі структурними функціями 4 

12 Метод двочасових температурних функцій Ґріна. Рівняння 

руху. Розрахунок середніх. Енерґетичний спектр 

двокомпонентної бозе-суміші 

4 

13 Утримання нейтральних атомів у зовнішніх полях 7 

14 Сучасні методи отримання наднизьких температур 8 

 Разом  73 

 
9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання в курсі не передбачені. 

 

10. Методи навчання 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Фізика бозе-систем» 

застосовують такі методи навчання:  

 Наочні: виведення на дошці основних співвідношень на лекціях і 

лабораторних заняттях, спрощений аналіз деяких експериментальних 

методів за допомогою Java-аплетів на веб-сторінках деяких 

експериментальних груп; 

 Практичні: завдання для лабораторних занять. 

 

11. Методи контролю 

Контроль засвоєння матеріалу включає поточний контроль (підсумкове 

тестування за двома змістовими модулями, по 10 балів), оцінку роботи на 

лабораторних заняттях (10 балів), оцінку розширеної доповіді за тематикою 

курсу (20 балів) — разом за семестр 50 балів, іспит (50 балів). Сумарна оцінка, 

таким чином, виставляється за 100-бальною шкалою. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Робота 

на лаб. 
Доповідь Іспит Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1–Т4 Т5–Т8 

10 10 10 20 50 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(для екзамену) 

90–100 А відмінно   

81–89 В 
добре  

71–80 С 

61–70 D 
задовільно  

51–60 Е  

25–50 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–24 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма 

курсу, робоча навчальна програма, тексти лекцій і пояснення до завдань для 

лабораторних робіт в електронному вигляді, тестові завдання для модульного 

контролю. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Боголюбов М. М.  Лекції з квантової статистики. Питання статистичної 

механіки квантових систем. — Київ: Рад. шк., 1949. — 228 с. 

2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. V: Статистическая 

физика. Часть 1. — Москва: Наука, 1976. — 584 с. 

3. Ровенчак А. А. Фізика бозе-систем. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 

— 128 с. 

4. Bose–Einstein Condensation / Ed. by A. Griffin, D. W. Snoke, S. Stringari. —

Cambridge: Cambridge University Press, 1995. — xiii, 602 p. 

5. Griffin A.  Excitations in a Bose-condensed liquid. — Cambridge: Cambridge 

University Press, 1993. — 308 p. 

 

Допоміжна 
Наукові статті за тематикою спецкурсу. 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. BEC Homepage http://www.colorado.edu/physics/2000/bec/ 

2. Bose-Einstein Condensation at NIST http://www.bec.nist.gov/ 

3. Wikipedia. http://www.wikipedia.org 


