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Abstrakt: Hlavným cieľom tejto práce je konštrukcia nízkoteplotnej apara-

túry umožňujúcej výskum kvantovej turbulencie v supratekutom héliu (He II)
pomocou mikrorezonátoru a štúdium prechodu k turbulencii v oscilačnom prú-
dení He II v rozmedzí teplôt 2,170 K až 1,293 K. Bola navrhnutá a skonštruovaná
aparatúra pozostávajúca z supravodivého vibrujúceho mikrodrôtiku a tzv. fontá-
novej pumpy, ktorú sme po charakterizácii oboch zariadení využili na štúdium
nestabilít vznikajúcich v prúdení He II. Konkrétne sme sa zamerali na otázku, či
ich pôvod môžeme hľadať v klasickej turbulencii normálnej zložky supratekutého
hélia, podobne ako je tomu v prípade známych oscilujúcich ladičiek alebo je za
nestability oscilačného prúdenia vznikajúce v okolí mikrorezonátoru zodpovedný
vznik kvantovaných vírov v supratekutej zložke He II. Aby sme tieto nestabi-
lity mohli rozlíšiť, boli z Navierových-Stokesových rovníc odvodené zákonitosti
škálovania odporových síl v klasickom oscilačnom prúdení, ktoré sme aplikovali
na normálnu zložku supratekutého hélia. To nám mimo iné umožnilo taktiež
overiť rozsah platnosti fungovania mikrorezonátoru vo vysokofrekvenčnej limite
oscilačného prúdenia. Na záver sme preskúmali, či je možné aby mikrorezonátor
principiálne fungoval ako detektor stacionárneho prúdenia vyvolávaného fontá-
novou pumpou a naše kladné výsledky poukazujú na možnosti ďalšieho využitia
supravodivých drôtikov a podobných mikrorezonátorov.

Klíčová slova: supratekuté hélium kvantová turbulence MEMS
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Abstract: The principal aim of this Thesis is the construction of a cryogenic

setup for the investigation of quantum turbulence in superfluid helium (He II)
using microresonators and a to perform a study of the transition to turbulence
in oscillatory flow of He II in the temperature range from 2.170 K down to 1.293
K. We have designed and constructed a setup consisting of a superconducting
vibrating microwire and a so-called fountain pump, and, after initial testing and
characterization, used it to probe the instabilities occurring in the flow of He
II. Specifically, we were interested in the origin of the instabilities in the flow
around the microwire and in the question whether they originate mostly from
classical-like flow of the normal component, as is often the case with the well-
known tuning forks, or whether they are related to the generation of quantized
vortices in the superfluid component of He II. To distinguish between these two
types of instabilities, we have derived from the Navier-Stokes equations scaling
laws related to drag forces in classical oscillatory flow, which we have applied to
the normal component of superfluid helium. This also enabled us to verify the
validity of the high-frequency limit of oscillatory flow for the case of the microwire.
Finally, we have examined the capability of the microwire resonator as a detector
of an external stationary flow generated by a fountain pump, and our positive
results hint at the application possibilities of such superconducting microwires or
similar devices in the future.

Keywords: superfluid helium quantum turbulence MEMS
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Úvod
Objav hélia sa pripisuje anglickému fyzikovi a astronómovi Lockyerovi, ktorý

na základe pozorovaní slnečného spektra potvrdil v roku 1868 jeho existenciu.
Významným míľnikom, braným za počiatok fyziky nízkych teplôt, sa stalo skva-
palnenie hélia v roku 1908. Heike Kamerlingh Onnes vtedy znížil teplotu hélia
4He až k bodu varu (4,2 K za atmosférického tlaku), a ako prvý tak dosiahol jeho
kvapalnú fázu. Znižovaním tlaku bol Onnes schopný posunúť bod varu a dosiah-
nuť ešte nižších teplôt, čo neskôr viedlo aj k udeleniu Nobelovej ceny v roku 1913
za skúmanie nízkoteplotných javov, skvapalnenie hélia a objav supravodivosti or-
tute.

Postupom času sa ukázalo, že pri dostatočne nízkych teplotách nastávajú sig-
nifikantné zmeny vlastností kvapalného hélia. Presnejšie dochádza k fázovému
prechodu druhého druhu, tzv. λ prechod, pri teplote približne 2,17 K (tzv. λ
bod), kde klasická kvapalná fáza označovaná ako He I prechádza do supratekutej
fázy, He II. Podmienky jednotlivých fázových prechodov hélia sú znázornené na
obrázku 1. Supratekuté hélium sa vyznačuje veľmi vysokou tepelnou vodivosťou a
nízkou viskozitou, čo z nej robí látku zaujímavú pre ďalší výskum, nielen v oblasti
mechaniky tekutín.

Obr. 1: Fázový diagram hélia 4He. [2]

Supratekutosť bola objavená v roku 1937 zásluhou ruského fyzika Pyotra Ka-
picu, ktorý publikoval niekoľko článkov pojednávajúcich o tomto novom stave
látok. Nezávisle od Kapicu objavili v rovnakej dobe supratekutosť aj J. F. Allen
spolu s A. D. Misenerom v Cambridge. Vzápätí na to vytvoril Lev Davidovič
Landau úplnú teóriu kvantových tekutín za nízkych teplôt, za čo bol neskôr oce-
nený Nobelovou cenou v roku 1962. Landau a Tisza vytvorili nezávisle dva rôzne
popisy supratekutého hélia1, čo následne viedlo k vytvoreniu dvojkvapalinového
modelu, ktorý vysvetľuje správanie hélia za teplôt nižších ako je λ-bod, kde je
hélium predstavené ako zmes normálnej a supratekutej zložky v pomere závislom
na teplote. Separátne tiež vytvoril teóriu kvantových tekutín Boseho typu pre
4He a Fermiho typu pre izotop hélia 3He.

1Tiszov popis sa opieral o Bose-Einsteinovu kondenzáciu a Landau uvažoval spektrum te-
pelných excitácií.
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Pre supratekutú zložku hélia je charakteristická prakticky nulová viskozita a
pri jej prúdení je vylúčený vznik klasickej turbulencie. Experimentálne potvrdený
model vypracovaný Richardom Feynmanom však hovorí o tzv. kvantovej turbu-
lencii. V prúdiacej supratekutej kvantovej tekutine je možný vznik kvantovaných
vírov, identických a s pevne danou šírkou jadra. Zhluk náhodne orientovaných
kvantových vírov môžeme nazvať kvantovou turbulenciou predstavujúcou proto-
typ klasickej turbulencie.

Túžba skúmať mechaniku kvantových tekutín viedla k otázke, ako vytvoriť
prúdenie, a následne aj turbulenciu, v héliu. V dnešnej dobe sa najčastejšie vy-
užívajú oscilujúce telesá vložené do kvapalného hélia, ako napríklad torzne kmita-
júce disky alebo oscilujúce ladičky. Ďalšou možnosťou je využiť tzv. counterflow,
kde sa pomocou odporového drôtiku, na jednej strane aparatúry, vytvorí proti-
chodné prúdenie normálnej a supratekutej zložky. My sme sa rozhodli využiť na
konštrukciu jednosmerného prúdenia kvapalného hélia tzv. fontánový efekt, ktorý
je bližšie popísaný v nasledujúcich kapitolách.

Vytvorenú turbulenciu je možné detekovať napríklad skrz tepelné vlny dru-
hého zvuku. Perspektívnou metódou detekcie zmien v prúdení je využitie mikro-
rezonátorov. Ide o tenké drôtové slučky uložené v smere homogénneho magnetic-
kého poľa, na ktorých sa pri pohybe indukuje napätie. V tejto práci sa pokúsime
zistiť, do akej miery sme schopný detekovať zmeny v prúdení v supratekutom
héliu pomocou mikrorezonátorov.
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1. Teória
1.1 Mechanika tekutín

1.1.1 Ideálne tekutiny
Základným pojmom nevyhnutným pre budovanie teórie mechaniky tekutín je

častica tekutiny. S uvážením, že všetky problémy skúmané v oblasti dynamiky
tekutín považujeme za makroskopické, môžeme tekutiny vnímať v zmysle konti-
nua. Za časticu tekutiny tak budeme brať objem tekutiny, ktorý je veľmi malý
v porovnaní s rozmermi pozorovaných útvarov prúdenia no stále obsahuje veľké
množstvo molekúl daného média.

Plnú informáciu o stave prúdiacej tekutiny sme schopný určiť zadaním pia-
tich funkcií. Tri z nich predstavujú zložky vektora rýchlosti prúdenia v=v(r,t)
a zvyšné dve skalárne veličiny popisujú termodynamický stav tekutiny, za ktoré
sa bežne volia tlak p(r,t) a hustota ρ(r,t). Všetky spomenuté veličiny sú pri-
tom funkciami polohového vektoru r (súradnice x,y,z) a času t. V súvislosti s
týmito premennými môžeme popisovať kontinuum tzv. Lagrangeovou metódou,
kde sledujeme pohyb častíc tekutiny v čase. My však budeme pracovať s Eulerovu
metódu popisu kontinua, kde v danom čase určíme všetkých päť veličín vo fix-
ných bodoch priestoru, čím v prípade rýchlosti vytvoríme vektorové pole. Vrámci
časového vývoja nás následne nebude zaujímať sledovanie jednotlivých častíc ale
zmena vytvoreného poľa, resp. zmena skalárnych veličín v jednotlivých bodoch
priestoru.

Samozrejme očakávame, že sa v systéme obsahujúcom tekutinu bude zachová-
vať jej hmotnosť. Túto vlastnosť vyjadruje rovnica kontinuity, ktorú tu uvádzame,
ako ju v svojej práci odvodil Landau [1]

∂ρ

∂t
+ div(ρv) = 0, (1.1)

kde ρ vyjadruje hustotu tekutiny, v jej rýchlosť a t predstavuje čas. Výraz v
divergencii vyjadruje množstvo tekutiny, ktoré za jednotku času pretečie cez jed-
notkový objem (kolmý na smer toku). Tento vektor rovnobežný so smerom tečenia
nazývame hustota hmotnostného toku j, ktorá je daná vzťahom

j = ρv. (1.2)

Landau [1] ďalej odvádza pohybovú rovnicu, platnú pre ideálne tekutiny, na-
zývanú Eulerova rovnica1, ktorá predstavuje tri vzťahy pre jednotlivé zložky rých-
losti a je fundamentálnou rovnicou v popise dynamiky tekutín, v tvare

∂v
∂t

+ (v · grad)v = −1
ρ

gradp. (1.3)

kde p vyjadruje tlak.
V prípade stacionárneho prúdenia, kde je rýchlostné pole v čase nemenné,

sa pohybová rovnica ešte zjednoduší. Ak budeme napríklad uvažovať stacionárne
1Ako prvý ju odvodil L.Euler v roku 1755.
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prúdiacu ideálnu tekutinu v trubici, môžeme jej pohyb pozdĺž zvolenej prúdnice
popísať pomocou Bernoulliho rovnice [1]

1
2v2 + w = konst., (1.4)

kde w predstavuje špecifickú entalpiu. V prípade potenciálového prúdenia, s nulo-
vou vírivosťou, platí rovnica (1.4) dokonca v celom objeme tekutiny. V rovniciach
(1.3) a (1.4) neuvažujeme vplyv gravitačného poľa.

1.1.2 Viskózne tekutiny
V tejto podkapitole sa budeme zaoberať reálnymi tekutinami, v ktorých ne-

platí absencia viskozity a tepelnej vodivosti. Pre naše účely môžeme použiť pred-
poklad nestlačiteľnosti, matematicky vyjadrený pomocou vzťahu

divv = 0, (1.5)

čo značne zjednodušuje tvar pohybových rovníc. Dynamiku viskóznej nestlači-
teľnej tekutiny tak môžeme popisovať pomocou pohybových rovníc nazývaných
Navier-Stokesove rovnice, ktoré podľa [1] dávajú

∂v
∂t

+ (v · grad)v = −1
ρ

gradp + ν△v. (1.6)

Tieto rovnice sa zhodujú s Eulerovími rovnicami (1.3) až na viskózny člen, na
pravej strane rovnice, závislý na kinematickej viskozite ν. Kinematická viskozita
popisuje podiel dynamickej viskozity η a hustoty.

Pre následný popis prúdenia je veľmi vhodné zaviesť bezrozmerné parametre
jednoznačne určujúce jeho charakter. Prvým krokom v získaní takéhoto para-
metru je zaviesť si charakteristické dĺžkové merítko L, vyjadrujúce napríklad roz-
mer obtekaného telesa v smere prúdu a charakteristickú rýchlosť U, určenú rých-
losťou pohybu daného telesa. Všetky veličiny vystupujúce v Navier-Stokesových
rovniciach tak môžeme vyjadriť v ich bezrozmerných ekvivalentoch (označených
čiarkou) pomocou L a U

v′ = v

U
, r′ = r

L
, p′ = p

ρU2 . (1.7)

Dynamické rovnice, pre stacionárny prípad, vyjadrené v týchto veličinách tak
nadobúdajú bezrozmerný tvar [2]

(v′ · grad′)v′ = −grad′p′ + 1
Re

△′v′. (1.8)

Parameter vystupujúci v uvedenej rovnici nazývame Reynoldsovo číslo a je rovný
Re=UL/ν. Značnou výhodou zavedenia tohto parametru je jeho význam v cha-
rakterizácii prúdenia. V prípade viacero geometricky podobných stacionárnych
prúdení sú ich dynamické vlastnosti dané len Reynoldsovym číslom. Bude teda
platiť, že stacionárne prúdenie okolo telies rovnakého tvaru, napríklad gule, so
zhodnými okrajovými podmienkami bude z dynamického hľadiska zhodné, ak sa
budú rovnať parametre Re týchto prúdení, nezávisle na ostatných parametroch.
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Tejto vlastnosti hovoríme princíp dynamickej podobnosti. Je však nutné si uve-
domiť, že ak obtekaným telesom nie je guľa, tak geometria prúdenia závisí na
orientácii telesa. Najlepším príkladom je obtekanie dosky uloženej v smere prú-
denia a uloženej kolmo na tečúcu tekutinu.2

Z rovnice (1.8) je ďalej zrejmé, že Re vyjadruje mieru relevantnosti viskóznych
síl v prúdení. Pri hodnotách parametru menších ako jedna prevládajú viskózne sily
a v Navier-Stokesových rovniciach môžeme zanedbať nelineárny člen (v · grad)v,
čím sa značne zjednoduší riešenie pohybových rovníc. V takom prípade hovoríme
o laminárnom prúdení. Pre prípad veľkých Reynoldsovych čísel (Re»1) sa význam
viskozity stráca a prúdenie prechádza do turbulencie kvôli nelinearite pohybových
rovníc.

1.1.3 Prechod do turbulencie
V predchádzajúcej kapitole sme spomenuli, že pri splnení istých predpokla-

dov prechádza laminárne prúdenie do turbulencie. V reálnych prúdeniach dokonca
musíme vo väčšine prípadov hovoriť o turbulentnom prúdení. Koncom 19. storo-
čia sa problematikou vážnejšie zaoberal írsky fyzik Osborne Reynolds, ktorý v
sklenenom kanále vizualizoval turbulenciu v stacionárnom prúdení pomocou roz-
pustných farbív. Do dnešnej doby však nevznikla rigorózna definícia turbulencie.
Hovoríme len o jej charakteristických vlastnostiach ako sú, nepravidelnosť, cha-
otickosť, zložité rotačné prúdenie na veľkom rozsahu dĺžkových škál a zvýšený
prenos tepla, hybnosti resp. hmoty.

Reynolds na základe svojich pozorovaní následne rozdelil rýchlostné pole na
fluktuačnú časť v′ popisujúcu vzniknuté víry a rýchlosť stredného prúdu v, ktorý
unáša vírové klbko v smere prúdenia. Môžeme teda písať

v = v + v′, ⟨v⟩ = v, ⟨v′⟩ = 0. (1.9)

Kde prvá rovnica vyjadruje rozdelenie rýchlostného poľa a ďalšie dve ukazujú
relácie platné pre časovo stredované výrazy.

Dynamické rovnice pre fluktuačnú časť prúdenia vedú k záveru, že turbulent-
nému prúdeniu je dodávaná energia ϵ na veľkých priestorových merítkach, pove-
dzme L, skrz interakciu so stredným prúdom. Strata energie následne prebieha
vplyvom viskóznej disipácie v oblasti malých charakteristických rozmerov víro-
vých štruktúr. Rozmerovú škálu, na ktorej začína dochádzať k viskóznej disipácii
nazývame Kolmogorovova dĺžka, typicky označovaná η, ktorá je daná vzťahom
[3]

η =
(

ν3

ϵ

) 1
4

. (1.10)

Kde ν predstavuje kinematickú viskozitu. Množstvo disipovanej energie turbu-
lentného prúdenia v oblasti pod Kolmogorovou dĺžkou môžeme následne určiť
podľa vzťahu, ktorý uvádza aj [2]

ϵ = ν⟨ω2⟩. (1.11)

2Prípady stojaceho telesa obtekaného tekutinou a telesa pohybujúceho sa v stojacej tekutine
považujeme z hľadiska matematického popisu za zhodné.

6



Obr. 1.1: Závislosť spektrálnej energie
homogénnej izotropnej turbulencie na
rozmerovej škále vírových štruktúr.

Veličina ⟨ω2⟩ predstavuje stredný
kvadrát vírivosti, ktorá sa definuje
ako ω=rot v. Uvážením tvaru Rey-
noldsovho čísla, tak ako bolo defino-
vané v predchádzajúcej kapitole, ktoré
je priamo úmerné charakteristickému
rozmeru prúdenia dostávame rovnaký
záver o oblastiach prijímania a disipá-
cie energie. Pre víry o rozmeroch ∼L je
Re veľké a viskozita teda nehrá žiadnu
rolu (ako sme diskutovali na konci
predchádzajúcej kapitoly). Vplyv vis-
kozity začne byť signifikantný až pri
hodnotách Re∼1, čo nastáva práve pod
špecifickou dĺžkou η, kde hovoríme o
disipačnej oblasti.

Je teda zjavné, že musí existovať istý mechanizmus, ktorý prenáša energiu
od veľkých vírov k tým najmenším. Kolmogorov tento mechanizmus popísal v
svojej teórii K41, kde tvrdí, že v homogénnej izotropnej turbulencii3 sa veľké
vírové štruktúry kaskádovito rozpadávajú na menšie, pri zachovávaní pomeru
zmenšovania rozmerovej škály vírov (tj. ln/ln+1=konšt). Túto oblasť energetického
spektra turbulentného prúdenia, medzi dĺžkami L a η, nazývame inerciálna a
takmer vôbec v nej nedochádza k disipácii. V svojej teórii Kolmogorov odvodil
aj vzťah závislosti energie od vlnového vektora k, nepriamo úmerne udávajúceho
rozmerovú škálu, len na základe rozmerovej analýzy platný v inerciálnej oblasti.
Tento vzťah tvrdí, že sklon energetického spektra E(k) vyjadreného v log-log grafe
je v inerciálnej oblasti rovný -5/3, teda E(k) ≈ k−5/3. Graf energetickej bilancie
zo všetkými spomenutými oblasťami je znázornený na obrázku 1.1.

Ako sme uviedli už skôr, geometria stacionárneho prúdenia je pre prípad vy-
braného telesa v špecifikovanom objeme tekutiny daná len hodnotou Reynold-
sovho čísla. Prechod od laminárneho obtekania k turbulentnému sa preto vy-
značuje viacerými fázami tvaru úplavu za telesom, práve v závislosti na Re. Na
obrázku 1.2 je znázornený prípad obtekania valca viskóznou tekutinou v neko-
nečnom objeme.

O laminárnom obtekaní môžeme hovoriť v prípade Re∼1, kde je prúdenie sy-
metrické podľa osi prechádzajúcej stredom telesa a kolmej na smer prúdu. Pri
zväčšovaní Re sa za valcom vytvorí dvojica vírov, ktoré postupne rastú. Po dosia-
hnutí hodnoty Re∼100 začne dochádzať k striedavému odtrhávaniu vznikajúcich
vírov, čím sa vytvorí takzvaná Karmánova vírová rada. V prúdení okolo valca
definovanom ešte väčším Reynoldsovym číslom je v úplave za telesom už plne
rozvinutá turbulencia.

3Kolmogorov pracoval pri odvodení svojej teórie K41 s predpokladmi homogénnej a izot-
ropnej turbulencie na malých rozmerových škálach, čo však vo väčšine reálnych prípadov nie
je splnené. Preto bola na jeho teóriu mierená istá dávka kritiky, napríklad aj od Landaua.
Kolmogorov svoju teóriu neskôr ešte upravil do tzv. K62.
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1.1.4 Odpor v prúdení

Obr. 1.2: Zmena geometrie prúdenia za val-
com pri rastúcom Reynoldsovom čísle. Od-
rážka b) zobrazuje Karmánovu vírovú radu.
V časti d) je znázornená plne rozvinutá tur-
bulencia v úplave za telesom. [2]

Na teleso pohybujúce sa vo vis-
kóznej tekutine samozrejme pôsobí
odporová sila v smere proti jeho
pohybu. Veľkosť tejto sily závisí
na viacerých parametroch ako na-
príklad na relatívnej rýchlosti te-
lesa voči tekutine v, na plošnom
rozmere telesa S v smere kolmom
k prúdu či na hustote tekutiny ρ.
Môžeme teda zaviesť bezrozmerný
parameter zvaný súčiniteľ odporu
CD, pomocou ktorého sme schopný
kvantifikovať odpor na teleso po-
hybujúce sa v tekutine.

Súčiniteľ odporu sa definuje
na základe odporovej rovnice a je
daný vzťahom [4]

CD = FT
1
2ρv2S

, (1.12)

kde pôsobiacu odporovú silu zna-
číme FT . Z tvaru CD vyplýva dô-
ležitá vlastnosť, a to jeho závislosť
na Reynoldsovom čísle. Pre teleso
daného tvaru a rozmerov teda sú-
činiteľ odporu nie je konštantnou, ale klesá s rastúcim Re. Existuje istá hodnota
Re, pri ktorej dochádza k výraznému poklesu CD, kde hovoríme o tzv. kríze od-
poru. Napríklad v prípade obtekania valca k tomu dochádza pre Re∼106. Graf
tejto závislosti je znázornený na obrázku 1.3.

Obr. 1.3: Závislosť súčiniteľa odporu CD na Reynoldsovom
čísle Re pri obtekaní valca.

8



1.1.5 Oscilačné prúdenie
Pre popis oscilačného prúdenia sa obecne hodí zaviesť iné bezrozmerné pa-

rametre ako pre vyššie diskutované stacionárne prúdenie. Pre vyjadrenie Navier-
Stokesových rovníc v bezrozmernom tvare existuje viacero možností, kde okrem
charakteristickej rýchlosti a rozmeru existuje ešte charakteristický čas, za ktorý
sa rýchlosť mení, daný periódou oscilácií. Alternatívne môžeme zaviesť ďalšiu
charakteristickú dĺžku, a to viskóznu hĺbku vniku δ, danú [1]

δ =
√

2ν

ω
, (1.13)

kde ν predstavuje kinematickú viskozitu a ω je uhlová frekvencia oscilácií.
Na základe pomeru charakteristickej veľkosti telesa D k δ môžno popísať dva

krajné prípady. Ak platí, že D ≪ δ, tak sa oscilačné prúdenie chová v rámci jed-
nej periódy ako séria stacionárnych prúdení s harmonicky premenlivou rýchlosťou
(limita nízkych frekvencií), ktorá sa mení na charakteristickej dĺžke rovnej roz-
meru telesa D. Tento prípad nás ale nebude ďalej zaujímať. Ak je naopak D ≫ δ,
hovoríme o vysokofrekvenčnej limite a v závislosti na geometrii a kvalite povrchu
telesa sa vhodnou charakteristickou dĺžkou môže stať práve viskózna hĺbka vniku
δ.

Pre lepšie pochopenie chovania oscilačného prúdenia vo vysokofrekvenčnej
limite je vhodné urobiť odhad veľkosti členov Navier-Stokesovej rovnice a previesť
ju na bezrozmerný tvar. Obrázok 1.4 znázorňuje štyri prípady, ktoré môžu nastať
v závislosti na tvare telesa a hrubosti jeho povrchu. Keďže sa pri vyšetrovaní
nestabilít uvažuje v odhade vždy skôr maximálna hodnota daného členu v okolí
telesa, je nutné tieto prípady rozlíšiť, pretože vedú na rozdielne výsledky. Odhady
veľkostí jednotlivých členov sú zhrnuté v tabuľke 1.1.

Prípad Odhad členu (v · grad)v
a) v2/δ
b) v2/R
c) ?
d) v2/δ

Tabuľka 1.1: Zhrnutie odhadu veľkosti nelineárneho členu v Navier-Stokesových
rovniciach popisujúceho zotrvačné sily pre prípady a) - d) na obrázku 1.4. Pre
prípad c) nieje odhad ľahko vykonateľný. Člen s časovou deriváciou dv/dt je vždy
možné odhadnúť ako ωv, člen popisujúci viskózne sily ako v/δ2 a bezrozmerný
tlak je volený ako p′ = p/(ρv2).

Odpovedajúci bezrozmerný tvar Navier-Stokesových rovníc môže byť odvo-
dený obdobným spôsobom ako pre stacionárne prúdenie, viz. vyššie. V prípadoch
a) a d) dostaneme zhodný tvar

1
Reδ

dv′

dt′ + (v′ · grad′)v′ = −grad′p′

ρ
+ 1

Reδ

△′v′, (1.14)

kde vystupuje len nami zavedené oscilačné Reynoldsovo číslo Reδ = δv/ν. Pre
prípad b) však dostaneme tvar

1
KC

dv′

dt′ + (v′ · grad′)v′ = −grad′p′

ρ
+ 1

KC

△′v′, (1.15)
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Obr. 1.4: Znázornenie obtekania telies veľkosti 2R rôzneho tvaru a hrubosti po-
vrchu vo vysokofrekvenčnej limite oscilačného prúdenia (R ≫ δ). Rozlišujeme
prípady: a) telesa s ostrými hranami, b) hladké zaoblené telesá, c) zaoblené te-
lesá s hrubosťou povrchu porovnateľnou s viskóznou hĺbkou vniku, d) telesá s
hrubosťou povrchu výrazne prevyšujúcou viskóznu hĺbku vniku. Pre odhad veľ-
kosti nelineárneho členu Navier-Stokesových rovníc je podstatná derivácia rých-
losti v dotyčnicovom smere, označenom šípkami v rôznych miestach v blízkosti
telies. Farebne je pritom označená charakteristická dĺžka, na ktorej sa rýchlosť v
dotyčnicovom smere mení. Modrej farbe odpovedá pozvoľná zmena rýchlosti na
dĺžke porovnateľnej s rozmerom telesa, červenej naopak prudšia zmena rýchlosti
na dĺžke porovnateľnej s δ. V prípade c) sa rýchlosť v dotyčnicovom smere mení
na charakteristickej vzdialenosti ležiacej v intervale medzi δ a R, ktorú nemožno
odhadnúť bez presnej znalosti geometrie a povrchu telesa.

kde použijeme Keuleganovo-Carpenterovo číslo definované ako [5], [6] KC =
v/(fR), kde f = ω/(2π) je frekvencia oscilácií (kmitočet). V prípade c) nieje
možné nájsť jediný bezrozmerný parameter popisujúci prúdenie a bolo by nutné
použiť dva nezávislé parametre vystihujúce pomery medzi všetkými zastúpenými
dĺžkovými merítkami, ako sú rozmer telesa, viskózna hĺbka vniku a hrubosť po-
vrchu.

Ako dôsledok analýzy vykonanej vyššie uvádzame, že odporové sily pôsobiace
na teleso vyjadrené bezrozmerným súčiniteľom odporu CD (zavedeným analogicky
k prípadu stacionárneho prúdenia) budú funkciou len bezrozmerných parametrov
vystupujúcich v Navier-Stokesových rovniciach, teda v prípadoch a) a d) len
funkciou Reδ a v prípade b) len funkciou KC .
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1.2 Supratekutosť a kvantové javy

1.2.1 Supratekutosť 4He
O supratekutosti môžeme hovoriť, ako o špeciálnom stave látky, ktorý úzko

súvisí s Bose-Einsteinovou kondenzáciou, aj keď uvedené pojmy nemôžeme sto-
tožniť4. Najbežnejšími látkami, u ktorých je možné dosiahnuť supratekutý stav sú
izotopy hélia 4He a 3He. My sa ale budeme zaoberať len bežnejším izotopom, 4He,
ktoré sa získava prevažne z ložísk zemného plynu. Pri popise kvapalného hélia je
však nutné použiť kvantovú mechaniku, čo ho radí do skupiny kvantových kva-
palín. Supratekutý stav hélia, označovaný He II, nastáva pri jeho schladení pod
λ-bod5 (2,17 K), ako sme to už popísali v úvode. Podmienky prechodu do sup-
ratekutej fázy sú znázornené na fázovom diagrame hélia, viz. obrázok 1 v úvode.
V sklenenom kryostate je možné jednoducho pozorovať tento prechod, kde sa
mení bublinový var v celom objseme, typický pre He I, na odparovanie z povr-
chu, vďaka prudkému nárastu tepelnej vodivosti. Neplatí ale, že sa pri λ-prechode
okamžite zmení všetka kvapalina na supratekutú. V skutočnosti sa supratekuté
hélium správa ako dvojzložková kvapalina s teplotnou závislosťou, ako je popísané
v nasledujúcej sekcii.

1.2.2 Dvojkvapalinový model
Model, ktorý bol vyvinutý Landauom, hovorí o koexistencii normálnej a sup-

ratekutej zložky v zmesi, pričom každú zo zložiek musíme popísať osobitými ve-
ličinami. Normálna zložka sa správa ako viskózna kvapalina, má hustotu ρn a
jej pohyb je popísaný rýchlostným poľom vn. Pre supratekutú zložku podobne
zavádzame ρs a vs a má nulovú viskozitu a skvelé tepelno vodivostné vlastnosti.
Pomer zastúpenia jednotlivých zložiek v supratekutom héliu je pritom závislý na
teplote, čo vidno z obrázku 1.5. S uvážením toho je zrejmé, že pre celkovú hustotu
kvapalného hélia ρ musí platiť

ρ = ρn + ρs. (1.16)

Rovnako ostáva v platnosti aj rovnica kontinuity, ktorá podľa vzoru (1.1) nado-
búda tvar

∂ρ

∂t
+ div(ρnvn + ρsvs) = 0. (1.17)

Pretože supratekutá zložka nenesie entropiu, teda ani nedisipuje energiu, vystu-
puje v rovnici kontinuity pre hustotu entropie iba člen obsahujúci normálnu zložku
kvapaliny. Bude teda platiť

∂(ρs)
∂t

+ div(ρsvn) = 0, (1.18)

kde s predstavuje entropiu na jednotku hmotnosti He II.
Na obrázku 1.5 je na základe Andronikashviliho experimentu [7] znázornené,

ako sa mení zastúpenie normálnej a supratekutej zložky v teplotnej závislosti.
4U 3He nemá samozrejme vôbec zmysel uvažovať Bose-Einsteinovu kondenzáciu, pretože

atómy 3He sa chovajú ako fermióny
5Tento názov pramení z tvaru závislosti merného tepla na teplote, ktorá má v oblasti kritickej

teploty tvar písmena λ
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Spomenutý experiment určoval hustotné zlomky pomocou torznej oscilácie diskov
v He II. Nad λ-bodom existuje samozrejme len normálne kvapalné hélium. Pri
následnom poklese teploty prudko narastá podiel supratekutej zložky, až kým je
takmer všetka kvapalina supratekutá (okolo 0.7K).

Posledným dôležitým krokom v zavedení dvojkvapalinového modelu je nájde-
nie pohybových rovníc pre obe zložky He II, ktoré by sa mali podobať Navier-
Stokesovým rovniciam. Ich obecný tvar uvádza napríklad Skrbek [2]

ρn[∂vn

∂t
+(vn·∇)vn] = −ρn

ρ
∇P −ρsS∇T −ρnρs

2ρ
∇(vn−vs)2+Fns+ηn△2vn, (1.19)

ρs[
∂vs

∂t
+ (vs · ∇)vs] = −ρs

ρ
∇P − ρsS∇T − ρnρs

2ρ
∇(vn − vs)2 − Fns. (1.20)

Veličina Fns predstavuje prípadné vzájomné trenie jednotlivých zložiek. V rov-
niciach ďalej vystupuje tlak P, teplota T a špecifická entropia S. Dynamickú
viskozitu normálnej zložky sme označili ηn. Je zaujímavé si uvedomiť, že v prí-
pade gradT=0, Fns = 0 a (vn − vs) = 0 (žiaden counterflow), prechádza rovnica
pre normálnu zložku na Navier-Stokesove rovnice pre viskóznu tekutinu a rovnica
pre supratekutú zložku na Eulerovu rovnicu pre ideálnu tekutinu, ako sa dalo
očakávať.

Obr. 1.5: Teplotná závislosť zastúpenia normálnej (červená) a supratekutej
(modrá) zložky v He II vytvorená podľa Andronikashviliho experimentu.

1.2.3 Fontánový efekt
Jedná sa o efekt, ktorý je dôsledkom dynamických rovníc dvojkvapalinového

modelu (1.19), (1.20) a využíva sa na vytváranie prúdenia He II v otvorenom alebo
uzavretom obvode, ako princíp funkcie termomechanickej (fontánovej) pumpy.
Veľkou výhodou fontánovej pumpy je jej konštrukčná jednoduchosť, čo súvisí aj
s vysokou spoľahlivosťou, a v súčasnosti sa používa napríklad v oblasti vesmír-
nych letov (ARCADE). Pumpa pozostáva iba z poréznej prepážky a ohrievača a
podmienkou funkčnosti je teplota pod λ-bodom. Supratekutá zložka He II môže

12



totiž bez problémov pretekať poréznou prepážkou ale normálnej zložke v tom
bráni jej viskozita. Ak teda uložíme ohrievač tesne za poréznu prepážku, môžeme
zvýšením teploty zvýšiť podiel normálnej zložky za prepážkou (ako možno vidieť
z obrázka 1.5). Vytvorí sa tak chemická nerovnováha a prepážkou bude pritekať
supratekutá zložka. Vznikajúca normálna zložka však nemôže odtekať cez pre-
pážku a dôjde k vytvoreniu tlakového gradientu smerujúceho od prepážky, ktorý
bude poháňať prúdenie v tomto smere. Veľkosť vzniknutého tlakového gradientu
je pritom úmerná teplotnému rozdielu ∆T skrz vzťah [8]

∆P = ρs∆T, (1.21)

kde s vyjadruje špecifickú entropiu a ρ je hustota hélia.
Prostredníctvom zákonov zachovania energie a hmoty možno ďalej odvodiť

lineárnu závislosť hmotnostného toku hélia Ṁ na množstve ohrievačom dodáva-
ného tepla Q̇ za jednotku času [9]

Ṁ = Q̇

sT
. (1.22)

V minulom storočí sa po technickej stránke skúmaniu tejto závislosti venovalo
viacero skupín, ako napríklad [9] a [10] a ukázalo sa, že fontánová pumpa pra-
cuje v dvoch rozdielnych módoch. Pre malé hmotnostné toky, v tzv. laminárnej
oblasti, sa namerané závislosti zhodovali so vzťahom (1.22), no pre hodnoty dodá-
vaného tepla nad istou kritickou hodnotou prešla pumpa do turbulentného režimu
a nárast hmotnostného toku pri zvyšovaní množstva dodávaného tepla zvoľňuje
a konverguje k istej maximálnej hodnote toku.

Vyjadrením hmotnostného toku, ako súčin hustoty hélia ρ a objemového toku
hélia A·vn, kde A je plocha, ktorou hélium odteká, kolmá na rýchlosť normálnej
zložky He II vn, môžeme vzťah (1.22) upraviť na tvar

Q̇ = sTρAvn. (1.23)

Výhodou tohto vzťahu je, že obsahuje len ľahko merateľné veličiny.
V závislosti k vzťahu 1.23 je možné odvodiť účinnosť zariadenia pracujúceho

na princípe fontánového efektu ako

ϵ = sTAρv

Q̇
, (1.24)

kde v predstavuje reálne nameranú rýchlosť vytváraného prúdenia.

1.2.4 Kvantové víry v He II
Ako sme spomenuli už skôr, popis supratekutého He II je nutné viesť na

kvantovej úrovni a ako ukázali experimenty s neutrónovým rozptylom, ide z časti
(asi 10 %) o Bose-Einsteinov kondenzát. V stacionárnych podmienkach môžeme
preň teda zaviesť makroskopickú kondenzátovú vlnovú funkciu v tvare

Ψ(r) = Ψ0e
iΦ(r), (1.25)

kde Ψ0 udáva amplitúdu a Φ makroskopickú fázu. Samozrejme pre makroskopickú
vlnovú funkciu musí platiť, že je jednoznačne definovaná v každom bode. Z jej
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tvaru ale vyplýva, že pri fázových zmenách o 2πn, kde n je celé číslo, sa hodnota
vlnovej funkcie Ψ nemení, čo vedie na existenciu kvantových vírov v supratekutej
zložke He II.

Analogicky s klasickou dynamikou môžeme zadefinovať cirkuláciu suprateku-
tej zložky, ako dráhový integrál rýchlosti tejto zložky vs po uzavretej krivke L

Γ =
∮

L
vsdl. (1.26)

Obr. 1.6: V časti A) je zobrazená vírová
slučka v jednoducho súvislej oblasti He II
(biela časť) a na obrázku B) je len súvislá
oblasť He II. [2]

Rýchlosť supratekutej zložky môžeme
pritom vyjadriť pomocou hmotnosti
atómu 4He m4 na základe kvantovo
mechanických relácií podobne ako [2]

vs = ~
m4

∇Φ, (1.27)

čo identicky vedie na podmienku
rotvs = 0.

Skúsme si vziať istú jednoducho
súvislú oblasť vyplnenú He II, obrá-
zok 1.6 A) a v nej umiestnenú vírovú
slučku L. Jedným z požiadavkov na vl-
novú funkciu je fakt, že sa po obehnutí slučky nezmení jej hodnota, čo je možné
docieliť, ak sa fáza zmení o 2πn, ako sme uviedli vyššie. Limitným sťahovaním
slučky k istému bodu v jej vnútri však vzniká singularita vlnovej funkcie a tá,
spolu s fázou, prestáva byť definovaná. To má za následok, že cirkulácia v jedno-
ducho uzavretej oblasti musí byť nulová.

Naopak v oblasti, ktorá je len súvislá, obrázok 1.6 B), odpadá spomenutý
problém so zmenšovaním slučky. Podmienka na nemennosť vlnovej funkcie pri
obehnutí vírovej slučky tak vedie na kvantovanie cirkulácie [2]

Γ = n
~

m4
= nκ. (1.28)

Veličinu κ nazývame cirkulačným kvantom, ktoré má rovnaký rozmer ako kine-
matická viskozita a za jej číselnú hodnotu sa typicky považuje 9,997×10−8 m2/s.

V objeme He II môže za vhodných podmienok spontánne dochádzať k zmene
stavu z obrázka 1.6 A) na stav z obrázka 1.6 B). Vysvetľuje sa to tak, že suprate-
kutá zložka sama v sebe vytvorí čiarové defekty rozmerov rádovo Å a tie následne
tvoria jadrá, okolo ktorých kvantové víry cirkulujú. Je možné dokonca ukázať [2],
že z energetického hľadiska sú najvýhodnejšie práve jedenkrát kvantované víry.
Tieto kvantové víry následne v dôsledku vzájomných interakcií a prepojovania
vytvárajú vírové klbko, a sú tak základnou stavebnou jednotkou kvantovej tur-
bulencie.

Vznik kvantovej turbulencie zo zárodočnej vírovej slučky v oscilačnom prúdení
popisuje tzv. Donnellyho-Glabersonova nestabilita [11]. Zo zákonov dynamiky
kvantovaných vírov je možné odvodiť, že riadiacim parametrom by tu mala byť
narozdiel od klasickej turbulencie len rýchlosť prúdenia v. Existujú predpovede
[12], podľa ktorých by kritická rýchlosť vC mala byť úmerná výrazu

√
κω, kde ω

predstavuje uhlovú frekvenciu oscilácií. Ďalšie informácie o kvantovej turbulencii
a o jej výskume je možné nájsť napr. v [13], [14].
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1.3 Mikrorezonátory
V našom experimente budeme na detekciu prúdenia supratekutého 4He pou-

žívať mikrorezonátor. Ide o malú slučku, v tvare polkruhu, vytvorenú z tenkého
supravodivého drôtu. Reakciou na budiacu silu prúdenia dochádza k oscilačnému
pohybu slučky, s frekvenciou danou jej geometriou a materiálom. Veľkou výhodou
mikrorezonátoru je, že môžeme na popis jeho pohybu použiť teóriu lineárneho har-
monického oscilátora o hmotnosti m, s výchylkou x, pri budiacej sile Feiωt. Ďalšími
pôsobiacimi silami budú Hookova vratná sila -xk, závislá na tuhosti k a tlmiaca
hydrodynamická sila FHD=−mλẋ, kde λ je komplexný parameter určujúci mieru
útlmu. Odtiaľ dostávame tvar pohybovej rovnice

mẍ + mλẋ + kx = Feiωt. (1.29)

Za predpokladu, že je tlmiaca sila lineárna v rýchlosti platí, že λ = λ1 + iλ2
je nezávislá na rýchlosti. Tlmiacu hydrodynamickú silu tak môžeme rozpísať do
tvaru

FHD = mλ1ẋ + imλ2ẋ. (1.30)
Využitím toho, že ẍ = iωẋ6, a teda ẋ = ẍ/iω, môžeme rovnicu (1.30) upraviť na

FHD = mλ1ẋ + mλ2

ω
ẍ. (1.31)

Dosadením do pohybovej rovnice (1.29) dostávame vzťah(
m + mλ2

ω

)
ẍ + mλ1ẋ + kx = Feiωt, (1.32)

kde výraz mλ2/ω vyjadruje pridanú hydrodynamickú hmotnosť. Ide o hmotnosť
tekutiny, ktorá sa naviaže na v nej pohybujúce sa teleso, a tým zväčší jeho efek-
tívnu hmotnosť, ktorá je daná súčtom hmotnosti telesa m a pridanej hydrodyna-
mickej hmotnosti mHD

meff = m + mHD = m + mλ2

ω
. (1.33)

Podelením rovnice (1.32) efektívnou hmotnosťou dostávame tvar pohybovej rov-
nice

ẍ + γẋ + ω2
0x = F

meff

eiωt, (1.34)

kde sme zaviedli reálny koeficient γ = mλ1/meff . Taktiež sme zaviedli vlastnú
uhlovú frekvenciu rezonátoru ω0 =

√
k/meff .

Použitie Fourierovej transformácie vedie na riešenia pohybovej rovnice (1.34)
pre reálnu, a imaginárnu zložku rýchlosti

Re(ẋ) = F

meff

ω2γ

(ω2
0 − ω2)2 + ω2γ2 , (1.35)

Im(ẋ) = F

meff

ω(ω2
0 − ω2)

(ω2
0 − ω2)2 + ω2γ2 . (1.36)

6Vzťah plynie z harmonicity výchylky pre LHO.
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Priebeh obidvoch zložiek rýchlosti je znázornený na obrázku 1.7, kde reálna časť
je vo fáze s rýchlosťou rezonátoru a imaginárna mimo fázu (vo fáze so zrýchlením).

Reálna zložka rýchlosti vykazuje rezonančný priebeh, ako ukazuje obrázok
1.7. Existuje teda istá rezonančná frekvencia, pre ktorú je rýchlosť oscilácie ma-
ximálna a dokonca je možné nájsť vzťah pre veľkosť maxima rýchlosti [15]

vmax = F

2πmeff∆f2
, (1.37)

kde sú všetky vystupujúce veličiny ľahko merateľné. Veličina ∆f2 predstavuje
šírku rezonančného píku reálnej zložky, teda plnú šírku v polovici maxima.

Ak uložíme náš mikrorezonátor zvisle do homogénneho magnetického poľa B,
bude na slučku o priemere D (tj. vzdialenosť nožičiek), ktorou necháme prete-
kať striedavý prúd s amplitúdou I, pôsobiť budiaca premenlivá Lorentzova sila s
amplitúdou F [15]

F = BDI. (1.38)

V slučke mikrorezonátoru s normálovou plochou S sa bude pri vzniknutej oscilácii
indukovať napätie U podľa Faradayovho zákona

U = −d(B · S)
dt

. (1.39)

V prípade polkruhovej slučky je následne amplitúda generovaného napätia U0
daná [15]

U0 = π

4 BDv, (1.40)

kde v predstavuje maximum rýchlosti. Tento vzťah však z dôvodu zložitej príp-
ravy mikrorezovátorov na presné rozmery a tvar platí len približne s odchýlkou
odhadovanou do 10%.

Obr. 1.7: Modrá krivka predstavuje reálnu zložku vo fáze s rýchlosťou a červená
predstavuje imaginárnu zložku vo fáze so zrýchlením. [15]
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2. Aparatúra
2.1 Sklenený kryostat

Všetky merania vykonané v tejto práci sa pohybujú v teplotných podmien-
kach v intervale 2,17 K až 1,2 K. Preto je použitie skleneného kryostatu ideál-
nym experimentálnym prostredím. Základnou časťou kryostatu sú dve dvojste-
nové (Dewarove) sklenené nádoby, ako je znázornené na obrázku 2.1. Na obrázku
2.2 je ukázaný nami používaný kryostat. Vonkajšia sklenená nádoba funguje ako
dusíková lázeň, a slúži na predchladzovanie experimentu. Dusíková nádoba je
pritom otvorená na atmosférický tlak a jej vonkajšia stena je celá, až na úzky
vertikálny priezor, postriebrená. Strieborná vrstva slúži ako izolácia proti para-
zitickému teplu, ktoré žiarením ohrieva héliovú lázeň a odparuje tak hélium, čo
skracuje výsledný experimentálny čas. Ďalšia strieborná izolačná vrstva je umiest-
nená na vonkajšej stene héliovej nádoby (opäť je vynechaný úzky priezor). Teplo
vstupujúce do experimentu vedením je odtienené vákuom v sklenených stenách
oboch nádob.

Obr. 2.1: Schematický obrá-
zok skleneného kryostatu.

Vnútorná nádoba, s priemerom cca 60 mm, je
hermeticky uzavrená a všetky otvory, napríklad
pre vstup trubice barometru, či zalievací otvor, sú
zatesnené pomocou gumových o-krúžkov. V tejto
časti sa priamo nachádza héliová lázeň a tvorí vo
finále využívaný experimentálny priestor. K héli-
ovej nádobe je ďalej pripojená čerpacia pumpa a
odvod hélia do spätného vedenia. Z ekonomických
dôvodov je totiž výhodné zachytávať hélium od-
parené z experimentu, odčerpávať ho do skladova-
cích nádob a znova skvapalňovať. Spätné vedenie je
udržiavané na miernom pretlaku, asi 20 mbar, voči
atmosferickému tlaku, aby sa zabránilo znečisteniu
hélia vzduchom a inými nečistotami pri manipulá-
cii s ventilmi.

Tekuté hélium sa skladuje a transportuje v tzv.
Dewarových nádobách. Kvôli bezpečnosti je vždy
nutné v akejkoľvek uzavretej nádobe s kvapalným
héliom umožniť odtekanie vznikajúcich pár, aby

nedošlo k natlakovaniu a v krajnom prípade aj poškodeniu nádoby. Po zaliatí dusí-
kového kryostatu dôjde v priebehu asi hodiny k predchladeniu vnútornej nádoby.
Dewarova nádoba sa nechá mierne natlakovať a kvapalné hélium sa transportuje
pomocou špeciálneho sifónu do kryostatu.1 Sifón je tvorený dvoma nerezovými
trubicami, medzi ktorými je vákuum a vďaka nízkej viskozite kvapalného hélia
stačí malý pretlak aby ním hélium pretekalo. Na naplnenie kryostatu je nutné po-
užiť asi 6 litrov hélia a v závislosti na energetickej náročnosti experimentu máme
4 až 6 hodín meracieho času, pokým sa všetko hélium neodparí.

1Héliový kryostat sa zvykne pred zalievaním dochladiť héliovými parami, ktoré sa z Dewa-
rovej nádoby púšťajú cez čiastočne zasunutý sifón.
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Obr. 2.2: Reálny vzhľad nami
používaného skleneného kryos-
tatu.

V naplnenom kryostate je teplota 4,2 K,
čo odpovedá teplote varu hélia za atmosferic-
kého tlaku, ako možno vidieť na fázovom dia-
grame zobrazenom na obrázku 1 v úvode. Ná-
sledne sa odčerpávaním lázne, najprv rotačnou
pumpou a neskôr Rootsovou pumpou, znižuje
teplota pozdĺž krivky varu. Používané pumpy
sú popísané v nasledujúcej kapitole. Teplota v
kryostate teda priamo odpovedá tlaku, a ten
meriame pomocou barotronu pripojeného na
lázeň. Určovanie teploty vykonávame pomo-
cou prepočtovej tabuľky tlaku nasýtených pár,
ktorá je v jednotkách Torr. Napríklad teplote
λ-bodu odpovedá tlak 37,8 Torr. Pri poklese
teploty pod 2,17 K sa v kryostate objaví sup-
ratekuté He II a my tak môžeme začať s mera-
niami určenými pre náš experiment. Podľa kva-
lity čerpajúcej pumpy je teoreticky možné v sk-
lenenom ktyostate dosiahnuť teplotu až okolo
1,2 K.

2.1.1 Čerpacie zariadenia
Na prvotné čerpanie z atmosferického tlaku

sa používa rotačná (prípadne membránová)
pumpa. Princíp funkcie týchto zariadení je na
mechanickom premiestňovaní plynu. Nevyzna-
čujú sa veľkým výkonom a sú schopné dosiah-
nuť len nízke vákuum, tj. rádovo jeden mbar.
Nevýhodou sú prítomné olejové pary, ktoré
môžu pri nesprávnom zaobchádzaní kontami-
novať obeh.

Neskôr sa zapína Rootsova pumpa, ktorá
nemôže pracovať proti atmosfére, a musí biť
teda spustená až po predčerpaní systému.
Oproti rotačnej pumpe má ale vyšší výkon a
absentujú olejové pary. Plyn sa tu premiestňuje
pomocou dvoch turbín v tvare čísla 8, bežiacich
v opačnom smere.

2.2 Fontánová pumpa
Na vytvorenie prúdenia supratekutého hélia He II sme používali pumpu, fun-

gujúcu na princípe fontánového efektu, popísaného v sekcii 1.2.3 (tzv. fontánovú
pumpu). Použitá pumpa je zobrazená na obrázku 2.3. Do kryostatu sme ju umiest-
nili upevnením pomocou natvarovaných mosadzných L-profilov na kryogénny in-
sert. Insert samotný sa skladal z piatich kuprextitových (FR2) platní, ktoré obme-
dzovali prenos tepla prúdením a žiarením, upevnených na štyroch tenkostenných
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nerezových trubiciach. Vnútrom spomenutých trubíc sme do kryostatu vsúvali
zalievací sifón a vyvádzali elektrické drôty pripojené na mikrorezonátor a pumpu.

Tlaková cela predstavujúca telo pumpy bola vysústružená z medenej tyče s
priemerom 32 mm (vnútorný priemer cely bol 20 mm) a do jej vrchného veka
boli vložené dve kapiláry. Jedna z kapilár slúžila na vyvedenie odporového drôtu,
spĺňajúceho funkciu ohrevu. Odporový drôt sme navinuli okolo papierovej formy
a zalepili v spodnej časti tlakovej cely (čo najbližšie k poréznej striebornej pre-
pážke). Dĺžku drôtu sme upravili tak, aby sa výsledný odpor rovnal cca. 100
Ω. Po vyvedení drôtu, sme kapiláru uzavreli zaliatou hlavičkou z dvojzložkového
epoxidu Stycast 2850 FT (čierny klobúčik na obrázku 2.3). Druhá kapilára, s
vnútorným priemerom 0,8 mm, bola umiestnená presne v strede vrchného veka
a slúžila ako tryska, ktorou prúdilo supratekuté hélium He II von z tlakovej cely,
smerom k mikrorezonátoru.

Zo spodnej strany sme tlakovú celu uzavreli polopriepustnou poréznou prepáž-
kou. Prepážka bola vylisovaná zo sintrovaného strieborného prachu a pohľad na
ňu je zobrazený na obrázku 2.4. Táto súčiastka umožňovala prúdenie supratekutej
zložky He II a zabraňovala prúdeniu normálnej zložky He II, kvôli jej viskozite.
V priebehu experimentu bola fontánová pumpa ponorená priamo v héliovej lázni,
odkiaľ do nej natekala supratekutá zložka hélia.

Spoj vrchného uzáveru a tlakovej cely sme zabezpečili indiovým tesnením.
Indium je vďaka svojej mäkkosti materiál veľmi vhodný na vytváranie vakuovo
tesných spojov. Z indiového drôtu sme pripravili kúsok potrebnej dĺžky, očistili
sme ho od nečistôt pomocou alkoholu, vytvarovali sme z neho krúžok a priložili k
zatváranému spoju. Týmto utesnením sme zaistili prúdenie hélia skrz pripojenú
kapiláru.

Obr. 2.3: Fontánová pumpa pripev-
nená k stojanu. Čiernym Stycasto-
vým klobúčikom je uzavretá prie-
chodka na ohrevový odporový drôt.

Obr. 2.4: Strieborná polopriepustná
porézna prepážka uložená v spod-
nej časti fontánovej pumpy.
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2.3 Mikrorezonátor

Obr. 2.5: Finálny vzhľad po-
užitej aparatúry.

Hlavným detekčným zariadením použitým v
našom experimente bol mikrorezonátor z tenkého
supravodivého drôtu. Princíp funkcie tohto detek-
tora prúdenia sme popísali v sekcii 1.3. Slučku rezo-
nátora sme nainštalovali, skrz dve pripravené diery
umiestnené v bočnej časti, presne do prostriedku
navrhnutého mosadzného dielu dlhého 10 mm s
vnútorným kanálom o priemere 4 mm, viz. obrázok
2.6. Zobrazený diel mal ochranný význam, aby sme
zmenšili pravdepodobnosť poškodenia mikrorezo-
nátoru pri zalievaní hélia. Zároveň, spolu s ďalším
dielom, usmerňoval prúdenie z fontánovej pumpy
priamo na slučku. K pumpe bol pomocou kapiláry
s priemerom 1,2 mm pripojený jeden z mosadzných
dielov (ten bez slučky). Do tohto dielu bol urobený
rozširujúci sa kanál, so sklonom cca 7◦, s počia-
točným priemerom 1,4 mm a konečným prieme-
rom 4 mm. Ďalej bol pripojený diel s mikrorezoná-
torom, okolo ktorého sme neskôr uložili magnety.
Takto zostavená aparatúra je znázornená na ob-
rázku 2.5. Na výrobu slučky sme použili jednojad-
rový supravodivý niob-titanový (NbTi) drôt v me-
denej matrici s hrúbkou 50 µm. Meď sme z povrchu
drôtu v oblasti slučky odleptali, a teda výsledný
priemer slučky mikrorezonátoru bol d=(40±2) µm.

V prvom kroku sme odstrihli cca 30 cm kúsok
supravodivého drôtu, ohli sme ho na polovicu a špičku (len časť v rozsahu nako-
niec použitej slučky) sme na jeden deň namočili do kyseliny mravčej (CH2O2). Ná-
sledne sme z oslabenej oblasti skalpelom opatrne odstránili ochranný lak. Slučku
sme nainštalovali do pripraveného dielu navinutím okolo vrtáku s priemerom
2 mm. Na obe drôtené nožičky sme nasadili izoláciu, až po okraj vnútornej časti
mosadzného kanálu a na koncoch sme ich zaťažili cínovými kvapkami s prida-
nou váhou. Z vonkajšej časti sme zaistili polohu nožičiek slučky spolu s izoláciou
pomocou Stycastu 2850 FT. Po zaschnutí Stycastu sme odstránili pridanú váhu
a tvarovací vrták. Nakoniec sme zo slučky odstránili medené pokrytie kyselinou
dusičnou (HNO3) a z vnútra sme zalepili nožičky sekundovým lepidlom. Na mik-
rorezonátor sme urobili štvorbodové pripojenie, aby sme boli schopný zároveň
priviesť napájací ac prúd a merať indukované Faradayovo napätie.

Homogénne magnetické pole sme vytvorili dvoma neodymovými (NdFeB)
magnetmi, uloženými na špeciálnom držiaku, vzdialenými 32 mm od seba. Držiak
na magnety, bol vyrobený z delrinu s vyrezanou drážkou na odvedenie drôtov
z mikrorezonátora. Kvôli slabšej ohybnosti drôtov, ktoré pri ústi dielu, z kto-
rého vystupovali, nasiakli Stycastom, sme boli nútený pridať mosadzné podložky,
aby pre nich vzniklo viacej miesta. Na obrázku 2.7 je znázornené umiestnenie
magnetov, pomocou navrhnutého držiaku s podložkami, okolo mosadzného dielu
s mikrorezonátorom. Pole generované magnetmi v strede kanála malo veľkosť
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B=(170±10) mT a určili sme ho z meraní pomocou teslametru s Hallovskou
sondou.

Obr. 2.6: Mikrorezonátor nainštalo-
vaný v kanále navrhnutého dielu.

Obr. 2.7: Magnety uložené okolo
mosadzného dielu s mikrorezonáto-
rom.

21



3. Spracovanie výsledkov
3.1 Charakterizácia mikrorezonátoru

Mikrorezonátor, podobne ako aj ostatné oscilujúce telesá (ladičky...), môžeme
charakterizovať pomocou rezonančnej frekvencie a šírky, prípadne amplitúdy v
maxime rezonancie. Merania spojené s charakterizáciou mikrorezonátoru sme vy-
konali v pripravenom programe vytvorenom v programovacom prostredí Lab-
VIEW. Vo frekvenčnom móde používaného prostredia sme boli schopný vykres-
ľovať meraný signál indukovaného napätia, pri danom budiacom napätí (gene-
rovanom zdrojom Agilent A33220) v priebehu nastavovaných frekvencií (išlo o
merania tzv. frekvenčných sweepov), čo nám umožnilo identifikovať polohu rezo-
nancie a neskôr podrobne preskúmať lokalizovanú rezonančnú krivku. Napäťový
signál bol meraný nezávislým párom vodičov pomocou fázovo citlivého zosiľovača
(lock-in) Stanford Research SR830. V prípade nízkych budiacich napätí sme na
zázname pozorovali zákmity meraného signálu v polohách násobkov 50 Hz odpo-
vedajúcich frekvencii sieťového signálu. Rezonančný charakter správania systému
je teoreticky popísaný v sekcii 1.3 a pozorované rezonančné krivky odpovedajú
tvaru zobrazenému na obrázku 1.7.

Polohu rezonancie za najvyššej teploty (2,170 K) sme lokalizovali pomocou
frekvenčného sweepu v rozsahu 1000 Hz až 5000 Hz za budiaceho napätia 2 V (čo
všade v práci predstavuje efektívnu hodnotu striedavého napätia) a približne sme
ju určili na cca. 4760 Hz (presné hodnoty sú uvedené ďalej v spracovaní). Rezo-
nančné frekvencie mikrorezonátorov skúmaných v Lancastri [16] sa pohybovali v
okolí 1,5 kHz a za tento rozdiel je zodpovedný priemer drôtu nášho rezonátoru,
ktorý vedie k jeho vyššej tuhosti.

Hodnota rezonančnej frekvencie má pri poklese teploty supratekutého hélia
tendenciu narastať. Podobne dochádza aj k zmenšovaniu šírky rezonančného Lo-
rentzovského píku, kvôli výraznému úbytku viskóznej normálnej zložky suprate-
kutého hélia, ale pri zachovaní plochy pod krivkou (teda zároveň narastá ampli-
túda). Z dát nameraných v laminárnom móde (excitačný prúd 90 µA) sme určili
hodnoty rezonančnej frekvencie f a šírky ∆f pre prípady najvyššej skúmanej tep-
loty 2,170 K: f =4761,4 Hz, ∆f =8,6 Hz a najnižšej skúmanej teploty 1,293 K:
f =4764,7 Hz, ∆f =3,1 Hz. Tvar príslušných rezonančných kriviek sme zobrazili v
grafe 3.1.

Ako sme uviedli v teoretickej sekcii 1.1.5, je v prípade oscilačného prúdenia
možné, v závislosti na geometrii a hrubosti povrchu telesa, za charakteristický
rozmer uvažovať miesto rozmerov rezonátoru viskóznu hĺbku vniku δN , ktorú
podľa vzoru (1.13) definujeme v supratekutom héliu pre jeho normálnu zložku
ako

δN =
√

2η

ρNω
, (3.1)

kde η predstavuje dynamickú viskozitu supratekutého hélia, ρN hustotu normál-
nej zložky He II a ω rezonančnú uhlovú frekvenciu. Definícia čisto pre normálnu
zložku je zmysluplná, ak obe zložky prúdia nezávisle na sebe, teda ak medzi oboma
zložkami neexistuje významné vnútorné trenie a v prúdení nie sú významné gra-
dienty teploty (viz. teoretickú sekciu 1.2.2). Z teórie ďalej plynie, že aby sme

22



Obr. 3.1: Rezonančné krivky pre zložku rýchlosti vo fáze s budiacou silou, obe
namerané pri budiacom prúde 9.10−5 A, čo odpovedá laminárnemu, resp. poten-
ciálnemu prúdeniu okolo rezonátoru (viz. ďalej), za najvyššej skúmanej teploty
2,170 K (červená) a najnižšej skúmanej teploty 1,293 K (čiarna). Možno pozo-
rovať zmenu rezonancie a šírky pri poklese teploty. V okolí hodnoty 4750 Hz je
zobrazený zákmit odpovedajúci násobku frekvencie sieťového signálu.

boli schopný popísať oscilačné prúdenie len jedným bezrozmerným parametrom,
ako to platí v stacionárnom prúdení, je nutné splnenie vysokofrekvenčnej limity
δN≪d, kde d=4.10−5 m je priemer drôtu mikrorezonátora.

V našom experimente sa hodnoty viskóznej hĺbky vniku pohybovali v intervale
δN=(1,07.10−6 až 4,23.10−6) m, čo odpovedá najvyššej, resp. najnižšej skúmanej
teplote. Teplotná závislosť viskóznej hĺbky vniku pramení z termodynamických
veličín vystupujúcich v jej definícii, a to z dynamickej viskozity a hustoty nor-
málnej zložky He II (taktiež rezonančná frekvencia slabo závisí na teplote). Pri
výpočtoch obsahujúcich inkriminované termodynamické veličiny sme ich správne
hodnoty, v závislosti na aktuálnej teplote, určovali prostredníctvom programu
HEPAK [17]. Interval určených δN naznačuje splnenie podmienky vysokofrek-
venčnej limity za vysokých teplôt, no za nižších teplôt sa viskózna hĺbka vniku
a charakteristický rozmer rezonátoru líši len o jeden rád. Môžeme teda očakávať,
že pre nižšie teploty nebude vysokofrekvenčná limita splnená dokonale, ale bude
stále predstavovať vhodný aproximatívny popis vlastností prúdenia.

Stav prúdenia vo vykonávaných experimentoch závisel na hodnote budiaceho
napätia, a teda budiaceho prúdu. Pre nízke hodnoty prúdu je prúdenie normálnej
zložky He II v okolí mikrorezonátoru laminárne a prúdenie supratekutej zložky
He II potenciálne. Zvyšovaním hladiny budiaceho napätia prechádza prúdenie do
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Obr. 3.2: Séria rezonančných kriviek nameraných pri rôznych budiacich napä-
tiach v rozsahu 0,01 V až 1 V pri celkovom odpore obvodu 166 Ω. Vertikálna
osa zobrazujúca zložku rýchlosti vo fáze s budiacou silou je v logaritmickej škále.
Prerušovaný pík, odpovedajúci napätiu 0,071 V predstavuje prechod do turbu-
lentného režimu. Hodnota rezonančnej frekvencie sa pritom s narastajúcim pri-
loženým napätím zmenšuje a začína sa prejavovať tvar širokých rezonančných
kriviek so splošteným vrcholom, čo poukazuje na výskyt nelineárnych odporo-
vých síl typicky pôsobiacich v turbulentnom prúdení.

turbulencie, čo sa prejaví deformáciou rezonančných kriviek, ktoré majú v lami-
nárnom prúdení Lorentzovský tvar. Tento jav sme zobrazili pomocou celej série
rezonančných kriviek (rýchlosť vs. frekvencia) nameraných pri rôznych hodnotách
budiaceho napätia v intervale 0,01 V až 1 V pri celkovom odpore obvodu 166 Ω,
viz. graf 3.2, za konštantnej teploty 1,670 K. Prerušovaná krivka, odpovedajúca
napätiu 0,071 V predstavuje kritickú situáciu (určenú hlbšou analýzou dát), kde
prúdenie prešlo do turbulentného režimu. V priebehu série rezonančných kriviek
je možné pozorovať posun rezonančnej frekvencie k nižším hodnotám.

3.2 Systematické meranie odporových síl

3.2.1 Závislosť rýchlosti na odporovej sile
V prvom kroku sme sa pokúsili preskúmať závislosť odporovej sily pôsobiacej

na mikrorezonátor v porovnaní s rýchlosťou oscilačného pohybu a vývoj tejto
závislosti v intervale skúmaných teplôt (2,170 K - 1,293 K). Merania prebehli
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opäť vo frekvenčnom móde použitého programu. Po ustálení tlaku indikujúceho
vybranú teplotu sme spustili frekvenčné sweepy, kde bola rovnakým spôsobom,
ako pri charakterizácii mikrorezonátoru, meraná maximálna amplitúda induko-
vaného napäťového signálu, v obore nastavovaných frekvencií zahŕňajúcich celú
rezonančnú krivku. V rámci jednej hodnoty budiaceho napätia boli zmerané vždy
dve rezonančné krivky, raz pri rastúcom a raz pri klesajúcom priebehu zmeny frek-
vencie v nastavenom rozsahu, kvôli identifikácii prípadného nelineárneho chova-
nia rezonátoru. Interval hodnôt prikladaného budiaceho napätia bol 0,0071 V až
7 V (čo pokrýva tri dekády a predstavuje maximálny možný interval produkovaný
použitým zdrojom Agilent A33220) a v každej dekáde sme vykonali merania rezo-
nančných kriviek pre šesť rôznych levelov napätia. Na zväčšenie rozsahu skúmanej
závislosti bol medzi zdroj napätia a mikrorezonátor zapojený predradný odpor
s voliteľnou hodnotou, čím sme boli schopný upravovať hodnotu prúdu reálne
pretekajúceho mikrorezonátorom. Pre každú teplotu sme namerali dve popísané
série frekvenčných sweepov s hodnotami celkového odporu obehu R0=1066 Ω a
R0=166 Ω (bol použitý predradný odpor 1 kΩ, resp. 100 Ω), čím sme rozšírili
obor budiacich prúdov na štyri dekády. Vlastný odpor mikrorezonátoru sme na-
merali za nízkej teploty štvorbodovou metódou na nula ohmov s presnosťou na
miliohmy, čo potvrdzuje jeho supravodivý stav. Pre porovnanie, za izbovej tep-
loty bol odpor mikrorezonátora cca 20 Ω. Merací program si po nameraní každej
rezonančnej krivky mohol upraviť pôvodne zadané parametre, ako napríklad štar-
tovacia a finálna frekvencia, senzitivita, či doba stabilizácie jedného bodu, aby
zabezpečil dostatočný počet a hustotu bodov na rezonančnej krivke a predišlo sa
skresleniu meranej rezonancie.

V rovnovážnom stave odpovedala odporová sila budiacej sile magnetického
poľa, a teda budiacemu striedavému prúdu. Ten sme dopočítavali z budiaceho
napätia a odporu obvodu a prepočet bol vykonaný na základe vzťahu 1.38 (na
pravú stranu bol pridaný koeficient

√
2, keďže určujeme amplitúdu sily z efektív-

neho prúdu). Hodnoty rýchlosti sme určovali z nameraných napäťových amplitúd,
pre jednotlivé rezonančné krivky, prostredníctvom vzťahu 1.40. V oboch použi-
tých vzťahoch sme za hodnotu poľa dosádzali B=170 mT a za priemer slučky
mikrorezonátoru D=0,002 m. Nepresnosti vyplývajúce z neistôt magnetického
poľa a rozmeru drôtu rezonátoru odhadujeme na 20 %. Tieto nepresnosti ale neh-
rajú veľkú rolu pre diskusiu škálovania odporových síl (viz. ďalej) a prejavia sa
len pri určovaní číselných hodnôt kritických rýchlostí.

Závislosť rýchlosti na odporovej sile sme merali pre osem rôznych teplôt v
obore (2,170 K - 1,293 K) a výsledky sme zobrazili do grafu 3.3. Jednému bodu v
grafe 3.3 teda odpovedá meranie jednej rezonančnej krivky pri nastavenom budia-
com napätí a konštantnej teplote. Pri grafickom spracovaní sme odstránili všetky
body, ktoré mali extrémne odchýlené hodnoty najskôr kvôli chybám meracích
prístrojov a spracovacích algoritmov.

Pre každú z teplôt je začiatok priebehu závislosti lineárny, čo odpovedá lami-
nárnemu režimu prúdenia a od istej hodnoty kritickej rýchlosti sa sklon závislosti
umierni a teda dochádza k prechodu do turbulencie. V prípade najnižšej teploty je
správanie závislosti pri prechode do turbulencie anomálne, čo bližšie diskutujeme
na konci podkapitoly.

Vedľa meraní frekvenčných sweepov bol používaný program schopný pracovať
aj v amplitúdovom móde, kde je najprv na nízkej úrovni budiaceho prúdu zis-
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Obr. 3.3: Graf zobrazuje v logaritmických osách závislosti rýchlosti mikrorezo-
nátoru, určovanej z amplitúdy nameraného indukovaného napätia (zobrazenej
na pravej ose), na odporovej sile, ktorá odpovedá budiacemu prúdu (zobraze-
nému na hornej ose). Farebne sú odlíšené merania pri rôznych teplotách v obore
(2,170 K - 1,293 K). Priebeh závislosti naznačuje pre všetky teploty (okrem naj-
nižšej) prechod pôvodne laminárneho prúdenia do turbulencie. Závislosť meraná
pri najnižšej teplote vykazuje anomálne správanie. Pomocné čierne čiary kopírujú
teoretický sklon laminárnej a turbulentnej oblasti, teda sklon 1 a 1/2.

tená rezonančná frekvencia a následne program vykoná sériu meraní zvyšovaním
úrovne budiaceho napätia pri konštantnej frekvencii. Výhodou amplitúdových
sweepov je menšia časová náročnosť a jednoduchšia podstata meraní. Jednou z
nevýhod však je, že táto meracia metóda sa opiera o predpoklad konštantnej re-
zonančnej frekvencie, ktorá sa v skutočnosti (trochu) mení, čo ukazuje aj graf 3.2
z predchádzajúcej sekcie. Hlavným dôvodom, prečo sme vo väčšej časti meraní
v tejto práci využívali frekvenčný mód je, že z amplitúdových sweepov nie sme
schopný získať informáciu o prípadnom nelineárnom chovaní rezonátoru typickom
napríklad pre Duffingov rezonátor [18].

Za teploty 1,670 K sme namerali sériu amplitúdových sweepov, z ktorých sme
vyhodnotili závislosť rýchlosti mikrorezonátoru na odporovej sile (podobne ako
je uvedené vyššie) a výsledky sme porovnali z meraniami frekvenčných sweepov
za rovnakej teploty. Vo frekvenčnom móde boli namerané dve série sweepov, pri
odporoch 166 Ω a 1066 Ω, a porovnali sme ich z dátami zo šiestich amplitúdových
sweepov, ako je ukázané v grafe 3.4. Výsledky meraní frekvenčných a amplitúdo-
vých sweepov sa plne zhodujú.
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Obr. 3.4: Závislosti rýchlosti rezonátoru na odporovej sile vyhodnotené z am-
plitúdových sweepov v porovnaní z vyhodnotením z frekvenčných sweepov, za
teploty 1,670 K. Frekvenčné merania boli vykonané pri dvoch rôznych hodno-
tách odporu 166 Ω a 1066 Ω. Na pravej vertikálnej ose je zobrazené namerané
indukované napätie, použité na určenie rýchlosti a na hornej horizontálnej ose
sú hodnoty budiacich prúdov odpovedajúcich odporovej sile. Opäť sme zobra-
zili pomocné (čierne) čiary kopírujúce teoretický sklon laminárnej a turbulentnej
oblasti. Korelácia výsledkov jednotlivých meracích metód je evidentná. Ampli-
túdové sweepy boli merané v oboch smeroch, zvyšujúceho sa aj znižujúceho sa
napätia. Na prechode do turbulencie však nebola pozorovaná žiadna hysterézia.

3.2.2 Popis v bezrozmerných hydrodynamických
veličinách

Podobne ako sme popísali v teoretickej časti, zavedieme teraz bezrozmerné
parametre, ktoré samy o sebe plne popisujú prúdenie tekutiny, v našom prípade
supratekutého hélia He II a pozrieme sa na tvar nameraných závislostí vyjad-
rených v týchto veličinách. Vplyv odporových síl môžeme vyjadriť pomocou sú-
činiteľa odporu CD definovaného vzťahom 1.12. Za plochu vystupujúcu v pou-
žitej rovnici sme dosadili súčin dĺžky slučky πD/2 a priemeru použitého drôtu
d=40 µm. Správna hustota ρ supratekutého hélia bola opäť priradzovaná na zá-
klade programu HEPAK [17], ktorý generuje hodnoty termodynamických veličín
v ich teplotnej závislosti. Druhou zavedenou bezrozmernou veličinou, proti ktorej
sme vynášali súčiniteľ odporu, bolo Reynoldsovo číslo charakterizujúce prúdenie
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Obr. 3.5: Závislosť súčiniteľa odporu na zavedenom klasickom Reynoldsovom čísle,
resp. rýchlosti, pre osem vybraných teplôt v obore (2,170 K - 1,293 K). Pre
všetky teploty môžeme pozorovať prechod laminárneho prúdenia (lineárna časť)
do turbulencie. Opäť pozorujeme anomálne správanie v prípade najnižšej teploty.

hélia. Za charakteristický rozmer prúdenia sme zvolili priemer drôtu mikrorezo-
nátoru d a teda zavedené klasické Reynoldsovo číslo má tvar

Re = dvρ

η
. (3.2)

Termodynamické veličiny ρ a η (dynamická viskozita) boli špeciálne priradené
pre každú teplotu.

Závislosť súčiniteľa odporu na zavedenom Reynoldsovom čísle, resp. rýchlosti,
sme pre osem vybraných teplôt supratekutého hélia znázornili v grafe 3.5 (proto-
typ priebehu tejto závislosti sme zobrazili v teoretickej časti na obrázku 1.3). V
laminárnej oblasti má závislosť tvar nepriamej úmery (priamka so sklonom -1) a
je jednoznačne závislá na teplote. Po prechode do turbulentného režimu sa krivky
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odpovedajúce rôznym teplotám začínajú približovať a spájať. Krivka odpoveda-
júca meraniam za najnižšej teploty T=1,293 K opäť poukazuje na nesystematické
chovanie.

Ďalej vyjadríme skúmané bezrozmerné veličiny vzťahujúce sa správne len na
oscilačný pohyb normálnej zložky He II, ktorá narozdiel od supratekutej zložky
môže disipovať energiu aj v laminárnom prúdení, a je teda zodpovedná za pozo-
rované odporové sily pre nízke rýchlosti (resp. Re). Súčiniteľ odporu normálnej
zložky sme definovali rovnako ako v predchádzajúcom prípade na základe vzťahu
1.12, ale miesto hustoty supratekutého hélia ρ sme dosádzali hustotu normálnej
zložky supratekutého hélia ρN , ktorú sme určili z celkovej hustoty supratekutého
hélia za danej teploty a pomeru normálnej a supratekutej zložky za danej tep-
loty (HEPAK [17]). Reynoldsovo číslo sme v tomto prípade definovali pomocou
charakteristického rozmeru pre oscilačné prúdenie δN (viz. predch. sekciu a výraz
1.13), teda vzťahom

ReδN = δNvρN

η
. (3.3)

Závislosť súčiniteľa odporu na Reynoldsovom čísle pre čisto normálnu zložku
supratekutého hélia He II, nameranú pre vybrané teploty, sme vyniesli do grafu
3.6. Z grafu je v prvom rade zjavné, že hodnota kritického Reynoldsovho čísla,
kde prúdenie prechádza do turbulencie, evidentne závisí na teplote, a teda túto
nestabilitu nieje možné vysvetliť len prúdením normálnej zložky. Môže ísť o ne-
stabilitu v supratekutej zložke spojenú s tvorbou kvantovaných vírov alebo o
dôsledok väzby medzi prúdeniami oboch zložiek.

Priebeh grafu následne potvrdzuje škálovanie, hoci len približné, odporovej
sily v laminárnej oblasti prúdenia, kde všetky závislosti namerané pri rôznych
teplotách majú tendenciu kolabovať do jednej spoločnej priamky. Koeficienty k,
závislosti C DN=k/ReδN určené z fitu laminárnej oblasti prúdenia sa pohybujú v
rozsahu k=22 až k=32. Teoretická predpoveď na základe výpočtu odporovej sily
pôsobiacej v limite vysokých frekvencií na nekonečne dlhý a pevný lineárne osci-
lujúci valec s hrubosťou povrchu výrazne menšou ako δN je pritom k=4π [1]. V
prípade nášho mikrorezonátoru sa teda evidentne prejavuje nezanedbateľná hru-
bosť jeho povrchu. Pri pohľade cez optický mikroskop sme pozorovali lupeňovité
výstupky odhadovaných rozmerov 5.10−6 m, čo sa rádovo zhoduje s hodnotami
δN (prípad c) na obrázku 1.4) uvedenými v predchádzajúcej sekcii. Ďalšou mož-
nou príčinou vzniknutej odchýlky je prejav deformácie mikrorezonátoru vedúcej
k nerovnomernému rozloženiu rýchlosti pozdĺž kmitajúcej slučky, prípadne aj za-
krivenia jeho trajektórie.

Za účelom porovnania a určenia riadiacich parametrov pre rôzne rezonátory
sme zadefinovali veličiny k* a j*, ktoré vhodne vizualizujú správanie kritických
parametrov ReδN , resp. v. V prvom kroku sme určili koeficienty k zo závislosti
CDN=k/ReδN a j zo vzťahu CD=j/v v oboch prípadoch z laminárnej oblasti prú-
denia. Ďalej definujeme k*=abs(CDN ·ReδN -k) a j*=abs(CD·v-j), kde používame
absolútnu hodnotu z dôvodu zachovania všetkých dát v grafe s logaritmickou
škálou. Vynesením k* proti ReδN sa laminárna časť závislosti CDN na ReδN pre-
vedie na konštantnú v okolí nuly s rozptylom hodnôt daným presnosťou merania
odporových síl (pomerom šumu a signálu) a turbulentná časť na ∼ReδN , čo zvi-
diteľní polohy kritických ReδN . Pre prípad j* proti v sa na konštantnú prevedie
laminárna oblasť závislosti CD na v a príslušná turbulentná časť na ∼v, čím sa
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Obr. 3.6: Závislosť súčiniteľa odporu na Reynoldsovom čísle pre normálnu zložku
supratekutého hélia, nameraná za vybraných teplôt z oboru (2,170 K - 1,293 K).
V laminárnom režime majú všetky závislosti tendenciu splývať (v grafe na to
poukazuje pomocná čierna čiara), čo potvrdzuje približné škálovanie odporovej
sily, ale kritické ReδN jednoznačne závisí na teplote. Prípad najnižšej teploty sa
taktiež správa nesystematicky.

vizualizujú kritické rýchlosti.
Výsledky našich meraní s mikrorezonátorom sme porovnali s meraniami z

inými oscilujúcimi telesami, konkrétne s kremennou ladičkou [19], viz. graf 3.7 a
ďalej diskutujeme pôvod vzniknutých nestabilít prúdenia pre oba typy rezonáto-
rov. Ladičky sú v tomto smere dobre preskúmané a typicky platí, že najmä za
vyšších teplôt (nad 1,5 K) je za vzniknuté nestability prúdenia zodpovedná nor-
málna zložka He II. Tento záver pramení z ich geometrie a povrchových vlastností.
Pre povrch ladičiek je bežné, že je pokrytý usporiadanými kryštálovými zrnami,
čo vedie v porovnaní s obrázkom 1.4 na prípad d) telesa s drsným povrchom. Keby
sme používali ladičku s hladkým povrchom išlo by o prípad z obrázka 1.4 a) te-
lesa s ostrými hranami. V sekcii 1.1.5 sme však ukázali, že pre oba tieto prípady
je charakter prúdenia závislý len na bezrozmernom parametre ReδN . Prechod do
turbulencie teda musí byť v prípade ladičky definovaný danou hodnotou para-
metru ReδN , viz. graf 3.7 (pravý horný panel), čo potvrdzuje, že za nestabilitu
prúdenia je zodpovedná turbulencia v normálnej zložke supratekutého hélia.

Ideálne hladký drôt mikrorezonátoru by predstavoval prípad 1.4 b), čo by ale
muselo viesť na správne chovanie podľa teoretickej predpovede [1] a my sme do-
konca priamo pozorovali drsnosť povrchu drôtu rozmerovo porovnateľnú s δN v
optickom mikroskope. Vieme teda že náš mikrorezonátor odpovedá prípadu 1.4 c)
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Obr. 3.7: Porovnanie charakteru nestability prúdenia pre drôtik mikrorezonátoru
(vľavo) a kremennú ladičku (vpravo) prostredníctvom veličín k* a j*, ktoré dobre
vizualizujú hodnoty kritických parametrov ReδN , resp. v. Pomocné čierne čiary
približne označujú typickú úroveň šumu dát z laminárnej oblasti. Body hrubo
vybočujúce nad danú úroveň boli z grafu kvôli prehľadnosti odstránené. Červené
čiary ukazujú rozsah hodnôt skúmaných kritických parametrov v teplotnej závis-
losti.

zaobleného telesa s hrubosťou povrchu porovnateľnou s viskóznou hĺbkou vniku
δN . Nieje teda možné popis normálnej zložky charakterizovať výhradne bezroz-
merným parametrom ReδN alebo Keuleganovým-Carpenterovým číslom KC (teda
rýchlosťou v), čo sme pre daný prípad vyvodili v teoretickej sekcii 1.1.5. Pozoro-
vali sme ale veľmi ostro definovanú kritickú hodnotu rýchlosti v=(0.11±0.02) m/s,
(kde je neistota daná tvarom slučky drôtiku a neistotou okolitého magnetického
poľa), ako vidno z grafu 3.7 (ľavý dolný panel), čo tým pádom poukazuje na
pôvod nestability v supratekutej zložke He II. Veľmi pravdepodobne teda ide o
Donnellyho-Glabersonovu nestabilitu (viz. sekciu 1.2.4), a teda sa ukázalo, že
narozdiel od ladičiek je za nestability prúdenia v prípade mikrorezonátoru zod-
povedná kvantová turbulencia supratekutej zložky He II. V budúcnosti by bolo
vhodné preskúmať platnosť tohoto záveru pomocou techniky tlmenia druhého
zvuku, ktorá umožňuje priamo detekovať kvantované víry.
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Obr. 3.8: Porovnanie priebehu závislostí CdN na ReδN nameraných po prvom a
po druhom zaliatí. V prvom prípade (1,952 K) sme porovnávali merania z rovna-
kej teploty. Na nižšej teplote sme ale nemali dáta z rovnakej teploty v prvom aj
druhom zalievaní a tak sme porovnali najnižšie namerané teploty, teda 1,367 K
po prvom a 1,293 K po druhom transfere hélia. V oboch prípadoch sa objavil
systematický posun závislosti meranej po druhom zaliatí, čo nás vedie k pred-
pokladu, že príčinou prvotne pozorovanej anomálie na najnižšej teplote je práve
vplyv narušenia kontinuity experimentu pri druhom transfere hélia.

3.2.3 Diskusia prípadu najnižšej teploty
Zhodnotili sme možné dôvody nesystematického správania zobrazovaných zá-

vislostí nameraných pri najnižšej teplote a po zvážení možných vplyvov pôsobia-
cich počas experimentu a niekoľkých zdrojov s potvrdeným pozorovaným podob-
ných anomálií sme sa priklonili k predpokladu, že príčinou bolo prerušenie kon-
tinuity experimentu, kde v istom okamihu príliš klesla hladina hélia v kryostate
a my sme ho boli nútený druhýkrát zaliať héliom. Počas spomenutého druhého
transferu pravdepodobne došlo k zachyteniu istých nečistôt (asi zmrznutý vzduch)
na nie dokonale chránenú slučku mikrorezonátoru, čo by rozhodne mohlo zmeniť
charakter správania rezonátoru do pozorovanej formy. Validitu tohto záveru po-
tvrdzuje aj správanie ďalšej závislosti nameranej po druhom héliovom transfere
za teploty 1,952 K, ktorú sme pri spracovaní vynechali z dôvodu dostatočného
množstva použiteľných dát na danej teplote z prvého zaliatia a kvôli prehľadnosti.
Na ukážku sme zobrazili porovnanie meraní z prvého a druhého zaliatia pri tep-
lote 1,952 K a porovnanie meraní z najnižšej teploty prvého zaliatia 1,367 K a
najnižšej teploty po druhom transfere 1,293 K, kde sme anomálne správanie pô-
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vodne zaregistrovali. Toto porovnanie je znázornené v grafe 3.8 formou závislosti
CD na Re a potvrdzuje nesystematické správanie na oboch skúmaných teplotách
pre prípad meraní po druhom zaliatí.

Stojí ale za to zmieniť ešte jednu možnú okolnosť, a to vplyv histórie experi-
mentu. Tento jav [16] bol podrobnejšie preskúmaný na univerzite v Lancastri a
nemôžeme stopercentne vylúčiť jeho vplyv aj v našom experimente.

3.3 Fontánová pumpa

3.3.1 Skúmanie účinnosti fontánovej pumpy
Prvé merania s fontánovou pumpou prebiehali len s použitím pumpy uchy-

tenej na inserte, za teploty 1,36 K. Z veka pumpy mierila vo vertikálnom smere
kapilára s vnútorným priemerom d=0.8 mm. V momente, ako klesla hladina hélia
v kryostate pod ústie kapiláry, sme vykonali test účinnosti pumpy. Na odporový
drôt ohrevu, ktorého odpor zmeraný štvorbodovou metódou za nízkej teploty
(pod λ-bodom) bol R=87,13 Ω (s presnosťou na mΩ), sme postupne privádzali
rôzne hodnoty napätia U a skúmali sme výšku h héliového stĺpca tryskajúceho z
kapiláry. Nastavené hodnoty napätia sme merali multimetrom a výšku héliového
stĺpca sme určovali dĺžkovým meradlom priloženým k priezoru kryostatu z von-
kajšej strany. Cieľom experimentu bolo odhadnúť efektivitu fontánovej pumpy v
porovnaní s platným vzťahom (1.23) porovnávajúcim tepelný príkon Q̇ na jed-
notku času s rýchlosťou normálnej zložky vytváraného prúdenia vn supratekutého
hélia. Uvedený vzťah síce platí pre rýchlosť normálnej zložky He II ale za predpo-
kladu, že sa rýchlosti normálnej a supratekutej zložky rovnajú (vn=vs) môžeme
považovať rýchlosť vn za zhodnú s celkovou rýchlosťou prúdenia v supratekutého
hélia o hustote ρ.

Hodnoty tepelného príkonu pumpy sme dopočítavali z nameraných prilože-
ných napätí využitím vzťahu

Q̇ = U2

R
. (3.4)

Na určenie rýchlosti prúdenia z nameraných výšok héliového stĺpca sme využili
zákon zachovania energie, dávajúci do rovnosti potenciálnu energiu stĺpca hélia,
v gravitačnom poli so zrýchlením g=9,81 ms−2, s Bernoulliho kinetickou energiou

hρg = 1
2ρv2. (3.5)

Použitý vzťah má teda tvar
v =

√
2hg. (3.6)

Nameranú závislosť sme s očakávaným priebehom porovnali graficky a následne
sme pre jednu nastavenú hodnotu napätia, priloženého k ohrievaču, číselne od-
hadli účinnosť použitej fontánovej pumpy prostredníctvom vzťahu 1.24.

Hodnoty výšok héliového stĺpca, meraných od ústia kapiláry, v závislosti na
tepelnom príkone ohrevu pumpy sme vyniesli do grafu 3.9 (viz. vrchný panel).
Zobrazená závislosť má podľa očakávania kvadratický priebeh a pomocou poly-
nomiálneho fitu, zobrazeného tiež vo vrchnom paneli grafu 3.9, sme našli jej prie-
sečník s vertikálnou osou, vo forme absolútneho koeficientu h0. Hodnota tohto
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Obr. 3.9: Vo vrchnom paneli je zobrazená nameraná závislosť výšky héliového
stĺpca, tryskajúceho z kapiláry fontánovej pumpy, na tepelnom príkone do ohrevu
pumpy. Pomocou kvadratického fitu uvedenej závizlosti je vyhodnotený výškový
rozdiel ústia kapiláry a hladiny hélia v kryostate, ako absolútny koeficient po-
užitého fitu. V spodnom paneli je zobrazená rýchlostná závislosť, prepočítaná
z nameraných výšok héliového stĺpca, ktorá je už posunutá o rýchlosť pridanú
kvôli spomenutému výškovému rozdielu, keďže sme výšku stĺpca merali od ús-
tia kapiláry. Červená čiara zobrazuje teoretickú závislosť, danú vzťahom (1.23),
a predstavuje tak hornú limitu meranej závislosti. Horizontálna osa vyjadrujúca
tepelný príkon ohrevu za jednotku času je pre oba panely spoločná a má v oboch
rovnaké merítko.

koeficientu je samozrejme záporná, h0= −0,99 mm a predstavuje výškový rozdiel
medzi hladinou hélia v kryostate a ústím kapiláry. Kvôli klesaniu hladiny hélia v
priebehu experimentu sme sa rozhodli nemerať výšku héliového stĺpca od hladiny,
ale vyhodnotiť vzniknutý výškový rozdiel až následne z analýzy nameraných dát.

Namerané hodnoty sme prepočítali do rýchlostnej závislosti, s lineárnym prie-
behom, ktorá je zobrazená v spodnom paneli grafu 3.9. Uvedená závislosť je
už posunutá o pridanú rýchlosť, určenú prepočtom z nájdenej výškovej opravy
h0. Teoretický vzťah (1.23), do ktorého sme za vystupujúce termodynamické
veličiny dosádzali hodnoty, s=109,9 Jkg−1K−1, T=1,36 K, ρ=145,2 kgm−3 a
A=πd2/4=5,02.10−7 m2, je v grafe 3.9, v spodnom paneli, zobrazený priamkou a
všetky body príslušné meraniam s fontánovou pumpou ležia pod touto priamkou,
ako bolo možné očakávať. Ukazuje sa, že správanie pumpy dobre odpovedá teore-
tickému popisu, s relatívne vysokou účinnosťou, čo potvrdzuje priebeh grafu 3.9.

Číselný odhad účinnosti pumpy ϵ sme vykonali pri nastavenom príkone ohrie-
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vača Q̇=0,024 W, čomu prislúchala nameraná výška héliového stĺpca h=0,215 m
(aj s uvážením výškového rozdielu h0). Tejto výške odpovedá podľa vzťahu (3.6)
rýchlosť prúdiaceho hélia v=1,98 ms−1. K dopočtu účinnosti sme použili rovnaké
hodnoty termodynamických veličín ako pri grafickom spracovaní (viz. vyššie).
Výsledný číselný odhad účinnosti použitej fontánovej pumpy je na základe uve-
dených dát a vzťahu 1.24 ϵ ∼ (90 ± 2)%.

Samozrejme pri ponorení celej pumpy do supratekutého hélia možno očakávať
zníženie účinnosti, keďže normálna zložka môže k ohrevu pritekať aj skrz kapiláru.
Vyššie uvedený výsledok teda slúži ako horný odhad účinnosti pumpy. Obdob-
ným spôsobom, ako v prvom prípade, sme určili účinnosť v momente, keď bolo
ústie kapiláry ponorené tesne pod hladinou hélia. V tomto prípade bola výsledná
účinnosť fontánovej pumpy určená na ϵ ∼ (50±10)%, čo predstavuje realistickej-
šiu hodnotu pre prúdenie okolo mikrorezonátoru. Väčšia neistota tu pochádza z
faktu, že na fontánovej pumpe nemohli byť v dobe kalibrácie umiestnené súčasti
aparatúry obsahujúce slučku supravodivého drôtu, ktoré môžu ovplyvniť prúdenie
kapilárou.

3.3.2 Reakcia mikrorezonátoru na fontánovú pumpu
V ďalších meraniach sme sa zamerali na preskúmanie odozvy mikrorezonátoru

na spustenie a beh fontánovej pumpy. Experiment bol pritom zostavený tak, že
prúdenie z pumpy smerovalo priamo na mikrorezonátor, ako sme popísali v sek-
cii 2. Znova sme využili meranie rezonančných kriviek vo frekvenčnom móde a
pozorovali sme zmeny tvaru a amplitúdy píkov pri zapnutí pumpy a nasledujúci
vývoj rezonancie pri behu fontánovej pumpy. Popisované merania sme vykonali
na dvoch vybraných teplotách, a to 1,952 K a 1,670 K. Aby sme umožnili stabili-
záciu teploty héliovej lázne, použili sme odporový ohrev ponorený v kryostate. S
využitím multikanálového programovateľného zdroja sme boli schopný prepínať
medzi napájaním ohrevu v lázni a ohrevu pumpy. Napätie prikladané na odpo-
rový drôt ponorený v kryostate sme nastavili tak, aby sa výkony oboch ohrevov
rovnali. Toto usporiadanie nám umožnilo udržiavať konštantný tepelný výkon
experimentu, či bola pumpa zapnutá alebo nie, a teda udržať konštantnú teplotu
počas priebehu experimentu.

Na oboch teplotách sme po ustálení spustili merania frekvenčných sweepov.
Následne sme tesne po ukončení merania jednej z rezonančných kriviek zapli ohrev
fontánovej pumpy. Rýchlosť vyvolaného prúdenia v okolí slučky rezonátoru sme
odhadli na základe vzťahu (1.24) s použitou účinnosťou ϵ=(50±10)% a termo-
dynamických veličín určených programom HEPAK [17]. Za hodnotu plochy sme
dosadili výraz πd2/4 s použitým priemerom ochranného dielu d=4.10−3 m. Vý-
sledné odhady rýchlosti pumpou vyvolaného prúdenia boli v=(0,10±0.02) ms−1

v prípade teploty 1,952 K a v=(0,25±0.05) ms−1 pre 1,670 K. Niekoľko nasle-
dujúcich rezonancií bolo nameraných s pumpou vytvárajúcou prúdenie v okolí
mikrorezonátora. Na záver sme vypli pumpu a namerali ďalšie sweepy. Porovná-
vali sme jednotlivé rezonančné krivky v rovnakom poradí v akom boli namerané
a tieto postupnosti píkov, špeciálne pre obe teploty, sme zobrazili do grafu 3.10.
Každá z postupností rezonancií začína píkom nameraným pri vypnutej pumpe a
potom nasledujú štyri usporiadané rezonancie namerané hneď po spustení pumpy.
Posledný zobrazený pík prislúcha opätovnému vypnutiu fontánovej pumpy. Za
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Obr. 3.10: Za dvoch rôznych teplôt nameraná postupnosť rezonančných kriviek
uvedená v meraniam odpovedajúcom poradí. Prvé a posledné krivky sú namerané
pred zapnutím pumpy a po jej vypnutí. Rezonancie 1. až 4. predstavujú štyri swe-
epy namerané po sebe bezprostredne po spustení pumpy. Za vyššej teploty došlo
po úvodnom poklese amplitúdy k jej postupnému nárastu smerom k pôvodnej
hodnote. Pre nižšiu teplotu ostala amplitúda zmenšená po celý čas behu pumpy.
V oboch prípadoch sa systém po vypnutí fontánovej pumpy vrátil do pôvodného
stavu.

vyššej teploty sme pri zapnutí pumpy pozorovali pokles amplitúdy rezonančnej
krivky na asi dve tretiny pôvodnej hodnoty. V nasledujúcich sweepoch sme ale
pozorovali postupný návrat, smerom k vyšším amplitúdam. Po vypnutí pumpy
sa systém evidentne vrátil do pôvodného stavu ako pred jej zapnutím. V prípade
nižšej teploty rovnako došlo k poklesu amplitúdy, no až po vypnutie pumpy ostala
bezo zmeny znížená a až následne krivka opäť nadobudla pôvodný tvar.

Najpravdepodobnejšou príčinou rozdielneho chovania pri oboch teplotách je
rozdiel v rýchlosti vyvolaného prúdenia, ako ukázali odhady rýchlostí v okolí mik-
rorezonátoru uvedené vyššie. Bližší popis reakcie mikrorezonátoru na vznikajúce
stacionárne prúdenie je už mimo rámec tejto práce a vyžaduje ďalšie systematické
merania. Ukázalo sa ale, že mikrorezonátor je možné použiť na detekciu prúdenia
hélia.
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Záver
Nižšie sme zhrnuli namerané výsledky, ich interpretáciu a ďalšie podstatné

výstupy tejto práce.

1. Bola vytvorená vlastná aparatúra obsahujúca mikrorezonátor vo forme ma-
lej oscilujúcej slučky vytvorenej z tenkého supravodivého drôtu a skonštru-
ovanú fontánovú pumpu umožňujúcu vytvárať stacionárne prúdenie sup-
ratekutého hélia v okolí mikrorezonátoru. Ďalej bol vyrobený kryogénny
inzert a navrhnuté súčiastky usmerňujúce prúdenie z fontánovej pumpy.

2. Mikrorezonátor bol ocharakterizovaný premeraním jeho rezonančných vlast-
ností v supratekutom héliu, kde bola určená rezonančná frekvencia a šírka
rezonančného píku v teplotnej závislosti v prípadoch 2,170 K a 1,293 K.
Ukázalo sa, že jeho chovanie nieje možné v celom rozsahu použitých tep-
lôt popísať len na základe vysokofrekvenčnej limity oscilačného prúdenia.
Taktiež bola znázornená zmena tvaru rezonančných kriviek pri prechode z
laminárneho prúdenia do turbulencie.

3. Pri charakterizácii fontánovej pumpy bola určená jej účinnosť. V prípade
s vynorenou kapilárou má fontánová pumpa účinnosť ϵ ∼ (90 ± 2)% v
premene tepelnej energie na mechanickú. Pre prípad s ponorenou kapilárou
odpovedajúci nášmu experimentu bola zistená nižšia účinnosť, a to ϵ ∼
(50 ± 10)%.

4. Bola vykonaná štúdia odporových síl pôsobiacich na mikrorezonátor v lami-
nárnom, resp. potenciálnom prúdení normálnej, resp. supratekutej zložky
supratekutého hélia He II. Ukázalo sa, že škálovanie odporovej sily skrz bez-
rozmerný parameter ReδN v laminárnej oblasti prúdenia funguje len čias-
točne. Závislosti CDN na ReδN majú tendenciu pre rôzne teploty v lami-
nárnej oblasti kolabovať do jednej priamky no hodnota teoreticky daného
faktoru [1] k sa nezhoduje z pozorovanou. Nameraná odporová sila je v po-
rovnaní s teóriou vyššia, čo je pravdepodobne spôsobené hrubosťou povrchu
drôtiku porovnateľnou s viskóznou hĺbkou vniku.

5. Meraním odporových síl sa preukázal výskyt nestabilít prúdenia v okolí
mikrorezonátoru indikujúcich prechod do turbulencie. V porovnaní s kre-
mennou ladičkou boli určené kritické rýchlosti a kritické Reynoldsove čísla
pre normálnu zložku supratekutého hélia (ReδN). Záverom a najdôležitej-
ším výsledkom tejto práce je, že v celom rozsahu teplôt spôsobuje, narozdiel
od ladičky, nestability prúdenia tvorba kvantovaných vírov v supratekutej
zložke He II, za čo je zodpovedná rozdielna geometria skúmaných rezoná-
torov a to predovšetkým absencia ostrých hrán v prípade mikrorezonátora.

6. Ukázalo sa, že pozorované nesystematické správanie meraní z najnižšej do-
siahnutej teploty 1,293 K bolo spôsobené prerušením kontinuity experi-
mentu, kde došlo k druhému transferu hélia medzi jednotlivými meraniami.
Príčinou bolo buď nanesenie istých nečistôt na mikrorezonátor (najskôr
zmrznutý vzduch) počas transferu alebo možná závislosť na histórii experi-
mentu pozorovaná v Lancastri.
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7. Bola vykonaná skúška chovania mikrorezonátoru v stacionárnom prúdení
vyvolanom fontánovou pumpou. Potvrdilo sa, že principiálne je možné mik-
rorezonátor použiť ako detektor tohto prúdenia, aj keď bolo nutné používať
fontánovú pumpu s relatívne vysokým príkonom.

8. V ďalšom výskume by bolo vhodné podrobnejšie preskúmať odozvu mikro-
rezonátoru na vytvárané prúdenie, prípadne sa pokúsiť skonštruovať mik-
rorezonátor s väčšou citlivosťou napríklad použitím tenšieho supravodivého
drôtu. Taktiež by bolo zaujímavé pokúsiť sa použiť mikrorezonátor ako
súčasť (detekčnú jednotku) zložitejšieho hydrodynamického experimentu v
supratekutom héliu 4He.
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