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Samenvatting g 

Mett laserlicht kunnen krachten op neutrale atomen worden uitgeoefend. Met deze 
krachtenn kunnen de atomen worden gemanipuleerd, en worden afgekoeld, d.w.z. 
afgeremd.. Sinds Dehmelt, Hansch, Schawlow en Wineland in 1975 de eerste voor-
stellenn voor laser koeling deden, werd de "atoomoptica" met vele technieken verrijkt. 
Zoo werd onder andere de Nobelprijs voor natuurkunde in 1997 uitgereikt aan Chu, 
Cohen-Tannoudjii  en Phillips voor hun bijdragen aan dit vakgebied. 

Analoogg aan de elektromagnetische lichtgolf in de optica kan de atomaire mate-
riegolff  in de atoomoptica beïnvloed worden met spiegels, lenzen, tralies en straal-
delers.. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld uiterst nauwkeurige atoominter-
ferometrischee experimenten uit te voeren, zoals het meten van de fijnstructuur-
constante.. Met lasergekoelde atomen kunnen ook zeer precieze atoomklokken wor-
denn gerealiseerd, die bijvoorbeeld in de satellietnavigatie toegepast kunnen worden. 
Inn de atoomlithografie kunnen structuren op de schaal van een nanometer aange-
brachtt worden. 

Waarr in de optica lasers veelvuldig gebruikt worden als intensieve, goed gebun-
deldee en vooral monochromatische (coherente) lichtbronnen, wordt in de atoom-
opticaa tot dusver gewerkt met relatief zwakke "atomaire gloeilampen". In het een-
voudigstee geval betreft het een straal atomen die uit een oven ontsnapt en met 
behulpp van een serie diafragma's wordt gecollimeerd. Desalniettemin bestaan er 
voorstellenn voor het realiseren van een bron van coherente materiegolven, een zoge-
naamdee "atoomlaser". 

Atoomoptischee componenten bestaan meestal uit laserlicht van welbepaalde in-
tensiteit,, polarisatie en frequentie. In dit proefschrift worden spiegels voor rubidium-
atomenn (isotoop f̂ R-b) beschreven, waarbij de bewegingsrichting van de atomen door 
eenn repulsieve "evanescente" lichtgolf elastisch wordt omgekeerd. In het bijzonder 
wordtt de lichtverstrooiing aan de atomen onderzocht. Deze verstrooiing is een dis-
sipatieff  proces waardoor het mogelijk wordt dat atomen ook inelastisch gereflecteerd 
worden.. Hiervoor bestaat in de lichtoptica geen analogie. 

Zoalss Gauck en collega's in Konstanz hebben laten zien, kan de inelastische 
reflectiee ook "volledig inelastisch" gemaakt worden, oftewel de atomen kunnen in 
eenn tweedimensionale optische val aan het spiegeloppervlak worden geaccumuleerd. 
Al ss deze val efficiënt genoeg geladen kan worden moet het in principe mogelijk 
zijnn een laagdimensionaal quantumgas te verkrijgen, vergelijkbaar met het Bose-
Einsteinn condensaat in drie dimensies. De faseovergang van een thermisch gas naar 
hett condensaat wordt in twee dimensies vervangen door de tot dusver nog niet 
waargenomenn Kosterlitz-Thouless overgang. 
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Voorafgaandee aan de beschrijving van onze experimenten wordt hier het principe 
vann een evanescent e spiegel voor atomen toegelicht. 

Eenn evanescente lichtgolf ontstaat, als licht volledig wordt gereflecteerd aan de 
grensvlakk tussen twee dielektrische media. In onze experimenten gaat het om een 
horizontaall  glasoppervlak in vacuüm. In het vacuüm boven het glasoppervlak vin-
denn wij een lichtgolf die parallel aan het oppervlak propageert. In tegenstelling 
tott de horizontale golfvectorcomponent is de verticale component imaginair. Dat 
betekentt dat de elektrische veldsterkte exponentieel afneemt met de afstand tot het 
oppervlak.. De karakteristieke afvallengte is van de orde van de gebruikte optische 
golflengte,, bijvoorbeeld 780 nm voor rubidiumatomen. Hoe verder de invalshoek van 
hett licht voorbij de kritische hoek voor totale reflectie wordt ingesteld, hoe korter 
dee afvallengte wordt. 

Dee krachten die een lichtgolf, bijvoorbeeld een evanescent veld, op een atoom kan 
uitoefenen,, worden in het algemeen ingedeeld in twee categorién. namelijk "spontane 
krachten""  en "dipoolkrachten". 

Dee spontane kracht is gebaseerd op herhaalde absorptie en spontane emissie van 
fotonen.. De frequentie van de lichtgolf moet hiervoor afgestemd zijn op een optische 
resonantiee van de atomen, of tenminste niet ver daarvan af. Omdat in de regel 
eenn gerichte laserstraal gebruikt wordt, zijn de terugstoten die de atomen door de 
absorptiee van fotonen krijgen ook gericht, zodat er een netto kracht resulteert. Deze 
krachtt wordt ook wel "stralingsdruk" genoemd. De emissie van fotonen is spontaan 
enn gemiddeld ongericht. Zodoende is deze kracht dissipatief en kan gebruikt worden 
voorr het koelen van atomen. Ze leidt echter ook tot diffusie. 

Dee dipoolkracht daarentegen is een conservatieve kracht en kan door een "opti-
schee potentiaal" worden beschreven. Deze potentiaal ontstaat door de wisselwerking 
tussenn het elektrische veld van het licht en de geïnduceerde elektrische dipool-
momentenn van de atomen. De dipoolkracht heeft een dispersief karakter: als de 
lichtt frequentie kleiner is dan die van de atomaire overgang (rood verst emd) wor-
denn de atomen aangetrokken, als de frequentie groter is (blauw verst emd) worden ze 
juistt afgestoten. Om ook daadwerkelijk een konservatieve kracht te verkrijgen, is het 
nodigg om de frequentieverstemming groot te kiezen, zodat absorptie (stralingsdruk) 
geenn rol speelt. 

Eenn ver naar het blauw verstenid evanescent lichtveld vormt dus een potentiaal-
barrièree voor atomen. Als de kinetische energie van de invallende atomen kleiner 
iss dan de hoogte van het maximum van deze barrière zullen de atomen van rich-
tingg omkeren. Zo wordt het evanescente veld een spiegel of een "trampoline1' voor 
atomen. . 

Inn onze experimenten wordt om te beginnen een 1 mm grote koude wolk van 
ca.. 100 miljoen rubidiumatomen ingevangen in een magnet o-optische val. De wolk 
heeftt een temperatuur van 10 /iK boven het absolute nulpunt van —273.15° C. Bij 
dezee temperatuur hebben de atomen een snelheid van enkele centimeter per seconde. 
Terr vergelijking: de snelheid bij kamertemperatuur bedraagt enkele honderden meter 
perr seconde. De atomen worden losgelaten uit de magneto-optische val en vallen 
vanaff  een hoogte van ongeveer 5 tot 7 mm op de spiegel. Tijdens de val expandeert 
dee wolk ballistisch en wordt in doorsnede verdubbeld. Het intensiteitsprofiel van 
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hett evanescente veld is gaussvormig, en zo ook het effektieve spiegeloppervlak. Dit 
oppervlakk wordt begrenst door de contour waar de minimale barrièrehoogte nog net 
bereiktt wordt. In het algemeen wordt slechts een deel van de wolk gereflecteerd. 

Dezee spiegelefficientie hebben wij onderzocht als functie van de temperatuur der 
atomenn en van de laserparameters. Het effektieve spiegeloppervlak wordt bepaald 
doorr het vermogen van de laser, de frequentieverstemming en de polarisatie. Met 
onss evanescente veld bereikten wij spiegelefficienties tot 8%, in overeenstemming 
mett voorspellende berekeningen. We nemen waar dat de aantrekkende Van der 
Waalskrachtt tussen de atomen en het glas de optische potentiaal verlaagt waardoor 
hett effektieve spiegeloppervlak significant kleiner wordt. 

Dee stralingsdruk van het evanescente veld kan onderzocht worden door de be-
wegingg van de atomen met een camera te registreren. Deze druk wordt veroorzaakt 
doorr de voortplanting van de lichtgolf langs het glasoppervlak. De terugstoten van 
dee fotonen zorgen alleen voor verandering van de snelheid van de atomen in deze 
richting,, evenwijdig aan het oppervlak. Eén enkele terugstoot geeft een snelheids-
veranderingg van 6 mm/s. In het experiment nemen wij horizontale snelheidsver-
anderingenn van de gereflecteerde atomen waar van 1 tot 18 cm/s, overeenkomend 
mett de absorptie van 2 tot 31 fotonen. De verticale snelheid na een val van 6.6 mm 
bedraagtt 36 cm/s. 

Rubidiumm heeft een hyperfijnstructuur met twee grondtoestanden en meerdere 
optischh aangeslagen toestanden. Desalniettemin kunnen de waarnemingen kwali-
tatieff  verklaard worden met behulp van een eenvoudig model met slechts éen grond-
toestandd en éen aangeslagen toestand. Er werd namelijk een "gesloten" overgang 
aangeslagenn zodat de atomen na ca. 30 ns weer in de oorspronkelijke hyperfijn-
toestandd terugvielen en dezelfde potentiaalcurve in het evanescente veld konden vol-
gen.. Hiermee is de aaname van het tweeniveausysteem gerechtvaardigd. Het gemid-
deldee aantal opgenomen terugstoten per atoom is evenredig aan de afvallengte van 
hett veld en aan de snelheid van de atomen. In een steile potentiaal zullen de atomen 
snell  omkeren zodat ze weinig tij d hebben om fotonen te absorberen. Afhankelijk 
vann de ingestelde afvallengte duurt de reflectie 3 tot 10 /is. Een langzaam atoom 
dringtt minder diep in het evanescente veld door als een snel atoom en heeft dus ook 
minderr tij d nodig om om te keren. Daarnaast is het aantal geabsorbeerde fotonen 
omgekeerdd evenredig met de blauwverstemming van de laser. Het aantal is daaren-
tegenn niet afhankelijk van de laser intensiteit. Dit hangt samen met het exponentiële 
verloopp van de optische potentiaal, waardoor het atoom steeds eenzelfde traject tot 
zijnn omkeerpunt aflegt onafhankelijk van hoever het nog is tot het maximum. 

Wee hebben de hyperfijnstructuur van het rubidium gebruikt om ook melasti-
schesche reflectie te kunnen waarnemen. Hiervoor stemden we de frequentie van het 
evanescentee veld af op een "open" optische overgang. Een atoom kan dan vanuit 
grondtoestandd |1) via een aangeslagen toestand en spontane emissie worden over-
gepomptt naar de andere hyperfijngrondtoestand |2). In toestand |2) is de hoogte van 
dee potentiaalbarrière voor het atoom echter nog maar 10 % van de oorspronkelijke 
waardee omdat de blauwverstemming ten opzichte van de overgang vanuit toestand 
|2)) tien keer zo groot is. Door het spontaan emitteren van een foton dissipeert het 
atoomm ca. 90 % van zijn potentiële energie zodat het na deze inelastische reflectie nog 
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maarr 10 % van zijn oorspronkelijke hoogte kan bereiken. Opnamen met de camera 
latenn deze inelastische beweging van het zwaartepunt van de gereflecteerde wolk van 
atomenn duidelijk zien. De waarschijnlijkheid voor het overpompen is het grootst 
alss een atoom zich vlakbij het omkeerpunt bevindt, waar zijn snelheid het kleinst 
iss en de lichtintensiteit het grootst. Daar is bovendien het energieverlies dat bij 
overpompenn optreedt het grootst. Op grond van deze sterke ruimtelijke selectiviteit 
wordenn de meeste atomen dan ook maximaal inelastisch gereflecteerd. 

Dankzijj  deze selectiviteit kan een inelastische spiegel gebruikt worden om atomen 
diee eerst in een relatief grote magneto-optische val geprepareerd worden, efficient te 
concentrerenn in een dunne tweedimensionale optische val dicht boven het glasopper-
vlak.. Voor dit invangen moet aan de potentiaal van toestand (2) een potentiaalput 
toegevoegdd worden waarin de overgepompte atomen kunnen worden gebonden. Een 
belangrijkee consequentie van het dissipatieve karakter van de optische pompover-
gangg is, dat de dichtheid van de atomen in zo'n val —bij gelijke temperatuur— 
enkelee orden van grootte meer kan bedragen dan de oorspronkelijke dichtheid in de 
magneto-optischee val. Bij voldoende ladingsefficientie moet het dan ook mogelijk 
zijnn om met behulp van een eenmalig optisch proces, zonder verdere afkoeling, een 
laagdimensionaall  quantumgas te verkrijgen. Dit wordt hieronder besproken. 

Wee spreken van een quantumgas als de dichtheid van het gas zo hoog is en de 
temperatuurr zo laag, dat de golffuncties van de atomen elkaar overlappen. (Bijvoor-
beeld:: de DeBroglie golflengte van rubidium is bij 10 fiK ongeveer 60 nm.) In dit 
gevall  moet voor de beschrijving van de atomen de klassieke Boltzmann statistiek 
vervangenn worden door de quantumstatistiek van niet onderscheidbare bosonen of 
fermionen.. In het geval van bosonen, zoals rubidium (j^Rb) met zijn heeltallige spin, 
ontstaatt bij een temperatuur lager dan een kritische waarde het in 1924 reeds voor-
speldee Bose-Einstein condensaat. In het condensaat bevindt zich een macroscopisch 
aantall  atomen in een enkele toestand. Experimenteel werd zo'n condensaat pas in 
19955 aangetoond door Anderson en medewerkers uit Boulder. 

Hett is tot dusver niet gelukt deze quantumontaarding enkel door middel van op-
tischh koelen te bereiken. Dit is te wijten aan de spontaan geëmitteerde fotonen die 
voorr de koeling essentieel zijn. Omdat deze fotonen telkens opnieuw geabsorbeerd 
worden,, wordt de te bereiken temperatuur gelimiteerd door de terugstoten. In een 
magneto-optischee val kan men zo slechts een gemiddelde atomaire afstand bereiken 
diee ongeveer honderd keer groter is dan de DeBroglie golflengte. Een condensaat 
werdd daarom tot nu toe altijd verkregen door gebruik te maken van verdampings-
koelenn in een magnetische val. Bij deze koelmethode ontsnappen voortdurend de 
snelstee atomen uit de val waardoor een klein restant van enkele duizenden tot miljoe-
nenn atomen kan afkoelen tot het condensatiepunt. 

Eenn inelastische atoomspiegel zou mogelijkerwijs de kloof tussen de dichtheid in 
dee magneto-optische val en die van een quantumgas kunnen overbruggen. Dankzij 
dee tweedimensionale geometrie zouden spontaan geëmitteerde fotonen bovendien 
probleemlooss kunnen ontsnappen. Het laden van de optische val kan in principe ook 
continuu plaatsvinden. Op deze manier zou een continue atoomlaser als open systeem 
kunnenn bestaan, qua concept vergelijkbaar met de lichtlaser: de voorgekoelde ther-
mischee atomen dienen als versterkend medium en de optische val vormt de trilholte 
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voorr materiegolven. Door optisch pompen worden atomen toegevoegd aan de reso-
nantee modes van deze trilholte. Dit proces is optisch gezien weliswaar spontaan, 
maarr wordt door de bosonenstatistiek van de atomen gestimuleerd. De tot dusver 
geconstrueerdee atoomlasers zijn gebaseerd op het weglekken van atomen uit een 
mett behulp van verdampingskoelen geproduceerd condensaat en zijn op hun best 
quasicontinu. . 

Eenn atoomlaser zou vergelijkbare vooruitgang in de precisie van atoomoptische 
experimentenn kunnen opleveren als de ontwikkeling van de lichtlaser. Sinds deze 
inn 1960 voor het eerst door Maiman werd geconstrueerd is hij zelfs in het dagelijks 
levenn doorgedrongen. Zo zijn de bij onze experimenten gebruikte halfgeleiderlasers 
eigenlijkk bedoeld voor CD spelers. 

Samengevatt levert dit proefschrift een experimentele bijdrage aan de atoomoptica 
vann evanescente spiegels voor koude atomen. De lichtverstrooiing van atomen in het 
evanescentee veld werd onderzocht voor zowel elastische als inelastische spiegels. Met 
hethet oog op alkaliatomen, en 87Rb in het bijzonder, werd een concept ontwikkeld om 
atomenn met gebruik van de inelastische spiegel in een laagdimensionale val over te 
brengen. . 


