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Samenvatting

Dit proefschrift presenteert de meting van Feshbach-resonanties in mengsels van ver-
schillende hyperfijntoestanden van ultrakoud 40K. Feshbach-resonanties kunnen worden
gebruikt om de sterkte en het teken van de wisselwerking tussen atomen in te stellen.
Met dit werktuig kunnen ultrakoude atomen worden gebruikt als een modelsysteem
voor andere problemen in de natuurkunde. In het geval van zeer sterk wisselwerk-
ende atomen zijn er slechts een paar universele parameters nodig om het systeem te
beschrijven. Systemen met helemaal andere onderliggende processen, zoals bijvoor-
beeld neutronensterren of supergeleiders, zouden dezelfde parameters kunnen delen en
dan met de sterk wisselwerking koude atomen vergeleken kunnen worden.

In neutrale atomen komen Feshbach-resonanties voor wanneer de energie van twee
botsende ongebonden atomen in resonantie is met de energie van een gebonden toes-
tand van de twee atomen. Wanneer het magnetisch moment van het gebonden paar
afwijkt van het ongebonden paar, kan het energieverschil in resonantie worden ge-
bracht door het aanzetten van een magnetisch veld. Rondom de resonantie divergeert
de strooilengte, een maat voor de wisselwerkingssterkte. Door het veranderen van het
toegepast magnetisch veld kan de wisselwerking tussen de atomen van aantrekkend tot
afstotend en vice versa ingesteld worden. Dicht bij de resonantie wordt de wisselwerk-
ing zó sterk, dat beschrijving door een theorie waar de deeltjes een veld ervaren, dat
alleen van de twee-deeltjes wisselwerking afhangt, niet meer werkt en nieuwe theorieën
nodig zijn. De posities en breedtes van Feshbach-resonanties zijn afhankelijk van het
interatomaire potentiaal wat verschilt voor verschillende atoomsoorten en toestanden.
Voordat Feshbach-resonanties kunnen worden gebruikt als een instrument om de wis-
selwerking in te stellen, moeten hun posities en eigenschappen worden bepaald. De
theoretische beschrijving van Feshbach-resonanties is te vinden in hoofdstuk 2.

Om gebruik te kunnen maken van Feshbach resonanties moet de temperatuur van de
atomen dicht bij het absolute nulpunt (-273.15 ◦C) zijn, anders zou de kinetische energie
van de atomen het effect verbergen. De experimentele opstelling en de technieken om
de atomen te vangen en tot zulke lage temperaturen te koelen worden in hoofdstuk 3
beschreven. Bij deze zeer lage temperaturen wordt het gedrag van de atomen beheerst
door quantumstatistiek en de opdeling van de deeltjes in twee verschillende klassen
- bosonen en fermionen - manifesteert zich. Bosonen kunnen in een enkele toestand
condenseren en vormen een macroscopische golffunctie die groter is dan de afstand
tussen de deeltjes. Bosonische atomen kunnen interferentiepatronen vormen, iets dat
op kamertemperatuur alleen te doen is met licht.

Voor fermionen is het gedrag bij lage temperaturen heel anders dan voor boso-
nen: in plaats van condensatie in één toestand bezetten ze elk een aparte toestand en
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houden ze afstand van elkaar. De quantumstatistiek van fermionen speelt een belan-
grijke rol in veel gebieden van de natuurkunde. In gecondenseerde materie bepaalt de
Fermi-statistiek elektrische en transport-eigenschappen, neutronensterren storten niet
in vanwege de Fermi-druk en alle materie die ons bekend is, bestaat uit quarks en
elektronen - fermionische elementaire deeltjes. Voor het begrijpen van supergeleiding
speelt de koppeling van fermionen met aantrekkende wisselwerking een belangrijke rol.

In de in dit proefschrift beschreven experimenten werken we met het fermionsich
kalium isotoop 40K, wat een rijke hyperfijnstructuur met veel stabiele combinaties
van hyperfijntoestanden heeft. Elke binaire combinatie van hyperfijntoestanden kan
bij diverse magneetvelden Feshbach-resonanties tonen, soms dicht bij elkaar in mag-
netisch veld of zelfs overlappend met een andere Feshbach-resonantie van een andere
combinatie van hyperfijntoestanden. Daarnaast zijn er ook verschillende soorten reso-
nanties; relevant in ons geval zijn s-golf resonanties die alleen optreden tussen atomen
in niet-identieke toestanden en p-golf resonanties die ook zijn toegestaan tussen iden-
tieke toestanden. Daarnaast is de vorm en positie van p-golf resonanties afhankelijk
van de temperatuur en de projectie van het magnetisch moment van de atomen op de
as van het magnetisch veld.

Voorafgaand aan de resultaten gepresenteerd in dit proefschrift was de positie van
vier Feshbach-resonanties in mengsels van 40K in de drie laagste hyperfijnniveaus bek-
end. In dit proefschrift presenteren we metingen op mengsels van toestanden uit het
midden van de hyperfijntoestands-"waaier" van 40K. In totaal hebben we 10 s-golf res-
onanties gemeten in 4 verschillende mengsels en 13 p-golf resonanties in 8 verschillende
binaire mengsels. Onder de s-golf resonanties hebben we er een gevonden in het c+ d
mengsel, die op een afstand van circa 55G van aangrenzende resonanties ligt. Voor
dezelfde Feshbach-resonantie hebben we de breedte bepaald door het verdampen van de
koude wolk bij verschillende magnetische velden en het meten van de veldafhankelijke
wolkgrootte.

In het j + h mengsel is er een p-golf resonantie rond hetzelfde magnetisch veld als
bij een p-golf resonantie in het i+ i mengsel. Bij de resonantie vallen de atomen in het
j + h kanaal niet allemaal zoals verwacht uit de optische dipoolval, maar verschijnen
ze in de i toestand. De resonantie in het i + i kanaal toont een multipletstruktuur
veroorzaakt door de dipool-dipool koppeling aan de i + j, i + h en de h + h-kanalen.
De resultaten van deze metingen worden gepresenteerd in hoofdstuk 4 en 5.

De gemeten Feshbach-resonanties zijn nuttig voor de ontwikkeling en verbetering
van eenvoudige theorieën. De experimentele data is door samenwerkende theoretici als
proeftuin voor twee eenvoudige modellen gebruikt, de asymptotische gebonden toes-
tand model (ABM) en de multi quantum defect theorie (MQDT). De met gekoppelde
kanaal theorie (CC) berekende waarden (met behulp van de op dat moment bekende
potentialen voor 40K) waren allemaal binnen de experimentele onzekerheid van de
gemeten waarden.

Met het in kaart brengen van de Feshbach-resonanties in 40K is het nu gemakkelijker
om de Feshbach-resonanties uit te kiezen waar neveneffekten van andere resonanties
kunnen worden verwaarloosd. Dit is niet alleen van belang voor experimenten met
enkel 40K, maar ook voor experimenten met mengsels met andere atomaire soorten.
Afhankelijk van de vereisten voor een experiment, kan de best passende Feshbach-
resonantie worden gelokaliseerd.




