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У роботi дослiджено поведiнку дiаметра кривої спiвiснування атомарних та молекулярних рiдин в термiнах ентропiя–
температура у околi критичної точки. Завдяки видiленню регулярної частини виявлено наявнiсть |τ |2β аномалiї у температурнiй залежностi дiаметра кривої спiвiснування в термiнах
ентропiя–температура.

1. Вступ
Асиметрiя кривої спiвiснування фаз є характерною
властивiстю реальних систем, в яких порушено симетрiю частинка–дiрка. Така симетрiя притаманна ґратковим моделям типу моделi Iзiнга завдяки вiдсутностi ефекту виключеного об’єму, що пов’язаний iз власними розмiрами частинок. Характеристикою такої
асиметрiї може слугувати рiвнозважена сума значень
будь-якої фiзичної величини, що розрiзняє спiвiснуючi фазовi стани. Для спiвiснуючих рiдини та пари
маємо
ϕd =

ϕl + ϕg
,
2

(1)

де ϕl − ϕg i є параметром порядку для даної системи. Зрозумiло, що за вiдсутностi симетрiї частинка–
дiрка адекватною примiтивною величиною є густина
або кiлькiсть частинок в одиницi об’єму. Саме для
дiаметра кривої спiвiснування густина–температура
виконується класичний закон прямолiнiйного дiаметра [1]:
ñl + ñg
= 1 + Aτ ,
nd =
2

T − Tc
τ=
< 0,
Tc

(2)

де ñi = ni /nc , i = l, g, nl , ng , вiдповiдно, густини рiдкої i газової фаз, якi зведенi до критичної густини
nc . Зауважимо, що цей закон є наближеним, разом
з тим вiн виконується практично в усьому iнтервалi температур вiд потрiйної до критичної точки за
ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №12

винятком околу критичної точки, де наявнiсть аномальних флуктуацiй густини приводить до появи в
(2) неаналiтичних внескiв [2]. Цi внески задаються
вiдповiдними внесками в гамiльтонiан системи, що
порушують iзiнгову симетрiю гамiльтонiана вiдносно
перетворення h → −h, ϕ → −ϕ, де h – поле, що спряжене параметру порядку ϕ. Питання структури сингулярностi дiаметра параметра порядку має давню
iсторiю, але в останнi роки ця проблема знову набула
актуальностi завдяки роботам М. Фiшера та iнших
авторiв [3–6]. Тривалий час вважалось, що асимптотика дiаметра кривої спiвiснування має таку структуру:
nd = D1−α |τ |1−α + D1 |τ | + . . . .

(3)

Тому апроксимацiю експериментальних даних також
за допомогою виразу (3) проводили з метою встановлення саме такої сингулярностi [7–9]. Ренормгруповий аналiз пiдтвердив факт сингулярної поведiнки
дiаметра бiнодалi (3) i пов’язав її з наявнiстю у га2
мiльтонiанi доданкiв непарного порядку ϕ ( ∇ϕ ) ϕ5
[10]. У роботi [10] було показано, що разом з вiдомою
“1 − α”-сингулярнiстю iснує ще одна сингулярнiсть.
Разом з тим, з огляду на погану збiжнiсть ε-розкладу,
обчислити в явному виглядi вiдповiдний показник не
вдалося. Слiд також зазначити, що ранiше у роботах [2, 11] було показано, що сингулярнiсть дiаметра
кривої спiвiснування може бути сильнiшою, нiж (3),
а саме:
nd = D2β |τ |2β + D1−α |τ |1−α + D1 |τ | + . . . .

(4)

Характернi значення амплiтуд D1−α i D2β та їх залежнiсть вiд параметрiв мiжчастинкової взаємодiї i
досi обговорюється [12, 13]. У роботi [14] на основi
канонiчного пiдходу [15] показано, що знаки амплiтуд при першому та другому доданках (4) є протилежними. У канонiчних змiнних їх вiдношення є унiверсальним. Це вiдповiдає результатам, отриманим
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при апроксимацiї експериментальних даних [16]. Саме ця особливiсть приводить до того, що величина
сингулярностi дiаметра кривої спiвiснування в термiнах густина–температура для бiльшостi молекулярних рiдин досить незначна. Власне саме ця обставина
не дозволила ранiше однозначно вирiшити питання
про наявнiсть в (4) бiльш сингулярного внеску |τ |2β .
Зрозумiло, що залежно вiд величини амплiтуд в (4)
сингулярнiсть може бути слабко вираженою завдяки
компенсацiї доданкiв рiзних знакiв. Тому отримання
апрiорних оцiнок для амплiтуд є важливим з точки
зору коректностi процедури обробки експериментальних даних. До того ж, величина амплiтуд сингулярних внескiв залежить вiд вибору параметра порядку.
Метою роботи є дослiдження структури сингулярностi дiаметра кривої спiвiснування в термiнах густини i ентропiї як найбiльш природних параметрiв порядку для переходу рiдина–пара. На основi канонiчного пiдходу [14] покажемо, що завдяки видiленню
регулярних внескiв, якi можна визначити при аналiзi
поведiнки в областi, далекої вiд критичної точки, наявнiсть внеску |τ |2β в сингулярностi дiаметра кривої
спiвiснування стає очевидною завдяки рiзним знакам
амплiтуд вiдповiдних сингулярних внескiв.

2. Асиметрiя бiнодалi i сингулярнiсть
дiаметра в рамках канонiчного пiдходу
Згiдно з [2] виникнення бiльш сингулярного внеску з
показником 2β пов’язано з повною P −µ−T симетрiєю
скейлiнгового рiвняння стану:
2−α

Φ = |A2 |

fs

A1
Aβ+γ
2

ϕ(r) = η(r) −

1
Γ2 η(r)2 + . . . .
2

(6)

Тут ϕ(r) – лабораторний параметр порядку, наприклад, густина, η(r) – канонiчний параметр порядку, в
термiнах якого гамiльтонiан має форму функцiонала
Гiнзбурга–Ландау:
Z 
A4 4
A2 2
η (r) +
η (r)+
HLG [η(r)] =
A1 η(r) +
2
4

1
+ (∇η(r))2 dV.
2

(7)

Середнє значення канонiчного параметра порядку
h η i згiдно з [19] таке:
hηi = −

∂Φ
∂ A1

β

= ± |τ̃ | gs (0) + . . . ,
A1 =0

τ̃ = A2 |A1 =0 = a t + o ( t ) ,

(8)

де gs (x) = fs0 (x). Функцiя fs (x) задовольняє умову
симетричностi fs (x) = fs (−x), що еквiвалентно вiдтворенню симетрiї рiвняння стану.
Оскiльки η є симетричним параметром порядку, то
для прямолiнiйного дiаметра бiнодалi ϕ(d) в термiнах
канонiчного параметра порядку маємо [14]:

1 
ϕ(d) = − Γ̃2 gs2 (0)|τ̃ |2β + ls (0)|τ̃ |1−α + . . . ,
2

(9)

де Γ̃2 визначається як

!
+ ... ,

(5)

де поля Φ, A1 , A2 є функцiями фiзичних полiв тиску
P , хiмiчного потенцiалу µ та температури T . Саме така форма рiвняння стану природно виникає в рамках
пiдходу, заснованого на канонiчнiй формi флуктуацiйного гамiльтонiана [14, 15, 17]. Суть цього пiдходу
полягає в такому. Ефекти асиметрiї кривої спiвiснування безпосередньо пов’язанi iз асиметрiєю мiкроскопiчного гамiльтонiана як функцiонала густини. Дiйсно, опис рiвнянь стану рiдини в термiнах густини
молекул за наявностi ефектiв власного об’єму порушує симетрiю частинка–дiрка, що є характерною для
моделi Iзiнга. З огляду на теорiю катастроф [18], асиметричнi доданки гамiльтонiана можуть бути усуненi
завдяки нелiнiйному перетворенню поля параметра
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порядку:

Γ̃2 = Γ2 |A1 =0 .

(10)

У реальних експериментах iснує не канонiчна температура τ̃ , а реальна температурна змiнна τ . Тому
для експериментального аналiзу сингулярностi дiаметра отримаємо

1 
ϕ(d) = − Γ̃2 gs2 (0) a2β |τ |2β + ls (0) a1−α |τ |1−α + . . . .
2
(11)
Таким чином, амплiтуди Di , якi визначають в результатi апроксимацiї експериментальних даних за допомогою формули (4), даємо такими виразами:
1
D1−α = − Γ̃2 a1−α ls (0),
2

1
D2β = − Γ̃2 a2β gs2 (0). (12)
2
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Рис. 1. Можливi сценарiї температурної поведiнки дiаметра
кривої спiвiснування в термiнах густина–температура. Сценарiй 1: −D1 ≈ D1−α < 0, D2β > 0; сценарiй 2: D1 ≈ D1−α >
0, D2β < 0

i вони є одночасно ненульовими, якщо Γ̃2 6= 0. Крiм
того, оскiльки ls (0) < 0, то вказанi амплiтуди мають
протилежнi знаки, а їх вiдношення
g 2 (0)
D2β
= a2β+α−1 s
<0
D1−α
ls (0)

(13)

слабо залежить вiд типу речовини, який визначається коефiцiєнтом a. Таким чином, сингулярнi внески
в дiаметр кривої спiвiснування в термiнах густина–
температура мають однакову природу, а тому i повиннi розглядатися одночасно. Параметр Γ2 визначається асиметричною частиною мiкроскопiчного гамiльтонiана i може бути пов’язаний iз характеристиками мiжчастинкової взаємодiї [14].
Слiд зазначити, що саме флуктуацiйна природа
сингулярностi дiаметра кривої спiвiснування в термiнах густина–температура зумовлює антикореляцiю
знакiв амплiтуд D1−α i D2β та наближену iнварiантнiсть їх вiдношення. Зазначимо, що в рамках наближення середнього поля аналiз багатьох рiвнянь стану,
проведений у роботi [13] в рамках пiдходу, запропонованого у [4, 6, 20], також виявляє таку антикореляцiю
знакiв. Однак слiд зазначити, що в такому пiдходi
автори розглядають не амплiтуди Di , i = 2β, 1 − α, а
їх середньопольовi аналоги, якi формують коефiцiєнт
класичного лiнiйного внеску в дiаметр густини ∼ |τ |.
Такий пiдхiд заснований на тому, що в наближеннi
середнього поля внески ∼ |τ |2β та ∼ |τ |1−α вироджуються у лiнiйний закон. Як зазначено авторами [13],
немає нiяких апрiорних спiввiдношень мiж визначеними таким чином середньопольовими значеннями та
реальними флуктуацiйними. Тому вiдношення вказаних амплiтуд у роботi [13] не виявляє якоїсь регулярностi, подiбної до знайденої вище.
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Рис. 2. Температурна залежнiсть дiаметра кривої спiвiснування в термiнах густина–температура для рiзних благородних
газiв за даними [22]

3. Можливi сценарiї температурної поведiнки
дiаметра
Температурна поведiнка кривої спiвiснування дiаметра густини (4) суттєво залежить вiд спiввiдношення
мiж амплiтудами Di вiдповiдних внескiв. Зрозумiло,
що D1 > 0. До того ж значення нахилу класичного закону прямолiнiйного дiаметра визначається критичною температурою та температурою Бойля [21].
Оскiльки сингулярнiсть |τ |2β є найбiльш сильною, немонотонна поведiнка дiаметра у флуктуацiйнiй областi має мiсце, якщо Dα > 0 , D2β < 0. Для того, щоб така поведiнка чiтко проявлялась, амплiтуди сингулярних внескiв повиннi задовольняти умову
|D1−α /D2β | . 1 (див. рис. 1). Якщо ж D2β > 0, то
така сингулярнiсть може маскуватися iншими двома внесками за умови D1−α < 0 , D1 ≈ |D1−α |, якщо
| D2β /|D1−α |  1. Тому питання обчислення амплiтуд дiаметра параметра порядку є важливим з точки
зору коректностi обробки експериментальних даних.
4. Процедура видiлення регулярної частини
дiаметра
Зрозумiло, що випадки D2β > 0 та D2β < 0 повиннi
вiдповiдати рiзним фiзичним ситуацiям. Це наочно
видно при порiвняннi дiаметрiв кривих спiвiснування
таких рiдин, як гелiй та неон з аргоном, криптоном та
ксеноном (див. рис. 2). Як бачимо, для легких квантових рiдин типу гелiю (He) та неону (Ne) має мiсце
випадок D2β < 0. Для важких (класичних) Ar, Kr,
Xe маємо D2β > 0. Також зрозумiло, що значення
амплiтуд D2β i D1−α збiгаються для рiдин, якi належать до одного класу унiверсальностi. Як показано в
[14], амплiтуди D2β i D1−α повиннi мати рiзнi знаки.
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(sing)

Рис. 3. Температурна залежнiсть nd

(t, t0 ) при рiзних значеннях параметра t0 для ряду атомарних та молекулярних рiдин

Тому флуктуацiйна частина дiаметра має немонотонну температурну залежнiсть. Для того, аби видiлити
флуктуацiйну частину в nd , слiд вiдокремити регулярний внесок
(sing)

nd

(reg)

= nd − nd

,

де регулярну частину
(reg)

nd

(t, t0 ) =

N
X

ak (t0 ) ( 1 − t )

k

k=1

можна визначити за поведiнкою дiаметра nd в температурному iнтервалi t < t0 < 1, далекому вiд
критичної точки (0, 7 ≤ t0 ≤ 0, 9). З наближенням
до флуктуацiйної областi вiдхилення вiд регулярної
залежностi завдяки флуктуацiйним ефектам зростають. Результати такого вiдхилення вказано на рис. 3.
Сингулярна частина впливає на регулярну поведiнку
тiльки у флуктуацiйнiй областi. Зрозумiло, що зале(sing)
жнiсть nd
, яка визначена варiантами на рис. 3,a
i b вiдповiдає випадку D2β > 0 , D1−α < 0 (сценарiй 1). Тодi, коли поведiнка, яка визначена варiантами, наведеними на рис. 3,с i d, має мiсце, якщо
D2β < 0 , D1−α > 0 (сценарiй 2).
(sing)
Пiсля визначення величини nd
(t, t0 ) при даному t0 проведено обробку даних за формулою (4),
в якiй критичнi показники вибирали фiксованими:
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α = 0, 11 , β = 1/3, а коефiцiєнти Di , i = 1, 1 −
α, 2β слугували пiдгоночними параметрами. Вiдношення D2β /D1−α є функцiєю флуктуацiйного iнтервалу 0, 07 < 1 − t0 < 0, 3, який вiдповiдає характерним значенням параметра Гiнзбурга для молекулярних рiдин. Отриманi результати (див. рис. 4) свiдчать про те, що значення цього вiдношення дiйсно
слабо залежить вiд рiдини. На пiдтвердження цього
твердження наведемо результати обчислення величини D2β /D1−α для iонно-електронних рiдин Cs та Rb,
де асиметрiя бiнодалi бiльша, нiж у випадку молекулярних рiдин. Структуру сингулярностi дiаметра
кривої спiвiснування для цих систем дослiджували в
роботах [23]. Зокрема, порiвняльний аналiз результатiв обробки даних за допомогою виразiв (3) i (4) привiв до висновку про те, що |D2β /D1−α | . 1/30 [23].
Однак той факт, що данi [23] вiдносяться до досить
широкого температурного iнтервалу 10−3 . |τ | .
10−1 змушує враховувати внесок регулярної частини
(reg)
nd . Процедура видiлення регулярної частини дiаметра суттєво змiнює цей результат, який становить
D2β /D1−α ≈ −0, 34 (див. рис. 5), i корелює з отриманим вище результатом для атомарних та молекулярних рiдин.
Отриманий результат добре узгоджується також з
висновком про те, що, незважаючи на рiзну природу
мiкроскопiчної взаємодiї в рiдких металах та молекулярних рiдинах, цi два типи речовин демонструISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №12
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Рис. 4. Залежнiсть вiдношення амплiтуд D2β /D1−α вiд параметра t0 для ряду атомарних та молекулярних рiдин

ють однакову термодинамiчну поведiнку у критичнiй
областi рiдина–пар i вiдносяться до одного класу узагальненої термодинамiчної подiбностi [24]. Це зумовлено короткодiйним характером iон-iонної ефективної взаємодiї i дозволяє розглядати лужнi метали в
рамках глобального iзоморфiзму з ґратковим газом
(моделлю Iзiнга) [21, 25]. Зокрема, це дає пояснення факту, що бiнодаль лужних металiв, як i атомарних та молекулярних рiдин з короткодiйною мiжчастинковою взаємодiєю у нульовому наближеннi, добре описується глобальним кубiчним законом [26]:
nliq − ngas = B0 |τ |β ,

β ≈ 0, 33 .

5. Дiаметр бiнодалi в термiнах
ентропiя–температура
Дiаметр кривої спiвiснування в термiнах ентропiя–
температура визначимо способом, подiбним до (1):
Sd =

Sl + Sg
− Sc ,
2

(14)

де Sl,g – ентропiї спiвiснуючих рiдкої та газової фаз,
Sc – значення у критичнiй точцi. Як показано в роботi [27], Sd є бiльш iнформативною характеристикою
асиметрiї фазової рiвноваги, нiж дiаметр кривої спiвiснування в термiнах густина–температура. Дiйсно,
на вiдмiну вiд випадку густини, температурна залежнiсть Sd вздовж бiнодалi не є монотонною, суттєво
залежить вiд кiлькостi ступенiв вiльностi молекули та
характеру обертального руху молекул у рiдкий фазi,
оскiльки саму ентропiю подано у виглядi
S = Sc + S (id) + S (ex) ,

(15)

Рис. 5. Залежнiсть вiдношення амплiтуд D2β /D1−α вiд параметра t0 для Cs i Rb

– частина ентропiї, що вiдповiдає iдеальному газу,
(id)
cυ = k2 , k – кiлькiсть ступенiв вiльностi молекули,
S (ex) = c(ex)
ln
υ

n
T
− ln
Tc
nc
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(16)

(17)

є надлишковою частиною ентропiї. Характер немонотонної поведiнки дiаметра визначається конкуренцiєю внескiв iдеально-газової та надлишкової ентропiї.
Остання пов’язана з кореляцiйними ефектами мiжчастинкової взаємодiї. Загальну поведiнку Sd для молекулярних та атомарних рiдин проаналiзовано нами в роботi [27]. У подальшому ми будемо аналiзувати поведiнку Sd у флуктуацiйнiй областi. Той факт,
що саме дiаметр у термiнах ентропiя–температура є
бiльш iнформативним випливає з того, що сингулярна поведiнка дiаметра в термiнах густини, як вiдомо,
пов’язана з флуктуацiями енергiї, i, як наслiдок, з
сингулярнiстю питомої теплоємностi cv [19]. Оскiльки
саме ентропiя безпосередньо пов’язана iз теплоємнiстю, то аналiз дiаметра бiнодалi в термiнах ентропiя–
температура дозволяє видiлити додаткову сингулярнiсть 2β поряд з вiдомою сингулярнiстю 1 − α, зумовленою внеском теплоємностi.
Спочатку проаналiзуємо поведiнку Sd в рамках наближення середнього поля. У такому наближеннi для
густини маємо
p
δñl,g = ± b |τ | + a|τ | + . . . .
(18)
Розкладемо Sd за малим вiдхиленням густини у критичнiй точцi i з (15) отримаємо
Sd = nc

∂S
∂n

де Sc – значення ентропiї у критичнiй точцi. Тут
S (id) = c(id)
ln
υ

T
+ f (n)
Tc

+

1 ∂ 2S
4 ∂ n2

(l)

nd +
c

(g)

cv + cv
T
ln +
2
Tc


δn2l + δn2g + . . . .

(19)

c
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(sing)

Рис. 6. Температурна поведiнка Sd
ннях параметра t0 для He

(t, t0 ) при рiзних значе-

Рис. 7. Вiдношення амплiтуд D2β /D1−α , що визначено з аналiзу сингулярної частини дiаметра ентропiї для ряду атомарних
та молекулярних рiдин

Враховуючи термодинамiчнi спiввiдношення
∂S
∂n

c

1 ∂p
=− 2
nc ∂ T

< 0,

(20)

c

cv = A |τ |−α + . . . ,

∂ 2S
2 ∂p
1 ∂ 2p
=
−
∂ n2
n3 ∂ T
n2 ∂ T ∂ n

(21)

i нехтуючи доданками вищих ступенiв за температурою, приходимо до виразу


1 ∂p
Sd = −
a − b2 +
nc ∂ T c
(g) 

(l)

∂ 2p
cv + cv
+b
+
∂ n∂ T
2
2

|τ | + o(|τ |) .

(22)

Коефiцiєнти a, b визначаються рiвнянням стану речовини. Зокрема, для рiвняння Ван-дер-Ваальса a =
2
d
, b = 2 i dS
= 0, 6, для рiвняння Бертло a = 52 , b =
5√
dT̃
dSd
2 2 i dT̃ = 1, 35.
У флуктуацiйнiй областi сингулярнiсть Sd визначається вiдповiдними сингулярними внесками теплоєм2
ностi та густини. Оскiльки ∂ ∂n ∂pT = 0, з (22) маємо
c

2β

Sd = S2β |τ |

+ S1−α |τ |

1−α

+ ... ,

(23)

де
S2β =

1 ∂p
nc ∂ T

Bβ2 − D2β
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,

c

S1−α = −A − D1−α

Коефiцiєнти A > 0 та Bβ > 0 є критичними амплiтудами теплоємностi та густини:

1 ∂p
nc ∂ T

.
c

(24)

δnl,g = ± Bβ |τ |β + . . . .

Слiд зазначити, що на вiдмiну вiд випадку густини, коефiцiєнт S1−α для дiаметра кривої спiвiснування в термiнах ентропiя–температура мiстить частину, що не пов’язана iз асиметрiєю гамiльтонiана i визначається виключно сингулярнiстю теплоємностi. Iз загального аналiзу дiаметра кривої спiвiснування в термiнах густина–температура з попереднього роздiлу маємо, що для молекулярних рiдин |D2β /D1−α | ≈ 0,15–0,2 (див. також [16]). Тому
слiд очiкувати, що S2β > 0 i S1−α < 0, та сингулярна частина дiаметра у випадку ентропiї повинна демонструвати поведiнку, яка подiбна до тої, що
зображена на рис. 3,a,b навiть у тих випадках, коли
|D2β | > |D1−α |. Це дiйсно має мiсце (див. рис. 6). Для
того, аби видiлити внесок лише сингулярностi густини, слiд провести аналiз величини
S̃ = S − cv ln

T
n
+ ln
.
Tc
nc

Результати обчислення вiдношення амплiтуд даних
з ентропiї згiдно з формулами (23),(24) наведено на
рис. 7. Як видно, отриманi значення знаходяться в
iнтервалi |D2β /D1−α | ≈ 0, 1–0,2, що узгоджується з
результатами аналiзу даних для дiаметра кривої спiвiснування в термiнах густина–температура, якi були
наведенi вище у роздiлi 2. Таким чином, отриманi результати свiдчать про наявнiсть сингулярностi |τ |2β
у дiаметрi параметра порядку та корелюють з теоретичними висновками щодо амплiтуд вiдповiдних сингулярних внескiв.
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6. Заключення
У роботi розглянуто структуру сингулярностi дiаметра кривої спiвiснування в термiнах густина–
температура та ентропiя–температура. Завдяки видiленню регулярних внескiв, якi визначаються за поведiнкою дiаметра у термодинамiчнiй областi, де флуктуацiйнi внески вiдсутнi, виявлено наявнiсть сингулярного внеску |τ |2β . В рамках канонiчного формалiзму показано, що вiдношення амплiтуд при сингулярних внесках є унiверсальним у термiнах температурної змiнної, що спряжена до канонiчного параметра порядку. Цей теоретичний висновок добре узгоджується iз аналiзом експериментальних даних про
поведiнку для густини, i для ентропiї та кривої спiвiснування.
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Summary
The behavior of a binodal diameter for atomic and molecular liquids has been studied in the entropy–temperature terms in a vicinity of the critical point. By extracting the regular part in the temperature dependence of the binodal diameter, the existence of the
|τ |2β -anomaly has been revealed.
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