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Samenvatting

Wanneer atomen afgekoeld worden tot temperaturen dicht bij het absolute nulpunt
(ongeveer 150 nanokelvin in ons geval), wordt hun kwantumstatistiek duidelijk zichtbaar.
Afhankelijk van of het totale aantal samenstellende protonen, neutronen en elektronen
in het atoom even of oneven is, is het atoom respectievelijk een boson of een fermion.
Wanneer ze worden gevangen en afgekoeld in een externe potentiaal, condenseren boso-
nen in de kwantummmechanische grondtoestand, en kunnen ze beschreven woren als een
coherente materiegolf die Bose-Einstein condensaat (BEC) genoemd wordt. Fermionen,
daarentegen, zijn onderworpen aan Pauli’s uitsluitingsprincipe dat verbiedt dat twee iden-
tieke fermionen dezelfde kwantumtoestand bezetten. Daarom worden in een koud Fermi
gas alle kwantumtoestanden tot een bepaalde energie bezet door precies één atoom. De
meeste experimenten met kwantumgassen (BECs en Fermi gassen) worden uitgevoerd met
vallen die beweging in alle drie de richtingen toestaan. Het hier beschreven werk draait om
ééndimensionale (1D) bosonische kwantumgassen, waarin de atomen zo zijn opgesloten
dat ze slechts in één richting kunnen bewegen.

Eéndimensionale kwantumgassen vertonen verschijnselen die niet in hun 2D en 3D even-
beelden aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: een 1D Bose gas wordt sterker wisselwerkend als
de dichtheid afneemt. Onder specifieke omstandigheden kunnen deze 1D systemen wor-
den beschreven door exact-oplosbare modellen, terwijl de beschrijving van systemen met
hogere dimensie inherent benaderingen nodig heeft.

In spinor quantumgassen kunnen de atomen meerdere interne toestanden bezetten. Dit
biedt de mogelijkheid om de wisselwerking tussen interne (spin) en externe (beweging)
vrijheidsgraden te bestuderen. Deze wisselwerking is belangrijk in algemeen relevante en
uitdagende fenomenen zoals kwantummagnetisme.

In onze experimenten, die allemaal zijn uitgevoerd met een specifiek, bosonisch isotoop
van rubidium, 87Rb, maken we een twee-component (spinor) Bose gas in een 1D potentiaal.
De gebruikte toestanden zijn de twee kloktoestanden van 87Rb die dezelfde magnetische
valpotentiaal ondergaan. In het hart van onze experimentele opstelling bevindt zich een
atoomchip, een gemicrofabriceerde structuur op een silicium substraat die wordt gebruikt
om magnetische potentialen te maken. Deze maakt het mogelijk om atomen te vangen in
sterke magnetische gradiënten op een afstand van enkele tot enkele honderden micrometers
van het chip-oppervlak. Een ééndimensionale potentiaal wordt gevormd door de opsluiting
in twee ruimtelijke richtingen loodrecht op de veldmakende draad sterk te vergroten. Op
deze manier wordt de beweging van de atomen beperkt tot slechts één dimensie.
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Om de bovengenoemde omstandigheden te bereiken voor een twee-components Bose gas
is, naast ultralage temperaturen en lage atomaire dichtheden, ook controle over de in-
teratomaire wisselwerkingen nodig. Traditioneel worden de wisselwerkingen tussen ul-
trakoude atomen ingesteld via Feshbach resonanties door het achtergrondmagneetveld te
varieren. Aangezien de magnetisch vangbare toestanden van 87Rb geen geschikte Feshbach
resonanties hebben, hebben wij een nieuwe methode ontwikkeld om de wisselwerkingen
tussen atomen in 1D gassen te variëren door middel van radio-frequente “aangeklede”
(“dressed”) potentialen.

Door radio-frequente velden aan te leggen, koppelen we de oorspronkelijke toestand met
alle andere Zeeman-subniveaus binnen dezelfde hyperfijn toestand, en dit resulteert in
een veranderde (aangeklede) potentiaal. De koppeling hangt af van de ellipticiteit van
de RF polarisatie via het teken van de g-factor van de atomaire toestand. Omdat de
kloktoestanden tegengestelde g-factoren hebben en we de RF polarisatie kunnen variëren,
zjin de aangeklede potentialen toestandsafhankelijk.

In 1D Bose gassen hangen de effectieve wisselwerkingen tussen de atomen van de valpoten-
tiaal af. We maken gebruik van de toestandsafhankelijkheid van de met RF aangeklede po-
tentialen om de effectieve atomaire wisselwerkingen te verstemmen, zowel tussen de toes-
tanden (inter-state) als binnen dezelfde toestand (intra-state). Deze techniek geeft toegang
tot het punt van spin-onafhankelijke wisselwerkingen waar exacte kwantumveeldeeltjeso-
plossingen beschikbaar zijn, en tot het punt waar de spinbeweging bevroren is. Als hoof-
dresultaat van ditw erk laten we de corresponderende tijdsevolutie van de spinpolarisatie
zien, afgeleid van toestandsafhankelijke absorptiebeelden. Een simulatie gebaseerd op
gekoppelde Gross-Pitaevskii vergelijkingen geeft uistekende overeenkomst met de metin-
gen.

De techniek die hier is ontwikkeld maakt de weg vrij voor nieuwe experimenten aan
1D veeldeeltjesfysica. De natuurlijke volgende stap is het uitbreiden van ons werk naar
Bose-Fermi mengsels. Een daarbij passend ontwerp voor de volgende generatie van de
experimentele opstelling wordt gepresenteerd in het laatste hoofdstuk. In bredere context
zou het verstemmen van wisselwerkingen in 1D Bose gassen kunnen leiden tot verbeterde
nauwkeurigheid van (op atoomchip gebaseerde) atoomklokken en zou het voordeel kunnen
bieden bij bepaalde ontwerpen voor kwamtumcomputers.


