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V praoy omówiono Metodę, aoaentev, którą wykorzys-

tuje się Ao wyllozenla dowolnej osasswej funkoji, kere-

laojl. Do rekonstrukejl przybliżonej fnakojl korela-

cji potrzebna jest skońosona llosba BMiiatdw roxwat«B*j

fnnkojl. Pokaaanot *• ka*A« iakle prs7bll*«nl«

dokłaiinana rozwi^saaiem problean «plaaMfo prsos

•od«l<»wy baatJltonlan. Podano wsory na dowolny raąd

prsybllsonia*

Haaskloowano równiai inną n»*iocl« wy kor sy а? л!а

•oaeiatów poloeająoą na roatrialf oln tran*f ornaty Courlora

ftmkojl korolaojl w esorog wleloBlan^w Hormltat**ki4roco

współczynniki BĄ koablnaojaBl nonontów.

iCetodę noaoniów saatoaowano do opisu olokło^o Же

snajdnjąoogo el« w teaporatorse sera absolutnego» Za-

kładająo potenojał oddslaływanla Lenarda-Jonesa oras

funkoj« fAlową stanu podstawowego w postaol lloosynu

znanych dwucząatkowyoh funkcji falowych, wyllosono oste-

ry.pierwsze aonenty korelaoyjnyob funkoji gestoić-gcs- .

toi6 1 prfdkoś6-^r%dkość. Dwa nos11we sposoby wylieaa-

nla pierwszego Bosentu funkcji korelaojl g«sto<6-g9s«-

tość dają równanie na dwuoząstkową funkoje. rozkładu

g<r), r^wnowasne r4wnaala BBOS7. Znaleziono roawląsa-
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nie tego równania a więc dwucząstkową funkcję rozkładu

g(r), zastępując trójcząstkową funkoje rozkładu( w pier-

wszym przypadku preybliżenlem superpozyoyjny«, w dru-

gim - przybliżeniem superpozycyjnym z pierwszą poprawką

rozwinięcia Abego. Energia stanu podstawowego w obydwu

przybliżeniach jest odpowiednio -6.70 К i -6,60 K. 0-

trzymano dobrą zgodność wyllozonego na tej podstawie

czynnika strukturalnego Slk) ze zmierzonym metodą dy-

frakcji promieni X.

Wyliozone cztery momenty korelacyjnej funkcji

gęstość-gęstość zastosowano йо opisu zaobserwowanych

doświadczalnie oscylacji szerolrośol i średniej energii

rozkładu neutronów rozproszonych na ciekłym helu w funk-

cji wektora falowego powyżej 2 Я . Otrzymano dobrą

zgodność wyliczonych oscylacji z obserwowanymi doświad-

czalnie. Udowodniono również silną asymetrię dynamicz-

nego czynnika strukturalnego*

Używając wyliczonych momentów korelacyjnej funkcji

prędkość-prędkośo" znaleziono współczynniki rozwinięcia

w szereg niekoherentnego, podwójnie różniczkowego

praiekroju czynnego na rozproszenie neutronów po odwrot-

nośoiach wektora falowego do wyrazu trzeciego rzędu

włącanie. Współczynniki tego rozwinięcia nie zależą

explicit» od względnego obsadzenia cz^sfcka»!
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stanu o zerowy» wektorze falowym, tj„ kondensatu* Uiyte

roswlnlcole dobrze opieuje obserwowane doświadczalnie

rozkłady rozproezonyoh neutronów dla wektora falowego

14.33 S~*. Otrzymana zgodność krzywych teoretycznych

i doćwladezalnyoh świadczy o nieaozliwotfol użyci» nie-

elastycznego rozpraszania neutronów z duftyai przekazani

pędu, do bezpośredniego pomiaru wzglfuSnego obsadzenia

stanu - kondensatu - o zerowym wekterae falowym* Rów-

nież n& tej aaaej podstawie aozna wyciągnąć wniosek,

że nieuzasadnione są stosowane dotyohszas w praoaoh ln-

ayoh autorów - metody opracowania wyników rozpraszania

uoutronów przy dużych praeteasaub. f^tlk, eeleaa których

Jest otrtyaanle i?!%g3.ę,dmgo уЬдайев»!*» &t®f&óv> o terowym

wektorze



In th i s work ths method of momenta i s discussed.

The Lethod la used to calculate the time dependent cor-

relation, function?. To reconstruct the approximate

correlat ion fiaictslo& the f in i te number of «he moments

of a given funo&Ltift Is needed. I t was shown that

evejpy such approximation ia an ozzcb solution of the

problem described by eoae toodel Hajailtonian. The

forsmrlae for any ordw? of the approximation are given.

' &1&& deacjeibed хв another way of using the mo-

ments, which r e l i e s on the expansion of the Fourier

transform of the correlation function into the serie.s

of the Hermitian polynomials, the coefficients of

which are combinations of the moments.

The method of mouents was applied to the descrip-

tion of liquid ШГ which i s at absolute zero tempera-

turo c Resuming the Lsnard-Jones interaction potential

and the wave function of the ground state in the* form

of a product of a given pair wave function, four f i r s t

moments of toe density-density and velocity-velocity

correlation functions calculated. Two possible «ays

ef oalculatlog the f i r s t moment of the density-density

cmrrelation function give the equation for two-particle

4i8trjL1mtioa function g ( r ) , equivalent to the BBGE2-

efuatioa, 6l6ftltutiae tht three«particle distribution



function in the first case by the superposition

approximation and in the second one by the superposi-

tion approximation with the first Abe correction, the

solution of this equation, ise« the two-particle

distribution function g(r), was found. The ground

state energies in both approximations are -6.70 К and

-6.50 К respectively. Good agreement of the structure

factor S(k) calculated on this basis with that one

measured by X-rays diffraction method was obtained.

The calculated moments of tha density-density

correlation function were applied to the description

of the experimentally observed oscillations of width

and average energy of the distribution of neutrons

scattered by liquid helium as a function of the wave

vector greater than 2 S. . Good agreement between the

calculated and experimentally observed oscillations was

obtained. I t was also shown that the dynamics struc-

ture factor is.highly asymmetrical.

Using the calculated moments of the velocity-

velocity correlation function, the expansion coeffi-

cients of the incoherent, double differential scat-

tering cross-section into the series over the inverse

wave vector were found up to the tera of third order*

She coefficients of tale expansion do not depend
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explicitly on the relative particle occupation

fraction of the ие^о-тomentum state, i . e . the conden-

sate* (Phis expansion describes well the experimental-

ly observed distributions of scattered neutrons for

the ware vector 14*25 ft" • The obtained agreement

between the theoretical and experimental curves

indicates that the inelastic neutron scattering method

for high momentum transfers cannot be used as a

straightforward method of measuring the relative oc-

cupation number of the zero-momentum stete. On the

same basis,' one can also draw the conclusion that the

methods of elaboration of neutron scattering results

at high ma&entun transfers, used by other authors,

the purpose of which i s to find the relative occupa-

tion number of the zero-momentum state, are not justi-

fied. / n ( , 4 ! ^ г л
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В работе обсуждено метод моментов, который исполь-

зуется для вычисления любой временной функции кореляции.

Чтобы построить приближенную корреляционную функцию ну-

жно знать конечное число моментов рассматриваемой

функции. Показано, чло любое такое приближение явля-

ется точным решением проблемы описываемой через некото-

рый модельный гамильтониан. Приведено формулы для любо-

го порядка приближения.

Намечено также другой метод использования моментов

заключающийся в разложении преобразования Фурье функций

корреляций в ряд полиномов Эрмита, коэффициенты которого

являются комбинациями моментов.

Метод моментов применено для описания жидкого Не

находящегося при температуре абсолютного нуля. Предпо-

лагая потенциал взаимодействия Ленарда-Джонса и волно-

вую функцию основного состояния в виде произведения

известных двучастичных волновых функциий вычислено че-

тыре первых момэнта корреляционной функции плотность-

плотность. Два возможных способа вычисления первого

момента функции корреляции плотность-плотность дают,

уравнение на двучастичиую функцию распределения Q C O i

эквивалентное уравнению BB8KY. Найдено решение этого

уравнееия, следовательно двучастнчвуи функцию распреде-

ления Oj(T), заменяя тр&хчастнчкую функцию распреде-
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дения, в первом случае через суперпозиционныа прибли-

жение, во втором - суперпозиционным приближением с пэр-

вой поправкой разложения Абе. Энергия основного состя-

ния в этих приближениях равна соответственно -6.70 К

и -6.50 К. Получено хорошое согласие вычисленного на

этой оснрве структурного фактора 5 ( Ю с измерении

методом дифракции рентгеновских лучей.

Вычисленные четыре момента корреляционной функции

плотность-плотность использовано для описания экспери-

ментально наблюдаемых колебании. Ширины и средней

энергии распределения нейтронов рассеяных на жидком

гели как функция волнового вектора выше 2 & . Полу-

чено хорошое согласие вычислекш: колебании с наблюда-

емыми на эксперименте. Доказано также сильную асимме-

трию динамического структурного фактора.

Используя вычисленные моменты корреляциоаной .

функции скорость-скорость найдено коэффициенты разло-

жения в ряд некогерентного, дважды диференциального се-

чения рассеяния нейтронов по обратному волновому векто-

ру до третего члена включительно. Коеффицименты этого

разложения не зависят непосредственно от относительного

заселения частицами состояния с нулевым волновым вакто-

ром, т.е. конденсата. Использованое расложение хорошо

описываит экспериментально наблюдаемые распределение

рассеяных неЯгронов дяя ьдянового вектора 14.33 Я" 1.
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Полученое согласив теоретических и экспериментальных

кривых свидетельствует о том, что невозможно ЙОПОЛЬЗО-

вать неупругое рассеяние нейтронов при больших переда-

чах импульса для непосредственного измерения относитель-

ного заселения состояния - конденсата - с нулевым вол-

новым вектором. На РТОЙ же основе можно зделать вывод,

что необоснованны являются применяемые до сих пор в

работах других афторов - методы обработки результатов

рассеяния нейтронов при больших передачах импульса,

целю которых является получение относительного заселе-

ния состояния с нулевым волновым вектором.
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Praca złożona jest z dwóch części: W pierwszej

opisano metodę moraentó», j$ drugiej - zastosowano ją do

opisu stanu podstan owego Ho II i opisu rozpraszania

neutronów na ciekłym helu.

Celem metody momentów jest podanie konstrukcji po-

zwalającej otrzymać transformatę Fouriera zadanej czaso-

wej funkcji korelacji. Metoda ta bazuje wyłącznie na

znajomości momentów danej funkcji korelacji. Momenty

są średnimi niezależnymi od czasu. Noszą one również

nazwę reguł sum. Wartość ich może być na ogół wyliczo-

na przy znajomości bamiltonianu rozważanego układu oraz

relacji komutacji dla operatorów występujących w karni1-

tonianie i rozważanej czasowej funkcji korelacji.

Rekonstrukcję fourierowskiej transformaty funkcji

korelacji można przeprowadzić kilkoma sposobami. Jed-

nym z nich jest cposób podany przez autora, polegający

na wprowadzeniu modelowego namiltonianu K. o. Sposób

ten można scharakteryzować następująco: Działanie V C Q

na skończoną liczbę pochodnych czasowych tego operatora,

który występuje w określeniu rozważanej funkcji korela-

cji, jest ściśle zdefiniowane* Niestety, analityczna

postać H o nie zawsze może r. os tac podana. Hamiltonian
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aodelouy *lo traktэиаау jest jako superoperator dzia-

łający w operatorowej przestrzeni Hilberta. Jest to

przestrzeń skończonych wymiarów w przeciwieństwio do na

ogół nieskończenie wymiarowej przestrzeni operatorowej,

я której działa pełny bamiltonian układu. Fakt, że M.o

działa n przestrzeni o skończonych wymiarach, pozwala

na otrzymanie takiej liczby ortogonalnych między sobą

operatorów własnych hami.ltonianu o\o , jaki jest wymiar

danej przestrzeni. Dodatkowo okazuje się, że wszystkie

te operatory własne i odpowiadające ira wartości własne

udaje się wyrazić przy pomocy skończonej liczby mo-

mentów. Bez szczególnych trudności można więc otrzymać

postać fourierowskiej transformaty funkcji korelacji

będącej dokładnym rozwiązaniem problemu dla układu od-

pisanego przez modelowy hamiltonian Y-o . Wyznaczona

transformata Fouriera składa się Htedy ze skończonej

liczby funkcji delta usytuowanych przy energiach rów-

nych wspomnianym już wartościom własnym modelowego ha-

miltonianu До . Znajomość parzystej liczby 2n pierw-

szych momentów pozwala przybliżyć transformatę Fouriera

funkcji korelacji praez n funkcji delta.

Równoważna metoda rekonstrukcji funkcji korelacji,

podana przez Mori, polega na zapisaniu transformaty

Laplace*a danej funkcji korelacji w postaci ułamka cią-
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głeg-o. W tym celu wykorzystuje się raetodę superopera-

tora rzutowego lub metodę kolejnej ortogonalizacji. 0-

byd»?ie metody zarówno modelowego hamiltonianu jak i me-

toda ułamka ciągłego zostały sformalizowane przez auto-

ra. Wyproś? ad z ił on wzory na współczynniki obydwu ty-

pów rozwinięć, które okazały sic być prostymi kombina-

cjami wyznaczników. Elementami tych wyznaczników są

momenty.

Inna metoda rekonstrukcji transfornaty Fouriera

funkcji korelacji oparta jest na rozminięciu Grama-

Charliera T>J. rozwinięciu rozważanej funkcji v» szereg

po wielomianach Hermita. Szereg ten jest mnożony przez

funkcją typu Gaussa, współczynniki tego rozwinięcia

są kombinacjami skońcaop.ej liczby momentów. Przybliże-

nie polega na ograniczeniu rozwinięcia do skończonej

liczby wyrazów. Praktyka wskazuje, że pozytywne wyniki

można otrzyaać wtedy, gdy kształt poszukiwanej funkcji

niewiele różni sig od gaussowskiego.

Scharakteryzowane warianty metody momentów wyko-

rzystuje się do opisu procesów zachodzących w takich

układach, w których nie udaje się znaleźć małego para-

metru i w których metody rachunku perturbacyjnego nie

dostarczają zadowai a,cych wyników. Dlatego też sto-

suje się. je głównie w opisie procesów zachodzących

w cieczach i to zarówno klasycznych jak i kwantowych.
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Druga cze,s"c pracy poświęcona jest zastosowaniu me-

tody momentów do optsu struktury i dynamiki ciekłego

He II, W tym celu rozważa eie dwie funkoje: funkcje ko-

relacji g^stość-gęstość oraz prędkość-prędkość. Z każ-

dą z tych funkcji łącza, się rdżne aspekty fizyczne cie-

kłego helu, zasadniczym jednak problemem rachunkowym

w obydwu przypadkach jest wyliczenie kilku pierwszych

moaentów wymienionych funkcji. W niniejszej pracy wyli-

czono cztery pierwsze momenty każdej z tych funkcji.

Do wyliczenia momentów korelacyjnej funkcji gęs-

osc-gestos'c ciekłego helu potrzebna jest znajomość po-

tencjału oddziaływania między atoniami. Potencjał ten

przyjęto jak zwykle w postaci sumy dwucza,stkowycb po-

tencjałów Lenarda-Jonesa ze znanymi wartościami param г-

trów. Znalezienie momentów przy takich tylko założe-

niach jest niemożliwe, ponieważ byłoby to я pewnym sen-

sie równoważne rozwiązaniu problemu wielu Jiał i dlatego

też wymagane są jeszcze dodatkowe następujące uproszcze-

nia. Ogranicza nlę rozważanie układu do temperatury ze-

ra absolutnego oraz zadaje się kształt funkcji falowej

stanu podstawowego. Ogólnie akceptowana postać tej fun-

kcji jest iloczynem dwucząstkowych funkcji falowych.

Każda dwuczą^stkowa funkcja falowa charakteryzuje zachowa-

nie się dwu wybranych atomów helu i dlatego wartość jej
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dla małych odległości między rozważana, para> atomów jest

znikomo mała* a równa jest jedności przy dużej separa-

cji atomów. Dwa parametry wariacyjne od których ona za-

leży są wybierane tak, aby liczona z modelowa, funkcja,

falową energia stanu podstawowego była minimalna. Ana-

lityczna postać modelowej funkcji falowej, jak również

«artoóci występujących w niej parametrów były wielo-

krotnie sprawdzone, dlatego też postać tej funkcji jest

traktowana w niniejszej pracy jako wielkość zadana, po-

dobnie jak akceptuje się postać potencjału oddziaływania.

W ramach tych założeń autor wylicza eatery pierwsze

momenty korelacyjnej funkcji gęsto^ć-gęstość. Zerowy

moment, nazywany również czynnikiem strukturalnym ukła-

du, otrzymuje się z transformaty Fouriera dwucząstkowej

funkcji rozkładu g(r). Funkcję g(r), w niniejszej pra-

cy, wyliczono z porównania wartości pierwszych таотаеп-

tów funkcji korelacji gęstość-gęstość otrzymanycb dwo-

ma różnymi sposobami. Pierwszy sposób daje wartość

pierwszego momentu równą energii kinetycznej swobodnego

atomu helu, drugi - korzysta z modelowej funkcji falo-

wej stan- podstawowego i daje wzór, w skład którego

wchodzi dwucząstkowa funkcja falowa oraz dwu- i trój-

cząstkowa funkcja rozkładu. Obydwa wzory muszą dawać

jednakową wartość pierwszego momentu. Wnikliwsza ana-
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Ига pokazuje, że warunek równości obydnu postaci pier-

wszych momentów jest fourieronską transformacja całko-ло-

różniezkowego równania typu równania Bogolubova-Зогпа-

Greena-Kirkwooda-Yvona występującego \? teorii Klasycz-

nych cieczy w którym zamieniono dwucząstkowy potencjał

oddziaływania na dwucza^stkowa, funkcję falową, Równanie

to jest podstawowym równaniem ъ którego znajduje się

dwucząstkotrą, funkcję g(r). Aby je rozwiązać należy za-

stosjwać" przybliżenie na trójczą^tkona, funkcją rozkładu,,

W pierwszym wariancie obliczeń przeprowadzonych w niniej-

szej pracy zastosowano przybliżenie superpozycyjne tj,

trójcząstkowy funkcję rozkładu zastąpiono iloczynem

trzech dnucząstkowych funkcji rozkładu. W drugim wa-

riancie - przybliżenie superpozycyjne zostało poprawio-

ne o pierwszy klaster rozwinięcia vt szereg Abego, Czyn-

niki strukturalne wyliczone na podstawie otrzymanego

и obydwu przybliżeniach g(r), dobrze odzwierciedlają

doświadczalnie zmierzony czynnik strukturalny. Przybli-

żenie z poprawką Abego daje lepszą zgodność.

Postać drugiego momentu została po raz pierwszy

znaleziona и niniejszej pracy. Okazało się, że zależy

ona od potencjału oddziaływania, dwucząstkowej funkcji

falowej oraz dwu i trójcząstkowej funkcji rozkładu. Pra-

wie wszystkie te wielkości są znane, jedynie trójcząst-

kowa funkcja rozkładu wymaga przybliżenia. Użyto więc
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jak i w popraądnim przypadku dwu przybliżeń: superpozy-

eyjnego 1 superpozycyjnego z piemszą poprawką Abego.

Przy wyliczaniu trzeciego momentu korzysta się z dwu-

cząstkowej funkcji falowej, potencjału oddziaływania,

oraz dwu.cza.stkowej funkcji rozkładu.

Wynikiem opisywanych obliczeń było otrzymanie dwu

grup momentów, pierwszej w przybliżeniu superpozycyj-

nym, drugiej w przybliżeniu superpozycyjnya z poprawką

Abego. Momenty zostały wyliczone dla He znajdującego

się я temperaturze zera absolutnego i przy zerowym ciś-

nieniu zewnętrznym. Gęstość układu przyjęto taką, jaka

w tych warunkach wynika z pomiarów.

Wartości wyliczonych momentów funkcji korelacji

gęstoś^-gęstość" wykorzystano do opisu dynamicznego

csynnika strukturalnego dla wektorów falowych większych

od 2 %TX. Podwójnie różniczkowy przekrój czynny na roz-

proszenia powolnych neutronów jest proporcjonalny do dy-

namicznego czynnika strukturalnego. VF pomiarach rozpra-

szania neutronów na ciekłym helu odkryto dwa zjawiska.

Lp_ó_łsjzerokośćj

Pierwsze polega na tym, żeTw skali energii, dynamiczne-

go czynnika strukturalnego nie wzrasta liniowo z wekto-

rem falowym^ lecz wzrasta oscylując wokół pewnej śred-

niej wartości. Oscylacje te maleją wraz z wektorem fa-

lowym. Drugie zjawisko związane jest z tyra, że średnia



zmiana energii rozproszonych neutronów, mierzona na

półwysokości rozkładu,jest mniejsza od energii swobod-

nych atomów helu i również przejawia oscylacyjny cha-

rakter w funkcji wektora falowego. Położenia tych doś-

wiadczalnie obserwowanych oscylacji udało się odtwo-

rzyć w niniejszej pracy z wyliczonych momentów funkcji

korelacji gęstość-gęstość. Stosując metodę momentów

przybliżono dynamiczny czynnik strukturalny przez dwie

funkcje delta Charakter zmian ich położenia i natę-

żenia w funkcji wektora falowego pokrywa się z danymi

obserwowanymi.

Inny sposób opisu tych samych zjawisk polega na

przybliżeniu dynamicznego czynnika strukturalnego przez

funkcję Gaussa modulowaną wielomianem Hermita trzeciego

rzędu. Wszystkie wielkości wchodzące w ten wzór są je-

dnoznacznie określone przez cztery -rwsze momenty

funkcji korelacji gęstość-gęstość. ftietodą. tą Sears

wyliczył oscylacje półszerokości dynamicznego czynnika

strukturalnego. Jednak użyte przez niego przybliżone

wartości momentów nie dały zadowalającego opisu tych

oscylacji. Stosując wartości momentów, wyznaczone w

tej pracy, udało się zupełnie dobrze opisać oscylacje

półszerokości dynamicznego czynnika strukturalnego. Po-

dobnie oscylacje odchylenia średniej zmiany energii roz-

proszonych neutronów od energii swobodnych atomów helu,
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n ramach tego samego przybliżenia, dają się również

scharakteryzować, chociaż bezwzględna ich wartość oka-

zuje się być dwukrotnie za duża. Rozbieżności między

wyliczonyati w tej pracy a obserwowanymi wielkościami ma-

ja, swoje źródło w dowolności założenia kształtu dyna-

micznego czynnika strukturalnego»

Dyskusja otrzymanych wyników i faktów doświadczal-

nych pozwoliła r<%nież ustalić, że dynamiczny czynnik

strukturalny jest silnie asymetryczny i posiada długi

ogon rozciągający się w kierunku dużych przekazów ener-

gii. Efekty oscylacji w koherentnym przekroju czynnym

na neutrony są wynikiem oddziaływania między atomami

ciekłego helu.

Wyliczenie monentów korelacyjnej funkcji prędkości

pozwala na wyznaczenie kształtu dynamicznego czynnika

strukturalnego odpowiadającego dużym wartościom wektora

falowego, przy których efekty koherentne przejawiające

się w uprzednio dyskutowanych oscylacjach szerokości

i średniej energii są nieistotne. Atrakcyjność tego

problemu wiązała się z możliwością bezpośredniego pomia-

ru stężenia kondensatu w nadciekłym helu. Wynikało to

z faktu, że gaz doskonały poniżej temperatury krytycznej,

w+.edy gdy istnieje makroskopowe obsadzenie cząstkami sta-

nu z zerowym wektorera falowym, a nięe w obecności konden-



satu, daje rozkład rozproszonych neutronów składający

się z gaussowskiego rozkładu charakteryzującego rozpro-

szenie na cząstkach opisanych niezerowym wektorem falo-

wym oraz funkcji delta, nałożonej na rozkład gaussowski,

o powi zchni proporcjonalnej do stęże/iia kondensatu.

Przy włączaniu oddziaływania,obraz rozkładu rozproszo-

nych neutronów powinien ulec zmianie. I rzeczywiście,

pomiary na ciekłym helu pokazały, że dynamiczny csynnik

strukturalny dla wektora falowego rzędu 14 R~ nie raa

kształtu funkcji Gaussa z osadzoną na niej funkcją del-

ta, ale jest gładką krzywą̂ , której maksimum jest wyższe

niż maksimum dopasowanego do niej Gaussa. Wyciągano więc

trochę pochopne wnioski, że wszystko to co wystawało po-

za gaussowskie dopasowanie pochodziło od rozproszenia

na kondensacie. Na tej podstawie określano procentową

zawartość kondensatu w ciekłym helu. Pewnym uzasadnie-

niem tej procedury był fakt, że rozkład neutronów roz-

proszonych na normalnym - nie nadciekłyin helu w tempe-

raturze 4,2 К dawał się doskonale dopasować do krzywej

Gaussa.

W niniejszej pracy pokazano, że kształt neutronów

rozproszonych na nadciekłym helu można opisać na bazie

zwykłego oddziaływania między atomami. U podstaw tych

obliczeń leżą dwa przybliżenia: przybliżenie pędowe,

które zaniedbuje efekty koherentne i poznała na rozwa-
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żanie tylko niekoherentnego dynamicznego czynnika struk-

turalnego i tZT». przybliżenie Gaussa, które wiąże nieko~

herentny dynamiczny czynnik strukturalny z funkcją kore-

lacji prędkości jednej cząstki. Dokładniejsza analiza

pozwala na zapis tego nłaśnie dynamicznego czynnika struk-

turalnego VT postaci szeregu po odwrotnościach wektora

falowego. Współczynniki tego rozwinięcia за prosty-ai

korabinacjami momentów korelacyjnej funkcji prędkości,

Rozwinięcie to Jest szybko zbieżne я obszarze interesu-

jących nas wektoró-и falowych.

Do wyliczenia czterech pierwszych aouentów korela-

cyjnej funkcji prędkości, która autor przeprowadził

wspólnie z J. Saafarzea, potrzebna jest znajomość poten-

cjału oddziaływania między atoaatai helu, dwu- oraz trój-

cząstkowa funkcja rozkładu. W zasadzie nie jest wyma-

gana znajomość funkcji falowej stanu podstawowego i dla-

tego wartości tych momentów mogą być otrzysane przy o-

wolnyeh temperaturach. Do numerycznych obliczeń wyko-

rzystano dwucza.stkowa, funkcję rozkładu otrzymaną przy

wyliczaniu pierwszego momentu korelacyjnej funkcji gęs-

tość-gęstość i zastosowaniu przybliżenia superpozycyjne-

go. Trójcząstkowa funkcja rozkładu występująca w okreś-

leniu drugiego i trzeciego momentu funkcji korelacji

prędkośoi również została zastąpiona przybliżeniem super-

pozycyjnym. Obliczenia powtórzono jeszc'ze w dwu warian-
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tach: stosując przybliżenie z роргатзкс Abego oraz dwu-

cząstkową funkcję rozkładu otr/yraaną metodą dynamiki

nolekularnej. Różnice między otrzymanymi grupami momen-

tów są niewielkie.

Cztery momenty funkcji korelacji prędkości pozwa-

lają na wyliczenie dynamicznego czynnika strukturalne-

go rozwiniętego w szereg po odwrotności&ch wektora fa-

lowego z dokładnością do wyrazu trze siego rzędu. Przy-

bliżenie to wydaje się być zupełnie wystarczające. 0-

trzyraany w ten sposób dynamiczny czynnik strukturalny

jest przesunięty w kierunku mniejszych przekazów ener-

gii o około i,5/ó średniej energii rozkładu ̂ oraz maksi-

mum jogo jest wyższe niż maksimum dopasowanego do niego

krzywej Gaussa. Kształtem jest znacznie lepiej dopaso-

wany do punktów doświadczalnych niż krzywa Gaussa.

Z otrzymanej zgodności wynika, że poprawne uwzględnie-

nie oddziały*»aria aiędzy atoaaisi helu (tscria nie za-

wiera swobodnych parametrów) w znacznej raierze wyjaśnia

odchylenie obserwowanego doświadczalnie rozkładu dla

dużych wektorów falowych, od kształtu krzywej gaussow-

skiej. Co więcej, ponieważ w teorii nigdzie nie wystę-

puje explicite stężenie kondensatu, nieuzasadnionym jest

odczytywanie jego stężenia w sposób stosowany dotych-

czas. Uogólniając wniosek niniejszej pracy należy stwier-

dzić, że bezpośredni poniar stężenia kondensatu w cie-



- 13 -

kłym helu vr stanie nadciekłyra za pomocą rozpraszania

neutronów przy dużych przekazach wektorów falowych jest

niemożliwy.

Ostatni rozdział niniejszej pracy odpowiada na

pytaniej co elaje metoda moraentów w obszarze wektorów

falowych mniejszych od 2 л , gdzie występuje znana

krzywa dyspersji fononowo-rotonowa? Otóż, położenie

niżej energetycznej funkcji delt?, jednej z dwóch,któ-

rymi przybliża się dynamiczny czynnik strukturalny uży-

wając czterech pierwszych momentów korelacyjnej funkcji

gęstość-gęstośc", wykazuje podobne ainiuium jak ekspery-.

mentalnie obserwowana Krzywa dyspersji fononowo-roto-

nowa. Jednak wylicz na krzywa jest przesunięta w kie-

runku wyższych ener£-i?. Ta pozorna niezgodność wynika

z oczywistego faktu, ze położenie, wyliczonej metoda

momentów funkcji delta, nie musi się pokrywać z położe-

niem maksimum obserwowanego rozkładu neutronów.
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Część I

METODA MOUSNT6W

Rozdział 1

PODSTAW METODY MOMENTÓW

Znaczna część fizyki statystycznej dotyczy metody

wyliczenia czasowych funkcji korelacji, W tyai celu roz-

pracowano metodę rachunku zaburzeń, ustanowiono cały sze-

reg reguł upraszczających jego zastosowanie, opracowano

jego geometryczną interpretaoję и postaci diagramów. 0-

pracowano metody na suraowanie nieskończonej liczby dia-

graaovi tej samej klasy. Metody te są dla wielu zjawisk

nieocenione, v<ynagają jednak Istnienia małego parametru,

który pozwala, tia wyselekcjonowanie spośród wielu nyrazów

szeregu perturbacyjnego lub inaczej mówiąc, szeregu dia-

gramów, tylko te najistotniejsze.

Istnieje jednak szereg nUładón, dla których mały

parametr nie został znaleziony. Stosowana formalnie me-

toda rachunku zaburzeń nie prowadzi do zadowalających

wyników; zbyt wiele wyrazów należałoby uwzględnić. Przy-

kładem takiego układu jest ciecz klasyczna lub kwantowa.

Ta sytuacja spowodowała większe zainteresowanie metodami
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nie wymagającymi znajomości małego parametru. Jedną

z tych metod jest metoda momentów /i-9/. Istotną jej

cechą jest to, że celem odtworzenia głównych oharakte-

rystyk funkoji korelacji korzysta się tylko z wartości

momentów. Same momenty są inaczej zwane regałami sum

i są wielkościami, które z mniejszym lub większym tru-

dem można wyliczyć.

W metodzie momentów najprostsze przybliżenie trans-

formaty Fouriera funkcji korelacji, a więc wielkości,

która r̂ oże być bezpośrednio mierzona, ma postać funkoji

O . Świadczy to czasami o zastąpieniu rozważanego

układu fikcyjnym układem złożonym z nieoddziaływują-

cych kwazicząstek. Przybliżenie następne uwzględnia od-

działywanie między tymi kwazicząstkami. Oddziaływanie

to opisane jest, podobnie jak poprzednie przybliżenie,

nowym zespołem kwazicząstek. Następne przybliżenia po-

stępują analogicznie. W efekcie metoda polega na zbudo-

waniu hierarchii układów kwazicząstek, z których każdy

następny opisuje oddziaływanie w poprzednim. Przybli-

żona funkcja korelacji odpowiada wówczas dokładnemu roz-

wiązaniu pewneg> modelowego Ilarailtonianu, którego włas-

ności określone są szeregiem zniązków.

Inne wykorzystanie momentów opiera się na rozłoże-

niu vr szereg Grama - Charliera. Transformata Fouriera

funkcji korelacji aioże być rozłożona po pochodnych fun-
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fccjl exp Г - U) J / i i / . Współczynnikami tego rozwi-

nięcia są kombinacje .jorientów. Jeżeli rzeczywisty

kształt trausforaaty Fouriera funkcji korelacji nie-

wiele odbie>ga od kształtu funkcji Gaussa, wówczas raożna

się spodziewać, że istotny wkład będą wnosić tylko pier-

wsze wyrazy rozwinięcia.

TC rozdziale tym podany w skondensowanej formie za-

sadnicze własności funkcji korelacji zależnych od czasu

i ich momentów. Za pomocą operatora rzutowego znaj-

dziemy rozkład funkcji korelacji po operatorach stanów

własnyoh równania Heisenberga. Wreszcie przedstawimy

transformatę Laplace'a w formie ułamka ciągłego, które-

go współczynniki s^ kombinacjami momentów. Na koniec

podamy metodę oparty na rozwinięciu Grama-Charliera.

Centrala?, rolę w opisie zjawisk dynaaicznych za-

chodzących w układzie odgrywają czasowe funkcje korela

cji /12-15/. Jeżeli układ znajduje się w równowadze

ternodynamicznej, wówczas średnią, po rozkładzie statys-

tycznyia z iloczynu dwu, po hermitowsku sprzężonych ope-

ratorów, wziętych w różnych chwilach czasowych

nazywa się czasową funkcją korelacji. Pomiar czasowej
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korelacji zjawisk odbywa się zwykle nie przez bezpośred

nią obserwację funkcji F(t,t'), ale przez pomiar trans-

formaty Fouriera funkcji korelacji

/

-CO
Warto od razu odnotować postać odwrotnej transformacji

Transformata Fouriera wprowadzonej funkcji korela-

cji jest wielkością rzeczywistą i nieujenmą:

FM>0 "•*>

Własności te są od razu widoczne po rozpisaniu funkcji

F((J ) na sumę po stanach własnych układu

gdzie (j| - jest sumą statystyczną

E J - jest energią własną stanu

Nierówność (i.4) może być traktowana jako warunek koniecz-

ny istnienia danego układu w warunkach równowagi. Niżej

pokażemy, że generuje ona ciąg nierówności, które powin-

ny spełniać momenty.

Wprowadźmy jeszcze trcnsformate Laplace'a funkcji

korelacji
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-stUs) = Jdt & F(tJ
wygodną w użyciu ze względu na swoje własności analitycz-

ne. Jeżeli zastąpimy s przez -iE, to z pomocą odwrotnej

transformacji Fouriera (i.3) znajdziemy, że

(i/)

Funkcja '_/E) jest analityczna w górnej półpłaszczy?'nie

zmiennej zespolonej E i nie posiada punktów nieciągłoś-

ci я całyra nazwanym obszar: za wyjątkiea osi rzeczy-

wistej. Jeżeli zdarzy się tak, że tylko nieliczne oso-

bliwości ułożone sâ  wzdłuż osi rzeczywistej, to noszą

one nazwę wzbudzeń elementarnych układu. Wprowadzenie

czasu życia wzbudzeń odpowiada przesunięciu danej oso-

bliwości w obszar zespolonego E. Przesunięcia tego raoż-

na dokonać wyłącznie w wyniku przybliżenia.

Widraa energetyczne wzbudzeń elementarnych odpowia-

dające transformatora Laplace»a różnych funkcji korelacji

tego samego układu mogą się znacznie od siebie różnić.

Dlatego mówiąc o widmie wzbudzeń elementarnych powinno

się zawsze dodawać, jakim funkcjom lub procesora dane wi-

dmo odpowiada.

Transformata Laplace»a dzieli się blisko osi rze-

czywistej na część rzeczywistą i urojoną (E =0 + i£ )

w sposób standardowy:
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Stąd Fourierowska transformata funkcji korelacji możo

być otrzymana z części rzeczywistej transformaty La-

place 'a

2-

Znajomość kilku pierwszych momentów pozwala zwykle

na przybliżony opis niektórych własności układu. Wpro-

wadzenie ich okazuje się szczególnie pożyteczne dla u-

kładów, w których nie udaje się znaleźć małego parame-

tru i nie można stosować rachunku zaburzeń.

Każdy moment może być wyrażony jako średnia kwan-

towo-statystyczna z pewnej kombinacji operatorów i ha-

railtonianu układu. Momenty nie zależą od czasu i są

zwykłymi, czasowo niezależnymi funkcjami korelacji.

Moment n-go rzędu funkcji korelacji (1.2) definiu-

je się w następujący sposób

'** (2.1)

Z rzeczywistości transformaty'Fouriera funkcji korelacji
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i definicji moraentów (2. i) rsynika rzeczywistość

sanych momentów. Oprócz wypisanej definicji istnieje

jeszcze inna, równoważna. Mianowicie

— j - (2.2)

gdzie f\ - jest haniltonianera układu.

Równoważność obu definicji wynika ze znanego rozninięcia

operatora w repi-ezentacji Hcisenberga

Postać definicji (2.2) posiada jeszcze inną formę - bar-

dziej praktyczną. Dzięki temu, że układ jest w stanie

róimonagi. leażda średnia z dowolnej kombinacji operato-

гоя wziętych n tej sawej chnili czasowej jest niezależ-

na od czasu. Oznacza to, że pochodna czasowa takiej

średniej znika. Daje to warunek stabilności

= O
(2.4)

Korzystając z własności komutatorów udaje się wzór (2.2)

przekształcić do takiej formy, że część wyrazów ma pos-

tać warunku stabilności i znika. Pozostaje tylko jeden

następujący wyraz
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*

Liczbę k v/yMera się dowolnie, ziiylcle jednak tak, aby

к oraz (n--k) były takie sane lub różniły się tylko

o jedność.

Warto również wspomnieć, że nomenty sa, współczyn-

nikami rozminięcia zarómio funkcji korelacji

(2.6)

(2.7)

jak i jej transformaty Laplace*a

3, Merórenodci sgełniane_p_rzez aotnentj

Transformata Fouriera funkcji korelacji jest triel-

kodcią^ nieujerrtn^ (1.4). Ta nierówność produkuje nastę-

pujący ciąg, który powinny spełniać momenty:

(3.1)

gdzie

n

n+1

(3.2)
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Dla przeprowadzenia dowodu wykorzystamy znane twierdze-

nie z algebry: Rzeczywista forma kwadratowe, a własność

(3.3)

dla rzeczywistych x., wtedy i tylko wtedy, gdy liczby

a., spełniają nierówności

l a o o | > ° .
aOO aOl

ai0 all

>o,...
f

aoo aoi ••

a l Q » u ..

* *• *

an0 ani **

* a0n

• ain

*

• ann

(3.4)

Łatwo zauważyć, że warunki (3.1) oraz (3.4) będą ideri"

tyczne, jeżel i oznaczyć a.^ « S i + i * Wystarczy więc po-

kazać nieujenmość niżej wypisanej formy kwadratowej,

aby dowieźć prawdziwości warunków (3.1) . Hzeczywiście,

wykorzystanie definicji momentów (2.1) daje

uo
(3.5)

Szczególnym przypadkiem udowodnionych nierónności są
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S > О (3.6)
о ф

S o г.2 \ п С л " 4i

Nierówności (3.1), czy też (3,0) i (3.7) nuszq. być

spełnione, gdy układ jest vi równowadze. Niespełnienie

ich świadczy аЗЪо о tya, że układ nie istnieje « tych

warunkach w równowadze lub też, że momenty zostały wy-

liczone z niezadobalającą dokładnością. W tym ostatnin

wypadku można te nierówności traktować jalio kryterium

służące do oceny dokładności modeli lub przybliżeń u-

żywanych przy wyliczaniu momentów.

4. Sugerogerątor rzutoviy_

'7yobraź:ny sobie n-«ymiaro^ą. przestrzeń operatorową

zdeTinionaną prsiez zespół n liniowo niezależnych ope-

ratorów A , A., .,. A ., Inny donolny operator Б le-

żący и tej przestrzeni lub poza nią może być zawsze

rozłożony na dwie części

В = EnB + (1 - Rn)B (4.1)

ПпВ jest rzutem operatora В w zadany n-wymiarową pod-

przestrzeń. RR nazywany jest superoperatorera rzutowym.

(l-Rn)B jest operatorem ortogonalnym do danej podprzest-

rzeni, co oznacza, że jest ortogonalny do każdego opera-

tora leżącego vi danej podprzestrzeni. Ifcia operatory bę-

dziemy nazywać ortogonalnymi, gdy średnia kwantówo-meсha-
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niczna ich iloczynu znika. ТУ ten sposób

oraz

KAt ^ " V B У = ° dla к = 0, i, ..o n-1

(4.3)

Konsekwencja ostatniej relacji jest wzór

<A£ RnB> = <A£B> dla к = 0, 1, ... n-1

(4.4)

który dalej będzie często wykorzystywany.

Rzut dovrolnego operatora я daną podprzestrzeń n-wy-

miaro^ą można zawsze przedstanić jako linioną kombinację

operatorów definiujących daną podprzestrzeń tj.

к«0 ч

cdzie Osi - są współczynnikami liczbowymi.
К

Wartości tych '.«spółczynników łatwo flyznaczyć. Mnoży sir

mianowicie «zor (4.5) z lewej strony kolejno przez

^ i A., ... A 4 i wynik średniuje. Po rozwiązaniu o-

trzymanego układu równań algebraicznych znajduje 3ię

Ł ' (4.6)

gdzie aacierz
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<AoAo> < A o A l> — < A a V i >

Dn-i

Macierz odwrotna do D . istnieje, ponieważ wyznacznik

5 • 55Ei£i
berga

Rozważać będziemy układ zachowawczy, który nie znaj-

duje się w zmiennym polu zewnętrznym. Hamilton!an lv

takiego układu nie zależy od czasu. Energia układu Jest

zachowana» W beisenbergowskim sformułowaniu mechaniki

kwantowej funkcje falowe nie zależy od czasu, a zależ-

nością czasową operatorów kieruje równanie

Równanie to można rozwiązać posługując się następującą

procedurą: Szuka się wartoćci własnych Cj£ i odpowia-

dających im operatorów własnych u^ spełniających równa-
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Czasowa zależność operatorów własnych zadana jest przez

rozwiązanie równania
Л1 _ i t I I . ( 4 1

(5.3)

t j . - .

U . ( + } — p t ^ i j ( 0 )
\ ш ^ ^ V •* \ ° • *̂ у

Wartości własne D { są równe różnicy energii rłasnych

dwu stanów E« - Ей . Są to więc wartości rzeczywis-

te zarówno dodatnie jak i ujemne.

Operatory własne u., u., odpowiadające różnym war-

tości ou własnym CJj , U/j sa. ortogonalne

^ U ^ ; U ; > = 0 ейу J / i ( 5 . 5 )

Wynika to z warunku stabilności

Przestrzeń operatorowa zdefiniowana na bazie operatorów

Uj może być skończonych lub nieskończonych wymiarów.

Wyjściowy operator można rozłożyć w szereg po ope-

ratorach własnych

i

Wartość współczynników &£! okres'a się przy t=0 тлпо-
Ł-

żąc (5.7) przez ut i średniująć. Wykorzystanie warunku
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ortogonalności (5.5) prowadzi do

• <uTA> f ,
•- <и.Тц>

Ostateczna więc forma rozłożenia A(t) и szereg jest

Proponujemy nastgpujy.ee przybliżoną metodę znale-

zienia wartości i operatorów własnych opartą na koncep-

cji siuperoperatora rzutoriego,, Niech nesze rozważeinia

dotyczą czasov?ego zachowania się operatora A . Działa-

nie superoperatora A. produkuje na ogół nowy, różny oc!

f A

К- na A. daje znów nowy, na ocół liniowo

niezależny od AQ i A. operator A„. Proces ten nożna

powtarzać, со и efekcie da nam zbiór nieortogonalnych

operatorów д

* i - L
hŹ = L •"* ' --~ (5.10)

Ograniczmy proces generowania nowych operatorów do A .„

A Q ł A^, ...
 A

n-i definiują n-wymiarową podprzestrzeń.

Dalej vieimy pod unagę tylko rzut następnego operatora

A . Ograniczenie się do rzutu A^ jest oczywiście przy-
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bliżeniea. Można to jeszcze ująć w inny sposób. Istnie

je mianowicie modelowy bamiltonian i\e > różny od wyjś-

ciowego jC i który generuje dokładnie wszystkie opera-

tory A±, A2, ... A n_ 1 > ale reprodukuje jedynie rzut praw

dziwego operatora A . W zapisie matematycznym wygląda

to następująco

A.
Ai- [A., K.]» LAe/ )f]
A Ł « [A 4 | K.] » [A„ if7

Przy takim postawieniu problemu przybliżenie polega na

ograniczeniu'przestrzeni operatorowej, przy pomocy su-

p'eroperatora rzutowego, do n wymiarów.

W zapisie macierzowym związki (5.ii) przyjmują

następującą postać

gdzie A = (Ao, A^, ... Ад.^) - jest wierszową macie-

rzą operatorową.

Kwadratowa macierz liczbowa V równa jest
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/ О Т О

/ 1 0 0

f О 1 О

0 0 0

0 0 С<
0 ° *:\
о о

0 1
•n-i

(5.13)

Zgodnie z : alacją (4.6) i (4.7) współczynniki bC^ r.io-

żna wyrazie przy pomocy średnich typu ^ A^ A ^ . Bio-

rąc jednak pod unagę definicję momentem (2.5) łct«o sau-

nażyray ,że

jest raomenten k+1 -go rzędu funkcji korelacji

Л + (О) Л , Ostatecznie Hięc współczynniki

można wyrazić przez skończoną liczby momentów

k
'"M 5

(5.15)

gdzie

50 Sl

51 S2

Sn-1 Sn ' *

s

S
n

(5.16)

'2(n-iJ,

Znalezienie wartości własnych i operatorów własnych

dla problemu zadanego przez operator AQ i modelowy harail-
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tonian KQ nynaga już tylko dokonania transformacji

sprowadzającej układ równań (5.12) do postaci diagonal-

nej

[u;, X j = U i U.t
i = O, i, ... n-1.

(5.17)

W tyci celu wykorzystuje się znane metody algebry, któ-

rych przytaczać tutaj nie będziemy. Zacytujemy tyl-

ko wyniki tych rachunków /iG/: n wartości własnych

otrzyuuje się jako pierwiastki wielomianu n-go rzędu

(5.18)

gdzie

•

S0 Sl

n+1

U
s

U)

2n-l

a.

(5.19)

Wszystkie pierwiastki wielomianu P n(^) są rzeczywiste

i proste, co oznacza, że otrzynane stany nie są zdegene-

rowane. Jeżeli rozważy się pierwiastki wielomianu
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o rząd niższego tj. р

п_^(^) - °i
 t o okaże się, że każ-

dy pierwiastek wielomianu P^.^CCJ.) ułoży się poniędzy

dwoma pierwiastkami wielomianu p

n C W ) .

Operatory vilasne u. udaje się wyrazić przez ope-

ratory AQ, A , ... A. . oraz momenty C^, t:., ... ^on_j_

w następujący sposdb

U; =

gdzie

są operatorami ortogonalnymi do siebie

51 S2

52 33

Sk+l* * • S2k-1

£-1

t:"•€ S 1 S 3

к
3k +l

k+2"

(5,20)

(3.21)
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к-i ~ Dk-1

S0

Si

Sk

Si ' •

S2 * '

sk+i ' *

* Sk~2

' Sk-1

* S2k-3

Sk

Sk +i

S2k-

(5.22)

Operatory własne są ortogonalne do siebie

(5.23)

Liczby (л)! wchodzące we wzory (5.20) i (5.23) są pier-

wiastkami wielomianu P ( U ) . Warto przytoczyć również

transformację odwrotną к
c«<

}s0

:az(

(5.24)

w której operatory A^ wyrażone są przez ortogonalne ope-

ratory własne.

Na zakończenie tego paragrafu chcemy zwrócić ima-

ge na jeszcze jeden szczegół. Warunkiem koniecznym

i wystarczającym, aby operator A mógł być zapisany do-

kładnie jako liniowa kombinacja A Q, A., ... A__1 jest

zerowanie się wyznacznika D (5.16). A więc warunek

В = 0 jest równoznaczny z tym, że przybliżenie propo-
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nowane v? tym paragrafie, polegające na wprowadzeniu mo-

delowego hamiltonianu K o jest dokładnie spełnione.

У konsekwencji, rozwiązanie problemu określonego przez

= К л Р о 1 б 6 а n a znalezieniu n wartości i n operatorów
л

własnych. Trywialnym tego przykładem jest funkcja u-

kładu nieoddziałujących cząstek <a +(0) a ( t ) ^ dla

której D. = 0,

Rozkład operatora A(t) (5.9) w szereg po operato-

rach własnych u. pozwala zapisać Fourierowską transfor-

matę funkcji korelacji (i.2) w następującej postaci7 t7
-OO

"f <utuj> _£" <••«
Całka po czasie u ostatnim wzorze jest znaną reprezen-

tacją delty Diraca. Zatem

(6.2)

Ponieważ rozkład wartości własnych ma na ogół charakter

ciągły, więc w tej reprezentacji funkcja korelacji bę-

dzie się składać z wielkiej liczby bardzo blisko siebie
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ułożonych funkcji delta.

Przybliżoną funkcją korelacji F ^ - ^ C W ) będziemy

nazywać funkcję odpowiadającą dokładnemu rozwiązaniu

dla układu określonego przez modelowy hamiltonian X o .

5У tyi.i wypadku jak zwykle operatory własne definiują

n-wymiaroną podprzestrzeń *L dlatego sumowanie we wzorze

(6.2) ogranicza się do n wyrazów. Wstawiając normę ope

ratorów własnych (5.23) do zmodyfikowanej funkcji kore-

lacji (6.2) otrzymamy Л-t

gdzie

uo
(6.3)

{
lib i k v ~ " <*•*>

Przybliżona funkcja korelacji składa się z n funkcji del-

ta o na ogół różnych amplitudach. Podobnie przybliżona

transformata Laplace»a składa się 2 n wyrazów

Wartości własne OJ; są pierwiastkarai równania

Pn(uł ) = O. Powyższy wynik można otrzymać i na innej

drodze rozumowania /8/. Zakłada się, że funkcję korela-

cji daje się przybliżyć przez skończoną liczbę funkcji

delta o różnych amplitudach. Położenia i amplitudy fnnk-
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cji delta wyznacza się z wartości momentów, które aa

spełniać przybliżona funkcja korelacji,

Wyliczone wartości własne (*) - oraz odpowiadające

ira współczynniki JtA: pozv?alają łatwo odtworzyć te mo-

menty, które użyto w obliczeniach. Wspominając jedną

z definicji momentów (5.14) i wstawiając ją do wyraże-

nia na operatory Л^ (5.24) otrzymamy
+ A > 5 У i/"" V*

dla k=O,i, ... 2n-l (6.6)

Wstawienie przybliżonej postaci funkcji korelacji (S.3)

do innej definicji momentu (2.i) daje wartości na wszyst-

kie momenty л(Л""1/ ^ ^— (Л" 4.) к(

Jednak tylko pierwsze 2n noraentów udaje się dokładnie

zreprodukować. Momenty S> ^la к = 2n, 2n+l, ...

są przybliżone.

7.

Metodą podob/ią do przedstawionego sposobu przybli-

żonego wyliczania funkcji korelacji jest metoda Mori /i/.

Bazuje ona również na koncepcji auperoperatora rzutowego

H n, który jednak wykorzystywany jest w nieco inny sposób:



Niech operatory Ao(0), AjC0)» ••• -V-i^0) wzięte

я chwili t=O definiują n-wyraiarową podprzestrzeib Do

tej podprzestrzeni rzutuje się wyjściowy operator A0(t),

ale wzięty w innej chwili czasowej. (Poprzednio rzuto-

waliśmy operator A_(O)). Takie podejście poznała zapi-

sać* transformatę Laplace'a funkcji korelacji w postaci

następującej identyczności:

E-OL 0 -
E - a r

E-CXf,

(7.1)

gdzie "

щ (7.2)

- ortogonalna część operato-

ra A n do danej n-wyraiarowej

podprzestrzeni. Operator ten

można utożsamić z (5.21).



Współczynniki

ozorów /16/

^ można wyznaczyć z następujących

( 7 . 3 )

dl& к ( 7 . 4 )

а о " (7.5)

S0 S3 - S1 S2

S0 S2 " Sl

h.
к

Di.
dla к

>/
(7.7)

gdzie

so
sl

sk

3± . .

S2 • *

Sk-M ' ł

Sk-1

Sk

S2k-i

Sk +l

Sk+2

S2k+i

(7.8)

Operator M(E) posiada takie sarae analityczne własności

jak funkcja L(E) i można by go nazwać operatorem masowym.
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Częściej jednak mówi się o funkcji pamięci, za którą

imaża się czasonj' odpowiednik M(E):

(Т.9)

Та czasowa funkcja korelacji zawiera operator, który

nic jest operatorem w reprezentacji Heisenberga* Super-

\ ' f л p \V4l
operator rzutowy w czynniku £Xpl L-^i" RjijliiJ działa

na Tiszystkie wielkości leżące na prawo od niego.

Funkcję paaięci używa się najczęściej я teorii kla-

sycznych cieczy. Nie korzysta się jednak z jej defini-

cji (T.9), a stara się raczej wymodelować jej kształt

wychodząc z fenomenologicznych przesłanek.

S. Interpretacja wyników otrzymywanych metodą momentów

Na początku rozważmy najprostsze - zerowe przybli-

żenie. Transformata Fouriera zerowej funkcji korelacji

jest wówczas jedną funkcją delta

o amplitudzie równej nomentowi zerowemu i usytuowaniu

przy energii

-*a
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wyliczonej z dokładnym F(U)). Sana funkcja delta wyzna-

cza jak gdyby oś, która przechodzi prẑ -z środek ciężkoś-

ci figury wykreślonej przez F(LJ) i oś energii U) .

Z drugiej strony, postać zerowej funkcji korelacji

jak również forma odpowiadającej jej transformacji La-

place'a

(o)
E -

(8.з)

jest równoważna opisowi układu przez zespół nieoddziały-

wującyeh kwazicząstek, oczywiście pod warunkiem, że rao-

aenty są funkcjami wektora falowego. Wówczas energię

(л̂ ф należy traktować jako energię wzbudzeń elementar-

nych układu. Metoda momentów jest więc metodą konkuren«

cyjnâ  do metody transformacji kanonicznej. Co wiecej s

daje ona zależne od temperatury energie wzbudzeń oraz

gwarantuje nam sens fizyczny tych wzbudzeń jako średnią

energię rozkładu F«d). Od razu rzuca się jednak я о-

czy, że maksiraum F(tJ ) nie koniecznie musi pokrywać się

z U ) d . Dotyczy to przypadków gdy wzbudzenia są krótko-

życiowe lub też rozkład F(Ui) charakteryzuje się bardziej

urozmaiconym kształtem niż krzywa Lorentza lub Gaussa»

Warto zwrócić uwagę, że do tego przybliżenia wymagana

jest znajomość tylko dwu pierwszych momentów.

Powyższe słona warto zilustrować przykładami. .Na
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rys. 1 1 2 przedstawiono cztery rozkłady F(t»J ) (krzywe

ciągłe) o różnych kształtach i na ich podstawie wyli-

czono cztery pierwsze momenty. Tara również wskazano

położenia średniej energii rozkładów.

a o - 14.55
a, - 23.40
t>„ -49.30

So -10
S 1-17.49
S2-337 7
S3-7063

- 12A8
- 0.5605 J

<-!," - 23.86
04395

Rys. 1. Przykłady rozkładów P(u)) (krzywe ciągłe) i war

tości charakteryzujących je parametrów. Krzywe

przerywane są przybliżeniami gaussowskimi wyli-

czonymi z wzoru (8.10) przy założeniu £_- €4~*-
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s0-
5 , -

5 , -

s,-

10
14.83

52)„2
28684

ao - 14.83
a, - 5471

b o - 30135

<-,«!- 8.33

)j (

P " - 0.8771

ч 1 , " - 61.21

Я1!1 - 0.1229

E./S---U1354

20 60 80 100 120

Rys, 2„ Przykład rozkładu F(ŁJ) (krzywa ciągła) i vrar-

tości charaliteryzującycb ją parametrów. (^ -

Przybliżenie Gaussa otrzymane za pomocą wzoru

(8.10) przy założeniu £у!%ц~"О » ($)-
Przybliżenie otrzymane z wzoru (8.10) przy za-

łożeniu Сц^'-О i Cawyliczono z (8.12).

Przybliżenie pierwszego rzędu przedstawia transfor-

matę Fouriera funkcji korelacji я postaci d«u funkcji

delta

(8.4)

gdzie



oraz B ~ so S3 ** Si S2

с - s 1 s 3 - s|

Dl - SO S2 - Si

Jeżeli momenty są funkcjami wektora falowego k, to ener-

gie U)Q i U)Ą , także będące funkcjami k, można by

uważać za dwa niezależne układy kwazicząstek. IFzjamne

nagi statystyczne tych wzbudzeń regulowane są współczyn-

nikami //I i M- * • Wartości współczynników wchodzą-

cych do wzoru (8.4) mają następujące własności:

1° Odległości ^o i ^f od średniej energii ^ o są

odwrotnie proporcjonalne do natężeń obu funkcji delta

(8.5)

Związek ten wynika bezpośrednio z (6.5).

2° Odtwarzają dokładnie "moment bezwładności" krzywej

) względem osi bezwładności definiowanej zerowym

przybliżeniem l<)i Ai) t . \2L И ) / М/ д \2.

^ (^ ^J у ч (u^ 6J;

co również wynika z (6,6). A więc interpretując geo-

metrycznie, krzywa F(u>) jest przybliżona dwoma punkta-

mi o masach U™ oraz MĄ * umieszczonych tak
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względem osi bezwładności aby "momenty a i ł " (8.5) równo-

ważyły się i taoraent bezwładności" (8.6) krzywej F(W )

reprodukował się dokładnie.

Odpowiednia transformata Laplace'a przybliżonej

funkcji korelacji raa postać

0

E - a±
Jinergia nzbudzen elementarnych określona jest przez

a » Ulo , a oddziaływanie między tymi wzbudzeniami o

pisane jest vi sposób przybliżony przez

b B
Ta postać sugeruje, że oddziaływanie między układem

pierwszych kwazicząstek przybliża się za pomocą układu

innych kwazicząstek. Energia nowych kwazicząstek opi-

sujących oddziaływanie dana jest przez a^ (patrz przy-

kłady na rys. 1 i 2).

Z przytoczonych dnu najprostszych przypadków widać,

że w transformatach Laplace*a przybliżonych funkcji ko-

relacji zaniedbano operator masowy M (E). Można ogólnie

pokazać, że przybliżona transformata Laplace»a 1ЛП '(Е),

и której położono M (E) » 0 jest równoważna przybliżo-

nej funkcji korelacji F^n '(OJ) (6.3), którą otrzymano

z rzutowania operatora A do podprzestrzeni zdefiniowa-

nej przez operatory A Q, A±t ... А й_ 1 (5.10).



Operator masotiy M_(E) jako funkcja analityczna po-

siada częś"ć rzeczywistą i urojoną. Zakładając, że obie

składone nie są funkojani energii można zapisać

(8.8)

lub

E-a.- b"
itd, i

Obie funkcje dają jakieś przybliżenie. Warto jednak za-

znaczyd, ze przybliżenie wy*s:ae (8.9) nie musi być ko-

niecznie lepsze od przybliżenia niższego (8.8). Ta po-

zorna sprzeczność wynika stąd, ;.e operator masowy M.

może okazać się wystarczająco dobrze przybliżony przez

stałe liczby, natomiast dobre przybliżenie dla ML musi

zależeć od energii. We wszystkich jednak przypadkach

wartości tych współczynników nie mogą być otrzymane

z momentów. Stąd wniosek, że w ramach metody momentów

nie nożna otrzymać, bez dodatkowych założeń, szerokości

rozkładów.

Na zakończenie wspomnimy jeszcze o innej metodzie

bazującej ma rozwinięciu Graraa-Charliera /li/. Trans-

formatę Fouriera funkcji korelacji rozkłada się w sze-
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reg po wszystkich pochodnych funkcji e*p£~Łj*"J . Pochod

ne te generują wielomiany Herraita. Współczynniki przy

tych "iżlomianaoh są funkcjami momentów

(8.10)

* Га i f
(8.11)

a aą współczynnikami wielomianów Hernita IIn(x) =

- 2. ̂ 5Ч

1

( 8

32 *Ć* ^ 32.
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Środek rozkładu Gaussa (л?о oraz jego szerokość b< są

nieokreślone. Najlepiej wybrać" je tak, aby szereg (8.10)

był jak najszybciej zbieżny. Jeżeli rozkład jest bliski

krzywej Gaussa, wówczas najlepiej założyć t^- £&~ U ,

Równania te pozwalają wyznaczyć

Fo

(8.13)

y

Środek krzywej Gaussa LJ 0 przypada w tym samym miejscu,

w któryra przypada środek ciężkości otrzymany z metody

momentów. Szerokość krzywej określa wartość z. r

(7.3). Zatem występująca w metodzie raomentó^ wielkość

D, " TT J e st miarą szerokości krzywej.
•' Do

JYiellcość odchylenia dćmej krzywej od kształtu

gaussowskiego charakteryzują następne współczynniki roz-

łożenia.C.^. CIJJ.. . ,. W szczególności wielkość £ 3 / ^ mo-

że służyć do oceny odchylenia danej krzywej od kształtu

gaussowskiego. Na przykładach zaznaczono te wielkości

(rys. ii 2).

Jeżeli kształt P(W) nie jest-bardzo zbliżony do

gaussowskiego, wówczas wartości S-jj Z\fr- są tak duże,

że skończona liczba tych współczynników raoże dać wartoś-

ci P&pprCti>) ujemne ze względu na ujemne wartości wielo-

mianów Hermita. Dlatego zastosowanie tego przybliżenia

jest ograniczone.
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Stosując klasyczną metodę momentów otrzymujemy przy-

bliżoną transformatę Fouriera funkcji korelacji w posta-

ci sumy funkcji delta. Oczywiście w prawdziwej funkcji

korelacji otrzymane deltowate maksima mogą nie istnieć.

Nie przeszkadza to jednak temu, że położenia wyliczo-

nych delt dają infortaację o możliwyra rozkładzie, a nawet

kształcie danej funkcji korelacji. Informacja ta jest

dokładna, ponieważ dokładnymi wielkościami są momenty,

z wartości których się korzysta. Niestety interpreta-

cja informacji otrzymanej metodą momentów jest czasami

trudna. Jedną z przyczyn jest niemożliwość stosowania.

zwyczajowo przyjętych form interpretacji, W języku

perturbacyjnym wyrazy mogą być interpretowane jako np.

oddziaływanie między odpowiednimi kwazicząstkami. 0-

trzymuje się wtedy przybliżoną informację o kształcie

funkcji korelacji. W metodzie momentów słownictwa ta-

kiego używać nie można.

Niewątpliwym niedostatkiem metody momentów, przy-

najmniej w jej obecnej formie, jest niemożliwość wyli-

czenia czasów życia. Trudność ta częściowo została prze-

zwyciężona w metodzie bazującej na rozłożeniu Grama-

Charliera. Jednak i w tyra wypadku wprowadza się element

niefizyczny jakim jest postulat o gausso-podobnyra kształ-
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cle poszukiwanego rozkładu.

Pomimo .jednak tych niedoskonałości metoda momentów

и połączeniu z nawet fragmentarycznymi danymi doświad-
*

czalnymi raoże oddać nieocenione usługi w poprawnym o-

pisie zjawisk, и? wskazaniu efektów, które mogą umknąć

uwadze eksperymentatora.

Warto jeszcze тал podkreślić, że już najniższe,

zerowe przybliżenie metody momentów, daje średnią ener-

gię wzbudzeń. Energia ta raoże zależeć od temperatury,

r, odróżnieniu od podejścia stosowanego w rachunku zabu-

rzeń , gdzie dopiero ssuaowanie pennej klasy diagramów

daje podobny wynik. Można pokazać na przykładach, że

zerowe przybliżenie metody momentów może być równoważ-

ne sumowaniu nieskończonej liczby pewnej klasy diagra-

mów.

V/ dalszej części pracy, na przykładzie ciekłego

helu, pokazano jak metodę momentów stosować w różnych

jej odmianach.
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(Jzęść 11

CIEKŁY HEL II

Rozdział 2

STRUKTURA CIEKŁEGO HELU II

Hel jest niezwykłym pierwiastkiem pod wieloma as-

pektami. Posiada wyjątkową własność pozostawania cie-

czą aż do temperatury zera absolutnego. Fazę stałą he-

lu można otrzymać tylko pod wpływem zewnętrznego ciśnie-

nia nie mniejszego niż 25 atm. Przyczynami tak dziwnego

zachowania są: a/ mała raasa atomu helu, co prowadzi do

dużej energii drgań zerowych oraz b/ względnie słabe

przyciąganie Van der T7allsa. Obie te przyczyny powodu-

ją, że konfiguracja siatki krystalicznej jest niestabil-

na.

*ł А. Л.

Istnieją dwa izotopy helu, He i He . Izotop He

tworzy układ podlegający statystyce Bosego. Faza ciekła

•He posiada przejście fazowe tzw. przejście Л przy

T =2.14 K, które pozwala rozdzielić fazy ciekłego helu

na dwie - Не I - powyżej temperatury przejścia i Не II -

poniżej temperatury przejścia. Не II jest cieczą nadcie-
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kła. Oznacza to, że przy przepływie przez wąską kapila-

rę nie doznaje oporu. Posiada również ziesiyohaale du-

że przewodnictwo cieplne. Prędkość transportu ciepła

Już nie podlega zwykłej teorli,zgodnie z która, Jest ona

proporcjonalna do gradientu temperatury, a Jest na tyle

wysoka, że Be II można zupełnie zasłużenie nazwać olepl-

nym nadprzewodnlkiem.

Przejście Д w olekłym helu wiąże sie zwykle ze

zjawiskiem kondensacji Bose-Binsteina. Wprowadzone ono

zostało dla doskonałego gazu bozonów i polega na tym, że

dzięki prawu zachowania llozby cząstek w układzie, obsa-

dzenie stanu o najniższej energii z zerowym wektorem ta-

lowym zaezyna poniżej temperatury Тд być makroskopowe. i

fen makroskopowo obsadzony stan nazywa się zwykle konden- ,.

satem. W zerze absolutnym wszystkie cząstki gazu doko- f

i
nałego znajdują się w kondensacie» W przypadku gazu dos- )

konałego Bosego składającego się z cząstek o masie atomu

helu, kondensat pojawia się przy temperaturze T « 3,14 К

niewiele różnej od temperatury przejścia Л ciekłego he-

lu. Ta różnica w temperaturach przejścia Jest spowodowa-

na oddziaływaniem między at ouiowym.

Wpływ oddziaływania między atomami na gęstość kon-

densatu n e Jest Jak dotyohozae problemem nierozwiązanym.

Ogólnie wiadomo, że oddziaływanie zmniejszą gęstość kon-

densatu. Dane otrzymane na basie teoretyoznej dla ! > D I
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pray z&łożeniu kształtu funkcji falowej stanu podsta-

wowego dają n 0 » 0.11 /17/, 0,105 /l8/e W ostat-

nioh lataoh pojawiły się prace /19-21/, które z danych

nieelastycznego rozproszenia neutronów starają się wy-

dobyć gęstość kondensatu. Niestety duża dowolność za-

łożeń stosowanych przy opracowaniu wyników doświadczal-

nych poddaje w wątpliwość poprawność otrzymanych war-

tości na n Q. W tej pracy (rozdział 4) podany wariant

poprawnej teorii uwzględniającej oddziaływanie między

atomami.jak również obecność kondensatu, chociaż sam

kondensat nie będzie specjalnie wydzielony od pozosta-

łych stanów energetycznych układu.

10. H§eiltonian_oiekłego_He_

Mikroskopowa teoria ciekłego helu jest blisko «po-

krewniona z zagadnieniem wielu ciał* Hamilton!an ta-

kiego układu składa się/ z sumy energii kinetycznej

cząstek oraa energii potencjalnej oddziaływania między

cząstkami. *, ^^

Potencjał oddziaływania jest zwykle przybliżony przez

sumę potencjałów oddziaływania między każdą parą atomów
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Potencjał oddziaływania między dwouia atomami helu jes t

wielkością dobrze znaną. Najpopularniejszy j e s t poten-

cjał Lenarda-Jonesa

(10.3)

gdzif £,= 10.22 К, (У= 2.556

który używany jest przez większość autorów i który

w tej pracy również będzie stosowany. Dla ilustracji

na rys. 3 porównano potencjał Lenarda-Jonesa z poten-

cjałem Веска /22/

[K] i o

gdzie oC* 4.390 S" 1 , S = 0.0003746 X""6, a = 0,675 £

otrzymanym przez dopasowanie analitycznej formy do dru-

giego współczynnika wirłalnego. Potencjał ten posiada

prawidłowe zachowanie przy r—>oo . Krótkrzasięgowa

część potencjału została otrzymana- doświadczalnie w e-

lastycznyra rozpraszaniu wiązki atomów helu na próbce

helowej.

Rozwijające się obecnie teorie, na bazie mikrosko-

powo określonego problemu, dotyczą głównie dwu zagadnień:
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Rys. 3. Porównanie dwucząstkowego potencjału oddziały-

Yjanla aiędzy atomami He . (Q- Potencjał Le-

narda-Jonesa. (2)- Potencjał Веска /22/.

opisu struktury ciekłego helu oraz wldraa wzbudzeń я cie-

kłym helu. Ponieważ rozważania tej pracy dotyczy obu

zagadnień, dlatego warto krótko je scharakteryzować. Ni-

żej podaay sposoby opisu struktury, w rozdziałach 3 i 4

opisane są wzbudzenia w obszarze wektorów falowych więk-

szych od 2 л » Wreszcie w rozdziale 5 naszkicowano za-

gadnienia związane z krzywą dyspersji fononowo-rotonową.
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li.

Do opisu struktury olekłogo belu potrzebna jest

snajomoćć funkcji falowych. Problem można znacznie u-

proćcić,ograniczając rozważanie do temperatury zera ab-

solutnego. Jedyna, potrzebna wówczas funkcja jest funk-

cja falowa stanu podstawowego j • Problem znalezienia

funkojl falowej sprowadza się do badania równania

SchrOdlngera dla Haailtonlanu (Ю. i)

Ponieważ układ składa się в bosonóWyWlęc rozważana funk-

cja V powinna być symetryosna wsględem przestawienia

dowolnej pary współrzędnych* Można również pokąsa*, że

*V Jest funkcją rzenzywlsta. i nieujemna. /23/, Obec-

ność* twardego rdsenla w atomach Be prowadzi do tego,że

prawdopodobieństwo nałożenia się dwe atomów jest bardzo

małe tj. dla konfiguracji, w której «twa «tomy eą blisko

siebie funkoja ] praktyosnie Jest reraa sero. Za wy-

jątkiem przytoosonego ogranlosenia można uważać, że

wszystkie inne etany atomów s« prawi* równo 'prawdopodo-

bne. Tę sytuaoję można sreallaować w ten sposób, że

wybiera się funkcję fal osa. w postaoi iloosynu dwuo*«st-

kowych funkojl, Iloosynu, który jest wsięty pe wssysta-

kich parach atomów
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Btcaosąatkowa fanko Ja falowa powinna, być aała dla

r ^ 2.6 £, gdsle potenojał Jeat dąsy 1 sblisać ale. do

atałej wartośol,dla dusych r. Ola aałyoh odległośol,

gdsie dwie osaatkl ailnie oddziaływają,dwuozaatkona funk-

cja falowa ni» powinna ale. wiole różnić od reswlazanla

problemu dwu olał, Aaynptotyosne roswl«sanle w tye ob-

axarae

apołnla to iąianlo 1 doatarosa puiikt wyj śo i owy do obli-

OMIS. Próbna, fcnkoje. falowy wybiorą al« dlatego w poe-

taoi

s dwoma warlajDyjnywii parametrami b oras m.

Następnym krokiem jeat wycnaeaenie średniej » Hamil-

tonlanu i salnlmalisewaniu Jej wartotfol odnośni» parame-

trów fimkeji falowe! b oras m. Bamiltonlan ( i0.2) uśred-

niony ж fomkeją falową (11.2) (wielkość* tf aotaa utotsa-

mló a energią atann podatawowego Bo) swląseiy Jeat в dwu-

reskładn g(r)
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Ct\l>
gdzie ) = "77

Dnueząstkowa funkcja rozkładu z kolei jest całką

wielokrotną:

(ii.5)

McMillan /i7/ dokonał pierwszy raininalizacji śred-

niej «artości Haniiltoniana. Ograniczył on układ do 32

atoaófl nakładając aa brzegach zwykłe warunki periodycz-

ności i nylicaył dla danej pary b i n , metody Monte

Carlo, całki wchodzące vi g(r)e Otrzymane g(r), b oraz

m było następnie użyte do wyznaczenia energii stanu pod-

stawowego. Okazało się, że minimum osiâ ga się przy gęs-

tości 0.89 0 e ( O© - gęstość zmierzona doświadczalnie)

b = i.17 oraz и г 5, Dodatkowym wynikiem było otrzyma-

nie kształtu g(r) oraz czynnika strukturalnego S(k), e-

nergii stanu podstawowego (-5.9 K) i gęstości kondensa-
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tu n o o O. ii.

Obliozenia MoMillana zostały powtórzone przez

Schiffa i Verleta /18/, którzy używali układu złożonego

z 864 atomów 1 zastosowali inxu| teohnlkę wyliczania

g(r). Wykorzystali oni w tym celu formalną^ analogię

kwantowego problemu wariacyjnego z problemem klasycz-

nym. Ola danej funkcji próbnej można zawsze wybrać

pewną liczbę T i zdefiniować dwucząstkowy potencjał

jako

Funkcja gCr), liczona dla klasycznej cieczy oddziałują-

cych poprzez potencjał V(r) przy temperaturze T jest

równoważna wzorowi (ll»5). Scbiff 1 Verlet zakładając

ergodyeznosć, wyliczają g(r) przez czasowe średniowanie

po fikcyjnym układzie cząstek oddziałujących potencja-

łem V(r). Temperatura "T" układu jest dana w terminach

średniej energii kinetycznej. Wyliczenia prowadzono

metodą dynamiki molekularnej stosowaną dla klasyoznych

cieczy. Wyniki potwierdziły rezultaty McMillana. Otr»y-

mano: b * 1,16, m « 5, E o = ~5.95, n Q « 0.105 przy

gęstości 0,9 0, . Wyliczona dwucząstkowa funkcja roz-

kładu g(r) uważana jest za standardowe rozwiązanie te-

go problemu (rys. 6),

Inna procedura rozwiązania zagadnienie wariaoyjne-



go jest spiąsans as równaniem typu Bogalobova~B<<rna-

Greena-Kirkwooda-Yvoaa (BBGEY), Które wî źis ш tym oy-

patilcu dwuoza.stkową, funkcję falowy f(r) ©ras trójoa^etko-»

raą funkcję rozkładu. Aby znaleźć kosstałt próbnej funk-

cji falowej f(r) Massey i Woo /24/, stosując superpo-

zyoyjne przybliżenie na trójcząstkową funkcję rozkładu

sparametrybowali dwacząstko^ą funkcję rozkładu i tnini-

saalizovreli energię stanu podstawowego. Chociaż snsle-

aiona fimkcje f(r) jest kształtem podobna do taj t którą

wytypowali McMillan czy Sohiff i Verlet r jej fiaye»ae

znaczenie Jest niewielkie, ponieważ -pr &сов Mil sd sa l i за-

cjl praeprowsdsouo з рогооедд, зг«5бЯ»аа:1 а - «? Шйгуш tkv7iło

psrsybl lżenie superpozyoyJBS, A wlafî mo,, й« ргвуЬ214в~

nia stosowana w procesie isiairoalliBae^'i rao^i йас supełni©

błędny яуп1к«

Sim i Woo /26/, używając formy (11,3) na dwucząstko-

wą funkcję falową s parametraasi b я i„ 17 i m к 5 oras

prsybliżeni© superposycyjne rozwiązali równanie BBG&Y.

Następnie powtórzyli obliczenia stosując pierwszą po-

prawkę Abe /26/ do przybliżenia euperpozycyjnego i zna-

l a i l l , że ta poprawka prowadzi do lepszej zgodności ich

funkcji g(r) z tą., wyliczoną przez Schlffa i Verleta.

Występuje tylko oała rdżnioa przy pierwezyn maksimum

g\>). Zgodnośó Jeet lepsza od tej otrzymanej z zastoso-

waniem przybliżenia eaperpozyoyjnego.
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Procesy» które w dalszym ciągu będą dyskutowane

awiązane są ze zmianą gęstości cząstek vi układzie» Fou-

rierowska transformata operatora gęstości cząstek

T* — i\tlt|/ zwana też współrzędną kolektywną

j C l 2 e l )

gdzie K*ltjj®st operatorem położenia cząstki 1

ад reprezentacji Heisenberga0

2аХййау4, йе potencjał oddziaływania posiada trans-

forest§ Fouriera A „ л л л-

~ ( 2 1 . 2 )

Kżycie definicji współrzędnej kolektywnej pozwala zapi-

BB.6 hamiltonian układu (10.2) и postaci

(12.3)

Przy wyliczaniu momentów funkcji korelacji będaiemy

u&ywać następujących komutatorów
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(12.6)

które reprezentują р1егяв;?% i di-ugą pcctooóuą po czacie

operatora n(-k9t).

13.

wielkości

Koherentne rozpraszacie powolnych a©utronów Jest

osł&owieie opisane prsea prano rozpraszania,

gdzie

Fonkoję plW|K) nazywa się często dynamicznym czynnikiem

strukturalnym, a F(t,fc) pośrednią funkoją rozpraszania.



Ta ostatnia j®@u a«.tąss£ma bezpośrednio % «raucząet&otsą

funkcją rozkładu g(r) . Korzystając 2 definicji współ-

rzędnej kolektywnej (3.2.0 i ) i wyłączając -«угаз ! • ш dla

t я 0 znajdziemy . ,

r

(13.2)

л N
gdzie C

Z kolei dwucząstkowa funkcja rozkładu, definiowana jako

jest związana z czynnikiem strukturalnym następującym

równaniem

(13,4)

Oprócz dwucząstkowej funkcji rozkładu wprowadzimy jesz-

cze trójcząstkową funkcję rozkładu

111
(13.5)

która spełnia związek

Uetody bezpośredniego wyliczania trójcząstkowej funkcji

rozkładu nie są dostatecznie rozpracowane, dlatego zwykle
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korzysta* się я przybli£ede В» Abe /25/ podał s

rozłożenia g 3(r, R) w szereg^ którego wyraasy isawiera.ią

sploty d^isoząstkowej fuakcji ŝ oaScładu

. P\

(13.7)

Zerowe przybliżenie odpowiada ananemv, superpcsycyjnemu

przybliżeniu Kirkwooda

"5 (13.8)

Następne prcybliżeni© uwzględnia pierwszy klas ter roz-

stBięcia (13.,'«)

i1"
Я

(13.9)

ograaicayasy się do tego wyrassu i przybliżenie to

będaiemy nazywa^ przybliżenie^

14. Momenty funkcji, korelacji gęstość-gęBicść przy

Wyliczeni© pierwszych ozterech momentów funkcji 'ko-

relaoji g§eto^ć-gęstość ciekłego helu ргжеprowadzimy dla

temperatury sera absolutnego. W tej temperaturze średnio-

«шх1« kwaatswc-statyBtycane możaa ^araienić na całkowanie

falowa stanu podstawowego
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Potrzebna jest oesy®ić4'le snajcmoiSć samej fnnfcojl falo-

wej ktdr^ яуМех-ашу jajfcs' ilocssyn dtmeząetkowyoti £umkeji

falowych (11.2), Fua&oja

(14.2)

gdsie b a 1.16 i ш a> 5

sostałs \eytypowana prss®2i Sobiffs i"Verleta /18/, poais-

waz daje ona najniższą energię stano podstawowego.

W tej prsey przyjęto więc jej postać,

Ogranlesssmie ©foliszeń do temperatury sssra sbao3.it-

nego jest konieczne tylko pri*;y «ylicssaniu drugi&go mo-

mentu S„(k)a Jest to zalązane z traunośnl&sii aswaględ"

nienia energii kinetyosnej oząstek oieozy kwantowej,

Wprowadzenie jednej funkcji falowej stanu podstawowego

rozwiązuje ten problem. S i ora» S^ saogą sostad -wyli-»

ozone dla skońozonych temperatur b&s u^yola postaoi

fumkoji falowej stanu podstawowego.

Momentyj które w tym wypadku są funkcjami wektora

falowego к , frędslemy wyliczać używając definicji

(14.3)

wyliczenia są proste, cbooiaż żmudne a ssozegóły
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podane zostały w praoy /27/. W aiejsoe występującego

w definicji (14.3) komutatora «stawia się jego w ar to 46

(12.4) lub (12.5) i wykonują różniczkowanie po aszyst»

kich wielkościach występująoych na рзгаио od operatora

nabli \Л . Osiateosraie doohcdssi się do następują-

cych wynikówt

Jak wynika z wsorów (13„2) oras (13„4) zerowy mo-

ment jest proporcjonalny do oaynnika strukturalnego ц-

kładu

Jego postaó куяпвога się z dwucsąstkowej funkcji rozkła-

du g(r) przez transformację Fouriera (i3e4)«,,

Pierwszy^moment

Wyprowadzanie pierwszego momentu z defiaioji (14.3)

daje /27/ '

(14.6)
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Saleay on od trójoaaatkowaj funkojl reakładu. Powaaeoh-

nle anana Jeat inna poatao plerwuaego momenta. Wynika

ena a naate.puj4oege twlerdaenlai

Eaady nleparayaty moment funkoji korelacji układu
aaohowowoaego określonego bamlltonlanem (1L.3) jeat
równy połowie wartoeol momentu tego aamego raedu
komutacyjnej funkojl.korelacji waletego ae anaklem
mlnue.

V ten троясь nleparsyate momenty komutacyjnej funkojl

korelaoji gęmtoió-gęetmió

Jednosnaosnle nleparcyete momenty funkojl

reiaoji (14.3) :

(14.7)

Do dowodu tego awlajefti wykorayatuje alQ właanetfoi nie-

snlenniososel namlltonlanu wagl^dem lnwerajl w praea-

trzenl /27/. Belacja (14.7) jeat prawdziwa tylko dla

nieparzystych momentów. Ma ona rownlez snaoaenla prak-
4

tyoane, ponieważ na ogół momenty C&(k) wylloaa alę

anaoanie łatwiej. Plerwasy moment Jeat najproataaym

praypadklem, dla którego w ten apoaób moina amelećó

(14.в)
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Obie postacie aomentów (14.6) 1 (14.8) рояlany być

równe. Porównanie iob prowadzi do równania eałkowo-

różniozkowego

które Jest typu równania Bognlobova-Borna-Greena-Kirk-

wooda-Yvona (BEGKY) z tą różnicą, że zamiast potencja-

łu oddziaływania występuje tutaj dwuoząstkowa funkcja

falowa f(R). Powyższe równanie było wyprowadzone przes

Им, i Feenberga /28, 29/ i użyte do znalezienia kształtu

funkojl f(R) przy zadanej dwuoząstkowej funkcji rozkła-

duSsaetąplono przybliżeniem superpozyoyjnym. W 1967

roku Uasey i Woo /24/ powtórzyli te obliczenia i zasto-

sowali Je również do He • Sim oraz Woo /25/ postąpili

odwrotnie. Stosując próbną funkcję falową (14.2) i

przybliżenie euperpozyoyjne, a następnie przybliżenie

Abe rozwiązali równanie BBGKT, znajdując dwucząstkową

funkcję korelacji g(r), która różni się nieznacznie ой

funkcji gCr) otrzymanej w praoy /18/ metodą dynamiki mo-

lekularnej.

Rozwiązanie równania ВВ0КГ (14.9) Jest równoważne

znalezieniu takiej funkojl g(r),aby stosunek

Л ~ 1 (14.10)
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gdzie S.(k) Jest liozone wzorem (14.5). Oczywiście

wymaga to zastosowania przybliżenia na trój cząstkowa,

funkoję rozkładu. Ten sposób wydaje się byó korzyst-

niejszy w obliczeniach numeryoznyoh momentów, gdzie błę-

dy w określeniu różnych momentów przy liczeniu całek

Fouriera mogą się nawzajem znosić.

Uprzedzając fakty powiemy, że drugi moment równi98

zależy od trójoząstkowej funkcji rozkładu, dlatego do

jego wyliosania i wyliozenia pozostałych momentów, po-

winno się używać tę funkoję g(r) i takie przybliżenie

na £3(1;, B) t które spełnia stosunek (14,10).

Drugi moment

Ważnym ogniwem pracy jest wyliozenie wartości 4rtfer

glego momentu. Wstawiając drugą pochodną współrzędnej

kolektywnej po czasie (12.5) do definicji taeaentu (^4.3)

po szeregu praekestałocnlach /27/
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Trzeci jaoaent

Korsystamy znów ze związku między nieparzystymi

momentami zwykłej 1 komutacyjnej funkojl korelacji

(14.8). Sposób wyliczania momentu C3(k) pokazano w pra-

cy /30/. Cytująo ten wynik mamy

Warto odnotować» £e trseol moment nie zależy od trój-

oza^tkowej funkcji korelacji 1 błędy związane z jej

przybliżeniem nie będą wpływały na jego wartość.

Knergia stanu podstawowego K Q, równanie stanu oraz

układu eą całkowloie określone przez dwuoząstko-

wą funkcję rozkładu. Średnia wartość banlltonlanu

z funkcją falową etanu podstawowego j daj o energię

stanu podstawowego /17/

(15.1)

Bownanle stanu wiążące olśnienie p działające na układ,

m gęstością 0 przy temperaturze sera absolutnego, so-

ina wyprowadzić z twierdzenia wlrialnego (/30/)



- 60 -

(15.2)

Wreszcie gęetoió układu można wydobyć z tlwuoząstkowej

ftinkoji rozkładu używająo wzoru

"i= - | (dVfaM - 1)j С
Forma ta używana bjla przez Jackaona i Feenberga /31/

i bazuje na założeniu /32,33/ zerowania się czynnika

strukturalnego przy zerowym wektorze falowym (S(kmO)»O).

16. Wart ośc1 moment ów

Wyliozenia momentów S0(k) - S3(k) wymaga znajomości

takich parametrów układu jak gęstość q , współozynnlfców

b oraz m określających próbną funkcję falowy oraz

znajomości dwucząstkowej funkcji rozkładu g(r). Tą os-

tatnią najlepiej wybrać tak, aby spełniony był warunek

м Д к / / пИГи (i*»iO)f oo usuwa ewentualne rozbieź-

ności, które mogłyby powstać przy innym wyborze g(r) np.

z eksperymentu. Niestety jesteśmy jeszcze zmuezeni do

przybliżenia trójcząstkowej funkcji rozkładu g3(r, H).

Konsekwentnie jest stosować to samo przybliżenie w wyli-

czaniu pierwszego SjL(k) j^k 1 drugiego S2(k) momentu,

pomlao, te w oba wscory wchodzą różne współoKynnikl roz-
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w ssereg wielomiantyLageiadr».

V opisywanej pracy użyto dwu ргяуЬИДепз preybli

żenia superpozyoyjnogo

о(Я) i^Hr-R\)
oraz najprostszego przybliżenia Abe

gdzie klaster Oy dany jest wzorem (13.9).

W ramaob danego przybliżenia, przy zadanej gęstości

шойпа z warunku

tkową funkcję rozkładu g(r), a następnie energię «tesu

pedstawowegOc Powtarcająo te obliczenie dla ssoregu

warto^oi współczynników b oraz ш ио*ае, by

taicĄ parę b oraz ш, która daje najniższą

stanu podstawowego. Tę perę można by uważać

cine parametry próbnej funkcji fauowej. Postępowania

takie byłoby jeda.uk nlewł&iciwe, ponieważ procee raiai--

malisacji mógłby być przeprowadzony tyllro w ramack den-

nego przybliżenia superpozycyjnego lub Abe, a wiauutao,

że wszelkiego rodzaju przybliżeni» użyte przy szukaniu

ekstreuHB mogą doprowadzić do błędnych wyników*

Dlctego w niniejszej pracy procesu minimalizaoji

energii stanu podstawowego nie przeprowadzono. Przyję-

to natomiast, że próbna dwuczostkowa fankoja falowa

stanu podstawowego oiekłłgo helu, tak jak i potencjał
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oddziaływania jest wielkością znaną. Wartości llozfeewe.
b • 1.16, m « Б, które zaozerpnlęto к praey Senlffa
1 Terleta /18/, odpowiadają Minimalnej energii staną
podstawowego. Następnie prayjęto, że gęstość układu
Jest bliska dośwlaSozalnej wartości gęstośol

0 o • 2.20 x iO 2 2 atom/oo lab O e6T- 0.366i
1 sualeeiono funkcję g(r), która spełnia warunek
&±v4f™J£H * *. • W tym oela wzięto funkoję g(r) za-
Kiessozon4 w pracy /13/ i wylioisoao S1(k) (wsdr (14.5)).
Wartość tak otrzymanego mosentu była różna od wartości

"~ ЫгъТл 9 około 20%. Analizując przyczynki wszystklon
Zn

wyrazów wohodzącycb w skład pierwszwgo monentu zmienia-

no g(r). Zmiana ta jednak musiała byc* taka, aby gęs-

tość <15.3) pozostała niezmieniona. Dodatkowo zadano

aby olśnienie p działające na układ było równe zero.

Że/Janie to jest teoretycznie niepotrzebne „ gdyż" w zerze

absolutnym wystarozy zadać tylko gęstość. Jednak

w praktyce okaza&o się ono niezwykle pomocnym, gdyż re-

guluje ono położenie przedniej krawędzi funkcji g(r).

Kilkanaście cykli pozwoliło na uzyskanie fanko1i g(r),

która dawała odonylenia M ^ i W / W ^ j w granioach 1%,

Dokładność wyliozania oałek wonodz^oycb we wzory na mo-

menty była również rzędu 1%,

Przy wymienionych założeniaoh wyliczono dwuozastko-

mą funkoję rozkładu g(r) dla dwu przypadkowi
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A. v przybliżeniu superpozyoyjnym (16.1) zakładaj40

gęstość układu 0eG~ • 0.3661 równą doświadczalnie zmie-

rzonej gęśtosol 0 o .

B« и przybliżeniu Abe (16,2) zakładając gę8tr>aó

0e«*» 0.3552. Na rys. 4 1 5 przedstawiono stosunki

i 5 (\<) / — M л м uzyskane w przypadku A i B. Du-

że odstępstwa przy к < 0 . 8 X"1 związane są z błędami

powstającymi przy ograniczeniu granic całkowania. War-

tośc i momentów w tym obszarze są wlęo niepewne.

1.06

0 96
KU"1)

Rys. 4. Stosunek 1§«(к)^*|||я?uzyskany w przypadku
przybliżenia superpozycyjnego (16.1).

Na rys. 6 pokazano otrzymane dwucząstkowe funkcje

korelacji. Porównano Je z funkoją g(r) Schiffa

1 Verleta /IS/t którą można uważać sa to rozwiązanie

równania BBUKT, które nie wymaga stosowania przybliże-

nia na trójoząetkową funkcję rozkładu i dlatego nim jest

obarczone ani aup*rpozyoyjnym ani przybliżeniem Abe.
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1.04

096

Rys. 5. Stosunek дЭЛl<)/—^f 2^- uzyskany и przypadku
przybliżenia Ahego (16.2),

1.0

0.5

O
3 5

rtA]
6 8

Rys. 6. Dnuoząstkowa funkcja korelacji g(r) olekłego
belu II « O X. Krzywa ciągła - przybliżenie Abego. Krzy-
wa przerywana - superpozycyjne» Punkty - rezultaty
Sohiffa 1 Verleta /i8A
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Obie otrzymane kraywe różnią się od krsywej Sohiffa

i Verleta, chociaż widać*, że praybliżenia Abe daj© ey-

nik bliższy 1 make i a» 1 minl;ss obu krzywych за zgodne.

Mając powyższe dane raożna znaleźć energię stanu

podstawowego E o (15.i), która okazuje się być równa

-6,70 К w wypadku stosowania przybliżenia superpozycyj-

nego i -6.50 К w prsypadku przybliżenia Abe. W tabli-

cy I zebrano wyniki innych prac, otrzymywane różnymi me-

todami. Podano tam również energię kinetyczną oraz po-

tencjalną przypadającą na jeden atom helu. Obecne nyni-

ki nie odbiegają wiele od rezultatów Sim i Woo /25/,

którzy stosowali podobny sposób wyliczania g(r).

Wróćmy jeszcze raz do przybliżenia Abe dla trdj-

oząstkowej funkcji korelacji i przyjrzyjmy się popraw-

kom wprowadzanym przez klaster Qu (13.9). Wskazuje

on, gdzie przybliżenie superpozycyjne przecenia a gdzie

niedocenia rzeczywistą sytuację» Bye, 7 prsedstawia

warfcoód С ^ Д Т , R,CCSOj wyliczoną dla funkcji g(r)

otrzymanej właśnie z przybliżenia Abe. Widać więc, że

wymaga to samouzgodnionego rozwiązania. Na sasczęśoie

jednak poprawki o<$u są niewielkie i po trzech itera-

ojach osiąga się zadowalająoy wynik. Trójoząstkowy klas-

ter Ol|(.TI R J W ^ ^ J zależy od odległości oząstki dra-

giej od pierwszej r, trzeciej od pierwszej В oraz cos © ~

kąta pomiędzy tymi wektoraai. Analizując wartość Si mo-
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( e soa'a'-O *9 6 (QSO3 d'J)'O б

N

Rys. 7. Wartości klastera 0<Л| (iT, R, COS©) (13.0), wchodzą-
cego w przybliżenie Abe (16*2).



fabliea I

Porównanie energii etanu podstawowego 1 innych parametrów.

Bkeperyaent /58/

McMillan /17/

Sohlff, Verlet /18/

Massey, Woo /24/

Я N N

Sim, Woo /25/ SA

" " " SA
z poprawką Abego

Obecne obliczenia SA

Obecne obliczenia SA
z poprawką Abego

ш

5

5

-

-

5

5

5

5

b

-

1 .

1 .

-

1 .

1 .

1 .

i .

17

16

17

17

16 ?

16

V
i .

0 .

0 .

Oa

I*

1 .

i .

0»

10

69

•i

0

0

0

0

986

K/aton

-

11.7

11.6

11.60

14.30

1
12.5V

12.25

K/etom

-

-17.6

-17.55

-17.15

-20.32

-

-

-19.27

-18.74

E
K/atom

- 7 .

- 5 .

- 5 .

- 5 .

- 6 .

- 6 .

- 6 .

- 6 .

- 6 ,

14

9

95

55

02

85

19

70

50

&/atom
-
-

38.53

-

* -

-

-

39.12

4i„i© i

t
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żna stwierdzić, że przybliżenie suporpoaycyjae

wartość trójeząs&kowej funkcji Korelacji„ gdy aćległość

między Htomami jest rs§du odległości twardej sfery. Na-

tomiaet sani żony Jeei dział takiej konfiguracji, w któ-

rej trzy atomy leżą кяй&ий Jednej prostej - para jest

w odległości twardej etury, a drąga odległość jest rzę-

du dwu odległości twardych efer. Klaster c^ moduluje

superposycyjne przybliżenie dla odległości aualejezych

niż 4 £.

Wyliczenie moaentdw funkcji korelacji gęstość-gęs-

tość S , S^, S2, S„ odbywa elę na podetairle wzorovr

(14.4), (14.8), (I4.il) огая (14.12) , w których odpowied-

nie całki sprowadzono do możliwie Eajpx-ost83«j postaci.

I tak momenty 5. огвж S„'zawierają tylko całki jedno-

krotne, a mejeenty S± (14.5) oraz S^ zawierają całki Je-

dnokrotne 1 trójkrotne nie licząc oczywiście klaetra

0|. i który ваш jeet̂  wyrażony przez całkę trójkrotną.

Zerowy moment S Q Jest proporcjonalny do csyunika

strukturalnego S(k). Ten ostatni otrzymano przez trans-

formację (13.4) dwuoząstkowej funkcji korelacji g(r).

Na rys o 8 pokazano czynniki strukturalne S(k) otrzymane

z g(z*) P̂ asy zastosowaniu praybliienia superpozycyjnego,

przybliżenia Abe i wyliczonego prsez Sohiffa i Verleta

/18/ oraz otrzymanego z pomiarów rozpraszania promieni X

na olekłym helu w temperaturze 0.79 К /34/. Krzywa do-
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Rye о 8. Czynnik strukturalny S(k) ciekłego helu II.

Krzywa ciągła - S(k) otrzymane z g(r) wyli-

czonego w przybliżeniu Abego. Krzywa przery-

wana -- S(k) otrzymane z g(r) wyliczonego

г przybliżeniu auperpozycyjnym. Punkty - S(k)

Schitfa i Verle„a /i8/ o Krzyże - wynik po-

miaru promieniami X przy T •= 0.79 К /34/.

świadcząIna roa snacznie , bardziej wyraziste skstrema.

Jaj wartość w prsedzial© O ^ k ^ l X" jest o około 40%

iryżsaa od pozostałych krzywych. Ta różnica nie jest spo-

wodowana różnicą t©ffiperaturs tylko stosowanymi przybli-

iieni«!Bi г prsyblifceniew dla g„(rf B ) s ksstałtem próbnej
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fmkejl falowej 1 3ało*< aiesa, ze funkcje falowa całego

układu j®si ilocsynen «Isreieasąstkowyoh funkcji

Pierwsay aossent St(k) pray jęto rdimyn -

Ikrugi S2(k) oraz trseoi S3(k) przedstawiono na rye

Oba wyliosooe są dla funkcji g(r) otrzymanej w przybliże-

niu superpozycyjay» i Abe. Obie krzywe są gładkie, jedy-

nie dla S„(k) obserwuje się. nieznaczny garb w rejonie

1 с » з Х " . Oczywiście trój cząstkowa funkcja rozkładu

9

Rys. 9. Drugi i trzeci moment funkcji korelacyjnej

gęptośt~gęstośc w funkcji wektora falowego,

wyliczone z pomocą g(r) otrzymanego w przy-

bliżeniu i - superposyeyjnym, 2 - Abogo (16e2)„
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wchodząca w określenie S2(k) została również odpowiednio

przybliżona przez superpozyoyjne lub przybliżenie Abe.

Obie krzywe eą gładkie, jedynie dla S2(k) obserwuje się

nieznaczny garb w rejonie к » з Я" .

Momenty powinny spełniać szereg nierówności. Zero-

wy moment powinien by 6 nleujemny (3.6). Шеы^оншу powi-

nien być również związek (3.7)

~^РЛ!<) (16.3)

który jest miarą szerokości rozkładu. Z pomiarów neutro-

nowych znamy, że w obszarze k<1.8 л , rozkład aeutro-

nów zawiera jedno intensywne wąskie maksioiure, W tym ©b-

szarae więc B,(k) powinno być bardzo małe. Wstawiając

wyliczone wartości momentów stwierdzimy, że w obu przy-

padkach, przy stosowaniu przybliżenia superpozycyjnego lub

Abe wartość D.(k) staje się ujemna w obszarze 0.7<( kCl.i

%T , chociaż D^(k) jest mniej ujemne w przypadku przybli-

żenia Abe. Jedynie w przypadku zastosowania w oi;licze-

niach g(r) otrzymanego przez Schiffa i Verleta (użyto

k2

S.(k) = -N. яд , a w S2(k) stosowano przybliżenie super-

pozycyjne), wartość D.(k) pozostaje nieujemna dla wszyst-

kióh wartości wektorów falowych. Powodem tego nie Jest

różna wartość S„(k) a wartość ozyunika strukturalnego

Ś(k) otrzymanego w pracy /18/, który w omawianym obsza-

rze Jest o około 30% wyższy od S(k) wyliczonego w niniej-

esej pracy.



Określenie S2(k) dla wektorów falowyoa к < 0.7 I*"1

Jeet niedokładne. Spowodowane jest to ogranlosenien

obasarn całkowania po r «ras В j«k równie* braMiea

snaJoBotfol dokładnego aayBptotyosnego saohowamia ele.

dwuoaaetkowej ftmkoj£ roskł&du 1 ftmkeji falowej

tyci» odległoioi&cłu

Warto w ty» slejson dodać kilke аЪбя о

kronlkarsklKe 01л11ег«п1а мш«п%6чг rospeos^to pray ш&я-

tosowanlu preybllsseai* enperpd»zyeyjnego0 Ponieważ je»

dnak otrzyvana Jcreyw» g(r) ró&niSa etę ad «yniktfw

Sohlffa I Verleta i nier^^raość Ef̂ Ck) ^ O s i* była

nicaa,- adeoydowaco s i f powtórzyć obilsseeulfis dl«

bardsiej osaaooMomiego prsybllftenia Abe» Okalało elf

Jednak, s» oba reasnltaty rcStsią się od glebie bardzo

nlesnaosnle. Nie na więc potrzeby przytaesać obu wersji

wyników 1 ryeankrfw* Ograuloiiyay eie. wi%o dalej tylko

do wyników otrzyasanych dla praybliżeala superpoisycyjnego.

016 dulsyoh warto<oi wektora falowego

wzory na moeenty są naetfpsjąoe
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gdzie

(17.2)

Jest średnią energią klnetyozną prasypadająoą

na jeden atom.

Wartość <.A^>> zalety głównie od naohylenia potencjału

oddziaływania w obszarze twardej sfery. Warto może za-

znaozyć, że wzór ten Jest bardzo podobny do wzoru na

średni kwadrat drgań atomów w sieci krystalicznej. Ró£-

nloa Jest tylko w znaku i współczynniku proporejonal-

noćsl» W przypadku Jednak kryształu wartość ̂ A(J>^jest

określona głównie obszarem, w którym występuje minlmu»

potencjału <b(r) a nie obszarem twardej sfery„

Asymptotyosne wzory na drugi i trzeci moment wyni-

kają bezpośrednio z loh postaoi (14.ii) oras (14.12).

Wartości etałyoh wchodzących w ich skład podań* zostały

w Tablicy I.
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Bozdslał 3

WYKORZYSTANIE MOUBNTÓW 00 OPISU DYNAMICZNEGO CZYNNIKA

SfHUKTUHAUreGO DLA к > 2. ST1

Wyllozone ztoaenty korelacyjnej funkojl gęst«iść-g$e

tośó mogą bye* usy&e d© в charalr fry kowania kształtu dy»

oaalosnego czynnika etrokturalnego» Mo&aa określić

tfrednlą energię rozkładu 1 przy dodatkowyoh załosenlaoh

odnośnie kąztałtu S(U)t k) udaje ei« opisać szerokość

rozkładów. Mlzej przedstawia^ szereg metod, baauj^oyob

na snajosiośoi nomentów 1 onarakteryzującyon dynaailozny

ozynnlk strukturalny» Posltej utyto «ezędzle wartości

momentów obliczonych w przybliżeniu euperpozyoyjnym»

Rozważany obszar ograniczono do wektorów falowyoh więk-

szych od 2 &** •

Oynaalozny ozyaxtik strukturalny w obszarze wektorów

fal owy oh wyższych od położenia •lnlsrasi rotonowego był

obiektem licznych badań zarówno dośwladezalnyoh jak 1 teo-

retycsnyoh. Długoletni* soalarv Cowleya I Woods» /35/

p~kazały, ze rozproszeni* noutron«V przy duzyoh przeka-



- 84 -

zaeh pędu (к ̂  3 ST ) Jest bardzo podobno do rozprosze-

nla na gazie doskonały» złożonym z atomów h«lu. Jednak

średnia energia rozkłada rozproszonych neutronów, obo-

olaft bliaka energii awobodnyoh atomów helu, wykazuje

zauważalne odchylenia w kierunku niższych energiie <Fe~

tell średnią energię rozproozonyoh neutronów określać

. Jako środek rozkładu na połowie wysokości to okazuje

ele,, ze Jego zalotność od wektora falowego wykazuje wy-

raźne oscylacje (rys,iO), Osoylaoje te są podobne przy

obu temperaturach, ale średnia różnica Jest raozej mniej-

sza prsy 4.Ж K.

Podobne osoylaoje obserwuje slf dla «zerokośol ros-

kładu. Szerokość określona została Jako szerokość na

połowie wysokośol. Dla wyższej temperatury osoylaoje

są mniejsze. Szerokość rozkładu maleje z temperaturą,

oo pokazano na rys. 11. Szerokość dla temperatur nlz-

ezyoh od 1.1 S nie była mierzona,

Teoretyozny opis zaobserwowanych zjawisk opiera elf

na załośenlu kształtu, a dokładniej mówiąc, analitycz-

nej formy dynsmloznago czynnika strukturalnego, Skspe-

rymeat wskazuje na to, ze kształt rozkładu rozproszonyon

neutronów podobny Jest de krzywej Oaussa. Dlatego n pod-

staw tej koneepojl le*y feaomenologlozne założenie, śe

S((J,k) Jest bliskie rozkładowi Oaussa. Dokładniej mó-

wląo, dyBamlesny ozynatlk strukturalny rozkłada elf po
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Bye. 10. średnia energia гояфгоегопуеп neutronów, okreś-
lona Jako średnia na połowie wysokości minus
•£& , w funkcji wektora falowego przy teape-
raturse 4.2 I i 1,1 I otrzymana w praoy Cowleya
1 Woodea /35/.

poohodnyoh funkejl Oaueea (6.10). Pochodne te formują

wieloaiany Be»lta. Ssereg ten obrywa ei« swykle na

kilka wyrasaoh. Weptfłosynnlkl oberwanego azeregu wy-

snaosa alf »



ROTATING CRYSTAL

+ TRIPLE AXISо Н > -
I-7-' MEAN OF 1.ГК RESULTS -

5 6
0

By*. 11. Szerokoćó rozkładu rosproeconyoh neutronów,
olcreślońa na połowie wye&koial, л funkcji
tora falowego przy «.«aparaturze 4*2 I 1 1,1 K,
otrsyaaaa w praof Cowleya 1 Wood*» /35/.
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V ten spoeób Puff i Тепа /21/ zakładając znajo-

mość SQt S^, S 3 wyznaczyli parametry S(CL?,k} w gaus-

sowskim przybliżeniu* Niestety przy-wyznaczeniu S«

od rzucają bezpodstawnie wyraz zawlerająoy energię po-

tencjalną, gdyż z tym wyrazem żądanego wyniku nie mo-

gli otrzynać.

Sposlto /40/ wyznaczył S(c?,k) przybliżone przez

szereg oberwany na wielomianie Hermita trzeolego rzędu

1 zastosował asymptotyczne wartości momentów przy к

zmierzającym, de nieskończoności. Wyniki porównał dla

Jednej wartośei wektora falowego к » 6,1 i ,

Wreszcie Sears /41/ stosując to samo przybliże-

nie użyte przez Sposlto 1 wyznaczając w sposób przy-
4

biliony wartości momentów S Q • S, wyznaozył oscyla-
cj» szerokości oraz przesunięcie średniej energii

rozkładu w funkcji wektora falowego* Oscylacje sze-

rokości (rys* 12) eą przesunięte na tyle. że maksl-

• m wyliczonej szerokości przypada w minimum zmierzo-

nej* Przesunięcie średniej energii rozproszonych neu-

tronów okazało się dwukrotnie za duże*
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Bye. 12 „ Szerokość rozkładu rozproezonyoh neutronów,
określona na połowie wysokośol w ftmkojl wek-
tora falowego przy teaperaturae £.1 K. Punkty
dotfwladosalne Cowleya 1 Yoodaa /35/e Ir«fwa
oli«gła - obllosenla Searea /41/ basujące na
prsybllłonej wartości acaentdw.

19• fianko^l delta

Zgodnie s tye oo powiedziano w rozdziale o «oeien-

taoh dynaaiovny osynnlk •truktnralnjf mctaa prsyblleyć

przez mima dwa funkojl delta o rtfznyeh wacaeh

Yartośol w»p6ło«yimlk<Jw x<0 jy&tj oraz OM«tośoi

1 (*>i da»e aą wseresl ( 8 . 4 ) . Oo ljh vjrll«s*ale w/«-
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taroza znajomość cztereoh pierwszych momentów, Zależ-

ności rozważanyoh współczynników od wektora falowego

przedstawione zostały na rye. 13. w obszarze małych

wektorów falowych obserwuje si« największe względne od-

ohylenle obu cze.sto«oi od energii swobodnych atomów he-

le. Krzywa o wlekesej ozcetoćol nawet kllica razy prze-

wyższa energię swobodnych atomów helu. Jej waga Jednak

2 3 5 6 7 6 9 W

13. Wartości wspólozyimików
otrzymane z moment*** ̂ liczonych

w przyblisenlu euperpozycyjnym.
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v tym obiвагре Jest bardso mała.
U)

Va rye. 13 prsedstmlono równie* saleinośel MQ

oras x<£ od wektor* falowego. Widać pr«y tym wyraśne

o oylaoje. Ion poCoienia sgadnają elf m oseylaojaml

tseroKośol ora* średniej energii roakładu smlersenysl

prsy pomooy nleelao ty omego roaprassania neutroBdV"/36/.
Mi/ ut

8tomva»k JtAę/My ewladosy o asymetrii dynamlosnego osyn-
nlka strukturalnego dla danego k. Blorąo pod uwagę, do-

U)

*ą odległość drugiej osestośol IV £ od energii ewobod-

nyoh atwów helu orai małą wartość M Ą moana etwier-

dslć# же S((0 #k) powinno posiadać ogon rosolągająoy się

w kierunku wysokloh wartośol energii* Otrsymane krsywe

sugerują, ie asymetria roakładu S(w tk)nniejssa sl« se

wsrostea wektora falowego.

Wartość (J? (kj w fimkoji wektora falowego mo*e wy-

jaśnić obserwowane w praoy /35/ odonylenla średniej e-

nergli roa^rossonyon neutronów od eni»rgil swobodnych

atomów helu (rys. 10). Ola obesaru lic < 4 i"1 dynaalosny

csynnlk strukturalny powinien być wyplkowany prsj energii
U) lk)' t ponlewas t% 6 -funkejm sbltra prawie oałą

o Ml* i
Intensywność у И о W * * ГУ*« 1 4» !''**• prsedetawlono
wartość — fcj^fc)- r Ł t л л » ^ »• sgotlność s punktami doś-

wladosalnyml w tym obssarse Jeet supełnie dcbra.

Isymptotyosne wartośol współesifnnlków otrsymać moi-

na bespeśrednio s wsorów na asymptotyosne saohowanie się
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Rye. 14» średnia tnergla rosprossonyoh neutronów minus
energia swobodnych atomów mlu. Linia przery-
wana - położenia cj^(k) • Linia ciągła -
prEybliłenle modelowanego Gauaaa (21.5).. Punkty
doiwiadozalne Cowleya 1 Woodea /35/ alersone
przy temperaturze 1.1 I.

momentów <r obszar ее к—* л© . W ten sposób



, . (i».a)

Obie intensywności AAQ oras M-* dąsa do wartości

0.5, gdy к—»«O , oo swladosy o dąienltt do symetryoi

go ksstałta roskładn S(u> ,k). Prsy к — К

sle; one od wartoiol 0.5 o około 10JŁ.

20. Itetodn ntaBkov ol«głyob

Prsybllśenl* tranafonaaty Laplaeo'a korolaoyjnej

fuzilcojl g«atoM-gfcto<ć prsea dwaatopnlowy ułamek oią-

głj' (8.7) Jaet r<5imowasne przyblltonlu dynaaloznego ozyn-

nil/k «truktnralnego prsos d«Ł* funkcjo delta» rospatry-

waiaemi w poprsadnla paragrafie. Warto Jednak spojrzeć

na.salejtaioioi a o(k) oras a^(k) (rys. 15), gdy* propono-

wano traktować te wlelkotiol Jako eaerglę petmego rodza-

jn kwaslosaatek. kredek oleAkotfel dynaalosnego czynni-

ka •trnkturalnego a Q(k) maleje w obesars* minimum roto-

nowego. Y tym alejeon energia "drogloa «sbudsexi11 roś&ie -

de plfolekrotnej wartoiol «uaergil ewobodnyoh ateaew he~

ltR. blm datyoh wektorów
* .

*aet meaenttfv amajdnjaay

ltR. blm datyoh wektorów failonyoh s aeymptotyosnej po«-



Bye. IS. Wartości współczynników ao(k) 1 a^k) otrzymane s
liosonych w przybliżeniu euperpozyoyjnya.

ntó> wy-
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(20.1)

£ó&nloa obu energii w obszarze dużych wektorów l^iowyoh

zalety od wlelkosol drugiej pochodnej potencjału oddzia-

ływania między atoaasi helu 1 dla g(r) otrzymanego

w przybliżeniu euperpozyoyjnym wynosi 144.5 К (Tablica I).

21.

Prsy dutych wektorach falowyoh rozproszenie neu-

tronów na ciekły» helu Kozna traktować jak rozproszenie

na gazie doskonałyn* Oynaeiiosny osynnlk strukturalny

•a w tya wypadku postać funkcji Gaussa

(21,1)

Jego szerokość zależy od średniej energii kinetycznej

atosioV be.lu < K > .

Jeżeli założyć, ze dynajBlozny ozynnik strukturalny

ma kształt krzywej Gaussa 1 wyllozyć s pomocą trzech

momentów S Q(k), S^(k) ores S (k) wohodząoe w określenie

normalizacją, szerokość i środek krzywej to otrzymany
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Współozycnlkl а о ora» b Q pojawiły się, ja* w metodzie

ułamków olągłyoh. Otrzymany roskład (21*2) posiada

właśelwą granlof gdy к-•ее • Eorsyatająo % asyapto»

tyosnyoh «artoiol uom»n%6n (17.1) snajdujony

«u.
W tya wypadku wsory (21.1) oras (21.2) aą identyosn*•

Na podstawi* wprowadsontgo prsybllsanla (21.2) MJO*-

na ooonlć sssrokotfd roakładu S(U,k) na połowi* wysokoi-

oit która J«st równa

W ton sposób, obliooną na podstawie sieBontów wartość

f*(k), przedstawiona sostała na rys. 16. Na tya rysunku

naniesiono równlei eksperyaentalne szerokości aaiersone

w temperaturze 1.1 К prses Cowleya i Woodsa /35/. Wy-

liczona szerokość w przybliżeniu gaussowskim wykazuje

znaoznle esiejsse osoylaoj* nii krzywa.eksperymentalna.

Co wie.oej, Jej wartość, oboolaz wyliczona dla tempera-

tury «era absolutnego, przewyteza punkty eksperymental-
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Bars. 16. Szerokośol rozkładów rozproszonyon neutronów
mierzone &a połowie wysokcśoi. Linia oiągła-
przyblisenle Saueea (21.5). Linia przerywa-
na - przybliżenie modulowanego Gaussa (22.1).
Punkty doiwiado«alste Gcfrleya i Woodsa /Э5/
mierzone przy temperaturze i.i K,

ne. Pomiary wykazują /20,35/, te szerokość dynamicznego

czynnika strukturalnego maleje z obniżeniem temperatury.

Obserwowana rozbieżność mote częściowo wynikać z przy-

bliżeń dokonany on przy wyliczaniu momentów, ale wydaje

sl«» ze główną przyczyną Jest niesymetryczny i ni«gaus-

sowski kształt S(U) f k ) . Sygnalizowane w poprzednich pa-
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ragrafaoh wye typowani* długiego ogona w S(fc)fk) w kie

runku duzycb energii, z pewnośolą daje snaosny wkład

w wyliozouą wartość b (k). Jednak punkty dośwladosal

ne tego efektu nie uwzględniają.

22.

W rozdziale o nncentaoh pokazano, że gęstość

spektralną nożna rozłożyć w szereg po poonódnyob funkcji

exp(-W^) (8.10). Wtedy wapółozyaniki rosełosenle eą

kombinacjami moientów. Stosując tf. metodę do dynaaioz-

nego czynnika strukturalnego i ograniozająo -al$ do

czterech pierwszych wyrazów otrssyxasy

(22Л)

Przy wyprowadzaniu tego wzoru zażądano, aby ±
s
 УТГУ^'У'

 T e d w a warunki pozwoliły wyznaczyć środek

krzywej Gaussa ao(k) oraa Jej szerokość bQ(k) (8.13).

Współczynnik Co dany Jest wzorem



wynikający» z (8.12).

Kształt dynamicznego czynnika strukturalnego zada-

ny w formie (22*1) pozwala wyznaczyć jego szerokość

oraz ćrednlą energię mierzoną na połowie wysokości. Be-

zultaty podane są na rya. 14 oraz 16. Oscylacje szere-

koiol I (k) eą wyraźniejsze niż w przypadku prostego

dauesa. Bezwzględna wartość saerokośei dotyka dolną

granioę oscylacji zmierzonych krzywych. Taki wynik był

możliwy do osiągnięcia ponieważ przybliżenie modulowa-

nego Gaussa uwzględnia asymetrię rozważanej krzywej.

Położenie średniej energii wysnaosonej na połowie

wysokości przy użyoiu przybliżenia modulowanego Gaussa

(22.1) wykazuje dużo większe odchylemla od energii swo-

bodnyob atomów helu ni* punkty doawladosalne. Odohyle-

nie w obszarze małych wektorów falowych Jest spowodowa-

ne eamą metodą przybliżenia. Odooylenie to jednak da-

lej rośnie w miarę wzrostu wektora falowego. W obsza-

rze aeymptotyosnym mamy

Wartość ta jest .równa 0.0378 dla к - 14,33 i"1.
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S3. imkSi ma ksptałt

Cytovmne metody nie dają odpowiedzi na pytanie Ja-

ki Jeet rxsozywlsty kształt dynamioznego oiynnlka struk-

turalnego. Podejdziemy teras do zagadnienia inaoreej.

Botyohosas zakładaliśmy ksstałt S(CJfk) prces saAanle

Jego analitycznej posteol. Teras postaramy si* debrac*

taki kształt rozkładu, bez preoyzowanla Jego analitycz-

nej foray, aby spełnił on dostępne dane doświadczalne

oraz dawał poprawne wartosol momentów» Dwie takie krzy-

we przedstawione są. na rys. 17, Okazuje się, że wartoś-

ci momentów są niezbyt czułe na kształt głównego ?ilcu,

są natomiast bardzo csułe na kształt i zasięg skrzydła

rozciągającego się w obszar dużych energii. Rzeczywis-

ty kształt dynamioznego czynnika strukturalnego powinien

być bardzo podobny do kształtu podanego na rys. 17« Dla

ilustracji zaznaczono równie! przybliżenie modulowanego

Gaussa. Zauważa się systesstycsae przesunięcie średniej

eąergii w kierunku niższych W . To może wyjaśnić duże

odchylenia wyliczonej metodą modulowanego Gaussa, śred-

niej energii rozkładu od średniej energii zmierzonej

doświadczalnie.
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Ф П/2 -вЙ°К Ды --9°К

(2) Г,„ -69°К Дп --20°К

Gauss Г„2 -97°К Д й - - 0 » К

ф Г;,2-

- 1«5°К UO--28eK

Gaust П« - "9 в К Дп - -0«К

300 400
w in t°K)

600 700

Bye* IT. Proponowany kształt dynamicznego czynnika
strukturalnego (linia olągła), którego cztery
pierwsze aoaenty są rtfwne aonentoB wyllozonysi
w przybliżeniu superjposyoydnya. Linią prze-
rywaną przedstawiono przybliżenie Modulowanego
Oaussa (22.1) odpowladająoe tyn aoaentoii.
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Ro*d=ial 4

FOKKCJA KORELACJI PRĘDKOŚCI A ROZPBOSZENZB NEUTRONÓW

Bo apros sanie neutronów przy dużych prsekazaoh pędu

mossa opisywać wykorzystując swiąsek między dynamicznym

czynnikiem strukturalnym * funkcją korelacji prędkości •

Tak się składa, że rozłożenie funkcji korelaojl prędkoś-

ci po zioaenteob Jest Jednoeześnie rozłożeniem w szereg

po odwrotnośolaoh wektora falowego. Pojawia się więc

rodzaj małego parametru, który Jest cenną wskazówką do-

kładnoóol przybliżeń. Za pomooą tej metody można opi-

sać rozkład rozproszonych neutronów na ciekłym helu .

przy dużych przekazach padu. Zagedalenle to jest szcze-

gólnie ważne w związku z poszukiwaniem bezpośredniej me-

tody pomiaru ge.eto**ol kondensatu w ciekłym helu.

24.

Pomiary temperaturowej zależności kształtu rozkła-

du rozproszonych neutronów przy к • 14 i 20 ST 1 przepro-

wadził Harling /20/. Ideę tego eksperymentu podali

Hohenberg 1 Platzman /36/. Zwrócili oni uwagę, t »•

pomooy rozpraszania neutronów można zmierzyć gęstość



kondensatu gazu doskonałego boxoaow. Hozkład S(u),k)

składa elf wtedy z dwa ezęśol* rozproszenia na osąetkaoh

o niezerowym pfdsle - które jest kształtni gaussowskiego

k**
oraz nałożonej na niego funkcji delta prsy energii -
pochodzącej od makroskopowego obsadzania etanu г zerowym

pędem.

Bar2lag uwasa, im rosproazenie neutronów na ciekłym

neln przy duayoh przekąsach pędu к aotna traktować Ja-

ko rozproszenie na gasi» doskonałyn. Byłaby to witс шв-'

toda bezpośredniego poaiaru gfstoiol kondensatu w cie-

kły» helu» Sksperymnt Eariinga nie potwierdził istnie-

nia funkcji delta. Tym niemniej wyniki opracowuje el«

w ten sposób, ae do danych doświadczalnyon dopasowuje

się dwie fimkoje Gaussa o rótoych szerokościach, przy

czym jedna odpowiada ro«proe«enlu na kondensacie. W wy-

niku takicff opracowania otrzymano gęstość kondensatu

n o ж (8.8 t %,3)% /20/. Podobny pomiar wykonali Mookt

Snem 1 Wilkinson /37/ otrzymując n o « (2.4 * 1)%. Kon-

tynuacją idei HoheBberga i Platsmana jest praca teore- .

tyczna Oerscha 1 In. /38/, ktdrzy rozwijali.w szereg dy-

nasiczny czynnik struktnralay według odwrotnośoi wektora

falowego. uwsgl«dBl«Jajc m tym rozwinięcia tylko wyraz

odpowiadający pojadynosym zdercenlom atomów helu pokaza-

mo, *m pik nlekoaarentjugo rozproszenia neutronów Jest

acyimrtrycmmy озч» J*s« łołosenie jest przesunięte w kie-
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ranku niższych energii.

Jackaon /39/, bazująo na koncepcji funkcji falowej

stanójr wzbudzonych Feynmana i dopuszosająo oddziaływa-

nie tylko z trzema wsbudsenlami pokąsał t se prsy duftyeh

przekazach pędu,środek roskładu znajduje elf prsy ener-

gii swobodnych atomów helu, Jego szerokość Jest propor-

cjonalna do wektora falowego i rozkład «a forme, syme-

tryczną. Wynik ten, niezgodny z pracaai Gereoha 1 in.j,

spowodowany Jest tym, ae nie uwzględniono wszystkich od-

działywań. Jackson saproponował takso rozwinąć ten sohe-

•at obliczeń do obszaru widsa rotonowwgo 1 nawet fonono-

wego Jednak zaayełu tego nie wykonały

2 5 • Prayblltenlę pudowe 1 przyblitenle Oanąsą

Do opisu rosprossenla neutronów przy dazych prze-

kazach pędu wykorsystuje sl« dwa następujące przybliże-

nia.

1° Koherentny dynasiiesay esynnlk strukturalny przy-

bliża sif niekoherentnysi dynsBlesnyB esynnlkleei struk-

turalnyai

Prsfbliteal* to sasywa sit fnykliseiiieei pędowya /ii/

i шеже być stsaewaae w tajtdm el«>ars« wek^erew falewjroht

v którym ros>r#sse»ie memttmJm Jest «yłaaa»
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prsez o£rzct. Dokładny profil rozkładu rozproszonyoh

neutronów zalety Jodnak od oddzlcływanla danego atomu

helu z pozostałymi atomami 1 Jest w zasadzie odbiciem

rozkładu prędkości atomów helu w etanie przed rozpro-

szeniem.

2C Drugie przybliżenie nazywa się zwykle przybliże-

niem Gaussa. Istota tego przybliżenia jest następująoa.

Niekohereirtną pośrednią funkcję rozproszenia (13.1) шо-

йаа rozłożyć w szereg /42/

(25.Z)

Wyrazy Сл^-V zalezą od wieloczasowych funkcji korela-

cji prędkości. Najmłodsza z nich ma postać

~iF + f/
(25.3)

gdzie v(t) jest operatorem prędkości jednej cs>ąstkl

w reprezentacji Heisenberga. PunŁoja korelacji

<v(0) v(t * ) ^ opisuje średnią korelacją tej samej

csąstki « różuyolł ohwilaoh opasowych. Przybliżenie

Gaussa poleca na opuszoaeniu wszystkich członów szeregu

(25.2) oprócz wyrazu pierwszego. Przybliżenie to staje

sie. dokładny» w dwu przypadkach* gdy układem jest kla-

syczny gaz swobodnyoh cząstek oraz gdy układem Jest Sen-



bloany kryaat<jł s «łatką Brar* зджжаваау w prsyblls«nlu.

hamonlosnyau

J***ll układa* J*st ga> doskonały bosondw snajdują-

oj «if w tsaperaturs* 1мга abaolntntfo, wtfwosan

kl« osąctki soajdnją ait w kped»ee*ci# в pfd«a

ШФГО. Prayblłi«Bl* Oamaa daj* w tya «ypadku prawdsl-

wą odpowledś t j . rosktad w poataoi fimkejl d«lta prsy

•nargll odrsuta* J«*«il okład J««t g/лшят doskonatya

o «r*dnl*J •u»rgi± OBą«t«k KK^^^"^ » «°*<"NM

prsyblisenl* flwm> daj* говрго*в*Ш* aa gasi* doakoaa-

łym (31.1).

26. Qf«to«ć ytanrfw f(»>)

Drgania taariioBlosn» siatki kiystallosnej obarakt*-

rysuj* alf pr«T рошооу wldaa oootośol fononów /43/,

kttfr* opisnj* *n*rg*tyosaą gf*totfć etanów układu. Po-

donną «i*lkotó Btotna «prowadslć dla ol*osy. Kasywana

ona J**t nykl* gf*to<ol% atanow f(u) ) /44/. D#finle-

J* alf Ją роргмв korelacyjną funkojf pifdkośol w nastf-

pująoy sposób

Re < Wo) У1*)>=кг Jdw wcftiA /(w)«» »t
<ac.a)
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W temperaturze sera absolutnego СлЪ т-*г * X
kwT

wzory można połączyć w jedein

~ Jdw w {(w) e'
(26.3)

Gęstość etanów w tym efornirowaniu Jest funkoją różną

od zera tylko dla dodatniob wartości tO • Jeet rów-

nież funkoją znormalizowaną

Najmłodsza funkoją korelacji (2«f„3) w rozkładzie (25.2)

może być otrzymana z gęstośoii etanów

Ola dodatnich wartoćoi (j gęstość etanów mosna o-

i prędkośoAtrzyBać z czasowej korelacji

•fЙ *
(26.6)

Wygodnie jeet wprowadzić transformatę Fouriera ko-

rę laoyjnej funkcji prędkośol

Ptmkoja Л. СЦ/ podlega prawu «««Mgółowej równowagi
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1 dlatego ргху Т • О К musi aaohodsić

0 (26.9)

Wyrażenia (26.6) oraz (26.7) dają

27.

Zgodni* s ogólną definloją moaentów (2.2), aoaecty

korelaoyjnej funkojl prędkości

(27.1)

io£na sapisać jako
Ił

W ostatnim «yraienlu nykorcyetano własnoić,

co>0.
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Moaenty ши dla teaperatury О Ж wylloaa się, po-

dobni* Jak 1 awenty korelacyjnej funkojl gestotfó-gt»^

toeć, pcprses iredsiilowanle danej koabinaojl oparatordw

s fnnkoją falową atann podetevovago J

prsybllsona Jeat prses llooayn dwnoaaatko-

wyon funkcji falowyob. JaJ paraaetry b * 1.16 i a > 5

sostały analesione s warlaoyjnago warunku na minima

energii atanu podstawowego* MiśeJ okase alf Jednak, *e

aoaenty nie będą aalesały od foray funkojl falowej.

Operatory prtdkotol osaatek wygodnie wyrasić prsea

operatory p*,du a tee sgodnle a regułaal aeohanlkl kwanto-

wej, praes operator rósnloskowanla

dsiałająoy na wasyatkle wielkości snajdująoe eic na pra-

wo od niego.

Ifaasklonjay sposób wylieaanla -Mawnttfw podany w pra-

cy. /45/.

f e r o w y a o a e n t

W«or na aoment serowy otrsysmje elf bezpośrednio

s definioji (27.2)
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Po wstawienia poetaol funkojl falowej oras całkowaniu

prses oseśol otrsysavy

(27.6)

Korsystająo s deflniojl dwucsąstkowej funkojl korelacji

(13.3 ) snajdxlesiyoo

>Je - • 2JLL f(jlr Г* а ( ^ 7 1 (AA | W (27.7)
Zerowy Bioaent, osy 11 średni kwadrat prędkości osą» tek

Jest blisko swlązany s średnią energią klnetyosną. Po-

równa Jąo (17.2) 1 (27.7)

Do wysnaosenia wartości zerowego aosientu nie Jest

konieesna snajoaość fankoJi falowej stanu podstawowego

Korsyetająo s równania stanu (15.2) oras (27.7) snaj-

Tak wite, serowy Boaent aosna wyznaosyć ciesalesnle od
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postaol funkojl falowej, a wieo nie tylko w temperatu-

rze zera absolutnego.

P i e r w s z y m o m e n t

Przy wyllozenlu pierwszego momentu skorzystamy

z twierdzenia, ze nieparzysta momenty korelaoyjnej funk-

ojl predkoiel są równe połowie wartości aomentu komuta-

oyjnej fankoJi korelaojl pr«dko<ol tego sanego rzędu

wziętej ze znakiem minus tj.

dla n - 1, 3, 5, ... (27.10)

gdzie u

Z tego twierdzenia wynika, ze

postać komutatora

** (27.13)

1 wyllozająo pozostały komutator znajdziemy

(27.14)
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lub korzystająo z wyrażenia (13*2) otrzymamy

Т ^ ) 7(fW C27.15)
Pierwszy moment jest równy średniej wartośol drugiej po-

ohodnej potenojału. HaJwiększy wkład w Jego wartość da-

je obszar twardej sfery, a nie część odpowiadaj40a Jasie

potencjalnej.

D r u g i m o m e n t

Znów korzysta się z deflnlojl (27.2) 1 zapisuje

drugi moment w postaol

Po wstawieniu wzoru (27.13) i przejściu do przestrzeni

r otrzymamy

(27.17)

Trójcząstkowa funkcja rozkładu wymaga przybliżenia. Sto-

sujemy zwykłe przybliżenie Abe (16.2)• Ytedy
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-1
(27.16)

Odjęcie Jedynki w ostatnia osłonie nie calenla wartości

momentu ponlewat Jdx x * Oj pomaga Jednak pray wyli-

oaanlu numerycznym, gdy* powoduje, ae funkoja podoałko-

wa asybolej aaleraa do sera prsy dusyob wartośoiaoll r.

T r a e o 1 m o m e n t

Pray wylloaenlu traeoiego momentu korayeta alf

a twierdzenia o nleparayatyoh momentach. Korayetająo

z właanoioi komutatorów otraymamy

Po aaradnyeb wylloaenlaob otrayaujeay
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(27.20)

Zastosowanie przybliżenia Abe (16.2) na trójcząstkową

funkoję rozkładu daje

(27.21)

Drugi wyraz należało dodać aby skompensować wkład dawa-

ny przez jedynkę w ostatnim wyrazie.

Otrzynane monenty s Q 4- s- są niezależne od wyboru

funkcji falowej i mogą być wyliczone dla dowolnej tem-

peratury i przy dowolnych olśnieniaoh. Wymagana jest

jedynie znajomość dwuoząstkowej funkcji rozkładu. Jest
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to przyjemna własność, której nie posiadają eomenty

relacyjnej funkcji gęetorfć-gęetość.

&8. Wartości momentów korelacyjnej fankojl prędkości

Wartoćel liczbowe momentów można wyliczyć znając

dwucząetkowy potenojał oddziaływania między atoaami he-

lu ZA który przyjmujemy potencjał bernarda-Jonese, (iO„3)f

gęstość układu, tempera turę, olśnienie oraz dwaczęstitewą

funkcje, rozkładu. Wydawać toy się mogło, ze wystarczy

odezukać doświadczalnie znalezioną radialną funkcję roz-

kładu g(r) i wyliczyć wartoiol momentów. Niestety, war-

tośol tak znalezionych momentów będą niepewne, £dy£ eą

one bardzo ozułe na nachylenie przedniej krawędzi funk-

cji g(r}. Naohylenle tej krawędzi bardzo trudno wyzna-

czyć doćwltidezalnle 1 dlatego obszar ten jest, zwykle o~

bardzony znaezBtyei błędami.

Bezpieczniej użyć g(r) określone na drodze teoretycz-

nej. W Tablicy II podano trzy grupy wartości mcmtentov „

W pierwszej i drugiej grupie użyto g(r) (rys.6) wyliczo-

nego w tej pracy przy T»0 К i рзО atm z porównania pierf-

ezych momentów (14.10) korelacyjnej funkcji gęstość-gęs-

tość w przybliżeniu odpowiednio euperpozycyjnym (16.1)

i Abe (16.2). W wyliczeniu momentów s 2 oraz 8- użyto

odpowiednio przybliżenia superpozycyjnego i Abe. Wyli»

czenie zerowego moman^u przy pomocy wzoru (27.7) lub
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Tabliea II

Ifomenty kcrelaoyjnej funkcji prędkości

8 o
fil
e2
S 3

Priybli*en4e
superpozy-
oyjiie
g(r) krsywa
я rye, 6
q - 0,3661

6.28

-573.389

102883.95

-23145302.8

Przybliżeni©
Abe

g(r) - krzywa
z rye. 6
0 - 0.3551

6.1314

-656.224

99777.84

-22324956.4

g(r) z pracy Sohif-
fa 1 Verleta /18/
вз(г.В) w przybli-
żeniu superpozycyj-
пуш
с » 0.3661

6.669

-634.023

118377.57

-26886839.5

(27.9) musi dać ten sam wynik, gdyż przy wyliczeniu g(r)

korzystano z założenia zerowego cićnlenia działającego

na układ.

W trzeciej grupie umieszczono moeenty wyliczone

w przybliżeniu euperpozyoyjnyn przy użyciu g(r) Sohiffa

i Verleta /18/, Zerowy moment w tym wypadku został wy-

liczony przy pomocy wzoru (27.7) zawierającego modelową

Tnnkcję. falową stanu podstawowego. W pracy /18/ nie ko-

rzystano z równania etanu (15.2), dlatego wyniki nie od-

powiadają zerowemu ciśnieniu zewnętrznemu.

Ponieważ -wartości odpowiadających sobie momentów
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różnią się nieznacznie, dyskusję prowadzoną niżej od-

graniczymy do wykorzystania momentów otrzymanych w przy

bliżeniu superpozyoyjnym.

2 9 o Moment2_fипксДi^ggstośсi_stanów

Momenty funkcji gęstości stanów i((J) zdefiniujemy

1
podobnie do (2.1) opuszozając jednak ozynnlk j-4js i o-
graniсzając przedział całkowania do dodatniej po" łosi

ftJ|R O (29.1)

Z warunku normalizacji (26.4) oraz porównania wzorów

(27.2), (26.10) oraz (29.1) wynika

(29.2)

Ponieważ udało się wyznaczyć cztery momenty s 0 <t s 3 ko-

relacyjnej funkcji prędkości, znany więc pięć pierwszych

momentów gęstości spektralnej zebranych w tablicy III.

Powinny one spełniać następujące nleróraośei

ио "i

•i "a
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Tablica III

Momenty funkcji gęstości stanów dla przybliżenia super-
posyoyjnego

. По
Ш 1
m 2
Ш 3
Ш4

1

16.7S1 К

1530.58 К 2

274377.4 К 3

61114806 К 4

»о Ю 1 "2
ł3

ш 2 т 3 ш 4

(29.3)

Wstawiając stablioowane wartości przekonany się, że oby-

dwie nierówności są spełnione.

Mająo taką informację o gęstośoi stanów ciekłego

helu warto spróbować naszkicować Jej kształt. Można by

użyć metody rpzkładu gęstośoi spektralnej na sumę wielo-

Blanów Hermlta (8.10). Przy założeniu zerowania się

współczynników O ^ = £ 2 . * ^ jesteśmy w etanie wyliosyć

dwa następne współczynniki C j oraz С,ц (Tablica IV).

Duże wartości C» i ćh wskazują na silną asysetrię gę-

etośol stanów 1 powodują, że przybliżenie oparte tylko

na tycn współozynnikabh zgubi zasadnioze oeohy rozkładu*



- 118 -

Tablica IV

Współczynniki rozwinięcia w szereg (8.10) oxaz (30.7)

dla przybliżenia superpozycyjnego

ty

a 4
a 5

U

3*$i Г 1

27.18 ST1

173.0 Г 1

7.09 К I 2

Zachowanie się ) prey jest zagadnieniem

nierozwiązanym, W kryształach widmo fononów przy

zdąża do zera jak U) W klasycznych cieczach

gdzi« С jest współ czynnik i era dyfuzji.

e
W oieezy kwantowej, tfm bar de* ej vr T я О К, wprowadzę»

nie wepółojtynnika dyfuzji w klasyoznej postaci jest po-

zbatflone sensu, gdyż kwantowa v>ymiana między atomami he-

lu jest procesea woal* ni* zaniedbywalnym. Można by

wprowadzić kwantowy współczynnik dyfuzji który uwzględr

nisłby proces tunelowego, HMohanizmu dyfuzji. Zagadnie-

nie to jednak w tym ujęoiu nie było dotychczas rozwa-

żane.
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3 0 .

w szereg po к*
liniilii i i ni LIII 1ГГ11 II M i — MI чрЯшвш/

W ramacłi przybliżenia pędowego oraz przybliżenia

tiaussa można otrzymać dynamiczny ozynnlk strukturalny

w postaci szeregu potęgowego po odwrotnecolach wektora

falowego. Niżej naszklouJemy sposób otrzymania tego

szeregu zaproponowany przez Searsa /46/. Korelacyjną

funkcję prędkości, zgodnie z (2.3),można rozłożyć w sze

reg po jej aoaentaoh

y
Stąd wielkość OĄ fcj (25.3) może być*wyrażona przez mo

gęetoćei etanów

a wówczas niekoherentna pośrednia funkcja rozproszenia

w przybliżeniu Gaussa ша postać

(30.3)

Ъ drugiej strony dynamiozny czynnik strukturalny rozło-

żony w ssereg po wieloalanach Hexvita Jert równy
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, , (30.4)

gdasie U N ) **

Stąd pośrednia funkcja rozproszenia (13.1) ma postać

l

(30.5)

Powysfcasy rozkład nie j e s t asymptotycznyro rozwinięciem

prsey dużych, k, ponieważ Q (k) « ogólności są rzędu т~

gdy n j e s t nieparzyste 1 rzędu const + О (~?) gdy n

j e s t parzyste. Aby otrzymać «symptotyczny rozkład po-

winniśmy rozwinąć С» (к) w szereg po odwrotnośćlach

wektora falowego

F (\Л - > — 2 — . (зев)
m

Na ogół tylko niektóre współczynniki tego rozwinięcia są

róAne od zera.

Następnie prsegrupowujemy wyrazy w (30.4) w taki

sposób aby otrzymać

(30.7)



- 121 -

]|mn 2» "* V*V (3O#8)

Wyraz m-0 daje rozproszenie na idealnym gazie o zadanej

średniej energii klnetyoznej, a pozostałe wyrazy opisują

wkład oddziaływań w stanie końcowym jako asymptotyozny

szereg odwrotnych potęg k. Rozkład typu (30.7) Jes*

możliwy tylko w nlekoherentnys przybliżeniu.

Porównując współczynniki rozkładów (30.3) oraz

(30.5) przy tyoh samyoh potęgacłt t oraz к otrzymamy

wyrażenia na funkcje t4ft)(XJ« Mianowicie

. (30.9)

Wartości współczynników ^ są podane w tablicy III.

Wyllozpno kolejne przybliżenia dynamicznego czynnika

strukturalnego (30.7) dla к • 14.3 £~*. Wyniki pokazano

na rys# 18.



~ 12Z-

800900" ЮОО 1ЮО !2бб 1300 «Об «66 1600 1700
-ы in l°K]

Bye* 18. Kolejne przybliżenia dynesjloznego czynnika
strukturalnego (30.7) dla k*i4.30 Я" 1.
Krzywe 0,1,2, i 3 oznaozają przybliżenie
zawierające wyrazy od k° do odpowiednio k°,

Krzywe uwzględniają kolejne poprawki rze,du k~n. NaJ-
1 niższe przybliżenie k° reprezentowane Jest przez roz-

kład Gaussa. Przybliżenie najwyższego rze.du zawiera wy-

Już pierwsze przybliżenie tj. rz«durazy od k° do k~3.

k"1 podnosi аак81влш krzywej gaussowskiej i przesuwa

go w klermku •nlejszyon przekazów energii. Przesunie-

ole to (30 K) nie zostaje wlenione przez wyższe przy-
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bliżenia. Podnleelenle maksimum otrzymane w wyższych

przybliżeniach kompensowane jest zmniejszeniem szero-

kości roskładu. Warto zwróolć uwagę., że przybliżenie

trzeciego rzędu daje krzywą mało różnląoą sie. od przy-

bliżenia», drugiego rzędu. Fakt ten iirladocy o azybklej

zbietnoiol azeregn (30.7) dla к • 14.3 ST .

Flsyozną przyosyna powodującą нкопосопе przesunie»

oie maksimum rozproszonyoh neutronów względem energii

kinetyoznej swobodnyoh atomów helu, nawet przy bardzo

dużych przekazaoh pędu, Jeet oddziaływanie ml«dsyatomo-

we. Neutron rozprasza sl« na atomie, który aby przejść

w stan swobodnie odrzuconego atomu musi pokonać pewną

barierą potencjalną, mówiąc obrazowo,musi roztrącić są-

siaduj ąoe z nim atomy. Prooes ten wymaga energii.

W obszarze tak dużych wektorów falowych efekty ko-

herentne powinny być do zaniedbania. Świadczy o tym ma-

łość osoylaojl takich wlelkoioi Jak szerokość rozkładu

rozproszonych neutronów lub C}(k).

31. E2£ŚSSSSiS-2JS£S£££Z5S£$SS

Wyliczony dynamiczny czynnik strukturalny (30.7)

można porównać z danymi doświadczalnymi rozpraszania neu-

tronów na olekłym helu. Porównr^la dokonamy z danymi

dwu eksperymentów /20, 37/. Cel m obu eksperymentów było
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znalezienie śladów kondensatu w postaci ostrego maksimum

na tle szerokiego gaussowskiego rozkładu, zgodnie z su-

gestią podaną przez Hohenberga i Flatzmana /36/. Ostre-

go maksimum nie znaleziono.

Porównajmy znaleziony przybliżony dynamiczny ozyn-

edk strukturalny (30o7) z danymi doświadczalnymi. W tym

calu funkcje S(fe),k) należy oprowadzić do postaoi

£'U),6) ponieważ pomiary przeprowadza *lę prту stałym

&ąoie rozproszenia © ,O. nie przy stałej zmianie wektp-

ж% falowego nentrouu k. Zalany zmiennyon dokonuje się

podstawiająo w rozkładzie (30.7)

gdzie m - masa neutronu

- energia neutronu padającego na próbkę

- energia neutronu rozproszonego przez próbkę

UAyte spektrometry posiadają skończoną sdolnoić rozdzlel-

ozą. Aby więo uwzględnić poszerzenie aparaturowe, splata

elę S(U, 9 ) * funkoją sdolnoaol rozdzlelosej & ( W ) . T|

ostatnią wybieramy Jako funkcję Gaussa, podobnie Jak

w praoy /20/,

^ "ИГЛ " (31.2)

gdsls ьС *
- ftfłsserokotfć krsywej adolmosol rosdslelosej.
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Tak więc mierzony dynamiczny czynnik strukturalny będzie

splotem

Ц ®) * / ̂  &(U' Ulj 3(^1 @J (31.3)
-«o

Na rye. 19 i 20 przedstawiono punkty doświadczalne

otrzymane przez Mooka, Soherma i Wilkinsons /37/ dla

olekłogo helu w temperaturze 1.2 К przy kącie rozprosze-

nia 135° i energii padających neutronów 182,47 meV. Od-

powiada to średniej zmianie wektora falowego k»14.33 $T

Zdolność rozdzielcza była rzędu A £ » 2,1 meV. Na rys.

19 punkty doświadczalne znormalizowano tak, aby pokrywa-

ły się one z maksimum wyliczonej krzywej. Krzywa teore-

tyosna-z kolei jest splotem (31.3) gdzie funkcja S(t> ,Q

jest zerowym przybliżeniem wzoru (30.7) tj. uwzględnia

tylko wyrazy k°, innymi słowy Jest przybliżona przez

funkoję Oauasa. Wyliczona krzywa okazuje sl« być szer-

szą ni* punkty doświadozalne*

Bys. 20 przedstawia porównanie tych eanyob punktów

dośwladesalnyoh z krzywą teoretyczną wyliczoną n ten

вся sposób na podstawie wzorów (31.3) 1 (30.7) ale

z uwzględnieniem równie* ozłonów rzędu k"ł, k~2 oraz

k"3. Punkty doświadczalne tak znormalizowano, aby do-

pasować Je do maksimum wyliczonej krzywej. Dodatkowo

punkty eksperymentalne przesunięto o 10 К w kierunku

nisszyoh przekazów energii. Jest to dopuszosalne ponie-
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Rye. 19^ Dynamiczny ozynnlk strukturalny uwzględniający tylko wyraz k° w rozwinię-
ciu (ЗО.7) dla stałego kąta rozproszenia Q =» 135° i energii padających neutronów
£ « ш 182.47 meV,. rozmyty przez aparaturową zdolność rozdzielozą ( <o£ • 2.i neV)
(31.3). Parametry wchodzące w rozwinięcie wzięto z Tablicy IV. Punkty doświadczal-
ne normalizowane do maksimum krzywej teoretycznej otrzysiane zostały przez Mooka,
Soherma i Wilklnsona /37/ przy temperaturze 1.2 K.



E o -182.47 meV
Э - 135°
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19

I

900 1000 1100 1200 . 1300 1400
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Rys. 20. Dynami o zny ozynnllć strukturalny uwzględniający człony rozwlnlęoia od к do
k~ dla stałego kąta © -135° i energii padających neutronów £9- 182.47 BOV, ro*-
nyty przez aparaturową zdolność rozdzielozą ( A £ - 2.1 meV) (31.3). Parametry wcho-
dzące w rozwinięcie (30.7) wzięto z tablloy IV. Punkty doświadozalne, nomallzowane
do aaksiaum krzywej teoretyeznej, otrzymane przez Mooka, Soherma 1 Wllkinsona /37/
przy temperaturze 1.2 К przesunięto w kierunku mniejszy on przekazów energii о Д.8 Ko
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waż możliwość eksperymentalnego wyznaczenia bezwzględnej

wartości tak dużych przekazów energii Jest obdarzona

błędem. Podobną procedurę przesunięcia stosuje Harling

/20/ przy opracowaniu swoich danych doświadczalnych.

Z rys. 20 widać, że otrzymuje się dobrą zgodność. Od-

stępstwa obserwuje się na lewym podejściu 1 prawym skrzy-

die krzywej.

Podobne porównanie pokazano na rys* 21* Autorem

pomiarów Jest Harling /20/* Pomiary przeprowadzono rów-

nież przy stałym kącie rozproszenia neutronów © «154.3

i przy energii padających neutronów £$ • i 7 1» 5 "*v 0 0

daje średnią zmianę wektora falowego к * 14*33 ST . Tem-

peratura próbki helowej była T • 1*265 K. Harling uży-

wał spektrometru o gorszej zdolnośoi rozdzielczej z

<&£- ж 4.65 meV. Również rozrzut punktów doświadczal-

nych i błędy są większe. Ze względu na niepewność do-

kładnego określenia przekazu energii Harling przesunął

wszystkie punkty doświadczalne w kierunku wyższych prze-

kazów energii około 13 K, aby dopasować średnią energię

rozproszonych neutronów do wartości -тгт • ,

. Kraywa oiągła reprezentująca podwójnie różniczkowy

przekrój czynny otrzymana została na podstawie wiórów

(30,7) 1 (31.3), przy czym , aby otrzymać dynamiozny

osynnik strukturalny, S(U)\Q) pomnożono przez czynnik

\f), (5(Цб) wyliczono na podstawi* roskładu w
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900

Rye. 21,

1000 1100 1300 1400 15001200
-w in f°K3

Podwójnie różniczkowy przekrój czynny, otrzy-
many z rozwinięcia (30.7), w którym uwzględnio-
no człony od k° do к dla stałego kąta roz-
proszenia © » 154.3° i energii padających
neutronów C e» 171.5 meV, rozmyty przez apa-
raturową zdolność rozdzielczą ( f l d 4.65 meV).
Parametry wchodzące w rozwinięcie (30.7) wzię-
to z tablicy IV. Punkty doświadczalne, norma-
lizowane do maksimum krzywej teoretycznej o-
trzymane przez Harlinga /20/ przy temperaturze
1.265 К przesunięto w kierunku mniejszyoh prze-
kazów energii Ь) o 18 K.
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(30.7) biorąc pod uwagę wyrazy rze,duvofe.k° do k~
3«,

Punkty doświadozalne przesunięto «powrotna w kisranku

mniejszych przekąsów energii o 10 К 1 znormalizowano

tak, any pokrywały ale. z maksimum wyliozoeej krzywej.

Zgodność Jest podobna do tej otrzymanej P*zy porównaniu

z wynikami pr&oy lfooka 1 In* /37/.

Z porównania krzywyoM teoretycznych 1 punktów йоб-

wladozalnyoh mczna wyciągnąć aastfptsjąoe wnioski i

Szerokość krzywej dośwladezalnej Jest mniejsza nlz teo~

retyeznej poalao, ae pomiary wykonywań* były w tempera-

turze wysazej tj. około 1J3 К, а obllozenla ograniczone

są do T • 0 E. Szerokość rozkładu oozywlsele wzrasta

wraz z temperaturą. Niezgodność ta ново byó spowodowa-

na przesadną wartośolą u (30.4) związaną z momentem m 2,

a oo sa tym idzie wartośolą średniej energii klnętyos-

nej < K > . < K > musiałoby zmaleć aby odtworzyć sze-

rokość danych doświadczalny on. Jednooześnle zwlfktży-

łaby sie. rótnloa występująca na skrzydłach rozkładu,

ailana wieo wartości momentów m.t a oo za tym idzie

współesynnlków u, a3» a 4, a 5 nie wydaje się właśolwym

rozwiązaniem. Bównlez dodanie do rozkładu (30.7) wyż-

szy oh poprawek nii к ale powinno drastyosnie zmienić

wyników.

Inną moillwą prafciyaą wfmiemlenyoh aiezgodnośol może

byó przybllaenle peśredillej nlekoherentnej fankoJl rez-



- 131 -

proszenia tylko pries autokorelaoyjną .fankoję prędkości

(25.3). Kondensat, Istniejący w ciekły* belu poniżej

teaperatury Л t be» wątpienia daje wkład do wyiicao-

nyon momentów • 1, a wlęo równie* do wyliosonego dyu&-

Moznego ozynnlka strukturalnego S(W ,k). Wkład stanów

o wektorze falowy* różnym od zera w funkoje korelaojl

wyższych rządów ( Qy|(t) gdy n > 1) noże fcyć mały,

ale wydaje się, ze kondensat można uwzględnić poprawnie

tylko wtedy, Jeżeli weźmiemy pod uwagę ffunkoje korela-

cji prędkości wytezyoh rzędów» Vskasttje na to następu-

jący faktt w raaaon przybliżenia funkeji ^ а о ( * *
к ) tyl-

ko przez najalodezą funkojt korelaojl prędkości nie •<»-

zna otrzymać rozkładu dla gazu doskonałego, w którym ist-

nieje kondensat, przewidzianego przez Hohenberga 1 Platz-

mana /36/ tj. rozkładu który składa się z krzywej Oauesa

z nałożoną na nią funkoją delta reprezentującą konden-

sat. Poprawny wynik można otrzymać dopiero po zsumowa-

niu całego szeregu JŁ V"*K ) 9 A (w*

Na zakońozenle tego rozdziału warto podkreślić, te

dynastio sny czynnik strukturalny przy duzyołt przekazach

pędu nie zalety expliolte od gęstości kondensatu n Q

w oiekłym helu, Zalotność ta Jest uwikłana w tym wy-

padku w funkoję falową stanu podstawowego 1 postać ra-

dialnej funkojl rozkładu g(r). Dlatego sposoby znajdy-
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wauia gęstcśoi kondensatu z danych neutronowych przez

dopasowywanie dwu Gaussów /20, 21/, jednego wąskiego

pochodzącego od rozproszenia na kondensacie, drugiego

opisującego rozproszenie na pozostałych cząstkach, dys-

ponują bardzo kruchymi fizycznymi argumentami. Powyżej

pokazaliśmy, ze dużą część obserwowanych zjawisk można

opisać zwykłym oddziaływaniem między atomami helu.
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Rozdział 5

KBSIWA DYSPERSJI WZBUDZEŃ ELEUENTABNYCH W CIEKŁYM He 4

Wielokrotnie powtarzane pomiary nieelastycznego

rozproszenia termioznych neutronów na ciekłym helu

/35, 47-54/ nagromadziły tak duży materiał doświad-

czalny, że można w tej chwili dość dokładnie naszkico-

wać postać dynamioznego czynnika strukturalnego S(W,k)

(rys* 22). W obszarze wektorów falowych mniejszych od

około 12 ST obserwuje się ostre maksima reprezentujące

dobrze określone wzbudzenia elementarne. Bzuty tyoh

maksimów na płaszczyznę, (Ц),k) definiują tzw. krzywą

dyspersji fononowo-rotonową (rys. 23}

Kształt krzywej został po raz pierwszy zapropono-

wany przez Łandaua /55/. Wzbudzenia, których zależność

dyspersyjna jest linią prostą (k—*O), Landau nazwał

fononami, a obszar koło minimum przy 2 £~ - rotonami.

Obecnie wiadomo jednak, że cała. krzywa ma jednakowe j>o

obodsenle. Basując na pomiarach elepł^ łasolwego Hł ,

Landau potrafił podać główne ilosolowe charakterystyki

krzywej dyspersji.

Bogolubor /56/ roswaiał wzbudzenia w ciekłym helu

w ramach metody drugiej kwantyzacji» Wykorzystując



S(w.k)

S(«>.k)

honon-roton dispersion curve

к-3.0

Rys* 22. Sobematyozna forma dynaaioznego ozyanlke strukturalaego
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1.0 1.5
к ГА-']

2.0 2.5

Bye* 23. Krzywa wzbudzeń elementarnyoh fononowo-rotono-
wa. Krzywa doiwiadozalna jest wynikiem pomia-

'• rów Cowleya i Woodsa /35/ przy temperaturze
l i E.

idee. kondensatu otrzymał krzywą dysperejl aająoą oeoby

krzywej Landaua. Iloiolowe porównanie jest jednak nle-

atosllwe, ponlewat wzór Bogolubova wymaga znaj ото <ol

fourierowskiej transformaty dwuoząstkowego oddziaływa-

nia* Tej ostatniej nie sposób wyllozyó bez dodatkowyob
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si:tucznyoh załoseńe

Feynman /57/ zaproponował as kolei postać funkcji

falowej stanu wzbudzonego* Na jej postawie związał

energie wzbudzeń z eksperymentalnie zmierzonym czynni-

kiem strukturalnym

Ten sam rezultat otrzymał autor /30/ dla temperatury

zera absolutnego stosując metodę rozszczepienie funkcji

Greena, nie postulując jednak kształtu funkcji falowej.

W tej samej pracyt porównanie odpowiednich mosentów

pozwoliło również na wyznaczenie kwadratu średniej e-

nergii wzbudzeń jako sumy trzech składników

Pierwszy człon odpowiada energii kinetycznej swobodnych

atomów,, trzeoi - wkładowi oddziaływania, a drugi Inter-

ferencji między członem kinetycznym 1 potencjalnym.

Ideę Peynmana rozwinęli Jackson I Feenberg /31/,

którzy stpsująo postulowaną przes Feynmana postać funk»

ojl falowej wzbudzeń elementarnych oraz rachunek zabu-

rzeń Brilloulna-Wignera otrzymali dobrą zgodność krzy-



wej uyeperejl fenonowo-rotonovej • punktami doświadczal-

nymi* W raehunkaoh tyoh wyateattje ozynnlk atrukturalnyt

kttfrego poatać bran* Jeat в doświadeaenia.

3 3 • ^'УУ* d y*PfFf >^y2 n o i l o i r o" r o* < I I M > wf f «etoda women-
toy

Ola pełności obrazu warto przytoozyć najwaznlejaze

wyniki jakie mozoa otrzymać Metodą momentów v obsaar*e

krsjrwej fotonowo-rotonowJ • ZoaJOBOŚĆ oztereob шовеп-

t<Sw korelacyjnej funkojl gtstość-(f stoić pozwala na ana-

lezlenle dynaalosnego osynnlka struktoralnego S(fc),k)

w poitaoi «omy dwn fankojl delta (19,1), któryoh poło-

senla salesą od wektora falowege. Okasuje «le pray tyra,

se w obasarse. wektorów falowyoh anlejeayob od kilku ff

prsewa*ająoe natfsenle ekuplone Jeat w nltej położonej

krsywej Cu^(k). Ponlewai doświadczenie wpkazuje, *e

w obesarze k < 2 1"* pik odpowladająojr eleaentarnya wzbu-

dzeni ош jeat bardzo lnteneywny, wito шожпа sieć nadzle-

jf( ze bardziej Intensywna fankoja delta, jako fankoja

k 9 bfdzle «konoentrowana w pobliżu dośwladoaalnle wyzna-

czonego Bąkałam».

Do numerycznego wyllozenla krzywej dyaperajl utyto

•OMatów (14.4), (i4.i), (14.11), (14.12) wyllozonyeh

na podetawle dwaozaatkowej funkoji rozkładu g(r) oraz

tmkejl falowej (14Л) z b - i.ie 1 • - б po-



danej w pracy Sonlffa 1 Verleta /18/. Występująca

w drugim momenole Sg(k) trtfjosąstkowa tunkoja korelaojl

zastąpiona została przybliżeniem superpozyoyjnym. War-

toiol krzywej dyspersji wyllosono na podstawie wzorów

(8.4). (Ma podstawi* tych samych wzorów wyllosono

w rosdslale 3 krzywe CJ^^ (k) dla к > 2 i""1.) Wyniki

. pokazano na rys. 23. Dla llustraojl narysowano rtfwnle*

krzywą Feynaana, eiosnjąo S(k) podana w oytowanej pra-

oy /18/. Ersywa otrsyaana przy ozyoln oztereob •ошеп-

tów Jest bllsej obserwowanej nls krzywa Геупвшяа. S^w-

nlez BlnlzmB rotonowe Jest bardslej wyraziste. Otrzy-

maną krsywą jtosna nałosyć na doiwladosalną prses snianf

skali energii• Brak dokładnyoh wariośol drogiego шо-

nentu dla к { 0.7 i"1 nie poswollł Aa prsedłosenle krsy-

wej dyspersji do k«0.

•a pierwszy rzut oka otrzymana krzywa ni* odzwler-

oledla danych dotfwladosalnyoh, ale nalety pr>ypoanlećt

se połosenlA. wyliosonej fnnkojl delta ale aoana ateisa-

mlui s mierzony» maksimms rozkładu. Hosna Jednak po-

wledsle^. se otrzymana krsywa dobrse odswleroledla ten-

dsaoj* saoaowamla elf dynamlesmege esynnlka stroktnral- .

nego. '' •'•

Mlestety ni* moiaa przeprewadalo" tyoa oMtoaen

stosnjąo momenty wylleseM w tej praey ma podstawie

Sg(r) otrzymanego z warmakm (14.10) ami w seperpeeyeyj-



- 139 -
i

\

aym, ani w prsyblltealv Aba» Frąyosyaą tago Jaet fakt,

te otrsyaany s tranaforaaojl i(r) osyonlk atruktura*ny

Jeet snaosale Baeiioujr wsglfd«!4 S(k) Sehlffa 1 Tarlata

/1.8/» oay tat S(k) »larsonago

W mutttpatwla tago nlard«notftf 8 o(k) S2(k) - s j ( k ) ^ о

nla Jeat spełni cna w prtadslala 0.7 < k^O.ll

(patrs paragraf 16) 1 aa tody esoentów ula яояпа atoao-
•г'

wać.

Podalfkowanla

. Sardaosnla dslfknjv Prof «dr Jarswm «lanlkowl sa

oanna uwagi 1 atporsanla wamnkdw imotllwlaJwob wy-

konania nlnlajtsaj praoy. •

Bownlat aardaasnla dsliknjf Praoownlkoa Praoownl

ObllosanlowaJ Inatytutn Flaykl Jądrowaj w Krakowla sa

tyosllwoić okasaną al w trakola wykonywania oblloiań

повагуоапуоп*
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