
Den kalkulerede bevægelse af et 
almindelig objekt gennem et super- 
fluid (blå kurve) viser en tydelig 
deeskalering, mens den tilsvarende 
lys inducerede formering (rød kurve) 
kan forløbe med tab. 

Videnskabelig højdepunkt 
Et forskningssamarbejde ved Niels Bohr Professoratet for Many-Body Quantum Optics på 
Aarhus Universitet har opdaget overraskende opførsel af fotoner i kvantum væsker. 

Når vi prøver at trække et objekt gennem vand, 
kan der opstå stor friktion. Denne modstand 
stammer fra de utallige bølger, som optager energi 
og derigennem nedsætter farten. For 60 år siden 
blev denne proces studeret af den berømte fysiker 
Lev Landau, som beviste at kvantemekaniske 
effekter kan virke hæmmende på disse bølger, og 
faciliterer en friktionsløs strøm under et objekts 
kritiske hastighed – nu om stunder kendt som 
Landaus kritiske hastighed. Dette bemærkelses- 
værdige begreb benævnt superfluiditet blev først 
opdaget i et af de allerførste eksperimenter med 
flydende helium, og er for nyligt blevet studeret i 
ultrakolde atomare gasser. Der er tale om en 
samling af små skyer af atomer, der ved hjælp af 
laser lys er nedkølet til så lave temperaturer at 
deres bevægel-ser begynder at blive styret af 
kvantummekanikkens love. Disse atomare kvante- 
gasser er derfor blevet ideelle systemer til at 
stimulere en variation af forskellige komplekse 

processer som findes i naturen; processer som ellers ville have været svære at 
måle på og helt umulige at computer simulere. For eksempel så har eksperimenter 
der studerer strømmen af ultrakolde kvantum væsker omkring et materiale 
sidenhen bekræftet Landau’s teori med stor præcision. 

Et objekts bevægelse påvirker typisk 
bølger. Når et foton føres videre 
gennem et materiale, kan det 
påvirke atomer og hertil genere 
bølger på lignende vis. 

En fælles videnskabelig undersøgelse1,2 ved 
maQma Niels Bohr Professoratet har reflekteret 
over en noget anden situtation. Her flyttes et 
kvanteobjekt ikke på baggrund af en ekstern kraft 
men via protonernes lys impulser, for hernæst 
føres videre i den atomare sky. Heri kan en 
indfaldende foton eksiterer en atom til at overgå i 
en anden kvantum tilstand, og strengt taget opføre 
sig som en urenhed. Efterfølgende trækker fotonet 
det dannede materiale gennem væsken ved 
kontinuer-ligt at eksitere og de-eksitere atomer på 
dens vej. Overraskende, fandt Aarhus gruppen 
frem til at den hastighed som den kvanteoptiske 
urenhed kan bevæge sig uden friktion, kan være 
tusind gange større end Landaus kritiske hastighed. 
Den underliggende proces af optisk eksitering og de-eksitering er grundlæggende i 
lys stof kilde interaktioner set i mange forskellige materialer, og er typisk ledsaget 
af de vibrerende lydbølger. Dette ligner tilnærmelsesvis fremkomsten af bølger i det 
kolde atomare miljø som oftest forårsager et uønsket tab. Den ny opdagede effekt 
kan være med til at finde måder hvorpå man kan reducerer tab i kvanteoptiske 
udstyr, og vil være en retning som Aarhus gruppen ønskes at udforske ydereligere. 
Allerede nu, anses det at koble fotoner med de stærkt interagerende atomer i 
ultrakolde gasser som et lovende første skridt i fremtidige planlægning af 
eksperimenter der ønskes at udføres i det nylige etablerede Center of Excellence for 
Complex Quantum Systems ved Aarhus Universitet. 
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