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Drogi Czytelniku,
z radością oddajemy w Twoje ręce książkę pokonferencyjną VII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków. W listopadzie 2008r. mieliśmy zaszczyt gościć uczestników tej corocznej
studenckiej konferencji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ku naszej satysfakcji VII OSKNF charakteryzowała się wysokim poziomem merytorycznym przedstawionych prezentacji, a także pozwoliła uczestnikom przyjemnie spędzić czas i nawiązać wiele
interesujących i przydatnych znajomości.
Książka, którą trzymacie Państwo w rękach zawiera informacje o samej konferencji, abstrakty wszystkich wygłoszonych referatów oraz opisy plakatów prezentowanych podczas sesji
posterowych. Jednak główną jej treścią są artykuły, omawiające szerzej zagadnienia przedstawione w części prezentacji. Wszystkie zostały zrecenzowane przez pracowników naukowych Wydziału Fizyki UW, specjalizujących się w dziedzinach zgodnych z tematyką prac.
Wierzymy, że nasze wydawnictwo spotka się z Waszym uznaniem i znajdzie kontynuację
podczas kolejnych edycji Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków.

Życzymy miłej lektury,
Organizatorzy VII OSKNF
(członkowie Studenckiego Koła Fizyki)
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Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet
Warszawski
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O Konferencji
Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych fizyków to cykliczna konferencja studencka, poświęcona wszystkim dziedzinom fizyki, zarówno teoretycznej jak i doświadczalnej. Jej głównym
celem jest prezentacja własnych prac badawczych, zarówno w formie referatów ustnych, jak
i plakatów. Konferencja ułatwia również nawiązanie współpracy między młodymi naukowcami oraz pomaga w wymianie informacji na temat badań prowadzonych w poszczególnych
ośrodkach naukowych. Nieodłączną częścią konferencji są również imprezy służące integracji
środowiska studentów fizyki z całego kraju.
OSKNF organizowana jest co roku jesienią przez studenckie koła naukowe z różnych
uczelni. W poprzednich latach gospodarzami byli:
• Naukowe Koło Fizyków (Uniwersytet Jagielloński),
• Koło Naukowe Fizyków (Politechnika Warszawska),
• Studenckie Koło Naukowe Fizyków „Bozon” (Akademia Górniczo–Hutniczej
w Krakowie),
• Koło Naukowe Fizyków „Migacz” (Uniwersytet Wrocławski),
• Koło Naukowe Studentów Fizyki (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie).
VII edycja Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków odbyła się w Warszawie w dniach
7-10 XI 2008r, na Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. Gospodarzem było Studenckie Koło Fizyki (SKFiz), młode koło naukowe działające na tej uczelni. W konferencji
wzięło udział 80 uczestników z 15 różnych uczelni z całej Polski. W trakcie sesji posterowych
mieliśmy okazję obejrzeć 10 plakatów. Podczas pięciu sesji wykładowych zostało wygłoszonych 36 referatów. Niektóre z nich zostały rozwinięte do pełnych artykułów, które znajdują
się w dalszej części tej publikacji. Zawiera ona również również streszczenia wszystkich referatów oraz opisy plakatów.
Oprócz wystąpień uczestników ze studenckich kół naukowych, w programie znalazły się
wykłady zaproszonych gości. Mieliśmy przyjemność słuchać prezentacji eksperta w dziedzinie
spintroniki, prof. Tomasza Dietla z Instytutu fizyki PAN, autora popularnych prac z historii
fizyki, prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego oraz prof. W. Michaela Snowa z Indiana
University w USA, zajmującego się zimnymi neutronami.
Wśród licznych atrakcji znalazła się wycieczka do Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, a także spontaniczny pokaz balistyczny. Imprezy
integracyjne przyjęły formę kolacji w Pubie Lolek na Polach Mokotowskich oraz spotkania
towarzyskiego w klubie muzycznym Indeks.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele następujących kół naukowych:
• Koło Naukowe Studentów Fizyki (Politechnika Gdańska)
• Koło Naukowe Fizyków (Uniwersytet Gdański)
• Studenckie Koło Naukowe Fizyków „Bozon” (Akademia Górniczo–Hutnicza
w Krakowie)
• Koło Naukowe „Kwark” (Politechnika Krakowska)
• Koło Matematyczno-Przyrodnicze Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Koło Naukowe Fizyków Uniwersytetu Śląskiego
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• Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (Katolicki
Uniwersytet Lubelski)
• Strefa 505 (Politechnika Lubelska)
• Koło Naukowe Studentów Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Koło Naukowe Fizyków Uniwersytetu Opolskiego
• Studenckie Koło Naukowe Fizyków (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• Sefibiom — Sekcja Fizyki Biomolekularnej i Medycznej (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu)
• Koło Naukowe Studentów Fizyki „Fonon” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu)
• Studenckie Koło Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
• Studenckie Koło Nanofizyki (Uniwersytet Warszawski)
• Koło Naukowe Fizyków „Migacz” (Uniwersytet Wrocławski)
Konferencja została uznana przez uczestników za udaną, zarówno ze względu na wysoki
poziom wygłoszonych referatów, jak i miłą atmosferę. Owocem VII OSKNF, oprócz poszerzonej wiedzy, licznych zdjęć i miłych wspomnień, jest niniejsza książka konferencyjna.
Odbył się także konkurs na najlepszą prezentację. W wyniku głosowania uczestników
nagrodzono trzy wystąpienia:
1. Michał Krupiński (AGH), O fizyce przy kawie, herbacie i piwie
2. Maciej Jasiński, Marcin Piotrowski (UMK), Kwarki i Skwarki
3. Piotr Mazur (AGH), Od równika po biegun czyli czy każda woda zamarza tak samo?
Pierwszą nagrodą była luneta ufundowana przez firmę Uniwersał oraz rocznik Postępów
Fizyki ufundowany przez wydawcę, drugą i trzecią nagrodę stanowiły roczniki Postępów
Fizyki.
Zgodnie z tradycją na koniec zorganizowano głosowanie, w którym wybrano organizatora kolejnej Sesji. W roku 2009 będzie nim Koło Matematyczno–Przyrodnicze Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Do zobaczenia w Krakowie!
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Podziękowania
W organizację VII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków był zaangażowany szereg
osób, głównie studentów Wydziału Fizyki i Kolegium Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Matematyczno–Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego, zrzeszonych
w Studenckim Kole Fizyki.
Komitet organizacyjny
• Piotr Migdał
• Mateusz Nowaczyk
• Joanna Oracz
• Marcin Pomorski
• Bartłomiej Szczygieł
• Magdalena Zientkiewicz
Dziękujemy również za nieocenioną pomoc
• prof. Stanisławowi Głazkowi
• Marcinowi Grzybowskiemu
• Pawłowi Pomorskiemu
• Jackowi Puchcie
• Michałowi Zientkiewiczowi
Konferencja nie odbyłaby się bez wsparcia sponsorów. Ich pomoc pozwoliła zapewnić
wysoką jakość oraz atrakcyjność VII OSKNF przy zachowaniu rozsądnej opłaty konferencyjnej. Dlatego też Studenckie Koło Fizyki dziękuje tym instytucjom i firmom, które swoimi
dotacjami wsparły i ukatrakcyjniły VII OSKNF.
Sponsorzy
• Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
• Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
• Instytut Fizyki Doświadczalnej, WF UW
• Instytut Fizyki Teoretycznej, WF UW
• Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno–Przyrodniczych UW
• Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW
• Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
• Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
• AMMONO
• Uniwersał
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Patronat
• Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyna
Chałasińska–Macukow
• Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Patronat medialny
• Postępy Fizyki
• Delta
Dziękujemy również tym pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego, którzy poświęcili
swój czas na konstruktywne krytyki i recenzje nadesłanych prac.
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Studenckie Koło Fizyki
Historia Studenckiego Koła Fizyki rozpoczęła się od nieformalnych spotkań grupy pasjonatów - studentów pierwszego i
drugiego roku Fizyki i MISMaP-u. Po kilku zebraniach zapadła
decyzja o sformalizowaniu działalności w postaci studenckiego
koła naukowego. Dnia 20 lutego 2006r. Studenckie Koło Fizyki
zostało wpisane do rejestru uczelnianych organizacji studenckich
na Uniwersytecie Warszawskim z numerem 444. Opiekunem został prof. Stanisław D. Głazek, pozostający na tym stanowisku
po dziś dzień.
Z czasem działalność Koła, oprócz dotychczasowych cyklicznych seminariów, rozszerzyła
się o nowe formy. Członkowie SKFiz zajmują się przygotowywaniem pokazów naukowych
uświetniających uczelniane uroczystości i prowadzeniem warsztatów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Bierzemy też udział w kilku konferencjach krajowych i międzynarodowych. Z inicjatywy opiekuna organizowane są również
coroczne obozy naukowo-wspinaczkowe w Bukowinie Tatrzańskiej.
Decyzja o organizacji VII OSKNF przez SKFiz zapadła podczas poprzedniej edycji
OSKNF w Lublinie. Było to duże wyzwanie dla tak młodej wówczas organizacji, jednak
cieszymy się, iż je podjęliśmy. Wierzymy, że dobrze wywiązaliśmy się z zadania.
Strona internetowa koła:
http://skfiz.fuw.edu.pl
Adres e-mail:
skfiz@fuw.edu.pl
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Streszczenia wygłoszonych prezentacji
Badania implantacyjne SiC
Michał Rawski1
1 Zakład

Fizyki Jonów i Implantacji, Instytut
Fizyki UMCS Lublin, Polska
email: Michał Rawski
<michal.rawski@gmail.com>

Węglik krzemu jest materiałem o bardzo
ciekawych właściwościach fizycznych. Znanych jest wiele politypów SiC, które różnią
się od siebie parametrami zarówno mechanicznymi, jak i elektrycznymi. Ze względu
na dobre przewodnictwo cieplne i dużą wytrzymałość mechaniczną SiC odgrywa coraz większą rolę w produkcji układów elektronicznych, których przeznaczeniem jest
praca w ekstremalnych warunkach. Jednak
te same właściwości, które są bardzo pożądane w elektronice, nastręczają wiele problemów technologicznych jeśli chodzi o produkcję i obróbkę węglika krzemu.

Badanie składu izotopowego
pierwiastków
Maciej Czarnacki1
1 Zakład

Spektrometrii Mas, Instytut Fizyki
UMCS, Polska
email: Maciej Czarnacki <czarnacki@vp.pl>

Procesy fizyczne i chemiczne mogą pozostawić informację o warunkach, w jakich
zachodziły, w postaci składu izotopowego
pierwiastków budujących przetwarzaną materię. W niniejszym wystąpieniu opisane zostanie zjawisko frakcjonowania izotopowego
oraz metody analizy izotopowej. Skupimy
się na głównych, najbardziej spektakularnych zastosowaniach analizy izotopowej w
badaniach środowiska naturalnego, w klimatologii, przy poszukiwaniu surowców na-

turalnych tj. złoto, ropa nafowa i gaz ziemny
oraz w kryminalistyce. Pokażemy, że natura
pozostawia po sobie znaki, które, umiejętnie odczytane przez człowieka, dostarczają
cennej wiedzy o “metodach jej działania”.
[1] Hoefs, J.; Stable isotope geochemistry,
Springer 1997.
[2] Faure, G.; Mensing, T. M.; Isotopes,
Principles and applications, 3th ed., Wiley
2005.

Charakterystyka przestrzeni
stanów, czyli jak ze stanów dostać
obserwable.
Tomasz Tylec1
1 Uniwersytet

Gdański, Polska
email: Tomasz Tylec <tylec@gmail.com>

Na podstawowym kursie mechaniki kwantowej uczy się, że dwa obrazy: Heisenberga
i Schrödingera są równoważne. Zazwyczaj
mówi się jednak tylko o równości średnich
wartości pomiarów oraz o kompatybilnej
ewolucji układu. Nie oznacza to pełnej, matematycznej, równoważności. W obrazie Heisenberga pojęciem pierwotnym jest algebra obserwabli. Stanami są dodatnie, znormalizowane funkcjonały na obserwablach.
Natomiast w obrazie Schrödingera szczególną rolę pełnią stany. Jednakże dopiero
w 2003 roku Alfsen i Shultz opublikowali
pełny przepis jak ze zbioru stanów układu
fizycznego skonstruować jego algebrę obserwabli, co pozwala mówić o pełnej równoważności obu obrazów. Celem tej prezentacji będzie przedstawienie głównych idei konstrukcji Alfsena i Shultza.
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Dlaczego żaglówki pływają pod
wiatr? Krótko o aerodynamice i
hydrodynamice jachtów.
Radek Radziejewski1
1 Politechnika

Gdańska, Wydział Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej, Polska
email: Radek Radziejewski
<radek.radziejewski@gmail.com>

Już 5,5 tys. lat temu człowiek nauczył się
ujarzmiać dwa żywioły — wiatr i wodę —
na raz. Przez długi czas łodzie żaglowe stanowiły najważniejszy środek transportu, z
czasem zostały wyparte przez statki o napędzie mechanicznym. Nie znikły one jednak
z mórz i oceanów, dalej rozwijały się jako
jedna z piękniejszych dziedzin sportu. Teraz żagle powracają do łask jako całkowicie
ekologiczny i darmowy sposób napędzania
statków, zaczyna się je ponownie montować
na statkach handlowych. Mimo, iż żeglarstwo ma już tak wiele lat, jego podstawowe
zasady i mechanizmy działania nie zmieniły
się. W swojej prezentacji opiszę sposób działania różnych rodzajów żagli, wyjaśnię, po
co mamy na jachtach miecz i ster oraz rozwiążę największą zagadkę żeglarstwa: jak to
się dzieje, że możemy żeglować pod wiatr.

Dynamika molekuł metanu w
nanorurkach węglowych —
symulacja MD
Katarzyna Bartuś1
1 Instytut

Fizyki im. A. Chełkowskiego,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
email: Katarzyna Bartuś <katbartus@gmail.com>

W prezentacji zostanie omówiona klasyczna symulacja dynamiki molekularnej
MD [1] molekuł metanu w jednościennych
pozbawionych defektów nanorurkach węglowych (SWCNT). Oddziaływania bliskozasięgowe opisywane są potencjałem Reactive
Empirical Bond Order Potencial [2], oddziaływania dalekozasięgowe potencjałem
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Lennarda-Jonesa (LJ). Zastosowano dwa
podejścia do opisu molekuły metanu — jako
pseudoatom z parametrami LJ oraz jako
miękka cząsteczka. Rozważono wpływ kilku
czynników na dynamikę molekuł metanu w
SWCNT [3].
[1] M.P. Allen, D.J. Tildesley Oxford University Press, New York, 1987
[2] D.W. Brenner, O.A. Shenderova, J.A.
Harrison, S.J. Stuart, N. Ni, S.B. Sinnot J.
Phys.: Condes. Mater 2002 14, 783
[3] S. Jakobtorweihen, MG. Verbeek, C.P.
Lowe, F.J. Keil, B. Smit Phys.Rev.Let.2005,
95, 044501

Dynamika pobudzania kropek
kwantowych przy dwuimpulsowym
pobudzaniu.
Maciej Koperski1
1 Instytut

Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
email: Maciej Koperski
<mkoperski@student.uw.edu.pl>

W referacie przedstawię wyniki prowadzonych przeze mnie badań nad dynamiką wzbudzenia półprzewodnikowych kropek kwantowych. Stanowią one stosunkowo
nowy, lecz mimo to bardzo popularny obszar badań w fizyce ciała stałego. Zainteresowanie tym tematem wiąże się z nadziejami, że w przyszłości kropki kwantowe
mogą przyczynić się do powstania komputera kwantowego. Kropka kwantowa to
zbiór kilku tysięcy atomów jednego półprzewodnika „zanurzonych” w innym półprzewodniku. Obiekt ten jest tak mały,
że często nazywa się go strukturą quasizerowymiarową. Pobudzane kropki kwantowe emitują promieniowanie elektromagnetyczne o pojedynczych, wyraźnie zarysowanych liniach widmowych. Z tego powodu
często nazywa się je sztucznymi atomami.
Zaletą badań struktur niskowymiarowych
jest możliwość opisu zjawisk w języku mechaniki kwantowej, który podlega bezpo-

średniej weryfkacji doświadczalnej.
W referacie szczegółowo zostanie omówiony układ eksperymentalny, stosowany w
pomiarach fotoluminescencji kropek kwantowych pobudzanych parami impulsów z
lasera oraz wykorzystujący technikę pikosekundowej korelacji. Zostaną zaprezentowane oraz zinterpretowane wyniki pomiarów, pokazujące związek dynamiki pobudzania kropki kwantowej z korelacją fotonów odpowiadającym różnym liniom widmowym. To wytłumaczy, dlaczego ważne
jest, aby rozdzielczość czasowa pomiarów
była rzędu pikosekund. Jednym z interesujących wniosków jest obserwacja, że występowanie maksimum i minimum fotoluminescencji dla zerowego opóźnienia impulsów
zależy od stanu ładunkowego kropki. W referacie przedstawię możliwe wyjaśnienie tej
obserwacji.

Dynamika rynków
oligopolistycznych z punktu
widzenia fizyka∗
Andrzej Pilarczyk1
1 Instytut

Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet
Wrocławski, Polska
email: Andrzej Pilarczyk
<andrzej-pilarczyk@o2.pl>

W referacie przedstawię, jak różne dynamiki wymyślone przez fizyków, a stosowane
do modelowania zjawisk nie tylko fizycznych, sprawdzają się w modelowaniu rynków oligopolistycznych. Część z tych modeli
omówię w dwóch wersjach. Różnica pomiędzy nimi występuje we wpływie na układ
dwóch sił: lokalnej (wpływ otoczenia) oraz
globalnej (zewnętrzne pole). Pokażę wyniki
symulacji Monte Carlo oraz ich porównanie
do wyników analitycznych uzyskanych przy
użyciu metody średniego pola.
∗

Zapraszamy również do lektury artykułu
pod tytułem Dynamika rynku oligopolistycznego oczami fizyka na stronie 86.

Efekt Casimira — między teorią a
eksperymentem
Piotr Marny–Janusz1
1 Instytut

Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, Polska
email: Piotr Marny-Janusz
<piotr.marny@interia.pl>

Efekt Casimira został przewidziany w
1948 roku przez H. B. Casimira [1]. Dziesięć lat później próbę eksperymentalnego
zweryfkowania teorii podjął M. J. Sparnaay [2], jednakże ówczesne problemy techniczne sprawiły, iż eksperyment był obarczony 100% niepewnością. Dopiero w 1997
S. K. Lamoreaux [3] przeprowadził udany
eksperyment obarczony 5% błędem i zgodny
z teorią. W tym samym roku U. Mohideen
i A. Roy [4] potwierdzili zgodność z teorią w granicach 1% niepewności pomiaru.
Wyprowadzenie wzoru na siłę Casimira
(np. [5]) wymaga wprowadzenia założeń,
że dysponuje się idealnie gładkimi płytami,
o nieskończonej przewodności, umieszczonymi równolegle do siebie, w temperaturze bliskiej zera bezwględnego. Ale doświadczalna weryfikacja [5 6] nakłada poprawki
na skończoną przewodność [7] i temp. wyższą od 0K [8], brak idealnej gładkości i równoległości płytek. Postępujący od dekady
rozwój w tej dziedzinie owocuje nowymi eksperymentami i przewiduje istnienie odpychającego efektu Casimira [9], jednakże do
pozyskiwania energii z próżni droga wydaje
się nadal odległa.
[1] Casimir, H. B. G.; On the atraction
between two per fectly conducting plates;
Proc. Kon Akad. Wet. 1948, 51, 793
[2] Sparnaay, M. J.; Measurements of Atractive Forces Between Flat Plates. Physica
(Utrecht) 1958, 24, 751.
[3] Lamoreaux, S. K.; Demonstration of the
Casimir Force in the 0.6 to 6µm Range.
Phys. Rev. Let. 1997, 78, 5-8.
[4] Mohideen, U.; Roy, A.; Precision Measurement of the Casimir Force from 0.1 to
0.9µm. Phys. Rev. Let. 1997, 81, 004549.
15

[5] Milonni, P. W.; Shih, M.-L.; Casimir
forces. Contemp. Phys. 1992, 33, 313-322.
[6] Klimchitskaya, G. L.; Mostepanenko, V.
M.; Experiment and theory in the Casimir
efect. Contemp.Phys. 2006, 47, 131-144.
arXiv:quant-ph/0609145
[7] Chen, F.; Mohideen, U.; Klimchitskaya,
G. L.; Mostepanenko, V. M.; Experimental test for the conductivity properties from
the Casimir force between metal and semiconductor. Phys.Rev. A 2006, 74, 022103.
arXiv:quantph/0603111
[8] Obrecht, J.M.; Wild, R.J.; Antezza,
M.; Pitaevskii, L.P.; Stringari, S.; Cornell, E.A.; Measurement of the Temperature Dependence of the Casimir-Polder
Force. Phys. Rev. Let. 2007, 98, 063201.
arXiv:physics/0608074
[9] Klimchitskaya, G. L.; Mohideen, U.;
Mostepanenko, V. M.; Pulsating Casimir
force. J. Phys. A: Math. Theor., 2007, 40,
F841-F847. arXiv:0707.2734

Fractal and chaotic properties of
subsets of the complex plane
given by recursive function on k0,1
set example∗
Paweł Karbowniczek1,2
1 Department

of Neutrino and Dark Mater

Studies, The Institute of Nuclear Physics of the
Polish Academy of Sciences, Poland; 2 Institute of
Physics, Faculty of Physics, Mathematics and
Applied Computer Science, Cracow University of
Technology, Poland
email: Paweł Karbowniczek
<dd pawel@interia.pl>

Since discovery of M set by Benoit Mandelbrot in 1983, fractals given by recursive
function in complex plane, have been analyzed in many ways, exposing many curious
properties. In 1992 Michael Michelitsch and
∗ Zapraszamy również do lektury artykułu
pod tytułem Fraktalne i chaotyczne własności
podzbiorów przestrzeni zespolonej opisanych
rekurencyjnie na przykładzie zbioru K0,1 na
stronie 63.
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Oto E. Rössler have gone one step further,
they modifed transformation that had given
Mandelbrot set and they have got set they
called “burning ship”. This article is describing next step in fractal analysis by providing unique K0,1 set, named “K0,1 cross”
by its appearance and showing its basic fractal and chaotic properties.

Georadar — co, jak i dlaczego??
Ewa Ratajczak1
1 Uniwersytet

Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej, Polska
email: Ewa Ratajczak
<ewka.ratajczak@gmail.com>

Jak działa georadar? Do czego może być,
a do czego jest wykorzystywany? Jak wygląda procedura pomiarowa? I ogólnie, po
co ta cała zabawa?? To pytania, na które
postaram się odpowiedzieć w mojej prezentacji. Dotychczas wykonywałam badania,
można by powiedzieć, czysto teoretyczne wiedziałam, co było zakopane w mojej piaskownicy. Uzyskane profile czasem zgadzały
się z przewidywaniami, a czasem wychodziły dziwne rzeczy. Postaram się opowiedzieć, jak na razie, tylko o tym, co mi wyszło
dobrze. Na wyjaśnienie dziwnych rzeczy potrzebuję jeszcze trochę czasu.

Głęboka Ziemia — struktura i
metody badań
Agnieszka Płonka1
1 Koło

Matematyczno - Przyrodnicze Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska
email: Agnieszka Płonka
<agnieszka.plonka@uj.edu.pl>

Poznanie chemizmu i struktury głębokiej
Ziemi, niemożliwe poprzez badanie materiału bezpośrednio pochodzącego z jej wnętrza, odbywa się poprzez eksperymenty odtwarzające warunki temperatur rzędu tysięcy kelwinów i ciśnień rzędu megabarów.

Metody analizujące zachowanie się małych
próbek materiału metalicznego (dla głębokości jądra) lub krzemianowego (dla głębokości płaszczowych) wykorzystują dyfrakcję
synchrotronowego promieniowania X, rozpraszanie światła i neutronów oraz kowadło diamentowe (DAC — Diamond Anvil
Cell), co pozwala na określenie właściwości elastycznych próbki poddanej warunkom
panującym we wnętrzu Ziemi[1].
Standardem pozostaje analiza prędkości
fal sejsmicznych, dostarczająca danych na
temat rozkładu temperatury, przejść fazowych i reakcji chemicznych na granicach
nieciągłości (płaszcz górny/ dolny, płaszcz
dolny/ jądro zewnętrzne). Szczególną rolę
odgrywają przejścia fazowe krzemianów, na
podstawie których można określić dokładną
głębokość granicy warstw o różnych warunkach fizycznych (410 km: oliwin – wadsleyit, 660 km: czworościan krzemotlenowy
– ośmiościan o strukturze perowskitu, granica między górnym a dolnym płaszczem).
Ostatnim odkryciem było wytłumaczenie
anomalii prędkości fal sejsmicznych na granicy płaszcza (decydującego o dynamice
skorupy ziemskiej) z jądrem zewnętrznym
(stanowiącym ziemski magnes) – w strefe
D” – poprzez przejście fazowe perowskitu
w postperowskit[2].
Ponieważ opróbowanie badanego obszaru
nie jest możliwe, w badaniach geofizycznych przyjmuje się uśredniony skład płaszcza (pirolit, BSE – Bulk Sillicate Earth)
oraz, co wynika z analizy rozłożenia masy
i założenia frakcjonacji gęstościowej wczesnej Ziemi — metaliczne jądro. Problematyczne jest przyjęcie konwekcji obejmującej
cały płaszcz oraz kwestia jego chemicznego
zróżnicowania. Fale sejsmiczne oraz modele
oparte na badaniach przyrodniczych pokazują, że żadna warstwa nie jest homogeniczna.
[1] Bass, J.D.; Sinogeikin, S.V.; Li, B.; Elastic Properties of Minerals: A Key for Understanding the Composition and Temperature
of Earth’s Interior, Elements 2008, Vol. 4,

No. 3, 165-170
[2] Hirose, K.; Lay, T.; Discovery of PostPerovskite and New Views on the Core –
Mantle Boundary Region, Elements 2008,
Vol. 4, No. 3, 183 - 189

Implantacja jonów i nanostruktury
osadzone w SiO2 .
Łukasz Gluba1
1 Instytut
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Informatyki UMCS, Polska
email: Łukasz Gluba <glubex@o2.pl>

Referat dotyczy implantacji jonowej, jako
techniki, która umożliwia uzyskiwanie różnego rodzaju struktur, między innymi nanostruktur niskowymiarowych (takich jak np.
kropki kwantowe) [1]. Wstęp zawiera przedstawienie techniki implantacyjnej. Omówiona jest metoda i warunki otrzymywania
nanostruktur półprzewodnikowych tą metodą, w szczególności amorfcznego SiO2 implantowanego jonami Ge+ lub Si+ , charakterystyka powstałych struktur, obrazy próbek z transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM), uwidaczniające strukturę nanoklastrów [2][3], własności optyczne, znaczenie fotoluminescencji oraz kwantowego
efektu rozmiarowego w badaniu tych struktur [1].
[1] Witkowska, M. ; Praca magisterska: ”Badanie własności optycznych nanokrystalitów Ge i Si otrzymanych metodą implantacji jonowej” Instytut Fizyki UMCS. 2004.
[2] Markwitz, A.; Schmidt, B.; Matz, W.;
Grötzschel, R.; Mücklich, A.; Microstrutcural invastigation of ion beam synthesised
germanium nanoclusters embedded in SiO2
layers. Nucl. Instr. and Meth. B. 1998, 142,
338-348.
[3] Markwitz, A.; Rebohle, L.; Hofmeister,
H.; Skorupa, W.; Homogeneously size distributed Ge nanoclusters embedded in SiO2
layers produced by ion beam synthesis.
Nucl. Instr. and Meth. B. 1999, 147, 361366.
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Jak zrobić światło, czyli o
luminescencji lantanowców
Michał J. Tomza1
1 Uniwersytet

Warszawski, Kolegium
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
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email: Michał Tomza <michal.tomza@gmail.com>

Lantanowce wykazują wiele interesujących własności, jedną z nich jest luminescencja, która znajduje coraz szersze zastosowania, począwszy od materiałów dla
optoelektroniki – technologii OLED i materiałów laserowych, a na obrazowaniu żywych komórek i diagnostyce medycznej kończąc. Szczególnie technologia OLED (Organic Light- Emiting Diodes) wydaje się
mieć coraz szersze perspektywy rozwoju,
zwłaszcza w kontekście rosnących cen energii elektrycznej na świecie, proekologicznego
ukierunkowania w polityce międzynarodowej oraz przewagi jakościowej monitorów
OLED nad LCD i nieograniczonych możliwości formowania wielkopowierzchniowych
źródeł światła opartych na OLED. Dlatego
poznanie fizyki luminescencji kompleksów
lantanowców staje się ważne.
Celem przeprowadzonych badań było poznanie fotofizycznych właściwości domieszkowanych różnymi fosfinotlenkami kompleksów europu (III), a zwłaszcza wpływ
koligandów fosfinotlenkowych na wydajność kwantową procesu luminescencji βdiketonowych kompleksów europu (III) –
potencjalnych materiałów dla technologii
OLED. Pomiar widm absorpcyjnych, ekscytacyjnych i emisyjnych, zarówno domieszkowanych różnymi fosfinotlenkami kompleksów europu (III) jak i samych organicznych ligandów w temperaturze 295K oraz
77K, pomiar przerw energetycznych pomiędzy wzbudzonymi stanami singletowym i
tripletowym ligandów oraz stanami wzbudzonymi tripletowym ligandu i 5 D0 europu
(III) oraz pomiar czasów życia dla przejść
ze stanu wzbudzonego 5 D0 do 7 FJ(J=0−6)
europu (III) i czasów życia stanów tryple18

towych organicznych ligandów oraz wreszcie zmierzenie wydajności kwantowej luminescencji badanych kompleksów, pozwoliły ustalić wpływ struktury i fizykochemicznej natury koligandów fosfinotlenkowych na fotofizyczne właściwości badanych β-diketonowych kompleksów europu
(III). W przypadku wszystkich przebadanych koligandów fosfinotlenkowych stwierdzono wzrost wydajności kwantowej luminescencji z europu (III) z początkowej wartości 4.4% dla niedomieszkowanego kompleksu, do w najlepszym przypadku 39.0%,
a najgorszym 8.2%. Jednocześnie stwierdzono, że głównym źródłem procesów dezaktywujących stany wzbudzone w badanych kompleksach jest deekscytacja poprzez
wysokoenergetyczne stany wibracyjne wiązań O–H cząsteczek wody obecnych w wewnętrznej strefe koordynacyjnej kompleksów europu (III).

Kwarki i Skwarki
Marcin Piotrowski1 , Karolina Brodzińska1 ,
Maciej Jasiński1 , Kamil Ciszak1
1 Instytut

Fizyki, WFAiIS UMK w Toruniu,
Polska
email: Marcin Piotrowski
<marcin.tutmo@gmail.com>

Seria plakatów popularyzatorskich na temat kwarków jest realizowana w ramach
jednego z projektów przez nasze Koło Naukowe. Plakaty przygotowane są pod kątem dydaktyki i popularyzacji fizyki. Głównym celem jest zainteresowanie ludzi fizyką
i przybliżenie im poszczególnych zagadnień
tak, by były one dla nich jasne i ciekawe.
Treści umieszczone na posterach prezentowane są w sposób zabawny i zrozumiały dla
każdego, niezależnie od stopnia jego wiedzy.
Treść plakatów dotyczy następujących zagadnień:
Teoria kwarków. Przedstawianie podstawowych informacji na ich temat w formie
przystępnej dla wszystkich:
1) Historia odkryć kwarków, hipotezy,

przeprowadzone eksperymenty, noble w
dziedzinie odkryć kwarków,
2) Podstawowe właściwości kwarków i ich
rodzaje,
3) Antykwarki,
4) Podstawowe informacje o cząstkach
złożonych z kwarków, czyli rzecz o hadronach – bariony, mezony, pentakwarki.
Wykład połączony z prezentacją dotyczy
problemów związanych z popularyzowaniem
najnowszych osiągnięć fizyki w dziedzinie
cząstek elementarnych czy kwarków. Przeciętny człowiek wie zazwyczaj niewiele lub
nic na temat najnowszych badań, a niewiedza rodzi uprzedzenia i przesądy. . .

Nadprzewodniki na bazie żelaza
— przełom w
nadprzewodnictwie?∗
Konrad Kapcia1,2
1 Studenckie
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email: Konrad Kapcia <kakonrad@tlen.pl>

Nadprzewodnictwo jest fascynującym
makroskopowym zjawiskiem kwantowym
związanym z zanikiem oporu i kondensacją quasi-cząstek. Po jego odkryciu w
1911 roku w rtęci w temperaturze poniżej
Tc = 4, 2 K długo nie potrafiono zsyntetyzować związku, którego temperatura
przejścia w stan nadprzewodnictwa byłaby
znacznie wyższa. Przełom nastąpił po
odkryciu nadprzewodnictwa w ceramikach
miedzianych i bizmutach (Tc = 80 − 100 K)
w 1986 roku. Powszechnie uważa się, że
nadprzewodnictwo i ferromagnetyzm to
dwa konkurencyjne zjawiska. Na początku
2008 roku odkryto nadprzewodnictwo w
pniktydkach żelaza (LaOMPn, gdzie M =
∗ Zapraszamy również do lektury artykułu
pod tytułem Nadprzewodniki na bazie żelaza
— przełom w nadprzewodnictwie? na stronie 54.

Fe, Ni, Pn = P, As). Chociaż nadprzewodnictwo było obserwowane w stopach,
które zawierają żelazo, to LaOMPn jest
pierwszym układem, gdzie prawdopodobnie
żelazo odgrywa kluczową rolę przy pojawianiu się nadprzewodnictwa. LaOMPn mają
warstwową strukturę krystaliczną, podobną
do struktury kupratów, przy czym zamiast
płaszczyzn Cu-O mamy do czynienia z
płaszczyznami Fe-As. Ponadto w LaOFeAs
obserwuje się magnetyczne uporządkowanie
dalekiego zasięgu typu SDW (antyferromagnetyczne). Temperatury przejścia do stanu
nadprzewodnictwa w tej grupie związków
dochodzą do ok. 60 K.
Naturalnym pytaniem jest, czy istnieją
inne związki na bazie żelaza, które są nadprzewodzące. Ostatnio odkryto nadprzewodnictwo w selurku żelaza FeSe w temperaturach ok. 10 K, który ma znacznie
prostszą strukturę krystaliczną. Obserwuje
się współistnienie nadprzewodnictwa i ferromagnetyzmu w tym układzie. Czysta faza
nadprzewodząca istnieje tylko w próbkach
z niedoborem Se. Związek ten, ma również płaszczyznową strukturę krystaliczną,
podobnie jak LaOMPn. Niewątpliwą zaletą
FeSe jest fakt, że w porównaniu z LaOFeAs
jest znacznie łatwiejszy do otrzymania. Podejrzewa się, że w powyższych związkach
na bazie żelaza nadprzewodnictwo jest związane z fuktuacjami magnetycznymi (podobnie jak w kupratach) i przez to jego natura może być niekonwencjonalna. Syntetyzowanie bi-atomowych związków żelaza o
podobnej strukturze może być nową droga
do szukania niekonwencjonalnych nadprzewodników.
Problem teoretycznego opisu nowo odkrytych nadprzewodzących związków żelaza, podobnie jak kupratów (czy bizmutatów) jest nadal sprawą otwartą. W referacie zostanie omówiona krótka charakterystyka grupy nowo odkrytych związków
nadprzewodzących. Zostaną przedstawione
także oryginalne wyniki uzyskane dla FeSe.
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Nie wierz w CUDA — licz na nie!
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CUDA (Compute Unifed Device Architecture) jest technologią pozwalającą
na tworzenie programów wykorzystujących
GPU (Graphics Processing Unit) karty
grafcznej do wykonywania skomplikowanych obliczeniowo zadań. Duża dostępność
tego typu sprzętu, jego równoległa architektura oraz moc obliczeniowa rzędu setek
Gfops dla pojedynczej karty powodują, iż
CUDA jest interesującym rozwiązaniem dla
wszystkich, których praca wymaga wykonywania dużej ilości obliczeń numerycznych.
Często dzięki wykorzystaniu CUDA
można stosunkowo niskim nakładem pracy
osiągnąć kilkunastrokrotne, a niekiedy
nawet kilkudziesięciokrotne przyspieszenia
(w porównaniu z typowym procesorem
dostępnym w stacjach roboczych).
Celem prezentacji jest omówienie zastosowania technologii CUDA do problemów interesujących z punktu widzenia fizyka (numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych, numeryczna algebra liniowa, symulacje dynamiki molekularnej, komputerowa
dynamika płynów (CFD) itp.). Szczególna
uwaga poświęcona zostanie zagadnieniom,
dla których zysk czasowy wynikający z użycia CUDA jest największy.

O fizyce przy kawie, herbacie i
piwie
Michał Krupiński1
1 Wydział

Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
email: Michał Krupiński
<krupinski.krupinski@gmail.com>

Wlej gorącą wodę do kubka zawierającego
proszek kawy cappuccino bądź innej kawy
rozpuszczalnej. Trochę pomieszaj, a następnie zaczni stukać łyżeczką o dno kubka.
20

Usłyszysz na początku niski dźwięk, który
w miarę stukania będzie coraz wyższy, przy
czym różnica wysokości dźwięku osiągnąć
może nawet 3 oktawy. Podobny efekt zachodzi również dla herbaty, piwa oraz innych napojów, z którymi spotykamy się na
co dzień.
W trakcie referatu przeprowadzona zostanie analiza zmiany wysokości dźwięku
oraz jego barwy w zależności od parametrów takich jak ilość proszku w naczyniu
oraz temperatury. Podjęta zostanie również próba zbudowania ilościowej teorii wyjaśniającej całe zjawisko i przewidującej
wyniki eksperymentalne. Na zakończenie
przedstawiona zostanie odpowiedź na pytanie: Czy możemy praktycznie wykorzystać
obserwowany efekt, czy też jest to tylko ciekawe zjawisko umilające nam picie kawy,
herbaty lub piwa?
Podczas referatu przeprowadzona zostanie także prezentacja efektu z użyciem kilku
ogólnie dostępnych napojów.

Od równika po biegun czyli czy
każda woda zamarza tak samo?∗
Piotr Mazur1
1 Akademia

Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
email: Piotr Mazur <p.muzzyk@gmail.com>

W 1963 roku Erasto Mpemba, gimnazjalista z Tanzanii, przygotowując deser zauważył, że ciepłe mleko wstawione do zamrażalnika zamarza szybciej niż mleko wcześniej schłodzone do temperatury pokojowej.
Zapytał więc swojego nauczyciela, dlaczego
tak się dzieje. Ten odpowiedział Mpembie,
że musiał się pomylić, bo zgodnie z prawami
fizyki nie jest to możliwe. Rzeczywiście, wydawałoby się, że ciepłe mleko, zanim zamarznie, musi najpierw ostygnąć do temperatury pokojowej, a potem dopiero zamarzać
równie długo jak mleko schłodzone. Jednak
Mpemba się nie poddał. Przy najbliższej
∗ Zapraszamy również do lektury artykułu
pod tytułem Od równika po biegun, czyli: czy
każda woda zamarza tak samo? na stronie 78.

okazji zadał to samo pytanie pewnemu uniwersyteckiemu profesorowi fizyki. Ten obiecał, że sprawdzi to w swoim laboratorium.
Okazało się, że Mpemba miał rację! Zjawisko to zwane jest dzisiaj efektem Mpemby i
ciągle nie jest wyjaśnione, choć wielu uczonych nad nim pracuje. W swoim wystąpieniu chcę jednak spróbować wyjaśnić tę
osobliwą własność wody, na podstawie nielicznej literatury przedmiotu. Przedstawię
także wyniki z przeprowadzonych eksperymentów, których celem jest próba sprawdzenia wpływu różnych czynników fizycznych na zachodzenie efektu Mpemby. Osoby
nie znające tematu mogą liczyć na krótkie
wprowadzenie oraz przedstawienie własności fizyko-chemicznych wody.
Opiekun naukowy referatu: Dr inż. Przemysław Wachniew.

Ogniwa Peltiera
Karol Ratajczyk
Politechnika Gdańska, Polska
email: Karol Ratajczyk <karol.r@op.pl>

Półprzewodnikowe moduły termoelektryczne zwane ogniwami Peltiera zbudowane są z szeregowo połączonych kolumienek, które znajdują się pomiędzy płytkami
ceramicznymi. Podczas przepływu prądu
przez moduł ciepło transportowane jest z
jednej strony ogniwa na drugą. Moduły
te znajdują zastosowanie w laboratoriach
(precyzyjna regulacja temperatury). Używane są do terapii (np. przy hipotermii).
Z elementami Peltiera budowane są urządzenia jako wzorce temperatury o dokładności lepszej niż 0,01◦ C. Często znajdujemy
je jako elementy gospodarstwa domowego:
schładzarki do wina, chłodzenie procesorów w komputerach domowych, elementów
półprzewodnikowych w wzmacniaczach najwyższej klasy oraz w chłodziarkach samochodowych.

Optical properties of a
two-dimensional electron gas
(2DEG) in magnetic fields∗
Tomasz Jakubczyk, Katarzyna Kowalik,
Marek Potemski
1 Grenoble

High Magnetic Field Laboratory,
France;
2 Warsaw University, Institute Of Experimental
Physics - Faculty Of Physics Solid State Division,
Poland.
email: Tomasz Jakubczyk
<tomek.jakubczyk@gmail.com>

The emission spectra from a highmobility two-dimensional electronic system
(2DES) in large range of magnetic felds (up
to 28 T) were studied. Measurements in
high magnetic felds corresponding to fractional flling factors µ < 1, at temperatures low as 30 mK were of special interest as efects of the fractional quantum Hall
efect could be observed there. The experiment was performed on a two-dimensional
electron gas (2DEG) in a modulationdoped
GaAs/GaAlAs quantum well with a width
of 20 nm, the carrier density estimated
from the optical studies n = (1.5 ± 0.5) ×
1011 cm−2 and mobility (obtained from previously done transport measurements) of
about µ = 2 × 106 cm−2 V−1 s−1 .
The most striking features are the oscillations in the energy of the emission line,
which correlate with the fractional filling
factors, and which are symmetric around
filling factor µ = 1/2. In particular, jumps
in energy and splitting of some lines were
observed in the vicinity of filling factors.
The emission energy at a magnetic field corresponding to the filling factor µ = 1/3 and,
symmetrically, at the filling factor µ = 1
show strong energy shift as the two filling factors correspond to the formation of
a closed shell of fermions.
∗ Zapraszamy również do lektury artykułu
pod tytułem Optical properties of a twodimensional electron gas in magnetic fields na
stronie 44.
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Optyczny Wzmacniacz
Parametryczny jako źródło
splątanych par fotonów.
Radosław Chrapkiewicz1 , Piotr Migdał1
1 Zakład

Optyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu

Warszawskiego, Polska
email: Radosław Chrapkiewicz <radek ch@o2.pl>

Optyka kwantowa przeżywa obecnie bardzo gwałtowny rozwój. Na rynku pojawiły
się pierwsze komercyjne urządzenia do kryptografi kwantowej, w laboratoriach powodzą
się już próby teleportacji stanów kwantowych. Są to jedne z praktycznych zastosowań jednych z najbardziej nieklasycznych
obiektów, jakimi są stany splątane. Najpopularniejszą, stosowaną od lat metodą wytwarzania splątanych par fotonów jest wykorzystanie parametrycznego podziału częstości w kryształach nieliniowych. W procesie tym dochodzi do rozpadu fotonów wiązki
pompującej na idealnie skorelowane pary
fotonów o mniejszej energii. Oprócz ściśle kwantowych zastosowań, parametryczny
podział częstości wykorzystywany jest do
wzmacniania sygnałów laserowych. Da się
w ten sposób osiągnąć chwilowe moce światła laserowego dochodzące nawet do 1012 W.
A i przy tak makroskopowych natężeniach
kwanty mają dużo do powiedzenia. . .

Przejścia fazowe w grafach
przypadkowych∗
Marcin Zagórski1
1 Instytut

Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
email: Marcin Zagórski
<marcin.zagorskii@gmail.com>

We wstępie zapoznamy się z modelem grafu przypadkowego z preferencyjnym przyłączaniem, strukturą służącą do
opisu różnego rodzaju sieci w otaczającym nas świecie (np. sieć WWW, Inter∗ Zapraszamy również do lektury artykułu
pod tym samym tytułem na stronie 116.
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net, cytowania prac naukowych, transport,
kontakty seksualne). Następnie zaproponujemy model, w którym można kontrolować
tzw. współczynnik klasteryzacji. Bardziej
precyzyjnie, poszczególnym grafom przypiszemy eksponencjalną wagę statystyczną
postaci exp(αT) zależną od liczby trójkątów T w danej konfguracji oraz parametru α. Zobaczymy, że dla różnych wartości α w układzie poddawanym termalizacji otrzymujemy trzy fazy o odmiennych
własnościach topologicznych i geometrycznych. Korzystając z analogii z fizyką statystyczną przeanalizujemy charakterystykę
przejść pomiędzy poszczególnymi stanami.
W szczególności między fazą o niskiej (LT)
oraz wysokiej gęstości trójkątów (HT) zachodzi przejście fazowe nieciągłe. Charakterystyczne dla tego przejścia wielkości wyznaczymy z użyciem algorytmu Metropolisa
oraz Wanga-Landaua.

RR’s Laser Position Analyzer —
system charakteryzacji wiązek
laserowych
Krystian Hausmann1
1 Zakład

Elektroniki Kwantowej, Wydział Fizyki,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
Polska
email: Krystian Hausmann <radradish@tlen.pl>

Wielokrotnie podczas pracy z laserami w
laboratorium wymagana jest duża precyzja ustawień i regulacji elementów na stole
optycznym. Jednym z głównych do wykonania zadań jest odpowiednie poprowadzenie wiązki laserowej. Celem usprawnienia
tego procesu powstał system pozwalający
na pomiar położenia wiązki w wielu punktach układu. Składa się z oprogramowania działającego na komputerze PC oraz
zestawu przetworników CMOS umieszczonych na precyzyjnych podstawkach. Aplikacja pozwala na korzystanie nawet z kilkudziesięciu przetworników. Osiągana precyzja pomiaru jest wysoka dzięki małym roz-

miarom matryc i jej dużej rozdzielczości.
Program został napisany w języku C++ z
wykorzystaniem technologii Qt oraz DirectShow w systemie Windows.
Uzyskiwane pomiary służą do porównywania ich z pomiarami wcześniejszymi, aby
zarejestrować niepożądane zmiany. Mogą
także służyć do sterowania położeniem luster i innych elementów metodą sprzężenia zwrotnego celem uzyskania optymalnych warunków pomiarowych w danym doświadczeniu. System ten jest tani i łatwy
do zaimplementowania dzięki wykorzystaniu komputera zamiast dedykowanej elektroniki oraz niskiemu kosztowi przetworników, które są elementami popularnych kamer internetowych.

Sieci metaloorganiczne: nowe
materiały z obiecującymi
własnościami
Sylvia Święcicki1
1 Studia

Matematyczno-Przyrodnicze, Uniwersytet
Jagielloński, Polska
email: Sylvia Święcicki <swiecsyl@gmail.com>

Materiały hybrydowe, zbudowane z grup
organicznych i atomów metali, są ważnym
obiektem badań współczesnej chemii i inżynierii kryształów. Do takiej klasy materiałów zaliczają się wynalezione w latach 90. sieci metaloorganiczne (ang. MetalOrganic Frameworks), które wyróżniają się
własnościami o istotnych zastosowaniach,
nieosiągalnymi dla żadnych wcześniej znanych związków. Referat zawiera przegląd
osiągnięć w dziedzinie wytwarzania i wykorzystywania sieci metaloorganicznych, opracowany na podstawie publikowanych artykułów. Zaczynając od wyjaśnienia, które
związki zaliczane są do sieci metaloorganicznych, przedstawia strategie, jakie są przyjmowane, aby wytworzyć struktury o określonej geometrii. Omówiona zostanie również nadzwyczajna porowatość sieci, znacząco przekraczająca porowatość dotych-

czas znanych materiałów, dzięki której
związki te mogą być potencjalnym rozwiązaniem problemu magazynowania wodoru.
Przytoczone zostaną dotychczasowe osiągnięcia w kwestii ilości absorbowanego wodoru, które zostaną porównane z ilościami
koniecznymi do praktycznego wykorzystania tego gazu jako paliwo.

Splątanie a niekomutatywność.
Spór o istotę mechaniki
kwantowej.∗
Marcin Markiewicz1
1 Instytut

Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki,
Wydział MFI UG, Polska
email: Marcin Markiewicz <mar.alf@wp.pl>

W wiodącym dziś teorioinformacyjnym
podejściu do mechaniki kwantowej przyjmuje się, że tym, co odróżnia fizykę kwantową od klasycznej, jest występowanie zjawiska splątania, które prowadzi do nieklasycznych korelacji oraz umożliwia kwantową teleportację. W tradycyjnym algebraicznym podejściu natomiast podkreśla się,
że tym, co odpowiada za wszystkie nieklasyczne efekty, jest nieprzemienność algebry obserwabli. I. Cuculescu udowodnił niedawno twierdzenie rozstrzygające powyższy
pozorny spór. Otóż zbiór wszystkich stanów na układzie złożonym z dwóch podukładów jest równy zbiorowi stanów separowalnych wtedy i tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna z algebr obserwabli odpowiadająca danemu podukładowi jest przemienna
(klasyczna). To proste rozwiązanie dla pozornego sporu o istotę mechaniki kwantowej
jest jednocześnie dowodem na ogromną skuteczność tej metodologii rozwoju fizyki, w
której pozornie różne efekty w sposób matematycznie precyzyjny wywodzi się z ogólnych własności formalizmu danej teorii fizycznej.

∗ Zapraszamy również do lektury artykułu
pod tym samym tytułem na stronie 69.
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Systemy wyzwalania — od
eksperymentu CMS do astrofizyki
Tomasz Fruboes1
1 Instytut

Problemów Jądrowych im. Andrzeja
Sołtana, Polska
email: Tomasz Fruboes <tfruboes@fuw.edu.pl>

W eksperymentach przy LHC tylko bardzo wysoka częstość zderzeń (40 MHz) może
zapewnić pojawianie się pojedynczych przypadków rzadkich procesów, których zrozumienie może pomoc nam zrozumieć historię
Wszechświata. Wydajny system wyzwalania i selekcji przypadków online jest jednym
z najważniejszych wymagań współczesnych
eksperymentów fizyki wysokich energii.
W eksperymencie Compact Muon Solenoid (CMS) przy Large Hadron Collider
(LHC) system wyzwalania realizowany jest
dwustopniowo. Na pierwszym stopniu trygera (Level 1 trigger, realizowany przez dedykowaną elektronikę) częstość przypadków
redukowana jest do 100Khz. Drugi stopień
trygera, realizowany na farmie komputerów PC, dalej redukuje częstość przypadków, wybierając O(100Hz) przypadków do
zapisu.
Okazuje się, że sposób selekcji przypadków rodem z eksperymentów fizyki wielkich energii może dokonać przełomu również w astrofizyce. Takie podejście wykorzystuje eksperyment “Pi of the Sky”, nastawiony na poszukiwanie błysków gamma i innych szybkozmiennych zjawisk astrofizycznych. Bardzo duży strumień danych pochodzący z monitoringu nieba wymaga przetwarzania w czasie rzeczywistym. Wielostopniowy system wyzwalania automatycznie wybiera i zachowuje istotne obserwacje.
W prezentacji przybliżone zostaną systemy automatycznego wyzwalania w eksperymencie CMS oraz w projekcie “Pi of the
Sky”

Teoretyczny model kwantowego
efektu Hall’a na złączu p-n w
Graphen’ie∗
Tomasz Smoleński1
1 Uniwersytet

Warszawski, Kolegium
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych, Polska
email: Tomasz Smoleński <tsmol@mit.edu>

Wynalezienie w 2004 roku graphen’u —
materiału składającego się z heksagonalnej
sieci aromatycznych atomów węgla, znajdujących się w jednej płaszczyźnie — umożliwiło wiele nowych obserwacji z dziedziny fizyki ciała stałego oraz stanowiło duży krok
w kierunku zmniejszenia rozmiarów tranzystorów [1,2]. W 2006 roku naukowcom
z Harvard University udało się zaobserwować kwantowy efekt Hall’a w graphen’owej
próbce składającej się z dwóch obszarów,
których gęstości nośników były zmieniane
niezależnie [3]. Otrzymane przez nich wyniki mogły być wyjaśnione przez kwantową teorię stanów brzegowych tylko dla
przypadku wąskiej przerwy pomiędzy kontrolowanymi obszarami [4]. Praca prezentuje opracowanie bardziej ogólnego, elektrodynamicznego modelu tego doświadczenia,
opartego na analizie zjawisk transportu w
dwuwymiarowej strukturze składającej się
z trzech obszarów: dwóch reprezentujących
obszary kontrolowane w doświadczeniu oraz
jednego znajdującego się pomiędzy nimi.
Otrzymanym wynikiem jest teoretyczna zależność oporu próbki od jej wymiarów. Zależność ta jest zgodna z przewidywaniami
kwantowymi dla granicy wąskiej przerwy
pomiędzy kontrolowanymi obszarami.
[1] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos,
I. V. Grigorieva, A. A. Firsov: Electric Field
Effect in Atomically Thin Carbon Films.
∗ Zapraszamy również do lektury artykułu
pod tytułem Theoretical Model of the Quantum Hall Effect in the Gate-Controlled p-n
Junction of Graphene na stronie 103.
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Science 306, 666 (2004).
[2] A. K. Geim, K. S. Novoselov: The rise
of graphene. Nature Materials 6, 183–191
(2007).
[3] J. R. Williams, L. DiCarlo, C.M. Marcus:
Quantum Hall effect in a gate–controled p–
n junction of graphene. Sciencexpress, 28
June 2007.
[4] D. A. Abanin, L. S. Levitov: Quantized
Transport in Graphene p-n Junctions in
magnetic Field. Cambridge, 2007.
[5] R. W. Rendell, S. M. Girvin: Hall voltage
dependence on inversion–layer geometry in
the quantum Hall– effect regime. Physical
Review B, 15 June 1981.

The NN weak interaction and low
energy neutrons
prof.Michael Snow1
1 Indiana

University, Department of Physics,
Illinois, USA

The quark-quark weak interaction of u
and d quarks in the strongly interacting
regime of QCD is poorly understood. These
interactions lead to parity violation in the
nucleon– nucleon interaction. I will describe
some recent theoreti cal work on the weak
NN interaction using efective feld theory
and describe a program of possible measurements that are now possible using low energy neutrons. I will give two examples: parity violation in polarized neutron capture on
protons and neutron spin rotation in 4 He.

Wierność stanów kwantowych
Adam Zadrożny1
1 Kolegium

MISMaP, Instytut Problemów
Jądrowych, Polska

staną wzory pozwalające na łatwe obliczenie
wierności między stanami gaussowskimi. Za
pomocą przedstawionych wzorów pokazana
zostanie ewolucja macierzy gęstości w kanale Gaussa oraz stanów kwantowych, które
są transmitowane przez ów kanał z największą wiernością.

Wprowadzenie do teorii perkolacji.
Teoria, modelowanie i
zastosowanie.∗
Wojciech Ganczarek1
1 Wydział

Fizyki, Astronomii i Informatyki

Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Polska
email: Wojciech Ganczarek
<w.ganczarek@uj.edu.pl>

Perkolacja jest modelem matematycznym
bardzo powszechnie używanym w fizyce,
zwłaszcza w przypadku zjawisk krytycznych. Niniejszy wykład przedstawia w zwięzły sposób zarówno samą ideę modelu perkolacji, jak i jej matematyczne podstawy.
Ponadto omówione zostaną dwa algorytmy
stosowane do modelowania zjawisk w oparciu o teorię perkolacji wraz z prezentacją animacji obrazujących działanie tych algorytmów zaimplementowanych w języku
C++, co jednocześnie pozwala na przyjrzenie się zjawisku na prostym przykładzie
sieci kwadratowej. Dla naświetlenia przydatności modelu wykład obejmuje krótkie
zapoznanie z wynikami badań prowadzonych w oparciu o teorię perkolacji, w tym
badań własnych autora zawierających analizę zmian lepkości roztworów polimerów organicznych.

email: Adam Zadrożny
<adam.zadrozny@poczta.student.uw.edu.pl>

Prezentacja będzie poświęcona metodom
obliczania wierności dwóch stanów kwantowych względem siebie. Przedstawione zo-

∗

Zapraszamy również do lektury artykułu

pod tytułem Perkolacja, czyli o tym jak matematyka łaczy
sie, z drożdżami. na stronie 35.
,
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Wpływ domieszkowania na
nadprzewodnictwo o symetrii s- i
d-wave.∗
Andrzej Ptok1
1 Department

of Theoretical Physics, Institute of
Physics, University of Silesia, Poland
email: Andrzej Ptok <andrzej.ptok@wp.pl>

Stan nadprzewodzący (SC) tworzony jest
przez pary Coopera, będące parą elektronów w stanie singletowym. Nadprzewodnictwo opisujemy przez nadprzewodzący
parametr porządku (PP). Faza SC niszczona jest poprzez względnie wysokie zewnętrzne pole magnetyczne. Istotny wpływ
na stan układu mają również domieszki
umieszczone w układzie. Oba te mechanizmy prowadzą do złamania symetrii translacyjnej układu. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną teoretyczne rozważania
nt. wpływu domieszek na stan SC z PP o
symetrii s- oraz d-wave (odpowiednio stan
BCS ze stałym PP oraz stan z PP zmiennym w przestrzeni pędowej oraz rzeczywistej). Innym przykładem stanu nadprzewodzącego, w którym złamana jest symetria
translacyjna, jest faza Fulde-FerrellLarkinOvchinnikov (FFLO) – tj. faza z PP oscylującym w przestrzeni rzeczywistej. Podczas wykładu zostaną omówione główne cechy fazy SC z PP o symetrii s- i d-wave,
mechanizm występowania fazy FFLO oraz
formalizm stosowany do opisu niejednorodnych układów nadprzewodzących. Zaprezentowane zostaną również wyniki obliczeń
numerycznych wykorzystujących transformację Bogoliubova-de Gennesa (BdG).
Referencje:
[1] “Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov state
in disordered s-wave superconductors” Qinghong Cui and Kun Yang, Phys. Rev. B 78,
054501 (2008)
[2]
“Impurity-induced
confgurationtransition in the Fulde-Ferrell-Larkin∗ Zapraszamy również do lektury artykułu
pod tym samym tytułem na stronie 92.
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Ovchinnikov state of a d-wave superconductor” Qian Wang, Chia-Ren Hu and
Chin-Sen Ting, Phys. Rev. B 75, 184515
(2007)
[3] “Local Tunneling Spectroscopy as
a Signature of the Fulde-Ferrell-LarkinOvchinnikov State in s- and d-Wave Superconductors”, Qian Wang, H.-Y. Chen, C.R. Hu and C. S. Ting, Phys. Rev. Let. 96,
117006 (2006)

Wszechświat zbudowany z
trójkątów, czyli przyczynowa
dynamiczna triangulacja
Artur P. Pawlik1
1 Koło

Naukowe Studentów Fizyki, UMCS w
Lublinie, Polska
email: Artur Pawlik <a p pawlik@wp.pl>

We współczesnej fizyce dąży się do stworzenia jednej zunifkowanej teorii, która łączy ze sobą mechanikę kwantową z ogólną
teorią względności. Najpoważniejszy kandydat na teorię kwantowej grawitacji (teoria
superstrun) nie jest jeszcze w stanie odpowiedzieć nam na pytanie: w jaki sposób powstały przestrzeń i czas, tworząc
gładką czterowymiarową czasoprzestrzeń?
W przeciągu ostatnich kilku lat narodził
się nowy pomysł, który jest ciekawą i obiecującą alternatywą do tego najpopularniejszego podejścia w fizyce teoretycznej. Podejście to nazywa się „Przyczynową dynamiczną triangulacją”. Pokazuje ona, jak
zbudowana jest czasoprzestrzeń, opierając
się jedynie na podstawowych zasadach fizycznych.
Twórcy tej teorii (J. Ambjorn, J. Jurkiewicz i R. Loll) starają się stosować dobrze znane prawa do elementarnych cegiełek czasoprzestrzeni, w efekcie czego one
same układają się w harmoniną strukturę.
Zatem czasoprzestrzeń składa się z cegiełek
zwanych czterosypleksami, które są czterowymiarowym uogólnieniem trójkątów. Nie
mają one jednak bezpośredniej interpretacji

fizycznej, lecz stanowią pewne przybliżenie.
Informacja mająca znaczenie fizyczne pochodzi kolektywnego zachowania się układu
[1].
W swoim referacie przedstawię założenia
tej teorii i postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest ona tak obiecująca.
[1] Ambjorn, J.; Jurkiewicz, J.; Loll, R.; Samoorganizujący się kwantowy wszechświat.
Świat Nauki 2008, Nr 8, s 26-32

Wymiar fraktalny nieliniowych
układów dynamicznych
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Chaos deterministyczny jest XX-wieczną
teorią fizyczną zajmującą się nieliniowymi
układami dynamicznymi. Istotną cechą tego
typu układów jest nadwrażliwość rozwiązań na małe zmiany wartości parametrów
układu (np. warunków początkowych). W
pracy chcemy pokazać główne idee tej teorii, zwracając szczególną uwagę na ważny
element teorii chaosu, jakim jest pojęcie
wymiaru fraktalnego, rozpatrywanego na
różnorodnych przykładach. Chaotyczność
układu dynamicznego, pomimo jego charakteru deterministycznego, jest inspiracją
także dla refeksji filozoficznej dotyczącej natury świata.

Zabawy samolotem z papieru
Bartłomiej Tomala1
1 Akademia

Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i
Informatyki Stosowanej, Polska
email: Bartłomiej Tomala
<bartholomaios@gmail.com>

Niemal każdy z nas, biorąc do ręki papierową kartkę, potrafi złożyć dowolny papierowy model samolotu. Istnieje wiele modeli

takich samolotów, niektóre latają szybciej,
szybują wyżej, dalej, inne latają wolniej,
unosząc się z gracją w powietrzu. W odróżnieniu od prawdziwych samolotów, samoloty z papieru nie posiadają silnika, a siłą,
która je napędza, jest wyłącznie siła wyrzutu. Zatem z technicznego punktu widzenia taki samolot jest szybowcem. Niestety
nie ma samolotu idealnego, który by latał
daleko, wysoko, stabilnie, celnie i szybko. Za
to są pewne „triki”, które pozwalają nam
zmienić pewne cechy modelu (np. wydłużyć
lot samolotu).
W moim wystąpieniu postaram się przybliżyć zasady, które rządzą lotem samolotu
oraz pokazać elementy konstrukcyjne, które
niwelują niepożądane działania niektórych
sił, a nawet potrafą je pozytywnie wykorzystać.

Zastosowanie grup Liego do
równań fizyki matematycznej
Michał Olejniczak1
1 Wydział

Fizyki Technicznej, Politechnika
Poznańska, Polska
email: Michał Olejniczak
<mi.olejniczak@gmail.com>

Wiele układów fizycznych i zjawisk
można opisać za pomocą równań różniczkowych, które często bywają trudno rozwiązywalne lub nieliniowe. Okazuje się, że za
pomocą teorii grup (jednoparametrowych
grup Liego) można je rozwiązywać i znajdować nowe rozwiązania. Celem referatu
jest przedstawienie zastosowania grup Liego
do takich równań. Na przykładzie pewnego
równania różniczkowego pokazana zostanie
krok po kroku metoda otrzymywania infnitezymalnego generatora oraz zostanie pokazane jego zastosowanie. W referacie wprowadzone zostaną również podstawowe defnicje i twierdzenia oraz zostanie zaprezentowany autorski program komputerowy pomagający w wyznaczeniu generatorów.
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Zmiany spektralne koloidów
nanocząstek z adsorbatami.
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Ze względu na łatwość syntezy i możliwość wpływu na własności fizykochemiczne
nanocząstek metalicznych bezustannie poszerza się horyzont ich zastosowań. Jako adsorbanty pozwalają tworzyć kompleksy z fuoroforami, wykorzystywane w medycynie [1]
oraz fotowoltaice [2].
Teoria oddziaływania promieniowania
elektromagnetycznego z nanocząstkami metalicznymi (teoria Mie w przybliżeniu dipolowym [3]) pozwala przewidzieć zależność
absorbancji od długości fali dla koloidów
metali. Określenie zmian w widmach UVvis po adsorpcji molekuł barwnika na ich
powierzchni stawia wyzwania. Konieczne
jest uwzględnienie rodzaju adsorbatów oraz
możliwych typów ich agregacji na adsorbancie [4].
Referat jest poświęcony wynikom analiz
własności spektralnych barwników zaadsorbowanych na nanocząstkach srebra, syntetyzowanych metodą redukcji AgNO3 borowodorkiem sodu oraz cytrynianem.
[1] Gao, D.; Agayan, R. R.; Nanoparticles
for Two-Photodynamic Therapy in Living
Cells. Nano Leters 2006, 6, 2383-2383.
[2]
Thomas,K.G.;
Kamat
P.V;
Chromophore-Functionalized Gold Nanoparticles. Acc. Chem. Res. 2003, vol. 36,
888-898.
[3] Mulvaney, P.; Surface Plazmon Spectroscopy of Nano-sized Metal Particles. Langmuir 1996, 12, 788-800.
[4] Franzen, S.; Folmer,J.C.W.; Optical Properties of Dye Molecules Adsorbed on Single Gold and Silver Nanoparticles. J. Phys.
Chem. A 2002, 106, 6533-6540.
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Dyson Spheres — in search of
extraterrestial astroengineering
Sebastian Szwarc1
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Gwałtowny rozwój radioastronomii po II
wojnie światowej dał możliwości, by choć
trochę przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie “Czy jesteśmy sami we Wszechświecie?”. Jednak prowadzone projekty nasłuchowe w rodzaju OZMA czy SETI nie dały
żadnych pozytywnych rezultatów. Dlatego
też już od lat 60-tych pojawił się drugi
nurt poszukiwań, zajmujący się problematyką odnalezienia we Wszechświecie śladów
wielkich projektów inżynieryjnych. Pionierem tych rozważań był Freeman Dyson. Niniejsza prezentacja omawia koncepcje Sfer
Dysona i innych śladów obcej działalności
w kosmosie oraz co z tego wynika dla obecnej nauki.

Efekt Casimira — między teorią a
eksperymentem
Piotr Marny–Janusz1
1 Instytut

Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, Polska
email: Piotr Marny–Janusz
<piotr.marny@interia.pl>

Efekt Casimira został przewidziany w
1948 roku przez H. B. Casimira [1]. Dziesięć lat później próbę eksperymentalnego
zweryfkowania teorii podjął M. J. Sparnaay [2], jednakże ówczesne problemy techniczne sprawiły, iż eksperyment był obarczony 100% niepewnością. Dopiero w 1997
S. K. Lamoreaux [3] przeprowadził udany

eksperyment obarczony 5% błędem i zgodny
z teorią. W tym samym roku U. Mohideen
i A. Roy [4] potwierdzili zgodność z teorią w granicach 1% niepewności pomiaru.
Wyprowadzenie wzoru na siłę Casimira
(np. [5]) wymaga wprowadzenia założeń,
że dysponuje się idealnie gładkimi płytami,
o nieskończonej przewodności, umieszczonymi równolegle do siebie, w temperaturze bliskiej zera bezwględnego. Ale doświadczalna weryfkacja [5 6] nakłada poprawki
na skończoną przewodność [7] i temperaturę wyższą od 0K [8], brak idealnej gładkości i równoległości płytek. Postępujący
od dekady rozwój w tej dziedzinie owocuje
nowymi eksperymentami i przewiduje istnienie odpychającego efektu Casimira [9],
jednakże do pozyskiwania energii z próżni
droga wydaje się nadal odległa.
[1] Casimir, H. B. G.; On the atraction between two perectly conducting plates; Proc.
Kon Akad. Wet. 1948, 51, 793.
[2] Sparnaay, M. J.; Measurements of Atractive Forces Between Flat Plates. Physica
(Utrecht) 1958, 24, 751.
[3] Lamoreaux, S. K.; Demonstration of the
Casimir Force in the 0.6 to 6µm Range.
Phys. Rev. Let. 1997, 78, 5-8.
[4] Mohideen, U.; Roy, A.; Precision Measurement of the Casimir Force from 0.1 to
0.9µm. Phys. Rev. Let. 1997, 81, 004549.
[5] Milonni, P. W.; Shih, M.-L.; Casimir
forces. Contemp. Phys. 1992, 33, 313-322.
[6] Klimchitskaya, G. L.; Mostepanenko, V.
M.; Experiment and theory in the Casimir
efect. Contemp.Phys. 2006, 47, 131-144.
arXiv:quant-ph/0609145
[7] Chen, F.; Mohideen, U.; Klimchitskaya,
G. L.; Mostepanenko, V. M.; Experimental test for the conductivity properties from
the Casimir force between metal and semiconductor. Phys.Rev. A 2006, 74, 022103.
arXiv:quant-ph/0603111
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[8] Obrecht, J.M.; Wild, R.J.; Antezza,
M.; Pitaevskii, L.P.; Stringari, S.; Cornell, E.A.; Measurement of the Temperature Dependence of the Casimir-Polder
Force. Phys. Rev. Let. 2007, 98, 063201.
arXiv:physics/0608074
[9] Klimchitskaya, G. L.; Mohideen, U.;
Mostepanenko, V. M.; Pulsating Casimir
force. J. Phys. A: Math. Theor., 2007, 40,
F841-F847. arXiv:0707.2734

Jak mierzyć grubość cienkich
warstw
Marcin Perzanowski1
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Referat będzie dotyczył podstaw szacowania grubości cienkich warstw. Przedstawiona zostanie metoda stoswana do
pomiaru grubości w trakcie nanoszenia
warstwy w komorze ultrawysokiej próżni
(tzw. “AT-cut kwarc”) a także podstawy
refektometrii rentgenowskiej i pomiarów
grubości przy pomocy mikroskopu sił atomowych, stosowanych po wyjęciu próbki z
komory UHV.

Model kosmologiczny Milne’a
Aleksander Kurek1
1 Instytut

Fizyki, Wydział

Matematyki-Fizyki-Informatyki Uniwersytetu
Opolskiego, Polska
email: Aleksander Kurek <alexthefrst@interia.pl>

Wyjaśnione zostaną podstawowe założenia matematyczne modelu kosmologicznego
Milne‘a. Jest to bardzo uproszczony model,
stanowiący w zasadzie graniczny przypadek
jednego z rozwiązań OTW. Pozwala jednak zrozumieć, w jaki sposób konstruuje
się modele Wszechświata, co muszą one
uwzględniać i co powinny przewidywać.
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Molecular dynamics simulation of
argon atoms inside carbon
nanotube
Katarzyna Bartuś1 , Aleksander Bródka1
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Molecular dynamics simulation is used to
study dynamics of argon atoms in single
wall carbon nanotube (SWNT). The carbon
atoms on the nanotube are arranged according to the (15,15) armchair structure. The
interatomic forces for carbon atoms are calculated using a reactive empirical bond order potential [1] and the others interactions
are modelled by Lennard-Jones potentials.
Diferent loadings of argon atoms and the
efect of the fexibility/rigidity of the SWNT
on the difusivity are considered. We used
two potential well depths for argon-carbon
interactions ( k K B e / = 78.3 [2] and k K
B e / = 58.9 [3] ).
The velocity auto correlation function
and mean-square displacement are used to
calculate difusion coefcient. It is found that
the difusion coefcient decreases with the
increase in density. The same trend was
observed in previous works [4,5]. The obtained results show that difusion coeffcients
are similar in fexible and rigid SWNT for
stronger surface interaction. When the surface interactions becomes weaker, vibrations of carbon atoms cause the decrease of
the difusion coefcient for low loadings of argon atoms. Qualitatively, these results are
in accordance with results of Jakobtorweihen and others for 4 CH molecules [5].
[1] D.W. Brenner, O.A. Shenderova, J.A.
Harrison, S.J. Stuart, N. Ni, S.B. Sinnot J.
Phys.: Condes. Mater 14, 783 (2002)
[2] M.P. Allen, D.J. Tildesley Oxford University Press, New York, 1987
[3] A. Marmier, H. Spohr, D.J. Cooke, S.
Kerisit, J.P. Brodholt, P.B. Wilson, S.C

Parker Molecular Simulation 31, 385 (2005)
[4] D.M. Ackerman, A.I. Skoulidas, D.S.
Sholl, J. Karl Johnson Molecular Simulation, 29, 677 (2003)
[5] S. Jakobtorweihen, MG. Verbeek, C.P.
Lowe, F.J. Keil, B. Smit Phys.Rev.Let. 95,
044501 (2005)

iki oraz niskiemu kosztowi przetworników,
które są elementami popularnych kamer internetowych.

RR’s Laser Position Analyzer —
system charakteryzacji wiązek
laserowych
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Wielokrotnie podczas pracy z laserami w
laboratorium wymagana jest duża precyzja
ustawień i regulacji elementów na stole optycznym. Jednym z głównych do wykonania zadań jest odpowiednie poprowadzenie
wiązki laserowej. Celem usprawnienia tego
procesu powstał system pozwalający na pomiar położenia wiązki w wielu punktach
układu. Składa się z oprogramowania działającego na komputerze PC oraz zestawu
przetworników CMOS umieszczonych na
precyzyjnych podstawkach.
Aplikacja pozwala na korzystanie nawet
z kilkudziesięciu przetworników. Osiągana
precyzja pomiaru jest wysoka dzięki małym
rozmiarom matryc i jej dużej rozdzielczości.
Program został napisany w języku C++ z
wykorzystaniem technologii Qt oraz DirectShow w systemie Windows.
Uzyskiwane pomiary służą do porównywania ich z pomiarami wcześniejszymi, aby
zarejestrować niepożądane zmiany. Mogą
także służyć do sterowania położeniem luster i innych elementów metodą sprzężenia
zwrotnego celem uzyskania optymalnych
warunków pomiarowych w danym doświadczeniu. System ten jest tani i łatwy do
zaimplementowania dzięki wykorzystaniu
komputera zamiast dedykowanej elektron-

Studium Doktoranckie Instytutu
Problemów Jądrowych im.
Andrzeja Sołtana
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Sołtana, Warszawa, Polska
email: Tomasz Fruboes <tfruboes@fuw.edu.pl>

Plakat zawiera informacje na temat Studium Doktoranckiego prowadzonego w Instytucie Problemów Jądrowych. Najważniejszym elementem jest krótki opis dziedzin w ramach których można na studium
robić pracę doktorską wraz z listą ewentualnych promotorów. Tematyka prowadzonych badań obejmuje fizykę jądrową, fizykę cząstek elementarnych, astrofizykę, fizykę plazmy, fizykę ciała stałego i badania materiałowe. Ponadto przedstawiono informacje dotyczące sposobu naboru kandydatów na studia doktoranckie: terminy
najbliższych egzaminów i wymagania. Informacje można uzupełnić, zaglądając na
stronę htp://www.ipj.gov.pl/en/rob3.php,
zakładka “Studium Dokt.” Można tam też
znaleźć kontakt telefoniczny oraz e-mailowy
do kierownika i sekretariatu studium. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studium.

Teoretyczny model kwantowego
efektu Hall’a na złączu p-n w
Graphen’ie
Tomasz Smoleński1
1 Uniwersytet

Warszawski, Kolegium
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych, Polska
email: Tomasz Smoleński <tsmol@mit.edu>

Wynalezienie w 2004 roku graphen’u —
materiału składającego się z heksagonalnej
sieci aromatycznych atomów węgla, znajdu-
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jących się w jednej płaszczyźnie — umożliwiło wiele nowych obserwacji z dziedziny fizyki ciała stałego oraz stanowiło duży krok
w kierunku zmniejszenia rozmiarów tranzystorów [1,2]. W 2006 roku naukowcom
z Harvard University udało się zaobserwować kwantowy efekt Hall’a w graphen’owej
próbce składającej się z dwóch obszarów,
których gęstości nośników były zmieniane
niezależnie [3]. Otrzymane przez nich wyniki mogły być wyjaśnione przez kwantową teorię stanów brzegowych tylko dla
przypadku wąskiej przerwy pomiędzy kontrolowanymi obszarami [4]. Praca prezentuje opracowanie bardziej ogólnego, elektrodynamicznego modelu tego doświadczenia
opartego na analizie zjawisk transportu w
dwuwymiarowej strukturze składającej się
z trzech obszarów: dwóch reprezentujących
obszary kontrolowane w doświadczeniu oraz
jednego, znajdującego się pomiędzy nimi.
Otrzymanym wynikiem jest teoretyczna zależność oporu próbki od jej wymiarów. Zależność ta jest zgodna z przewidywaniami
kwantowymi dla granicy wąskiej przerwy
pomiędzy kontrolowanymi obszarami.
[1] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, A. A. Firsov: Electric Field Efect in Atomically Thin Carbon
Films. Science 306, 666 (2004).
[2] A. K. Geim, K. S. Novoselov: The rise
of graphene. Nature Materials 6, 183–191
(2007).
[3] J. R. Williams, L. DiCarlo, C.M. Marcus: Quantum Hall efect in a gate–controled
p–n junction of graphene. Sciencexpress, 28
June 2007.
[4] D. A. Abanin, L. S. Levitov: Quantized
Transport in Graphene p-n Junctions in magnetic Field. Cambridge, 2007.
[5] R. W. Rendell, S. M. Girvin: Hall voltage dependence on inversion–layer geometry in the quantum Hall–efect regime. Physical Review B, 15 June 1981.
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Świat widziany przez płomień
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„W zjawisku palenia się świecy wychodzą na jaw wszystkie niemal prawa rządzące
Wszechświatem” — powiedział Michael Faraday w 1859 r. Do dziś, mimo rozwoju
nauki, to stwierdzenie jest ciągle aktualne.
Zwykła, znana wszystkim świeca — może
być tak naprawdę fascynującym obiektem
badań.
Pokazana będzie historia świecy — sięgająca V w. p.n.e; Z czego wytwarza się
świece? Jakie właściwości musi mieć materiał, z którego można je wykonywać?
Jaki jest skład chemiczny przykładowej cząsteczki wosku? Ciekawym zjawiskiem jest
sam proces palenia się świecy: dlaczego płonie tylko knot, a nie świeca w całej objętości? Jak palna substancja przedostaje się do
wnętrza płomienia? Co tak naprawdę świeci
w płomieniu świecy? Jaka jest jego temperatura? Przedstawione będzie, jak, wykorzystując świecę, pokazać, na czym polegają różne zjawiska fizyczne: przepływ laminarny i turbulentny, istnienie siły odśrodkowej albo rozładowywanie kondensatora.

“Kwarki i Skwarki”
Kamil Ciszak1 , Karolina Brodzińska1 ,
Marcin Piotrowski1 , Maciej Jasiński1
1 Wydział
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Stosowanej IF, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Polska
email: Kamil Ciszak
<kamilciszak@poczta.onet.pl>

Prezentacja teorii kwarków. Przedstawienie podstawowych informacji na ich temat
w formie przystępnej dla każdego:

1) historia odkryć kwarków: hipotezy,
przeprowadzone eksperymenty, noble w
dziedzinie odkryć kwarków,
2) podstawowe właściwości kwarków i ich
rodzaje,
3) antykwarki,
4) podstawowe informacje o cząstkach
złożonych z kwarków, czyli rzecz o hadronach: bariony, mezony, pentakwarki.
Plakaty przygotowane są pod kątem dydaktyki i popularyzacji fizyki.
Głównym celem jest zainteresowanie ludzi fizyką i przybliżenie im poszczególnych
zagadnień tak, by były one dla nich jasne i
ciekawe.
Treści umieszczone na posterach prezentowane są w sposób zabawny i zrozumiały
dla każdego, niezależnie od stopnia jego wiedzy.

33

34

Perkolacja
czyli o tym jak matematyka łaczy
sie, z drożdżami.
,
Wojciech Ganczarek
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
Uniwersytet Jagielloński, Polska
email: w.ganczarek@uj.edu.pl

Streszczenie
Niniejsza praca zawiera wprowadzenie do podstawowych zagadnień matematycznego modelu perkolacji, dwie metody komputerowego modelowania zjawisk za pomoca, tej teorii oraz przykładowe zastosowanie: do badania zmian przewodnictwa
drożdży.

1

Wprowadzenie do teorii
perkolacji.

Perkolacja jest modelem matematycznym
niezwykle praktycznym w zastosowaniu do
analizy zjawisk krytycznych. Poczatki
roz,
woju tej teorii można datować na lata
50-te XX stulecia, kiedy rozważano przeciekanie płynów przez porowate ośrodki
[2],[7]. Bez tracenia ogólności, dla uproszczenia rozważań przyjmijmy poczatkowo
sy,
tuacje, statyczna.
, Weźmy zbiór wierzchołków i krawedzi
łacz
je w pewnej prze, acych
,
,
strzeni d-wymiarowej. Usuwamy teraz losowo krawedzie
(lub wierzchołki) w taki
,
sposób, że każda krawedź
(lub wierzcho,
łek) pozostaje w sieci z pewnym ustalonym prawdopodobieństwem p (niezależnie
od innych krawedzi),
zaś z prawdopodobień,
stwem (1-p) zostaje usunieta
(warto zazna,
czyć, że klasyczne ujecie
perkolacji
mówi
,
o procesie odwrotnym: zapełniania wezłów
,
czy wiazań
poczatkowo
pustej siatki). Na,
,
suwa sie, pytanie: przy jakim prawdopodobieństwie pc znika ścieżka łacz
dwa
, aca
,
przeciwległe (d-1) wymiarowe brzegi ograniczajace
wierzchołki i krawedzie.
Jest to
,
,

pytanie o próg perkolacji.
Warto przytoczyć sztandarowy, bo
najbardziej chyba jaskrawy, przykład,
zwiazany
z przewodnictwem pewnego
,
układu. Niech bedzie
to naczynie napeł,
nione plastikowymi i metalowymi kulami
[12]. Na dnie i na wierzchu naczynia układamy przewodzac
, a, folie, i sprawdzamy dla
jakiej zawartości kul metalowych układ
bedzie
przewodził prad.
Patrzac
,
, jednak na
,
taki przykład nasuwa sie, kolejne pytanie:
czy wynik zależy od ułożenia kul w jakiś
określony sposób (np. strukture, fcc czy
bcc)? Okazuje sie, [7], że owszem, zależy,
jednak uważny czytelnik dostrzeże, że we
wspomnianym na poczatku
porowatym
,
materiale (np. kamieniu) przez który ma
przepływać płyn, z regularna, struktura, sie,
raczej nie spotkamy, jaka wiec
, użyteczność
takiego modelu dla zagadnienia, od którego
wział
By wyprzedzić
, on swój poczatek?
,
kolejne pytania wprowadzimy podział
zagadnienia perkolacji na cztery główne
odmiany. Jeśli nie zaznaczono inaczej, w
pracy bedzie
mowa o sytuacji idealnej:
,
istnienia nieskończonej ilości wezłów
czy
,
wiazań.
,
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1.1

Cztery typy perkolacji.

Perkolacja dla wezłów.
,
Badamy właściwości (np. przewodnictwo)
pewnej regularnej sieci (np. dwuwymiarowej sieci kwadratowej), której poszczególne wezły
sa, zablokowane z prawdo,
podobieństwem (1-p). Jednocześnie przyjmujemy założenie, że wszystkie wiazania
,
łacz
wezły
sa, niezablokowane. Zabloko, ace
,
,
wanie wezła
oznacza, że nie łaczy
on ze soba,
,
,
skupiajacych
sie, w jego miejscu wiazań.
,
,
Przykład perkolacji dla wezłów
obrazuje ry,
sunek (1). Po lewej stronie mamy 30 zapełnionych wezłów
i brak ścieżki perkolacyjnej.
,
Po prawej stronie mamy krate, z zapełnionymi 60 wezłami.
Zapełnione wezły
nie na,
,
leżace
do ścieżki perkolacyjnej zaznaczono
,
kolorem szarym. Okazuje sie,
, że dla dwuwymiarowej sieci kwadratowej dla perkolacji dla wezłów
pc = 0.59 [12].
,
Perkolacja dla wiazań.
,
W tym przypadku, analogicznie, badamy
właściwości pewnej regularnej sieci, której poszczególne wiazania
sa, zablokowane z
,
prawdopodobieństwem (1-p). Przyjmujemy
z kolei, że wszystkie wezły
sa, niezablo,
kowane. W obu tych odmianach perkolacji klastrem nazywamy zbiór niezablokowanych, połaczonych
ze soba, wiazań
lub
,
,
wezłów.
Warto zwrócić uwage,
,
, że użyto
spójnika ”lub”, a nie ”i”, wiaże
sie, to z
,
odpowiednimi założeniami dla omówionych
dwóch odmian perkolacji.
Perkolacja układów ciagłych.
,
Kluczowym pojeciem
tzw. ”perkolacji
,
ciagłej”
jest
obj
etość
krytyczna.
Na,
,
kreślmy jednak najpierw sytuacje,
której
,
owa ciagła
perkolacja dotyczy. W tym
,
wypadku nie mamy regularnej sieci czy
też siatki, ale faze, przewodzac
, a, (przepuszczajac
a
sygnał,
pr
ad
czy
płyn)
ułożona, w
, ,
,
kanały czy komory o dowolnych kształ-
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tach zanurzone w fazie nieprzewodzacej.
,
Ot, przykładowo wreszcie ów porowaty kamień czy ser szwajcarski. Wróćmy teraz
do pojecia
kluczowego: objetości
a, krytyczna,
,
,
jest graniczna objetość
zajmowana
przez
,
faze, przewodzac
a
(w
stosunku
do
całkowitej
, ,
objetości
układu), przy której zachodzi per,
kolacja (przykładowo: przeciekanie płynu).
Widać wiec,
że objetość
krytyczna jest po
,
,
prostu odpowiednikiem progu perkolacyjnego dla sieci.
Perkolacja obiektów w ruchu.
W tym wypadku mamy do czynienia z
układem dynamicznym. Te, odmiane, perkolacji można wiec
, wykorzystać do analizy
cieczy. W najprostszym, dwufazowym przypadku, faza przewodzaca
rozproszona jest w
,
fazie nieprzewodzacej,
przy
czym czasteczki
,
,
obu faz układu sa, w ruchu. Czastki
fazy
,
przewodzacej
przemieszczaj
a
si
e
i
ł
acz
a
,
,
,
, ze
,
soba, tworzac
klastry.
Tu
znów
w
przypadku
,
utworzenia nieskończonego klastra powstaje
ścieżka perkolacyjna.

Rys. 1: Krata 10x10 przy p=0.3 i p=0.6,
perkolacja dla wezłów
dwuwymiarowej
,
sieci kwadratowej. Rysunek powstał poprzez losowanie wspólrzednych
zapełnio,
nych wezłów.
,

1.2

Ilościowa analiza modelu
perkolacji.

Po wstepnym,
jakościowym zapoznaniu
,
sie, z perkolacja, przejdziemy do kilku elementarnych zagadnień ilościowych tej teorii.

Prawdopodobieństwo perkolacji.

Wykładniki krytyczne.

Przy analizie modelu perkolacji zazwyczaj najbardziej interesujac
, a, nas funkcja,
jest prawdopodobieństwo perkolacji P(p).
Definiuje sie, ja, jako prawdopodobieństwo
tego, że przypadkowo wybrane wiazanie
,
(wezeł)
należy do nieskończonego klastra.
,

Kluczowe dla analizy modelu perkolacji
jest zachowanie sie, ww. funkcji w pobliżu
pc . Dla (p − pc ) → 0 mamy:

np
,
n

P (p) =

(1)

gdzie np jest licznośćia, wezłów
klastra per,
kolacyjnego, a n jest ogólna, ilościa, wezłów
,
w sieci. Dla argumentów mniejszych niż pc
wartość tej funkcji jest 0 - nie istnieje nieskończony klaster, nie ma wiec
, możliwości
perkolacji. Dowolnie blisko punktu perkolacji P(p) ma dowolnie duża, pochodna,
, funkcja rośnie od zera pionowo w góre.
Wynika
,
to z faktu, że, ściśle rzecz ujmujac,
w pc
,
licznik ułamka definiujacego
funkcj
e
zmie,
,
nia sie, z zera na nieskończoność (tworzy sie,
w końcu nieskończony klaster). P(p) przy
p=1 ma wartość 1.
Średni rozmiar klastra.
Średni rozmiar klastra jest funkcja, określona, dla p < pc . Definiuje sie, ja,
nastepuj
aco:
,
,
s=∞
P

sav =

s2 n(s)

s=1
s=∞
P

,

(2)

sn(s)

s=1

gdzie s jest rozmiarem klastra, a n(s) jest
liczba, klastrów o rozmiarze s podzielona,
przez liczbe, wezłów
(wiazań)
układu. Funk,
,
cja ta ma osobliwość w pc - rośnie nieskończenie, co wynika z istnienia nieskończonego
klastra od punktu perkolacji. Dodatkowo
przydatne bywa takie zdefiniowanie funkcji
sav , aby dla p > pc określała ona średni
rozmiar klastrów pustych wezłów
(wiazań)
,
,
[12].

∼ (p − pc )β
(3)
1
(4)
sav ∼
(p − pc )γ
gdzie wykładniki β i γ sa, liczbami dodatnimi. Ponadto sa, one niezależne od geometrii sieci, sa, niezmiennikami dla danego wymiaru.
P

2

Modelowanie.

Główny problem perkolacji: znalezienie
punktu perkolacji pc zazwyczaj nie ma
rozwiazania
analitycznego (oprócz perkola,
cji dla wezłów
na sieci trójkatnej
i kagomé
,
,
oraz dla wiazań
na sieci trójkatnej,
kwa,
,
dratowej i sześciokatnej,
za [12]). Dlatego
,
też używa sie, do jego wyznaczenia metod
doświadczalnych. Zazwyczaj oczywiście sa,
to symulacje komputerowe, które pozwalaja, dodatkowo na analize, funkcji perkolacyjnych, czy też po prostu na prześledzenie zjawiska krok po kroku. Pierwszym algorytmem używanym do przeprowadzania
takich symulacji była dość naturalna metoda, oparta wprost na klasycznie rozumianym przebiegu zjawiska perkolacji opisanego we wstepie
do niniejszej pracy. Można
,
go krótko przedstawić w nastepuj
acy
spo,
,
sób: mamy siatke, wezłów
(przykładowo)
,
o wartościach 0 (niezapełnione). Losujemy
i obsadzamy kolejne wezły
nadajac
, kolej,
nym klastrom wartości kolejnych liczb naturalnych. Oczywiście każde łaczenie
sie, kla,
strów wiaże
si
e
z
nadaniem
nowych
nu,
,
merów wszystkim wezłom
nowego,
dużego
,
klastra. Taki algorytm dość wiernie oddaje
idee, perkolacji, natomiast jest wolny i niepraktyczny. Dla uzyskania lepszych przybliżeń do dokładnych wartości należy robić symulacje dla coraz wiekszych
siatek (teore,
tyczne zagadnienia perkolacji sa, wyprowadzane w oparciu o założenie nieskończonej
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siatki), co w zwiazku
z koniecznościa, nada,
wania nowych numerów wszystkim wezłom
,
łaczonych
klastrów uzasadnia konieczność
,
dażenia
do opracowania szybszych algoryt,
mów.
Poniżej zostana, bliżej przedstawione dwa z
nich: algorytm Hoshena-Kopelmana [4] oraz
algorytm Leatha [5], oba powstałe w roku
1976. Na ich podstawie, na użytek niniejszej
pracy, zostały napisane dwa programy symulacyjne. Oba programy (i poniższe omówienie) zostały napisane dla perkolacji dla
wezłów
na dwuwymiarowej sieci kwadrato,
wej, jednak uogólnienie na inne przypadki
wymaga jedynie drobnych zmian.

2.1

Algorytm
Hoshena-Kopelmana

Algorytm Hoshena-Kopelmana również
całkiem nieźle oddaje idee, prostego modelu
perkolacji, natomiast jego rewolucyjność
polega na sposobie numerowania wezłów.
,
Weźmy przykładowo wezły
na siatce kwa,
dratowej z nadanymi wartościami 0 (niezidentyfikowane) oraz tablice definiujac
, a,
dyskretna, funkcje, wartości wezłów
tab(n).
,
Nastepnie
linia po linii (w trzech wymia,
rach: powierzchnia po powierzchni itd.)
identyfikujemy kolejne wezły:
,
• losujemy liczbe, rd z zakresu (0, 1)
• jeśli jest ona mniejsza od ustalonego
prawdopodobieństwa p (rd < p), obsadzamy wezeł
nadajac
, mu jako wartość
,
kolejna, liczbe, naturalna, n
• dalej jeśli rd < p sprawdzamy czy wezeł
,
ma zapełnionych sasiadów
,
• jeśli nie, w tabeli funkcji wartości
wezłów
wpisujemy tab(n) = 1
,
• jeśli istnieje niezerowa liczba zapełnionych sasiadów
znajdujemy na,
zwy właściwe przylegajacych
kla,
strów bed
ace
indeksami
w
ezłów
mi
, ,
,
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przylegajacych
klastrów oraz wpisu,
jemy tab(mi ) = −n oraz tab(n) = Sn
gdzie Sn jest rozmiarem klastra o nazwie właściwej n
• jeśli rd > p nadajemy wezłowi
przykła,
dowa, wartość ujemna, -1, co oznacza, że
wezeł
jest nieobsadzony
,
W ostatnim punkcie pojawia sie, nagle termin nazwy właściwej klastra oraz niezrozumiałe na pierwszy rzut oka zmiany wartości funkcji tab(n). Przyjrzyjmy sie, bliżej takiej konstrukcji. Dostajemy strukture, drzewa: kolejne wezły
klastra wska,
zuja, na nastepne,
doł
aczane
chronologicz,
,
nie, aż w końcu przeszukujac
, tablice,
, podstawiajac
kolejno
otrzymywane
ujemne
war,
tości funkcji, dostajemy wartość dodatnia,
,
która jest wielkościa, dołaczanego
klastra.
,
Tak w prosty, aczkolwiek ciekawy sposób
pozbywamy sie, problemu zmiany wartości
wszystkich wartości wezłów
klastra przy
,
każdym łaczeniu
klastrów.
,
Algorytym Hoshena-Kopelmana nie
rozwiazuje
kwestii pomiarów zwiazanych
,
,
z funkcjami perkolacyjnymi. W programie
napisanym na użytek niniejszej pracy
zastosowano nastepuj
ace
sposoby:
,
,
• aby sprawdzić, czy zaszła perkolacja
bierzemy (przykładowo) górny wiersz
siatki kwadratowej i tworzymy tabele,
nazw klastrów wezłów
tego wiersza,
,
nastepnie
porównujemy
z
dolnym wier,
szem i lewa, oraz prawa, kolumna, siatki,
gdy nie napotkamy powtórzenia danej nazwy wezła
na kolejnym bloku
,
siatki wpisujemy w tabeli 0, jeśli po całym procesie istnieje w tabeli element
niezerowy-perkolacja zaszła,
• zgodnie ze wzorem (1) do wykreślenia funkcji P(p) potrzebujemy wielkości klastra perkolacyjnego, otrzymujemy ja, wstawiajac
, niezerowy element z
tabeli z poprzedniego punktu do tabeli
funkcji tab(n),

W ten sposób otrzymujemy program,
który wykonujac
, opisane czynności dla kolejnych kroków ∆p i wyciagaj
ac
,
, średnie wartości z N prób wylicza wyniki, dzieki
któ,
rym otrzymujemy zamieszczone niżej wykresy funkcji dla danych rozmiarów siatki
s.
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• do wykreślenia funkcji sav potrzebujemy rozmiarów i liczności klastrów o
danych rozmiarach, w tym celu przeszukujemy kopie, tablicy tab(n) biorac
,
dodatnie wartości i zliczajac
, ile razy sie,
one powtarzaja.
,
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Rys. 4: Wykres funkcji sav w wyniku symulacji dla ∆p=0.001, N=1000 i s=100.
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Rys. 2: Wykres wyników symulacji zajścia perkolacji w układzie dla ∆p=0.001,
N=1000 i s=20.
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Rys. 3: Wykres wyników symulacji zajścia perkolacji w układzie dla ∆p=0.001,
N=1000 i s=100.
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Rys. 5: Wykres funkcji P(p) w wyniku symulacji dla ∆p=0.001, N=1000 i s=100.

2.2

1

zajscie perkolacji

0

Omówienie wyników
symulacji za pomoca,
algorytmu
Hoshena-Kopelmana.

Nadrzedn
a, przesłanka, przy omawianiu
,
wyników symulacji jest fakt, że analityczna
teoria perkolacji dotyczy układów nieskończonych (o s → ∞). Stad
, wyniki sa, nieścisłe, a ich dokładność jest coraz lepsza wraz
ze zwiekszaniem
rozmiaru siatki s.
,
Wykresy (2),(3) przedstawiaja, średnia,
ilość zajść perkolacji w N próbach. Oczywiście przy każdej próbie perkolacja mogła
zajść jednokrotnie (+ N1 do średniej) lub nie
zajść (+0). W idealnym przypadku s → ∞
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mielibyśmy nieciagł
, a, funkcje, przyjmujac
, a,
wartość 0 w przedziale [0, pc ) i wartość 1 w
przedziale [pc , 1]. Zwiekszaj
ac
, N pochyłość
,
fragmentu krzywej przebiegajacej
od war,
tości 0 do 1 zwieksza
si
e,
d
aży
do
pionu
,
,
,
i zarazem nieciagłości
(por.
wykres
(2)).
,
Na podstawie togo wykresu można oszacować wartość pc . Analizujac
, wykresy dla coraz wiekszych
N
można
zauważyć, że śro,
dek krzywej przebiegajacej
od wartości 0 do
,
1 minimalnie przesuwa sie, zmniejszajac
, sie,
w przedziale nieznacznie od wartości około
p=0.61. Przeprowadzajac
, długotrwałe obliczenia dla dużo wiekszych
s otrzymuje sie,
,
wyniki coraz bardziej zgodne z wartościami
podawanymi w literaturze (m.in. [12]) pc ≈
0.593. Dla s=20 mamy pc ≈ 0.612, dla
s=100 pc ≈ 0.598, dla s=200 pc ≈ 0.595.
Wykres (4) przedstawia funkcje, sav , jednak jest on obarczony dużo znaczniejszym
błedem
niż (3). Najistotniejsza, cecha, tejże
,
funkcji jest jej osobliwość w pc , tzn. sav
w punkcie perkolacji daży
do nieskończo,
ności, gdyż w sposób nagły tworzy sie, nieskończony klaster, a skoro klaster jest nieskończony, to wartość średniego rozmiaru
wyciagana
ze skończonej liczby składników
,
ze składnikiem o wartości nieskończonej jest
nieskończona. Dlatego też prawa strona wykresu jest bezwartościowa. Natomiast lewa
strona jest zupełnie poprawna: gdyby przyjrzeć sie, dokładnie wykresowi dla małych p
zauważymy, że sav przez długi czas ma wartość zbliżona, do 1: na wielkiej siatce przy
małej liczbie obsadzonych wezłów
klastry sa,
,
zazwyczaj singletami (tzn. klastrami o rozmiarze 1). Nastepnie
funkcja nieznacznie ro,
śnie, w pobliżu pc rośnie gwałtownie, jednak nie tak gwałtownie jak w istocie (tzn.
w teorii) powinna. W przypadku tej funkcji
istotne poprawienie w wyniku zwiekszania
,
s nie zachodzi: klaster perkolacyjny zawsze
bedzie
miał skończona, wielkość.
,
Wykres (5) przedstawia funkcje, P(p) i
przedstawia ja, zupełnie poprawnie. Nieścisłość jaka pozostaje to fakt, że teoretyczna
funkcja P(p) przy s → ∞ ma pierwsza, nie40

zerowa, wartość dokładnie w pc (i ma tam
pochodna, po p daż
, ac
, a, do nieskończoności).
Poza tym mamy zgodność z teoria:
, prawdopodobieństwo faktu, że losowy wez
, eł
, należy
do klastra perkolacyjnego rośnie gwałtownie za punktem perkolacji, tj. zaraz po powstaniu nieskończonego klastra, nastepnie
,
od pewnego momentu funkcja rośnie praktycznie liniowo, poniewaź niemal każdy kolejny zapełniony wez
sie, do nie,
, eł
, przyłacza
skończonego, rozrastajacego
si
e
wci
aż
,
, kla,
stra perkolacyjnego.

2.3

Algorytm Leatha

Leath w swoim algorytmie proponuje odmienna, metode, postepowania,
która nie od,
daje klasycznego obrazu perkolacji, natomiast jeśli chodzi o wyniki jest oczywiście
najzupełniej z nia, zgodna. Jest on właściwie jeszcze prostszy niż algorytm HoshenaKopelmana, jednak działa wolniej a jego
wyniki sa, dość skromne ze wzgledu
właśnie
,
na charakter metody. Sytuacja poczatkowa
,
jest analogiczna: mamy siatke, niezidentyfikowanych wezłów,
o danym rozmiarze oraz
,
prawdopodobieństwo p. Algorytm opiszemy
w kilku punktach:
• startujemy wskaźnikiem ze środka
siatki obsadzajac
, jeden wezeł,
,
• wybieramy niezidentyfikowany sasiedni
,
wezeł
i losujemy dla niego liczbe, rd z
,
przedziału (0,1),
• jeśli rd<p, to oznaczamy wez
, eł
, jako obsadzony, w przeciwnym wypadku jako
nieobsadzony,
• podobnie czynimy z pozostałymi
sasiadami
wezła,
nastepnie
przecho,
,
,
dzimy wskaźnikiem do któregoś z
obsadzonych i powtarzamy procedure,
do czasu, aż klaster nie bedzie
miał już
,
niezidentyfikowanych sasiadów,
,
• w przypadku osiagniecia
przez kla,
ster wszystkich krawedzi
siatki
zacho,
dzi perkolacja.

2.4

Omówienie wyników
symulacji za pomoca,
algorytmu Leatha.

Poniżej przedstawiono wykresy otrzymane z symulacji z użyciem algorytmu Leatha dla różnych N i s. Wyniki i zachowanie
wykresu jest zgodne z wynikami symulacji
z użyciem algorytmu Hoshena-Kopelmana:
krzywa od wartości 0 do 1 zbliża sie, do
prostopadłości wraz ze wzrostem wielkości
siatki s. Podobnie wraz ze wzrostem s oszacowanie na pc zbliża sie, do wyniku zgodnego
z literatura,
Ze wzgledu
na brak danych do wykre,
ślenia innych podstawowych funkcji perkolacyjnych zwróćmy uwage, na zmiane, jakościowa, wyniku ze wzgledu
na zmiane, N.
,
Wykreślajac
(7)
zastosowano
N=100 (tzn.
,
wykonano po 100 prób dla każdej warto-

ści prawdopodobieństwa od 0 do 1 ze skokiem 0.001). Rzuca sie, w oczy różnica: mimo
że 100 prób to, zdawać by sie, mogło, dobra próbka statystyczna, rozrzut wyników
jest widoczny i krzywa z wykresu (7) jest,
możnaby rzec, niespójna. Co ciekawe, dużo
spójniejsza jest nie tylko krzywa na wykresie (8), ale także (6), gdzie przecież użyto
bardzo małej siatki co skutkuje duża, przypadkowościa, wyniku. Okazuje sie, wiec,
że
,
liczba prób N jest parametrem równie istotnym co s, jednakże dla innych cech wyniku.
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Rys. 6: Wykres wyników symulacji zajścia perkolacji w układzie dla ∆p=0.001,
N=1000 i s=10.

100

80

ilosc perkolacji

Pewnym problemem jest wychwycenie chwili przerwania obliczeń (jeśli nie
zajdzie perkolacja). W pracy [3] autor
proponuje stworzenie aktualizowanej listy sasiaduj
acych
niezidentyfiklowanych
,
,
wezłów.
W
implementacji
powstałej na
,
użytek niniejszej pracy zastosowano nieco
inny sposób: program zlicza liczbe, wezłów
,
które maja, zidentyfikowanych sasiadów
,
oraz porównuje ja, z liczba, zapełnionych
wezłów.
Dzieki
temu obarczamy pamieć
,
,
,
dwiema liczbami całkowitymi, a nie tablica,
współrzednych:
duża, i czasochłonna, w
,
obsłudze.
Ze wzgledu
na pewne bładzenie
wskaź,
,
nika algorytm ten nie jest zbyt szybki. Ponadto widać, że nie mamy informacji o innych klastrach, wiec
, nie mamy danych do
wykreślenia funkcji sav . Ponadto w tej konkretnie implementacji algorytmu program
kończy prace także w momencie osiagni
ecia
,
,
przez klaster wszystkich krawedzi
siatki,
co
,
powoduje, że wykreślenie funkcji P(p) również jest niemożliwe. Przeanalizujmy wiec
,
kilka wykresów zajścia prawdopodobieństwa dla różnych s.
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Rys. 7: Wykres wyników symulacji zajścia perkolacji w układzie dla ∆p=0.001,
N=100 i s=50.
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1000

stwierdzenie, że słuszność takich zgrubnych
rozważań dotyczacych
przewodnictwa droż,
dży potwierdzimy na gruncie teorii perkolacji. A jednak. Badajac
, przewodnictwo drożdży w zależności od stopnia ich hydratacji
otrzymujemy wykres (9).
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Rys. 8: Wykres wyników symulacji zajścia perkolacji w układzie dla ∆p=0.001,
N=1000 i s=100.

3

Zastosowanie.

Teoria perkolacji daje sie, zastosować nie
tylko w tak precyzyjnie zdefiniowanych
układach jak siatka oporników. Perkolacje,
jako model wykorzystywano m.in. do analizy relaksacji dielektrycznej mikroemulsji
[6] czy nawet przewodnictwa wody w zwilżonych drożdżach [10]. Drugi z tych przykładów jest szczególnie ciekawy: daje niejako
potwierdzenie pewnej teorii, która na pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego z perkolacja,
, a jednocześnie traktuje o materii tak
nam na codzień znanej jak zwykłe drożdże
piekarskie. Przyjrzyjmy sie, wiec
, pracy [10] .
Drożdże sa, jednokomórkowymi organizmami żyjacymi
w środowisku w którym
,
wystepuje
woda.
Możemy
uprościć komórke,
,
jako błone, (która posiada na powierzchni
polarne głowy fosfolipidów, glikokaliksy czy
wystajace
białka) oraz to, co wewnatrz,
,
,
czyli cytoplazme, i zanurzone w niej organella, makroczasteczki,
mniejsze czasteczki
,
,
i jony. Zatem jeśli bedzimy
chcieli przewo,
dzić prad
, przez uwodnione drożdże możemy
przewidywać, że przewodnictwo bedzie
sie,
,
odbywać w głównej mierze poprzez wode,
miedzy
komórkami, dalej poprzez zwilżone
,
powierzchnie komórek a najmniej przez
cytoplazme,
, ponieważ jest ona obłoniona
dwuwarstwa, lipidowa.
, Nie jest oczywistym
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Rys. 9: Przewodnictwo drożdży piekarskich
w zależności od steżenia
wody (za [10]).
,
Widać na nim dwa szczególnie interesujace
miejsca (oznaczone strzałkami). Oka,
zuje sie,
, że sa, to punkty krytyczne. Najpierw jednak zauważmy, że przewodnictwo
drożdży może zachowywać sie, jak przewodnictwo sieci przypadkowej. Przwodnictwo to
charakteryzuja, wykładniki krytyczne t i s:
σ(p) ∝ (p − pc )t ,
−s

σ(p) ∝ (pc − p)

p ≥ pc ,
,

p ≤ pc .

(5)
(6)

Po komputerowej analizie danych doświadczalnych otrzymujemy nastepuj
ace
wykład,
,
niki krytyczne:
Region I
• t = 1.94 ± 0.11,
• s = 0.57 ± 0.01,
Region II
• t = 1.08 ± 0.02,
• s = 0.98 ± 0.01.

Okazuje sie,
, że wyniki dla regionu I i II
zgadzaja, sie, odpowiednio z wykładnikami
krytycznymi dla perkolacji w trzech wymiarach i perkolacji w dwóch wymiarach
(szczegóły w pracy ([10])). Wspominaliśmy
już przecież, że wykładniki sa, niezmiennikami wymiarowości sieci. To potwierdzałoby, przynajmniej w zarysie, nasza, teorie,
o przewodnictwie drożdży. Idac
, na wykresie (9) od zera w prawo mamy poczatkowo
,
tylko przewodnictwo cytoplazmy. Znajdujemy sie, w regionie II i w punkcie krytycznym zachodzi perkolacja na sieci dwuwymiarowej, czyli ”włacza”
sie, przewodnic,
two powierzchni drożdży. Nastepnie
prze,
chodzimy do regionu I gdzie w oznaczonym strzałka, miejscu zachodzi perkolacja
sieci trójwymiarowej i zaczyna przewodzić
także woda miedzy
komórkami. Jeśli chcie,
libyśmy być ściśli, to zarówno w obu punktach krytycznych odpowiednie przewodnictwa zachodza, (pozornie wbrew wprowadzonej wcześniej teorii) szczatkowo
i przed
,
punktem perkolacji, ale w końcu nie mamy
do czynienia z idealna,
, nieskończona, siecia,
(ale z niezłym jej przybliżeniem) i dlatego
też mamy dwa, a nie jeden wykładnik krytyczny.
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Zakończenie.

Tak oto okazuje sie,
, że perkolacja jednak
może sie, nam do czegoś przydać. Należy
jednak pamietać,
że perkolacja wystepuje
,
,
nie tylko w tak abstrakcyjnych przypadkach
jak przepuszczanie pradu
przez niczego nie
,
winne drożdże. Modelem tym można opisać tak codzienne zjawiska jak wysychanie
tynku przechodzacego
z mokrej zaprawy w
,
ciało stałe, ścinanie sie, białka podczas robienia jajecznicy, rozprzestrzeniania sie, pożaru
w lesie czy przejścia żelatyny z żelu w zol.
Tym bardziej wiec
wiec
, zachecam
,
, do zapoznania sie, z bogata, literatura, traktujac
, a, o
modelu perkolacji.
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Abstract
The emission spectra from a high-mobility two-dimensional electronic system
(2DES) in large range of magnetic fields (up to 28 T) were studied. Measurements in high magnetic fields corresponding to fractional filling factors ν < 1, at
temperatures as low as 30 mK were of special interest as effects of the fractional
quantum Hall effect could be observed there. The experiment was performed on
a two-dimensional electron gas (2DEG) in a modulation-doped GaAs/GaAlAs quantum well with a width of 20 nm, the carrier density estimated from the optical
studies n = (1.5 ± 0.5) × 1011 cm−2 and mobility (obtained from previously done
transport measurements) of about µ = 2 × 106 cm−2 V−1 s−1 .
The most striking features are the oscillations in the energy of the emission line,
which correlate with the fractional filling factors, and which are symmetric around
filling factor ν = 12 . In particular, jumps in energy and splitting of some lines were
observed in the vicinity of filling factors. The emission energy at a magnetic field
corresponding to the filling factor ν = 13 and, symmetrically, at the filling factor
ν = 1 show strong energy shift as the two filling factors correspond to the formation
of a closed shell of composite fermions.

1
1.1

Introduction
Presentation of the
laboratory

The Grenoble High Magnetic Field Laboratory (GHMFL), is one of the large scale
facilities of the CNRS. The GHMFL, located on the Polygone Scientifique at the outskirts of the city, offers to scientists continuous (DC) high magnetic field up to 34 Teslas
in a bore diameter of 34 mm or larger for lower fields. To obtain the field of 28 Teslas
20 MW power supply is used, which ma-

kes these measurements expensive (1 hour
of magnet time using 20 MW costs about
1000 euros). The magnet cooling is provided
by a circulation of deionized and deoxygenized water (closed loop), with a flow reaching up to 1000m3 /h on the 24 MW site.
This closed loop is cooled by exchanging the
heat with the water in a nearby river.
There exist only two similar laboratories
in the world, in Nijmegen in the Netherlands
and in Tallahasse in the U.S.A. Higher magnetic fields are obtained in several other laboratories but only a short pulse of strong
magnetic field can be obtained there.
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Fig. 1: Band diagram showing conductance
and valence bands and quasi-Fermi level.
As a consequence of the gate voltage Vg a
2DEG is formed at the interface between the
oxide (SiO2 ) and p-type silicon substrate.
Figure from [1]

1.2

Two-dimensional electron
gas

Two-dimension electron gas (2DEG) is
an important system in observation of
several quantum effects in semiconductor materials. There are two basic methods of producing it. Presented on Figure 1 is the first one, used to obtain
Si MOSFETs (metal-oxide-semiconductor
field-effect transistors). 2DEG is created by
a positive gate voltage Vg high enough to
obtain the carriers inversion regime.
The second method is based on heterostructures, where confinement is obtained
by sandwiching a material (e.g. gallium arsenide) between two layers of a material
with wider band gap (e.g. aluminum gallium
arsenide). Produced in such way the quantum well should have the thickness comparable to the de Broglie wavelength of the
carriers in order to observe effects related
with quantum confinement. However it is
not sufficient to obtain a quantum well as
the concentration of electrons might be close
to zero in the initially not doped material,
46

Fig. 2: Density of states (DOS) quantization
in magnetic fields, figure from [2].

so it is elevated by doping either the well itself, or preferably, the barrier of a quantum
well with donor impurities. Introducing the
donors in the barriers has a big advantage
as we can generate high density of carriers
without making big disorder in the quantum well, which could enhance scattering of
electrons on the impurities and as a result
reduce the carrier’s mobility.
The sample with 2DEG investigated in
this work was obtained by the second method. It’s detailed characteristic will be discussed further.

1.3

Fermi energy in a
two-dimensional electron gas

As a result of quantization the energy of
an electron in a 2 dimensional limited space
can take only specific values. Unlike in 3 dimensions the density of states (DOS) does
not depend on the energy (Fig. 2) and is
given by
m∗
D2D =
(1)
π~2
where m∗ is the effective mass. Having given
the electron concentration ne it is possible
to calculate the Fermi energy
EF =

ne
D2D

(2)

1.4

Landau level quantization

In a two-dimensional electron gas (2
DEG) the introduction of a magnetic field
B results in quantization of the electrons
motion into cyclotron orbits, with the frequency called cyclotron frequency ωc equal
to
eB
(3)
ωc = ∗
m
The radius of this orbit is given by the magnetic length
r
~
lB =
(4)
eB
As a result the energy is also quantified
and takes values En = (n + 12 )~ωc . The result is not complete without mentioning the
Zeeman spin-down and spin-up energy splitting in magnetic field, EZ = gµB B, where
g is the electron Lande factor and muB –
Bohr magneton. All these final energies are
called Landau levels and have the following
values:


1
1
En,± = n +
~ωc ± gµB B
(5)
2
2
In a 2 DEG the density of states (DOS)
does not depend on energy unless the magnetic field is introduced. The quantization
of levels results theoretically in a δ-like DOS
function (see scheme in Fig. 2) . However,
due to disorder the sharp Landau levels are
broadened in real crystals, as it is shown on
the right sight of Figure 2.
The degeneracy D of each Landau level
grows with magnetic field increasing and is
given by the following equation:
D=

1.5

e
B
h

(6)

Filling factor

The Fermi energy sets the limit of occupied energy states in metals and semiconductors and can be directly used for the
description of 2 DEG as well. To indicate

Fig. 3: Landau level fan chart, following [2].
the number of occupied Landau levels a filling factor ν is defined as
ne
ne
ν=
= e
(7)
D
hB
With the magnetic field increasing the
number of occupied Landau levels decrease
due to the growing degeneracy of each level.
At the zero temperature ν = 1 means that
only the first Landau level is fully occupied
and the higher ones are empty. Figure 3 illustrates changes in the occupancy of the
states in the 2DEG as a function of the magnetic field.
The quantization of the levels does not
explain all the properties of 2DEG revealed under external magnetic field. Specific features in optics and transport, related
with integer filling factors, were first observed and described by von Klizting [3] The
first explanation of quantum Hall effect was
based on the influence of localizing impurities in 2DEG, which by modifying the density of states (see Fig. 2) result in such properties of 2DEG like: plateaus in Hall resistance in transport measurements or discontinuities in the photoluminescence energy of
Landau levels in optics.

1.6

Fractional quantum Hall
effect

An intriguing property of 2 DEG is that
below the lowest integer filling factor ν the
optical spectra continue to show a quan47

tum hall effect-like properties in magnetic
fields corresponding to ν equal to fraction
in series like 12 , 25 , 73 . . . and 23 , 35 , 47 . . . . In
1998 the Nobel prize was awarded jointly to
those who discovered this effect and Robert
Laughlin who proposed an explanation in
terms of new quantum states of matter. The
most recent model to explain the fractional
quantum hall effect (FQHE) is a model of
composite fermions consisting of an electron
bound to an even number of magnetic flux
quanta. In a very simplified overlook these
quasi-particles carry fractional charge equal
to −νe. Considering such particles one can
exploit the similarities observed in measurements of the IQHE and FQHE to map the
latter onto the former.
The electron-electron interactions are determined by a parameter rs which is equal
to the free distance between electrons and
the Bohr radius aB = ε~/me2 , where ε
is the electric constant. At rs  aB interactions are small enough to use the mean
field approximation considering screening,
plasmons, charge density waves, etc. When
the situation turns to the aB < rs case there
exist a strong electron-electron correlation,
and the electrons tend to crystallize. Furthermore, magnetic field enhances these effects.
The correlation energy, crucial in considering the FQHE, comes from the fact that
the approximate wave function obtained by
the Slater determinant does not take into
account Coulomb correlation. The exact
solution can be obtained by solving the
non-relativistic Schrödinger equation within
the Born-Oppenheimer approximation. Coulomb correlation gives the correlation between the spatial position of electrons with
opposite spin due to their Coulomb repulsion. The overall symmetry or total spin of
the considered system also contribute to the
correlation [4].
A simple calculus is helpful in considering the unusual idea of fractional charges
[2] One can imagine a system in the ν = p/q
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state when a flux in an imaginary, infinitely
thin solenoid at the origin is changed from
0 to φ0 = hc/e. One can prove that the system is back in the initial eigenstate, but as
a result a charge of eq/p is added or removed from the area surrounding the axis of
the solenoid. The time dependent flux gives
rise to a circular electric field in the plane
perpendicular to the flux, which is a consequence of the Faraday induction law
1 dφ 1
(8)
Eφ =
c dt 2πR
As the conductivity is of a form σxy = νe2 h
this electric field gives rise to a radial current
e2 1 dφ 1
(9)
jr = ν
h c dt 2πR
The total change in the charge inside the
ring in the vicinity of the flux is
Z
e2 1 hc
Q = 2πR jr dt = ν
= νe (10)
h c e
which correponds to a νe charge rotating
around the axis.
A phenomenological model of the FQHE
is the model of the previously mentioned
composite fermions. In this model the strongly correlated 2DEG system is replaced by
a noninteracting system of composite particles consisting of electrons with flux quanta attached, which could be treated as ordinary fermions. These particles, which all
capture an even number of vortices behave
like if the effective magnetic field B ∗ they
were experincing had the following value
B ∗ = B − 2mφ0 ρ

(11)

where 2m is the number of flux quanta and
ρ is the density of electrons. In this effective
field convention at ν = 21 the effective field
B ∗ = 0 and all the FQHE can be viewed as
an integer effect of composite fermions. In
this convention v = 13 should correspond to
ν = 1, further on 23 and 25 should correspond
to 2 etc. All of them should be located symmetrically around ν = 12 . This complicated,
full of numbers analogy will become more
clear on the results graphs.

2

Experimental setup

All the experiments were performed in a
magnetic field produced either by one of the
resistive magnets or by the superconducting
coil. The maximum of magnetic fields produced by the 10 MW and 20 MW resistive
magnets is 23 T and 28 T, respectively, whereas the superconducting coil reached the
magnetic field of 14 T. Two cryogenics configurations were used: 1) a He-liquid pumped cryostat was mounted in the magnet
with superconducting coil, 2) a dilution refrigerator was installed in place of a liquid
Helium 2 cryostat in the resistive magnet
site and the lowest temperatures achieved
were below 30 mK. Changing the magnetic field warms the temperature of the refrigerator’s Helium so all the field changes
had to be performed with the maximum
speed of about 0,015 T/s in order to maintain the desired low temperature. This constrain on flexibility of the measurements was
lucky for the 2DEG experiments as high
resolution (demanding slow magnetic field
change) scans could be performed while performing an other experiment concerning Raman scattering, which needed eleveting the
field to a set of different magnetic fields. The
huge amount of electricity used was a reason why the most power demanding experiments were done at night. An optical insert had to be prepared to allow the photoluminescence and light scattering experiments in the dilution refrigerator. A scheme
of the resistive magnet experimental setup
is presented on Figure 4.
The optical setup consisted of an excitation source (tunable Titanium-Sapphire or
Ar+ lasers) excitation source and a double
grating spectrometer. The excitation in the
range 720-830 nm was used for investigations of GaAs quantum well; the green line
(514 nm) of the Ar+ laser was used to excite
CdTe quantum well. The light was transmitted by optical fibers to and from the
sample placed inside a cryostat. During the

Fig. 4: Experimental setup for measurements in the resistive magnet

Fig. 5: set of

1
4

plate and linear polarizer

non resonant excitation a low-pass filter was
placed at the entrance to the spectrometer to avoid stray light entering the spectrometer. In the superconducting magnet
measurements configuration a set of a 1/4plate and a linear polarizer was mounted in
front of the collection fiber for polarizationresolved studies (see Fig. 5).
The most important part of the experimental setup is in the vicinity of the measured sample connected by optical fibers to a
laser and a spectrometer. The 50 mm magnet bore had to accommodate the cryostat
and the sample holder so the effective diameter available for the experimental setup
was ∼22 mm in the dilution refrigerator.
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Fig. 6: Sample’s structure

3

Investigated system

Two kind of samples were investigated: made from III-V (GaAs/AlAs) compound grown in the Institute for Microstructural Sciences (Canada), and from IIVI (CdTe/CdMgTe) compounds — made in
Polish Academy of Sciences (Poland). The
samples were grown by the molecular beam
epitaxy (MBE) method which permits to
grow samples up to one atom layer precision. Figure 5 shows the scheme of the sample’s structure for III-V material. Previously
done transport measurements estimate the
mobility µ ∼ 2 × 106 cm−2 V−1 s−1 so indeed
the carriers are of high mobility. The Si δdoping layer is about 75 nm away from the
2DEG in order to minimize the influence of
the donor impurities on the 2DEG.

4

Photoluminescence (PL) in
the regime of the Integer
Quantum Hall Effect (IQHE)

Figure 6 shows the photoluminescence
spectra measured on GaAs quantum well,
where the color scale reflects the emission
intensity as a function of magnetic field.
One can clearly see the Landau level fan
chart and at integer filling factors we observe features related with quantum Hall effect. The Fermi level simply estimated from
these optical studies is EF = 4 ± 1meV.
50

Fig. 7: Landau level fan chart.
The 1-st Landau level branch has it’s internal structure which makes it different
from a simple straight line. The oscillations
appear near the ends of other branches, so
in the vicinity of filling factors. There exist
several explanations of this fact and they
are still subjects of discussions. One of the
possible explanations is that depopulation
of a energy level enhances the carriers movements and they start to screen the holes
in the neighborhood. This influences the recombination energy which shows discontinuities at the 1-st Landau level. These discontinuities should correspond to the plateaus in transport measurements1 .

5

Photoluminescence in the
regime of the Fractional
Quantum Hall Effect (FQHE)

Figure 7 shows PL only for low magnetic
fields and can be entirely described using
1 The investigated sample had not any electrical
contacts for transport measurements. By comparison with the other measurements performed on the
similar structures with contacts [5] we conclude that
our interpretation is correct as well as the obtained
values of the Fermi energy are.

the theory of th IQHE. On the figure 8 the
PL is presented in all the magnetic field accessible during the experiment, that is up to
28 Teslas.
The subtle structure of the spectra due to
FQHE is weak in comparison with the large
energy scale of the whole spectra. A better visualization of the effects due to many
body interactions is obtained by subtracting
a linear magnetic field function of a slope
~e
of about 2m
∗ with the intercept of a zero
field emission energy. In practice, the slope
was chosen to meet the condition of a horizontal 0-th Landau level branch. Figure 9
shows spectra obtained by such a method.
Filling factors indicated on the spectra are
chosen to best fit places recognized as the
ones corresponding to 23 or 25 filling factors,
as they give well pronounced effects. Other
ones have been calculated using Equation 7.
It is clearly visible that ν = 1 and 2 don’t
fit (as well as the higher ones would not if
they were plotted) which could be explained
as change in electron concentration between
the lower and higher magnetic fields. However this is not of the concern of this work
and won’t be discussed further.
A symmetry can be recognized around filling factor 12 . Figure 10 shows two other results measured in slightly other conditions.
It is visible that filling factors can move,
which here can be rather attributed to the
measurement uncertainty than any physical
effect. On both images oscillations between
3
3
5 and 7 filling factors can be seen (although very poorly), which can be attributed
to filling factors like 47 , 49 etc., which in the
IQHE correspond to ν = 4 and higher.
A blue-shift occurs when the increasing
magnetic field overcomes values corresponding to filling factors 32 , 35 , 25 and 13 . However these discontinuities don’t appear exactly in the expected magnetic field, which is
associated with both electronic correlations
and disorder. The 13 filling factor transition
appears in much lower magnetic field than
expected. It can be explained [5] in terms of

electron interactions similarly as the shifts
observed in the lowest Landau level in the
IQHE: in the ν < 13 region fractionally charged quasi-particles are localized by disorder
and become mobile when the field decrease
and these mobile carriers have slightly lower
emission energy.

5.1

Temperature effects

To prove that FQHE effects are due to
electron correlations it is necessary to show
that they disappear in higher temperatures.
Appropriate measurements could been done
only in magnetic field up to 23 T so unfortunately the most pronounced discontinuity
at ν = 13 can’t be observed. However on the
Figure 11 at the ν = 23 the emission line is
visibly flattening with the temperature increasing.

6

Electron concentration

Having given magnetic fields at which different filling factors appear and using Eq. 7
one can calculate ne . On the Fig. 9 different
filling factors appear in places that don’t
agree one with each other so in order to calculate the electron concentration the spectra was divided in two parts, which inside
themself are much more self-consistent.
For the integer filling factors the concentration is ne = (1.3 ± 0.2) × 1011 cm−2 . The
Fermi energy calculated for this concentration is EF = (5.0 ± 0.6)meV which is in
good agreement with the estimation previously done from the graph.
For the integer fractional factors the concentration is ne = (2.2 ± 0.1)1011 cm−2 . The
Fermi energy calculated for this concentration is EF = (7.9 ± 0.2)meV so it increases
significatively in comparison with the one
calculated for lower magnetic fields. The origin of this growth is not well explained yet.
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Fig. 8: Landau levels fan chart with the
composite fermions effects visible in higher
fields. The part of lower emission energy
corresponds to the bulk emission.

Fig. 9: Fractional quantum Hall effect in
PL with filling factors plotted to fit the
filling factor 32 .

Fig. 10: Fractional Quantum Hall effect in photoluminescence. Osillations between 3/5 and
3/7 are visible.

Fig. 11: Vanishing of fractional quantum Hall effects with the temperature rise.
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7

Conclusions

The two-dimensional electron gas has
been studied in both integer and fractional quantum Hall effects and obtained results visualize both phenomena. The fractional features confirm effects obtained previously mostly by transport techniques and
their temperature dependency proves their
many body interactions origin.
The emission energy changes have been
attributed to the ability of the electrons to
screen the optically induced hole. In the incompressible state at both fractional and integer filling factors the carriers can’t screen
the hole so the energy is lower.
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Streszczenie

Hrabia Rochester

Nadprzewodnictwo jest fascynującym makroskopowym zjawiskiem kwantowym
związanym z zanikiem oporu i kondensacją quasi-cząstek. Po jego odkryciu w 1911
roku w rtęci w temperaturze poniżej Tc = 4, 2 K długo nie potrafiono zsyntezować
związku, którego temperatura przejścia w stan nadprzewodnictwa byłaby znacznie
wyższa. Przełom nastąpił po odkryciu nadprzewodnictwa w ceramikach miedzianych i bizmutatach (Tc = 80 − 100 K) w 1986 roku. Powszechnie uważa się, że
nadprzewodnictwo i uporządkowania magnetyczne to dwa konkurencyjne zjawiska.
Na początku 2008 roku odkryto nadprzewodnictwo w pniktydkach żelaza (LaOMPn, gdzie M = Fe, Ni, Pn = P, As). Chociaż nadprzewodnictwo było obserwowane w stopach, które zawierają żelazo, to LaOMPn jest pierwszym układem, gdzie
prawdopodobnie żelazo odgrywa kluczową rolę przy pojawianiu się nadprzewodnictwa. LaOMPn mają warstwową strukturę krystaliczną, podobną do struktury kupratów, przy czym zamiast płaszczyzn Cu-O mamy do czynienia z płaszczyznami
Fe-As. Ponadto w LaOFeAs obserwuje się magnetyczne uporządkowanie dalekiego
zasięgu typu SDW (antyferromagnetyczne). Temperatury przejścia do stanu nadprzewodnictwa w tej grupie związków dochodzą do ok. 60 K.
Ostatnio odkryto nadprzewodnictwo w selenku żelaza FeSe w temperaturach ok. 10
K, który ma znacznie prostszą strukturę krystaliczną. Obserwuje się współistnienie
nadprzewodnictwa i ferromagnetyzmu w tym układzie. Związek ten, ma również
płaszczyznową strukturę krystaliczną, podobnie jak LaOMPn. Niewątpliwą zaletą
FeSe jest fakt, że w porównaniu z LaOFeAs jest znacznie łatwiejszy do otrzymania.
Syntezowanie biatomowych związków żelaza o podobnej może być nową drogą do
szukania niekonwencjonalnych nadprzewodników.
Problem teoretycznego opisu nowo odkrytych nadprzewodzących związków żelaza,
podobnie jak kupratów (czy bizmutatów) jest nadal sprawą otwartą. Podejrzewa
się, że w powyższych związkach na bazie żelaza nadprzewodnictwo jest związane
z fluktuacjami magnetycznymi (podobnie jak w kupratach) i przez to jego natura
może być niekonwencjonalna.
W referacie została omówiona krótka charakterystyka grupy nowo odkrytych związków nadprzewodzących.
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1

Wstęp

Celem niniejszego referatu jest zwrócenie
uwagi czytelnika na najnowsze (z 2008 roku)
odkrycia w fizyce ciała stałego związane ze
zjawiskiem nadprzewodnictwa.

1.1

„Klasyczne”
nadprzewodnictwo

Nadprzewodnictwo jest fascynującym
makroskopowym zjawiskiem kwantowym
związanym z zanikiem oporu i kondensacją
quasi-cząstek. Po raz pierwszy zanik oporu
elektrycznego (w granicach błedu eksperymentalnego) zaobserwowano w 1911 roku
w rtęci w temperaturze poniżej Tc = 4, 2 K
[1]. Podobne zjawisko wykryto w szeregu
innych pierwiastków metalicznych, stopach,
związkach metalicznych i domieszkowanych
pólprzewodnikach. Temperatura przejścia do takiego stanu, tzw. temperatura
krytyczna (Tc ), jest różna dla różnych materiałów i jest ich cechą charakterystyczną.
Nadprzewodnictwo to nie tylko idealne
przewodnictwo, ale także wypychanie pola
magnetycznego z wnętrza próbki, w wyniku
czego nadprzewodnik zachowuje się jak idealny diamagnetyk (dla odpowiednio małych
pól). Odpowiednio silne pole magnetyczne
niszczy nadprzewodnictwo. Wielkość tego
pola jest również cechą charakterystyczną
danego materiału.
Materiały nadprzewodzące dzielimy na
pierwszego i drugiego rodzaju, które różnią się zachowaniem w polu magnetycznym. Dla nadprzewodników I–go rodzaju
istnieje jedno pole krytyczne Hc , które niszczy nadprzewodnictwo (poniżej Hc idealnie
czysta próbka wykazywałaby doskonały diamagnetyzm). W przypadku nadprzewodników II-rodzaju mamy dwa pola krytyczne:
Hc1 (pierwsze, dolne) oraz Hc2 (drugie,
górne). Poniżej Hc1 próbka jest doskonale
diamagnetyczna, powyżej Hc2 nadprzewodnik przechodzi do stanu normalnego. W zakresie pośrednich pól Hc1 < H < Hc2 pole
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wnika do próbki w postaci wirów (kwantów)
strumienia magnetycznego (φ0 = h/2e) i
mamy współistnienie obszarów fazy normalnej i nadprzewodzącej.
Mikroskopowa teoria opisująca zjawisko
nadprzewodnictwa w nadprzewodnikach niskotemperaturowych (klasycznych, konwencjonalnych) to teoria BCS [2]. Elektrony łączą się w pary (tzw. pary Coopera o jednakowych, ale przeciwnie skierowanych pędach (i spinach do parowania singletowego),
co jest możliwe dzięki pośrednictwu oddziaływań z fononami (zostało to potwierdzone
doświadczalnie poprzez obserwację efektu
izotopowego, czyli zależności Tc od masy
atomowej jonu tworzącego sieć atomową).
Promień takiej pary w konwencjonalnych
nadprzewodnikach jest duży, rzędu tysięcy
stałych sieci, tak, że pomiędzy elektronami
pary znajduje się wiele innych elektronów,
również sparowanych. Należy podkreślić, że
w tym przypadku pojawienie się sparowanych elektronów prowadzi od razu do ich
kondensacji i przejścia próbki w stan nadprzewodzący.
Z punktu widzenia ewentualnego zastosowania nadprzewodników, korzystne jest
zwiększanie Tc i Hc2 . Długo nie potrafiono
zsyntezować związku, którego temperatura
przejścia w stan nadprzewodnictwa byłaby
znacznie wyższa od temperatur helowych
(por. Rys. 10). Pod koniec lat 70–tych XX
wieku uważano, że nadprzewodnictwo jest
praktycznie kwestią zamkniętą.

1.2

Nadprzewodniki
wysokotemperaturowe

Przełom nastąpił po odkryciu nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w ceramikach miedzianych i bizmutatach (Tc =
80 − 100 K, maks. 165 K pod ciśnieniem)
pod koniec lat 80–tych XX w [3, 4]. Oprócz
faktu, że temperatury Tc w tej grupie są
znacznie wyższe niż dla konwencjonalnych
nadprzewodników, to ta grupa związków
wykazuje zasadnicze różnice w porównaniu

Rys. 1: Struktura krystaliczna LaOFeAs
[13]. Wyraźnie widać warstwową strukturę
oraz warstwy La–O i Fe–As.

z wcześniej znanymi związkami nadprzewodzącymi. Różnice te świadczą o tym, jak podejrzewa się, że nadprzewodnictwo w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych nie
może zostać wyjaśnione na gruncie teorii
BCS [5].
Związki te w stanie normalnym są izolatorami, często uporządkowanymi antyferromagnetycznie. Rozmiary par elektronowych
są znacznie mniejsze, rzędu stałej sieci, co
praktycznie wyklucza mechanizm fononowy.
Efekt izotopowy w części tych związków
także praktycznie nie występuje. W przypadku kupratów mamy dwie charakterystyczne temperatury T ∗ – temperaturę formowania się par i Tc – temperaturę ich
kondensacji i przejścia próbki w stan nadprzewodzący. W pewnym zakresie koncentracji elektronowych (którą można zmieniać np. poprzez domieszkowanie) te dwie
temperatury są istotnie różne (T ∗ > Tc )
i występuje obszar przejściowy (tzw. obszar pseudo-szczeliny). Hc1 sa bardzo małe
(rzędu 10−2 T), natomiast Hc2 są bardzo
duże - rzędu 102 T. Nośnikami prądu w
tych materiałach mogą być także dziury.

Rys. 2: Zależność (a) oporności ρ (x =
0, 0.04, 0.05, 0.11, 0.12) oraz (b) podatności magnetycznej χ (x = 0, 0.05) od temperatury T dla LaO1−x Fx FeAs [9].
Są to nadprzewodniki ekstremalnie drugiego
rodzaju i posiadają bardzo dużą głębokość
wnikania pola magnetycznego rzędu tysięcy
stałych sieci. Materiały te wykazują silną
anizotropię właściwości fizycznych co jest
związane z ich quasi-dwuwymiarową budową warstwową. Niekonwencjonalny charakter nadprzewodnictwa w tych związkach
potwierdza także dodatni krzywizna zależności Hc2 (T ).

2

Nadprzewodnictwo a
magnetyzm

Powszechnie uważa się, że nadprzewodnictwo i uporządkowania magnetyczne to
dwa konkurencyjne zjawiska. Uporządkowanie magnetyczne, czy też domieszki magnetyczne powodują rozrywanie par Coopera w
stanie singletowych. Są związki, która w stanie normalnym wykazują uporządkowania
magnetyczne. Oprócz wcześniej wymienionych kupratów (które zmieniają swoje właściwości wraz z domieszkowaniem), w stanie normalnym faza antyferromagnetyczna
występuje także np. w UPt3 (tempera57

Rys. 3: Temperaturowy diagram fazowy dla
LaO1−x Fx FeAs w funkcji domieszkowania
fluorem x (z [14]).

Rys. 4: Temperaturowy diagram fazowy dla
CeO1−x Fx FeAs w funkcji domieszkowania
fluorem x (z [14]).

tura Neéla TN = 5 K, Tc = 1, 5 K, parowanie tripletowe [6]). Ponadto w Sr2 RuO4
o Tc = 1.5 K obserwuje się parowanie tripletowe, a SrRuO3 jest ferromagnetykiem
(zmiana stosunku stechiometrycznego) [7].
Nadprzewodnictwo obserwowano także w
stopach metali, w których występowało magnetyczne żelazo [8]. Jednakże nigdzie nie
zaobserwowano współistnienia uporządkowania nadprzewodzącego i magnetycznego.

rego Tc = 26 K, (x = 0.05–0.1) (pod ciśnieniem p = 40000 atm. obserwuje się wzrost
Tc do 43 K). Zastępując La cerem Ce uzyskano materiał o Tc = 41 K [10], natomiast
w przypadku podstawienia w miejsce La samaru Sm Tc = 42 K [11]. Pierwszy dziurowo
domieszkowany nadprzewodnik z tej grupy
związków otrzymano, gdy fluor F podstawiono strontem Sr (Tc = 25 K) [12].
Pomimo, że temperatury krytyczne dochodzą „tylko” do ok. 60 K, a więc są
znacznie mniejsze niż w przypadku kupratów, jest to całkowicie nowa grupa związków, której zbadanie może mieć duży wpływ
na poznanie mechanizmu nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Nadprzewodnictwo było obserwowane w stopach, które
zawierają żelazo [8], jednakże LaOMPn jest
pierwszym układem, gdzie prawdopodobnie żelazo odgrywa kluczową rolę przy pojawianiu się nadprzewodnictwa. LaOMPn
mają warstwową strukturę krystaliczną, podobną do struktury kupratów, przy czym
zamiast płaszczyzn Cu-O mamy do czynienia z płaszczyznami Fe-As (Rys. 1) [13].
Płaszczyzny La-O pełnią funkcję rezerwuaru nośników, natomiast sam proces nadprzewodnictwa odbywa się w płaszczyznach
Fe-As. Ponadto w LaOFeAs obserwuje się
magnetyczne uporządkowanie antyferromagnetyczne w stanie normalnym (Rys. 3, a

3

Oksypniktydki żelaza

Na początku 2008 roku odkryto nadprzewodnictwo w oksypniktydkach żelaza
(LaOMPn, gdzie M = Fe, Ni, Pn = P, As)
[9]. Historia ich odkrycia jest bardzo interesująca. LaOCuS był obiecującym półprzewodnikiem intensywnie badanym pod
koniec lat 90-tych XXw. W celu zmienienia właściwości magnetycznych podstawiono dwuwalencyjne żelazo Fe w miejsce
jonów Cu1 + oraz trójwalencyjny fosfor P
w miejsce dwuwalencyjnej siarki S, by nie
destabilizować struktury elektronowej. W
tak otrzymanym LaOFeP nadprzewodnictwo obserwuje się poniżej Tc = 4K. Następnie domieszkując podukład tlenowy fluorem
F, a fosfor P zastępując arsenem As udało
się uzyskać materiał La01−x Fx FeAs, któ-
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Rys. 5: Temperaturowy diagram fazowy dla
CaFe2 As2 w funkcji przyłożonego ciśnienia
p. Obszar współistnienia nadprzewodnictwa i uporządkowania magnetycznego jest
wyraźnie widoczny (za [18]).

także Rys. 4) [14]. Zachowanie oporności w
stanie normalnym w zależności od stopnia
domieszkowania jest takie jak dla słabych
metali lub izolatorów (Rys. 2) [9, 10, 11],
a nadprzewodnictwo pojawia się, gdy uporządkowanie antyferromagnetyczne zanika.
Ponadto w temperaturze ok. 105 K obserwuje się występowanie przemiany strukturalnej, która jest widoczna zarówno w
pomiarach przewodności elektrycznej jak
i przenikalności magnetycznej. Niekonwencjonalny charakter nadprzewodnictwa wydają się potwierdzać dodatnia krzywizna zależności Hc2 (T ) oraz duże pola krytyczne
rzędu kilkudziesięciu T (por. Rys. 6) [15].
Większość opisanych wyżej materiałów to
próbki polikrystaliczne. Z punktu widzenia badań podstawowych niezwykle interesujące są próbki monokrystaliczne, bowiem
dzięki temu będzie można dokonać pomiaru
anizotropii m. in. pól krytycznych. Udało się
otrzymać monokryształy CaFe2 As2 , które
wykazują nadprzewodnictwo w pewnym zakresie przyłożonego ciśnienia [16, 17]. Są
sugestie, że w tym związku faza nadprzewodząca i faza uporządkowana magnetycznie współistnieją (patrz Rys. 5) [18] oraz że
faza nadprzewodząca występuje w obszarze

Rys. 6: Oporność ρ w funkcji temperatury
T dla La0.8 K0.2 O0.8 F0.2 FeAs dla różnych
pól magnetycznych H. Na wstawce zależność pola nieodwracalności Hirr (kółka)
oraz Hc2 (kwadraty) od temperatury T (za
[15]).

pośrednim pomiędzy dwoma przemianami
strukturalnymi [16].

4

Związki biatomowe żelaza

Naturalnym pytaniem jest, czy istnieją
inne związki na bazie żelaza, które są nadprzewodzące. Ostatnio odkryto nadprzewodnictwo w selenku żelaza FeSe w temperaturach ok. 10 K, który ma znacznie
prostszą strukturę krystaliczną [19]. Czysta
faza nadprzewodząca istnieje tylko w próbkach z niedoborem Se. Związek ten, ma również płaszczyznową strukturę krystaliczną,
podobnie jak LaOMPn oraz podobnie jak
w grupie pniktydków, występuje przemina
strukturalna za fazy tetragonalnej do ortorombowej w T ≈ 70 K. Pod ciśnieniem obserwuje się wzrost Tc do ok. 25 K (por. Rys
8) [20]. Niewątpliwą zaletą FeSe jest fakt,
że w porównaniu z LaOFeAs jest znacznie
łatwiejszy do otrzymania. Zachowanie oporności w stanie normalnym jest (słabo) metaliczne [21]. Hc2 w T = 0 K są rzędu kilkudziesięciu T, a zależność Hc2 (T ) ma dodatnią krzywiznę [20, 22] (patrz Rys. 7). Rozmiar pary elektronowej jest rzędu kilkunastu stałych sieci i wynosi ξ ≈ 4.5 nm [21].
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Rys. 7: Oporność ρ jako funkcja temperatury T (w różnych polach magnetycznych górna, lewa wstawka) [21]. Zależność drugiego pola krytycznego w funkcji temperatury T (prawa, dolna wstawka)[22, 21] (dla
FeSe).

Rys. 8: Zależność temperatury w której
zaczyna się przejście fazowe Tconset (kwadraty), temperatury środka przejścia fazowego Tcmid (kółka), temperatury całkowitego zaniku oporu Tczero (diamenty) w funkcji ciśnienia p (dla FeSe) [20].

Niewykluczone, że w FeSe mamy do czynienia z współistnieniem nadprzewodnictwa i
ferromagnetyzmu, jednakże wymaga to dalszych dokładniejszych badań.
Interesującym związkiem jest też telurek
żelaza FeTe, który ma podobną budowę co
FeSe. Co prawda nie wykazuje on nadprzewodnictwa, ale wraz ze wzrostem ciśnienia obserwuje się znaczący spadek oporności
w niskich temperaturach [23]. Syntezowanie
biatomowych związków żelaza o podobnej
strukturze może być nową droga do szukania niekonwencjonalnych nadprzewodników.

nie w próbkach polikrystalicznych jest niezbędne by stabilizować nadprzewodnictwo.
Duże nadzieje wiąże się z syntezą próbek
monokrystlicznych. Oksypniktydki leżą na
tej samej linii co kupraty, fullereny i inne
niekonwencjonalne nadprzewodniki na wykresie Uemury (przedstawiający praktycznie uniwersalną zależność pomiędzy współczynnikiem relaksacji mionowej σ, który
jest proporcjonalny do stosunku koncentracji nośników ładunku i ich efektywnej
masy n/m∗ oraz temperaturą krytyczną Tc )
[18, 24], co potwierdza, że w tej grupie
związków mamy do czynienia z niekonwencjonalnym nadprzewodnictwem (por. Rys.
9).
Problem teoretycznego opisu nowo odkrytych nadprzewodzących związków żelaza,
podobnie jak kupratów (czy bizmutatów)
jest nadal sprawą otwartą. Podejrzewa się,
że w powyższych związkach na bazie żelaza nadprzewodnictwo jest związane z fluktuacjami magnetycznymi (podobnie jak w
kupratach) i przez to jego natura może
być niekonwencjonalna. W dużym uproszczeniu koncepcja parowania elektronów w
tym przypadku jest następująca. Spiny elek-

5

Podsumowanie

Reasumując, możemy powiedzieć, że w
2008 roku odkryto cała gamę nadprzewodzących związków na bazie żelaza o warstwowej strukturze krystalicznej, które wykazują podobne właściwości. We wszystkich obserwuje się przemianę strukturalną,
w stanie normalnym są to słabe metale, we
wszystkich występuje uporządkowanie magnetyczne. Drugie pola krytyczne są rzędu
kilkudziesięciu T. Obserwuje się dodatnią
krzywiznę zależności Hc2 (T ). Domieszkowa-
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Rys. 9: Temperatura krytyczna Tc jako
funkcja współczynnika relaksacji mionowej
σ dla rożnych materiałów nadprzewodzących(za [18]).

Rys. 10: Najwyższa temperatura krytyczna
nadprzewodnika w funkcji roku (obok
punktu nazwa związku, do którego należy
rekord).

tronowe pełnią podobną rolę jak drgania
sieci. Spin elektronu może wzbudzić sąsiednie spiny w taki sposób, że efektywnie
spowoduje przyciąganie drugiego elektronu.
Mechanizm fononowy w tej grupie związków
jest całkowicie wykluczony [13].

S. Ikeda, S. Nishizaki, Y. Maeno, K.
Yoshida, T. Fujita, Phys. C 282, 210
(1997).
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Abstract
Since discovery of M set by Benoit Mandelbrot in 1983 fractals given by recursive function in complex plane have been analized in many ways, exposing many
courious properties. In 1992 Michael Michelitsch and Otto E. Rössler have gone
one step further, they modified transformation that had given Mandelbrot set and
they have got set they called „burning ship”. This article is describing next step in
fractal analysis by providing unique K0,1 set, named „K0,1 cross” by its appereance
and showing its basic fractal and chaotic properties.

1

Wstęp

Istotną rodziną zbiorów fraktalnych są
zbiory zawarte w przestrzeni zespolonej
dane regułą rekurencyjną. Przełomowymi
pracami traktującymi o tych zbiorach są
[1] i [2], w których to opisane po raz
pierwszy zostały odpowiednio zbiór Mandelbrota oraz zbiór „płonący statek”, który
powstał poprzez modyfikację przekształcenia dającego zbiór Mandelbrota i pokazał
przy tym wiele nowych własności zbiorów
fraktalnych. Niniejsza praca ma na celu ukazanie kolejnego szczebla w ewolucji konstrukcji fraktalnych zbiorów zawartych w
przestrzeni zespolonej poprzez wprowadzenie przeze mnie zbioru K0,1 , zwanego także
„krzyżem K0,1 ”, ze względu na jego wygląd.

2

Zbiór K0,1

2.1

Formalna definicja

Niech: p, z ∈ C (p = px + ipy , z = x + iy).
Definiuję rodzinę funkcji:
fp : C → C
daną poprzez przekształcenie:

fp : z 7→ |px (1−px )−p)y 2 |−|x(1−x)−y 2 |+
+ i (|py (1 − 2px )| + |y(1 − 2x)|) (2)
Zbiór K0,1 dany jest równaniem:


1

Przedruk z publikacji Uczelniana Sesja Kół Naukowych 2008, ISBN 978-83-7242-488-4

(1)

K0,1 =

p ∈ C : sup
n∈N

|fp◦n (0)|


<∞
(3)
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2.2

Własności zbioru K0,1

Dla p, zn ∈ C,n ∈ N ∪ {0} gdzie p = px +
ipy , zn = xn +iyn , definiuję przekształcenie:

x0 = 0
(4)
y0 = 0

 xn+1 = |px (1 − px ) + p2y |−
−|xn (1 − xn ) + yn2 |

yn+1 = |py (1 − 2px )| − |yn (1 − 2xn )|
K0,1 jest to zbiór wszystkich punktów przestrzeni zespolonej opisanych równaniem:
K0,1 = {p ∈ C : ∀n∈N |zn | < ∞}

(5)

Definicja ta jest równoważna definicji 3.
c
Dodatkowo ∀c ∈ C definiuję zbiór k0,1
:

x0 = |px (1 − px ) + p2y |
(6)
y0 = |py (1 − 2px )|

 xn+1 = |cx (1 − cx ) + c2y |−
−|xn (1 − xn ) + yn2 |

yn+1 = |cy (1 − 2cx )| − |yn (1 − 2xn )|
c
k0,1
jest zbiorem wszystkich punktów przestrzeni zespolonej danych równaniem:
c
k0,1
= {p ∈ C : ∀n∈N |zn | < ∞}

(7)

Zbiór K0,1 jest fraktalem lokalnie kwazisamopodobnym na wszystkich skalach, zawiera w sobie niezwykłe bogactwo struktur
(przykłady w 2.4), spowodowane tym, że
fp nie spełnia warunków Cauchy-Riemanna.
Wymiar Kołmogorowa zbioru równy jest ≈
2. Pole powierzchni P ≈ 4.71. Zbiór posiada
dwie osie symetrii Re p = 12 oraz Im p = 0;
jest ograniczony:1
h p
i
p
Im p ∈ − 21 3 + 4ϕ, 12 3 + 4ϕ
h
i
p
p
Re p ∈ 21 (1 − 5 + 4ϕ), 12 (1 + 5 + 4ϕ)
Posiada 2 punkty stałe od n = 0: 0 i 1 oraz
dodatkowo √
4 kolejne
punkty stałe od n = 1:
√
1 − ϕ, ϕ, − 23 i, 23 i. Zbiór punktów stałych
jest więc równy
n
√
√ o
S = 0, 1, 1 − ϕ, ϕ, − 23 i, 23 i
√

ϕ = 1 + 25 oznacza stosunek złotego podziału
(przyp. red.)
1
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Rys. 1: Zbiór
K0,1


√;
√
Re p ∈ 21 (1 − 5 + 4ϕ), 12 (1 + 5 + 4ϕ) ,
√
√
Im p ∈ − 21 3 + 4ϕ, 12 3 + 4ϕ .

2.3

Przypadki zdegenerowane

Dla określonych wartości parametrów
można analizować przekształcenie (4) jako
przekształcenie jednowymiarowe w celu
analizy wzdłuż osi symetrii:
• Jeśli px = 12 , to yn = 0 ∀n ∈ N ∪ {0} i
dla x0 = 0:
xn+1 = | 14 + p2y | − |xn (1 − xn )|

(8)

• Jeśli py = 0, to yn = 0 ∀n ∈ N ∪ {0} i
dla x0 = 0:
xn+1 = |px (1 − px )| − |xn (1 − xn )| (9)
W obu przypadkach wykładnik Lapunowa, będący miarą charakteryzującą
tempo separacji infinitezymalnie bliskich
trajektorii, jest równy:
N
1 X
dxn−1
ln
=
N →∞ N
dxn
n=1

λ = lim

N
1 X
ln |1 − 2xn | sgn(xn (1−xn ))
N →∞ N
n=1

= lim

(10)

Rys.
2: √Diagram bifurkacyjny oraz funkcja wykładnika Lapunowa dla (8). Obszar stabilności
√
√
[− 23 , 23 ]; Im p ∈ [− 12 3 + 4ϕ], λ ∈ [−2, 1], x ∈ [−ϕ, ϕ + 1].

Rys. 3: Diagram bifurkacyjny
oraz funkcja
√
√ wykładnika Lapunowa dla (9). Obszar stabilności
[−ϕ, ϕ]; Re p ∈ [ 12 (1 − 5 + 4ϕ), 12 (1 + 5 + 4ϕ)], λ ∈ [−2, 1], x ∈ [−ϕ, ϕ + 1].

Rys. 4: Diagram bifurkacyjny dla (9); Re p ∈ [ϕ, 12 (1 +

√

5 + 4ϕ)], x ∈ [−ϕ, ϕ + 1]
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Diagramy bifurkacyjne obu przypadków
znajdują się na rys. 2 i 3. Rys. 4 ukazuje
przybliżenie rys. 3. Diagramy pokazują globalne spojrzenia na dynamikę układu w danym zakresie parametrów p. Pozwala to porównywać zachowania okresowe z chaotycznymi. Zachowanie układu jest różne, w zależności od wykładnika (10):
• λ < 0 — trajektoria zmierza do stabilnego punktu lub jest periodyczna,
• λ = 0 — trajektoria zmierza do stałego
punktu,
• λ > 0 — trajektoria jest niestabilna i
chaotyczna, dwa bliskie stany początkowe oddalają się od siebie wykładniczo wraz z upływem czasu.

2.4

Struktury

Patrz rys. 5 na następnej stronie.

2.5

c
Zbiory k0,1

c
Zbiory k0,1
oddają zachowanie K0,1 w
punkcie c. Dla punktów c ∈ {0, 1} i ich otoczenia występują zbiory, które ukazują ciekawe struktury w pobliżu punktów należących do S (rys. 6).

3

Wnioski

Zbiór zmiennych zespolonych powstały
dzięki regule rekurencyjnej wykorzystującej funkcję, która nie spełnia warunków
Cauchy-Riemanna, ukazuje niezwykłe bogactwo, zarówno estetyczne, jak i matematyczne. Badania tego typu zbiorów przyczynią się znacznie do rozwoju analizy fraktalnej.

Literatura
[1] Mandelbrot B., On the quadratic mapping for complex µ and z: the fractal
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Rys. 5: Przykładowe struktury w zbiorze K0,1 : „pył” Re p ∈ [1, 09110156; 1, 13610156],
Im p ∈ [1, 23814063; 1, 29814063], „robot” Re p ∈ [0, 55978906; 0, 56541406], Im p ∈
[1, 39439063; 1, 40189063], „krzyż” Re p ∈ [0, 41; 0, 59], Im p ∈ [1, 312; 1, 552], „ścięgno”
Re p ∈ [0.506402341; 0.506050779], Im p ∈ [1, 3845; 1, 38403125].
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c
dla c = 1, c = 2, 055, c = 0, 5 + i, c = 0, 75 + 1, 25i. Re p i Im p jak na
Rys. 6: Zbiory k0,1
rys. 1.
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Streszczenie
W wiodącym dziś teorioinformacyjnym podejściu do mechaniki kwantowej przyjmuje się, że tym, co odróżnia fizykę kwantową od klasycznej, jest występowanie zjawiska splątania, które prowadzi do nieklasycznych korelacji oraz umożliwia kwantową teleportację. W tradycyjnym algebraicznym podejściu natomiast podkreśla
się, że tym co odpowiada za wszystkie nieklasyczne efekty jest nieprzemienność
algebry obserwabli. I. Cuculescu udowodnił niedawno twierdzenie pozwalające rozstrzygnąć powyższy pozorny spór. Otóż zbiór wszystkich stanów na układzie złożonym z dwóch podukładów jest równy zbiorowi stanów separowalnych wtedy i
tylko wtedy gdy przynajmniej jedna z algebr obserwabli odpowiadająca danemu
podukładowi jest przemienna. To proste rozwiązanie dla pozornego sporu o istotę
mechaniki kwantowej jest jednocześnie dowodem na ogromną skuteczność tej metodologii rozwoju fizyki, w której pozornie różne efekty w sposób matematycznie
precyzyjny wywodzi się z ogólnych własności formalizmu danej teorii fizycznej.

1

Wstęp

Patrząc na współczesne publikacje dotyczące mechaniki kwantowej (zwłaszcza
quant-ph) można odnieść wrażenie, że
istota mechaniki kwantowej sprowadza się
do istnienia zjawiska splątania. Wszak to
stany splątane łamią nierówności Bella, czy
też umożliwiają tak ńiezwykłeeksperymenty
,
jak kwantowa teleportacja. Stany splątane
są nieodłącznie związane z układami złożonymi, oraz formalną reprezentacją stanów
na układach złożonych – produktem tensorowym przestrzeni Hilberta. W celu ich
charakteryzacji rozwinięto wiele metod odwołujących się do algebraicznych własności przestrzeni Hilberta. A. Peres i N. Gisin udowodnili w oparciu o to podejście,

że dla każdego stanu splątanego na dwóch
podukładach istnieją dwie pary obserwabli, które prowadzą do złamania nierówności
Bella ([5]). To podejście do stanów splątanych ma jednak jedną zasadniczą ułomność
– nie pozwala ono zrozumieć efektu splątania w kontekście struktury formalnej mechaniki kwantowej. Jeżeli uznajemy, że fizyka powinna być sformułowana w formalizmie na tyle ogólnym, aby wszystkie istotne
efekty móc wyprowadzić z kilku podstawowych definicji i aksjomatów, to w przypadku
splątania opisywanego tylko przez pryzmat
iloczynu tensorowego przestrzeni wektorowych musimy odczuwać ogromny niedosyt. Istnieje jednak sformułowanie mechaniki kwantowej czyniące zadość temu metodologicznemu postulatowi. Jest to podejście
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algebraiczne, rozpoczęte jeszcze przez Jordana i von Neumanna, a następnie kontynuowane przez Gelfanda, Najmarka, Segala,
Haaga, Connesa. W podejściu tym uwidacznia się, iż rdzeniem mechaniki kwantowej
jest niekomutatywność algebr opisujących
kwantowomechaniczne obserwable. Wszystkie nieklasyczne efekty, jak niewspółmierzalność, korelacje nie dające się opisać
klasycznymi modelami statystycznymi (nierowności Bella), ale również i występowanie stanów splątanych można wyprowadzić
wychodząc od niekomutatywności. Podejście to nadaje mechanice kwantowej jasny
schemat logiczny, w którym bezpośrednio
widać powiązania kompletnie niewidoczne
przy zwyczajnym hilbertowskim podejściu
do mechaniki kwantowej. Aby móc choćby
w zarysie przedstawić ten punkt widzenia
na mechanikę kwantową, musimy przebić się
przez wiele definicji i twierdzeń.

2

Zagadnienie separowalności i
splątania w różnych
formalizacjach mechaniki
kwantowej

Aby móc dyskutować głowny problem
wykładu, podamy najpierw podstawowe definicje. Zaczniemy od sformułowania zagadnienia separowalności w najprostszym hilbertowskim ujęciu mechaniki kwantowej.

2.1

Stany splątane w ujęciu
przestrzeni Hilberta

Definicja 1: Niech będą dane dwie przestrzenie Hilberta Ha i Hb . Stan czysty
|ψi na produkcie tensorowym tych przestrzeni Ha ⊗ Hb nazywamy separowanym,
jeśli można go przedstawić w postaci:
|ψi = |ψa i ⊗ |ψb i
gdzie |ψa i ∈ Ha oraz |ψb i ∈ Hb

Pojęcie stanu separowalnego rozszerza się
na stany mieszane. Zauważmy, że jeśli |ψi ∈
Ha ⊗ Hb jest separowalny, to odpowiada mu
macierz gęstości
ρ = |ψa ihψa | ⊗ |ψb ihψb | = ρa ⊗ ρb
Aby zdefiniować dowolny stan separowalny
rozszerza się powyższy wzór biorąc kombinacje wypukłe macierzy gęstości odpowiadających stanom czystym, otrzymując:
Definicja 2: Niech będą dane dwie przestrzenie Hilberta Ha i Hb . Stan mieszany ρ
na produkcie tensorowym tych przestrzeni
Ha ⊗ Hb nazywamy separowalnym, jeśli
można go przedstawić w postaci:
X
ρ=
pk ρka ⊗ ρkb
k

gdzie

P

k

pk = 1, ;∀k pk ≥ 0.

Możemy teraz podać ogólną definicję stanu
splątanego.
Definicja 3: Stanem splątanym nazywamy
stan, który nie jest separowalny.

2.2

Stany splątane w ujęciu
algebraicznym

Aby zrozumieć główne twierdzenie tego
artykułu musimy uogólnić Diracowskie podejście do mechaniki kwantowej (przestrzeń
stanów jako przestrzeń Hilberta, obserwable
jako operatory z B(H)), na podejście algebraiczne, w którym podstawowym obiektem
jest algebra obserwabli (C ∗ lub W ∗ algebra).
2.2.1

Wprowadzenie do teorii algebr
operatorowych

Definicja 4: Algebrą nazywamy przestrzeń
wektorową A nad ciałem K wyposażoną w
mnożenie:
A × A 3 {A, B} 7→ AB ∈ A
które jest łączne i rozdzielne względem dodawania wektorów.
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Jeśli mnożenie jest przemienne, to algebrę
nazywamy abelową, komutatywną lub przemienną.
Definicja 5: *-algebrą nazywamy algebrę
wyposażoną w działanie inwolucji ∗ : A 7→
A, takie że:
1. (a∗ )∗ = a
2. (ab)∗ = b∗ a∗
3. (αa + βb)∗ = ᾱa∗ + β̄b∗
Definicja 6: Algebrą unormowaną A nazywamy algebrę wyposażoną w normę
|| || : A 7→ R
taką że:
1. ||A|| ≥ 0 ; ||A|| = 0 ⇔ A = 0
2. ||αA|| = |α| ||A||
3. ||A + B|| ≤ ||A|| + ||B||
4. ||AB|| ≤ ||A|| ||B||
Dla każdej algebry unormowanej istnieje naturalna topologia, będąca najsłabszą topologią, w której działanie mnożenia jest łącznie ciągłe, zwana topologią normy, lub topologią jednostajną. Dokładniej, norma operatorowa definiuje nam pojęcie zbioru otwartego na algebrze unormowanej. Podzbiór
V ⊂ A nazywamy otwartym w topologii
normy, jeśli:
∀A∈V ∃ε>0
Kε (A) ≡ {B ∈ A : ||A − B|| < ε} ⊂ V
Rodzina wszystkich zbiorów otwartych w
sensie powyższej definicji tworzy topologię
przestrzeni A.
Definicja 7: *-algebrą Banacha nazywamy
*-algebrę unormowaną, która jest domknięta w topologii normy, oraz dla której
inwolucja jest izometrią:
||A|| = ||A∗ ||

Omówimy najpierw standardową drogę
otrzymania C ∗ - algebr i algebr von Neumanna wychodząc z algebry Banacha operatorów ograniczonych na pewnej przestrzeni
Hilberta H. Podejście to wydaje się być
mało ogólne, gdyż zależy ono od wyboru
przestrzeni Hilberta. Później okaże się, że
otrzymane w ten sposób struktury są izomorficzne z pewnymi *-algebrami Banacha
wyposażonymi w dodatkowe ogólne warunki
algebraiczne.
Oznaczmy przez L(X, Y ) przestrzeń
wszystkich liniowych odwzorowań przestrzeni liniowej X w przestrzeń liniową Y .
Szczególnie interesować nas będzie przestrzeń L(H) operatorów liniowych na przestrzeni Hilberta.
Definicja 8: Operator A ∈ L(H) nazywamy
ograniczonym, jeśli:
||Aψ||
<∞
ψ∈H ||ψ||
sup

Zbiór wszystkich operatorów liniowych
ograniczonych nad przestrzenią Hilberta posiada strukturę *-algebry Banacha, z normą
zdefiniowaną wzorem:
||A|| = sup
ψ∈H

||Aψ||
||ψ||

oraz inwolucją daną przez sprzężenie hermitowskie:
(Ax, y) = (x, A∗ y)
Przestrzeń tą standardowo oznacza się przez
B(H).
Definicja 9: C ∗ -algebrą nazywamy dowolną
domkniętą w topologii normy podalgebrę z
B(H) zamkniętą ze względu na sprzężenie
hermitowskie.
W wielu zastosowaniach topologia normy
jest zbyt silną topologią (zbieżność indukowana tą topologią jest zbyt silnym wymaganiem na interesujące nas ciągi operatorów).
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Z tego powodu definiuje się topologie słabsze od topologii normy. Topologie te są generowane przez półnormy, nie są one metryzowalne. Podamy tu definicje tylko dwóch
najbardziej przydatnych topologii słabszych
od topologii normy.
Definicja 10: Topologią silną nazywamy topologię generowaną rodziną półnorm:
ρξ (A) = ||Aξ||H
W tym przypadku definicja zbioru otwartego jest nieco bardziej skomplikowana.
Podzbiór V ⊂ B(H) nazywamy otwartym
w topologii silnej, jeśli:
∀A∈V ∃ε>0 ∃ξ1 ,ξ2 ,...,ξn Kεξ1 ∩ . . . ∩ Kεξn ⊂ V
gdzie kula otwarta jest tu zdefiniowana
przez:
Kεξ (A) ≡ {B ∈ B(H) : ρξ (A − B) < ε}
Rodzina wszystkich zbiorów otwartych w
sensie powyższej definicji tworzy topologię
przestrzeni B(H). Topologia silna może być
równiez scharakteryzowana przez warunek
ciągłosci:
Definicja 11: Topologią silną nazywamy
najsłabszą topologię, w której odwzorowania postaci
Eξ : B(H) 7→ H; Eξ (A) = Aξ
są ciągłe dla każdego ξ.

Zdefiniujemy teraz algebrę von Neumanna
w sposób analogiczny do definicji C*algebry:
Definicja 14: Algebrą von Neumanna nazywamy dowolną domkniętą w słabej topologii
operatorowej podalgebrę z B(H) zamkniętą
ze względu na sprzężenie hermitowskie.
Podana definicja jest definicją tradycyjną,
okazuje się, że domykając podalgebry z
B(H) w większości topologii operatorowych
lokalnie wypukłych słabszych od topologii
normy otrzymamy również algebrę von Neumanna.
Wniosek 1: Istnieją dwa rodzaje domkniętych *-podalgebr z B(H):
1. C*-algebra – podalgebra z B(H) domknięta w topologii normy
2. algebra von Neumanna – podalgebra z
B(H) domknięta w słabszych topologiach lokalnie wypukłych
Okazuje się, że C ∗ i W ∗ algebry można zdefiniować bez odniesienia do przestrzeni Hilberta. Zastosujemy tu tradycyjną notację,
jaką stosowano zanim udowodniono równoważność tych dwóch podejść.
Definicja 15: B*-algebrą
nazywamy
*algebrę Banacha, w której norma operatorowa spełnia warunek Gelfanda:

Definicja 12: Topologią słabą nazywamy topologię generowaną rodziną półnorm:

||A∗ A|| = ||A||2

pξ,η (A) = |(ξ, Aη)|

Definicja 16: Niech X będzie przestrzenią
Banacha. Wówczas przestrzenią dualną (lub
sprzężoną) X ∗ do X nazywamy przestrzeń
funkcjonałów liniowych ciągłych na X, tj.
odwzorowań postaci:

Zbiór otwarty definiuje się analogicznie jak
w przypadku zbiorów otwartych generujących topologię silną. Topologię słabą możemy również zdefiniować poprzez warunek
ciągłości:
Definicja 13: Topologią słabą nazywamy
najsłabszą topologię, w której odwzorowania postaci
Eξ,η : B(H) 7→ C; Eξ,η (A) = (ξ, Aη)H
są ciągłe dla każdych ξ i η.
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φ : X 7→ C
Przestrzeń dualna wyposażona w normę supremum:
||ω|| = sup{|ω(A)|, ||A|| = 1}
jest również przestrzenią Banacha.

Definicja 17: W ∗ algebrą nazywamy algebrę
Banacha X, dla której istnieje preduala X∗ ,
tj. algebra Banacha, której przestrzenią dualną jest X:
(X∗ )∗ = X
Podamy teraz ważne twierdzenia wskazujące na równoważność dwóch omówionych
podejść do algebr operatorowych.
Twierdzenie 1 ([1]): Niech A będzie B ∗ algebrą. Wówczas A jest izomorficzna do pewnej domkniętej w normie operatorowej podalgebry z B(H), zamkniętej ze względu na
sprzężenie hermitowskie.
Twierdzenie 2 (Sakai, [2]): Niech
M ⊂ B(H) będzie algebrą von Neumanna. Wówczas istnieje przestrzeń M∗
zwana predualą, która posiada tę własność,
że przestrzeń funkcjonałów liniowych na
M∗ jest tożsama M:

2. Argument matematyczny: Algebra
jest dużo ”bogatszym”matematycznie
obiektem, co powoduje, że w formalizmie algebr można zakodować
dużo więcej własności niż w formalizmie przestrzeni liniowych (jak. np.
przestrzeń Hilberta)
To wszystko prowadzi nas do następującego
sformalizowania mechaniki kwantowej:
1. Układowi fizycznemu przypisujemy algebrę obserwabli Σ, która ma strukturę
C ∗ lub W ∗ algebry.
2. Stanem układu nazywamy unormowany dodatni funkcjonał liniowy na algebrze Σ. Zbiór stanów tworzy zatem
podzbiór Σ∗ (przestrzeni dualnej do algebry Σ). Wartość stanu φ jako funkcjonału na danej obserwabli φ(A) utożsamiamy z wartością średnią tej obserwabli w danym stanie:
φ(A) = hAiφ

(M∗ )∗ = M
Ponadto zachodzi ważna inkluzja:
M∗ ⊂ M∗
2.2.2

Mechanika kwantowa w
formalizmie algebr operatorowych

Są dwa zasadnicze powody dla przyjęcia algebraicznego sformułowania mechaniki
kwantowej, jeden fizyczny, drugi matematyczny:
1. Argument fizyczny: Jeśli ograniczymy
się do operacyjnego podejścia do mechaniki kwantowej (i pominiemy pseudofizyczne problemy ”interpretacji mechaniki kwantowej”), to zauważymy,
że najlepszą charakteryzacją układu
kwantowomechanicznego jest podanie
wielkości fizycznych, które możemy
zmierzyć na danym układzie (zamiast
dyskutować problem óntologii stanów
kwantowych”).

2.2.3

Stany splątane w ujęciu
algebraicznym

W algebraicznej formalizacji mechaniki
kwantowej stany układu fizycznego są reprezentowane przez wyróżnione (unormowane i dodatnie) elementy przestrzeni dualnej do algebry obserwabli. Powstaje pytanie o relację tego opisu stanów z opisem za pomocą macierzy gęstości (unormowanych dodatnich operatorów klasy śladowej). Okazuje się, że jeśli ograniczymy się
do unormowanych dodatnich funkcjonałów,
które są jednocześnie elementami preduali
(Tw. 2), to otrzymamy równoważność tych
dwóch charakterystyk stanów. Znormalizowane dodatnie elementy preduali danej algebry von Neumanna tworzą wyróżniony
zbiór stanów, mianowicie stanów normalnych. Funkcjonały liniowe nie będące stanami normalnymi są zwane stanami singularnymi. Nie mają one reprezentacji jako
funkcjonały ciągłe w słabych topologiach.
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Mają one fizyczne znaczenie przy opisywaniu układów o nieskończonej ilości cząstek.
Dla naszych celów nie będziemy się nimi zajmować i przyjmiemy, że wszystkie istotne
fizycznie stany są stanami normalnymi.
Podamy teraz twierdzenie, które zadaje
relację między charakterystyką stanów jako
macierzy gęstości a charakterystyką stanów
jako dodatnich unormowanych funkcjonałów liniowych na algebrze obserwabli:
Twierdzenie 3 ([1]): Niech ω będzie stanem
normalnym na algebrze von Neumanna M.
Wówczas istnieje dodatnio określony operator klasy śladowej ρ, zwany macierzą gęstości, taki, że zachodzi:

3

Sformułujemy teraz główne twierdzenie
tego artykułu, a następnie omówimy jego
implikacje.
Twierdzenie 4: Niech będzie dany układ fizyczny złożony z dwóch podukładów, którym odpowiadają algebry obserwabli Σ1
i
Σ2 . Wówczas zbiór wszystkich stanów układu złożonego jest równy zbiorowi
wszystkich stanów separowalnych wtedy
i tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna z algebr Σ1 , Σ2 jest abelowa.
Wniosek 2: Stany splątane na układzie złożonym z dwóch podukładów istnieją wtedy
i tylko wtedy, gdy obie algebry obserwabli
odpowiadające tym podukładom są nieabelowe.

1. T r(ρ) = 1
2. ω(A) = T r(ρA), ∀A∈M
Podamy jeszcze jak przenosi się na obraz
algebraiczny czystość stanów:

Twierdzenie to ma dwie ważne implikacje:
1. Splątanie jest zjawiskiem czysto kwantowym, tzn. występuje w przypadku,
kiedy mamy do czynienia z nieprzemiennymi obserwablami.

Definicja 18: Stan ω na algebrze von Neumanna M nazywamy czystym, jeśli jedynymi dodatnimi funkcjonałami majoryzowalnymi przez ω są funkcjonały postaci
λω, λ ∈ [0, 1].

2. Nie można za pomocą modeli ”półklasycznych”, w których jedna z algebr
układu złożonego jest abelowa, a druga
nie (np. półklasyczny model oddziaływania atomu z polem elektromagnetycznym) dyskutować problemu korelacji kwantowych, gdyż w takim modelu
wszystkie stany są separowalne ([4]).

Widzimy, że jeśli ograniczymy się tylko do
stanów normalnych to te dwa sposoby opisu
stanów są równoważne. Łatwo pokazać, że
definicja separowalności przenosi się w naturalny sposób na stany jako funkcjonały:
Definicja 19: Niech będą dane dwie algebry
von Neumanna M i N. Stan ω na produkcie
tensorowym tych algebr M ⊗ N nazywamy
separowalnym, jeśli można go przedstawić
w postaci:
ω=

X

k
ak ωM

⊗

k
ωN

k

P
gdzie k pk = 1, ;∀k pk ≥ 0 oraz funkcjonał
ω ⊗ ϕ jest rozumiany w sensie:
ω ⊗ ϕ(A ⊗ B) = ω(A)ω(B), A ∈ M, B ∈ N
74

Twierdzenie o istnieniu stanów
splątanych

4

Droga do twierdzenia o
istnieniu stanów splątanych

W tym rozdziale podamy zarys teorii
prowadzącej do Twierdzenia 4. Składa się
on z dwóch części. Pierwsza to Twierdzenie Cuculescu, które posługuje się formalizmem postaci standardowych algebr von
Neumanna, druga natomiast, to geometryczna charakteryzacja stanów separowalnych.

4.1

Twierdzenie Cuculescu

Definicja 20: Stożkiem nazywamy podzbiór
P przestrzeni wektorowej X, taki, że:
1. ∀x,y∈P x + y ∈ P

W szczególności każda algebra von Neumanna na ośrodkowej przestrzeni Hilberta
jest σ-skończona, ale istnieją σ-skończone
algebry von Neumanna, które nie mają reprezentacji na ośrodkowej przestrzeni Hilberta. Zachodzi ważne twierdzenie:

2. ∀λ≤0 λx ∈ P
Twierdzenie 5 ([3]): Dla każdej algebry von
Neumanna M istnieje (z dokładnością do
unitarnej równoważności) standardowa postać
(H, J, P + , I, N)
gdzie H jest przestrzenią Hilberta, J jest
antyliniową izometrią na H, P + jest stożkiem naturalnym na przestrzeni Hilberta, N
jest algebrą von Neumanna, która jest jednocześnie podalgebrą z B(H), natomiast I
jest izomorfizmem algebr M i N. Ponadto
zachodzi:
1. ∀T ∈N T JT J(P + ) ⊂ P +
2. P + = {x|(x, y) ≥ 0, ∀y ∈ P + }
Powyższe twierdzenie jest bardzo ogólne
i pokazuje nam, że niezależnie od tego
jak zdefiniujemy algebrę von Neumanna,
zawsze możemy ją traktować jako izomorficzną z pewną podalgebrą z B(H)
działającą na pewnej przestrzeni Hilberta
H. Wprowadzimy teraz elementy teorii
Tomity-Takesakiego (T-T), która umożliwia
konstruktywne zdefiniowanie postaci standardowej algebry von Neumanna. Podejście
T-T wymaga istnienia na przestrzeni Hilberta wektora cyklicznego i rozdzielającego.
Definicja 21: Niech algebra M działa na
przestrzeni Hilberta H. Wówczas wektor |Ωi
jest cykliczny i rozdzielający jeśli:
1. M|Ωi = H
2. ∀A∈M A|Ωi = 0 ⇒ A = 0
Aby zapewnić jego istnienie ograniczymy się
do rozważania algebr σ-skończonych.
Definicja 22: Algebra von Neumanna M jest
σ-skończona, jeśli każda rodzina wzajemnie
ortogonalnych projektorów jest co najwyżej
przeliczalna.

Twierdzenie 6 ([1]): Niech M ⊂ B(H) będzie algebrą von Neumanna. Wówczas M
jest izomorficzna z algebrą von Neumanna
posiadającą wektor cykliczny i rozdzielający wtedy i tylko wtedy gdy M jest σskończona.
Teoria T-T pozwala w konstruktywny i efektywny sposób zdefiniować standardową postać algebry von Neumanna.
Definicja 23: Niech M ⊂ B(H) będzie algebrą von Neumanna, dla której istnieje wektor cykliczny i rozdzielający |Ωi. Wówczas
operatorem sprzężenia S0 nazywamy operator zdefiniowany równaniem:
S0 A|Ωi = A∗ |Ωi, A ∈ M
Twierdzenie 7: Operator sprzężenia S0 jest
domykalny, jego domknięcie S ma rozkład
biegunowy:
1
S = J∆ 2
gdzie J jest samosprzężoną antyliniową izometrią (sprzężeniem modularnym), natomiast ∆ jest samosprzężonym dodatnim
operatorem.
Twierdzenie 8 ([3]): Niech M ⊂ B(H) będzie algebrą von Neumanna, dla której istnieje wektor cykliczny i rozdzielający |Ωi.
Wówczas standardową postacią tej algebry
jest
(H, J, P + , Id, M)
gdzie J jest sprzężeniem modularnym a P +
jest stożkiem naturalnym:
1

P + = ∆ 4 M+ |Ωi
Należy tu podać krótki komentarz co do
stożka naturalnego. Otóż za pomocą operatora modularnego można wygenerować całą
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rodzinę stożków dodatnich na przestrzeni
Hilberta postaci
Pα+ = ∆α M+ |Ωi
Każdy z tych stożków zadaje częściowy porządek, a przez to i geometrię przestrzeni
Hilberta. Stożek zwany naturalnym jest
stożkiem wyróżnionym – posiada on własność samodualności (własność 2 z Twierdzenia 5.). Geometria przestrzeni stanów
staje się istotna przy dyskusji równoważności obrazów Heisenberga i Schroedingera.
Podamy teraz konstrukcję produktu tensorowego σ-skończonych algebr von Neumanna w standardowej formie.
Twierdzenie 9 (Haagerup, Cuculescu): Niech
będą dane dwie σ-skończone algebry von
Neumanna M i N, oraz odpowiadające im
postacie standardowe
+

+

(HM , J, P , Id, M), (HN , J, P , Id, N)
Wówczas standardową formą produktu tensorowego M ⊗ N algebr M i N jest
(HM ⊗ HN , JM ⊗ JN , P + , Id, M ⊗ N)
gdzie P + jest zdefiniowany jako:
+
+
{AJAJ(x ⊗ y), A ∈ M⊗N, x ∈ PM
, y ∈ PN
}

Teraz możemy podać najważniejsze twierdzenie niniejszego wykładu:
Twierdzenie 10 (Cuculescu): Niech
będą
dane dwie σ-skończone algebry von Neumanna M i N, oraz odpowiadające im
postacie standardowe
(HM , J, P + , Id, M), (HN , J, P + , Id, N)
oraz ich iloczyn tensorowy w postaci standardowej
(HM ⊗ HN , JM ⊗ JN , P + , Id, M ⊗ N)
Niech będzie dany zbiór
+
+
P0+ = {x ⊗ y, x ∈ PM
, y ∈ PN
}

76

Wówczas zachodzi:
1. Jeśli jedna z algebr M, N jest abelowa,
wówczas P0+ = P +
2. Jeśli obie algebry M i N są nieabelowe,
wówczas P0+ 6= P +

4.2

Geometryczna
charakterystyka stanów
separowalnych

W przypadku algebry von Neumanna
w postaci standardowej istnieje bardzo
efektywna geometryczna charakteryzacja
wszystkich stanów normalnych. Okazuje się,
że zbiór stanów normalnych jest homeomorficzny ze stożkiem naturalnym występuącym w postaci standardowej algebry von
Neumanna.
Twierdzenie 11 (Araki, Connes): Niech M
będzie σ-skończoną algebrą von Neumanna.
Dla każdego ξ ∈ P + definiujemy dodatni
funkcjonał liniowy:
ωξ (A) = (ξ, Aξ) , A ∈ M
Wówczas zachodzi:
1. Dla każdego stanu normalnego ω ∈ M+
∗
istnieje jedyny ξ ∈ P + taki, że ω = ωξ
2. Odwzorowanie ξ 7→ ωξ jest homeomorficznym odwzorowaniem stożka P + w
zbiór stanów normalnych M+
∗ , jeśli stożek wyposażony jest w topologię indukowaną normą przestrzeni Hilberta,
natomiast preduala wyposażona jest w
topologię indukowaną normą funkcjonału.
Występujący w Twierdzeniu 9. produkt tensorowy algebr von Neumanna jest algebrą
von Neumanna, zatem zgodnie z Twierdzeniem 11. każdy wektor w stożku naturalnym
P zdefiniowanym w Twierdzeniu 9. reprezentuje stan normalny na produkcie tensorowym algebr. A zatem P zawiera wszystkie
stany normalne. Kluczowym pytaniem tego
artykułu jest pytanie, czy i przy jakich warunkach stany te są separowalne. Podamy

teraz twierdzenie, które przenosi charakteryzację zbioru stanów separowalnych na język algebr von Neumanna w standardowej
postaci:
Twierdzenie 12 ([4]): Niech będą dane dwie
σ-skończone algebry von Neumanna M i
N, oraz odpowiadające im postacie standardowe
(HM , J, P + , Id, M), (HN , J, P + , Id, N)
Wówczas istnieje bijekcja między zbiorem
wszystkich stanów separowalnych na M⊗N
a zbiorem znormalizowanych wektorów ze
zbioru
+
+
, y ∈ PN
}
P0+ = {x ⊗ y, x ∈ PM

4.3

Podsumowanie

Korzystając z Twierdzeń 10. oraz 12. dostajemy Twierdzenie 4., mówiące, że zbiór
stanów na układzie złożonym jest równy
zbiorowi wszystkich stanów separowalnych
na tym układzie wtedy i tylko wtedy gdy
przynajmniej jedna z algebr jest abelowa.
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1

Wstęp

Zaskakującą cechą cieczy jest to, iż ta
o wyższej temperaturze (cieplejsza) zamarza szybciej niż ta o niższej (chłodna).
Już w czasach starożytnych ludzie zauważyli tę specyficzną własność na przykładzie wody. Współcześnie dopiero Erasto
Mpemba, gimnazjalista z Tanzanii, wraz
z dr. G.D. Osbornem, przebadał i opisał
to zjawisko w swojej publikacji[8]. Potwierdzony doświadczeniami i wykresami efekt
zachodzący podczas zamarzania wody nazwali efektem Mpemby. Od tego czasu fakt,
że ciepła woda zamarza szybciej niż zimna,
spędza sen z powiek wielu fizykom teoretycznym i doświadczalnym. Postanowiłem
zająć się tym problemem oczywiście od
strony doświadczalnej.
Rozdział 2 przybliża historyczne doniesienia na temat tego zjawiska oraz opisy
doświadczeń wykonanych przez naukowców
przed 1963 rokiem, kiedy to Erasto Mpemba
zainteresował się nim.
Rozdział 3 skupia się na problemach związanych z jednoznacznym sformułowaniem
zagadnienia i przedstawia wstępne hipotezy
wyjaśniające omawiane zjawisko.
Rozdział 4 to już bezpośrednia analiza przeprowadzonych przeze mnie doświadczeń, zarówno potwierdzających, jak
i zaprzeczających występowaniu efektu
Mpemby.
Rozdział 5 jest podsumowaniem pracy
wraz z przedstawieniem hipotez wyjaśniających efekt Mpemby. Przedstawiono w nim

również propozycje dalszych badań mogących doprowadzić do jednoznacznego wyjaśnienia zachodzących procesów i zjawisk
wywołujących ten efekt.

2

Postrzeganie efektu przez
wieki

Już około roku 350 p. n. e. Arystoteles
zauważył, że:
„Jeśli woda została wcześniej podgrzana, ma to swój wkład w szybkość, z jaką ona zamarza. Dlatego
ochładza się szybciej.” [1]
Chociaż spostrzeżenie Arystotelesa może
wydawać się dziś anachroniczne i mało precyzyjne, trzeba pamiętać, iż nie posiadał on
naszej wiedzy na temat przekazu ciepła i
energii, jak i pojęcia temperatury. W jego
czasach rozumienie niektórych, dziś oczywistych dla osób wyedukowanych w dziedzinie
fizyki, pojęć było zupełnie inne. Należy pamiętać, że Arystoteles pracował bez termometru.
Weryfikację tych spostrzeżeń przyniósł
wraz z XIII wiekiem Roger Bacon, naukowiec w swoich czasach uważany za skrajnego
empirystę, który po przeprowadzonych doświadczeniach nad zauważonym procesem
napisał:
„... Jeśli zimna woda i ciepła
woda zostaną wylane na zimną powierzchnię, np. na lód, ciepła woda
zamarznie szybciej, to jest prawdą.
Ale jeśli zimna i ciepła woda są
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umieszczone w dwóch naczyniach,
zimna zamarznie szybciej. Zatem
wszystko musi być weryfikowane
doświadczalnie.” [2]

część, która jest najbardziej podatna na zamarzanie (ścieśnianie),
wyparowuje podczas ogrzewania.”
[5]

Autor słusznie zauważył, że woda ciepła
w pewnych okolicznościach może zamarznąć
szybciej niż woda zimna. Podkreśla jednak
wagę jednoznacznego określenia warunków
eksperymentu. To spostrzeżenie jest wyjątkowo istotne w dalszych dyskusjach i współczesnych eksperymentach dotyczących zachodzenia efektu Mpemby.
Rozważania nad doświadczeniem kontynuował średniowieczny fizyk Marliani Giovanni, który nie tylko prowadził eksperymenty związane ze stwierdzeniem Arystotelesa, lecz około roku 1461 podał przepis na
doświadczenie:

W czasie dyskusji, rok po wydaniu Rozprawy o metodzie, w listach do Mersenne’a
napisał jednak:

„Bierzesz cztery uncje gotującej
się wody oraz cztery uncje nie podgrzanej i umieszczasz je w podobnych pojemnikach. Następnie pojemniki, w tym samym czasie, zostają wystawione na działanie powietrza w mroźny zimowy ranek.
Wynik jest taki, że gotująca się
woda zamarznie szybciej.”[4]
Dyskusja nad problemem efektu Mpemby
powróciła na salony w XVII wieku dzięki
Francisowi Baconowi i Kartezjuszowi. Po
spostrzeżeniu Bacona, że: „(...) trochę podgrzana woda łatwiej zamarza niż ta, która
jest zupełnie zimna”. [3], Kartezjusz pokusił się o dość obszerną pracę na ten temat.
Naukową metodę wyjaśnienia oraz przeprowadzenia eksperymentu rozszerzył i opisał
dokładniej w rozprawie pt. Meteorem Les,
która została wydana wraz z Rozprawą o
metodzie:
„Dzięki eksperymentowi możemy
także zaobserwować, że woda,
która była ogrzewana przez długi
czas, zamarza szybciej, niż woda
innego rodzaju, ponieważ ta jej
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„(...) jest niewielu ludzi zdolnych
do prawidłowego wykonania tych
doświadczeń i często podczas niedbałego wykonania otrzymuje się
zupełne przeciwieństwo tego, co
powinno się sprawdzić.” [6]
Jak widać, ważne są szczegóły eksperymentu i decydujące jest wykonanie go poprawnie przy spełnieniu odpowiednich założeń. Kartezjusz nie zmierzył czasu zamarzania dla gorącej wody, a jedynie stwierdził,
że ogrzanie wody powodowało w niej jakąś
zmianę.
W 1963 roku Erasto Mpemba, gimnazjalista z Tanzanii, przygotowując lody zauważył, że ciepłe mleko wstawione do zamrażalnika zamarza szybciej niż mleko wcześniej
schłodzone do temperatury pokojowej. Zapytał swojego nauczyciela, dlaczego tak się
dzieje. Ten odpowiedział Mpembie, że musiał się on pomylić, bo zgodnie z prawami
fizyki nie jest to możliwe. Rzeczywiście, wydawało by się, że ciepłe mleko, zanim zamarznie, musi najpierw ostygnąć do temperatury pokojowej, a potem dopiero zamarzać
równie długo jak mleko schłodzone.
Mpemba jednak się nie poddał. Sprawdził swoje spostrzeżenie dla innej cieczy –
wody. Otrzymał dokładnie takie same rezultaty. W ten sposób problem zamarzania
wody cieplejszej szybciej niż wody chłodnej
powrócił na łamy literatury naukowej. Przy
pierwszej możliwej okazji Mpemba zadał to
samo pytanie pewnemu uniwersyteckiemu
profesorowi fizyki. Dr Osborne obiecał, że
sprawdzi to w swoim laboratorium. Okazało się, że Mpemba miał rację! Zjawisko
to, od publikacji wyników tych doświadczeń

w 1969 roku, zwane jest efektem Mpemby i
ciągle nie jest w pełni i zadowalająco wyjaśnione.

3

Trudność jednoznacznego
postawienia problemu

Przedstawione powyżej spostrzeżenia i hipotezy skłoniły mnie do zastanowienia się
nad tym problemem oraz do podjęcia prób
powtórzenia eksperymentu. Doszedłem do
wniosku, że występowanie efektu Mpemby
może zostać zbadane przy użyciu zamrażalnika oraz prostego sprzętu laboratoryjnego. Konieczne jest także dokładne zdefiniowanie warunków przeprowadzania eksperymentu. Mpemba prowadził swoje obserwacje z użyciem wody, postanowiłem tego
nie zmieniać. Zastanowiło mnie jednak jak
dobrze sformułować problem i czy moje podejście jest słuszne.
„Gorąca woda zamarza szybciej niż woda
zimna”. Jest to dość nieprecyzyjne stwierdzenie. Przecież mała kropla wody gorącej zamarznie szybciej niż zimny ocean. Podobnie, garnek gorącej wody w zamrażalniku, zamarznie szybciej niż szklanka zimnej wody pozostawiona w upalny dzień
na balkonie. Ważne jest tu doprecyzowanie
problemu.
„Mamy dane dwa ciała w stanie ciekłym (woda), które są identyczne w swych
właściwościach (masa, kształt, otoczenie)
poza temperaturą. Jedno z ciał jest gorętsze
od drugiego. Czy gorętsze zamarznie szybciej?” Takie postawienie problemu jest dobre, choć, jak się okazuje, i tu mamy pewne
braki. Jeśli woda gorąca ma 99, 999◦ C, a
woda zimna 0, 001◦ C to bardziej prawdopodobne jest, że jednak ta chłodniejsza woda
zamarznie pierwsza. Nie negujemy tutaj
tego, iż efekt Mpemby nie zachodzi. Możemy jednak zauważyć, że zachodzi on pod
pewnymi warunkami.
„Istnieje zestaw początkowych parametrów i para początkowych temperatur takich, że rozważając dwa zbiorniki wody

o identycznych parametrach początkowych,
ale różniące się początkowymi temperaturami, zbiornik z wodą ciepłą zamarznie
szybciej”. [7]. Myślę, że takie postawienie
problemu może być uważane za naukowe.
Idąc więc tym tropem postanowiłem zebrać
i określić zbiór parametrów, którymi można
by manipulować tak, aby uzyskać najbardziej zadowalające wyniki eksperymentów.
To jednak nie koniec problemów. Pojawia się kolejne pytanie: co to jest zamarznięcie? Jak jednoznacznie określić zamarznięcie
i moment jego zajścia? Dość logicznym i koniecznym dla rozwiązania problemu występowania efektu Mpemby jest określenie ilościowego kryterium zamarznięcia. Czy dla
ułatwienia eksperymentu, możemy przyjąć,
że do zamarznięcia dochodzi w momencie,
gdy tylko jakaś część wody osiąga temperaturę 0◦ C? Na to pytanie odpowiem w dalszej
części, gdyż, jak się okazało w trakcie eksperymentów, jest to decydujące podejście do
sprawy.
Nie było to łatwe zadanie. Ilościowe
określenie zamarznięcia było dość kłopotliwe. Podejście „na oko” daje niejednoznaczne wyniki, jest nienaukowe. Rozwiązanie tego problemu pojawiło się po pierwszych próbach powtórzenia doświadczeń
Mpemby. Nie jest istotne całkowite zamarznięcie próbki. To pewna jej część, która jako
pierwsza dotarła do temperatury zamarzania, daje możliwość jednoznacznego określenia ilościowego kryterium zamarznięcia.
Woda, która nie zamarzła, powoduje szybsze rozmarzanie, czyli im więcej wody w stanie ciekłym, tym wolniej próbka zamarza, a
przez to jest „gorzej zamarznięta” od drugiej.
Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi problemu, wyselekcjonowałem listę
parametrów, które według mnie mają największy wpływ na zajście efektu Mpemby,
bądź jego brak. Parametry, które moglibyśmy zmienić, to masa wody, rodzaj pojemnika (kształt, to czy pojemnik ma wieko),
otoczenie (warunki panujące w trakcie pro-
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cesu zamarzania) oraz zawartość gazu w
wodzie (czy przed eksperymentem woda
została zagotowana czy tylko podgrzana
do temperatury początkowej). Postawiłem
również hipotezę dotyczącą prawidłowości
kilku praw, którymi rządzi się efekt, i zjawisk, które wpływają na powodzenie powstania efektu Mpemby. Przypuszczałem,
że na zajście efektu mogą mieć wpływ warunki zamrażania, równowaga termodynamiczna wody i naczynia, ruchy konwekcyjne
wody w naczyniu podczas zamarzania oraz
wibracje i jednorodność rozkładu temperatury w układzie – zamrażalniku.

4

Eksperyment i dyskusja

Mając już ogólne założenia, mogłem zająć się ich doprecyzowaniem. Na początku
ustaliłem warunki początkowe, którymi postanowiłem nie manipulować, to jest: próbki
wody miały taką samą objętość (10ml),
naczynia zawsze były tych samych kształtów (odpowiadając parami), zamrażałem
nie więcej niż dwie próbki, aby zbytnio nie
wpływać na pracę układu chłodzącego.
Obszarem mojego działania była zamrażarka w najzwyklejszej lodówce. Dla zamrażalnika o pojemności użytkowej 65 litrów i zdolności zamrażania 6 kg/24h. Wyznaczyłem średni rozkład temperatury, aby
wybrać obszar, w którym mam jak najmniejsze odchylenia od liniowości chłodzenia. Do pomiaru użyłem termometru rtęciowego, który umieściłem na wcześniej przygotowanej izolacji termicznej od podłoża i
pozostawiłem w tym stanie na kilka minut w
zamrażarce. Był on stopniowo przesuwany
od początku zamrażarki do jej końca w linii
prostej przez środek. Wyniki przedstawiono
na wykresie. (Rys. 1)
Przeprowadzając eksperyment wykluczałem stopniowo parametry, które według
mnie miały najmniejszy wpływ na zajście
efektu Mpemby.
Po uprzednim wychłodzeniu naczynek w
zamrażarce, przeprowadziłem eksperyment
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Rys. 1: Rozkład temperatur w zamrażalniku.

dla wody podgrzanej i dla wody gotowanej, później ostudzonej. Następnie to samo
zrobiłem bez wcześniejszego schładzania naczynek. W obydwu przypadkach uzyskałem
lepsze rezultaty dla wody gotowanej, z tego
też powodu dalej kontynuowałem doświadczenia tylko dla wody gotowanej. (Tab. 1)
Chcąc sprawdzić wpływ równowagi
termodynamicznej układu schładzającego,
czyli braku zmian temperatury podczas
procesu zamarzania, postanowiłem nie
sprawdzać pozostawionych w lodówce
próbek podczas zamarzania. Skupiłem się
tylko na efekcie końcowym, co okazało się
być słusznym założeniem. W większości
przeprowadzonych w ten sposób doświadczeń efekt Mpemby zaszedł. Trzeba było
jednak to spostrzeżenie skonfrontować z
wynikami dla wody tylko podgrzanej. Woda
zagotowana przyniosła lepsze rezultaty.
(Tab. 1)
Aby zweryfikować postawione wcześniej
stwierdzenia i hipotezy o odparowywaniu
przez powierzchnię górną, zastosowałem
(oczywiście parami) naczynia o większej powierzchni. Zarówno dla wody podgrzanej
jak i gotowanej rezultaty były identyczne –
efekt Mpemby zaszedł. (Tab. 1)

Rys. 2: Zajście efektu Mpemby po zastosowaniu kryteriów z punktów od 1 do 5. Z lewej
strony niecałkowicie zamarznięta woda chłodna (widać pęcherzyk wody). Z prawej woda
ciepła – powierzchniowo idealnie zamarznięta.
woda gotowana
temperatura 30◦ C
52◦ C
EKSPERYMENT UDANY

woda podgrzana
temperatura 32◦ C
62◦ C
EKSEPRYMENT NIEUDANY

woda gotowana
temperatura 29◦ C
65◦ C
EKSPERYMENT UDANY

woda podgrzana
temperatura 32◦ C
57◦ C
EKSEPRYMENT NIEUDANY

woda gotowana
temperatura 29◦ C
60◦ C
EKSPERYMENT UDANY

woda podgrzana
temperatura 31◦ C
67◦ C
EKSEPRYMENT UDANY

Tab. 1: Wybrane wyniki przeprowadzonych eksperymentów.

5

Podsumowanie i oczekiwania

Po przeprowadzeniu serii pomiarów wyselekcjonowałem zbiór parametrów, dla których efekt Mpemby zaszedł i mam podstawy
sądzić, że zachodzi w większości przypadków . Poniżej przedstawiam warunki według
mnie najbardziej optymalne i dające najlepsze możliwości zajścia efektu Mpemby.
(Rys. 2)

1. Woda gotowana – wskazywałoby to na
wpływ wytrącania się soli, jak i zawartości gazów rozpuszczonych w wodzie
tylko podgrzanej, a gotowanej na zachodzenie efektu Mpemby.

2. Różnica temperatur między cieczami
minimum dwukrotna – sprzyja to dobrej obserwacji procesu, wyklucza też
podjęcia prób powtórzenia eksperymentu w warunkach temperatury, dla
których efekt nie ma szans zajścia.
3. Równowaga termodynamiczna – czyli
wyrównanie temperatur podczas procesu chłodzenia oraz pomiędzy naczyniem i cieczą przed umieszczeniem
w chłodziarce. Jak pokazały eksperymenty ma duży wpływ na zjawisko opisane przez Erasto Mpembę.
4. Izolacja termiczna od podłoża – była
zastosowana w każdym z przepro83

Rys. 3: Ilustracja efektu Mpemby dla naczyń o większej powierzchni bez stosowania przykrywek. Z lewej strony woda chłodna niecałkowicie zamarznięta. Z prawej cieplejsza. Można
zauważyć dużo większą ilość wody niezamarzniętej po stronie lewej niż po stronie prawej.

wadzonych eksperymentów, może być
istotnym warunkiem ujednolicenia zamarzania w zadanym układzie.
5. Nie ma znaczenia powierzchnia jaką ma
do dyspozycji ciecz – efekt Mpemby w
nieznacznym stopniu zależy od parowania i wychładzania przez powierzchnię
górną jak i boczną naczynia.
Przedstawiona przeze mnie optymalizacja
musi oczywiście jeszcze przejść przez proces dokładniejszego badania. W przyszłości mam nadzieję wykonać testy potwierdzające postawione hipotezy. Dla punktu
1 warto spróbować przeprowadzić serię doświadczeń na różnych wodach. Chciałbym
również zrobić pomiary izotopowe na spektrometrze masowym, aby zapoznać się ze
składem izotopowym różnych wód i wpływem efektu Mpemby na zmiany izotopowe
badanych próbek.
Dla punktów 2, 3 oraz 4 warto zainstalować termopary lub termometry oporowe
na różnych głębokościach w badanym pojemniku i na bieżąco prowadzić obserwacje
i kontrolę temperatury w różnych konfiguracjach wartości początkowych zadanych dla
eksperymentu.
W punkcie 5 dobre byłoby zastosowanie
przykrywek lub jakiegoś izolatora idealnie
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uniemożliwiającego parowanie powierzchnią
górną i boczną naczynia. (Rys. 3)
Myślę, że wszystkie podjęte tu rozważania bardzo dobrze podsumuje cytat z artykułu dr. Monwhea Jenga o zachodzeniu
efektu Mpemby:
„(...) who are certain that the effect is forbidden by the laws of
thermodynamics should first try
to explain as precisely as possible
why it is impossible.” [7]
Pozorna sprzeczność efektu Mpemby z
prawami fizyki pokazuje, że nasze rozumienie tych praw może być powierzchowne.

6

Podziękowania

Autor dziękuje za pomoc, opiekę naukową
i zawsze trafne uwagi nad przeprowadzanymi badaniami dr. inż. Przemysławowi
Wachniewowi.
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Streszczenie
W tej pracy przedstawiam model majority rule użyty do modelowania marketingu.
Na układ mają wpływ dwie siły: lokalna (wpływ społeczny – konformizm) oraz globalna (pole zewnętrzne – reklama). Pokazuję jak wprowadzona została do modelu
reklama oraz przedstawiam wyniki symulacji Monte Carlo.

1

Wstęp

Badania nad wpływem reklamy na konsumentów prowadzone są od wielu lat.
Pomimo tego nikt dotychczas nie ustalił
jaki jest rzeczywisty wpływ reklamy na jej
odbiorców. Większość konsumentów twierdzi, że reklama tylko ich informuje o nowych produktach, usługach czy też promocjach. Wpływ na wybór konkretnego produktu ma według nich opinia o produkcie
wśród rodziny i znajomych (czyli społeczny
konformizm), wartości użytkowe produktu
oraz inne racjonalne argumenty. Pomimo
to wielu producentów wydaje duże pieniądze właśnie na reklamę. A ci z producentów, którzy wydają najwięcej odnoszą największe sukcesy. W wyniku konkurowania
firm na polu reklamy dochodzi – szczególnie
na rynkach oligopolistycznych (szczególny
przypadek – rynek duopolistyczny) – do
tzw. „wojen marketingowych”. Przykładem
takiej wojny jest walka między producentami napojów Pepsi i Coca-Cola, która doczekała się w literaturze własnego terminu
– Cola wars. Badania dotyczące wpływu reklamy na rynku duopolistycznym zostały
przedstawione w [4].
Celem tej pracy jest przedstawienie
wyników badań nad wpływem reklamy

na konsumentów na rynku telefonii komórkowej w Polsce. Badania zostały
przeprowadzone przy modelu majority
rule [3]. Jest to jeden z podstawowych
modeli socjofizycznych. Nad wpływem
reklamy na konsumentów na rynku telefonii
komórkowej w Polsce były już prowadzone
badania przy użyciu modelu Sznajdów [5,6].
Ich wyniki zostały przedstawione w [1,2].

2

Rynek telefonii komórkowej w
Polsce

Początki telefonii komórkowej w Polsce
datują się na rok 1992, kiedy to Polska
Telefonia Komórkowa (PTK) uruchomiła
w systemie analogowym NMT450i sieć Centertel. Druga generacja telefonii komórkowej oparta na cyfrowym standardzie GSM
900 MHz została uruchomiona w 1996 roku
przez dwóch operatorów: Polską telefonię
Cyfrową (PTC) oraz Polkomtel. Pierwszy z
tych operatorów wszedł na rynek z marką
Era, a drugi z marką Plus. Centertel zaczął wówczas tracić klientów, gdyż jakość
świadczonych usług w systemie analogowym
była niższa niż w systemie cyfrowym. PTK
dołączyła do nich w 1998 z marką Idea
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Centertel w standardzie GSM 1800 MHz.
W tym samym roku wszyscy trzej operatorzy wprowadzili do swojej oferty usługi prepaidowe (tzw. telefony „na karte”). W 2000
roku wszyscy operatorzy otrzymali prawo
do korzystania z nowych częstotliwości w
obu pasmach (900 i 1800 MHz). Wprowadzenie w 2004 roku telefonii trzeciej generacji – UMTS – nie miało znaczącego wpływu
na rynek. Warta uwagi jest jeszcze zmiana
nazwy z Idea na Orange, która nastąpiła
w 2005 roku.
Obecnie struktura rynku telefonii komórkowej przedstawia się następująco. Jest
trzech głównych operatorów: Polkomtel
S.A. (marki: Plus, Simplus, Sami Swoi),
Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (marki:
Era, Tak Tak, Heyah), Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. (marki: Orange
oraz usługi pre-paid). Czwartym operatorem jest P4 sp. z o.o. (marka: Play) jednak jego udział w rynku na koniec trzeciego
kwartału 2007 roku był około 2% i nie został on uwzględniony zarówno w badaniach
z [1,2] jak i w badaniach przedstawionych
w tej pracy. Na rynku działa także kilku
wirtualnych operatorów, jednakże ich udział
w rynku jest znikomy – ok. 0.1%.

3

Model

Na wybór operatora wpływ ma wiele
czynników. Największe znaczenie mają jednak dwa z nich: konformizm społeczny oraz
reklama. Wpływ reklamy na wybór operatora jest oczywisty - to właśnie z reklamy
często klienci dowiadują się o nowych ofertach i promocjach. Ze względu na niższe
koszty usług wewnątrz jednej sieci komórkowej klienci często decydują się wybrać tego
samego operatora co rodzina czy też przyjaciele. W związku z tym w badaniach dotyczących wyboru operatora telefonicznego
nie można pominąć wpływu społecznego.
Przez wpływ społeczny rozumiany jest tutaj właśnie wpływ rodziny i przyjaciół potencjalnego klienta.
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Rynek jest reprezentowany przez kwadratową siatkę o rozmiarze L × L z cyklicznymi warunkami brzegowymi. Każdy węzeł
sieci jest zajęty przez jednego klienta. Klient
jest scharakteryzowany przez zmienną si =
1, 2, 3, gdzie i = 1, ..., L2 . Każda z wartości
si reprezentuje jednego z trzech głównych
operatorów (PTK, Polkomtel, PTC). Kierunek przepływu oddziaływań w modelu majority rule, który został użyty w tych badaniach, jest zgodny z kierunkiem przepływu
oddziaływań w typowym modelu isingowskim. Jest to kontrast do modelu Sznajdów
użytego w [1,2].
Podążając za pomysłem psychologa
A. Nowaka i K. Sznajd-Weron opisanym w [7] wprowadzono modyfikacje do
modelu. Konsument z prawdopodobieństwem p podejmuje decyzje pod wpływem
konformizmu społecznego, a z prawdopodobieństwem 1 − p pod wpływem reklamy.
W każdym kroku symulacji losowo wybierany jest jeden klient i wraz z trójką jego
sąsiadów tworzony jest panel dyskusyjny.
Gdy na konsumenta działa konformizm
społeczny to postępuje on zgodnie z tym
co sugeruje większość uczestników panelu.
W przypadku, gdy większości nie ma,
klient nie dokonuje zmiany operatora. Gdy
konsument znajduje się pod wpływem reklamy to z prawdopodobieństwem h1 może
wybrać firmę pierwszą (Plus), z prawdopodobieństwem h2 firmę drugą (Era)
i z prawdopodobieństwem h3 = 1 − h1 − h2
firmę trzecią (Orange). Jak widać z przedstawionych powyżej reguł może być taka
sytuacja, że klient nie dokona zmiany
operatora – gdy działa konformizm i nie
ma większości oraz, gdy działa reklama
i z prawdopodobieństwa wynika, że powinnien on zmienić operatora na tego, z usług
którego korzysta dotychczas.

4

Wyniki

W tej pracy prezentuje wyniki dla siatki
kwadratowej o rozmiarze 100 × 100. Począt-

kowa koncentracja klientów Plusa i Ery została ustawiona na c0 a klientów Orange
na 1 − 2c0 . Klienci zostali rozłożeni na
sieci w sposób losowy. Poziomy reklamy dla
Plusa i Ery są takie same i wynoszą h,
natomiast poziom reklamy Orange wynosi
h0 = 1 − 2h.
Podczas każdej symulacji po czasie termalizacji τ ustalały się końcowe koncetracje
klientów poszczególnych operatorów, które
w kolejnych krokach symulacji fluktuowały
wokół ustalonych wartości. Dla każdej kombinacji parametrów (c0 , h0 , p) zostało przeprowadzonych 100 niezależnych symulacji
Monte Carlo i policzona została koncentracja końcowa ck jako średnia z wyników uzyskanych z poszczególnych przebiegów. Wyniki zostały przedstawione na rysunkach 15.
Dla prawdopodobieństwa p ≤ 0.9 nie ma
zależności od początkowej koncentacji c0 .
Końcowa koncentracja jest wówczas tylko
funkcją dwóch parametrów: ck = f (h0 , p).
Jak można zobaczyć na rysunku 1. dla
„niskiego konformizmu” zależność ta jest
praktycznie liniowa. Dopiero dla wysokiego
prawdopodobieństwa (p ≥ 0.9) ck przestaje być zależne tylko od prawdopodobieństwa konformizmu i poziomu reklamy.
Ujawnia się również zależność od początkowej koncentracji c0 . Końcowa koncentracja jest wtedy funkcją od trzech parametrów ck = f (h0 , p, c0 ). Zachowanie takie jest
zrozumiałe, gdyż dla dużych wartości pamaretru p zasadnicze znaczenie przy wyborze operatora ma wpływ społeczny, podczas
gdy wpływ reklamy zmniejsza się. Wyraźny
ślad takiego zachowania widać na rysunkach: 3. i 4. Na rysunku 5. widać, że w granicy p = 1 funkcja koncentracji końcowej
przestaje zależeć od siły reklamy co jest zachowaniem oczekiwanym.

5

Podsumowanie

W tej pracy został przedstawiony model dynamiki opinii na rynku oligopoli-

Rys. 1: Zależność koncentracji końcowej
od siły reklamy dla różnych prawdopodobieństw konformizmu dla trzeciej firmy

stycznym. Użyty on został do zbadania
sytuacji gdy na rynek, na którym mają
równe udziały dwie firmy wchodzi trzecia
firma. Na układ działają dwie siły. Lokalnie działa wpływ społeczny, a globalnie reklama. Do badań użyta została metoda symulacji Monte Carlo. Funkcja koncentracji
końcowej ck klientów poszczególnych operatorów została uzależniona od trzech parametrów: prawdopodobieństwa konformizmu p, koncentracji początkowej c0 oraz
siły reklamy h0 . Zależność od reklamy jest
relatywnie prosta i dla niskich wartości
p sprowadza się ona do funkcji liniowej
ck = h0 . Ciekawym zjawiskiem jest bardzo silny wpływ reklamy na końcową koncentrację. Jej wpływ jest dominujący nawet
dla dużych wartości konformizmu społecznego. Zależność od początkowej koncentracji ujawnia się zdecydowanie później niż dla
badań przeprowadzonych przy użyciu modelu Sznajdów, których wyniki są pokazane
w [1]. Poza tym jednym wyjątkiem, wyniki
uzyskane przy użyciu zmodyfikowanego na
potrzeby pracy modelu majority rule są jakościowo zbieżne z wynikami dla modelu
CAP (czyli z modelu z działającą w ten sam
sposób reklamą) ze wspomnianego wyżej artykułu.
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Rys. 2: Zależność koncentracji końcowej od
siły reklamy oraz początkowej koncentracji
dla prawdopodobieństwa konformizmu p =
0.93 dla trzeciej firmy

Rys. 3: Zależność koncentracji końcowej od
siły reklamy oraz początkowej koncentracji
dla prawdopodobieństwa konformizmu p =
0.96 dla trzeciej firmy

Rys. 4: Zależność koncentracji końcowej od
siły reklamy oraz początkowej koncentracji
dla prawdopodobieństwa konformizmu p =
0.98 dla trzeciej firmy

Rys. 5: Zależność koncentracji końcowej od
siły reklamy oraz początkowej koncentracji
dla prawdopodobieństwa konformizmu p =
1 dla trzeciej firmy
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Streszczenie
Stan nadprzewodzący tworzony jest przez pary Coopera, będące parą elektronów
w stanie singletowym. Nadprzewodnictwo opisujemy przez nadprzewodzący parametr porządku. Faza nadprzewodząca niszczona jest poprzez względnie wysokie
zewnętrzne pole magnetyczne. Istotny wpływ na stan układu mają również domieszki umieszczone w układzie. Oba te mechanizmy prowadzą do złamania symetrii translacyjnej układu. W publikacji zaprezentowany zostanie opis nadprzewodnictwa, wpływ pola magnetycznego na nadprzewodnictwo, metody opisu układów niejednorodnych (domieszkowanych), opisane zostaną rodzaje nadprzewodnictwa ze względu na symetrię parametru porządku, przedstawiona zostanie również
metodę badania układu niejednorodnego za pomocą transformacji Bogoliubova-de
Gennesa. Ostatecznie zaprezentowane zostaną wyniki obliczeń numerycznych.

1

Wstęp

Nadprzewodnictwo (SC), odkryte w 1911
roku w Lejdzie przez Heikego KamerlingaOnnesa, jest jednym z najbardziej fascynujących zjawisk odkrytych w XX wieku [1].
Głównymi cechami tego zjawiska jest:
zmniejszenie rezystancji materiału, poniżej pewnej charakterystycznej temperatury
zwanej temperaturą krytyczną TC , do wartości niemierzalnej oraz wypychanie z wnętrza nadprzewodnika pola magnetycznego –
zjawiskiem Meissnera. Jak się okazuje, pole
magnetyczne ma istotny wpływ na zjawisko
nadprzewodnictwa. Przy odpowiednio wysokim polu magnetycznym, nazywanym polem krytycznym hC , stan SC zostaje zniszczone. Cechy te w głównej mierze stanowią
podstawę praktycznego wykorzystania materiałów nadprzewodnikowych.

W praktycznym zastosowaniu szczególnie ważne ze względów m.in. ekonomicznych
jest, alby osiągnąć stan SC w temperaturze
stosunkowo wysokiej, co równoważne jest
wysokiej temperaturze krytycznej. Istotny
przełom w tym kierunku przyniosło odkrycie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego (HTSC) w La2−x Bax CuO4 [2] oraz
YBa2 Cu3 O6+x [3].

Opis teoretyczny
nadprzewodnictwa
Własności nadprzewodników na gruncie
teorii makroskopowej były trudne do wyjaśnienia. Dotyczy to przede wszystkim samego mechanizmu odpowiedzialnego za powstawanie fazy nadprzewodzącej. Dopiero
w 1957 John Bardeen, Leon Cooper i
John Schrieffer zaproponowali mikroskopowy sposób opisu tego zjawiska [4]. W teo93

rii tej, zwanej dziś teorią BCS (od pierwszych liter nazwisk autorów), w niektórych metalach swobodne elektrony mogą
się przyciągać za pośrednictwem drgań sieci
krystalicznej, tworząc w odpowiednio niskiej temperaturze tak zwane pary Coopera
(PC). W teorii BCS pary te tworzone są
przez dwa elektrony w stanie singletowym
– elektrony z przeciwnym pędem i przeciwnym spinem.
W rozważaniach teoretycznych stan SC
najlepiej rozpatrywać posługując się tzw.
nadprzewodzącym parametrem porządku ∆
(PP), definiowanym jako średnia pewnych
operatorów, natomiast w pomiarach doświadczalnych proporcjonalny do szerokości
szczeliny energetycznej, występującej w gęstości stanów.
Zakładamy, że w stanie normalnym (bez
nadprzewodnictwa), PP równy jest zeru.
Natomiast stan SC opisany teorią BCS, posiada PP ze stałą wartością różną od zera
– układ taki może być stabilny termodynamicznie i posiadać energię mniejszą od
stanu normalnego. Jednak już w roku 1964
dwie grupy: Fulde i Ferrel [5] oraz Larkin
i Ovchinnikov [6], zaprezentowali prace, w
których opisali układy ze stabilną fazą nadprzewodzącą, z oscylującym w przestrzeni
rzeczywistej parametrem porządku. Faza ta
nazwana została od nazwisk autorów prac
fazą FFLO. Obecnie istnieją wiarygodne
przesłanki eksperymentalne, iż faza ta może
występować w niektórych nadprzewodnikach, w niskiej temperaturze i obecności
stosunkowo wysokiego pola magnetycznego
(dla przykładu w związkach CeCoIn5 ) [7, 8,
9, 10, 11, 12]. Cechami charakterystycznymi
tej fazy jest: różny od zera całkowity pęd
par Coopera oraz oscylujący PP, natomiast
warunkiem koniecznym do jej wystąpienia
stosunkowo niska temperatura [12]. Materiały te, ze względu na swoją warstwową budowę oraz skład chemiczny, zachowują się
jak quasi-dwuwymiarowe (2D) nadprzewodzące płaszczyzny z SC o symetrii d-wave.
Można potwierdzić doświadczalnie, badając
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zmiany szczeliny energetycznej w gęstości
stanów (będącej przejawem PP) w funkcji
kąta dookoła powierzchni Fermiego, jaką symetrię wykazuje PP (dla przykładu publikacja [13, 14, 15]).
W pracy tej przedstawię sposób, w jaki
opisujemy układy niejednorodne w stanie
SC – w rozdziale 2, opiszę możliwe rodzaje SC ze względu na symetrię PP –
w rozdziale 3, przedstawię metodę teoretycznego badania układu za pomocą równania Bogoliubova-de Gennesa – w rozdziale 4, oraz zaprezentuję wyniki obliczeń
numerycznych otrzymanych dla układów
domieszkowanych – w rozdziale 5.

2

Model teoretyczny

Rozpatrywany układ opisujemy hamiltonianem Hubbarda:
X †
X †
H = −t
ciσ cjσ + U
ci↑ ci↑ c†i↓ ci↓
hi,ji,σ

X

+ V

i

c†iσ ciσ c†j,−σ cj,−σ

hi,ji,σ

−

X

(µ + σh + Iij ) c†iσ ciσ ,

(1)

i,σ

gdzie ciσ (c†iσ ) jest operatorem anihilacji
(kreacji) elektronu ze spinem σ w węźle
i-tym, t jest całką przeskoku z węzła itego, do najbliższego sąsiada j (co zapisujemy jako hi, ji). U < 0 jest przyciągającym efektywnym potencjałem oddziaływania elektronów z przeciwnym spinem, znajdujących się w tym samym węźle (oddziaływanie typu kulombowskiego na węźle). V <
0 jest potencjałem oddziaływania elektronów z przeciwnym spinem, znajdujących się
w sąsiednich węzłach (oddziaływanie międzywęzłowe). Ilość cząstek w układzie regulowana jest przez czynnik µ, czyli potencjał chemiczny. Hamiltonian zawiera dodatkowo wyraz opisujący rozszczepienie Zeemana, polegające na względnym przesunięciu poziomów energetycznych elektronów z
przeciwnymi spinami, umieszczonych w ze-

wnętrznym polu magnetycznym h. Zakładamy, że pole magnetyczne skierowane jest
w płaszczyźnie sieci. W ogólności domieszka
umieszczona w układzie w węźle j-tym, opisana jest poprzez potencjał Iij , oddziałujący na elektrony w węźle i. W dalszych
rozważaniach rozpatrywana będzie 2D sieć
kwadratową (ze stałą sieciową a = 1).

3

Parametry porządku

Przybliżenie średniego pola (MFA)1 , dla
hamiltonianiu danego wzorem 1, otrzymujemy:
HM F

X

= −t

c†iσ cjσ

hi,ji,σ

+
+

X
i
X

† †
∆w
i ci↑ ci↓ +

† †
∆m
ij ci↑ cj↓ +

hi,ji

−

X

X

∆w∗
i ci↓ ci↑

i
X

∆m∗
ij ci↓ cj↑

hi,ji

(µ + σh + Iij ) c†iσ ciσ ,

(2)

i,σ

gdzie definiujemy PP na węźle ∆w
i oraz PP
międzywęzłowy ∆m
ij , jako:

Zmieniając reprezentację z położeniowej
na reprezentację pędową, otrzymujemy następujące zależności:
1 X
hc−k+Q↓ ck↑ i,
(4)
N
k
1 X
2 (cos(kx ) + cos(ky )) ×
∆m
k (Q) = V
N
k
× hc−k+Q↓ ck↑ i,
∆w
k (Q) = U

gdzie ckσ jest operatorem anihilacji elektronu ze spinem σ i pędem k = (kx , ky ),
z kolei N jest liczbą możliwych stanów. Widzimy, że w obu przypadkach (wzór 4), PP
zależny jest od średniej hc−k+Q↓ ck↑ i, co należy rozumieć jako fakt, że nadprzewodnictwo w obu przypadkach tworzone jest przez
elektrony w stanie singletowym (z przeciwnym spinem). Całkowity spin PC równy jest
zatem równy zeru. Z drugiej strony widzimy
również, że pęd Q, występujący w równaniach (4), odpowiada całkowitemu pędowi
PC.
W dalszych rozważaniach, wszelkie wielkości będą wyrażane w naturalnej skali energii równania (1), jaką jest całka przeskoku
t.

Symetria parametru porządku
∆w
i

= U hci↓ ci↑ i,

∆m
ij

= V · hci↓ cj↑ − cj↑ ci↓ i,

(3)

Wyrażenia te, opisują PP w reprezentacji położeniowej (i oznacza i-ty węzeł sieci,
opisany przez wektor położenia Ri ). Ze
względu na umiejscowienie PP ∆m
ij w przestrzeni międzywęzłowej węzłów i-tego oraz
j-tego, PP o symetri d-wave prezentowany
będzie jako PP określony na węźle i-tym
m
poprzez relację ∆m
= ∆m
i
i,i+x̂ + ∆i,i−x̂ −
m
m
∆i,i+ŷ − ∆i,i−ŷ , gdzie x̂ (ŷ) jest wektorem
sieciowym w kierunku x (y).
1

W MFA zakładamy, że fluktuacje kwantowe mają
niewielką wartość, stąd (A − hAi) · (B − hBi) =
0, gdzie A i B są operatorami, lub inaczej AB =
hAiB + AhBi − hAi · hBi.

Wiemy jednak, że w stanie opisanym
teorią BCS, całkowity pęd PC równy jest
zeru — PC tworzona jest przez elektrony
z przeciwnym spinem i przeciwnym pędem,
znajdujące się na powierzchni Fermiego.
W układach izotropowych, opisanych teorią
BCS, założyć możemy, że ∆0 = hc−k↓ ck↑ i,
skąd otrzymujemy:
∆w
k (0)
∆m
k (0)

= U ∆0 ,

(5)
1 X
= V ∆0
2 (cos(kx ) + cos(ky )) .
N
k

Widzimy, że w stanie SC, oddziaływanie U
na węźle odpowiada stałej wartości PP w
przestrzeni pędowej. Z kolei oddziaływanie
V międzywęzłowe odpowiada oscylującemu
PP w przestrzeni pędowej.
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Rozpatrując relację dyspersyjną, daną
dla sieci kwadratowej jako E(k) =
−2t (cos(kx ) + cos(ky )), powierzchnię Fermiego (PF) określamy jako linię izoenergetyczną E = 0 (pogrubiona czarna linia –
panel a rysunku 1). Zarazem PP ∆w
k (k) posiada stałą wartość na całej PF, bez względu
na wartość pędu k. Z drugiej strony PP
∆m
k (k), posiada na PF wartość zależną od
pędu k (przerywana pogrubiona linia – panel b rysunku 1) – zmiany znaku PP przebiegają podobnie jak na orbitalu typu d (rysunek 2). Ze względu na analogiczne zmiany
znaku PP w przestrzeni pędowej, podobne
do zmian znaku funkcji falowej elektronu na
m
odpowiednich orbitalach, PP ∆w
k i ∆k nazywamy odpowiednio PP o symetrii s- i dwave.

Rys. 2: Wyobrażenie orbitalu typu 3d oraz
znak funkcji falowej elektronu.

Pole magnetyczne a
nadprzewodnictwo
Rys. 1: Panel a. – Wykres relacji dyspersyjnej dla sieci kwadratowej E(k) =
−2t (cos(kx a) + cos(ky a)) w zależności od
pędu k = (kx , ky ) (wartości energii wyrażone w całkach przeskoku t). Pogrubiona linia oznacza powierzchnię Fermiego
(E = 0). Panel b. – Wykres parametru porządku o symetrii d-wave (∆(k) =
∆0 (cos(kx a) − cos(ky a)) w przestrzeni pędowej (parametr porządku wyrażony w ∆0 ).
Przerywana pogrubiona linia oznacza powierzchnię Fermiego.
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Jak już zostało wspomniane na wstępie,
pole magnetyczne posiada istotny wpływ na
SC. Należy jednak zwrócić uwagę na dwoistą naturę tego wpływu. Z jednej strony
pole magnetyczne wpływa poprzez efekty
diamagnetyczne, z drugiej strony poprzez
efekty paramagnetyczne.
Efekty diamagnetyczne (orbitalne) mają
istotny wpływ na SC opisane teorią
BCS [16, 17, 18]. Dodatkowo ich wpływ
przejawia się również poprzez tworzenie się
orbit cyklotronowych. W przypadku sieci
2D miałoby to znaczący wpływ w przypadku pola magnetycznego prostopadłego
do płaszczyzny sieci. Wobec powyższego w

dalszych rozważaniach efekty te zaniedbujemy.
Znacznie ważniejszą rolę w niszczeniu
SC w rozpatrywanym układzie odgrywają
efekty paramagnetyczne związane z rozszczepieniem Zeemana. W zewnętrznym polu
magnetycznym h następuje względne przesunięcie poziomów Landaua o energię liniowo zależną od pola δE v h. SC w układzie takim występuje do momentu, w którym elektronowi z pędem k i spinem ↑ odpowiada elektron z pędem −k i spinem ↓ (panel a rysunku 3). Przy odpowiednim polu
magnetycznym hCC , rzędu wartości szczeliny energetycznej w gestości stanów ∼ ∆,
następuje niszczenie PC i tym samym SC
– punkt ten nazywamy granicą ClogstonChandrasekhara [19, 20]. W niskich temperaturach, dla pól magnetycznych powyżej
granicy hCC , korzystne energetycznie może
okazać się tworzenie PC przez elektron z pędem k i spinem ↑ oraz elektron z pędem
−k+Q i spinem ↓ (panel b rysunku 3).

Rys. 3: Mechanizm tworzenia par Coopera
dla (panel a) nadprzewodnictwa konwencjonalnego i (panel b) niekonwencjonalnego
FFLO.
Ogólnie definiujemy dolne pole krytyczne
hc1 , powodujące zniszczenie stanu konwencjonalnego SC opisanego teorią BCS (dla
h < hc1 , PP dane są przez wzory 5), oraz
górne pole krytyczne hc2 które powoduje
zniszczenie fazy FFLO (dla hc1 < h < hc2 ,
dane przez wzory 4). O ile hc2 w przypadku
PP o symetrii s-wave jest niewiele większe
od hc1 , to dla PP o symetrii d-wave znacznie
przekracza hc1 – różnica ta może dochodzić
nawet do 30% hc1 [12, 21].

Faza FFLO
SC w fazie FFLO, tworzone jest przez PC
w stanie singletowym (elektrony z przeciwnym spinem). Jednak w odróżnieniu od konwencjonalnego SC, całkowity pęd PC jest
różny od zera i równy Q = (Qx , Qy ). Fulde
i Ferrel [5] zaproponowali, aby PP dany był
w przestrzeni rzeczywistej, jako:
∆i = ∆0 exp(−iQ · Ri ),

(6)

natomiast, niezależnie od nich, Larkin i
Ovchinnikov [6]:
∆i

=

∆0 (exp(iQ · Ri ) + exp(−iQ · Ri )) =

=

2∆0 cos(Q · Ri ).

(7)

Obecnie PP w fazie FFLO definiujemy jako
złożenie fal płaskich:
X
∆i =
∆n exp(iQn · Ri ),
(8)
n

gdzie ∆n jest amplitudą oscylacji PP z wektorem falowym Qn . Można pokazać, że taki
rozkład PP w przestrzeni rzeczywistej prowadzi do stanu bardziej stabilnego termodynamicznie [12, 22, 23].
Jak widzimy w zależności (8), PP w ogólnym przypadku dany jest jako zbiór fal płaskich. Zatem mając rozkład PP w przestrzeni rzeczywistej ∆i , określić możemy za
pomocą transformaty Fouriera 2D amplitudy oraz wektory falowe składowych fali.
Relację pomiędzy rozkładem PP w przestrzeni pędowej i położeniowej opisuje zatem zależność:
1 X
∆i exp(−k · Ri ), (9)
∆n =
Nx Ny i
gdzie Nx (Ny ) oznacza ilość węzłów sieci w
kierunku X (Y ). Jeśli w wyniku otrzymamy
∆n 6= 0 dla danego pędu k, wówczas zachodzi równość Qn = k.

4

Równanie Bogoliubova-de
Gennesa

Aby dokonać diagonalizacji hamiltonianiu danego równaniem (2), dokonu97

jemy transformacji Bogoliubova-de Gennesa
(BdG):

PP dane równaniami (3) przyjmują postać:
∆w
i =U

ciσ =

X

uinσ γnσ +

n

+

X



†
†
∗
γn↑
δσ↓ − γn↓
δσ↑ , (10)
vinσ

n

po dokonaniu której otrzymujemy hamiltonian
fermionów HBG =
P nieoddziałujących
†
†
E
γ
γ
,
gdzie
γ
(γnσ
) jest operanσ
nσ
nσ
nσ
n
torem anihilacji (kreacji) tzw. quasi-cząstek
Bogolubova, natomiast (uinσ , vin,−σ ) amplitudą n-tej quasi-cząstki w węźle i-tym.
Porównując komutator [ciσ , H] z komutatorem po transformacji BdG [ciσ , HBG ],
otrzymujemy parę równań, które sprowadzają się do równania własnego:
X  H0
ijσ
1∗
Hij
j

1
Hij
0∗
−Hij,−σ




= Enσ
nazywanego równaniem
Gennesa, gdzie

ujnσ
vjn,−σ


uinσ
vin,−σ


=
(11)

Bogoliubova-de

0
Hijσ
= −tij − δij (µ + σh) − Iij

(12)

jest hamiltonianem jednocząstkowym, natomiast
1
m
Hij
= δij ∆w
i + ∆ij

(13)

X


∗
∗
uin↑ vin↓
f (En↑ ) − uin↓ vin↑
f (−En↓ ) ,

n
X
V
∗
∗
uin↑ vjn↓
f (−En↑ ) − vin↑
ujn↓ f (En↓ )+
∆m
ij =
2 n

∗
∗
+ uin↓ vjn↑
f (−En↓ ) − vin↓
ujn↑ f (En↑ )

(14)
gdzie f (E) jest rozkładem Fermiego-Diraca.
Dodatkowo określić możemy średnią liczbę
cząstek ze spinem σ w węźle i-tym hniσ i =
hc†iσ ciσ i, jako:
hniσ i =

X
(u∗inσ uinτ f (Enσ ) + (15)
m

+

∗
vinσ vinσ
f (−En,−σ )).

Pozwala to nam określić w sposób bezpośredni PP, namagnesowanie mi = hni↑ i −
hni↓ i, jak również średnią liczbę cząstek
hni i = hni↑ i + hni↓ i dla dowolnego i-tego
węzła sieci.
Współczynniki wektorów własnych równania (11), jak i samo równanie, posiadają
wiele ciekawych własności. Na przykład z
reguł antykomutacji operatorów anihilacji
elektronu (ciσ ) oraz kreacji elektronu
(c†jτ )

P
2
2
otrzymujemy:
= 1.
n |uinτ | + |vin,τ |
Dodatkowo można pokazać niezmienniczość
równania Bogoliubova-de Gennesa względem transformacji:




∗
−vinσ
uinσ
Enσ
→ −En,−σ
(16)
u∗in,−σ
vin,−σ

jest hamiltonianem opisującym SC.

5

Opis metody

Obliczenia numeryczne były przeprowadzone dla układów Nx × Ny , gdzie Nx
(Ny ) oznacza liczbę węzłów sieci w kierunku x (y), z warunkami brzegowymi –
cząstka, znajdując się na krawędzi układu,
może przeskoczyć na przeciwną krawędź
(np. (x, Ny ) + ŷ = (x, 1), gdzie ŷ jest wektorem sieciowym w kierunku y).

Rozwiązanie zagadnienia diagonalizacji
hamiltonianiu (2) sprowadza się do rozwiązania zagadnienia własnego (11). Określenie
wektorów własnych (uinσ , vin,−σ ) oraz wartości własnych Enσ pozwala na bezpośrednie
określenie parametrów badanego układu.
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Wyniki obliczeń numerycznych

Dodatkowo zakładamy, że domieszka
umieszczona w układzie oddziałuje z układem za pomocą oddziaływania krótkozasięgowego Iii , tzn. działa tylko na cząstki znajdujące się w węźle, w którym znajduje się ta
domieszka.

Metody numeryczne
Zagadnienie własne (wzór 11), stosowane
do określenia PP (wzór 14), możliwe jest do
rozwiązania za pomocą metody tzw. równań
samouzgodnionych, polegającej na iteracyjnym rozwiązywaniu kolejno równań (11)
oraz (14). Jeśli w kolejnych krokach iteracji wartość PP jest względnie niewielka,
zakłada się, że równanie własne (14) jest
spełnione przez znaleziony rozkład PP, a
ten z kolei opisuje SC przy danych parametrach układu. Dodatkowym sprawdzeniem
uzyskanego wyniku jest sprawdzenie energii
układu dla otrzymanego rozkładu ze stanem
bez SC.
Zagadnienia własne BdG (wzór 14) rozwiązać możemy numerycznie wykorzystując
biblioteki LAPACK2 . Natomiast transformatę Fouriera rozkładu PP w przestrzeni
rzeczywistej (wzór 9) wykonać możemy za
pomocą bibliotek FFTW3 . Jako test poprawności uzyskanego rozkładu PP w metodzie samouzgodnionej określić można np.
zależność:
2
w
2
|∆w
j+1 (Ri )| − |∆j (Ri )| < 

(17)

gdzie  = 10−15 jest maksymalną różnicą
PP w węźle i-tym w j-tej iteracji, sprawdzanym dla każdego węzła (w przypadku PP
m
∆w
i oraz ∆i ). Dodatkowo sprawdzana była
również energia układu (określona wprost
z definicji wielkiego potencjału termodynamicznego).

2
3

http://www.netlib.org/lapack/
http://www.fftw.org/

Rys. 4: Wyniki obliczeń numerycznych dla
układu 12 × 12. Parametry układu: U =
−1t, V = −2t,h = 0.4t,µ = −0.4t oraz
1
= 10000 1t . Panele a i b prezenβ = kT
tują PP w przestrzeni rzeczywistej, natomiast panele c i d w przestrzeni pędowej
(pędy kx oraz ky wyrażone jako wielokrot2π
2π
ności odpowiednio N
oraz N
). Panele a
x
y
i c przedstawiają wyniki dla PP z symetrią s-wave, z kolei panele b i d dla symetrii
d-wave. W podstawach pokazano wybraną
izolinię. W panelu c dla większej czytelności podstawa ukazuje wartość bezwzględną
PP.
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Układ bez domieszek

Rys. 5: Wyniki obliczeń numerycznych dla
układu domieszkowanego – parametry takie, jak dla układu na rysunku 4. W podstawie paneli a i b kropki oznaczają położenia domieszek. W panelu d dla większej
czytelności podstawa ukazuje wartość bezwzględną PP. Opis w tekście.

W pierwszym kroku ustaliliśmy parametry układu, dla których istnieje nadprzewodnictwo FFLO (rysunek 4). Początkowe obliczenia przeprowadzone zostały dla
układu o wymiarach 12×12 w temperaturze
kT = β1 = 0.0001t, przy efektywnych potencjałach: U = −1t, V = −2t. Przy potencjale chemicznym µ = −0.4t, w zewnętrznym polu magnetycznym h = 0.4t uzyskana
została średnia liczba cząstek hni ' 0.87.
Parametry takie nie faworyzują żadnej z
symetrii PP – w obu przypadkach uzyskujemy niezerowe PP w przestrzeni rzeczywistej (rysunek 4, panele a i b). Jednak odpowiednio dobierając wartości potencjałów
U oraz V, możemy spowodować zniszczenie
jednej z faz, a tym samym spowodować faworyzację drugiej. W przypadku dominującej roli oddziaływania na węźle, faza o symetrii d-wave zostanie zniszczona. Podobnie
faza o symetrii s-wave zostanie zniszczona
w przypadku większego wpływu oddziaływania międzywęzłowego V.
PP o symetrii s-wave wykazuje charakter chaotyczny (panel, a rysunek 4), jednak po transformacji Fouriera zaobserwować możemy, że rozkład ten jest, zgodnie
z przewidywaniami, zbiorem fal płaskich –
panel c rysunku 4. Co ciekawe, rozkład PP
wskazuje, że są to fale płaskie, dla których
wartości bezwzględne są w przybliżeniu sobie równe |∆0 | ' 0.001t. Dodatkowo wektory falowe opisujące te fale rozłożone są
symetrycznie względem prostych ky = ±kx .
W przypadku symetrii d-wave uzyskujemy stosunkowo prosty rozkład PP, który
można przedstawić, w myśl relacji (8), jako
zbiór fal płaskich (panel d rysunku 4). Największy wkład wnosi fala o następujących
parametrach:
∆0
Qa0
Qb0

100

'

0.07t,
2π
=
(0, 1) ,
12
2π
=
(1, 0) .
12

(18)

Pozostałe mody składowe posiadają amplitudy znacznie mniejsze niż ∆0 , wobec czego
PP w przestrzeni rzeczywistej można zapisać jako:

a
b
∆m
i = ∆0 cos(Q0 · Ri ) + cos(Q0 · Ri ) +∅.
(19)
Rozkład ten w przybliżeniu odpowiada rozkładowi PP uzyskanemu w wyniku obliczeń
numerycznych – panel b rysunku 4.

Układ domieszkowany
W kolejnym kroku w układzie o parametrach jak uprzednio (układu 12 × 12,
parametry: U = −1t, V = −2t,h =
1
= 10000 1t )
0.4t,µ = −0.4t oraz β = kT
zostało umieszczonych 10 domieszek w losowo wybranych węzłach sieci (reprezentują je kropki w podstawach paneli a i b
na rysunku 5). Każdej z domieszek przypisany został potencjał krótkozasięgowy Iii =
−2.0t. Wprowadzenie domieszek w skali 7%
ilości węzłów sieci spowodowało zmniejszenie średniej liczby cząstek w układzie do
wartości hni ' 0.81.
SC z PP o symetrii s-wave wykazuje
charakter bardziej chaotyczny. W miejscach wprowadzenia domieszek PP została
zmniejszona do wartości bliskiej zeru (panel
a rysunku 5). Okolice domieszek wykazują
większe oscylacje PP, co przejawia się również w rozkładzie PP w przestrzeni pędowej
(panel c rysunku 5). W przypadku tym domieszki spowodowały uaktywnienie większej
liczby modów fal płaskich wchodzących w
skład PP fazy FFLO. Praktycznie każdemu
punktowi k = (kx , ky ) przestrzeni pędowej
odpowiada niezerowa amplituda ∆m
k .
Podobne wyniki otrzymujemy w przypadku PP z symetrią d-wave. PP w węzłach,
w których znajdują się domieszki, posiada
wartość bliską zeru. Z drugiej jednak strony
PP wykazuje dalej swoją periodyczną naturę (w porównaniu z panelem b rysunku 4).
Analizując jednak rozkład PP w przestrzeni
pędowej (panel d rysunku 5), zauważyć możemy, że domieszki, już w tak niewielkiej ilo-

ści, wprowadzają istotną zmianę w rozkładzie PP danym wzorem (8). W przypadku
tym jednak największy wkład do rozkładu
PP wnosi mod:
∆0

'

Q0

=

−0.108t,
2π
(0, 0) ,
12

(20)

odpowiadający stałej wartości ∆m
i = ∆0 .
W porównaniu uzyskanych parametrów
(wzór 20) z parametrami (19), lub wprost
porównując panele c i d rysunków 4 i 5,
widzimy, że domieszkowanie wpłynęło nie
tylko na zmianę amplitud ∆n , ale również na wektory falowe Qn . Warto również zauważyć (z porównania paneli b rysunków 4 i 5), że w przypadku SC z symetrią d-wave niejednorodności wprowadzone
do układu spowodowały przesunięcie rozkładu PP w przestrzeni rzeczywistej względem układu jednorodnego tak, aby zmiany
wprowadzone do niego były jak najmniej
istotne.
Dla porównania 10 losowo umieszczonych
domieszek, z Iii = 2.0t wprowadza podobne
do omówionych zmiany, z tym wyjątkiem,
że średnia liczba cząstek w układzie zostaje
zwiększona do hni ' 0.91.

6

Podsumowanie

Badanie nadprzewodnictwa o symetrii PP
typu s- oraz d-wave stanowi obiekt zainteresowania wielu rozważań teoretycznych,
jak i badań eksperymentalnych (dla przykładu publikacje [24, 25, 26, 12]). Jak pokazałem, istotny wpływ na SC posiada zewnętrzne pole magnetyczne oraz niejednorodności układu [27, 28]. Badania teoretyczne układów niejednorodnych możliwe są
w głównej mierze dzięki zastosowaniu zaprezentowanej przeze mnie metody wykorzystującej równanie BdG. Interesujące jest
również wystąpienie fluktuacji PP w pobliżu domieszek, co pociąga za sobą również fluktuacje średniej liczby cząstek oraz
namagnesowania [29]. Dodatkowym czyn101

nikiem wpływającym na zainteresowanie
tą tematyką jest eksperymentalna możliwość zbadania symetrii PP w danym układzie [13, 14, 15]. Zrozumienie procesów towarzyszących powstawaniu fazy FFLO[12]
będzie również czynnikiem umożliwiającym
lepsze zrozumienie istoty zjawiska nadprzewodnictwa.
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Abstract
Recently, the fabrication of graphene has enabled the observation of the Quantum
Hall effect in a sample consisting of two independently gated regions whose carrier
densities can be changed. The new quantum plateaus obtained in this experiment
can be explained by a recent quantum theory employing the edge–state model only
within the limit of a narrow span between gate–controlled regions. In this paper,
a more general electrodynamic model of this problem has been constructed and
the sample’s resistance has been determined as a function of its dimensions. Our
results have been compared to those predicted by the edge–state model and it has
been found that they are the same in the limit.

1

Introduction

It is well known that a charged particle moving in a magnetic field feels a Lorentz force
perpendicular to its direction of motion and the magnetic field. As a direct consequence
of this Lorentz force, charged particles will accumulate on one side of a wire if one sends
current through it and fixes it in a perpendicular magnetic field, in the phenomenon known
as the Hall effect. The Quantum Hall (QH) effect is a quantum mechanical version of the
Hall effect, observed in two–dimensional systems subjected to low temperatures and strong
magnetic fields, in which the Hall conductance takes on quantized values [1].

1.1

The Quantum Hall Effect in the Graphene p-n Junction

Fabrication of graphene, a single atomic layer of graphite, has enabled the observation of
many interesting transport effects, such as the Quantum Hall effect, minimal conductivity,
et cetera [2,3]. The QH effect in graphene occurs at filling factors which are half–integer
multiplies of four, due to the Dirac–like spectrum of quasiparticles [4]. Recently, the gating
of a single graphene sheet has been demonstrated [5]. The sample used in this experiment
consisted of two regions, between which there was a p-n junction. Both back and top gates
were present allowing independent control over carrier density in the two sample regions
(Figure 1). Transport measurements in the presence of a magnetic field have revealed the
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source

drain

sample

top gate
back gate
current flow

Fig. 1: Schematic of the gate–controled p-n junction.
QH effect in this device. The two–terminal conductance exhibited both unipolar (where the
electron density is the same sign on both sides) and bipolar (the electron densities have
different signs) plateaus. In the unipolar regime, quantized values of conductance follow
2
2
2
the same sequence as that for a homogeneous graphene sample, i.e. g = 2 eh , 6 eh , 10 eh ,
2
2
2
and so on. In the bipolar regime, the quantized values of g = 1 eh , 32 eh , 53 eh , . . . have been
found. These new values are consistent with a recent theory employing the QH edge–states
picture [6]. However, this model is only applicable if the transition region (the region between
these that are gate-controlled) is relatively short, such that its width is comparable to the
magnetic length lB .1 In this work, we consider a model sample, and using a more generic
bulk conductivity model we find the theoretical expression for resistance as a function of
filling factors in the two regions. We also obtain the dependence of the sample’s resistance
on the width of the transition region.

1.2

Model sample

source

y

region A

region B

drain

Let us consider a conductive rectangle consisting of three independent regions placed in
a perpendicular magnetic field (Figure 2) [8]. Regions A and B are in quantized Hall states

current flow
x

Fig. 2: A conductive sample consisting of three regions in a perpendicular magnetic field.
B
and represent gate–controlled regions. Their Hall resistivities are ρA
xy and ρxy , respectively.
2
◦
Assume further that in both regions the Hall angles are close to 90 , so that their longituA
B
B
dinal resistivities are much smaller than Hall resistivities (i.e. ρA
xx  ρxy and ρxx  ρxy ).
1
2

p
Magnetic length is defined as lB = ~c/eB, and related to Landau levels [7].
Hall angle is defined as arc tg(ρxy /ρxx ), where ρxx is region’s longitudinal resistivity.
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Between these two regions is a dissipative (non-quantized) region with a longitudinal resiC
C
stivity ρC
xx and a Hall resistivity ρxy (not necessarily large compared to ρxx ). We do not
assume these resistivities to be constant or smooth as a function of position. Futhermore,
current flows from the source to the drain, both of which are ideal conductors.

2

Theory

~ be the electric
We consider transport in the xy plane. Let ~j be the current density, and E
field. The fundamental equation for our system is
~ + ρxy~j × ẑ = ρxx~j,
E

(1)

where the components of the resistivity tensor ρij are also assumed to be functions of
position. In the steady state, we can write the following conditions:
∇ · ~j = 0,

(2)

~ = 0,
∇×E

(3)

as well as appropriate boundary conditions. We can ensure (2) by defining a stream function
ψ:
~j = ẑ × ∇ψ.
(4)
Then, substituting (1) into (3), we see that:
ρxx ∇2 ψ + ∇ρxx · ∇ψ − ẑ · ∇ψ × ∇ρxy = 0.

(5)

To obtain the resistances of a sample we must solve Equation (5) using suitable boundary
conditions and the position–dependence of the resistivity tensor.
y=w
drain

y

source

ρxx

ρxy
y=0

x=0

x=L

x
Fig. 3: A homogenous, rectangle sample L × w.

3
3.1

Current and Electric Field Distribution
Homogeneous Sample

First, let us consider a homogeneous, rectangular sample, in which all three regions are
made from the same dissipative material with resistivities ρxx and ρxy (Figure 3) [9]. In this
case, Equation (5) can be rewritten as
∇2 ψ = 0,

(6)
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so that ψ function obeys the Laplace equation. To solve (6) we must know the boundary
conditions of the sample. In this case there will be no current flow out of the sides of the
sample and no electric field parallel to the ends (at the source and the drain). Therefore, at
the sample’s edges (for x = 0 and x = L in the coordinate frame described in the Figure 3)
Ey = 0. From (1) it is easy to see that Ey = ρxx jy − ρxy jx , and so:
ρxy
jy
=
,
jx
ρxx

for x = 0 and x = L.

(7)

For y = 0 and y = w the y–component of current should vanish, so that
jy
= 0,
jx

for y = 0 and y = w.

(8)

Our solution can be simplified by introducing an analytic complex potential3 V (Z = x + iy)
and using a conformal mapping.4 Let us define V (Z) as:
V (Z) = φ + iψ,

(9)

where ψ has been previously defined as the stream function. The function V (Z) is analytic
in, and hence obeys the Laplace equation. Using the Cauchy–Riemmann equations [10] we
can write:
∂ψ
∂φ
=
,
(10)
∂x
∂y
∂φ
∂ψ
−
=
.
(11)
∂y
∂x
Using Equation (2) we have jx = −∂ψ/∂y, jy = ∂ψ/∂x, and combining these with (9), (10),
and (11) we see that
∂φ
∂φ
dV
=
−i
= −jx + ijy .
(12)
dZ
∂x
∂y
Thus, the full derivative of the complex potential is a linear combination of the components
of the current density. If we define the analytic function f (Z) as
dV
= ef (Z) ,
dZ

(13)

jx = −eRe[f (Z)] cos Im[f (Z)]

(14)

jy = eRe[f (Z)] sin Im[f (Z)]

(15)

we obtain the current densities:

The boundary conditions for these current densities can now be translated into conditions
for the function f (Z). The requirement of setting jy to zero for y = 0 and y = w is equivalent
to setting the imaginary part of f (Z) to zero there. The boundary conditions for x = 0 and
x = L (given by (5)), can be translated into


ρxy
, for x = 0 and x = L.
(16)
Im[f (Z)] = α = − arc tg
ρxx
3

If the derivate of a function f (Z) exists not only at Z0 , but also at every other point in some neighborhood
of Z0 , then we say that f (Z) is analytic at Z0 [10].
4 In the complex plane, each analytic function w = f (Z) = u(x, y) + iv(x, y), where Z = x + iy, maps a
curve y(x) in the Z plane into another curve v(u) in the w plane preserving angles between those curves [11].
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If we can find a solution for the imaginary component of f (Z), then f (Z) will be completely determined, and the electric field and current distribution would be known up to
a normalizing factor, which dictates the current direction and magnitude. But because
f (Z) is analytic, Im[f (Z)] obeys the Laplace equation and our problem is reduced to find
the electric potential inside the rectangle whose sides have zero potential and ends have
α = − arc tg(ρxy /ρxx ). By separating coordinates [12], we find that
∞
X

f (Z) =

n(odd)=1

nπ(Z−L)
4α cosh nπZ
w − cosh
w
.
nπ
sinh nπL
w

(17)

Subsequent evaluation of real and imaginary part of this function yields:
Re[f (Z)] =

∞
X
n(odd)=1

Im[f (Z)] =

∞
X
n(odd)=1

 nπy  cosh nπx − cosh nπ(x−L)
4α
w
w
cos
,
nπ
w
sinh nπL
w

(18)

 nπy  sinh nπx − sinh nπ(x−L)
4α
w
w
sin
,
nπ
w
sinh nπL
w

(19)

giving us the current and electric field distribution in the sample. For x = 0 and x = L, the
real part of f (Z) can be written as:
Re[f (x = 0, L; y)] = ±

∞
X
n(odd)=1

 nπy  1 − cosh nπL
4α
w
cos
,
nπ
w
sinh nπL
w

(20)

where “+” corresponds to x = 0, and “–” to x = L. This result shows that Re[f (Z)] has
a power–law singularity in two of the device’s corners, (0, w) and (L, 0) for positive α, or
(0, 0) and (L, w) for negative α. At these points, the current density is infinite. We note,
that this result does not depend on the sample’s length. Therefore, for a sufficiently long
sample, our result truly describes the current distribution near the source even if the drain
is built from an non–ideal metal or is replaced by another (dissipative) part of the sample.
Similarly, positions of the current singularities near the drain remain constant, even if the
source is replaced.
y=w

A

ρxx =0

ρxx

ρxx =0

ρxy

ρxy

ρxy

C

A

B

C

x=0

B

x=L

drain

source

y

region B

region C

region A

y=0

x

Fig. 4: A three region sample.

3.2

Three–Region Model

We return to the model in which resistivities are constant in each region. We assume that
the central region’s dimensions are L and w (Figure 4). To find the current distribution
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C
in the central region, and thus the sample’s resistivity, we note that since ρC
xx and ρxy are
constant, equation (5) can be rewritten for this region as:

∇2 ψ = 0,

(21)

which is the same as for a homogeneous sample, and ψ again obeys the Laplace equation.
The boundary conditions for this configuration are that the y–component of the electric field
and the x–component of the current density have to be conserved at the interfaces between
regions, and that there is no current flow out of the sides of the sample. These conditions
can be expressed as
 C A
ρxy −ρxy


, for x = 0,

ρC
xx
jy
C
B
ρ
−ρ
xy
xy
=
(22)
, for x = L,

jx
ρC

xx

0,
for y = 0 and y = w.
Introducing a new analytic function f (Z) and the complex potential V (Z) = ef (Z) defined
by (9), we can obtain the same expression for current density components as those given by
equations (14) and (15). By translating the boundary conditions for ~j into the imaginary
part of f (Z), we see that:



C
ρA

xy −ρxy

β = arc tg
, for x = 0,


ρC
 A
 xx 
ρB −ρC
Im[f (Z)] =
(23)
βB = arc tg xyρC xy , for x = L,


xx



0,
for y = 0 and y = w.
Just as for the homogeneous sample, this problem can be solved by finding the potential
inside the rectangle whose sides have potential zero, and whose ends have βA and βB ,
respectively. Separating coordinates we see that:
f (Z) =

∞
X
n(odd)=1

nπ(Z−L)
4 βB cosh nπZ
w − βA cosh
w
.
nπ
sinh nπL
w

(24)

Calculating the real and imaginary parts of f (Z), yields
g(x, y) = Re[f (Z)] =

∞
X
n(odd)=1

h(x, y) = Im[f (Z)] =

∞
X
n(odd)=1

 nπy  β cosh nπx − β cosh nπ(x−L)
4
B
A
w
w
cos
,
nπ
w
sinh nπL
w

(25)

 nπy  β sinh nπx − β sinh nπ(x−L)
4
B
A
w
w
sin
,
nπL
nπ
w
sinh w

(26)

which, together with equations (1), (14) and (15), give us the distribution of current density
and electric field in the sample’s central region.

4

Resistance

To find the sample’s resistance, we first solve for the voltage between the source and the
drain. To do this, we must integrate the electric field along some curve whose end points are
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at the source and drain. However, this curve cannot pass through any point where the current
density is singular. For sufficiently long regions A and B, the positions of singularities in
those regions are the same as those obtained from the solution for the homogeneous sample.
B
Because they depend on the signs of ρA
xy and ρxy we must consider both cases: the unipolar
case (p − p or n − n junctions are present) and the bipolar case (p-n junction is present).

4.1

Unipolar Resistance

B
First, let us consider the situation when both ρA
xy and ρxy are positive. In this case, the
current density has singularities in corners 5 and 6 (Figure 5). To obtain the voltage across
the sample, we choose a curve that does not contain those points. We can simplify matters
by choosing the easiest path to integrate. Consider the curve consisting of three straight

2

5

3

y=w

6

drain

source

y

region B

region C

region A
1

4

x=0

x=L

y=0

x

Fig. 5: The contour of integration used to obtain the voltage between the source and the
drain in the p − p case.
lines between points 1, 2, 3, and 4. Starting from point 1 we proceed along the side to the
point 2. Because jy = 0 for this part of the curve, there is no x–component of the electric
field here, and the difference in potential U12 between 1 and 2 equals zero. For the second
segment (2 → 3), Ey = −ρA
xy jx , so the voltage U23 between points 2 and 3 can be written
as
Z 0
Z w
A
U23 =
−ρA
j
dy
=
ρ
jx dy = ρA
(27)
xy x
xy
xy I,
w

0

where I is the total current flowing through the sample. The last part of the curve lies in all
three regions. The components lying in the quantized regions do not make any contribution
to the voltage along this part of the curve, so we can denote U34 as a voltage difference
between two central region’s corners on the y = 0 sample’s side, so that
Z L
U34 =
jx (y = 0)ρC
(28)
xx dx.
0

Because the voltage U between the source and the drain is the sum of U12 , U23 , and U34 ,
Z L
A
C
U = ρxy I + ρxx
jx (y = 0)dx,
(29)
0

and the sample’s resistance Rp−p for the p − p case is given by:
Rp−p

U
C
= ρA
=
xy + ρxx
I

RL
0

jx (y = 0)dx
.
I

(30)
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2

5

3

8

6

7

4

y=w
drain

source

y

region B

region C

region A
1

x=0

x=L

y=0

x

Fig. 6: Closed contour used to find the total current flowing in the sample. The four points
2, 3, 7 and 8 lie on the sample’s sides in the quantized regions.
To solve the above resistance we must first obtain an expression for the total current. Let us
consider a rectangle with vertices indicated by points 2, 3, 7, 8 (Figure 6). ¿From previous
B
deduction, we know that U23 = ρA
xy I and similarly, U78 = −ρxy I. Following the same
reasoning, the voltage between points 8 and 2 can be written as:
Z 0
Z L
C
U82 =
ρC
j
(y
=
w)dx
=
−ρ
jx (y = w)dx.
(31)
xx x
xx
L

0

Since we are considering the steady state, the electic field circulation along a closed curve
should vanish, so U23 + U37 + U78 + U82 = 0, giving:
Z L
U37 + U82
ρC
xx
I= B
= B
[jx (y = 0) − jx (y = w)] dx.
(32)
ρxy − ρA
ρxy − ρA
xy
xy 0
Substituting (32) into (30) gives a new expression for Rp−p :
RL
j (y = 0)dx
A
B
A
0 x
Rp−p = ρxy + (ρxy − ρxy ) R L
.
[jx (y = 0) − jx (y = w)] dx
0

(33)

Using the Equation (14) we can rewrite (33) as:
RL

Rp−p =

ρA
xy

+

(ρB
xy

−

ρA
xy ) R L
0

eg(x,0) dx
0

 ,
eg(x,0) − eg(x,w) dx

(34)

which together with equation (25), is the final solution for the sample’s resistance in the
p − p case.
B
Now, let us consider the situation where both ρA
xy and ρxy are negative. Here, the singularities in current density are located at points 1 and 4 (Figure 5). To obtain the sample’s
resistance in this case we must change the contour of integration used for calculating the
voltage between the source and the drain. Here we consider the curve consisting of three
straight lines between points 5, 3, 2, and 6 (Figure 7). As in the p − p case, because the
segment 5 → 3 lies on the sample’s side in quantized region, the voltage between points 5
and 3 is zero. Futhermore, we see that U32 = −U23 = −IρA
xy . Simple analysis shows that
the voltage between points 2 and 6 equals the voltage between two corners of the central
region for y = w side. The voltage U between the source and the drain in the n − n case is
therefore:
Z L
C
U = −ρA
I
+
ρ
jx (y = w)dx,
(35)
xy
xx
0
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region B

region C

region A
2

5

3

drain

y

y=w

6

source

1

4

x=0

x=L

y=0

x

Fig. 7: The contour of integration used to obtain the voltage between source and the drain
in the n − n case.

Using (32) and (35), the sample’s resistance for this case is
Rn−n

R L g(x,w)
e
dx
U
A
B
A
= −ρxy + (ρxy − ρxy ) R L  0
=
 .
g(x,0)
g(x,w)
I
e
−e
dx

(36)

0

Finally, combining equations (34) and (36), the complete description of the sample’s resistance in the unipolar case is

Ru =


R L g(x,0)
e
dx

A R
B
A
0

)
−
ρ
+
(ρ
R
=
ρ
,
p−p
L g(x,0)

xy
xy
xy
e
−eg(x,w) ]dx

0 [


A
B

 Rn−n = −ρA
xy + (ρxy − ρxy ) R L
0

4.2

RL

eg(x,w) dx
0
eg(x,0) −eg(x,w)

[

]dx

for the p − p case,
(37)
, for the n − n case.

Bipolar Resistance

In this case, exactly one of the regions A and B has a positive resistivity, while the other
B
has a negative resistivity. Let us first consider the situation where ρA
xy > 0 and ρxy < 0.
From results obtained for the homogeneous model we see that the singularities are located
at points 5 and 4. To calculate the voltage U for this case, we must integrate the electric
field along the straight line 1 → 6. Similar to the reasoning for the unipolar case, we see
that U equals the voltage between the two corners of the central region along y = w. Using
(32) we can write the sample’s resistance for this case as
Rp−n

R L g(x,w)
dx
e
U
B
A
=
= (ρxy − ρxy ) R L  0
 .
I
eg(x,0) − eg(x,w) dx

(38)

0

B
Now, let us consider the n − p case, in which ρA
xy < 0 and ρxy > 0. Here, the current is
singular at points 1 and 6, so we integrate the electric field along y = 0 (i.e., from point 5
to 4). Now we obtain a voltage between the source and the drain that equals those between
central region’s corners along the side y = 0, so using our expression for current in (32), we
see that:
R L g(x,0)
e
dx
U
B
A
Rn−p =
= (ρxy − ρxy ) R L  0
(39)
 .
I
eg(x,0) − eg(x,w) dx
0
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Thus the sample’s resistance for the bipolar case is:

R L g(x,w)
e
dx

0

, for the p − n case,
Rp−n = (ρB
− ρA
) R L eg(x,0)

xy
xy
−eg(x,w) ]dx

0 [
Rb =
R L g(x,0)


e
dx
B
A
 R
0

n−p = (ρxy − ρxy ) R L eg(x,0) −eg(x,w) dx , for the n − p case.
]
0 [

5

(40)

Results

To obtain an analytical expression for the sample’s resistance we integrate the x–
component of current density along the central region’s sides. However, because g(x, y)
(equation 25) is given by an infinite sum, we cannot derive it analytically for all cases. Thus
we pursue a numerical solution.

5.1

Resistance when w  L

In the limit when w  L, both cosh(nπx/w) and cosh(nπ(x − L)/w) are approximately
one. Futhermore, sinh(nπL/w) ' nπL/w. Thus, the expression for g(x, y) given by equation
(25), can be rewritten (to first order) as
∞
 nπy 
X
4(βB − βA )w
cos
.
(41)
g(x, y) '
n2 π 2 L
w
n(odd)=1

This sum can be evaluated explicitly to obtain
g(x, y) '
5.1.1


β B − βA  w
−y .
L
2

(42)

Unipolar Resistance when w  L

Substituting the (42) into (37) we get

e(βB −βA )w/(2L)
A
B
A

for the p − p case,
 Rp−p = ρxy + (ρxy − ρxy ) e(βB −βA )w/(2L) −e−(βB −βA )w/(2L) ,
Ru =

 R
e−(βB −βA )w/(2L)
A
B
A
n−n = −ρxy + (ρxy − ρxy ) e(βB −βA )w/(2L) −e−(βB −βA )w/(2L) , for the n − n case.
(43)
To obtain the limit of Ru for w  L we now consider two cases:
B
(βB −βA )w/(2L)
- When ρA
' 0. Thus, for this situation
xy > ρxy (i.e., βA > βB ), the factor e
Ru equals:

Rp−p = ρA
for the p − p case,
xy ,
Ru =
(44)
Rn−n = −ρB
xy , for the n − n case.
A
−(βB −βA )w/(2L)
- When ρB
' 0, and thus Ru equals:
xy > ρxy (i.e., βB > βA ), the factor e

B
Rp−p = ρxy ,
for the p − p case,
Ru =
(45)
Rn−n = −ρA
,
for the n − n case.
xy

Thus, for w  L, the resistance in the unipolar case is
B
Ru = max(|ρA
xy |, |ρxy |).
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(46)

Bipolar Resistance when w  L

5.1.2

Combining equations (40) and (42) we have:

e−(βB −βA )w/(2L)
B
A

 Rp−n = (ρxy − ρxy ) e(βB −βA )w/(2L) −e−(βB −βA )w/(2L) , for the p − n case,
Ru =

 R
e(βB −βA )w/(2L)
B
A
n−p = (ρxy − ρxy ) e(βB −βA )w/(2L) −e−(βB −βA )w/(2L) , for the n − p case.

(47)

As in the unipolar case, we consider two situations:
B
(βB −βA )w/(2L)
- When ρA
' 0. Thus Rb
xy > ρxy (the p-n case), we have βA > βB , so e
equals:
B
Rb = ρA
(48)
xy − ρxy .
−(βB −βA )w/(2L)
A
' 0, and thus the
- When ρB
xy > ρxy (the), we have βB > βA , so e
resistance is:
A
Rb = ρB
(49)
xy − ρxy .

Thus, for w  L, the resistance in the bipolar case is
B
Rb = |ρA
xy | + |ρxy |.

5.2

(50)

Numerical Solution

For many different resistivities, we can obtain the relationship between a sample’s resistance and its aspect ratio (L/w) using numerical calculations. Figures 8–11 show those
relationships for four different cases.
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Fig. 8: R versus L/w for ρA
xy = 6, ρxy = 3,
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In both plots (Figures 8–11), the dependence of sample resistance on L/w ratio is similar. In the limit w  L, R becomes constant, and for larger values of L, the presented
relationships are linear.
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Discussion

General solutions obtained for the resistance in the unipolar and the bipolar regimes (given
by (37) and (40)) cannot be described analytically. Instead, we are limited to the case when
w  L. From equations (46) and (50) we see that in this limit the resistance does not depend
on the sample’s dimensions or the central region’s conductivities. Futhermore our expressions
are the same as those predicted by quantum edge–states model. These observations also
correspond to results obtained in the experiment on gate–controlled graphene sample both
for unipolar and bipolar cases.
Results obtained via numerical simulation show the dependence of the sample’s resistance
on the ratio L/w, between zero and two. From Figures 8–11 we see that in the limit w  L,
the resistance R becomes constant and is independent of sample’s dimensions, reflecting the
analytical prediction. Futhermore, when L  w, the dependence is linear, and its slope of
R versus L/w does not depend on the resistivities ρixy (i = A, B, C). This behavior can
be understood by considering our sample in this limit as a one–dimensional rod. Then, the
xy–components of the resistivity tensor do not influence the sample’s overall conductivity,
since there is no y–component for current and electric field in this situation. Thus, the
sample’s resistance can be calculated using classical model and obtained from Ohm’s law
when resistivity is ρC
xx .
Finally, we note, that in the physical experiment, the central region’s resistivity would
depend on position and therefore could not be considered homogeneous. But in the w  L
limit, this condition becomes unimportant because the central region’s width approaches
to zero. However, because our solution is singular when the central region is absent, in an
actual sample there must be a central region between the two in quantized states.

7

Conclusion

In this work we discussed the dependence of the resistance of a two–dimensional inhomogeneous QH sample, in which there exist both an unipolar or bipolar regimes. Our model
sample consisted of three homogeneous regions, two of which were in quantized Hall states
114

and third of which was in the classical (dissipative) state. We analyzed the current density and electric filed distributions, found the positions of their singularities, and obtained
solutions for sample’s resistance in each case. Results presented in this paper match experimental data and can be useful during subsequent analysis. In view of the theoretical model
we constructed, we can compare the real results with the physical predictions and analyze
the discrepancies. Futhermore, our results show that the bulk conductivity model used here
is, in the w  L limit as good as quantum one and has the advantage that it can also predict
situations for every sample’s dimensions.

8
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Streszczenie
Praca zawiera krótkie wprowadzenie w teorię grafów przypadkowych, w szczególności skupia się na analizie liczby trójkątów T w grafie oraz ściśle z nią powiązanego
globalnego współczynnika klasteryzacji C. We wstępie opisujemy model sieci rosnącej z preferencyjnym przyłączaniem, struktury służącej do opisu różnego rodzaju
grafów w otaczającym nas świecie. W dalszej części wprowadzamy model, w którym pośrednio można kontrolować C. Bardziej precyzyjnie, poszczególnym grafom
przypisujemy eksponencjalną wagę statystyczną postaci exp(αT ) zależną od liczby
trójkątów w danej konfiguracji oraz parametru α. W efekcie dla różnych wartości α w układzie poddawanym termalizacji otrzymujemy trzy fazy o odmiennych
własnościach topologicznych i geometrycznych. Korzystając z analogii z fizyką statystyczną analizujemy charakterystykę przejść pomiędzy poszczególnymi stanami.
W szczególności między fazą o niskiej (LT) oraz wysokiej gęstości trójkątów (HT)
zachodzi przejście fazowe nieciągłe. Charakterystyczne dla tego przejścia wielkości
wyznaczamy z użyciem algorytmu Metropolisa oraz Wanga-Landaua.

1

Wprowadzenie

W otaczającym nas świecie odnajdujemy wiele struktur, które w naturalny
sposób można opisać z użyciem pojęcia
sieci (grafu): sieć WWW, Internet, cytowania prac naukowych, transport, metabolizm, sieć kontaktów seksualnych... Nie są
to jednak sieci regularne do jakich przywykliśmy w fizyce ciała stałego. Jeśli analizowany układ potraktujemy jako zbiór bardzo
wielu obiektów (wierzchołki grafu) połączonych prostymi relacjami (krawędzie grafu;
np. linki między stronami WWW, połączenia między serwerami, referencje w publikacjach itp.) to własności takiego grafu będą
się istotnie różnić od własności struktury
krystalicznej. Z siecią krystaliczną najczęściej kojarzymy sieć regularną (kwadratową,
kubiczną, heksagonalną...), którą przedsta-

wia się jako „nieskończoną kratownicę”. W
takiej sieci gdybyśmy chcieli dostać się z jednego jej wierzchołka do dowolnego innego,
idąc po łączących je krawędziach, nie ma
drogi „na skróty”. Przykładowo gdyby rozważyć sieć kwadratową o rozmiarach N na
N wierzchołków to średnia droga pomiędzy
dwoma dowolnymi wierzchołkami w takiej
sieci byłaby rzędu N .
Z kolei topologię sieci z otaczającego nas
świata dużo lepiej opisują tzw. grafy przypadkowe. Najprostszy z takich grafów możemy skonstruować1 przez wzięcie N wierzchołków a następnie losowe połączenie ich
przez L krawędzi (tak by krawędzie nie pokrywały się). Chcąc by w naszej sieci dany
wierzchołek miał średnio tyle samo najbliższych sąsiadów co wierzchołek w sieci kwa1

tzw. graf Erdösa - Rényi’ego [1]
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dratowej, czyli 4, wystarczy wziąć L = 2N .
Jeśli teraz próbowalibyśmy przejść z dowolnie wybranego wierzchołka do dowolnego innego to średnio musielibyśmy pokonać odległość proporcjonalną do ln N krawędzi2 .
Warto uświadomić sobie, że jeśli mielibyśmy
do czynienia z siecią kwadratową złożoną z
108 wierzchołków, to średnia odległość między nimi byłaby rzędu 10000. Natomiast,
w przypadku grafu przypadkowego o takim rozmiarze analogiczna odległość byłaby
rzędu 10, czyli 1000 razy mniejsza (!). Efekt
ten nosi nazwę „efektu małego świata” i jest
typowy dla sieci ze świata rzeczywistego.
Celem powyższego przykładu było zobrazowanie jak różne topologicznie mogą być
struktury w otaczającym nas świecie. Szczęśliwie z punktu widzenia fizyki statystycznej
brak regularności sieci nie zmienia wiele w
języku opisu takich układów. Spośród wielu
pracy dotyczących modeli sieci przypadkowych i ich własności polecam doskonałe publikacje o charakterze przeglądowym [2, 3,
4, 5]. Natomiast, czytelnikom zainteresowanym ujęciem teorii sieci przypadkowych w
języku fizyki statystycznej [6, 7, 8].

2

Motywacja

W tej pracy skupimy się na analizie liczby
trójkątów występujących w sieciach przypadkowych, a następnie zaproponujemy jednoparametrowy model, w którym liczba
tych trójkątów będzie ulegać zmianie. Dlaczego liczba trójkątów jest istotna w sieciach z otaczającego nas świata? Najłatwiej
można to zrozumieć na przykładzie sieci
kontaktów międzyludzkich. Jeśli Michał zna
Mateusza oraz Michał zna Joannę, to jest
duża szansa, że również Mateusz zna Joannę. Gdybyśmy chcieli przedstawić te relacje używając pojęć z teorii grafów, to
wierzchołki odpowiadające Michałowi, Mateuszowi i Joannie byłyby wzajemnie połączone przez trzy krawędzie i tworzyłyby
2

dowód można znaleźć np. w [2]
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trójkąt. Ilościową miarą prawdopodobieństwa tego, że jeśli wierzchołek A ma sąsiadów B i C, to również B i C są swoimi sąsiadami jest tzw. współczynnik klasteryzacji. W literaturze spotyka się dwie
definicje, lokalnego oraz globalnego współczynnika klasteryzacji3 . Przykładowo globalny współczynnik klasteryzacji definiuje
się jako:
C=

3 × liczba trójkątów
,
liczba spójnych trójek

(1)

gdzie „spójna trójka” to podgraf złożony z
trzech wierzchołków z przynajmniej dwiema
krawędziami między nimi. Z powyższej definicji wynika proporcjonalność C do liczby
trójkątów T w grafie (później doprecyzuję
to stwierdzenie). Dodatkowo dla każdej sieci
C zawiera się między wartościami 0 a 1,
przyjmując krańcowe wartości odpowiednio
dla drzew (grafy bez pętli) oraz grafów pełnych4 (lub złożonych z pełnych podgrafów).
Sieci w otaczającym nas świecie mają
zwykle C > 0.1 (np. [4]), co odróżnia
je od typowych modeli grafów przypadkowych, dla których C ∼ 1/N , gdzie N jest
rozmiarem systemu (liczbą wierzchołków).
Najprostszym sposobem na zwiększenie C
w grafie byłoby zwiększenie liczby trójkątów. Jednak zanim przejdziemy do zdefiniowania modelu realizującego ten postulat,
niezbędne będzie nakreślenie paru pojęć z
teorii grafów oraz fizyki statystycznej wykorzystywanych w dalszej części pracy.
Jedną z kluczowych charakterystyk grafów jest rozkład krotności. Krotność (stopień) danego wierzchołka w przypadku
grafu prostego nieskierowanego5 to liczba
krawędzi wychodzących z danego wierzchołka, a rozkład krotności mówi nam jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia w
grafie wierzchołka o danej krotności.
3

Obie definicje są wzajemnie równoważne.
Graf pełny to taki, w którym każdy wierzchołek
jest połączony z każdym innym.
5 tzn. takiego, w którym krawędzie nie mają wyróżnionego kierunku, nie tworzą pętli oraz nie ma
krawędzi wielokrotnych
4

W badanych sieciach będą nas interesować własności statystyczne, czyli uśrednione po wielu realizacjach grafów. Zbiór
grafów, na którym będą obliczane średnie
będę nazywał zespołem statystycznym. Tak
jak w mechanice statystycznej mamy zespół mikrokanoniczny z ustaloną liczbą cząstek i energią, tak dla sieci możemy zdefiniować zbiór grafów o ustalonym rozkładzie
krotności P (k), liczbie krawędzi L i liczbie
wierzchołków N . Dla ustalenia uwagi rozpatrzmy model Barabási-Albert (BA) zaproponowany w pracy [9]. Jest to procedura
pozwalająca generować sieci o potęgowym
rozkładzie krotności, która to cecha jest charakterystyczna dla większości sieci w otaczającym nas świecie.
Sam model BA opiera się na dwóch dość
prostych założeniach: wzrostu i przyłączania preferencyjnego. Pierwsze z nich oznacza, że do grafu ciągle przyłączane są nowe
wierzchołki. Drugie wiąże się z faktem, że
wierzchołki nowo przyłączane do sieci mają
tendencję do przyłączania się do wierzchołków o większej krotności. W efekcie wierzchołki o wysokiej krotności wraz ze wzrostem sieci mają coraz więcej sąsiadów. Proces ten prowadzi do swoistej samoorganizacji sieci.
Bardziej ściśle, zaczynając od pełnego
grafu o n0 wierzchołkach, w każdym kroku
dodajemy do grafu nowy wierzchołek, który
przyłączamy do m już istniejących wierzchołków z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do krotności wierzchołka, do którego ma być przyłączony nowy wierzchołek.
W mojej pracy większość symulacji przeprowadziłem dla m = 2, tzn. każdy nowo
przyłączany wierzchołek posiadał dwie krawędzie.
Rozkład krotności P (k) dla grafów BA
można wyliczyć dokładnie zarówno dla
skończonego jak i nieskończonego N [10].
Wyrażenie na P (k) przybiera w granicy
N → ∞ prostą postać:
P (k) =

2m (m + 1)
Θ(k − m),
k(k + 1)(k + 2)

(2)

gdzie Θ(x) jest funkcją schodkową: Θ(x) =
1 dla x ≥ 0, Θ(x) = 0 dla x < 0. Z konstrukcji widać automatycznie, że wierzchołki o
krotnościach mniejszych od m nie występują w grafie. Z równania (2) otrzymujemy asymptotyczne zachowanie prawdopodobieństwa zaobserwowania wierzchołka o
krotności k dla dużych rozmiarów układu:
P (k) ∼ k −3 .

(3)

W szczególności drugi moment rozkładu
P (k) jest rozbieżny logarytmicznie ze wzrostem rozmiaru układu, czyli k 2 ∼ ln N .
Teraz kiedy już mamy określony przykładowy zespół grafów, przystąpmy do zdefiniowania modelu pozwalającego zwiększyć
liczbę trójkątów w danym grafie oraz dodatkowo zachowującego jego sekwencję krotności. W tym celu każdemu z grafów w badanym zespole statystycznym przypiszemy
wagi:
W (Q) = eαT (Q) ,
(4)
gdzie T (Q) oznacza liczbę trójkątów w grafie Q, natomiast α jest parametrem mówiącym jak silnie prawdopodobieństwo wystąpienia danej konfiguracji zależy od liczby
trójkątów6 . Dodatkowo, zakładam zachowanie rozkładu krotności w trakcie ewolucji układu. Ostatnie założenie odróżnia
ten model od zaproponowanego w [11, 12].
W przypadku rezygnacji z więzu nałożonego na rozkład krotności graf o skończonym rozmiarze dla α > 0 miałby tendencję do dążenia do patologicznej konfiguracji
opisanej przez Straussa w [13], dla której
T (Q) ∼ N 3/2 . Taka patologiczna konfiguracja jest konsekwencją maksymalizacji liczby
trójkątów w sieci przez stworzenie jednego
możliwie najbardziej pełnego podgrafu zawierającego pewną część wszystkich wierzchołków przy równoczesnym braku krawędzi pomiędzy pozostałymi wierzchołkami.
Jednak w naszym przypadku, przy zachowanym rozkładzie krotności i analizowanych
6 Będę rozpatrywać wartości α ≥ 0, choć nic nie
stoi na przeszkodzie by α < 0.
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modelach grafów, taka sytuacja nie może
mieć miejsca.
Dla osób mających wyrobioną intuicję dla
układów w mechanice statystycznej bardzo
przydatna może być analogia (Tab. 1) pomiędzy zespołem kanonicznym zdefiniowanym przykładowo dla modelu Isinga a rozważanym modelem z wagą (4). W szczególności w układzie klasycznym możemy
wyróżnić poziomy energetyczne Ei . Jeśli
przez g(Ei ) oznaczymy ilość stanów o energii Ei to prawdopodobieństwo zaobserwowania układu w stanie o takiej energii będzie dane przez rozkład Boltzmana p(Ei ) ∼
g(Ei ) exp(−βEi ). Znając rozkład energii
już łatwo wyliczamy energię wewnętrzną
układu U oraz wielkość fluktuacji energii,
czyli pojemność cieplną CV układu. Podobnie sytuacja wygląda w zaproponowanym przez nas modelu. Funkcję Ei pełni
liczba trójkątów Ti w i-tym grafie. Odpowiednikiem degeneracji stanu energetycznego jest liczba sieci g(Ti ) o danej liczbie
trójkątów Ti . W wyniku przyporządkowania poszczególnym grafom wag statystycznych postaci (4) prawdopodobieństwo zaobserwowania sieci z Ti trójkątami wyraża się
rozkładem p(Ti ) ∼ g(Ti )eαTi . Parametr α
pełni funkcję termodynamicznego parametru β, z jednym istotnym zastrzeżeniem: α
może przyjmować zarówno wartości ujemne
jak i dodatnie. Dalej, bez większych wysiłków możemy policzyć średnią liczbę trójkątów hT i oraz fluktuacje wokół tej wielkości.
Przy czym, o ile energia jest wielkością ekstensywną względem rozmiaru układu, liczba
trójkątów w odniesieniu do liczby wierzchołków w grafie taką wielkością nie jest, co
stanie się jasne w dalszej części pracy. W
tym miejscu warto również uczulić, że choć
w dalszej części pracy w opisie zaobserwowanych przejść fazowych, będziemy odwoływać się do własności typowych przejść termodynamicznych to badane przez nas przejścia fazowe takimi przejściami nie są (m.in.
ze względu na brak ekstensywności T ).
Na poziomie symulacji Monte Carlo (MC)

120

Rys. 1: Przykład ruchu-X polegającego na
przedrutowaniu (zamienieniu) dwóch końców losowo wybranych krawędzi ij oraz ln.
Na rysunku przedstawiona jest sytuacja,
gdzie zamieniamy końce j oraz n (co jest
równoważne zamianie końców i oraz l). Alternatywnie można dokonać zamiany j z l
(lub równoważnie i z n). Jeśli po wykonaniu kroku powstaną krawędzie wielokrotne
należy odrzucić taki ruch.
zachowanie rozkładu krotności jest zagwarantowane przez własności tzw.„kroku-X”
polegającego na jednoczesnym przełączeniu
dwóch krawędzi (Rys. 1). Pojedynczy ruch
sprowadza się do wylosowania dwóch krawędzi ij oraz ln, a następnie przełączaniu
ich końców, tak by powstały krawędzie in
oraz jl albo il i jn przy czym ruchy prowadzące do powstania krawędzi wielokrotnych
lub pętli są odrzucane. Kroki te zachowują
krotność poszczególnych wierzchołków.
W pracy będziemy obliczać dwa rodzaje
wielkości średnich. Pierwsza z nich określa
średnią liczbę trójkątów T , liczoną po zespole grafów o ustalonej sekwencji krotności
{k1 , k2 , . . . , kN }:
X
T = Z −1
T (Q)eαT (Q) . (5)
Q∈{k1 ,k2 ,...,kN }

Z kolei druga definicja określa średnią liczbę
trójkątów hT i jako:
X
hT i = Z −1
T (Q)eαT (Q) ,
(6)
Q

gdzie sumowanie przebiega po wszystkich
grafach o ustalonym N , L oraz rozkładzie
krotności P (k). Zachowanie obu tych wielkości jest częściowo podobne. Przykładowo

Układ klasyczny
Energia Ei
p(Ei )P
= Z −1 g(Ei )e−βEi
U = i Ei p(Ei ) = hEi
CV ∼ (E − hEi)2
E – wielkość ekstensywna

Graf przypadkowy
Trójkąty Ti
−1
p(Ti ) = ZP
g(Ti )eαTi
hT i = i Ti p(Ti )
CN ∼ (T − hT i)2
T – wielkość nieekstensywna

Tab. 1: Analogia między układem klasycznym a modelem grafu przypadkowego z boltzmanowskimi wagami zależnymi od liczby trójkątów.
wraz ze wzrostem α zarówno T jak i hT i rosną. Jednak w przypadku T nie dokonujemy
uśrednienia po różnych sekwencjach krotności, co dla skończonych układów (a takie
badamy w symulacjach) objawia się istotną
zależnością T od konkretnej sekwencji krotności.
W odniesieniu do symulacji numerycznych średnią T będę obliczać z użyciem
algorytmu Wanga-Landaua [14], który dla
układów klasycznych pozwala bezpośrednio
estymować liczbę (gęstość) stanów o ustalonej energii g(E). W języku grafów, zamiast liczby stanów o ustalonej energii, będzie mnie interesować liczba grafów o ustalonej liczbie trójkątów g(T ). Bardziej szczegółowy opis algorytmu wraz technicznymi
uwagami odnośnie parametrów symulacji
oraz zastosowaniem do konkretnych układów z fizyki statystycznej można znaleźć
w [15].
Natomiast wartość hT i będę wyznaczać
za pomocą dobrze znanego algorytmu Metropolisa [16], w którym dany graf podlega termalizacji zgodnie z prawdopodobieństwem przejścia z grafu Q1 do Q2 postaci:


W (Q2 )
P (Q1 → Q2 ) = min 1,
=
W (Q1 )
n
o
= min 1, eα(T (Q2 )−T (Q1 )) . (7)
Następnie, po osiągnięciu przez układ stanu
równowagi, symulacja jest powtarzana dla
innej konfiguracji startowej. Po zakończeniu symulacji liczbę trójkątów uśredniam
po wszystkich stermalizowanych konfigura-

cjach startowych. Jako naturalną jednostką
czasu będę posługiwać się „sweepami”, przy
czym „1 sweep” jest równy N krokom MC,
gdzie N jest rozmiarem badanego układu.
Zauważmy, że również T mógłbym wyznaczać korzystając z algorytmu Metropolisa,
jednak procedura WL jest w tym wypadku
dużo bardziej efektywna i pozwala przy pomocy jednego przebiegu symulacji wyznaczyć T dla określonego zakresu wartości α.

3

Liczba trójkątów w grafie

Policzmy teraz ile jest średnio trójkątów w stermalizowanych grafach o α = 0,
czyli grafach maksymalnie zrandomizowanych przy ustalonym rozkładzie krotności.
Prawdopodobieństwo znalezienia trójkąta o
wierzchołkach i, j oraz l oznaczmy przez
p(ijl). Jest ono oczywiście równe prawdopodobieństwu istnienia w grafie jednocześnie
krawędzie ij, jl oraz li, które oznaczę przez
p(ij ∩ jl ∩ li). Korzystając z definicji prawdopodobieństwa warunkowego, rozwijam to
wyrażenie:
p(ijl) = p(ij∩jl∩li) = p(ij|jl∩li)p(jl|li)p(li),
(8)
gdzie prawdopodobieństwo istnienia krawędzi między wierzchołkami l oraz i wynosi:
p(li) =

kl ki
,
hki N

(9)

gdzie ki (kl ) oznacza krotność wierzchołka
i (l), a hki jest średnią krotnością7 . Powyższy związek jest wyrażeniem przybliżonym,
7

Na marginesie, stąd hki N = 2L.
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ale jest spełniony z dużą dokładnością dla
dużych N . Podobnie jeśli l ma już za sąsiada i to prawdopodobieństwo znalezienia
krawędzi jl wynosi:
p(jl|li) =

kj (kl − 1)
.
hki N

(10)
3

hT i ∼ hk(k − 1)i ,

Analogicznie jeśli w grafie istnieją już krawędzie jl oraz li to szansa znalezienia ij jest
równa:
p(ij|jl ∩ li) =

(ki − 1)(kj − 1)
.
hki N

(11)

Reasumując, po podstawieniu powyższych
związków do równania (8) otrzymujemy:
p(ijl) =

ki (ki − 1)kj (kj − 1)kl (kl − 1)
3

(hki N )

.

(12)
Ponieważ nie interesuje nas prawdopodobieństwo znalezienia trójkąta o trzech ustalonych wierzchołkach, ale raczej szansa znalezienia dowolnego trójkąta wśród wszystkich trójkątów dla N → ∞, możemy
zastąpić8 iloczyn k(k − 1) przez średnią
hk(k − 1)i policzoną po rozkładzie krotności P (k). Po dokonaniu tego podstawienia prawdopodobieństwo znalezienia trójkąta w grafie o rozmiarze N wynosi p(4) =
3
N −3 (hk(k − 1)i / hki) . Wiedząc, że w grafie  wszystkich możliwych trójkątów jest
N
' N 3 /6, już łatwo obliczamy średnią
3
liczbę trójkątów:

3
1 hk(k − 1)i
hT i =
.
(13)
6
hki
Założenie o braku korelacji pomiędzy krotnościami wierzchołków jakie tu poczyniliśmy, jest jedną z głównych przyczyn, dla
których uzyskany wzór dla grafów o potęgowym rozkładzie krotności daje tylko jakościowe zachowanie z rozmiarem sieci.
Przykładowo dla grafów BA mamy
hk(k − 1)i ∼ ln N w granicy N → ∞, co
pozwala oczekiwać zachowania hT i ∼ ln3 N .
8

Zakładamy niezależność krotności wierzchołków.
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Rzeczywiście, jak pokazuje Rys. 2 zależność
taka jest spełniona z dużą dokładnością.
Dla ustalenia uwagi, w dalszej części
pracy zespół grafów, w którym dla danego
α średnia liczba trójkątów skaluje się jak:
(14)

będę określać jako fazę Low-T (LT). Nazwa sugeruje małą liczbę trójkątów, choć
bardziej precyzyjnie powinna wskazywać na
małą gęstość liczby trójkątów, gdyż w szczególności hT i jest rozbieżne dla sieci BA a dopiero hT i /N dąży do 0 dla N → ∞. Własności fazy LT dla sieci o rozkładzie krotności P (k) ∼ k −γ omówię w zakończeniu
pracy.

4

Maksymalna liczba trójkątów

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie ile
najwięcej może być trójkątów w grafie o
ustalonym rozkładzie krotności. W szczególności będzie nas interesować odgórne ograniczenie na tę wielkość, które oznaczę przez
Tmax dla konkretnej sekwencji krotności
oraz średnia wartość hTmax i liczona w granicy termodynamicznej (tzn. N → ∞).
Dla grafu z nk wierzchołkami o krotności k chcąc maksymalizować ilość trójkątów załóżmy, że każdy wierzchołek należy
do maksymalnej możliwej liczby trójkątów
tzn.
 wierzchołek o krotności k należy do
k
2 trójkątów. Chcąc w pełni zadośćuczynić
temu żądaniu musielibyśmy przygotować sekwencję krotności w grafie w ten sposób, by
każdy wierzchołek o krotności k mógł należeć do pełnego podgrafu o rozmiarze k + 1.
Oczywiście aby warunek ten był możliwy do
spełnienia dla wierzchołka o krotności k musiałoby istnieć w grafie jeszcze przynajmniej
k wierzchołków o takiej krotności, w szczególności spełnienie tego warunku dla wierzchołka o maksymalnej krotności kmax w grafie o potęgowym rozkładzie krotności dla
dużych N nigdy nie jest realizowane. Niemniej przyjmując tylko częściowe spełnienie

Rys. 2: Średnia liczba trójkątów hT i
dla grafów BA o rozmiarach N =
250, 500, . . . , 16000 dla α = 0 po osiągnięciu stanu równowagi wraz z przewidywaną
zależnością teoretyczną - skalowanie z rozmiarem układu jak ∼ ln3 N . Dla α = 0
układ bardzo szybko termalizuje, bo już po
16 sweepach można stwierdzić, że układ jest
w stanie równowagi (1 sweep = N kroków
symulacji).

Rys. 3: Średnia gęstość trójkątów hT i /N
dla grafów BA o rozmiarach N =
250, 500, . . . , 4000 dla α = 1 po osiągnięciu stanu będącego blisko stanu równowagi
(ok. 16N sweepów dla grafu o danym rozmiarze). Wykres jest zgodny z przewidywaniem teoretycznym dla fazy HT, dla której
hT i /N ∼ ln N .

tego założenia:

hT i dla odpowiednio dużego α > 0.
Przykładowo dla modelu BA, dla którego
hk(k − 1)i ∼ ln N okazuje się, że wraz ze
zwiększaniem parametru α osiągniemy fazę
gdzie hT i ∼ N ln N . Bardzo dobrą zgodność
tych przewidywań w odniesieniu do średniej
gęstości trójkątów hT i /N ∼ ln N już przy
α = 1 prezentuje Rys. 3.
W odróżnieniu od wprowadzonej wcześniej fazy LT do zespołu grafów, w którym
dla danego α średnia liczba trójkątów skaluje się jak:

 
1X k
1X
Tmax =
nk =
k(k − 1)nk ,
3
2
6
k
k
(15)
gdzie nk oznacza liczbę wierzchołków o
krotności k w grafie, a sumowanie przebiega
po wszystkich k naturalnych. Jeśli w grafie
nie ma wierzchołka o krotności k, to nk = 0.
Czynnik 1/3 przed wszystkim pochodzi z
faktu uwzględnienia każdego trójkąta trzy
razy w sumie liczby trójkątów od poszczególnych wierzchołków.
Przechodząc do granicy termodynamicznej możemy zastąpić nk przez N P (k) i
otrzymujemy:
hTmax i =

N
hk(k − 1)i .
6

(16)

Co ciekawe, tak zgrubny rachunek nie
uwzględniający nawet więzu zakładającego
P
ustaloną liczbą krawędzi 2L =
k knk
dobrze jakościowo przewiduje zachowanie

hT i ∼ N hk(k − 1)i ,

(17)

będę się odnosił jako do fazy High-T (HT).
Nazwa wskazuje na niezerową wartość gęstości trójkątów w granicy N → ∞. W przypadku grafów o rozkładzie krotności postaci
k −γ dla 2 < γ ≤ 3 gęstość trójkątów jest
rozbieżna z rozmiarem układu, natomiast
dla γ > 3, czyli gdy drugi moment rozkładu
krotności jest skończony, w granicy termo123

Rys. 4: Średnia gęstość trójkątów hT i /N
dla grafów BA o rozmiarach N =
500, 1000, 2000, 4000, 8000 (krzywe odpowiednio od prawej do lewej strony wykresu). Pomiar wykonywany był po ok. 2N
sweepach - układ blisko stanu równowagi.
Błąd jest rzędu 0.5%.

Rys. 5: Średnia gęstość trójkątów T /N
dla grafów BA obliczona dla pojedynczych
sieci z N = 500, 1000, 2000, 4000 (krzywe
odpowiednio od prawej do lewej strony
wykresu) przy użyciu algorytmu WangaLandau. Błąd jest rzędu grubości krzywych
(ok. 0.1%).

Rys.
6:
Fluktuacje
liczby
trójkątów
(T − T )2 /N
dla
grafów
BA
obliczone dla pojedynczych sieci z
N = 500, 1000, 2000, 4000 (im wyższe
maksimum główne krzywej tym większy
rozmiar układu) przy użyciu algorytmu
Wanga-Landau.

Rys. 7: Średnie fluktuacje liczby trójkątów
(T − hT i)2 /N dla grafów BA z N =
500, 1000, 2000, 4000, 8000 (im wyższe maksimum główne krzywej tym większy rozmiar układu) uzyskane z użyciem algorytmu Metropolisa.
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dynamicznej hT i /N dąży do niezerowej stałej.

5

Faza o wysokiej triangulacji
(HT)

Charakterystyczne dla faz LT oraz HT
skalowanie liczby trójkątów przedstawiłem
we wcześniejszych podrozdziałach. Zastanówmy się, co dzieje się w układzie przy
przejściu z jednej fazy do drugiej. Sytuację
tę zbadamy na przykładzie grafu BA. Przypomnijmy, dla fazy LT mamy hT i /N → 0
w granicy N → ∞, gdyż w modelu BA:
hT i ∼ ln3 N . Z drugiej strony, w fazie HT:
hT i /N ∼ ln N → ∞, gdy zmierzamy z rozmiarem układu do nieskończoności. Wobec
tego w obszarze pomiędzy α = 0, a powiedzmy α = 1 musi nastąpić gwałtowny
wzrost liczby trójkątów. Jest to doskonale
widoczne na wykresach 4 i 5. Pierwszy z
nich przedstawia wyniki uzyskane w procesie termalizacji sieci o rozmiarach od 500
do 8000 z użyciem algorytmu Metropolisa.
Z kolei drugi z nich (Rys. 5) został wykonany z wykorzystaniem algorytmu WangaLandaua. Każda z krzywych została wyznaczona dla losowo wybranej sieci o rozmiarze odpowiednio 500, 1000, 2000, 4000. Błąd
przy obliczaniu T jest rzędu 0.1 %.
Jak można było oczekiwać wykresy 4
oraz 5 przedstawiają jakościowo i ilościowo
podobne zachowanie. Jeśli skupić uwagę na
punktach przegięcia krzywych i ich nachyleniu w tych punktach, to mniejsze nachylenie mają krzywe hT i, co jest konsekwencją uśredniania po wielu realizacjach grafów o różnych sekwencjach krotności. Dodatkowe spojrzenie w naturę tego przejścia
daje wykres 6 pokazujący rozmiar fluktuacji liczby trójkątów (T − T )2 /N wraz z rosnącym α. Dla poszczególnych rozmiarów
sieci położenie pierwszego piku odpowiada
punktowi przegięcia dla wykresu 5. Kolejne maksima za maksimum głównym na
wykresie fluktuacji zanikają wraz ze wzrostem rozmiaru układu. Podobny wykres mo-

Rys. 8: Rozkład prawdopodobieństwa p(T )
znalezienia konfiguracji o liczbie trójkątów
T dla grafów BA z N = 2000 przy ustalonym α (patrz legenda wykresu). Punkty
były uśredniane po 80000 realizacjach.

żemy wykonać dla fluktuacji liczby trójkątów uśrednionej po różnych grafach początkowych (T − hT i)2 /N . Otrzymaną zależność widzimy na Rys. 7. Również tym razem
położenie maksimów pokrywa się z punktami przegięcia na wykresie 4.
Dalej, analizując rozkład prawdopodobieństwa p(T ) znalezienia konfiguracji o danej liczbie trójkątów T przy ustalonym α,
możemy zobaczyć jak układ zachowuje się
w obszarze największych fluktuacji. Rys. 8
przedstawia taki histogram uzyskany po
uśrednieniu po 80 tys. początkowych sekwencji krotności dla grafów BA o rozmiarze N = 2000. Na wykresie tym jest widoczne wyraźne maksimum dla T ' 500
przy α = 0.35. Zwiększając α wysokość tego
maksimum spada, a jednocześnie sam rozkład staje się bardziej rozmyty. Dla α =
0.4 możemy obserwować już dwa maksima,
z których przy dalszym wzroście α pozostaje już tylko jedno - dla α = 0.5 pik ten
ma największą wartość dla T ' 3000. Zachowanie takie jest charakterystyczne dla
przejść fazowych nieciągłych, w których obszar posiadający dwa maksima można interpretować jako obszar współistnienia faz. Region jednoczesnego występowania obu faz
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Rys. 9: Rozkład prawdopodobieństwa p(T )
dla pojedynczej sieci BA z N = 4000 przy
α = 0.31364. Wartość α odpowiada maksimum piku na Rys. 6. Jest to obszar współistnienia faz LT (lewy pik) oraz HT (prawy
pik).

Rys. 10: Rozkład prawdopodobieństwa p(T )
dla pojedynczej sieci BA z N = 8000 przy
α = 0.29098. W odróżnieniu od Rys. 9, pionowa skala jest logarytmiczna, co pokazuje
pogłębianie minimum między maksimami
przy wzroście rozmiaru układu.

jest związany z największymi fluktuacjami
w układzie, co odpowiada położeniu maksimum αmax = 0.395 ± 0.005 na Rys. 7
dla N = 2000. Natomiast pojedyncze maksima poniżej oraz powyżej αmax odpowiadają dobrze odseparowanym fazom. W naszym przypadku stany te identyfikujemy
odpowiednio z fazami Low-T oraz High-T.
Jeśli spróbujemy przeanalizować przejście
między fazami LT oraz HT dla grafu o ustalonej sekwencji krotności dla N = 4000
to w punkcie odpowiadającym największym
fluktuacjom obserwujemy rozkład posiadający dwa maksima (Rys. 9). Zatem opis
przejścia między fazami LT oraz HT wraz
ze wzrostem rozmiaru układu zaczyna być
uniwersalny niezależnie od tego, czy uśredniamy po różnych grafach początkowych,
czy też badamy ewolucję układu o ustalonej
sekwencji krotności. W przypadku analizy
pojedynczych grafów o ustalonej sekwencji
krotności należy dodatkowo pamiętać, że takie własności jak położenie pików, ich szerokość, czy wartość αmax zmienia się w zależności od sieci i ciężko mówić o „typowości”
danego grafu. Spostrzeżenie to jest istotne
dla poprawnej interpretacji wyników.
Równocześnie wraz ze wzrostem układu
odległość między pikami w obszarze współ-

istnienia faz zwiększa się. W języku teorii
przejść fazowych dla klasycznych układów
odległość tą interpretowalibyśmy jako ciepło utajone. Jednak o ile energia układu
jest wielkością ekstensywną, to dla fazy HT
liczba trójkątów z rozmiarem układu rośnie
jak N ln N , czyli jest „superekstensywna”.
Zatem opierając się na analogii z fizyką statystyczną oczekiwalibyśmy, że odległość pików ∆T skaluje się jak ∼ N ln N ze zmianą
rozmiaru systemu. Patrząc na wykres p(T )
dla obszaru współistnienia faz dla sieci o
N = 8000 (Rys. 10) odległość pików wzrosła, lecz ciężko stwierdzić, czy mamy do czynienia ze wspomnianym skalowaniem. Odpowiedź na to pytanie wymagałyby wygenerowania większej statystyki9 .
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6

Faza o nasyconej wysokiej
triangulacji (SHT)

Kolejnym pytaniem jakie się nasuwa, jest:
co się stanie z grafem gdy będziemy badać
jego ewolucję przy coraz wyższych wartościach parametru α? Okazuje się, że graf
9 W przypadku symulacji WL należałoby uzyskać
na tyle dużą próbę, by móc z przyzwoitym błędem
uśrednić po różnych sekwencjach krotności.

Rys. 11: Ewolucja pojedynczej sieci BA o rozmiarze N = 100 przy α = 7. W lewym górnym
rogu jest przedstawiony graf przed rozpoczęciem termalizacji (0 sweepów), następnie kolejno
rzędami mamy konfiguracje pośrednie odpowiednio dla 23 , 26 , 29 , 212 sweepów, sieć przedstawiona w prawym dolnym rogu odpowiada 215 sweepom. Pomiędzy 64 a 512 sweepami w
układzie zaczynają powstawać małe komponenty (środkowy rząd).
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zacznie się rozpadać na mniejsze podgrafy
stanowiące osobne składowe10 , przy czym
składowe te będą tworzyć głównie niewielkie kliki lub motywy zawierające pełne podgrafy (Rys. 11). Wielkość największej składowej będzie sukcesywnie maleć, aż osiągnie
minimalny możliwy rozmiar, który jest nie
mniejszy niż kmax + 1. Opis praktycznie takiej samej fazy można znaleźć w [17, 18].
W drugiej z tych prac algorytm (nazywany
przez autora „Transitive Switching”) zaproponowany do jej osiągnięcia zakłada postać fazy SHT niejako a priori opierając
się na obserwacji, że uzyskanie największej
możliwej liczby trójkątów w grafie wymaga,
by wierzchołki tworzyły maksymalnie pełne
podgrafy (patrz Roz. 4). My otrzymujemy
tę fazę jedynie jako efekt zwiększania parametru α. Ściśle ujmując, granice między fazami HT a SHT będziemy wiązać z wielkością będącą wyznacznikiem istnienia w grafie wielu składowych o podobnych rozmiarach tzw. Participation Ratio (PR) definiowanej w następujący sposób:
!−1
nc 
X
si 2
,
(18)
PR =
N
i=1
gdzie si oznacza rozmiar i-tej komponenty
spośród wszystkich nc komponent w grafie.
Dla grafu spójnego P R jest równe 1, natomiast dla grafu, w którym każdy wierzchołek stanowi osobną składową wielkość ta
wynosi N . W przypadku rozpatrywanych
przez nas sieci ostatnia sytuacja oczywiście
nie zachodzi. Co ważne P R jest obserwablą,
która gdy przyjmuje wartość istotnie większą od 1, pozwala stwierdzić powstanie w
sieci wielu komponent o podobnych rozmiarach. Wykres zależności P R wraz ze wzrostem α widzimy na Rys. 12. Wartość parametru α, dla której P R staje się istotnie
większe od 1 oraz zaczyna relatywnie szybko
rosnąć będziemy oznaczać przez αS i interpretować jako punkt przejścia między fazą
HT oraz SHT.
10

Składowa (komponenta) grafu, to fragment grafu,
który nie jest połączony z innym fragmentem grafu.
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Rys. 12: Zależność P R dla grafów BA z
N = 250, 500, 1000 dla α z zakresu 3 do 7.
Pomiar był dokonywany po 64N sweepach,
a każdy punkt był uśredniany po 1000 realizacjach. Przy czym dla punktów o najwyższych wartościach α układ był poza stanem
równowagi, co oznacza, że wartość PR dla
tych punktów jest zaniżona.

7

Podsumowanie

W zakończeniu powróćmy do wyjściowej
motywacji dla zaproponowanego modelu,
czyli zobaczmy jak zachowuje się współczynnik klasteryzacji C w fazach LT oraz
HT. Definicja (1) zapisana w bardziej formalnym języku daje:
hT i
,
N hk(k − 1)i
i=1 ki (ki − 1)/2
(19)
gdzie w ostatnim przejściu zostawiliśmy
tylko wielkości odpowiadające za skalowanie C wraz ze zmianą rozmiaru układu. Zatem dla fazy LT korzystając z (14) mamy
2
C ∼ hk(k − 1)i /N . W przypadku grafów
o potęgowym rozkładzie krotności k −γ dla
k  1 można pokazać [19]:


const + O N (3−γ)/(γ−1)



dla γ > 3
hk(k − 1)i ∼
ln
N
dla
γ
=3



(3−γ)/2
N
dla 2 < γ < 3.
(20)
Zatem dla fazy z niską gęstością trójkątów
możemy oczekiwać skalowania C ∼ N 2−γ
dla 2 < γ ≤ 3 oraz C ∼ N −1 dla 3 < γ.
C = PN

3T

∼

Z kolei analizując zachowanie globalnego
współczynnika klasteryzacji w fazie HT
(oraz SHT) na podstawie (17) i (19) dostajemy C = O(1). Oznacza to, że wartość C
jest takiego rzędu jak wartości obserwowane
dla sieci w otaczającym nas świecie.
Reasumując, w zaproponowanym modelu termalizującym grafy z eksponencjalną
wagą zawierającą liczbę trójkątów oraz zachowującym sekwencję krotności pojawiają
się trzy fazy LT, HT oraz SHT. Jeśli chodzi o skalowanie liczby trójkątów i ściśle powiązany z nim współczynnik klasteryzacji w
układzie można wyróżnić dwa stany: o niskiej gęstości trójkątów (LT) oraz o wysokiej
gęstości trójkątów (HT, SHT). W pierwszym z tych stanów C dla szerokiej klasy
grafów dąży do zera, natomiast w drugim
stanie C jest rzędu jedności11 wraz ze wzrostem rozmiaru układu.
Naturalne pytanie jakie można sobie zadać to, jak będzie wyglądać diagram fazowy
w granicy termodynamicznej (N → ∞). Na
Rys. 13 przedstawiony jest schematyczny
wykres fazowy dla skończonego rozmiaru
układu. Jeśli przez α = αH oznaczymy
punkt przejścia między fazami LT i HT to
możemy oczekiwać αH → 0 dla N → ∞,
gdyż taką zależność przewiduje analogiczny
do naszego model nieuwzględniający założenia o zachowaniu rozkładu krotności [12].
Jednak nie pokazaliśmy tego ściśle i formalnie problem zachowania αH w granicy termodynamicznej jest otwarty. W przypadku
przejścia między fazą HT oraz SHT można
wykazać wzrost αS proporcjonalny [20] do
ln N , skąd w granicy N → ∞ oczekujemy
logarytmicznie rozbieżnego zachowania αS .
W zakończeniu chciałbym zaznaczyć, że
choć wyniki prezentowane w pracy dotyczyły głównie grafów BA to przedstawiony
w pracy model wyróżniający trzy fazy LT,
HT oraz SHT ma zasadniczo charakter
ogólny i w niewielkim stopniu zależny od
11

Oczywiście zawsze C < 1; dla badanych grafów
w fazie HT (SHT) zwykle C mieści się w przedziale
od 0.1 do 0.6.

Rys. 13: Schematyczne przedstawienie występowania faz o charakterystycznej gęstości trójkątów dla grafów o skończonym rozmiarze. Fazy Low-T (LT) oraz High-T (HT)
oddziela przejście fazowe nieciągłe, zachodzące w punkcie αH . Z kolei przejście między fazą HT oraz SHT zachodzi dla αS , gdy
w układzie zaczyna pojawiać się wiele małych komponent, co oznacza istotny wzrost
PR  1.
rozkładu krotności.
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