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Samenvatting

In dit proefschrift wordt een theorie over de dynamische en kinetische eigenschapen van een
opgesloten Bose-condensaat ontwikkeld.

In hoofdstuk 2 geven we een overzicht over de theoretische basis van de natuurkunde van Bose-
gecondenseerde gassen. We bespreken concepten als de Bose- Einstein- faseovergang (BEC), de
makroscopische beschrijving van een Bose-gecondenseerd gas, elementaire excitaties en hun beschri-
jving in termen van Bogolyubov-de-Gennes-vergelijkingen en vortex-toestanden in superfluida.

Vervolgens, in hoofdstuk 3 wordt de wisselwerking tussen deeltjes in ultrakoude gassen beschouwd.
Eerst richten we de discussie op de drie-deeltjes-recombinatie van ultrakoude atomen naar een zwak
gebondens-niveau. In dit geval, dat wordt gekarakteriseerd door een grote en positieve verstrooi-
ingslengtea voor paarwisselwerking, krijgen we, in de limiet dat de temperatuur naar nul gaat, een
universele relatie voor de drie-deeltjes- (gebeurtenis-) recombinatieconstante, die niet afhankelijk is
van de precieze vorm van de interactiepotentiaal:�rec = 3:9~a4=m, metm de atoommassa.

Vervolgens wordt het idee ontwikkeld om de waarde en het teken van de verstrooiingslengte te
manipuleren. Omdat de verstrooiingslengte direct de gemiddeld-veld-interactie tussen de atomen
beinvloedt, biedt dit de mogelijkheid om macroscopische quantum-fenomenen te onderzoeken die
geassocieerd zijn aan BEC, door van een Bose-gecondenseerd gas de reactie op licht te observeren.
Het natuurkundige beeld van de invloed van het lichtveld op de elastische interactie tussen atomen
is het volgende: Een atomenpaar absorbeert een foton en ondergaat een virtuele overgang naar een
electronisch aangeslagen quasimolekulaire toestand. Vervolgens zendt het het foton weer uit en keert
terug in de oorspronkelijke electronische toestand met de zelfde kinetische energie. Omdat de inter-
actie tussen atomen in aangeslagen toestand veel sterker is dan tussen grondtoestandsatomen, kan de
verstrooiingsamplitude al bij een matige lichtintensiteit significant veranderd worden.

In hoofdstuk 4 bespreken we de dynamica van twee opgesloten wisselwerkende Bose-Einstein-
condensaten in de afwezigheid van een thermische wolk. Het hoofddoel van ons werk is de dynamica
te bestuderen van Bose-condensaten en te analyseren hoe het systeem statistische eigenschappen kan
verkrijgen en een nieuwe evenwichtstoestand bereikt. We onderscheiden twee ontwikkelingsregimes:
een regime van langzame periodische oscillaties en een stochastisch regime van sterke niet-lineaire
menging dat tot het dempen van de relatieve beweging van de condensaten leidt. We vergelijken
onze voorspellingen met een experiment dat recentelijk in JILA is uitgevoerd en argumenteren dat het
vóórkomen van het stochastische regime een route biedt om in het systeem tot een nieuw thermisch
evenwicht te komen.

In hoofdstuk 5 ontwikkelen we een eindige- temperatuur-storingstheorie (voorbij de gemiddeld-
veldbenadering) voor een Bose-gecondenseerd gas, en berekenen temperatuur-afhankelijke demp-
ingssnelheden en energieverschuivingen voor Bogolyubov-excitaties van willekeurige energie. De
theorie wordt veralgemeniseerd voor het geval van excitaties in een ruimtelijk inhomogeen (gevan-
gen) Bose-gecondenseerd gas, waar we benadrukken hoe belangrijk inhomogeniteiten in het dichthei-
dsprofiel van het condensaat zijn, en ontwikkelen de methode om zelfenergiefunkties uit te rekenen.
Het nut van de theorie wordt gedemonstreerd door de dempingssnelheid en de energieverschuiving
van laag-energetische excitaties uit te rekenen. Dit zijn excitaties met energieën die veel lager zijn dan
de gemiddeld-veld-interactie van deze excitaties. De demping wordt veroorzaakt door de interactie
van deze excitaties met thermische excitaties. We benadrukken de sleutelrol van de stochastisering in
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het gedrag van de thermische excitaties voor demping in niet-bolvormige vallen. De dempingssnelhe-
den van de laagste excitaties volgens onze theorie, zijn in redelijke overeenstemming met recente data
van JILA en MIT experimenten. In het geval van quasiklassieke excitaties, speelt het randgebied van
het condensaat een cruciale rol, en het resultaat voor de dempingssnelheden verschilt drastisch van
dat in ruimtelijk homogene gassen. We analyseren ook de frequentieverschuivingen en de demping
van geluidsgolven in cylindrische Bosecondensaten en bespreken de rol van demping in het recente
MIT experiment aan geluidsvoorplanting in een Bose-condensaat.

Tenslotte, in hoofstuk 6, wordt de dynamica van macroscopisch aangeslagen Bosecondensaten
behandeld. In het bijzonder bespreken we dissipatieve dynamica van een vortextoestand in een opges-
loten Bose-gecondenseerd gas bij eindige temperatuur en schetsen een vervalsscenario van deze toe-
stand in een statische val. De interactie van de vortex met de thermische wolk hevelt energie over van
de vortex naar de wolk en induceert de beweging van de vortexkern naar de rand van het condensaat.
Wanneer de vortex de rand heeft bereikt, vervalt het door de opwekking van fononen. We bereke-
nen de karakteristieke levensduur van de vortextoestand en behandelen de vraag hoe de dissipatieve
dynamica van vortices het beste experimenteel kan worden bestudeerd.


