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BevezetésA Bose-rendszer egy olyan kvantummechanikai soktestrendszer, amely részecskéinek spinjea Planck-állandó (}) egész számú többszörösével egyezik meg. Ezen rendszereket jellemz®kvantumstatisztikát két megalapozójáról Bose-Einstein statisztikának nevezzük. Ezen sta-tisztika alapjaiban magában hordozza egy fázisátalakulás lehet®ségét nem zérus tömeg¶részecskék esetén. Ezen fázisátalakulás, amelyet Bose-Einstein kondenzációnak nevezünk,igen alacsony h®mérsékleten megy végbe és lényege az, hogy a fázisátalakulás h®mérsék-lete alatt a rendszerben lev® atomok véges hányada foglalja el a legalacsonyabb energiájúállapoto(ka)t.A Bose-Einstein kondenzáció létezését kezdetben er®sen vitatták és kísérleti el®állításu-kra sem volt lehet®ség az akkori technikai feltételek mellett. Továbbá nyitott kérdés maradtaz is, hogy az atomok közötti kölcsönhatás hogyan befolyásolja az ideális kvantumgázbanmegjósolt fázisátalakulás lehet®ségét.A másodrend¶ fázisátalakulások általános elméletének kidolgozása (L. D. Landau) aztsugallta, hogy a 4He szuperfolyékonysága mögött egy fázisátalakulás rejlik, hogy alacsonyh®mérsékleten 4He-ban Bose-Einstein kondenzáció megy végbe. A Bose gázok mikroszkó-pikus és a Landau-féle fenomenologikus elmélet közötti kapcsolatra Bogoliubov és Beliaevmutatott rá. Az általuk kidolgozott mikroszkópikus elmélet alapjaiban magában hordozzaa Bose-Einstein kondenzáció létét.Az 1980-as évek közepét®l er®teljes kutatási tevékenység irányult a kondenzátumokel®állítására. A már ismert és új h¶tési technikák segítségével egyre alacsonyabb h®mér-sékleteket értek el, de a kondenzációhoz szükséges µK és az alatti h®mérsékletek eléréseembert próbáló feladatnak bizonyult. Végül 1995-ben két független csoportnak sikerülta Bose-Einstein kondenzátumot igazolhatóan el®állítani. Az egyik a Wolfgang Ketterlevezette MIT (Massachuttes Institute of Technology) csoport, amely 23Na gázban állítottel® kondenzátumot, míg a másik a �atal Eric A. Cornell és Carl E. Wieman vezette JILA(Joint Institute for Laboratory Astrophysics), amely 87Rb gázban ért el fázisátalakulást.Az els® kondenzátumokat ún. mágneses csapda alkalmazásával érték el. Mágneses1



csapdában az atomok spin szabadsági foka rögzített. Az ilyen típusú kondenzátumokatskalár kondenzátumoknak nevezzük, azaz a kondenzátumot egy skalár hullámfüggvénnyeljellemezhetjük. A kés®bbiekben lehet®ség nyílt arra, hogy a kondenzátumot a mágnesescsapdából áthelyezzék ún. optikai csapdába. Ez azt jelenti, hogy az atomok spin szabadságifoka felszabadul, amely a kondenzátumok még színesebb viselkedésének vizsgálatát teszilehet®vé.A skalár Bose-rendszerek alapegyenlete az ún. Gross-Piteavskii egyenlet. Ezen egyenletszármaztatható mind hagyományos kvantummechanikai megfontolások alapján, mind asokrészecske-rendszerekre alkalmazott másodkvantált formalizmusból. Ez eredetileg egyzérus h®mérsékleti közelítés, azaz a rendszer alapállapotát adja meg, de általánosításafelvilágosítást ad a véges h®mérsékleti rendszerben lev® kondenzátum viselkedését illet®enis. A Bose-rendszerek jellemz®inek meghatározása, a részecskék közötti kölcsönhatást is�gyelembe véve, mikroszkópikus szinten bonyolult, egzaktul nem végezhet® el. Egy sokrés-zecske rendszer alacsony h®mérsékleti viselkedése jól jellemezhet® az ún. kvázirészecskeképpel. Ennek alapgondolata az, hogy a bonyolult rendszerek alacsonyan fekv® energias-zintjei megkaphatóak egy ε(k) = }ω(k) energiaspektrumú ideális gáz összenergiájaként.Ez az ideális gáz nem más, mint kvázirészecskék rendszere. A kvázirészecskék energias-pektruma meghatározásának egyik lehetséges módja a lineáris válaszelmélet alkalmazása,amely megadja a kollektív gerjesztések spektrumát. Ennek alapja a megmaradó mennyisé-gekhez kapcsolodó különböz® s¶r¶ség korrelációs függvények felírása, amelyek szingulárispontjait vizsgálva a rendszer kollektív gerjesztéseinek spektruma megkapható. Ezek általá-ban komplex kifejezések, amelyek valós része adja meg a gerjesztés energiáját és a képzetesrésze a gerjesztés csillapodását. A Bose gázokban a részecskes¶r¶ség és a mágnesezettségmegmaradó mennyiség. A skalár gáz esetén a spin szabadsági fok kötött, így ebben csakrészecskes¶r¶ség-hullám, míg a spinor gázokban a különböz® spinhullám gerjesztések ismegjelennek. A mágneses tér alkalmazás tovább bonyolítja különböz® hullámok viselkedé-sét.A spinor Bose-gázok a spinek közötti kölcsönhatás milyensége alapján kétféle módon2



viselkedhetnek. Ha a spinfügg® kölcsönhatás csatolási állandója negatív, akkor ferromá-gneses, ha pozitív, akkor poláris esetr®l beszélünk a kialakuló fázisok tulajdonságai alap-ján. A kétféle típusú gázban a kölcsönhatásnak megfelel®en másként megy végbe a Bose-kondenzáció, így különböz®en viselkednek az elemi gerjesztések, más lesz a rendszer álla-potegyenlete is.A munka célkit¶zéseAz 1-es spin¶ Bose-gáz termodinamikai viselkedésének vizsgálata mágneses térben a má-sodkvantált formalizmus segítségével. Ennek keretében a Green- és korrelációs függvényekmeghatározása, majd ezen függvények szinguláris pontjainak vizsgálatával az egyrészecskeés kollektív gerjesztések diszperziós relációjának felírása. A másodkvantált formalizmuskereteiben a rendszer állapotegyenletének felírása egy els® rend¶ közelítésben, amely segít-ségével a rendszer teljes fázisdiagrammja felrajzolható mind a ferromágneses, mind a polárisBose-gáz esetén. Az állapotegyenletet megoldva megmutatható, hogy az egyes megmaradómennyiségek deriváltjai szoros kapcsolatban állnak a hozzájuk kapcsolódó korrelációs függ-vények sztatikus határeseteivel.Alkalmazott módszerek
• A Hamilton-operátort másodkvantált alakban homogén rendszerben mágneses térjelenlétében felírtam, melyben a Bose-Einstein kondenzációt egy kanonikus transz-formációt végrehajtva kezeltem.
• A kanonikus transzformációval kapott Hamilton-operátorból a perturbációszámítássegítségével meghatároztam a véges h®mérséklet¶ Green- és korrelációs függvényeket.
• A Green- és korrelációs függvények a fels® komplex félsíkra való kifolytatásával azegyrészecske és kollektív gerjesztéseket felírtam.3



• Analitikus és numerikus módszereket alkalmazva határoztam meg az elemi gerjesz-tések spektrumát és megoldottam a rendszer nem lineáris állapotegyenletét.TézisekA doktori értekezésben leírt legfontosabb eredményeket a következ® pontokban foglalomössze:I. Általánosítottam a Hugenholtz�Pines tételt spinor kondenzátum és küls® mágnesestér esetére.II. Összegszabályt származtattam az állandó s¶r¶ségen vett szuszceptibilitásra.III. Poláris esetben kimutattam, hogy P2 és P1 fázisok léteznek a B − T fázistérben,amelyekben kett® illetve egy nemzérus komponense van a kondenzátum-spinornak.IV. Kimutattam, hogy a poláris esetben P2 fázisában két, míg P1 fázisában egy Goldstone-módus létezik.V. Megmutattam, hogy a P2 és P1 fázisokat elválasztó vonal egy kvantum-fázisátalakulásbanvégz®dik, ha a h®mérséklet zérushoz tart és kritikus exponensekkel jellemeztem acrossovert.VI. Ferromágneses esetben megmutattam, hogy a Bose�Einstein kondenzációt a má-gneses tér és a spinfügg® kölcsönhatás er®sségét®l függ®en megel®zheti egy mágnesesátalakulás adott s¶r¶ség mellett.VII. Meghatároztam az els®rend¶ mágneses átalakulás kritikus pontjához tartozó lágymódus tulajdonságait.
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