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ΜιαΜια πολύπολύ σύντομησύντομη εισαγωγήεισαγωγή



ΨυχράΨυχρά άτομαάτομα: : ΜιαΜια νέανέα μορφήμορφή τηςτης ύληςύλης

• Τα τελευταία 20 έτη έχει καταστεί δυνατό να παγιδεύσουμε και

να ψύξουμε άτομα σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες

• Υπό τις συνθήκες αυτές τα άτομα συμπεριφέρονται με έναν

πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ουσιαστικά προσφέροντάς μας μια νέα

μορφή ύλης



σωματιδίων :

Μποζόνια, με ακέραιο σπιν

Φερμιόνια, με ημιακέραιο

σπιν

Μποζονικά έναντι φερμιονικών ατόμων

Αρχή του Pauli

A. G. Truscott et al., Science 291291, 2570 (2001) «Κλασσικό» αέριο



ΜαγνητικήΜαγνητική//οπτικήοπτική παγίδευσηπαγίδευση

Χωρικά εξαρτημένα μαγνητικά/ηλεκτρικά πεδία

(Φαινόμενο Zeeman/Stark)
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Laser beams

ΨύξηΨύξη μέσωμέσω φωτόςφωτός laserlaser
Η δύναμη είναι αντίθετη στη φορά κίνησης
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ΨύξηΨύξη μέσωμέσω φωτόςφωτός laserlaser
Η δύναμη είναι αντίθετη στη φορά κίνησης



ΨύξηΨύξη τωντων ατόμωνατόμων



ΨύξηΨύξη τωντων ατόμωνατόμων

«Πολλά» & «θερμά» άτομα



«Πολλά» & «θερμά» άτομα Λιγότερα & πιο ψυχρά

ΨύξηΨύξη τωντων ατόμωνατόμων



Ρεύματα τα οποία

παγιδεύουν τα άτομα

Δέσμες laser οι οποίες

ψύχουν τα άτομα

Νέφος ατόμων

ΕκφυλισμέναΕκφυλισμένα άτομαάτομα



ΚβαντικάΚβαντικά φαινόμεναφαινόμενα: : έναςένας μακρύςμακρύς δρόμοςδρόμος



ΆτομαΆτομα:: σωματίδιασωματίδια ήή κύματακύματα;;

Δύο κλίμακες μήκους:

Μήκος de-Broglie & απόσταση μεταξύ των
ατόμων



««ΚλασσικάΚλασσικά»» καικαι ««κβαντικάκβαντικά»» σωματίδιασωματίδια

«Υψηλή» θερμοκρασία «Mέση» «Χαμηλή»



ΜποζονικάΜποζονικά έναντιέναντι φερμιονικώνφερμιονικών ατόμωνατόμων

A. G. Truscott et al., Science 291, 2570 (2001)

(3p, 4n)                                                     (3p, 3n) Αρχή του Pauli 
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Συμπύκνωση Bose Einstein κατάσταση της ύλης, όπου ένας μακροσκοπικός

αριθμός (μποζονικών) σωματιδίων καταλαμβάνει

μια κβαντική κατάσταση του συστήματος



Μετάβαση φάσης σε ένα μποζονικό αέριο: 

Μακροσκοπική κατάληψη μιας κβαντικής κατάστασης

του συστήματος

Κβαντικά φαινόμενα: μακροσκοπική κλίμακα!

ΣυμπύκνωσηΣυμπύκνωση BoseBose--EinsteinEinstein



• Φαινόμενα συμφωνίας

• Κβαντικές μεταβάσεις φάσεως

• Νέα «συλλογικά» φαινόμενα

• Μη-γραμμικά φαινόμενα – σολιτονικα κύματα

• Υπερ-ρευστότητα

ΣυμπύκνωσηΣυμπύκνωση BoseBose--EinsteinEinstein



ΤυπικέςΤυπικές κλίμακεςκλίμακες

• Έως εκατομμύρια ατόμων

• Έως 0.1 mm

• 100.000 φορές πιο αραιά από τον αέρα:

• Κρίσιμη T : 10.000.000 φορές μικρότερη από του Ηλίου

• Θερμικές ταχύτητες: mm/sec 

• Περίοδος ταλαντώσεων 0.1 sec

• Χρόνος ζωής: λεπτά
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ΒραβείαΒραβεία Nobel Nobel στηστη ΦυσικήΦυσική, 1997 , 1997 καικαι 20012001

or development

of methods to

cool and trap

atoms with laser

light”

“For the 

achievement of 

Bose-Einstein 

condensation in 

dilute gases of 

alkali atoms, and 

for early 

fundamental 

studies of the 

properties of the 

condensates



ΗΗ έρευναέρευνα τηςτης ομάδαςομάδας μαςμας



ΤοπολογικώςΤοπολογικώς μημη--τετριμμένεςτετριμμένες παγίδεςπαγίδες



Persistent currents

Παραβολική ̟αγίδα
+

Α̟ωστικό δυναµικό

C. Ryu et al., Phys. Rev. Lett. 99, 260401 (2007)

Laser 
beam

ΥπερΥπερ--ρευστότηταρευστότητα σεσε τοπολογικώςτοπολογικώς
μημη--τετριμμένεςτετριμμένες παγίδεςπαγίδες

• Τα άτομα
τοποθετούνται στην
παγίδα

• Τους δίδεται γωνιακή
στροφορμή

• Η περιστροφή τους
διαρκεί μέχρι 10 sec 
(εξαιτίας άλλων



Persistent currents

ΜιαΜια υλοποίησηυλοποίηση τουτου ««αεικίνητουαεικίνητου»»

Υπεραγωγοί, Υπερ-ρευστά



ΥπερΥπερ--ρευστότηταρευστότητα σεσε μίγματαμίγματα ατόμωνατόμων



ΥπερΥπερ--ρευστότηταρευστότητα σεσε μίγματαμίγματα ατόμωνατόμων

• Οι περιστροφικές ιδιότητες ενός μίγματος ατόμων έχουν

ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες

• Οι επιπλέον βαθμοί ελευθερίας εισάγουν ενδιαφέροντα

φαινόμενα τα οποία απουσιάζουν στην περίπτωση ενός

μόνο είδους ατόμων



J. Smyrnakis et al., Phys. Rev. Lett. 103, 100404 (2009)
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ΜίγματαΜίγματα ατόμωνατόμων σεσε ένανέναν δακτύλιοδακτύλιο



ΚρίσιμηΚρίσιμη τιμήτιμή τηςτης τιμήςτιμής ζεύξηςζεύξης
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«Σχετικός» πληθυσμός )/(
BAA
NNN +

J. Smyrnakis et al., Phys. Rev. Lett. 103, 100404 (2009)

Ευστάθεια



ΥπερΥπερ--ρευστότηταρευστότητα σεσε έναένα δυναμικόδυναμικό γεωμετρίαςγεωμετρίας τόρουτόρου

S. Beattie et al., Phys. Rev. Lett. 110, 025301 (2013)

Persistent currents of various winding numbers



)/()( NNNNP +−=

ΥπερΥπερ--ρευστότηταρευστότητα σεσε έναένα δυναμικόδυναμικό γεωμετρίαςγεωμετρίας τόρουτόρου

S. Beattie et al., Phys. Rev. Lett. 110, 025301 (2013)



ΣπάσιμοΣπάσιμο τηςτης συμμετρίαςσυμμετρίας καικαι υπερυπερ--ρευστότηταρευστότητα
Z. Wu et al., to appear in Phys. Rev. A
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«Σχετικός» πληθυσμός

Μη-συμμετρική περίπτωση Συμμετρική περίπτωση



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

• Το φαινόμενο της υπερ-ρευστότητας σε ένα μίγμα δύο

μποζονικών αερίων παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

• Σε πρώτη προσέγγιση, θεωρώντας κανείς την «συμμετρική»

περίπτωση, μπορεί να κατασκευάσει ένα υπερ-ρευστό όπου βάσει

της ασυμμετρίας μεταξύ των πληθυσμών των δύο ειδών ατόμων

μπορεί να ελέγξει την υπερ-ρεύστη συμπεριφορά του συστήματος.

• Η «μη-συμμετρική» περίπτωση παρουσιάζει ακόμα πιο πλούσια

δομή.  



Ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος. Τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀθάνατον.

«Φαίδρος» του Πλάτωνα


