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WYDZIAŁ FIZYKI, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
Zmotywowani niedawnym eksperymentem [1] analizujemy propagację dźwięku w dwuwymiarowym,
słabo oddziałującym, jednorodnym gazie Bosego. Wykorzystując metodę pól klasycznych (CFA)
udaje się nam odtworzyć oryginalny eksperyment. Następnie szczegółowo badamy powstające fale
gęstości. Zmieniamy rozdzielczość naszego (numerycznego) układu obrazującego i identyfikujemy
pojawiające się struktury jako kwazisolitony, które z czasem rozpadają się na pary wirów. Układ
osiąga stan równowagi termodynamicznej, w której fluktuuje liczba par wirów o przeciwnych
ładunkach. Sprawdzamy, że układ znalazł się w fazie Berezinskiego-Kosterlitza-Thoulessa (BKT)
indukowanej rozpadającymi się kwazisolitonami.

DENSITY

Zaczynamy od numerycznych symulacji eksperymentu [1].
Wykorzystujemy algorytm Metropolisa i generujemy zespół
stanów początkowych dwuwymiarowego gazu Bosego w
pułapce typu „pudło”. Następnie zaburzamy układu usuwając
atomy z obszaru o zadanej szerokości (w) i głębokości (d).
Obserwujemy ewolucję układu.

w=0.25, d=5/16
rozdzielczość przestrzenna d=ξ

Obserwacje z zastosowaniem dużej
rozdzielczości: istotnie zamieniamy
parametry początkowego zaburzenia
(szerokość (w) i głębokość (d)). Dla
specyficznie wybranych parametrów
zauważamy, że odpowiedź układu
znacząco różni się od obserwacji
przedstawionych w [1].

w=0.10, d=5/16
100 ms
(dla L=38μm)

Rysunki od lewa do prawa: początkowa gęstość układu w 2D
„pudle” ; dwa obrazy z ewolucją dla różnych szerokości
zaburzenia (w każdej chwili czasu 2D gęstość jest najpierw
wycałkowana w kierunku poprzecznym do kierunku propagacji
dźwięku, a następnie uśredniona po 100 realizacjach).
Początkowo układ zawiera N=42275 atomów w temperaturze
T=0.37TC. Wewnątrz ewolucja dla pojedynczej realizacji.
Eksperyment do którego się odwołujemy [1]: od lewej strony
gęstość stanu początkowego (zauważ początkowe zaburzenie w
gęstości), następnie obrazek ewolucji w pojedynczej realizacji,
oraz prędkość dźwięku w funkcji czasu (ostatni obrazek).

rozdzielczość przestrzenna d=1.18 μm=2.46 ξ

Nasze główne wyniki #1: prędkość dźwięku unormowana do
prędkości Bogoliubova (w zerowej temperaturze) przedstawiona
w funkcji temperatury.

rozdzielczość
przestrzenna d=ξ

Przedstawione powyżej struktury przeżywają wiele zderzeń a ich
kształt tylko nieznacznie zależy od czasu – dlatego staramy się
przypisać im własności solitonowe. Poniżej sprawdzamy
przekrycie gęstości z analitycznymi rozwiązaniami jednosolitonowymi
(Zakharov-Shabat [3]) z uwzględnieniem
dodatkowego parametru tłumienia.
w=2/50, d=14/16

w=2/50,d=5/16

Nasze główne wyniki #2: (lewy rysunek) rozpad
kwazisolitonów na wiry, (prawy rysunek) liczba par wirów o
przeciwnych ładunkach (uśrednienie po 100 realizacjach).
Większe zaburzenie prowadzi do większej liczby wirów gdy
zostanie już osiągnięty stan równowagi termodynamicznej.
d=14/16;
w=(2,4,8,10,12)/34
μ=2500

lewa strona: 2D gęstość
(uśredniona po 100
realizacjach);
prawa strona: gęstość w
pojedynczej realizacji z
zaznaczonymi wirami.
Zaburzenie: w=4/50,
d=14/16, μ=2500
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Przesunięcie temperatury krytycznej dla zaburzenia o ustalonej
głębokości d=14/16 i zmiennej szerokości w=(2,4,8,10,12)/34
(kolejne linie z lewa-na prawo):
SUPERFLUID FRACTION

Czarne i brązowe koła (różna wartość potencjału chemicznego)
to numeryczne wyniki dla słabego zaburzenia (w~0.25,d< 5/16),
puste koła to silne zaburzenie (w<0.25, d>>5/16). Czerwone
kwadraty
to wyniki eksperymentalne [1]. Krzyżykami
zaznaczono przewidywania modelu dwóch-cieczy [2]
obliczonych w ramach przybliżenia CFA:

μ=2500
początkowo:T/TC=0.56
(linia przerywana,
skrajnie na lewo)
d=14/16;
w=(2,4,8,10,12)/34

Wnioski [4]
obserwujemy kwazisolitony,
które rozpadają się na pary
wirów; ostatecznie gaz
termalizuje do fazy BKT.

