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Dybt nede i kælderen på Fysisk Institut i Aarhus og godt isoleret fra omverden ligger der
et lille laboratorium. Her kan man lave de koldeste atomer i hele universet, og i dette labora-
torium har jeg tilbragt størstedelen af min ph.d.-studietid med at undersøge disse atomer og i
særdeleshed, hvordan de kan bruges til at skabe en såkaldt kvasipartikel. Udover at ultrakolde
atomer er en dybt fascinerende gren af kvantefysik i sig selv, kan vi faktisk lære utrolig meget om
verden omkring os ved at studere dem. Især deres fælles opførsel, som kan føre til dannelsen
af kvasipartikler, har et stort potentiale for at forbedre mange vigtige teknologier i vores sam-
fund. Hvordan man så helt præcist laver de koldeste atomer i hele universet, og hvordan det så
at sige lykkedes at observere en kvasipartikels fødsel, er en historie, du kan læse videre om her.

Ultralave temperaturer

Hvorvidt en genstand umiddelbart er kold eller varm, kan man i de fleste tilfælde selv afgøre
ved blot at røre ved den. Hvis der er behov for at opnå en specifik temperatur af eksempel-
vis en gryde med vand, kan man også bruge et termometer til at måle dette med, og faktisk
er temperaturskalaen defineret ud fra, at vand koger ved 100 °C og fryser til is ved 0 °C. Ne-
gative temperaturer under 0 °C er heller ikke uhørt her i Danmark, og den laveste temperatur
nogensinde målt udenfor her i landet var helt nede på -31.2 °C i Thy i 1982.

Rejsen mod kolde temperaturer stopper dog ikke her, for hvis vi nu kunne fortsætte længere
ned af temperaturskalaen, så når man det såkaldte absolutte nulpunkt ved -273.15 °C. Den-
ne temperatur er meget speciel, da den faktisk sætter en nedre grænse for, hvor koldt noget
overhovedet kan være. Denne ekstreme ende af temperaturskalaen er derfor ret spændende at
undersøge, men atomer er dog ikke helt nemme at få kølet ned til disse ultralave temperaturer.
Det kræver præcist udstyr og en god isolering fra omverden, for ellers ville atomerne blot blive
varmet op igen. Det er derfor godt gemt væk fra omgivelserne nede i kælderen på Fysisk Insti-
tut, at jeg har kølet atomer helt ned til den utrolige temperatur af blot en milliardtedel af en grad
over det absolutte nulpunkt.

Ved så lave temperaturer er atomernes opførsel særdeles anderledes, end den vi kender
fra vores hverdag. Ved disse temperaturer har atomerne nemlig bevæget sig ind i den specielle
del af verden, der er bestemt af kvantemekanik, og som Niels Bohr engang beskrev: "Dem,
som ikke er lamslået, når de første gang møder kvantemekanik, kan ikke på nogen måder have
forstået det"(frit oversat). I kvantemekanikkens verden kan et atom nemlig godt opføre sig som
både en partikel og en bølge samtidigt, hvilket ellers strider imod sund fornuft og fortsat bliver
diskuteret af både fysikere og filosoffer den dag i dag.



For nogle helt bestemte atomer, vil de under nedkølingen faktisk danne et såkaldt Bose-
Einstein kondensat; også kaldet den femte fase. Bose-Einstein kondensater blev egentligt for-
udsagt af Satyendra Nath Bose og Albert Einstein for næsten 100 år siden. Endelig, i 1990’erne,
lykkedes det så at observere denne fase efter mange års arbejde i laboratorier verden over –
hvilket efterfølgende fortjent gav de tre forskere Eric Cornell, Wolfgang Ketterle og Carl Wieman
en Nobelpris i 2001.

Det er en kompleks forberedelsesproces at få kølet en samling af atomer ned til disse ultra-
lave temperaturer. Først og fremmest kræver det, at atomerne ikke er i kontakt med noget som
helst, der er varmere end dem selv. I laboratoriet udførte jeg derfor forsøgene med atomerne
fanget inde i et vakuumkammer. For at køle atomerne blev de så udsat for et nøje udvalgt design
af laserstråler, men det fik ’blot’ kølet atomerne ned til et par milliontedele af en grad over den
ønskede temperatur. Det var desværre ikke koldt nok, så til den allersidste del af kølingen blev
der i stedet brugt radio- og mikrobølger for selektivt at fjerne de varmeste atomer fra samlingen.
Denne sidste justering af nedkølingen resulterede dermed i, at det gennemsnitlige atom i den
resterende samling efterfølgende var væsentligt koldere, hvilket egentligt minder meget om en
kop kaffe, som også står og bliver koldere, når de varmeste vandmolekyler fordamper.
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Et typisk billede af et Bose-Einstein kondensat brugt til mine forsøg. Kondensatet indeholder ca.
50.000 atomer, og afbildningen er processeret, så hvid betyder en lille- og rød betyder en høj
koncentration af atomer. Billedet er genbrugt fra min afhandling.

Ved at fortsætte denne proces blev samlingen af atomer altså kølet yderligere ned indtil
en helt bestemt temperatur, hvorefter alle atomerne pludseligt blev samlet i et Bose-Einstein
kondensat. Dette skift fra frie atomer til et kondensat kan sammenlignes med vand, som og-
så pludseligt fryser til is, når temperaturen når under en bestemt temperatur, hvilket for vand
imidlertid er 0 °C. Med et Bose-Einstein kondensat af atomer fanget inde vakuumkammeret, var
forsøget altså nu klar til den videre og vigtigste del af eksperimentet.



Kvasipartikler

Elementære partikler, såsom elektroner, er med til at danne den verden, som omgiver os. Uden
elektroner er der eksempelvis ingen elektricitet, og vores ellers højteknologiske samfund ville
i så fald bestemt se anderledes ud. Der findes dog også en speciel type af partikler, eller ret-
tere kvasipartikler, som egentligt ikke er en partikel i sig selv, men derimod opstår på grund af
en stor mængde partiklers samlede opførsel. Disse kvasipartikler er ikke nødvendigvis lige så
kendte som elektroner, men de har stor betydning for arbejdet med nye teknologier. Heldigvis
er Bose-Einstein kondensater et særdeles godt miljø at studere kvasipartikler i, hvilket gjorde
det muligt for mig at udføre en række forsøg, der undersøgte disse kvasipartikler med høj præ-
cision. Udover at forbedre vores basale forståelse for kvantefysikken og den verden vi lever i,
kan denne forskning også danne et grundlag, der blandt andet kan hjælpe til i udviklingen af
højtemperatur-superledere, som er spået til at revolutionere den elektroniske verden.
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Illustration af en kvasipartikel (blå) der er dannet i en samling af ultrakolde atomer (orange). I
dette tilfælde tiltrækker kvasipartiklen de omgivende atomer, som derfor bevæger sig tættere på
den. Illustrationen er genbrugt fra min afhandling.

I 2016, lige før jeg startede på mit ph.d.-studie, lykkedes det faktisk min kommende forsker-
gruppe at måle den eftertragtede kvasipartikel, kaldet en Bose polaron, for allerførste gang.
Dog var selve skabelsen af polaronen og hele processen omkring dens levetid, derimod stadig
et stort mysterium, hvilket derfor blev omdrejningspunktet for min tid som ph.d.-studerende. Det-
te var altså et utroligt spændende men svært projekt at give sig i kast med, og meget tid gik også
blot med at udtænke, hvordan et sådant eksperiment overhovedet kunne udføres. I en afgøren-
de periode med mange, lange dage nede i laboratoriet, begyndte de første brugbare målinger
endelig at komme, og det blev tydeligt, at kvasipartiklen gradvist skabes af de ultrakolde atomers
opførsel. Da en færdig analyse af alle målingerne efterfølgende var klar, kunne disse resultater
bruges af mine teoretiske kollegaer til at teste deres modeller. Med dette makkerskab mellem



eksperimentelle- og teoretiske fysikere, lykkedes det os altså at fastslå, hvordan polaronen blev
skabt – og der blev selvsagt fejret meget, da vores forskning endelig blev udgivet.

Tankerne står dog aldrig stille hos en forsker, og knap var dette resultat udgivet, før et nyt eks-
periment var i støbeskeen. Denne gang med ikke blot én polaron men derimod med at forbinde
to polaroner til hinanden. Dette giver faktisk anledning til en hel ny type kvasipartikel kaldet en
bipolaron, hvilket har været forudsagt men ikke før observeret ved de ultrakolde atomer. Grund-
stenen til dette forsøg blev lagt på en togtur hjem fra en konference i Hamburg i februar 2020.
Dermed var de første lovende målinger altså klar, da vi som samfund løb ind i en kollektiv lock-
down af hele Danmark. En sådan ufrivillig pause fra laboratoriet har dog også visse fordele, og
det gav ro og tid til i grundighed at gennemtrævle alle tidligere målinger – hvilket gav pote, da
vi fandt nye sammenhænge, som belyste ikke bare fødslen af polaronen men også hele dens
levetid og senere død. Ikke desto mindre var det med glæde, at jeg vendte tilbage til laboratoriet
for at arbejde videre med bipolaronen. Drømmen med den resterende mængde laboratorietid
var jo, at jeg nåede at indsamle tilstrækkelig med data til at måle disse to forbundne kvasipar-
tikler, før jeg skulle skrive og aflevere min ph.d.-afhandling. Dette lykkedes lige præcist, og det
var derfor en stor fornøjelse at få lov til at beskrive ikke bare polaroner men også bipolaroner i
min afhandling.

Det har altså været en lang og kringlet vej, som førte mig igennem mit ph.d.-studie til en
dybere forståelse for ultrakolde atomer og dannelsen af kvasipartikler. Mange timer er blevet
brugt nede i laboratoriet med at finjustere udstyret, men det gør intet, når man efterfølgende får
lov at udgive og diskutere sine forsøg med sine kollegaer og nå frem til nye perspektiver – til
tider endda på tværs af forskningsfelter. Håbet for alle disse eksperimenter er jo, at vi kan lære
en smule mere af universet og os selv af dem, og at de måske endda kan være med til at skabe
et bedre fundamentet for udviklingen af morgendagens teknologier.


