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Háttér !
Az ultrahideg atomi rendszerek technológiája hatalmas fejlődésen ment keresztül az 
elmúlt 20 évben, sokoldalú kísérleti technikát hozva létre. Ezt a fejlődést eredetileg az 
újfajta lézeres hűtési eljárások megjelenése indította el, amik lehetővé tették, hogy atomi 
gázokat a kvantum-degenerált tartományba hűtsenek, hat nagyságrenddel a mai legjobb 

kriosztátokkal elérhető hőmérséklet alá. !
Mára ezen gázok számos fizikai paramétere, többek között a kölcsönhatásuk, a kémiai 
potenciálok és a rendszer geometriája is tág határok között hangolhatóvá vált. Optikai 
rácsokkal és mesterséges mágneses terekkel a szilárdtestekéhez hasonló környezetet 
lehet létrehozni az atomok számára, továbbá mind bozonikus, mind fermionikus 
kondenzátumok és spines rendszerek is megvalósíthatók. Az ultrahideg rendszerek ezen 

flexibilitása miatt számos sokrészecskés kvantumrendszer kísérleti modellezésére 
alkalmasak, és újfajta nézőpontot biztosítanak mind szilárdtestfizikai, részecskefizikai és 
kozmológiai modellekhez. Azonban ugyanekkora jelentőségű, hogy az ultrahideg gázok 
rengeteg, addig soha meg nem figyelt fizikai jelenség forrásai voltak. !
Ebben a dolgozatban a többkomponensű ultrahideg gázok három különböző aspektusát 
tárgyalom térelméleti módszerekkel és numerikus szimulációkat használva: vizsgálom 

mind a gázok kölcsönhatását, mind azt, hogy a kölcsönhatás hogy hozhat létre egzotikus  
anyagi fázisokat és egészen újfajta gerjesztéseket. A dolgozat első részében 

megvizsgálom, hogy egy alacsony dimenziós kvantumgázban hogyan változik meg, és 
hogyan hangolható az atomi kölcsönhatás. Ezután feltárom az egzotikus szupravezető 
fázisokkal rendelkező gyengén kölcsönható háromkomponensű Fermi-gáz gazdag 

fázisdiagramját. Végül pedig azzal foglalkozom, hogy az atomok erős kölcsönhatása 
hogyan használható fel arra, hogy létrehozzunk és stabilizáljunk egy újfajta topologikus 
gerjesztést, egy ún. “Mott skyrmiont”.  



Célkitűzések !
A dolgozat első részében azt vizsgálom, hogy hogyan módosul egy kétrétegű geometriába 
szorított kétkomponensű gáz kölcsönhatása a bezáró potenciál hatására. Vizsgálatom 

célja, hogy újfajta kísérleti módszert javasoljak a kölcsönhatás hangolására ezekben a 
többkomponensű kétdimenziós rendszerekben. A kétrészecskés szórási problémát 
egzaktul megoldva megmutatom, hogy a bezáró potenciál kölcsönhatási rezonanciákhoz 
vezet, amik újfajta molekuláris állapotok megjelenésével vannak kapcsolatban. Rámutatok, 
hogy ezek a rezonanciák érzékenyen hangolhatók a rétegek távolságának változtatásával, 
és, meglepő módon, a két atomi komponens erősen kölcsönhatóvá tehető azáltal, hogy a 
rétegeket eltávolítjuk egymástól. Megmutatom azt is, hogy a rétegek távolságának 
növelésével a kvázi-kötött (instabil) molekuláris állapotok élettartama jelentősen megnő, 
ami lehetővé teszi, hogy rázásos spektroszkópiai módszerekkel először detektálják ezeket 
az állapotokat. A rendszer abszorpciós spektrumát térelméleti számításokkal 
meghatározva azonosítom a molekuláris állapotoknak megfelelő csúcsokat. !
A dolgozat második részében egy gyengén kölcsönható háromkomponensű, SU(3) 
kölcsönhatási szimmetriával rendelkező Fermi-gáz szupravezető fázisdiagramját 
vizsgálom, gyenge csatolás esetén. Ez a rendszer számos különleges jellemzővel 
rendelkezik, többek között a szupravezető és mágneses rendeződés közötti csatolással, 
ami kétkomponensű rendszerek esetén szimmetria okokból tiltott. Célom, hogy 
feltérképezzem a rendszer teljes fázisdiagramját a hőmérséklet és a kémiai potenciálok 
függvényében, amihez egy önkonzisztens mozgásegyenlet-módszert és egy gaussi 
variációs módszert használok. Ezek a szupravezető és a mágneses rendeződést 
egyenrangúan képesek figyelembe venni, szemben a korábbi elméleti megközelítésekkel. 
Megmutatom, hogy az ultrahideg atomi gázokra jellemző nemkonvencionális 
szupravezető-normál átmenet elsőrendűvé válik alacsony hőmérsékleten, és hatására 
speciális, O(2,2) szimmetriájú kritikus pontok jelennek meg a fázisdiagramon. Egyszerű 

energia- és szimmetriaérvekkel elemzem az összetett fázisdiagram struktúráját, végül 
pedig megmutatom, hogy a szabadenergia Ginzburg—Landau-sorfejtésének mely tagjai 
felelősek a fázisdiagram diszkrét forgási szimmetriájáért, és numerikusan meghatározom 

az együtthatóikat. !
A dolgozat utolsó részében megmutatom, hogy miképpen lehet egy ultrahideg atomi gáz 
erős kölcsönhatását kihasználva létrehozni és stabilizálni egy újfajta topologikus 
gerjesztést, egy “Mott skyrmiont”, továbbá analizálom a skyrmion kísérleti jeleit. Hasonló 
stabil, két vagy három dimenziós topologikus gerjesztéseket eddig még nem sikerült 
ultrahideg atomi környezetben megfigyelni, ezen rendszerek egy általános instabilitási 
problémája miatt. Az itt bemutatott kísérleti javaslatban azt használom ki, hogy egy 1-es 
spinű nematikus szuperfolyadék egy mély optikai rácson Mott-szigetelő állapotot hozhat 
létre a csapa közepén, amit a szuperfolyadék héja vesz körbe. Ezen a kompakt héjon 

természetes módon megvalósítható egy skyrmion állapot, aminek extrém stabilitását 
numerikusan igazolom. Ezek után két javaslatot teszek a skyrmion kísérleti 
megvalósítására, és numerikusan modellezem annak kísérleti jeleit a rendszer csapdabeli 
abszorpciós képében és ún. time-of-flight képében. Végül pedig analitikus számításokkal 
megmutatom, hogy a skyrmion topologikus csavarodása jelentősen módosítja a 
szuperfolyadék gerjesztési spektrumát. Ennek hatására a skyrmion egyértelműen 

detektálhatóvá válik modulációs spektroszkópiával.  



Új tudományos eredmények !
1. A transzverz harmonikus oszcillátor módusokat végtelen rendig felösszegezve 

megoldottam egy kétrétegű, kétdimenziós struktúrába szorított kétkomponensű 

ultrahideg gáz szórási problémáját, és megmutattam, hogy a bezáró potenciál hatására 
számos kötött és kvázi-kötött molekuláris állapot jön létre a rétegek között. Ezen 

állapotok hatására az atom-atom kölcsönhatásban erőteljes rezonanciák figyelhetők 
meg, amik a rétegek távolságának változtatásával hangolhatók is. Így, meglepő módon, 
a gáz erősen kölcsönhatóvá tehető azáltal, hogy a rétegeket eltávolítjuk egymástól 
[T1]. !

2. Megmutattam, hogy a rétegek közötti óriás molekuláris állapotok élettartama 
jelentősen megnövekszik a rétegek távolságának növelésével, így ezek az állapotok 
megfigyelhetőekké válnak ún. rázásos spektroszkópiával. Egy híg Bose-gáz esetére 
meghatároztam a rendszer modulációs spektrumát buborékdiagram-közelítésben, és 
azonosítottam a molekuláris állapotoknak megfelelő gerjesztési csúcsokat. Ehhez a 
gáz kölcsönhatási vertexét és sajátenergiáját létradiagramokat végtelen rendig 

felösszegezve számítottam ki [T1]. !
3. Feltérképeztem egy gyengén kölcsönható három-komponensű fermionikus gáz teljes 

szupravezető (SC) fázisdiagramját a hőmérséklet és a kémiai potenciálok 
függvényében, vonzó SU(3) szimmetrikus kölcsönhatás mellett. A fázisdiagram számos 
első és másodrendű SC-normál valamint elsőrendű SC-SC átmenetet tartalmaz, 
továbbá egzotikus O(2,2) szimmetriájú trikritikus vonalakat. A fázisdiagram 

meghatározásához egy önkonzisztens mozgásegyenlet-módszert és egy gaussi 
variációs módszert konstruáltam, amelyek segítségével le tudtam írni a szupravezető 
és mágneses rend kölcsönhatását a kétféle rendeződést egyenrangúan kezelve, 
szemben a korábbi elméleti megközelítésekkel [T2]. !

4. Szimmetriaérvekkel megmutattam, hogy a kölcsönhatás SU(3) szimmetriájából hogyan 

következik a fázisdiagram hatfogású forgási szimmetriája részecske-lyuk 
szimmetrikus esetben, ami részecske-lyuk szimmetriasértés esetén háromfogású 

szimmetriára csökken. Továbbá a szabadenergia Ginzburg—Landau-sorfejtésében 

azonosítottam azokat a tagokat, amelyek a fázisdiagram alacsony kémiai potenciál 
aszimmetriákkal jellemzett részének struktúrájáért felelősek, és numerikusan 

meghatároztam az együtthatóikat. Ezek a tagok szupravezető és mágneses rendeződés 
(és a kémiai potenciálok) csatolását írják le, és kétkomponensű rendszerek esetén 

szimmetria okokból első rendben tiltottak [T2]. !
5. Javaslatot tettem arra, hogy csapdázott ultrahideg atomok erős kölcsönhatását 

kihasználva hogyan stabilizálható egy nematikus szuperfolyadékban létrehozott 
skyrmion topologikus gerjesztés, optikai rács segítségével. A rendszer viselkedését a 
Bose—Hubbard-modellben vizsgáltam, és egy Hubbard—Stratonovich-transzformáció 
segítségével megalkottam a gáz szabadenergia-funkcionálját. Ennek numerikus 
minimalizálásával megmutattam, hogy az optikai csapda közepén létrejövő Mott-
szigetelő mag körüli szuperfolyadék héjban stabil skyrmion gerjesztés hozható létre 
[T3]. !



6. Numerikusan meghatároztam a skyrmion szuperfolyadék- és részecskesűrűség-
struktúráját, és megmutattam, hogy ezek hogyan jelennek meg a rendszer csapdabeli 
és úgynevezett time-of-flight abszorpciós képében. Emellett két kísérleti módszert 
javasoltam a skyrmion létrehozására [T3]. !

7. Megalkottam egy kétdimenziós effektív elméletet a szuperfolyadék-fluktuációk 
leírására, és megmutattam, hogy a skyrmion topologikus struktúrája jelentősen 

befolyásolja a gerjesztési spektrumot. Mind az energiaszintek, mind azok 
degenerációja jelentősen megváltozik a modellben megjelenő topologikus tagok 
hatására, amik összekapcsolják a spin- és sűrűség/fázisfluktuációkat, és elnyomják a 
szuperfolyadék sűrűségét. Megmutattam továbbá, hogy egy rácsmodulációs 
kísérletben egy alacsony energiás csúcs jelenik meg a skyrmion spin gerjesztési 
spektrumában a topologikus tagoknak köszönhetően, ami egyértelmű jele a skyrmion 

jelenlétének [T3]. !!!
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