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Samenvatting

In dit proefschrift onderzoeken we een aantal interessante toepassingen van een os-
cillerende magnetische val waarmee we een wolk van ultrakoude atomen 87Rb manip-
uleren. Hoewel rubidium een metaal is bij kamertemperatuur, heeft het een meet-
bare dampdruk. De atomen in de gasfase worden met resonant laserlicht gekoeld en
vervolgens worden ze naar een spintoestand gepompt die in een magnetisch veldmin-
imum gevangen kan worden. Verdere koeling gebeurt met het gebruik radiofrequente
straling tot dat de resulterende wolk een temperatuur bereikt van een miljoenste
graad boven het absolute nulpunt van de temperatuur (-273o C). Het atomaire gas
ondergaat een faseovergang naar een toestand van materie bekend als een Bose-
Einsteincondensaat (BEC). Onze condensaten hebben de vorm van een sigaar wat
en bevatten tienduizend tot zes miljoen atomen.
Wij gebruikten de isotoop 87Rb, waarmee in 1995 als eerste atomaire gas BEC

werd bereikt. In 2001 werd voor dit werk de Nobelprijs voor natuurkunde uitgereikt.
De magnetische val in dat experiment staat bekend als de time-averaged orbiting
potential (TOP) trap en een variatie van dit type val zal het hoofdonderwerp van dit
proefschrift zijn. De TOP-trap bestaat uit een statische magneetval gecombineerd
met een snel roterend magneetveld (het TOP-veld). Het veldminimum doorloopt
in deze val een cirkelbeweging met een straal die bekend staat als de ’afstand des
doods’. De hoeksnelheid van deze rotatie is veel sneller dan de oscillatiefrequentie
van de atomen in de statische val en dus zijn de atomen niet in staat de beweging van
het veldminimum te volgen. De atomen zijn zo gevangen in een effectieve potentiaal
die gelijk is aan het tijd-gemiddelde over de periode van de rotatie van het TOP-veld.
Hoofdstuk 1 geeft een korte geschiedenis van de TOP-val en de evolutie van de

tijds-gemiddelde potentiaal in experimenten met Bose-Einstein condensaten. Het
verklaart dat de beweging in de TOP is ingewikkelder dan wordt geïmpliceerd door
het effectieve potentieel beeld. De atomen tonen beweging op een lange tijdsschaal,
bepaald door de gemiddelde potentiaal, en een korte tijdsschaal gegeven door het de
snel-roterende TOP-veld. We zullen gebruik maken van dit inzicht om de beweg-
ing van de wolk te manipuleren. In dit hoofdstuk introduceren we ook het concept
van de supervloeistof, een eigenschap die verband houdt met BEC’s en vorticiteit
(werveling). Een supervloeistof is een toestand van materie zonder stromingsweer-
stand. Dit is analoog aan supergeleiding in metalen. De vortices kunnen gezien
worden als ’gaten’ in de supervloeistof rond welke de supervloeistof circuleert.
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Hoofdstuk 2 beschrijft de bij de experimenten gebruikte apparatuur: het vacuüm
systeem, de magnetische val en het laserlicht gebruikt om optische overgangen te
maken. De experimenten zorgen voor een ongelooflijk koud atomair monster in een
omgeving bij kamertemperatuur. Hiervoor is een hoog vacuüm van belang om botsin-
gen met heet achtergrondgas te minimaliseren. Het laserlicht wordt gebruikt om de
atomen af te koelen, te pompen naar de juiste spintoestanden en tevens om de atomen
op een camera af te beelden. De magnetische opsluiting vindt plaats doormiddel van
ongeveer 20 spoelen en een aantal permanente magneten.
In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de details van het optische systeem.

De diode-lasers worden gestabiliseerd met behulp vam atomaire overgangen in een
gas in een rubidium-dampcel. Een radiofrequent gemoduleerd magnetisch veld rond
de cel wordt gebruikt om een elektronisch terugkoppelsignaal te genereren. Een
laser-versterker werd ontwikkeld uit een in de commerciële beschikbare diodelaser
waarmee het licht van onze lasers tot 50 keer stabiel versterkt kon worden. Het
afbeeldingssysteem werd verbeterd zodat afbeelden van de gaswolk op de camera
mogelijk werd langs zowel de lange als de korte as van de wolk.
Hoofdstuk 4 beschrijft de eerste reeks nieuwe experimenten met deze apparatuur.

Eerder zijn alle experimenten op dit apparaat uitgevoerd met de F = 2;mF = 2
spintoestand van 87Rb. Om een BEC wolk te onderzoeken op langere tijdschalen
is de F = 1;mF = −1 toestand gebruikt. Wij hebben de geometrie en van de
experimenten aangepast om te kunnen werken met deze toestand en creëerden een
BEC in onze conventionele val evenals in diverse TOP-vallen. We vonden inderdaad
dat atomen in deze F = 1 toestand een langere levensduur hadden en waren in staat
om de belangrijkste beperkende factor van voor deze levensduur te karakteriseren:
botsingen tussen drie atomen tegelijk. Dit hoofdstuk bespreekt ook de generatie
van vortices (wervels) in BEC’s en door het draaien van een elliptische TOP-val
hebben wij geprobeerd wervels in onze wolken te genereren. Deze experimenten
leverden onduidelijke resultaten, want hoewel wij een aantal aanwijzingen vonden
voor vorticiteit, waren we niet in staat om duidelijke vortex-gaten in onze wolken af
te beelden. We vermoeden dat dit te wijten is aan onvoldoende homogeniteit van
onze magnetische potentiaal.
Hoofdstuk 5 bevat de belangrijkste resultaten van dit proefschrift. We beschrijven

in detail de atomaire beweging in de TOP val en in bijzonder de rol van de fase van het
roterende TOP-veld. Door numerieke en analytische methoden tonen wij het belang
aan van de fase van dit veld bij het inschakelen, wanneer het atomaire gas vanuit een
statische- in een TOP-val wordt overgebracht. De resulterende langzame ’klotsende’
beweging van het centrum van de gaswolk is aanzienlijk vergeleken met de snelle
microscopische beweging en is sterk afhankelijk van de initieële fase van het TOP-
veld. We laten ook zien dat deze klotsbeweging vervolgens kan worden onderdrukt
middels een goed getimede sprong in de fase van het TOP-veld. We demonstreren hoe
deze fasesprong optimaal worden gekozen en vervolgens wordt experimenteel zowel
het inschakel-effect als de succesvolle demping van deze beweging aangetoond.


