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Samenvatting

De kwantummechanische eigenschappen van de materie worden duidelijker zicht-

baar bij lage temperaturen. Bij temperaturen beneden één Kelvin, echter, is de even-

wichtstoestand van alle materialen vast of vloeibaar, en de veelvuldige interacties

tussen de atomen in deze gecondenseerde fasen overschaduwen vele kwantummecha-

nische effecten. Men zou deze effecten liever bestuderen in een eenvoudig, verdund

systeem. Koude, ijle gassen van atomen zijn precies zulke systemen, en hoewel ze niet

in absoluut thermisch evenwicht verkeren, zijn ze stabiel genoeg om afgekoeld te wor-

den tot temperaturen waarbij men kwantumeffecten kan bestuderen. Daarom noemt

men zulke gassen Kwantumgassen. Atomair waterstof (H) was het eerste kwantum-

gas dat gestabiliseerd werd, door Silvera en Walraven in 1980 [1], en sindsdien is het

aantal experimenten met ultrakoude gassen snel gestegen, voornamelijk dankzij de

ontwikkeling van lasertechnieken om atomen te koelen en op te sluiten.

De best bekende voorbeelden van kwantumgassen zijn tegenwoordig de Bose-

gecondenseerde atomaire gassen. Wanneer een gas zo diep gekoeld wordt dat de

kwantummechanische onzekerheid in de positie van de atomen groter wordt dan de

afstand tussen de atomen, worden macroscopische kwantumeffecten zichtbaar. In een

Bose-gas condenseert dan een aanzienlijk deel van de atomen in een enkele kwan-

tumtoestand, het Bose-Einstein condensaat. Bose-condensatie werd voor het eerst

waargenomen in 1995, door drie Amerikaanse onderzoeksgroepen [2]. Het eerste Ne-

derlandse Bose-condensaat is dit jaar waargenomen [3].

Atomair waterstof heeft een bijzondere plaats onder de kwantumgassen. Het wa-

terstofatoom is het enige dat zo eenvoudig is dat men alle eigenschappen zonder meer

kan berekenen. Bovendien is H het enige gas dat in contact met (met vloeibaar he-

lium beklede) materiële wanden kan bestaan bij temperaturen beneden één Kelvin.

Op het oppervlak tussen het vloeibaar helium en het waterstofgas ontstaat een uniek

tweedimensionaal kwantumgas van geadsorbeerde waterstofatomen. Dit kwantum-

gas is vrijwel in thermisch evenwicht met het waterstof bulk-gas, zelfs onder de om-

standigheden waarbij men kwantumontaarding voorspelt.

In twee dimensies vindt geen Bose-condensatie plaats: een ideaal (niet-wisselwer-

kend) twee-dimensionaal Bose-gas zal zich zelfs bij de laagste temperaturen slechts

subtiel anders gedragen dan een klassiek gas. Het tweedimensionale geval is echter

een grensgeval, zelfs het opsluiten van het gas in een val maakt de faseovergang weer
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mogelijk. Ook de interacties tussen de deeltjes kunnen aanleiding geven tot vorming

van een tweedimensionaal condensaat. Dit wordt meestal beschreven in termen van de

Berezinskĭı-Kosterlitz-Thouless (KT) theorie voor tweedimensionale superflüıditeit.

De KT theorie analyseert de voorwaarden voor superflüıditeit in termen van vortices

(draaikolken) in het lokale Bose-condensaat. De KT theorie voorspelt het gedrag van

bijvoorbeeld helium-films uitstekend, maar geeft geen uitsluitsel over de vorming van

het lokale condensaat, en de verschillende theorieën spreken elkaar tegen.

Metastabiele kwantumgassen, zoals waterstof en lasergekoelde alkali-atomen, lenen

zich goed voor het bestuderen van de vorming van het lokale Bose-condensaat. In

tegenstelling tot vloeibaar helium kunnen deze gassen optisch bestudeerd worden, en

de vervalprocessen leveren informatie over de kwantum-correlaties in het systeem.

Superflüıditeit is in deze systemen veel moeilijker te observeren, en in deze zin zijn

experimenten met geadsorbeerd waterstof een aanvulling op de experimenten met

helium-films.

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de cryogene en optische ap-

paraten die bij de experimenten gebruikt zijn. De belangrijkste onderdelen zijn de

lichtbron, die het benodigde licht bij een golflengte van 121,6 nm produceert, en de

cryostaat die het koude gas bevat. Het waterstofgas bevindt zich in twee reservoirs,

een compressiecel waarin door magnetische compressie hoge gasdichtheden worden

behaald, en een buffervolume dat dient als een opslagvolume voor waterstofatomen.

Hoofdstuk 3 bevat een theoretische beschouwing van de voortplanting van licht

in een gas van H↓. De voortplanting van licht in een ijl gas wordt bestudeerd, en

correcties ten gevolge van de hoge dichtheden in ons experiment (één atoom per

kubieke optische golflengte) worden geanalyseerd. Te verwachten afwijkingen zijn

botsingsverbreding en lichtbrekingseffecten. Uit de analyse blijkt dat geen van beide

afwijkingen belangrijk zijn in ons experiment.

Hoofdstuk 4 betreft de waarnemingen die gedaan zijn aan het geadsorbeerde gas.

De maximale faseruimtedichtheid die door ons bereikt is, is ongeveer één deeltje per

vierkante De Broglie golflengte, dicht bij het regime waar een twee-dimensionaal Bose-

condensaat gevormd wordt.

In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op het transport van deeltjes en energie

door onze compressiecel. Er worden deeltjes uitgewisseld tussen het adsorbaat en het

driedimensionale gas, en er wordt warmte uitgewisseld tussen het gas, het adsorbaat,

het heliumoppervlak en de helium-bulk. De transportprocessen bepalen uiteindelijk

de maximale faseruimtedichtheid. Het blijkt dat het gedrag van de bestaande com-

pressiecel nauwkeurig gesimuleerd kan worden. Gebruikmakend van deze simulaties

kunnen we de maximale faseruimtedichtheid in een nieuw te bouwen compressiecel
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voorspellen.

Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de waarneming van foto-associatie in het bulk-

waterstofgas in de compressiecel beschreven. Foto-associatie is het proces waar-

bij onder invloed van het Lyman-α licht twee waterstofatomen een (elektronisch

geëxciteerd) molecuul vormen. De vorming van moleculen geeft aanleiding tot lij-

nen in het absorptie-spectrum. De geëxciteerde moleculen vervallen vervolgens weer,

hetgeen aanleiding geeft tot lijnen in het lichtgëınduceerde-fluorescentie (LIF) spec-

trum. Uit de lijnposities kan men de bindingsenergieën van de moleculaire toestanden

afleiden, deze blijken in goede overeenstemming met de theorie. De snelle rotatie van

het waterstofmolecuul geeft aanleiding tot een onverwacht groot magnetisch moment.

Om dit te begrijpen voeren we een versimpeld theoretisch model van het waterstof-

molecuul in een magneetveld in.
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