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Ciele doktorandského štúdia

- oboznámenie sa s aparatúrou jadrovej adiabatickej 
demagnetizácie 

- zaviesť kryštálovú ladičku ako nový nástroj na 
štúdium vlastností normálneho a supratekutého 3He

- štúdium Andrejevovskej reflexie použitím ladičky

- aplikovať techniku JMR pri skúmaní nového 
excitovaného stavu HPD



  

Základné vlastnosti 3He

3He fázový diagram

Energetické spektrum 
excitácií v B fáze
(priestor hybností) 

Energetické spektrum 
excitácií v A fáze
(priestor hybností) 

Dva atómy 3He vytvárajú 
Cooperov pár s L = 1 a S = 1
p vlnové, tripletné spinové
párovanie



  

Dave Clubb et al., JLTP 136 Nos.1/2 (2004), 1
Rob Blaauwgeers et al., JLTP 146, 537 (2007)

Kryštálová ladička

Vibrujúci drôt

S.N.Fisher et al., PRL 63 2566 (1989)

Mechanické rezonátory

Existuje mnoho typov rezonátorov: vibrujúce drôty, sféry,

mriežky, disky... Ale všetky majú čosi spoločné:

- rezonátory sú ponorené v kvapaline a vykonávajú vynútené oscilácie

- vlastnosti kvapaliny sú určované z charakteristík rezonančných kriviek

Typické príklady rezonátorov -  vibrujúci drôt, kryštálová ladička



  

Schéma merania ladičky

Schéma merania kryštálovej ladičky



  

Mechanické rezonátory - experiment

Dve kryštálové ladičky,  NbTi (13,5 μm) drôt

NbTi drôt f0  = 1119 Hz, Q ~ 2000
Ladička  f0 = 32673 Hz, Q ~ 200000 

NbTi drôt slúžil ako teplomer
3He-B pri tlaku 0,5 bar

NbTi drôt vo vákuu

Ladička vo vákuu



  

   Teplotná závislosť frekvenčnej 
šírky rezonancie

 Časový vývoj frekvenčnej šírky rezonancie
 počas chladenia v magnetickom poli
 a následnej demagnetizácie

Mechanické rezonátory - experiment



  

Turbulencia

Leonardo Da Vinci
1452 - 1519

- prvý vedecký pokus študovať turbulenciu (turbolenza)
 dávaním prekážok do cesty vode a sledovaním  dôsledkov

Observe the motion of the surface of the water, which
resembles that of hair, which has two motions, of which
one is caused by the weight of the hair, the other by the
direction of the curls; thus the water has eddying
motions, one part of which is due to the principal
current, the other to random and reverse motion.“



  

   Snímky povrchu ladičky 
z elektrónového mikroskopu

Je možné pomocou kryštálovej ladičky generovať (detekovať) turbulenciu?

Turbulencia



  

Časový vývoj rýchlosti kryštálovej 
ladičky po aplikácii excitačného pulzu

Jednoduchý model vysvetľujúci pozorované 
správanie rýchlosti ladičky

Turbulencia



  

V prípade supratekutej B fázy 3He

δp= ΔE F pF

A.F. Andreev, Sov. Phys. JETP, 19, 1228 (1964)

Malá zmena 
hybnosti!

Andrejevovská reflexia

A. F. Andreev



  

Tlmiaca sila pôsobiaca na 
jednotku plochy rezonátora

FT≈p f 〈nvg 〉[1−exp−λpf vkT ]
(S.N.Fisher et al., PRL 63 2566 (1989))

Andrejevovská reflexia skúmaná
mechanickými rezonátormi

<nvg> je tok excitácií

〈nv g 〉=n p f kT exp −Δ/ kT 

pf  - Fermiho hybnosť
λ -  konštanta – profil poľa rýchlostí
v – rýchlosť Pozorované režimy

- lineárny, sila úmerná rýchlosti  F = γv
- turbulentný, sila F = γ’v2 



  

Prečo je Andrejevovská reflexia 
taká užitočná?

Konštantný, na rýchlosti nezávislý výraz:

Δf 2=A exp −Δ /kT 

2πΔf2=γ=γ11− λp f
2kT

v

γ1=n p f  p f
2 λ exp−Δ /kT 

Tlmiaci koeficient γ:

môžeme vyjadriť ako

Ak vezmeme do úvahy  šírku
 rezonancie ladičky vo vákuu ∆fvac , 

a vzťahy vyššie, logaritmovaním 
dostávame konečné vyjadrenie

V našej teplotnej oblasti 
( 0,2 – 0,3 T/TC ) 

Z BCS teórie máme 

Δ T ≈ Δ 0

ln Δf 2−Δf vac =ln A −1,76
T c
T

Δ 0=1,76kT c



  

Andrejevovská reflexia - výsledky

Závislosť umožňujúca určiť hodnotu 
energetickej medzery ∆(0)  = 1,73 kT

c

Sklon závislosti určuje konštantu profilu 
rýchlostného poľa λ = 1,248



  

Homogénne Precesujúca Doména

Generácia HPD pomocou RF pulzu 

Homogénne Precesujúca Doména (HPD) je 
makroskopickým prejavom magnetickej 
supratekutosti. Vzniká v dôsledku 
existencie spinových supratekutých 
prúdov a dipól-dipólovej interakcie.
HPD môže byť opísaná aj jazykom Bose-
Einsteinovej kondenzácie magnónov

HPD je dynamický rovnovážny stav a ako 
taký môže byť excitovaný ->
- torzné oscilácie
- povrchové oscilácie doménovej steny

Povrchové oscilácie doménovej steny



  

HPD – schéma merania

Schéma merania používaná 
pri generácii, excitácii a 
meraní HPD s využitím 
techniky kontinuálnej JMR



  

Grigorij E. Volovik

HPD ako BEC magnónov

Twenty years of magnon Bose condensation and spin current superfluidity in 3He-B,
JLTP 150 135 (2008)

Aj kvázičastice, resp. excitácie môžu 
vytvárať BEC, ak je doba ich života 
dostatočne dlhá.

Pekným príkladom BEC magnónov je 
aj HPD v supratekutej B fáze 3He.



  Vf pole narúšajúce 
symetriu

Non-Goldstonov mód 

magnónového BEC
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NMR v rotujúcej
       sústave        

Non-Goldstonov mód 

magnónového BEC
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Torzné oscilácie



  

Frekvenčná závislosť indukovaného signálu meraného
 v pozdĺžnej cievke a v rovnakom čase meraný signál
 pozorovaného oscilačného módu.

Non-Goldstonov mód 

magnónového BEC



  

Závery

1. Kryštálová ladička umožňuje detekovať a generovať    
kvantovú turbulenciu.

2. Andrejevovská reflexia študovaná ladičkou nám 
umožňuje určiť hodnoty energetickej medzery a 
konštanty charakterizujúcej profil rýchlostného poľa.

3. Nový excitovaný mód HPD je možné opísať jazykom 
kvantovej teórie poľa ako non-Goldstonov mód BEC 
magnónov
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