داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎده
در ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ درون آنﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﯾﻨﺪه ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه »ﺗﻮﮐﯿﻮ« ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭼﮕﺎﻟﺶ ﺑﻮز-اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ« )(BEC
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭼﮕﺎﻟﺶ ﺑﻮز-اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺎﻣﺪات ،ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﮔﺎزﻫﺎ و ﭘﻼﺳﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺎز »ﺑﻮزون« را ﺗﺎ ﭘﺎﻦﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺮد ﮐﻨﯿﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺎﮐﺮو دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان از  BECﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮﺟﺎﻣﺪﻫﺎ،
»اﮐﺴﯿﺘﻮﻧﯿﻮم« و »ﮔﻮی آذرﺧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﮐﯿﻮ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﮋﮔﯽ اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎﯾﯽ در ﭼﮕﺎﻟﺶ
ﺑﻮز-اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺮی از آﻫﻦ و
اﺗﻢﻫﺎی ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  BECﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ،ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ آن ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺮﯾﺎن »ﺑﺎردﯾﻦ-ﮐﻮﭘﺮ-ﺷﺮﯾﻔﺮ« )(BCS
ﺑﻮد BCS .ﻣﺎﻧﻨﺪ  BCEاز اﺑﺮﻫﺎی اﺗﻤﯽ در دﻣﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻢﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ راﺣﺘﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬار ﻣﯿﺎن  BCSو  BECﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎﯾﯽ در  BECوﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  BCSﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﯾﮏ ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﻣﺨﺼﻮص ،رﻓﺘﺎر اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ در اﯾﻦ دو ﻣﺎده را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از وﺟﻮد
اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎﯾﯽ در  BECﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درک ﻣﺎ از اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی در آﯾﻨﺪه ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﺳﺎﺧﺖ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﮐﯿﻮ در ژورﻧﺎل

» «Science Advancesﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

