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2. Opis pracy

Rozwój metod eksperymentalnych umożliwił ostatnio laboratoryjne wytwarzanie silnie oddziałujących 
oraz ultrazimnych mieszanin fermionowych. Przykładem jest praca z 2020 roku [1], gdzie wytworzono 
mieszaninę 161Dy-40K. Całkowite momenty pędów tych atomów są połówkowe (zachowują się jak 
fermiony) oraz oddziaływanie międzyatomowe jest silne i krótkozasięgowe. Takie systemy są 
szczególnie obiecujące w kontekście badania stanów nadciekłych z niekonwencjonalnymi 
mechanizmami parowania. W szczególności uważa się, że mogą pozwolić na realizację nieuchwytnego 
dotychczas stanu Fulde-Ferrella-Larkina-Ovchinnikova (FFLO) [2,3]. Mogą również pomóc lepiej 
zrozumieć takie układy jak materii jądrowa (misktura protonów i neutronów). 

Celem tej pracy jest wykonanie symulacji numerycznych mieszaniny 161Dy-40K uwięzionej w pułapce 
harmonicznej, podobnie jak w układzie eksperymentalnym [1]. Do badań numerycznych zostanie 
wykorzystany pakiet „W-SLDA Toolkit” [4]. Narzędzie to implementuje metodę funkcjonału gęstości 
dla ultrazimnych gazów atomowych. W ramach pracy dyplomant zbada numerycznie właściwości 
fizyczne układu 161Dy-40K  w funkcji temperatury, częstości ω potencjału pułapkującego oraz względnej 
ilości atomów NDy/NK. Główny nacisk zostanie położny na sprawdzenie, czy teoria funkcjonału gęstości 
przewiduje pojawienie się w tym układzie egzotycznych stanów nadciekłych, takich jak  FFLO. 

Praca ma charakter badawczy. W celu realizacji tej pracy dyplomant otrzyma dostęp do klastra 
obliczeniowego Wydziału Fizyki PW. 

Jako podstawowe narzędzie badawcze zostanie wykorzystana teoria funkcjonału gęstości. Jest to 
obecnie najpopularniejsza metoda teoretyczna wykorzystywana do badania materiałów i ciał stałych. Z
tego powodu praca może być realizowana przez studentów specjalności Fizyka komputerowa oraz 
Materiały i nanostruktury. 
 

3. Zakres zadań do wykonania przez dyplomanta

1. Zapoznanie się z podstawami własnościami ultrazimnych gazów atomowych [5]. 
2. Zapoznanie się egzotycznymi formami stanu nadciekłego (faza FFLO, separacja faz) 

[2,3]. 
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3. Zapoznanie się z teorią funkcjonału gęstości oraz pakietem W-SLDA [4].
4. Konfigracja pakietu do obliczeń dla mieszanin 61Dy-40K.
5. Wykonanie obliczeń dla różnych temperatur, częstości potencjału pułpkującego oraz 

ilości atomów. 
6. Analiza otrzymanych wyników, identyfikacja otrzymanych typów faz nadciekłych, 

konkluzje dotyczące diagramu fazowego.
7. Przygotowanie pracy dyplomowej.  
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7. Czy temat był zgłaszany w poprzednich naborach? 
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