
Roterande Bose-Einstein-kondensat:

en populärvetenskaplig sammanfattning

Sara Bargi

May 26, 2008

Denna uppsats handlar om Bose-Einstein-kondensation (BEC), som är ett
fenomen som kan inträ�a för vissa ämnen vid mycket låga temperaturer, när-
mare bestämt temperaturer bara några miljarddelars grad över absoluta nollpunk-
ten. Namnet härstammar från herrar Bose och Einstein (och inte efter �Bosse
Einstein� som någon trodde jag sa en gång), vilka redan 1924 förutsade fenomenets
existens, men i den fysiska verkligheten lyckades man inte veri�era det förrän
1995 - en bedrift för vilken 2001 års Nobelpris delades ut. BEC är ett rent
kvantmekaniskt fenomen, så för att förklara vad det innebär börjar jag med lite
kvantmekanik.

Tänk dig att du har en sluten behållare med gas inuti. Vid rumstemper-
atur rör sig molekylerna i gasen och far runt i lådan huller om buller. De
kommer ha en viss medelhastighet, men de enskilda molekylerna har inte exakt
samma hastighet, utan det �nns en spridning: några rör sig lite fortare och
andra långsammare. Detta är vad vi kallar en klassisk gas (i motsats till kvant-
mekanisk), och varje enskild molekyl följer Newtons mekaniska lagar. Trots att
molekyler i allmänhet är väldigt små kommer de alltså i princip att bete sig på
samma sätt som till exempel tennisbollar och spelkulor.

Om vi så sänker temperaturen kraftigt, så kommer den klassiska beskrivnin-
gen inte längre fungera. Det visar sig nämligen att vid mycket låga temperaturer
så kan molekylerna inte längre ha vilken hastighet som helst, utan bara vissa
är tillåtna: systemet beter sig nu kvantmekaniskt. Man kan jämföra det (nå-
got oegentligt) med att en tennisboll, oavsett hur hårt du kastade den, ändå
bara skulle kunna anta vissa förutbestämda hastigheter. Varje hastighet som
är tillåten svarar mot ett tillstånd för partikeln, och en partikel som be�nner
sig i ett visst tillstånd har vissa egenskaper som hör ihop med tillståndet, som
hastighet, energi med mera.

Det visar sig också att vid riktigt låga temperaturer, så �nns det två olika
regler för vilka hastigheter, eller tillstånd, som är tillåtna. Alla partiklar i univer-
sum (som vi känner det idag) kan delas in i två övergripande kategorier, beroende
på vilken regel de följer: de är antingen bosoner eller fermioner. Elektronen,
neutronen och protonen är alla fermioner, medan fotonen (�ljuspartikeln�) är en
boson. Men två fermioner som sitter ihop blir en boson, medan två bosoner blir
ännu en boson, och en boson som sitter ihop med en fermion blir en fermion.
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Figure 1: Exempel på partiklar som är fermioner respektive bosoner.

Det är som att addera udda och jämna tal, där de udda talen är fermioner: två
udda blir ett jämnt, två jämna också ett jämnt, men ett udda och ett jämnt
blir ett udda. Så vi förstår att en vanlig väteatom, som består av en proton
och en elektron - alltså två fermioner - blir en boson. Deuterium däremot, som
är väte med en extra neutron i kärnan, är en fermion. På samma sätt kan vi
förstå att en proton tillhör fermionerna, om vi vet att den består av tre kvarkar,
som var och en också är en fermion. Även större atomer kan delas in i grup-
perna fermioner eller bosoner: har de ett jämnt antal protoner, neutroner och
elektroner så är de bosoner. En liten illustration av detta �nns i Fig. 1.

För fermioner gäller att som mest en enda partikel i ett visst system kan ha
ett visst tillstånd. I en kall fermiongas har alltså alla atomer (om vi antar att
gasen består av atomer) olika hastighet. Bosoner däremot kan vara hur många
som helst i samma tillstånd, och det är här Bose-Einstein-kondensation inträ�ar:
om gasen är tillräckligt kall, så kommer alla atomer vilja ha sin lägsta möjliga
hastighet, och de kommer alla sjunka ned i samma tillstånd. Så BEC inträ�ar
bara för bosoner (även om superkalla fermioner också kan uppvisa intressanta
fenomen).

Man kan fråga sig om inte stillastående borde vara den lägsta hastigheten.
Men faktum är att för partiklar som är instängda i någon form av behållare så
gäller enligt kvantmekaniken att de aldrig kan vara helt stilla. De har alltid en
viss - om än mycket låg - hastighet.

För atomer som alla har samma tillstånd gäller att de har exakt samma egen-
skaper - inte bara sin lägsta möjliga hastighet. Detta får givetvis konsekvenser
för hur den kondenserade gasen beter sig som helhet, och det visar sig händelse-
vis att denna gas har �era mycket intressanta egenskaper. Jag koncentrerar mig
på en: den super�ytande egenskapen. Det är nämligen denna som blir tydlig
under rotation, och det är åt rotation som jag har ägnat min forskning.

Redan 1938, när de super�ytande egenskaperna först upptäcktes, föreslogs
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att det fanns en koppling mellan dessa och BEC. Det var då några forskare,
Kapitza i Moskva respektive Allen och Misener i Cambridge, som hade upptäckt
att �ytande helium vid tillräckligt låg temperatur kunde �yta genom hur smala
rör som helst. Detta är ett sätt på vilket super�uiditet tar sig uttryck, men som
sagt var skulle vi studera rotation. Så låt oss ta ett annat exempel, och börja
från början med det som redan är känt. Vi tar en ringformad sockerkaksform
och fyller den med vatten och ställer den på en vinylskivspelare. Vi förstår
då intuitivt att vattnet kommer börja rotera tillsammans med behållaren när
vi slår på skivspelaren. Efter en inställningsperiod kommer sockerkaksform,
vatten, och skivtallrik alla ha samma hastighet. Vi vet också att om vi stänger
av skivspelaren, så kommer den på grund av friktion i de rörliga delarna så
småningom sluta rotera, och så även kakformen och slutligen även vattnet.

Inget konstigt med detta, kan man tycka. Och det är det inte heller - vatten
är en så kallad �normal� vätska, till skillnad från en �super�ytande�. Så låt oss
göra om samma experiment, men vid mycket låg temperatur, och med �ytande
helium i sockerkaksformen istället.

Vi föreställer oss alltså �ytande helium i en ringformad form, som roterar
kring sitt centrum. Vid experimentets början låter vi temperaturen vara cirka
tre grader över absoluta nollpunkten, alltså 3 kelvin (K). Vi roterar formen
mycket sakta, och heliumet kommer rotera med behållaren, precis som vat-
tnet gjorde. Det intressanta händer om vi sedan sänker temperaturen så att
den blir lägre än 2.17K. Då kommer nämligen heliumet att upphöra att rotera,
även om vi fortsätter snurra på behållaren! Heliumet påverkas alltså inte län-
gre av friktionen från behållarens väggar. Denna e�ekt kallas ibland för Hess-
Fairbanke�ekten, efter dess upptäckare.

E�ekt nummer två som är ett tecken på super�ytande egenskaper kan verka
likartad men är egentligen ett något annorlunda fenomen. Vi börjar experi-
mentet precis som tidigare, men istället för att rotera behållaren mycket långsamt,
så får den nu snurra ganska fort. Återigen kommer helium vid 3K att rotera med
sin behållare. Men denna gång, om vi sänker temperaturen under den kritiska
punkten 2.17K, så kommer heliumet fortsätta snurra. Låt oss då sluta rotera
behållaren. Fascinerande nog så kommer heliumet fortsätta rotera, som om vi
aldrig stängt av behållarens rotation. Denna kvarvarande rotation i heliumet
kan fortsätta under mycket lång tid.

Det �nns alltså en tydlig likhet med superledande material: de kan ju leda
ström utan resistans, och på liknande sätt kan super�ytande ämnen �yta utan
viskositet.

Det är inte så lätt att se varför dessa fenomen skulle ha något med Bose-
Einstein-kondensat att göra, och det blir inte så väldigt mycket lättare efter
många års forskning - det exakta sambandet mellan super�ytande egenskaper
och BEC, om det �nns, är ännu omtvistat. Det är bland annat därför man vill
studera BEC i metallgaser, för dessa är system vi förmår kontrollera mycket
väl experimentellt, och som vi också har viss kunskap om hur vi ska modellera
matematiskt. Och det är alltså det här sistnämnda jag har ägnat två år åt:
jag har tillämpat känd kvantmekanik för att göra beräkningar på ett system av
mycket kalla atomer.
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Dessa kalla atomer är alltså i regel metallgaser, vilket kan låta som en para-
dox: metall i gasform vid mycket låg temperatur? Metall vill ju vanligtvis anta
fast form redan vid rumstemperatur. Så man går tillväga på så sätt att man
hettar först upp en metall, till exempel rubidium eller natrium, så mycket att
atomer börjar lämna metallytan och övergå i gasform. Sedan frånskiljer man
gasen från det som är kvar av den fasta metallen, och håller den i ett vakuum
så att metallgasen blir en miljon gånger tunnare än vanlig luft. Då kan man
kyla bäst man vill - avstånden mellan atomerna är så stora (stora med en atoms
mått mätt) att atomerna helt enkelt inte får tillfälle att bilda ett fast ämne. Jag
nämnde innan att helium blir super�ytande vid cirka 2.17K. Men för att uppnå
BEC i en metallgas krävs långt mycket lägre temperaturer: cirka 0.000 000 1K
krävs vanligtvis för att få alla atomer att sjunka ned i sitt lägsta tillstånd. Detta
är alltså bara hundra miljarddelars grad över absoluta nollpunkten.

Mitt första forskningsprojekt (pub-

Figure 2: En magnetfälla för atomer har
samma e�ekt som om varje atom satt
fast i sex stycken fjädrar.

licerat i [1]) handlade om rotation av
Bose-Einstein-kondensat i en speciell
typ av behållare. Ett BEC kan givetvis
inte förvaras i en vanlig sockerkaks-
form. Istället är det ofta ett magnet-
fält som håller dem på plats. Detta
magnetfält kan ha olika form, och beroende
på dess form kommer Bose-Einstein-
kondensatet att bete sig olika. Det
vanligaste är att magnetfältet påverkar
atomerna precis som om de satt fast
i sex stycken fjädrar, med jämvikt-
släget i fällans centrum: ju längre bort
från magnetfältets centrum en atom
råkar be�nna sig, desto starkare verkar

fältet för att föra dem tillbaka till centrum. Krafter som fungerar som fjäderkrafter
är mycket vanliga och viktiga i fysiken och kallas för �harmoniska�. Hur de verkar
�nns illustrerat i Fig. 2. Så vad händer om vi roterar ett BEC i en harmonisk
magnetfälla?

Om vi börjar med att rotera riktigt långsamt, så händer faktiskt - ingenting.
Atomerna kommer vara stilla precis som heliumet i experimentet ovan. Men
om vi roterar med en viss hastighet, så kommer atomerna rotera, och bilda
något vi kan kalla en kvantvirvel. Denna påminner om virvlar som kan bildas
i �vanliga� gaser och vätskor; som tornados, eller små virvlar som uppkommer
efter en åra, och så vidare. Men det �nns en viktig skillnad: i en vanlig virvel
kan den roterande vätskan ha vilken hastighet som helst, men i kvantvirveln så
är bara vissa speci�ka hastigheter tillåtna (precis som med gasen i lådan).

Om vi sedan har ytterligare högre rotationshastighet så kan det bildas två
virvlar, eller tre, eller fyra, eller hundra, beroende på hur hög hastigheten är.
Men i [1] visar vi att om vi har en �anharmonisk� magnetfälla, som inte beter
sig exakt som en fjäder, så får vi inte ett ökat antal virvlar när vi ökar rotation-
shastigheten. Istället förändras storleken på virvelns �kärna� - det som kallas öga
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Figure 3: Ett Bose-Einstein-kondensat under ökande rotation. Figurerna är från
mina egna teoretiska beräkningar. Överst visas vad som händer i den vanliga
typen av fälla, och nederst ser vi utvecklingen när vi har den lite speciella
�anharmoniska� fällan som används i [1].

i orkaner, där allting är stilla. Först får vi en virvel precis som med den vanliga
magnetfällan. Men om vi roterar snabbare så får vi istället för två virvlar en
virvel med en större kärna. Och om vi roterar ännu snabbare så får vi en virvel
med en ännu större kärna. Som ni kanske redan gissat, så kan dock storleken
inte vara vilken som helst, utan ökningen sker i bestämda steg, och bara vissa
storlekar är tillåtna. Bilder på hur det kan se ut �nns i Fig. 3, där gasen är vit
och svart är tomrum. Dessa bilder är produkten av mina egna beräkningar. Den
beräkningsmetod jag har använt kallas diagonalisering och är mycket noggrann
(ibland till och med exakt), men med detta följer att man måste räkna på små
system, och inte kan studera alltför höga rotationshastigheter.

Min andra artikel [2] handlar om Bose-Einstein-kondensat som består av
två komponenter. Dessa komponenter skulle till exempel kunna vara två olika
isotoper av samma atom, t.ex. 85Rb och 87Rb, båda vanligt förekommande
i BEC-experiment. Men jag har i den matematiska behandlingen förenklat
betydligt: båda komponenterna följer exakt samma lagar (det vill säga de skulle
vara av samma isotop), men de är särskiljbara. Detta kan låta som en trivialitet,
men det har djupgående konsekvenser i kvantmekanikens värld. Kvantmekaniska
partiklar är nämligen generellt sett inte särskiljbara: om vi har två elektroner
som krockar med varandra, och en kommer in från höger och en från vänster,
så kan vi inte efter krocken säga vilken elektron som var vilken. Det �nns inget
sätt att märka elektroner! Atomer, däremot, kan under vissa förhållanden vara
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Figure 4: Två-komponents Bose-Einstein-kondensat under rotation.

�märkta�. Antag att vi har en atomtyp A och en atomtyp B. Vi kan skilja på
en A och en B, men vi kan inte skilja två olika A från varandra.

Detta har långtgående konsekvenser för den matematik som hanterar väx-
elverkan mellan atomerna. Om vi bara har atomer av A-typ, till exempel, så har
vi bara en typ av atomkrockar: atom A krockar med atom A. Om vi däremot
har A- och B-atomer, så har vi plötsligt tre olika krockar: A krockar med A, B
med B, eller en A med en B. Och detta gör skillnad för hur hela gasen beter sig.

Låt oss titta på de roterande kondensaten igen. Nu studerar vi ett roterande
system med lite färre atomer av A-sorten, och något �er av B-sorten. Vid en
långsam hastighet så kommer B-atomerna ligga stilla i mitten, medan A-sorten
roterar runt B! Och detta trots att de båda känner lika mycket av att vi roterar
magnetfältet som håller dem fångna. Om vi sedan ökar hastigheten, så kommer
situationen att bli den omvända: A kommer ligga still i mitten, och B rotera
kring A. Ökar vi sedan ännu mer, så kommer återigen B rotera kring A, men
nu med en större kärna, precis som med den speciella magnetfällan i föregående
artikel. Och faktum är att orsaken i de två fallen är densamma: de stillaliggande
A-atomerna har samma e�ekt på de roterande B-atomerna, som den speciella
magnetfällan hade på atomerna i förra artikeln.

Det hela �nns illustrerat i Fig. 4, där jag har ritat komponent A i lila, och
komponent B i grönt. Intressant att notera är att om vi tittar på hela gasens
densitet, i vitt, så syns inte längre virveln lika tydligt, eller ens över huvud taget.

Så vad ska då det här vara bra för, kan man fråga sig. Det �loso�ska svaret
på den frågan är: det vet vi inte än. Många stora upptäckter, från elektriciteten
till lasern, ansågs från början vara meningslösa kuriositeter. Jag har ägnat mig
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åt en form av grundforskning, och min egen motivation har till stor del varit ren
ny�kenhet: här har vi en gas med ovanliga egenskaper. Hur ser dessa egenskaper
egentligen ut, och varifrån kommer de?

En mer konkret anledning kommer från det faktum att BEC i metallgaser
är system som vi förmår kontrollera mycket väl experimentellt, mycket bättre
än många andra system. Dessutom kan vi ofta även beskriva dem mycket väl
teoretiskt. Så det �nns en möjlighet att vi kan använda våra kunskaper om
BEC för att förstå andra, mer komplicerade fenomen i system som inte lika lätt
låter sig kontrolleras.

Men man kan även svara att syftet med forskningen heter atomtronik, eller
atomtronics på engelska. Idén är att man skapar kretsar där det är atomer som
för informationen vidare, istället för som i elektroniken, där det är elektroner
som står för transporten (elektrisk ström är ju elektroner som rör sig!). Kalla
atomer anses av vissa vara viktiga komponenter i framtida kvantdatorer, och det
�nns teorier för hur man kan skapa en transistor med hjälp av ett BEC. Flera
forskargrupper har idag lyckats integrera BEC i elektroniska mikrochip. De
ledningar som �nns i chipen skapar då magnetfält som utgör fällor för atomerna
i gasen, och gasen svävar ovanför chipet. En liten brasklapp kanske kan vara på
sin plats dock - vissa av dessa idéer är ganska vilda. Men det är delvis det som
gör Bose-Einstein-kondensation till ett så spännande forskningsområde idag.
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