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Samenvatting g 

Dee afgelopen jaren is mij vaak gevraagd om uit te leggen wat mijn onderzoek eigenlijk 
inhoudt.. Deze uitleg heb ik met wisselend succes gegeven. De reden hiervoor is, 
denkk ik, duidelijk als je door dit proefschrift heen bladert. Aan de ene kant is 
wiskundee de taal waarmee veel effecten het makkelijkst worden beschreven. Een 
pogingg om dit in gewoon Nederlands te doen strandt al snel in een warrig verhaal. 
Warrigg doordat het moeilijk en misschien zelfs onmogelijk is om alle subtiele effecten 
diee in de formules verstopt zitten in gewoon Nederlands te vertellen. Aan de andere 
kantt staan de effecten die ik heb onderzocht ver van het leven van alledag. Weinig 
mensenn kunnen zich er iets bij voorstellen. 

Tochh wil ik, nu ik het in alle rust kan opschrijven, nog een poging doen. Om 
eenn helder verhaal te krijgen zal ik veel subtiliteiten moeten weglaten. Iemand die 
hierinn geïnteresseerd is raad ik aan om toch maar dit proefschrift door te lezen. En 
vragenn stellen kan natuurlijk altijd. 

Lichtkrach tt  Normaal gesproken merk je het niet, maar licht oefent een kracht uit 
opp materie. De kracht die het licht van de zon op jou uitoefent is te vergelijken met 
dee kracht van een snipper confetti die op je ligt. Een voorbeeld van deze lichtkracht is 
dee staart van een komeet. Deze staart staat niet, zoals veel mensen denken, langs de 
baann van de komeet, maar hij staat altijd van de zon af. Hij bestaat uit stofdeeltjes 
vann de komeet die door het licht van de zon worden weggeduwd. In figuur S.l is een 
fotoo te zien van komeet Hale-Bopp toen hij in 1997 door ons zonnestelsel vloog. De 
staartt van de komeet is duidelijk te zien. 

Dee experimenten die beschreven zijn in dit proefschrift zijn gedaan met rubidium-
atomen.. Op deze atomen oefent het licht een veel grotere kracht uit. Deze kracht kan 
zoo groot zijn als 10.000 keer de zwaartekracht! Dit is mogelijk door gebruik te maken 
vann een eigenschap van deze atomen; ze zijn bijzonder gevoelig voor een bepaalde 
kleurr van het licht. Dat bepaalde atomen een voorkeur hebben voor een bepaalde 
kleurr licht is bijvoorbeeld te zien aan natrium-atomen. Natriumlampen, de gele 
lampenn boven de snelweg, hebben een heel specifieke gele kleur. Deze kleur is ook te 
zienn als je keukenzout (ofwel natrium-chloride) in vuur gooit. De rubidium-atomen 
diee wij gebruiken in onze experimenten zijn in veel opzichten vergelijkbaar met 
natrium-atomen,, maar de speciale kleur van rubidium-atomen ligt in het infrarood. 
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Figuurr S . l : De staart van een komeet ontstaat door stofdeeltjes van de komeet die door licht van de 
zonn worden weggeduwd. Foto van komeet Hale-Bopp die in 1997 langs de aarde vloog. 

Koelenn met laserlicht Om deze bijzondere kleur goed aan te spreken is een 
specialee lichtbron nodig die precies de goede kleur licht levert. Normale lampen 
voldoenn niet. omdat hun licht bestaat uit heel veel kleuren. In plaats daarvan 
gebruikenn wij lasers die precies één kleur leveren. Heel toevallig is de kleur licht die 
dee lasertjes in CD-spelers leveren precies de kleur die wij nodig hebben. 

Inn de experimenten die beschreven zijn in dit proefschrift worden veel lasers 
gebruikt.. Allemaal met een iets andere kleurnuance, maar allemaal infrarood, in 
dee buurt van de voorkeurskleur van rubidium. De experimenten beginnen allemaal 
doorr zes laserbundels met de goede eigenschappen (intensiteit en kleur) te kruisen in 
eenn glazen potje waarin een klein beetje rubidiumdamp zit. Deze zes laserbundels, 
inn combinatie met een goed gekozen magnetische put, zorgen ervoor dat er van alle 
kantenn tegen de atomen wordt geduwd. De atomen verzamelen zich in het kruispunt 
vann de laserbundels en worden tegelijkertijd afgeremd. Een foto van deze opstelling 
iss te zien in figuur S.2. 

Omdatt op atoomschaal de snelheid van de atomen een maat is voor de temper-
atuurr van gas, wordt het wolkje atomen dus afgekoeld. Voor een gas op kamertem-
peratuurr (20°C of ongeveer 293 Kelvin) is deze snelheid gemiddeld ongeveer de 
geluidssnelheid,, oftewel 300 m/sec. Bij het absolute nulpunt, (—273.15°C. oftewel 
00 Keivin. kouder kan niet), staan de atomen helemaal stil. In onze experimenten 
wordenn ongeveer 10 miljoen atomen een factor 10.000 afgeremd tot een gemiddelde 
snelheidd van ongeveer 3 cm/sec. Dit komt overeen met een temperatuur van 5 /iK 
(micro-Keivin),, oftewel -273.149995°C. Dit is 0.000005 graad boven het absolute 
nulpuntt en is veel lager dan de temperatuur van het heelal! In 1997 is voor deze koel-
techniekk de Nobelprijs uitgereikt aan S. Chu, O Cohen-Tannoudji en W. Phillips. 
Doorr deze lage temperatuur, en dus lage snelheid van de atomen, blijf t het ingevan-
genn gaswolkje bij elkaar als de laserbundels worden uitgezet. Het wolkje valt door 
dee zwaartekracht naar beneden terwijl het maar minimaal groter wordt. Dit is te 
zienn in de bovenste rij experimentele plaatjes in figuur S.3. Bij hogere temperaturen 
zouu het wolkje direct uit elkaar spatten. 
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Figuurr S.2: Foto van het potje met rubidiumdamp. De zes laserbundels om de atomen in te vangen 
enn af te koelen zijn met pijlen in de foto getekend. De cirkels geven de spoelen aan die de magnetische 
putt maken om de atomen op hun plaats te houden. Ook te zien zijn sommige van de spiegeltjes die de 
laserbundelss het potje in reflecteren. 

Figuurr S.3: (bovenste rij) Een wolkje atomen dat is afgekoeld tot 5 fiK valt als een baksteen naar 
beneden,, (middelste rij) De vallende atomen worden afgestoten door een evanescent lichtveld. Dit 
lichtveldd vormt een spiegel voor atomen of een atomaire trampoline, (onderste rij) Als tijdens deze 
stuiteringg de atomen worden overgepompt naar toestand F = 2 stuiteren ze minder hoog op. De tijd 
diee is aangegeven in de plaatjes is de tijd die verstreken is sinds de atomen zijn losgelaten. 
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Figuurr S.4: Foto van de opstelling. Tafel waarop de lasers en optische elementen staan opgesteld. 

N ogg kouder  Er is een koelmethode die tot nog lagere temperaturen leidt. Deze 
koelmethodee wordt afdampkoelen genoemd en is gebaseerd op verdampen, net als 
eenn kop koffie die afkoelt. Het komt erop neer dat de warmste deeltjes ontsnap-
penn en je daardoor vanzelfsprekend de koudste overhoudt. Bij de temperaturen en 
dichthedenn die op deze manier gehaald kunnen worden treedt een bijzonder effect 
op.. De atomen gaan allemaal hetzelfde gedrag vertonen en het is niet meer mogelijk 
omm ze van elkaar te onderscheiden. Verder gaan de atomen zich steeds meer als 
golvenn in plaats van deeltjes gedragen. Dit gedrag wordt Bose-Einstein condensatie 
genoemd.. Het is in 1925 voorspeld door de natuurkundigen Bose en Einstein. In 
19955 is het voor het eerst waargenomen. Hiervoor is in 2001 de Nobelprijs uit-
gereiktt aan E. Cornell, W. Ketterle en C. Wieman. Om dit gedrag te beschrijven is 
quantum-mechanicaa nodig; de beschrijving van de natuurkunde van het hele kleine. 
Hett gas gaat zich gedragen als een quantumgas. Dit betekent dat alle atomen gaan 
zichh hetzelfde gaan gedragen. 

Beïnv loedenn van a tomen met laserlicht Een rubidium-atoom kan in twee 
toestandenn voorkomen. Deze toestanden worden genummerd met F = 1 en F = 2. 
Inn onze experimenten is het effect van licht op F = 1 atomen veel groter dan op 
atomenn in de F = 2 toestand. Verder lijken deze toestanden erg op elkaar. Een 
atoomm kan van de ene in de andere toestand worden gebracht. Ook dat gebeurt weer 
mett behulp van laserlicht. Weer een andere laser wordt gebruikt om atomen waar te 
nemenn door te kijken naar de schaduw die de atomen in de lichtbundel achterlaten. 

Voorr al deze toepassingen is laserlicht met een iets andere kleurnuance nodig. In 
onss laboratorium hebben we dan ook een heel park met lasers, optische elementen 
zoalss spiegels en lenzen en electronica om te zorgen dat we al deze kleurnuances 
kunnenn maken. In figuur S.4 is een foto van de tafel te zien waarop al deze lasers 
enn optische elementen staan. 
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Figuurr S. 5: (a) Licht breekt aan een oppervlak tussen een dicht (glas) en minder dicht (lucht of 
vacuüm)) medium: de hoek van uittreding t is groter dan de hoek van inval i. (b) Als de hoek van 
invall / groter wordt, is er op een gegeven moment een hoek ic waarvoor het uittredende licht parallel 
aann het oppervlak loopt, (c) Als hoek i nog groter wordt, is er geen uittredende lichtstraal meer, maar 
alleenn een dun laagje licht: een evanescent lichtveld. 

Evanescentt  licht Naast lasers die gebruikt worden als lichtstraal, een bundel licht 
diee door de ruimte loopt, worden ze ook gebruikt om evanescente (Nederlandse ver-
taling:: uitdovende) lichtvelden te maken. Deze velden ontstaan als een laserbundel 
vann een optisch dicht medium (zoals glas) verder gaat in een optisch minder dicht 
mediumm (zoals lucht of vacuüm). Bij zo'n overgang reflecteert een gedeelte van het 
lichtt aan het oppervlak tussen de twee media en een gedeelte van het licht gaat door 
inn het nieuwe, minder dichte, medium. Dit doorgaande licht breekt aan het opper-
vlak.. De hoek van uittreding t is groter dan de hoek van inval i, zoals te zien is in 
figuurfiguur S.5(a). Als de hoek van inval i groter wordt, is er op een gegeven moment een 
hoekk ic waarvoor het uittredende licht parallel aan het oppervlak loopt. Dit is te 
zienn in figuur S.5(b). Als hoek i nog groter wordt, is er geen uittredende lichtstraal 
meer,, maar alleen een dun laagje licht, zoals is weergegeven in figuur S.5(c). Dit 
wordtt een evanescent lichtveld genoemd en heeft hele bijzondere eigenschappen. 

Atomenn waarnemen met evanescent licht In de experimenten die beschre-
venn zijn in dit proefschrift valt het wolkje koude atomen op een glazen oppervlak 
waarbovenn zo'n evanescent lichtveld is gemaakt. We hebben onder andere een tech-
niekk ontwikkelt om met evanescent licht atomen zeer dicht boven het glazen opper-
vlakk waar te nemen. We hebben het hier over afstanden van ongeveer 0.5 //m of 
0.00055 mm. Door deze kleine afstand is het heel moeilijk om deze atomen op een 
anderee manier te bekijken. 
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Spiegell  voor  a tomen Evanescente velden kunnen niet alleen gebruikt worden 
omm atomen waar te nemen, maar ook om ze te beïnvloeden. Door de kleur van het 
lichtt goed te kiezen kan dit evanescente veld afstotend werken voor atomen. Op deze 
manierr kan een atoomspiegel of trampoline voor atomen worden gemaakt. Plaatjes 
diee gemaakt zijn met onze opstelling staan in de middelste rij in figuur S.3. Deze 
stuiteringg kan worden beïnvloed (onderbroken) door tijdens de stuitering de atomen 
overr te pompen van toestand F - 1 naar toestand F = 2. Atomen in deze laatste 
toestandd worden veel minder sterk afgestoten waardoor ze minder hoog opstuiteren. 
Ditt is te zien in de onderste rij plaatjes in figuur S.3. 

Vangenn van a tomen met evanescent licht Waar we uiteindelijk in geïnteres-
seerdd zijn is het vangen van atomen vlak boven een glazen oppervlak. Dit hebben we 
gedaann door een lichtveld te maken dat ervoor zorgt dat atomen na het overpompen 
naarr toestand F = 2 niet wegstuiteren maar gevangen zitten in dit lichtveld. We 
hebbenn experimenten gedaan waarbij het evanescente veld gecombineerd wordt met 
eenn bundel licht die van het bovenoppervlak reflecteert. Hierbij is het ons gelukt om 
dee wolk atomen in hele dunne plakjes boven het oppervlak te vangen. Ook hebben 
wee experimenten gedaan met. een combinatie van twee evanescente lichtvelden. Deze 
combinatiee levert een lijntjespatroon op waarin atomen gevangen kunnen worden. 
Omdatt de structuren van atomen die we maken één- (lijntjes) of twee-dimensionaal 
(plakjes)) zijn. zullen de atomen een ander gedrag vertonen dan normaal gesproken 
inn drie dimensies. 

Doorr atomen op deze manier te vangen verwachten we dat we de dichtheid kun-
nenn verhogen. Een relatief grote wolk atomen wordt immers samengeperst in een 
plattee schijf of zelfs nauwe lijntjes. Door de dichheid voldoende te verhogen kun 
jee ook een Bose-Einstein condensaat maken. Het is ons gelukt om de dichtheid in 
dee plakjesstructuur te verhogen met een factor 100. Niet genoeg voor een Bose-
Einsteinn condensaat, maar wel ongeveer hetzelfde als andere mensen in een verge-
lijkbaarr experiment hebben behaald. Berekeningen die we gedaan hebben aan de 
lijntjesstructurenn laten zien dat ook hier de grens ligt op ongeveer een factor 100. 


