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Критичнi показники α, α′, β, γ′ та δ моделi кварк-ґлюонних мi-
шкiв з поверхневим натягом знайдено як функцiї найбiльш за-
гальних модельних параметрiв. Розглянуто два рiзновиди мо-
делi, якi генерують фазову дiаграму сильновзаємодiючої мате-
рiї з критичною або трикритичною точкою вiдповiдно. Аналiз
спiввiдношень мiж критичними iндексами (скейлiнгових зако-
нiв) демонструє, що у загальному випадку скейлiнг може бути
порушено. Проаналiзовано питання про можливе вiдновлення
скейлiнгових законiв за допомогою фiшерiвського означення
α′s та його узагальнень α′c, α′m. Показано, що скейлiнгове спiв-
вiдношення Фiшера можна вiдновити за допомогою узагаль-
нень α′c та α′m, в той час, як жодне означення α′ нездатне вiд-
новити спiввiдношення Грiффiтса у традицiйнiй формi. Також
явно показано, що додаткової умови α = α′ недостатньо для
вiдновлення спiввiдношення Грiффiтса у традицiйному вигля-
дi. Запропоновано узагальнення цього скейлiнгового спiввiд-
ношення, яке справедливе для всiх вiдомих моделей. Отрима-
нi результати дозволяють нам зробити висновок про можли-
ве iснування нефiшерiвських класiв унiверсальностi, для яких
традицiйнi скейлiнговi спiввiдношення можуть бути порушенi,
у той час, як для них виконуються узагальненi скейлiнговi за-
кони.

1. Вступ

Надзвичайно цiкавими феноменами, що потрапляють
у поле зору дослiдника пiд час вивчення термодина-
мiчних властивостей певних фiзичних систем, є рi-
зноманiтнi критичнi явища. Вiдправною точкою до-
слiджень у цiй галузi стало вiдкриття Д.I. Менде-
лєєвим “температури абсолютного кипiння”, за якої
зникає поверхневий натяг двох спiвiснуючих фаз при
фазовому переходi (ФП) типу рiдина–пара, а отже,
вони стають нерозпiзнавальними. Фiзична система
при цьому iснує в критичному станi, а вiдповiдна
точка фазової дiаграми називається критичною то-
чкою (КТ). По мiрi наближення до цiєї точки вздовж
кривої ФП рiзниця густин двох фаз зменшується, аж
доки не зникне. Дослiдження термодинамiчних вла-
стивостей магнiтних систем також продемонстрували

iснування КТ, в якiй зникає спонтанна намагнiченiсть
системи.

Подальший розвиток уявлень про критичнi яви-
ща був пов’язаний iз експериментальним визначен-
ням термодинамiчних величин, що характеризують
КТ деякої фiзичної системи: критичнi тиск, темпера-
туру та густину. Якiсним стрибком стало усвiдомле-
ння того, що рiзнi фiзичнi системи проявляють над-
звичайну подiбнiсть поведiнки пiд час наближення до
КТ. Так, у роботi [1] було продемонстровано iснуван-
ня деякої унiверсальної кривої ФП типу рiдина–пара
у координатах ρ−T , якщо останнi нормованi на кри-
тичнi значення. Вимiри, проведенi для восьми речо-
вин (Ne, Ar, Kr, Xe, N2, O2, CO та CH4), свiдчили про
iснування подiбностi в критичнiй поведiнцi рiзноманi-
тних фiзичних систем, що належали до одного класу
унiверсальностi. Природно постало питання про ви-
значення класу унiверсальностi певної речовини. Про
можливiсть iснування рiзних класiв унiверсальностi
свiдчило вже те, що магнiтнi системи, зовсiм вiдмiннi
за природою вiд простих рiдин, також демонстрували
унiверсальнiсть критичної поведiнки.

Перша спроба визначення класу унiверсальностi
певних фiзичних систем ґрунтувалася на аналiзi вла-
стивостей їх КТ. Оскiльки останнi описуються крити-
чними iндексами, то саме вивчення їх значень та скей-
лiнгових спiввiдношень мiж ними [2,3] лягло в основу
запропонованої класифiкацiї. Доведена в цих роботах
теорема Фiшера стверджує, що для фiзичних систем
з найбiльш загальними термодинамiчними властиво-
стями скейлiнговi спiввiдношення мають деякий кон-
кретний вигляд, а самi системи потрапляють до одно-
го класу унiверсальностi. Проте, ситуацiя зi скейлiн-
говими спiввiдношеннями мiж критичними iндексами
реальних речовин та деяких фiзичних моделей, що
задовольняють вимоги теореми Фiшера, виявилась не
такою простою. Так, скейлiнговi спiввiдношення не
завжди виконуються навiть у межах експерименталь-
ної точностi для деяких простих рiдин [4–8] та триви-
мiрної моделi Iзiнга [9]. Бiльше того, набагато ранiше
в [3] було продемонстровано, що стандартне визначе-
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ння критичного iндекса α′ вздовж критичної iзохори
може приводити до невиконання скейлiнгових зако-
нiв навiть для моделей, якi задовольняють вимогам
теореми Фiшера. Таким чином, виникло надзвичайно
важливе питання з приводу того, що є причиною не-
виконання скейлiнгових законiв у фiшерiвськiй фор-
мi для деяких моделей, що розв’язанi точно, – неко-
ректнiсть визначень деяких критичних iндексiв (на-
приклад, α′) або недостатнiй ступiнь загальностi те-
ореми Фiшера. Останнє, в свою чергу, може свiдчи-
ти про iснування нефiшерiвських класiв унiверсаль-
ностi, для яких ця теорема не виконується. В данiй
роботi, щоб вiдповiсти на питання чи можна забез-
печити виконання скейлiнгових спiввiдношень у тра-
дицiйнiй формi, ми проаналiзуємо рiзнi визначення
критичних iндексiв.

Зазначенi проблеми скейлiнгової систематики кла-
сiв унiверсальностi зумовили розвиток альтернатив-
ного пiдходу [10], заснованого на аналiзi цiлком за-
гальних вимог стiйкостi критичного стану. Їх аналiз
дозволив видiлити чотири основних типи КТ, що вiд-
повiдають певним загальним класам унiверсальностi
критичної поведiнки системи. До переваг даного пiд-
ходу можна вiднести те, що на його основi вдалося
провести чiтку класифiкацiю цiлої низки статисти-
чних моделей та реальних фiзичних систем. Однак
необхiдно зазначити, що вiдсутнiсть передбачень що-
до вигляду скейлiнгових законiв для певної системи
є суттєвим недолiком цього пiдходу. Ця обставина не
дозволяє вiдмовитися вiд фiшерiвської класифiкацiї,
оскiльки саме однаковiсть критичних iндексiв, пов’я-
заних з поведiнкою системи в околi КТ, є експеримен-
тально спостережуваним проявом належностi систем
до одного класу унiверсальностi. Спробу частково-
го вирiшення цiєї проблеми було зроблено в роботi
[11], де у ролi умови виконання скейлiнгових спiв-
вiдношень у фiшерiвськiй формi розглядалась рiв-
нiсть критичних iндексiв α та α′. Виконання цiєї умо-
ви разом з вимогами теореми Фiшера могли б бути
достатнiми для вiднесення деякої фiзичної системи
до фiшерiвських класiв унiверсальностi. Саме тому
надзвичайно важливо провести перевiрку виконання
скейлiнгових законiв при α = α′. Нижче ми проде-
монструємо iснування прикладiв, коли виконання цi-
єї умови разом з вимогами теореми Фiшера не задо-
вольняє всiх трьох найбiльш загальних скейлiнгових
спiввiдношень. Однак, буде показано, що фiзично об-
ґрунтоване означення iндекса α′c дозволяє вiдновити
спiввiдношення Фiшера, але не спрацьовує у випад-
ку спiввiдношення Грiффiтса. Бiльше того, оскiльки
останнє може не виконуватися у традицiйнiй формi

для жодного з iснуючих означень iндекса α′, то це
спiввiдношення потребує переформулювання. Саме цi
обставини, на наш погляд, свiдчать про можливiсть
iснування нефiшерiвських класiв унiверсальностi.

Зазначенi складностi з визначенням класу унiвер-
сальностi певної фiзичної системи мають бути вирi-
шенi не лише для того, щоб задовольнити академi-
чний iнтерес, але й через причини чисто практичного
характеру, пов’язанi iз надзвичайно широким викори-
станням гiпотези подiбностi. Яскравим прикладом її
застосування є квантова хромодинамiка (КХД), яка,
як вважається, але досi не доведено, у випадку 2+1
кваркових ароматiв належить до класу унiверсаль-
ностi тривимiрних О(4) спiнових систем [12–14]. Про-
те, за сучасними уявленнями, кварк-ґлюонна плазма
(КГП) в областi ФП деконфайнмента є сильновзає-
модiючою рiдиною [15]. Ця обставина надзвичайно
ускладнює питання щодо визначення класу унiвер-
сальностi КХД, з одного боку, i робить його надзви-
чайно важливим з iншого. Вказаний приклад демон-
струє наскiльки важливо з’ясувати: чи можуть iсну-
вати класи унiверсальностi вiдмiннi вiд фiшерiвсько-
го, оскiльки, в такому випадку питання про припусти-
мiсть використання гiпотези подiбностi перестає бути
настiльки тривiальним, як це вважалося ранiше. На
основi розвинених в [2, 3] та [10, 11] схем продемон-
струємо можливiсть iснування класiв унiверсально-
стi, вiдмiнних вiд фiшерiвського.

Вивчення поставлених питань будемо проводити на
основi аналiзу критичних експонент КТ сильновзає-
модiючої матерiї та скейлiнгових спiввiдношень мiж
ними. Нажаль, нi КХД, нi, навiть, її ґраткове фор-
мулювання не дозволяють зробити цього. Саме то-
му, подальший аналiз буде виконано за допомогою
однiєї iз феноменологiчних моделей, що в останнiй
час здобули надзвичайне значення [15, 16]. Найбiльш
популярними моделями цього типу є модель Намбу–
Йона–Лазiньо [17], її модифiкацiя на основi петель
Полякова [18, 19] та кварк-мезонна модель [20], що
є моделями середнього поля. Iнший напрямок розви-
тку феноменологiчного пiдходу пов’язаний iз точно-
розв’язуваною моделлю газу мiшкiв (МГМ) [21], одна
з сучасних версiй якої наведена в роботi [22]. Остан-
ня використовує фiзично неадекватний механiзм ге-
нерацiї трикритичної точки i тому, на жаль, не може
розглядатися в ролi надiйного джерела iнформацiї
про термодинамiчнi властивостi КХД. Iншим рiзно-
видом МГМ є модель кварк-ґлюонних мiшкiв (КГМ)
з поверхневим натягом [23]. Її механiзм утворення КТ
такий самий, як i в моделi статистичної мультифра-
гментацiї (СММ) [24] та краплиннiй моделi Фiшера
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(КМФ) [25] i є типовим для ФП типу рiдина–пара –
зникнення коефiцiєнта поверхневого натягу (КПН) в
КТ приводить до нерозпiзнавальностi двох фаз. Над-
звичайно важливою перевагою моделi КГМ з поверх-
невим натягом є те, що вона є точнорозв’язуваною,
а не середнього поля. Саме тому вона дозволяє ви-
вчати термодинамiчнi властивостi сильновзаємодiю-
чої речовини, виходячи з перших принципiв статисти-
чної механiки. Крiм того, у цiй роботi вперше пока-
зано надзвичайну загальнiсть моделi КГМ з поверх-
невим натягом, що здатна описати критичнi iндекси
цiлої низки вiдомих класiв унiверсальностi – простих
рiдин, моделi Iзiнга О(2), О(3) та О(4) симетричних
спiнових систем. Також принципово важливою, з то-
чки зору даного дослiдження, обставиною є те, що
модель КГМ з поверхневим натягом цiлком вiдповiд-
ає вимогам теореми Фiшера, а отже, є придатною для
вiдповiдi на питання про можливiсть iснування нефi-
шерiвських класiв унiверсальностi.

Дана робота органiзована таким чином. Стислий
опис моделi КГМ з поверхневим натягом та її рiзно-
видiв подано в роздiлi 2. Деталi обчислення крити-
чних iндексiв цiєї моделi наведено в роздiлi 3. Роздiл
4 присвячено аналiзу скейлiнгових спiввiдношень мiж
критичними iндексами моделi КГМ i можливостi їх
задовiльнення за допомогою альтернативного визна-
чення iндекса α′. Можливiсть iснування нефiшерiв-
ських класiв унiверсальностi також обговорюється у
цьому роздiлi. Висновки подано в роздiлi 5.

2. Модель КГМ з поверхневим натягом

Модель КГМ з поверхневим натягом має два рiзно-
види – модель з трикритичною точкою (ТКТ) [26] та
модель з КТ [27]. В подальшому ми будемо познача-
ти їх як М1 та М2 вiдповiдно. Оскiльки вони значною
мiрою схожi одна на одну, то доцiльно спочатку зро-
бити їх спiльний опис i лише потiм розглянути кожну
окремо. Вперше точний аналiтичний розв’язок моде-
лi КГМ з поверхневим натягом було знайдено в [23].
Фiзичними ступенями вiльностi цiєї моделi є адрони
та мiшки КГП. Взаємодiя мiж ними враховується так
само, як це було зроблено в МГМ. Велика кiлькiсть
сортiв конституентiв дозволяє врахувати притягання
мiж ними так, як це було зроблено в оригiнальнiй мо-
делi статистичного бутстрапа [28]. В той же час, вiд-
штовхування ван-дер-ваальсiвського типу є наслiд-
ком взаємодiї твердого кора адронiв та мiшкiв КГП
[21,23]. Застосовуючи до статистичної суми Z(T, µ, V )
у великому канонiчному ансамблi перетворення Ла-
пласа за змiнною V , отримуємо iзобаричну статисти-

чну суму Ẑ(T, µ, z) [23]. Зручнiсть такого перетворен-
ня полягає в тому, що найправiша сингулярнiсть iзо-
баричної статистичної суми z∗ визначає тиск системи
p = Tz∗. Саме тому для вивчення фазової структу-
ри моделi КГМ з поверхневим натягом потрiбно про-
аналiзувати структуру сингулярностей Ẑ(T, µ, z), що
визначається як

Ẑ(T, µ, z) ≡
∞∫
0

dV e−zV Z(T, µ, V ) =
1

z − F (T, µ, z)
. (1)

Функцiя F (T, µ, z) = FH(T, µ, z) + FQ(T, µ, z), що фi-
гурує у виразi для Ẑ(T, µ, z), є об’ємним спектром мо-
делi. Його дискретна частина

FH(z, T, µ) =
n∑
j=1

gje
bjµ

T −vjzφ(T,mj), (2)

вiдповiдає легким адронам з масою mj , барiонним
зарядом bj , власним об’ємом vj , виродженням gj та
одночастинковою густиною

φ(T,mj) ≡
1

2π2

∞∫
0

p2dp e−
(p2 + m2

j )
1/2

T . (3)

Великi за об’ємом мiшки КГП описуються неперерв-
ною частиною об’ємного спектра:

FQ(T, µ, z) = u(T, µ)Iτ (Δz,Σ), (4)

де використано позначення

Iτ (Δz,Σ) ≡
∞∫
V0

dv

vτ
e−Δzv−Σvκ . (5)

Крiм того, Δz ≡ z − zQ(T, µ), а TΣ позначає КПН
(Σ позначає редукований КПН). Ефективна площа
поверхнi КГМ об’єму v в неперервнiй частинi спе-
ктра мiшкiв описується за допомогою параметра κ,
як vκ. Зазвичай κ визначається розмiрнiстю просто-
ру d, як κ = d−1

d , але тут вiн трактуватиметься
як вiльний параметр в межах 0 < κ < 1. Пара-
метр τ є фiшерiвським iндексом, що вiдiграє значну
роль. Варто зазначити, що в М1 (1 < τ ≤ 2) та М2
(τ > 2) вiн набуває рiзних значень. Модель розв’яза-
на для широкого класу функцiй u(T, µ) та zQ(T, µ),
єдиними обмеженнями на якi є скiнченнiсть та двiчi
диференцiйованiсть за будь-яких значень аргументiв
[23, 26, 27]. Змiст функцiї zQ(T, µ) полягає в тому, що
вона визначає тиск pQ всерединi мiшка КГП, а саме
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Рис. 1. Графiчне розв’язання рiвняння (6) в областi ФП (µ >
µcep) у випадку М1. Крива ФП лежить нижче кривої нульо-
вого значення КПН, тобто Tc(µ) < TΣ(µ), i тому F (zQ, T, µ)

залишається скiнченним при T < TΣ(µ), де Σ > 0. При малих
температурах T1 < Tc(µ) простий полюс є найправiшою син-
гулярнiстю Ẑ(T, µ, z) i тому адронна фаза є домiнуючою. За
високих температур Tc(µ) < T2 < TΣ(µ) тиск системи визнача-
ється суттєво особливою сингулярнiстю (7), а отже фаза КГР є
домiнуючою. При критичному значеннi температури Tc(µ) вiд-
бувається ФП, за якого сингулярностi (6) та (7) iзобаричного
розподiлу збiгаються

pQ = TzQ(T, µ). Тому, спираючись на данi ґраткової
КХД, можна стверджувати, що zQ(T, µ) є монотонно
зростаючою функцiєю своїх аргументiв.

Надзвичайно важливою особливiстю моделi КГМ з
поверхневим натягом є залежнiсть вiд температури
T та барiонного хiмiчного потенцiалу µ редуковано-
го КПН Σ(T, µ). Зазначимо, що вiн дорiвнює нулевi
на кривiй TΣ(µ) фазової дiаграми в µ − T коорди-
натах, тобто Σ(TΣ, µ) = 0. За певного значення ба-
рiонного хiмiчного потенцiалу µ редукований КПН є
додатним нижче цiєї кривої (Σ(T < TΣ, µ) > 0) та
вiд’ємним вище неї (Σ(T > TΣ, µ) < 0). Тут слушно
сказати, що, як було зазначено в [23, 26, 27], вiд’єм-
нi значення Σ нi в якому разi не суперечать фунда-
ментальним фiзичним уявленням. Дiйсно, у велико-
му канонiчному ансамблi КПН визначає поверхневу
вiльну енергiю кластера fsurf = esurf − Tssurf , де esurf

та ssurf є поверхневою енергiєю та ентропiєю вiдпо-
вiдно. Тому, Σ < 0 означає лише те, що ентропiйний
внесок у вiльну енергiю поверхнi просто перевищує
енергетичний. Це є наслiдком виникнення такої вели-
чезної кiлькостi несферичних деформацiй, якi просто
не можуть бути подавленi больцманiвським експонен-
цiальним фактором. Саме таку поведiнку поверхневої
вiльної енергiї (а отже i КПН) передбачає точноро-

Рис. 2. Графiчне розв’язання рiвняння (6) в областi ФП (µ >
µcep) у випадку М2. Кривi ФП та нульового значення КПН збi-
гаються, тобто Tc(µ) = TΣ(µ), i тому F (zQ, T, µ) залишається
скiнченним при T < Tc(µ), де Σ > 0. При малих T1 < Tc(µ)

та великих T2 > Tc(µ) температурах простий полюс є найпра-
вiшою сингулярнiстю Ẑ(T, µ, z) i тому адронна фаза є домiну-
ючою. КГР iснує лише, коли сингулярностi (6) та (7) iзобари-
чного розподiлу збiгаються пiд час ФП при температурi Tc(µ)

зв’язувана модель поверхневих деформацiй [29]. Не-
обхiдно вiдзначити, що в роботах [30, 31], на основi
теоретико-польових методiв, також зроблено висно-
вок про можливiсть вiд’ємних значень КПН. Бiльше
того, нещодавнiй розгляд спiввiдношення мiж натя-
гом кольорової струни, що спричиняє конфайнмент,
та поверхневим натягом мiшка КГП [32, 33] проде-
монстрував, що в областi крос-овера Σ обов’язково є
вiд’ємним.

Як зазначалося ранiше, тиск системи визначається
найправiшою сингулярнiстю z∗ iзобаричного розпо-
дiлу Ẑ(T, µ, z). Вони бувають двох типiв – простий
полюс, що вiдповiдає газовiй фазi i визначається рiв-
нянням

z∗ = F (T, µ, z∗), (6)

та суттєво особлива сингулярнiсть, що вiдповiдає рiд-
кiй фазi i визначається, як

z∗ = zQ(T, µ). (7)

Графiчно розв’язуючи рiвняння z = F (T, µ, z), мо-
жна визначити найправiшу з (6) та (7) сингулярнiсть
[26]. Зробимо це для простiшого випадку сталого ба-
рiонного хiмпотенцiалу. Розглянемо зпочатку регiон
ФП µ > µcep (рис. 1 у випадку М1 та рис. 2 у випадку
М2). КПН в цiй областi є додатним при температу-
рах, менших за TΣ(µ), а отже iнтеграл (5) разом зi
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Рис. 3. Графiчне розв’язання рiвняння (6) в областi крос-овера
(µ ≤ µcep), де КПН є вiд’ємним [23, 26] i тому F (zQ, T, µ) зали-
шається скiнченним лише за малих температур. Тодi простий
полюс (6) завжди є найправiшою сингулярнiстю iзобаричного
розподiлу

спектром моделi F (z, T, µ), залишаються скiнченни-
ми при z ≥ zQ(T, µ). Тому при T1 < TΣ(µ) сингу-
лярнiсть, що визначається рiвнянням (6), розташова-
на правiше за zQ(T1, µ) i тому система iснує у фа-
зi адронного газу. Оскiльки в разi збiльшення тем-
ператури рiзниця z∗ − zQ(T, µ) зменшується, то при
деякому критичному її значеннi Tc(µ) ≤ TΣ(µ) сингу-
лярностi (6) та (7) стануть рiвними, тобто zQ(Tc, µ) =
F (Tc, µ, zQ(Tc, µ)). Необхiдно зазначити, що оскiльки
тиск системи визначається правiшою сингулярнiстю
iзобаричної статистичної суми, як p = z∗T , то ця умо-
ва є нiчим iншим, як критерiєм рiвноваги фаз Гiбб-
са [23, 26, 27]. Отже, криву Tc(µ) слiд ототожнити iз
кривою ФП деконфайнмента, причому при темпера-
турах T2 ∈ (Tc(µ), TΣ(µ)) найправiшою сингулярнi-
стю Ẑ(T, µ, z) є суттєво особлива точка i тому систе-
ма iснує у станi рiдини, що зазнала деконфайнмента –
кварк-ґлюонної рiдини (КГР). Вздовж кривої нульо-
вого значення КПН TΣ(µ) сингулярностi (6) та (7)
знов стають рiвними, а отже, вiдбувається поверх-
неiндукований ФП другого або бiльш високого роду
[26]. Зазначимо, вiн iснує лише у М1 в той час, як
в М2 вiн збiгається iз ФП деконфайнмента оскiльки
Tc(µ) = TΣ(µ) в цiй моделi. Крiм того, в М2 справжня
КГР, тиск якої визначається суттєво особливою син-
гулярнiстю (7), iснує лише вздовж кривої спiвiснува-
ння фаз Tc(µ). Цi двi обставини є основними щодо вiд-
мiнностей в фазових структурах М1 та М2. Подальше
зростання температури приведе до того, що КПН ста-

Рис. 4. Схематичне зображення фазової дiаграми М1 у µ−T ко-
ординатах. КПН змiнює знак вздовж пунктирної кривої TΣ(µ).
ФП деконфайнмента вiдбувається вздовж суцiльної кривої
Tc(µ) при µ > µcep. При µ < µcep вiн вироджується в крос-овер
(коротко-пунктирна крива TΣ(µ)). Цi регiони вiддiленi ТКТ,
що позначена суцiльним кругом

не вiд’ємним, а F (T, µ, z) розбiжним при z ≤ zQ(T, µ).
Отже, при температурах бiльших за TΣ(µ) найпра-
вiшою сингулярнiстю iзобаричної статистичної суми
буде простий полюс (6), що вiдповiдає КГП – газовiй
фазi, яка зазнала деконфайнмента. Наведений аналiз
стосується областi µ > µcep фазової дiаграми, де iснує
ФП деконфайнмента першого роду. При µ < µcep

ФП вироджується в неперервний перехiд крос-овера
(рис. 3). В цьому випадку тип найправiшої сингуляр-
ностi iзобаричного розподiлу не змiнюється, оскiльки
Σ є вiд’ємним в цiй областi [23, 26].

У великому канонiчному ансамблi тиск рiдкої
(КГР) та газової (адрони чи КГП) фаз даної моде-
лi вiдповiдно є

pL(T, µ) = TzQ(T, µ), (8)

pG(T, µ) = T [FH(z, T, µ) + u(T, µ)Iτ (Δz,Σ)] , (9)

причому тиск адронної фази pH ≡ pG|T<TC та pQGP ≡
pG|T>TΣ (в М2 TΣ = Tc) є тиском КГП. Зручно позна-
чати величини, що визначенi за температур, менших
чи бiльших, нiж Tc iндексами − та +. Тодi, напри-
клад, для тискiв pT=Tc±0 ≡ p±.

2.1. Модель з трикритичною точкою

М1 була точно розв’язана в [23,26]. Її фазова структу-
ра включає в себе адронну фазу та фази КГП i КГР.
Фазова дiаграма М1 у µ− T координатах зображена
на рис. 4. В цiй моделi p− = pH та p+ = pQGL. ФП де-
конфайнмента вiд адронної фази до фази КГР вiдбу-
вається при µ > µcep вздовж кривої Tc(µ), яка знахо-
диться нижче кривої нульового значення КПН TΣ(µ).
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При µ < µcep ФП вироджується в крос-овер. Цi два
регiони вiддiленi ТКТ з координатами (µcep, Tcep).
Необхiдною умовою iснування ФП деконфайнмента
першого роду та його ТКТ в М1 є 3

2 < τ ≤ 2 [23].
Нова параметризацiя редукованого КПН була

вперше запропонована в [23]. Однак слiд зазначити,
що в цiй роботi вона дослiджується в бiльш загаль-
ному випадку:

Σ(T, µ) = sign (T − TΣ(µ))
σ

T

∣∣∣∣TΣ(µ)− T
TΣ(µ)

∣∣∣∣ζ , (10)

що припускає будь-якi додатнi значення параметра ζ
для виконання умови Σ(TΣ) = 0. Параметр σ є де-
якою додатною константою, що має змiст КПН при
температурi T = 0. Однак його можна трактувати i
як гладку та регулярну функцiю температури та/чи
барiонного хiмiчного потенцiалу, що аж нiяк не впли-
не на результати.

В околi ТКТ поведiнка кривих ФП деконфайнмен-
та та нульового значення КПН у µ − T координатах
може бути описана одним параметром ξT > 0:

Tcep − TΣ(µ) ∼ Tcep − Tc(µ) ∼ (µ− µcep)ξ
T

. (11)

Це є наслiдком того, що кривi Tc(µ) та TΣ(µ) не пе-
ретинаються, а саме доторкаються одна до одної в
ТКТ. Доведення цього твердження та аналiз доста-
тнiх для його виконання умов буде подано нижче.
Цей параметр дозволяє описати фазову дiаграму М1
найбiльш загальним чином. Його надзвичайне значе-
ння полягає в тому, що лише завдяки йому М1 мо-
же описати критичнi показники тривимiрної моделi
Iзiнга, простих рiдин, О(4) симетричної тривимiрної
спiнової моделi, тощо. Так, наприклад, для СММ це
неможливо [34]. Крiм того, параметр ξT однозначно
пов’язаний iз введеною в [10, 11] величиною Kc, яка
вiдiграє визначну роль при класифiкацiї типiв крити-
чних точок.

Вздовж кривої фазової рiвноваги рiвняння
Клапейрона–Клаузiуса може бути записано у виглядi
dµc
dT = − s−−s+

ρ−−ρ+
∣∣
T=Tc

. Барiонна густина ρ та густина
ентропiї s кожної фази визначаються як частиннi
похiднi по барiонному хiмiчному потенцiалу µ та
температурi T вiд тиску даної фази. За допомогою
(8) та (9) це рiвняння можна записати явно

dµc
dT

= −
AT − ∂Σ

∂T uIτ−κ(0,Σ)
Aµ − ∂Σ

∂µuIτ−κ(0,Σ)

∣∣∣∣∣
T=Tc

, (12)

де для i ∈ {T, µ} використано позначення

Ai ≡
∂FH
∂i

+
∂u

∂i
Iτ +

∂zQ
∂i

(
∂FH
∂z
− 1
)
. (13)

Параметризацiя редукованого КПН (10) та форми
кривої Tc(µ) (11) разом з (12) дозволяють зробити
висновок, що

AT |T=Tc ∼ (Tcep − Tc(µ))χ+ 1
ξT
−1
, (14)

Aµ|T=Tc ∼ (Tcep − Tc(µ))χ, (15)

де iндекс χ вперше було введено в [35]. Його поява є
неминучим наслiдком аналiзу рiвняння Клапейрона–
Клаузiуса, яке природно випливає iз критерiю фазо-
вої рiвноваги Гiббса. Саме тому введення параметра
χ є цiлком загальним i може бути зроблене для будь-
якої моделi з ФП типу рiдина–пар. Проте, цей iндекс
ще нiколи не розглядався пiд час аналiзу критичних
експонент iнших моделей. Так, наприклад, в СММ
вiн неявно вважається рiвним нулю [34]. Проте, вна-
слiдок скiнченностi за будь-яких значень T i µ iнте-
грала Iτ та функцiй FH , u, zQ разом з їхнiми пер-
шими похiдними можливi значення цього параметра
визначаються нерiвнiстю χ ≥ max(0, 1− 1

ξT
).

Повернемося до розгляду питання про те, як пово-
дяться кривi Tc(µ) та TΣ(µ) в околi ТКТ, редукова-
ний КПН Σ = 0 та параметр Δz = 0 вздовж кривої
TΣ(µ). Тому аналог рiвняння Клапейрона–Клаузiуса
(12) для цiєї кривої має вигляд dµΣ

dT = −ATAµ
∣∣
T=TΣ

.
Якщо накласти на функцiї AT та Aµ цiлком загаль-
нi вимоги аналiтичностi, то можна стверджувати, що
таке спiввiдношення мiж ними з точнiстю до деяко-
го несуттєвого множника f має мiсце для будь-якої
кривої, що лежить в околi ТКТ. Тобто

AT = −f Aµ
dµΣ

dT
(16)

в околi ТКТ. Необхiдно зазначити, що f має бути
гладкою функцiєю T та/чи µ, що не має нiяких осо-
бливостей або навiть є сталою величиною. Спираю-
чись на те, що (Tc(µ) − TΣ(µ))µ→µcep → 0 та, вико-
ристовуючи параметризацiю редукованого КПН (10)
отримуємо

∂Σ
∂T

∣∣∣∣
T=Tc

' −TΣ

Tc

dµΣ

dT

∂Σ
∂µ

∣∣∣∣
T=Tc

, (17)

що разом з рiвняннями (12) та (16) дозволяє ствер-
джувати, що dµc

dT = dµΣ
dT в ТКТ. Це можливо лише за

умови, що кривi Tc(µ) та TΣ(µ) не перетинаються, а
саме доторкаються одна до одної в ТКТ, а отже їх по-
ведiнка може бути, як це було зроблено ранiше, опи-
сана одним параметром ξT . Необхiдно зазначити, що
при цьому на функцiї AT та Aµ накладаються цiлком
загальнi вимоги аналiтичностi в околi ТКТ.

ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2012. Т. 57, №9 971



О.I. IВАНИЦЬКИЙ, К.О. БУГАЄВ

Рис. 5. Схематичне зображення фазової дiаграми М2 у µ − T
координатах. ФП деконфайнмента вiдбувається вздовж суцiль-
ної кривої Tc(µ) при µ > µcep. При µ < µcep вiн вироджується
в крос-овер (пунктирна крива TΣ(µ)). При µ бiльших за крити-
чне значення µcep КПН змiнює знак точно на кривiй фазової
рiвноваги, тобто TΣ(µ) = Tc(µ) при µ > µcep. Регiони ФП та
крос-овера вiддiленi КТ, що позначена суцiльним кругом

2.2. Модель з критичною точкою

Точний розв’язок М2 було знайдено в [27]. Так са-
мо, як i в М1, фазова структура М2 включає в себе
адронну фазу, фазу КГП та КГР. Головна вiдмiннiсть
фазової дiаграми М2 вiд фазової дiаграми М1 полягає
в тому, що при барiонних хiмiчних потенцiалах бiль-
ших за µcep КПН змiнює знак точно на кривiй фазової
рiвноваги, тобто TΣ(µ) = Tc(µ) при µ > µcep. Таким
чином, як вже зазначалося ранiше, в М2 поверхнеiн-
дукований ФП другого роду “прихований” всерединi
ФП деконфайнмента першого роду. Внаслiдок цього
справжня КГР iснує лише вздовж кривої рiвноваги
фаз Tc(µ). Схематичне зображення фазової дiаграми
М2 в координатах (µ−T ) наведено на рис. 5. Зазначи-
мо, що в цiй моделi p− = pH та p+ = pQGP. В [27] було
продемонстровано, шо ФП деконфайнмента першого
роду та його КТ в М2 iснують при τ > 2.

Параметризацiя редукованого КПН в М2 є подiб-
ною до прийнятої в М1. Проте вона вiдрiзняється вiд
(10) тим, що параметр

σ±(T, µ) = σ±0

(
T − Tcep +

dTc
dµ

(µcep − µ)
)ξ±

(18)

вже не є сталою величиною. Крiм того, значення ста-
лих параметрiв σ±0 , ζ± та ξ± у загальному випадку є
рiзними – вище та нижче кривої рiвноваги фаз. При-
чиною цього є те, що у М2 ФП першого роду генеру-
ється внаслiдок розриву часткових похiдних редуко-
ваного КПН пiд час переходу через криву Tc(µ) [27].
Необхiдно зазначити, що вимогу додатностi стриб-
ка барiонної густини при ФП деконфайнмента, тоб-

то ρ+(Tc) > ρ−(Tc), можна задовольнити лише за
ζ+ = 1.

Поведiнка кривої ФП в околi КТ, як i в М1, пара-
метризується параметром ξT за допомогою рiвняння
(11), тобто Tcep−Tc(µ) ∼ (µ−µcep)ξ

T

. Аналiз рiвняння
Клапейрона–Клаузiуса, що має мiсце вздовж кривої
Tc(µ), дозволяє описати поведiнку функцiй AT та Aµ
так само, як це було зроблено в М1 через параметр χ
(див. (14) та (15)).

3. Критичнi iндекси

Традицiйно, поведiнка системи в околi критичної то-
чки описується критичними iндексами α, α′, β, γ′ та δ
[3–5]. Так, теплоємнiсть системи Cρ ≡ T

ρ
ds
dT

∣∣
ρ

вздовж
критичної iзохори ρ = ρcep має вигляд

Cρ ∼
{
|t|−α′ , при t ≤ 0,
t−α, при t > 0,

(19)

стрибок барiонної густини Δρ ≡ (ρ+ − ρ−)T=Tc при
наближеннi до критичної точки зникає за законом

Δρ ∼ |t|β , t ≤ 0, (20)

а стрибок iзотермiчних стисливостей KT = 1
ρ
dρ
dp

∣∣
T

розбiгається в критичнiй точцi як

ΔKT ∼ |t|−γ
′
, t ≤ 0, (21)

де ΔKT ≡ (K+
T − K−T )T=Tc . Змiнна t ≡ T−Tcep

Tcep
тут

позначає редуковану температуру. Форма критичної
iзотерми T = Tcep визначається iндексом δ:

pcep − p̃ ∼ (ρcep − ρ̃)δ, (22)

де тiльда iндукує величини, визначенi за t = 0.
Для знаходження критичного iндекса α′ необхiдно

знайти повну похiдну по температурi вiд густини ен-
тропiї вздовж критичної iзохори, що мiститься всере-
динi змiшаної фази [2–5]. Стан системи на цiй кривiй
за фiксованих значень T та µ визначається об’ємною
долею адронної фази λ:

ρ|T=Tc = λρ−|T=Tc + (1− λ)ρ+|T=Tc , (23)

s|T=Tc = λs−|T=Tc + (1− λ)s+|T=Tc . (24)

Необхiдно зазначити, що 1−λ є об’ємною долею КГР
в М1 чи КГП в М2. Використовуючи цi рiвняння, мо-
жна знайти вираз для ds

dT вздовж критичної iзохори,
який разом з рiвнянням Клапейрона–Клаузiуса дає

Cρcep =
Tc
ρcep

[
(ρQ − ρcep)

d2µc
dT 2

+
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+
dsQ
dT

+
dµc
dT

dρQ
dT

]
T=Tc

, (25)

де тут i надалi iндекс Q маркує всi величини, що вiд-
носяться до КГР. Для деяких класiв унiверсальностi,
наприклад, тривимiрних О(4) симетричних спiнових
систем, iндекс α′ є вiд’ємним. Тому для надання бiль-
шої загальностi данiй моделi важливо забезпечити в її
рамках генерацiю α′ < 0, що згiдно з означенням (19)
має мiсце, коли Cρ дорiвнює нулю в критичнiй точцi.
Розкладаючи рiзницю ρQ−ρcep в ряд за вiдхиленням
температури та хiмпотенцiала вiд критичних значень
та використовуючи (11), можна показати, що перший

доданок в (25) поводиться як |t|min
(
1, 1
ξT

)
+ 1
ξT
−2. Крiм

того, оскiльки барiонна густина КГР ρQ визначає-
ться, як похiдна за барiонним хiмпотенцiалом µ вiд
pQ = TzQ(T, µ), то в силу скiнченностi та двiчi дифе-
ренцiйованостi останньої, поведiнка третього додан-
ка в (25) визначається квадратом похiдної dµcdT , тобто

|t|
2
ξT
−2. Отже, при 1

ξT
> 1 перший та третiй додан-

ки в (25) дорiвнюють нулю в критичнiй точцi. Тому
в данiй моделi iндекс α′ може бути вiд’ємним лише,
коли ξT < 1 i dsQdT

∣∣
cep

= 0, де останнє має мiсце при

∂sQ
∂T

∣∣∣∣
T=Tc

∼ |t|ω, (26)

де параметр ω ≥ 0. Причому ω = 0 вiдповiдає скiн-
ченнiй в КТ похiднiй ∂sQ

∂T , в той час, як при ω > 0
вона дорiвнює нулю. Геометрично це означає, що за
додатних ω функцiй sQ(T, µcep) має перегин при кри-
тичнiй температурi. З (26) випливає, що другий дода-

нок в (25) поводиться як |t|min
(
ω, 1
ξT
−1
)
. Отже, з озна-

чення (19) маємо

α′ = 2− 2 min

(
1
ξT
, 1 +

ω

2
,
1 + 1

ξT

2

)
. (27)

Вираз для критичного iндекса α′ дозволяє показа-
ти, що вiн є невiд’ємним при ω = 0, в той час як
α′|ω>0 < 0 при ξT < 1. Звiдси випливає надзвичайно
важливий для аналiзу значень критичних iндексiв ре-
зультат. А саме, α′ < 0 коли похiдна ∂sQ

∂T

∣∣
cep

дорiвнює
нулю, а її скiнченнi значення вiдповiдають невiд’єм-
ним значенням цього iндекса. Цiкаво вiдзначити, що
вирази для α′ є абсолютно iдентичними в М1 та М2 i
включають в себе лише параметри ξT та ω. Фiзичним
поясненням цього факту є те, що даний iндекс опи-
сує теплоємнiсть системи вздовж критичної iзохори,
яка в обох версiях моделi КГМ з поверхневим натя-
гом цiлком лежить всерединi змiшаної фази, форму
якої в площинi µ− T описує параметр ξT .

В обох рiзновидах моделi КГМ з поверхневим на-
тягом система iснує у станi КГП за температур ви-
щих, нiж критична. Тому для знаходження крити-
чного iндекса α необхiдно знайти повну похiдну по
температурi вiд ентропiї s+ вздовж критичної iзохо-
ри ρ+ = ρcep. Тодi, використовуючи стандартнi озна-
чення барiонної густини i ентропiї та рiвняння (9),
знайдемо, що при T ≥ Tcep:

Cρ = T
ρcep

d
dT

[
Δz + sQ + (ρcep − ρQ)AT−

∂Σ
∂T uIτ−κ

Aµ− ∂Σ∂µ uIτ−κ

]
ρcep

. (28)

Через аналiтичнiсть функцiї zQ за будь-яких скiн-
ченних значень її аргументiв можна стверджувати,
що параметризацiя (26) справедлива не лише на кри-
вiй ФП, але й в усьому околi критичної точки. Звiд-
си випливає, що другий доданок в (28) поводиться

як |t|min
(
ω, 1
ξT
−1
)
. Крiм того, використовуючи параме-

тризацiю КПН, рiвняння (16) та, розкладаючи рiзни-
цю ρcep − ρQ до лiнiйних по вiдхиленню температури
та хiмiчного потенцiалу вiд критичних значень чле-
нiв, знайдемо, що поведiнка третього доданка в (28)

описується виразом t
min

(
1
ξT
−1, 2

ξT
−2
)
. Отже, для зна-

ходження α необхiдно проаналiзувати поведiнку Δz,
що в околi критичної точки визначається, як

Δz =
AT |cepΔT +Aµ|cepΔµ− ΣuIτ−κ

1− ∂FH
∂s + uIτ−1

. (29)

Зазначимо, що вiдмiнностi у поведiнцi цiєї величини в
М1 та М2 приводять до рiзних у загальному випадку
виразiв для критичного iндексу α в цих моделях.

Вiдхилення густини чистих фаз вiд критичного
значення прямують до нуля при наближеннi до ТКТ
чи КТ. Тому зручно ввести iндекси β+ та β−, що опи-
сують їх поведiнку, тобто

(ρ± − ρcep)T=Tc ∼ |t|β
±
. (30)

В термiнах цих iндексiв

β = min(β+, β−). (31)

Необхiдно зазначити, що з умови скiнченностi в КТ
об’ємної долi низькотемпературної фази λ та об’ємної
долi високотемпературної фази 1 − λ в М2 випливає
спiввiдношення β < min

(
1, 1

ξT
, χ
)

[35]. Його анало-

гом в М1 є β < min
(
1, 1

ξT

)
. Отже, для знаходження

β необхiдно дослiдити поведiнку вiдхилення густин
чистих фаз вiд ρcep. У випадку рiдкої фази, якою є
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КГР, розклад в ряд до членiв лiнiйних за вiдхилен-
ням T та µ вiд критичних значень дає

(ρL − ρcep)T=Tc ' ΔT
∂ρQ
∂T

∣∣∣∣
cep

+Δµ
∂ρQ
∂µ

∣∣∣∣
cep

. (32)

Так само можна показати, що для газової фази, якою
є адрони та КГП, вiдхилення густини вiд критичного
значення є

(ρG − ρcep)T=Tc '

'

[
T

Aµ − ∂Σ
∂µuIτ−κ

1− ∂FH
∂z + uIτ−1

+ ρL − ρcep

]
T=Tc

. (33)

Вирази (32), (33) разом з (11), (15) та параметриза-
цiєю КПН дають змогу знайти β+ та β−, а отже i
критичний iндекс β.

Для знаходження критичного iндексу γ′ зручно
представити похiдну dρ

dp

∣∣
T

у виглядi вiдношення вiд-
повiдних диференцiалiв за сталої температури. Тодi,
використовуючи означення барiонної густини ρ = ∂p

∂µ ,
остаточно дiстанемо

ΔKT =
[

1
ρ+2

∂2p+

∂µ2
− 1
ρ−2

∂2p−

∂µ2

]
T=Tc

. (34)

З (8) та (9) слiдує, що

∂2pL
∂µ2

= T
∂2zQ
∂µ2

(35)

для рiдкої фази та

∂2pg
∂µ2

' T

(
∂Δz
∂µ

)2

uIτ−2 − ∂2Σ
∂µ2 uIτ−κ

1− ∂FH
∂z + uIτ−1

(36)

для газової фази. Зазначимо, що в (36) входять лише
найбiльш сингулярнi в ТКТ чи КТ члени. Крiм того,
перший доданок у попередньому виразi є головним у
М1, в той час як у М2 – другий доданок є домiну-
ючим. Саме це приводить до вiдмiнностей у виразах
для iндексу γ′ в обох моделях.

Крива нульового КПН є опуклою в площинi T − µ,
як в М1, так i в М2 (див. рис. 4 та 5). Тому в обох цих
моделях критична iзотерма розташована в областi, в
якiй Σ є вiд’ємним всюди, крiм ТКТ чи КТ. Внаслi-
док цього в обох версiях моделi КГМ з поверхневим
натягом при T = Tcep та µ 6= µcep система iснує в станi
КГП, яка є газовою фазою з тиском, що визначається
рiвнянням (9). Тому, розкладаючи вiдхилення тиску

та густини КГП вiд критичних значень до лiнiйних
по Δµ = µ− µcep членiв, отримуємо

p̃− pcep = Δµ ρcep, (37)

ρ̃− ρcep = Tcep
∂Δ̃z

∂µ
, (38)

де було використано означення барiонної густини ρ =
∂p
∂µ та змiнної Δz. Зазначимо, що повний вираз для
вiдхилення густини КГП вiд критичного значення
включає в себе член TcepΔµ∂

2zQ
∂µ2

∣∣
cep

. Однак наклада-
ння умови δ > 1 робить його нехтовно малим, що дає
(38). Таким чином аналiзуючи поведiнку

∂Δ̃z

∂µ
=

Aµ − ∂Σ
∂µuIτ−κ

1− ∂FH
∂z + uIτ−1

∣∣∣∣
T=Tcep

, (39)

можна знайти критичний iндекс δ.

3.1. Критичнi iндекси М1

За надкритичних температур форма iзохори ρ = ρcep

визначається похiдною dµρcep
dT = − ∂ρ

∂T /
∂ρ
∂µ . Враховую-

чи лише головнi члени в похiдних вiд барiонної гу-
стини, можна показати, що в околi ТКТ dµρcep

dT '
−∂Δz

∂T /
∂Δz
∂µ ∼

dµΣ
dT , а отже форма критичної iзохори

також визначається параметром ξT . Тодi, використо-
вуючи (28) та (29), знайдемо, що в М1

α|χ6=1− 1
ξT

= α′, (40)

α|χ=1− 1
ξT

= max

[
α′,

ζ
κ min(κ, τ − 1)

τ − 1
− 1

]
, (41)

Використовуючи (32) та (33) разом з прийнятою в М1
параметризацiєю, можна показати, що в данiй моделi

β+ = min
(

1,
1
ξT

)
, (42)

β− =
ζ

κ
(2− τ) + min

[
χ,
ζ

κ
min(κ, τ − 1)− 1

ξT

]
. (43)

З вказаної ранiше умови β < min
(
1, 1

ξT

)
випливає,

що β = β− в М1. Iншi критичнi iндекси цiєї моделi є

γ′ =
ζ

κ
− 2β, (44)
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δ|χ=0 =

min
[
ξT ζκ min(τ − 1, κ), 1

]
τ − 1

− 1

−1

, (45)

δ|χ>0 =

[
ξT ζκ min(τ − 1, κ)

τ − 1
− 1

]−1

. (46)

Як видно з виразiв (27) та (40)–(46), спектр значень
критичних iндексiв моделi М1 є досить широким. У
рамках цiєї моделi можна вiдтворити як додатнi, так
i вiд’ємнi значення iндексу α′, всi додатнi значення iн-
дексiв β i γ′ та значення iндексу δ бiльше одиницi. Це
свiдчить про значний ступiнь загальностi моделi, що
дозволяє описати за її допомогою критичнi iндекси
дво- та тривимiрних моделей Iзiнга, простих рiдин та
тривимiрних О(2), О(3) i О(4) симетричних спiнових
моделей, якi наведено в табл. 1. Значення модельних
параметрiв, що генерують критичнi iндекси, вказаних
фiзичних систем та моделей, наведено в табл. 2.

Оскiльки М1 сформульована для 1 < τ ≤ 2, а в
СММ цей параметр набуває таких самих значень [24],
то цiкаво проаналiзувати, як спiввiдносяться крити-
чнi iндекси цих моделей. Важливiсть такого порiв-
няння пов’язана з тим, що, як в М1, так i в СММ,
кiнцевою точкою ФП є саме ТКТ, тобто фазовi дi-
аграми цих моделей значною мiрою схожi мiж со-
бою. Явнi вирази для критичних iндексiв даної мо-
делi демонструють, що в нiй реалiзується режим, за
якого критичнi iндекси М1 вiдтворюють критичнi iн-
декси СММ α′CMM = 0, βCMM = ζ

κ (2 − τ), γ′CMM =
ζ
κ (2τ − 3) та δCMM = τ−1

2−τ [34]. Дiйсно, це має мiсце
при ζ

κ min(κ, τ − 1)− 1
ξT
≥ χ = 0 та 1

ξT
≥ 1. Цей факт

яскраво свiдчить про те, що М1 є бiльш загальною,
нiж СММ i тому включає в себе розв’язки останньої,
як частинний випадок. Необхiдно зазначити, що при
ξT > 1 та ζ

κ min(κ, τ − 1) − 1
ξT
≥ χ = 0 в М1 генеру-

ється режим, в якому iндекси β, γ′ та δ збiгаються з
вiдповiдними iндексами СММ, в той час як α′ є до-
датним i залежить лише вiд параметра ξT . Саме ця

Т а б л и ц я 1. Критичнi iндекси двовимiрної моделi
Iзiнга [4], простих рiдин [4], тривимiрної моделi Iзiн-
га [9], тривимiрних O(2) [36], O(3) [37] та O(4) [38, 39]
симетричних спiнових моделей

Простi 2D 3D O(2) O(3) O(4)
рiдини Iзiнг Iзiнг модель модель модель

α′ 0,10(1) 0 0,1096(5) –0,0146(8) –0,1336(15) –0,19(6)
β 0,335(15) 1/8 0,3265(1) 0,3485(2) 0,3689(3) 0,38(1)
γ′ 1,25(5) 7/4 1,2373(2) 1,3177(5) 1,3960(9) 1,44(4)
δ 4,5(3) 15 4,7893(8) 4,780(2) 4,78(3) 4,82(5)

обставина дозволяє моделi М1, на вiдмiну вiд СММ,
описати критичнi iндекси тривимiрної моделi Iзiнга
та простих рiдин.

Ще один надзвичайно цiкавий режим М1 реалiзує-
ться при χ ≥ ζ

κ min(κ, τ − 1) − 1
ξT

та κ ≥ τ − 1, коли
вирази для iндексiв

γ′ =
1
ξT
− β, (47)

δ =
1
ξTβ

. (48)

збiгаються iз виразами для них в М2 (див. (53) та
(54)). Такий збiг є невипадковим, оскiльки явнi ви-
рази для критичних iндексiв моделей М1 i М2 дуже
вiдрiзняються. Вiн свiдчить про iснування зв’язкiв
мiж значеннями критичних експонент рiзних моде-
лей та властивостями кривої ФП, форма якої опису-
ється iндексом ξT . Цей результат має велике значен-
ня для подальшого розвитку моделi М1 в контекстi
КХД, яка, за сучасними уявленнями, у випадку 2+1
кваркових ароматiв потрапляє до класу унiверсаль-
ностi тривимiрної О(4) симетричної спiнової моделi
[12–14, 40, 41]. В той самий час, для О(N) спiнових
моделей ξT дорiвнює вiдношенню магнiтного yh та
термального yt iндексiв [42–44]. Для О(4) симетричної
моделi цей iндекс пов’язаний iз критичними експонен-
тами β та δ так само, як в (48), тобто ξT = (βδ)−1 [43].
Тому, можна стверджувати, що М1 в даному режимi
вiдповiдає КХД у випадку 2+1 кваркових ароматiв.

3.2. Критичнi iндекси М2

Така сама, як i у випадку М1 аргументацiя демон-
струє, що dµρcep

dT ' −∂Δz
∂T /

∂Δz
∂µ ∼

dµΣ
dT в М2. Саме тому

форма критичної iзохори за надкритичних темпера-
тур в цiй моделi також визначається параметром ξT .
Отже, з рiвнянь (28) та (29) випливає, що в М2

α = α′. (49)

Крiм того, рiвняння (32) та (33) i прийнята в М2 па-
раметризацiя дозволяють знайти iншi iндекси цiєї мо-
делi

β+ = 1 + ξ+ − 1
ξT
, (50)

β−|ζ−=1 = min
(

1,
1
ξT
, 1 + ξ− − 1

ξT

)
, (51)

β−|ζ−>1 = min
(

1,
1
ξT

)
. (52)

ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2012. Т. 57, №9 975



О.I. IВАНИЦЬКИЙ, К.О. БУГАЄВ

Т а б л и ц я 2. Параметри М1, що генерують критичнi iндекси зi значеннями з табл. 1. Значення параметра
ω отриманi з виразiв для α′, α′s i α′c вiдмiченi ∗, ∗∗ та ∗∗∗ вiдповiдно. Символ ∅ означає, що неможливо знайти
значення вiдповiдного параметра, яке дозволяє описати критичнi iндекси з табл. 1

Простi 2D модель 3D модель O(2) спiнова O(3) спiнова O(4) спiнова
рiдини Iзiнга Iзiнга модель модель модель

χ ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0

ζ/κ 1,92(4) 2 1,8903(3) 2,0147(4) 2,1338(4) 2,20(3)
τ 1,818(9) 31/16 1,8273(5) 1,8270(5) 1,8271(5) 1,828(1)
κ ∈ [0, 818(9), 1) ∈ [15/16, 1) ∈ [0, 8273(5), 1) ∈ [0, 8270(5), 1) ∈ [0, 8271(5), 1) ∈ [0, 828(1), 1)

ξT 0,631(19) 8/15 0,6395(9) 0,6002(4) 0,5666(45) 0,55(1)
ω∗ ∅ 0 ∅ 0,0146(8) 0,1336(15) 0,19(6)
ω∗∗ 1,565(18) ≥ 0 1,5639(5) 1,6661(8) 1,7647(15) 1,81(6)
ω∗∗∗ ≥ 1, 565(18) ≥ 0 ≥ 1, 5639(5) ≥ 1, 6661(8) ≥ 1, 7647(15) ≥ 1, 81(6)

Т а б л и ц я 3. Параметри М2, що генерують критичнi iндекси зi значеннями з табл. 1. Значення параметра
ω, отриманi з виразiв для α′, α′s i α′c вiдмiченi ∗, ∗∗ та ∗∗∗ вiдповiдно. Символ ∅ означає, що неможливо знайти
значення вiдповiдного параметра, яке дозволяє описати критичнi iндекси з табл. 1

Простi 2D модель 3D модель O(2) спiнова O(3) спiнова O(4) спiнова
рiдини Iзiнга Iзiнга модель модель модель

ξT 0,631(19) 0,631(19) 8/15 8/15 0,6395(9) 0,6395(9) 0,6002(4) 0,6002(4) 0,5666(45) 0,5666(45) 0,55(1) 0,55(1)
ζ+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ζ− 1 > 1 1 > 1 1 > 1 1 > 1 1 > 1 1 > 1

ξ+ 0,84(1) 0,84(1) 1 1 0,8902(5) 0,8902(5) 1,0143(4) 1,0143(4) 1,127(30) 1,127(30) 1,21(6) 1,21(6)
ξ− 0,84(1) > 0 1 > 0 0,8902(5) > 0 1,0143(4) > 0 1,127(30) > 0 1,21(6) > 0

ω∗ ∅ ∅ 0 0 ∅ ∅ 0,0146(8) 0,0146(8) 0,1336(15) 0,1336(15) 0,19(6) 0,19(6)
ω∗∗ ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0

ω∗∗∗ ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0, 0146(8) ≥ 0, 0146(8) ≥ 0, 1336(15) ≥ 0, 1336(15) ≥ 0, 19(6) ≥ 0, 19(6)

З цих виразiв та умови β < min
(
1, 1

ξT
, χ
)

випливає,

що β = β+ при ζ− > 1 та β = min
(
β+, 1 + ξ− − 1

ξT

)
при ζ− = 1. Крiм того, в М2 маємо

γ′ =
1
ξT
− β, (53)

δ =
1

ξTβ+
. (54)

Явнi вирази для критичних iндексiв М2 дуже вiдрi-
зняються вiд вiдповiдних виразiв в М1. Бiльше того,
на вiдмiну вiд М1, iндекси τ , κ та χ взагалi не входять
у вирази (50)–(54). Така властивiсть М2 є надзвичай-
но цiкавою i екзотичною, оскiльки у всiх iнших мо-
делях, в яких фiгурує фiшерiвський iндекс τ , тобто
в М1, СММ [24, 34] та КМФ [25], критичнi показни-
ки залежать вiд нього. Проте, як видно з табл. 3, ця
модель також цiлком спроможна описати критичнi
iндекси дво- та тривимiрної моделей Iзiнга, простих
рiдин та тривимiрних О(2), О(3) i О(4) симетричних
спiнових моделей.

Як було зазначено в роздiлi 3.1, незважаючи на зна-
чнi вiдмiнностi у явних виразах для критичних експо-

нент М1 i М2, iснують режими, коли спiввiдношення
мiж ними повнiстю збiгаються в обох моделях. В М2
такий режим реалiзується при ζ− > 1 або при ζ− = 1
та ξ− > ξ+, коли вирази (53), (54) в М2 повнiстю
збiгаються з аналогiчними виразами (47), (48) в М1.
При цьому, як i в М1, ξT = (βδ)−1, що має мiсце для
О(4) симетричної моделi [43], а отже, i для КХД у ви-
падку 2+1 кваркових ароматiв [12–14, 40, 41]. Такий
зв’язок мiж двома моделями М1 та М2, з одного бо-
ку, i даними ґраткової КХД, з iншого боку, здається
невипадковим i гарантує, що за допомогою М1 i М2
можна надiйно моделювати не лише рiвняння стану
сильновзаємодiючої речовини, але й такi нетривiаль-
нi властивостi, як критичнi показники ТКТ/КТ КХД
матерiї.

4. Скейлiнговi спiввiдношення

Добре вiдомi скейлiнговi закони

α′ + 2β + γ′ ≥ 2, (55)

α′ + β(1 + δ) ≥ 2, (56)
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γ′ + β(1− δ) ≥ 0, (57)

традицiйно вiдiграють значну роль у систематицi
класiв унiверсальностi [2, 3] i теорiї критичних явищ
[5, 42]. Для простих рiдин вони були доведенi Фiше-
ром [2], Грiффiтсом [45] та Лiберманом [46] вiдповiд-
но. У випадку магнiтних систем цi закони називають
спiввiдношеннями Рашбрука, Грiффiтса та Вiдома.

Проте, ситуацiя iз задовiльненням скейлiнгових за-
конiв у випадку реальних фiзичних систем не є та-
кою тривiальною, як здається на перший погляд. Так,
iснують моделi [3, 34], в яких спiввiдношення (55)
та (56) не виконуються у загальному випадку. Бiль-
ше того, в деяких експериментальних роботах, на-
приклад в [6] або в [7, 8], також вiдзначаються про-
блеми iз задовiльненням законiв Фiшера та Грiффi-
тса. Так, авторами роботи [7] було продемонстрова-
но iснування деяких проблем навiть iз добре визна-
ченим критичним показником β. Його експеримен-
тально визначене значення β = 0, 300(4), що було
знайдено для бiнарного iонного розчину PeNBr–H2O,
не узгоджується нi з iншими даними по простих рi-
динах, нi з моделлю Iзiнга. Крiм того, воно приво-
дить до порушення, наприклад, спiввiдношення Фi-
шера мiж критичними показниками простих рiдин
α′+2β+γ′ = 1, 95 < 2. При цьому, ситуацiя iз спiввiд-
ношенням Грiффiтса для простих рiдин виглядає ще
бiльш драматично, оскiльки α′ + β(1 + δ) = 1, 75 < 2
при використаннi β з роботи [7]. Необхiдно зазначити,
що хоча на основi сучасних даних i можна стверджу-
вати про виконання цих законiв в межах експеримен-
тальних похибок, але деколи вони є досить значними.
Саме тому дуже цiкаво перевiрити виконання скей-
лiнгових законiв (55)–(57) для критичних iндексiв М1
та М2.

Зручно почати з аналiзу спiввiдношення Лiберма-
на. В обох рiзновидах моделi КГМ реалiзується ре-
жим О(4) скейлiнгу, коли γ′ = 1

ξT
− β та δ = 1

ξT β
.

Легко показати, що в цьому режимi спiввiдношення
(57) виконується як рiвнiсть. Крiм того, при χ = 0
в М1 iснує режим, що вiдтворює критичнi показники
β, γ′ та δ в такому самому виглядi, як i в СММ [34].
Тому, як i в СММ, скейлiнгове спiввiдношення Лi-
бермана виконується в М1 у цьому випадку завжди.
Проте, продемонструємо це, використовуючи явнi ви-
рази для вiдповiдних iндексiв:

[γ′ + β(1− δ)]M1 =
min

(
0, ζκ min(τ − 1, κ)− 1

ξT

)
τ − 2

≥ 0,

(58)

де було використано min(0, . . .) ≤ 0 та τ < 2. Справе-
дливiсть спiввiдношення (57) для М1 в усiх iнших ви-
падках може бути доведена так само. У випадку М2
ситуацiя цiлком аналогiчна. Явнi вирази для крити-
чних iндексiв цiєї моделi та спiввiдношення β ≤ β+

демонструють, що

[γ′ + β(1− δ)]M2 =
1
ξT

(
1− β

β+

)
≥ 0. (59)

Тепер, використовуючи доведену нерiвнiсть Лiбер-
мана, можна показати, що для М1 i М2 завжди має
мiсце спiввiдношення α′+β(δ+1) ≤ α′+2β+γ′. Воно
є важливим результатом, який має декiлька наслiд-
кiв. По-перше, на його основi можна стверджувати,
що умови виконання законiв Фiшера (55) i Грiффiтса
(56) збiгаються лише за умови, що закон Лiбермана
виконується як рiвнiсть. По-друге, воно демонструє,
що навiть задовольняючи спiввiдношення (55) не га-
рантовано виконання спiввiдношення (56) у загаль-
ному випадку. Використовуючи явнi вирази для кри-
тичних iндексiв α′, β та γ′ можна продемонструвати,
що в М1

[α′ + 2β + γ′]M1 = 2 +
ζ

κ
− 2 min

(
1,

1
ξT

)
< 2 (60)

при ζ
κ < 2 min

(
1, 1

ξT

)
, а в М2

[α′ + 2β + γ′]M2 = 2max
(

1,
1
ξT

)
− γ′M2 (61)

обов’язково менше за 2 при 1
ξT

< 1 + γ′M2
2 . Таким чи-

ном, можна стверджувати, що в моделях М1 i М2
спiввiдношення Фiшера не виконується у загально-
му випадку для традицiйного визначення α′. Необ-
хiдно зазначити, що вiдповiдно до ранiше зроблених
висновкiв, спiввiдношення Грiффiтса (56) також не
виконується в обох рiзновидах моделi КГМ з поверх-
невим натягом.

Той факт, що проблеми виникають iз задовiльне-
нням саме скейлiнгових законiв, в якi входить iн-
декс α′, тобто спiввiдношень Фiшера та Грiффiтса,
був встановлений ще в [3]. Як пояснення цього факту
було висунуто припущення про некоректнiсть визна-
чення вказаного iндексу. Для того щоб задовольнити
скейлiнговi нерiвностi (55) та (56) введено новий iн-
декс α′s, який описує поведiнку рiзницi теплоємностей
двох чистих фаз на кривiй ФП:

ΔC ≡
(
C+ − C−

)
T=Tc

∼ |t|−α
′
s . (62)
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Використовуючи означення теплоємностей чистих
фаз C = T

ρ
ds
dT та рiвняння Клапейрона–Клаузiуса,

ΔC можна представити у виглядi

ΔC
Tc

=

ρ− − ρ+

ρ+ρ−

d
(
sQ + dµc

dT ρQ

)
dT

− dµc
dT

d ln ρ+

ρ−

dT


T=Tc

,

(63)

що має мiсце як для М1, так i для М2. Оскiльки
на кривiй ФП ρ+ − ρ− ∼ |t|β , то з (11) та (26) ви-
пливає, що перший доданок у виразi для ΔC пово-
диться в околi критичної точки, як |t|min(ω, 1

ξT
−2)+β .

Використовуючи справедливе при малих вiдхилен-
нях густини вiд критичного значення наближення
ln ρ+

ρ− '
ρ+−ρ−
ρ− можна показати, що поведiнка другого

доданка описується виразом |t| ∼
1
ξT
−2+β . Отже,

α′s = max
(

1
ξT
− ω, 2

)
− β − 1

ξT
, (64)

в обох рiзновидах моделi КГМ з поверхневим натя-
гом. Вираз (64) дозволяє безпосередньо перевiрити
гiпотезу Фiшера i вiдповiсти на питання чи можливо
задовольнити скейлiнговi закони використовуючи iн-
декс α′s замiсть α′. В обох моделях ця гiпотеза дiйсно
спрацьовує у випадку закона Фiшера. Для доведен-
ня цього у випадку М1 використаємо спiввiдношення
βM1 ≤ ζ

κ (2− τ + min(κ, τ − 1)) − 1
ξT

, що випливає з
явного виразу для цього iндексу (43). З нього випли-
ває, що ζ

κ − β −
1
ξT
≥ 0, а отже,

[α′s + 2β + γ′]M1 = max
(

2,
1
ξT

)
+
ζ

κ
−β− 1

ξT
≥ 2, (65)

де на другому кроцi було використано очевидну не-
рiвнiсть max(2, . . . ) ≥ 2. За допомогою (53) та (64)
можна показати, що для критичних iндексiв М2 ви-
конується спiввiдношення

[α′s + 2β + γ′]M2 = max
(

2,
1
ξT

)
≥ 2. (66)

Як видно, переозначення критичного iндексу α′ вiд-
повiдно до фiшерiвського означення (62) дiйсно до-
зволяє задовольнити скейлiнговий закон (55) в обох
версiях моделi КГМ з поверхневим натягом. Однак,
це не спрацьовує у випадку скейлiнгового закону (56).
Дiйсно, в моделi М2 залишаються певнi проблеми з
задовiльненням спiввiдношення Грiффiтса:

[α′s + β(1 + δ)]M2 =

= max
(

1
ξT
− ω, 2

)
+

1
ξT

(
β

β+
− 1
)
, (67)

що при β = β− < β+ min(1, (2 + ω)ξT ) дiйсно менше
за двiйку. Таким чином, запропонована Фiшером гi-
потеза не спрацьовує у випадку спiввiдношення Грiф-
фiтса (56). Зазначимо, що причина невдалостi фiше-
рiвського означення α′s, з точки зору задовiльнення
скейлiнгових спiввiдношень, полягає в тому, що пiд
час обчислення ΔC найбiльш сингулярнi доданки мо-
жуть скорочуватися, якщо вони вiдносяться до двох
фаз одного типу. Саме це i має мiсце в М2, оскiльки
спiвiснуючi по обидва боки вiд кривої ФП деконфайн-
мента адрони i КГП є газовими фазами. Зазначимо,
що виконання скейлiнгових законiв з α′s в М1 пов’я-
зано з тим, що в цiй моделi перехiд деконфайнмента
є ФП вiд газової адронної фази до рiдкої фази КГР.
Доведемо, що жодне означення критичного iндексу
α′ не дозволить вирiшити проблему iз традицiйним
формулюванням скейлiнгового спiввiдношення Грiф-
фiтса (56). Бiльш слушним, нiж α′s з точки зору задо-
вiльнення скейлiнгових законiв, виглядає критичний
iндекс α′c, який є узагальненням фiшерiвського озна-
чення (62):

Ctot ∼ |t|−α
′
c , (68)

де Ctot = [K+C+ +K−C−]T=Tc
. Скiнченнi при всiх

значеннях температури та барiонного хiмпотенцiа-
ла коефiцiєнти K+ та K− пов’язанi iз внесками чи-
стих фаз у повну теплоємнiсть системи в околi кри-
тичної точки. Зрозумiло, що, вибираючи конкретну
функцiональну залежнiсть цих коефiцiєнтiв вiд T i µ,
можна реалiзувати рiзнi значення iндексу α′c. Так, на-
приклад, K+ = 1 i K− = −1 у випадку фiшерiвського
означення α′s. Бiльш прийнятне та фiзично обґрун-
товане визначення вiдповiдає додатним K+ та K−,
що дозволяє запобiгти скороченню будь-яких членiв
у виразах для теплоємностей двох фаз C+ та C−.
Крiм того, це вiдповiдає фiзичному змiсту теплоємно-
стi Ctot, що характеризує систему, яка внаслiдок зна-
чних флуктуацiй в околi ТКТ чи КТ з певними ймо-
вiрностями iснує в станi низькотемпературної чи ви-
сокотемпературної фази. Саме тому, при знаходженнi
α′c внески вiд кожної фази можна аналiзувати окре-
мо. З цiєю метою теплоємностi чистих фаз на кривiй
ФП представимо у виглядi

C± =
T

ρ±

[
dsQ
dT
− d

dT

(
(ρ± − ρQ)

dµc
dT

)]
. (69)

Зазначимо, що для газових фаз (адрони та КГП) цей
вираз є наслiдком рiвняння Клапейрона–Клаузiуса
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dµc
dT = − s±−sQ

ρ±−ρQ

∣∣
T=Tc

, в той час, як для рiдкої фа-
зи КГР вiн перетворюється на тотожнiсть, оскiльки
ρ = ρQ в цьому випадку. Використовуючи (69) та за-
пропоноване означення (68), можна знайти Ctot. Про-
те, в цьому немає необхiдностi, оскiльки в силу дода-
тностi коефiцiєнтiв K+ i K− маємо повне право окре-
мо аналiзувати поведiнку теплоємностей чистих фаз.
У випадку М1 КГР є високотемпературною фазою, а
отже вираз для її теплоємностi включає в себе лише
перший доданок з (69). З (26) випливає, що в околi
ТКТ його поведiнка, так само, як i поведiнка першо-
го доданка з виразу для теплоємностi низькотемпе-
ратурної фази, описується ступенем |t|ω. Приймаючи
до уваги те, що (ρ− − ρQ)T=Tc ∼ |t|β та, використо-
вуючи (11), можна показати, що другий доданок у
виразi для C− поводиться як |t|

1
ξT

+β−1. Критичний
iндекс α′c описує поведiнку головного члена у виразi
для Ctot, тому

α′c = max
(

1
ξT

+ β − ω, 2
)
− β − 1

ξT
. (70)

Для знаходження iндексу α′c в М2, зазначимо, що лi-
нiйна комбiнацiя перших доданкiв з виразiв для C±

поводиться в околi КТ як |t|ω. Крiм того, використо-
вуючи означення барiонних густин ρ± та ρQ, як похi-
дних по µ вiд вiдповiдних тискiв, за допомогою рiв-
нянь (8) та (9) отримуємо для газових фаз, що спiв-
iснують по обидва боки вiд кривої ФП:

(ρ± − ρQ)T=Tc = Tc
Aµ − u∂σ

±

∂µ Iτ−κ

1− ∂FH
∂z + uIτ−1

∣∣∣∣
T=Tc

. (71)

З параметризацiй (10), (15) та (18) випливає, що в
околi КТ поведiнка (ρ±−ρQ)T=Tc описується виразом
|t|min(χ,β±) при ζ± = 1 або |t|χ при ζ± > 1. Нагадай-
мо, що в М2 ζ+ = 1 завжди. Використовуючи явний
вираз для iндексу β даної моделi, можна показати,
що лiнiйна комбiнацiя iнших доданкiв з виразiв для
C+ та C− поводиться як |t|β+ 1

ξT
−2. Проведений ана-

лiз дозволяє знайти iндекс α′c моделi М2, вираз для
якого повнiстю збiгається з (70).

Явнi вирази (64) та (70) демонструють, що α′c ≥ α′s i
тому означення iндексу α′c дiйсно виглядає бiльш аде-
кватним щодо задовiльнення скейлiнгових законiв.
Проте, навiть воно не дозволяє задовольнити скей-
лiнгове спiввiдношення Грiффiтса у формi (56). Так,
наприклад, у моделi М2 комбiнацiя критичних iнде-
ксiв, що вiдповiдає цьому спiввiдношенню може бути
менше за двiйку при β = β− < β+ та β ≤ 2 + ω − 1

ξT
.

Дiйсно, в цьому режимi α′c = 2− β − 1
ξT

, а отже

[α′c + β(1 + δ)]M2 = 2 +
1
ξT

(
β

β+
− 1
)
< 2. (72)

Таким чином, навiть найбiльш фiзично обґрунтоване
означення критичного iндексу α′c не дозволяє задо-
вольнити скейлiнговi закони у загальному випадку.
Для того щоб продемонструвати вiдсутнiсть означе-
ння, яке дозволить це зробити, розглянемо також iн-
декс α′m, визначений як

Tc
ρtot

dstot
dT

∼ |t|−α
′
m , (73)

де ентропiя stot = [K+s+ +K−s−]T=Tc
, а ρtot – вiд-

повiдна їй барiонна густина. Необхiдно зазначити, що
на коефiцiєнти K+ та K− тут накладаються такi самi
умови, як i у випадку визначення Ctot. Причини цьо-
го аналогiчнi вказаним вище. Похiдна вiд stot мiстить
члени пропорцiйнi ds+

dT та ds−

dT , їх поведiнка описує-
ться виразом |t|−α′c . Параметризуючи температурну
залежнiсть K+ та K− в околi критичної точки як
K± ∼ |t|η± знайдемо, що у виразi для dstot

dT доданки,
що пропорцiйнi похiдним вiд цих коефiцiєнтiв, пово-
дяться як |t|min(η+,η−)−1. Зазначимо, що при η+ → 0,
η− → 0 їх поведiнка є найбiльш сингулярною. Тому
для найбiльшого з усiх можливих значень iндексу α′m
отримуємо α′m = max(1, α′c). Крiм того, з явних вира-
зiв для iндексiв α′c та β випливає, що α′c < 1. Отже
остаточно маємо

α′m = 1. (74)

Такий самий результат для найбiльшого з усiх мо-
жливих значень α′ було отримано в [11]. Саме це дає
змогу стверджувати, що означений вiдповiдно до (73)
iндекс α′m є найбiльш прийнятним для того, щоб задо-
вольнити скейлiнговi спiввiдношення. Ще одним ар-
гументом на користь цього твердження є спiввiдно-
шення мiж критичними iндексами α′, α′s, α′c та α′m:

α′ ≤ α′s ≤ α′c < α′m, (75)

що безпосередньо випливає з виразiв (27), (64), (70)
та (74). Цiлком можливо, що така iєрархiя має мiсце
не лише у моделi КГМ з поверхневим натягом, але й у
iнших моделях та фiзичних системах. Проте, в даний
момент, на жаль, це неможливо перевiрити через брак
розумiння експериментальних даних. Однак, якщо це
дiйсно має мiсце, то незадовiльнення скейлiнгових за-
конiв з критичним iндексом α′m є однозначним до-
казом iснування нових, тобто нефiшерiвських класiв
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унiверсальностi, для яких останнi мають вигляд, вiд-
мiнний вiд (55)–(57). Перевiримо, чи має це мiсце у
випадку скейлiнгового закону Грiффiтса:

α′m + β(1 + δ) = 1 + β(1 + δ), (76)

який не виконується у формi (56) при β(1 + δ) < 1.
В моделi М2 це має мiсце при β = β− < β+ та
β− < ξT β+

1+ξT β+ . Наведений приклад демонструє, що
жодне, навiть найбiльш прийнятне означення крити-
чного iндексу α′, не дозволяє задовольнити скейлiн-
гове спiввiдношення Грiффiтса у традицiйнiй формi.
Оскiльки це порушення скейлiнгу має мiсце в моделi,
яка не мiстить в собi жодних дефектiв i є цiлком су-
мiсною з вимогами теореми Фiшера [2], то необхiдно
з’ясувати чи можливо доповнити вимоги цiєї теоре-
ми таким чином, щоб вона завжди справджувалася
для певного кола фiзичних систем. У роботах [10, 11]
на основi аналiзу цiлком загальних вимог стiйкостi
критичного стану системи було зроблено припущення
про виконання скейлiнгових законiв Фiшера та Грiф-
фiтса лише за умови рiвностi критичних iндексiв α та
α′. Тому, природно перевiрити чи приводить ця умо-
ва разом iз вимогами теореми Фiшера до задовiльне-
ння скейлiнгових спiввiдношень у формi (55) та (56)
в моделi КГМ з поверхневим натягом. Явнi вирази
для α, (40) i (41) в М1 та (49) в М2 демонструють,
що в обох версiях моделi КГМ реалiзується режим, в
якому α = α′. В М1 це вiдбувається при χ 6= 1 − 1

ξT
,

що не забезпечує виконання скейлiнгових законiв Фi-
шера (55) та Грiффiтса (56). В М2, взагалi, рiвнiсть
α = α′ має мiсце без накладання додаткових умов на
будь-якi модельнi параметри. Отже, рiвнiсть крити-
чних iндексiв α та α′ не забезпечує виконання скей-
лiнгових законiв (55) та (56) у загальному випадку.

Оскiльки нi переозначення критичного iндексу α′

[3], нi накладання додаткової умови α = α′ [11] не
дозволяє задовольнити скейлiнговий закон (56) в мо-
делi КГМ з поверхневим натягом у загальному ви-
падку, то ми робимо висновок про те, що вона нале-
жить до нового (нефiшерiвського) класу унiверсаль-
ностi, для якого спiввiдношення Грiффiтса має ви-
гляд, вiдмiнний вiд (56). Тому, можна зробити ви-
сновок, що скейлiнгова проблема є значно глибшою,
нiж здавалося попереднiм дослiдникам, i може ви-
магати переформулювання скейлiнгових законiв для
деяких фiзичних систем. Як вже зазначалося, їх по-
рушення вiдбувається саме в моделях, в яких типи
спiвiснуючих по обидва боки вiд кривої ФП фаз збi-
гаються. Прикладом такої моделi є М2. Оскiльки в
М2 порушення скейлiнга за всiх означень α′ пов’яза-
не зi спiввiдношенням Грiффiтса та вiдбувається при

β = β− < β+, то саме його необхiдно модифiкува-
ти задля задовiльнення при довiльних значеннях β.
Явнi вирази для вiдповiдних критичних iндексiв де-
монструють, що спiввiдношення

α′c + β + β+δ ≥ 2, (77)

яке є аналогом (56), дiйсно завжди виконується в М1 i
М2. Тут воно записано iз використанням критичного
iндексу α′c, оскiльки вiн є найприйнятнiшим з точки
зору задовiльнення скейлiнгу та водночас, на вiдмi-
ну вiд α′m, фiзично обґрунтованим. Однак, принаймнi
в М1 та М2, спiввiдношення (77) також виконується
за використання α′s, в той час, як для традицiйного
означення α′ ця нерiвнiсть не справджується. Крiм
того, з умови β ≤ β+ випливає той факт, що у випад-
ку виконання для певної фiзичної системи нерiвно-
стi (56), спiввiдношення (77) виконується автомати-
чно, але не навпаки. Унiкальна властивiсть М2, яка
дозволила виявити необхiднiсть модифiкацiї скейлiн-
гового закону Грiффiтса, полягає в тому, що в цiй
моделi режим, за якого β = β− < β+, генерується ли-
ше при накладаннi на модельнi параметри умов, що
є несумiсними з виконанням останнього. В М1, на-
приклад, спiввiдношення β− < β+ є автоматичним
наслiдком загальної вимоги скiнченностi об’ємної до-
лi адронної фази в ТКТ. В СММ, спiнових та магнi-
тних системах це спiввiдношення взагалi є наслiдком
того, що у високотемпературнiй фазi значення вели-
чини, стрибок якої описується критичним iндексом β
(густина ядерної речовини чи спонтанна намагнiче-
нiсть), збiгається з критичним. Дiйсно, для цих си-
стем ρ+ = ρcep = 1

b [24], де b позначає об’єм одного
нуклона та M+ = Mcep = 0. Тому, вiдповiдно до озна-
чення (30), iндекс β+ у цих випадках формально до-
рiвнює нескiнченностi, оскiльки 0 < |t| < 1 на кривiй
ФП.

5. Висновки

Надзвичайно широке застосування гiпотези подiбно-
стi критичної поведiнки рiзних фiзичних систем при-
водить до необхiдностi детального вивчення питання
про вiднесення цих систем в той чи iнший клас унi-
версальностi. Традицiйнi скейлiнговi закони (55)–(57)
[2, 3] виконуються для досить широкого кола фiзи-
чних систем i моделей, що належать до фiшерiвських
класiв унiверсальностi. Проте, iснують приклади ко-
ли це не так.

З метою дати вiдповiдь на питання про природу та-
кого порушення ми провели вичерпний аналiз моделi
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КГМ з поверхневим натягом. Було розглянуто її рi-
зновиди, що генерують фазовi дiаграми з ТКТ та КТ.
Для надання моделi найбiльшої загальностi ми ввели
три новi параметри, а саме ξT , що визначає форму
кривої ФП в µ − T координатах, χ – введено внаслi-
док виконання на цiй кривiй рiвняння Клапейрона–
Клаузiса та ω, за допомогою якого описується пове-
дiнка густини ентропiї рiдкої фази. Введення цих iн-
дексiв дозволило повнiстю описати критичнi показни-
ки рiзноманiтних фiзичних систем та моделей.

Критичнi показники α, α′, β, γ′ та δ моделi КГМ
з поверхневим натягом було знайдено, як функцiї
модельних параметрiв. Незважаючи на значну подi-
бнiсть М1 та М2, їхнi критичнi iндекси, за винятком
α′, дуже вiдрiзняються. Це пояснюється вiдмiнностя-
ми у механiзмi генерацiї критичних точок цих моде-
лей. Проте, було встановлено iснування в них режи-
мiв, за яких спiввiдношення мiж всiма критичними
iндексами цих моделей є iдентичними. Крiм того, бу-
ло продемонстровано, що розв’язки СММ [34] вклю-
ченi в М1, як частинний випадок. Дану обставину
слiд розглядати, як беззаперечний доказ загальностi
моделi КГМ з поверхневим натягом. Знайденi вира-
зи для критичних iндексiв дозволили безпосередньо
перевiрити виконання скейлiнгових законiв у формi
(55)–(57). Було встановлено, що в обох версiях моде-
лi КГМ з поверхневим натягом у загальному випад-
ку має мiсце порушення скейлiнгових спiввiдношень
Фiшера (55) та Грiффiтса (56), до яких входить iн-
декс α′, в той час, як закон Лiбермана (57) виконує-
ться завжди. Для подальшого вивчення цiєї проблеми
ми перевiрили гiпотезу Фiшера [3] та знайшли крити-
чну експоненту α′s. Аналiз скейлiнгових законiв з цим
iндексом для моделей М1 та М2 дозволив з’ясувати
умови, коли вона виявляється плiдною. Було виявле-
но, що у загальному випадку ця гiпотеза спрацьовує
лише для моделей, у яких тип фаз, iснуючих по рi-
знi боки вiд кривої ФП, є рiзним. Проаналiзувавши
причини, якi роблять фiшерiвське означення α′s не-
вдалим, ми ввели нову критичну експоненту α′c, що
є бiльш вдалою з точки зору задовiльнення скейлiн-
гових спiввiдношень Фiшера (55) та Грiффiтса (56).
Крiм того, з метою надання даному аналiзу вичерпно-
стi, введено також означення iндексу α′m. Необхiдно
зазначити, що хоча останнiй i набуває найбiльших з
усiх можливих для iндексу α′ значень, вiн не є фi-
зично обґрунтованим. Тобто його введення виклика-
но суто методичними причинами. Тому, враховуючи
чiткий фiзичний змiст теплоємностi Ctot, ми наполя-
гаємо, що саме введений нами критичний iндекс α′c є
найбiльш вдалим та фiзично обґрунтованим. Несподi-

ваним результатом стало те, що жодне з означень α′s,
α′c та α′m не дозволяє задовольнити одразу всi скей-
лiнговi спiввiдношення (55)–(57) у загальному випад-
ку. Ця обставина красномовно свiдчить про iснування
моделей, в даному випадку М2, для яких цi спiввiдно-
шення мають вигляд, вiдмiнний вiд (55)–(57). Зазна-
чимо, цей висновок пiдсилюється тим, що всупереч
[10, 11], накладання додаткової умови α = α′ не при-
водить до вирiшення скейлiнгової проблеми нi в М1,
нi в М2. Сподiваємось, що подальшi експерименталь-
нi дослiдження, проведенi узгодженим чином, дозво-
лять остаточно прояснити це питання. Необхiдно за-
значити, що для забезпечення прецизiйностi резуль-
татiв, вимiри необхiдно проводити для однiєї речови-
ни.

Хоча, отриманi результати i вимагають подальшого
вивчення, на основi їх вже нинi можна стверджува-
ти про iснування нефiшерiвських класiв унiверсаль-
ностi, для яких деякi зi скейлiнгових законiв можуть
вiдрiзнятись вiд їх традицiйної форми (55)–(57). На
основi аналiзу моделей М1 та М2 доведено iснування
одного з таких спiввiдношень (77).

Автори щиро дякують I.М. Мiшустiну та Л.М. Са-
тарову за плiднi обговорення результатiв та Т.В. Iван-
чук за значну допомогу в пiдготовцi манускрипту до
публiкацiї.
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О ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ
НЕФИШЕРОВСКИХ КЛАССОВ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

А.И. Иваницкий, К.А. Бугаев,

Р е з ю м е

Критические экспоненты α, α′, β, γ′ и δ модели кварк-
ґлюонных мешков с поверхностным натяжением найдены как
функции наиболее общих модельных параметров. Рассмотре-
ны две разновидности модели, которые генерируют фазовую
диаграмму сильновзаимодействующей материи с критической
или с трикритической точкой соответственно. Анализ соотно-
шений между критическими индексами (скейлинговых зако-
нов) демонстрирует, что в общем случае скейлинг может быть
нарушен. Проанализирован вопрос о возможном восстановле-
нии скейлинговых законов с помощью фишеровского опреде-
ления индекса α′s и его обобщений α′c, α′m. Показано, что скей-
линговое соотношение Фишера можно восстановить с помощью
обобщений α′c и α′m, в то время как ни одно определение α′ не
способно восстановить скейлинговое соотношение Гриффитса
в традиционной форме. Также явно показано, что дополни-
тельного условия α = α′ не достаточно для восстановления
скейлингового соотношения Гриффитса в традиционном виде.
Предложено обобщение этого скейлингового соотношения, ко-
торое справедливо для всех известных моделей. Полученные
результаты позволяют сделать вывод о возможном существо-
вании нефишеровских классов универсальности, для которых
традиционные скейлинговые соотношения могут быть наруше-
ны, в то время, как для них выполняются обобщенные скейлин-
говые законы.

ON THE POSSIBLE EXISTENCE OF NON-FISHER
UNIVERSALITY CLASSES

A.I. Ivanytskyi, K.A. Bugaev

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics,
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S u m m a r y

The critical exponents α, α′, β, γ′, and δ of the model of quark-

gluon bags with surface tension are found as functions of the most

general model parameters. Two versions of the model that gen-

erate the phase diagram of the strongly interacting matter with

critical or tricritical endpoint, respectively, are considered. The
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analysis of the relations between the critical exponents (scaling

laws) shows that the scaling can be violated in a general case. The

question whether it is possible to restore the scaling laws with the

help of the Fisher definition of the α′s exponent and its general-

izations α′c and α′m is studied. It is shown that the Fisher scaling

relation can be recovered with the help of the generalizations α′c
and α′m, whereas any definition of the α′ exponent cannot help

one to recover the Griffiths scaling relation in its traditional form.

It is explicitly demonstrated that the additional condition α = α′

is not sufficient to restore the Griffiths scaling relation in the tradi-

tional form. It is also explicitly demonstrated that the additional

condition α = α′ is not sufficient to restore the Griffiths scaling

relation in the traditional form. A generalization of this scaling

relation which is valid for all known models is suggested. The ob-

tained results allow us to conclude on the possible existence of the

non-Fisher universality classes, for which the traditional scaling

relations can be violated, whereas the generalized scaling laws can

be established.
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