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SS amenvat t ing 

Ditt proefschrift behandelt de quantumgasfase van atomair rubidium. Het werk omvat 
dee ontwikkeling van de experimentele apparatuur voor het bereiken van het ontaarde 
quantumgebiedd en een eerste meetserie met rubidium quantumgas waar ondermeer Bose-
Einstein-condensatiee (BEC) werd bereikt. Bose-Einstein-condensatie werd in 1925 door 
S.. N. Bose en A. Einstein voorspelt [Bose, 1924, Einstein, 1925], tijdens het ontstaan van 
dee quantummechanica. Dit verschijnsel werd pas zeven decennia later in 1995 in verdunde 
atomairee gassen voor het eerst geobserveerd. Binnen en paar maanden slaagden expe-
rimentenn met rubidium [Anderson et al., 1995] en natrium [Davis et al., 1995]. BEC in 
lithiumm [Bradley et a l, 1995, 1997] volgde kort daarop. Deze ontwikkeling werd mogelijk 
doorr het realiseren van het magneto-optisch vangen en laser koelen van alkali atomen 
tott ultra-koude temperatuur. Voor het ontdekken en verklaren van sub-Doppler laser 
koelenn werd in 1997 de Nobelprijs toegekend [Chu, 1998, Cohen-Tannoudji, 1998, Phillips, 
1998].. In de bovengenoemde experimenten werd Bose-Einstein-condensatie bereikt door 
dee met laserkoelen voorgekoelde gaswolk naar een magnetische val te transfereren en 
verdampingskoelenn toe te passen. Deze opmerkelijke gebeurtenissen stimuleerden een 
grotee aktiviteit in de experimentele en theoretische natuurkunde. Er ontstond een nieuw 
vakgebied,, gericht op de verrassende eigenschappen van Bose-gecondenseerde materie, te 
rij kk om deze hier uitputtend te noemen. 

Verdundee atomaire gassen kunnen bij ultra lage temperaturen in een magnetisch 
vall  worden bestudeerd. Bose-Einstein-condensatie van het gas treedt op als bij hoge 
dichtheidd en tegelijk lage temperatuur, de thermische golflengte van de atomen dezelfde 
ordee van grote bereikt als de gemiddelde afstand tussen de atomen en dus de atomaire 
golvenn overlappen. Het Bose-condensaat formeert zich doordat een macroscopische frac-
tiee van de atomen de grondtoestand van de val bevolkt. Deze atomen delen daarbij op een 
coherentee manier dezelfde golffunctie. De kritische temperatuur van de Bose-Einstein-
faseovergangg wordt met verdunde gassen typisch bij 1 //K bereikt. 

Inn het werk voor dit proefschrift worden experimenten met een groot aantal atomen 
benadrukt.. De beschikbaarheid van grote aantallen atomen maakt experimenten met 
eenn hoge dichtheid van de gaswolk mogelijk. Uit praktisch oogpunt laat dit snelle ther-
malisatiee en snelle experimentele procedures toe. Uit theoretisch oogpunt verleent het 
toegangg tot het overgangsgebied tussen botsingvrij en hydrodynamisch gedrag van het 
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gas. . 
Hett proefschrift heeft de volgende indeling: Hoofdstuk 2 is een samenvatting van 

dee theoretische concepten nodig voor de beschrijving van de experimenten. De ato-
mairee eigenschappen van rubidium die relevant zijn voor laser-koeling en de werking 
vann de magnetische val worden besproken. Het principe van de magnetische val wordt 
geïntroduceerdd en de Ioffe-Pritchard [Pritchard, 1983] configuratie van de magnetische 
val,, zoals in dit werk gebruikt, wordt gekarakteriseerd. Bose-Einstein-condensatie van het 
idealee gas wordt geïntroduceerd gevolgd door de meest belangrijke theoretische resultaten 
voorr het geval van onderling afstotende wisselwerking tussen de atomen en voor een 
groott aantal atomen. Het voor het bereiken van Bose-Einstein-condensatie zo belangrijke 
proces,, verdampingskoeling, wordt kort bescheven. 

Hoofdstukk 3 beschrijft de componenten van de experimentele apparatuur. Eerst 
wordtt een overzicht gegeven van het lasersysteem, dat uit vijf diodelasers bestaat, en 
dee toepassingen van de produceerde laserbundels. Om een groot aantal atomen in een 
magneto-optischee val te vangen is een hoeveelheid laservermogen nodig, die boven de 
doorr commerciële, algemeen gebruikte, diodelasers geproduceerde hoeveelheid ligt. Om 
aann de eisen te voldoen werd voor dit experiment een 'broad area' diodelasersysteem 
opgebouwdd en gekarakteriseerd [Shvarchuck et al., 2000], dat effectief 130mW laserver-
mogenn ter beschikking stelt. Voor het werk van dit proefschrift werd de 'broad-area' 
laserr in het gehele lasersysteem geïntegreerd en voor het eerst werd deze laser in een 
experimentt toegepast om met laserlicht atomen te vangen en te koelen. In het vervolg 
wordtt het vacuümsysteem beschreven, met onder meer een rubidium dampcel voor de 
realisatiee van de atomaire bundel en een ultra-hoogvacuümcel waar het vangen en koelen 
vann de gaswolk plaatsvindt. Daarop volgt een gedetailleerde beschrijving van de mag-
netischee val. Voor dit werk wordt het ontwerp van de magnetische val en de houder 
geoptimaliseerdd om hoge stabiliteit, flexibilitei t om de valparameters te kunnen instellen 
enn om een sterke opsluiting te bereiken. Met een gradient van 353 G/cm en een kromming 
vann 286 G/cm2 werd de steilste magnetische val van een dergelijk type gerealiseerd. Dit 
maaktt snel en efficiënt verdampingskoelen mogelijk, waardoor Bose-Einstein-condensatie 
mett een groot aantal atomen bij hoge dichtheid wordt bereikt. Verder worden de compo-
nentenn gespecificeerd, die voor het verdampingskoelen worden toegepast. Aan het eind 
vann dit hoofdstuk wordt het afbeeldingsysteem beschreven, dat voor het meten van de 
eigenschappenn van de koude wolk wordt toegepast. 

Hoodstukk 4 is op de publicatie [Dieckmann et al., 1998] gebaseerd, die over de voor 
ditt experiment ontwikkelde intense atomaire bundel gaat. De hoge atomaire stroom, 
bijnaa 1010 atomen/s met een gemiddelde snelheid van rond 10 m/s, van deze bron is de 
grondslagg voor het bereiken van een hoog aantal atomen. Het principe van de bron is 
gebaseerdd op de twee-dimensionale magneto-optische val in een dampcel (2D-MOT). Dit 
onderzoekk bestudeert hoe de hoeveelheid stroming kan worden geoptimaliseerd. Verder 
werdenn er vergelijkende metingen voor verschillende variaties van de 2D-MOT gepre-
senteerd.. De hoogste gerealiseerde atomaire stroming overschrijdt de stroming van op 
dampcellenn gebaseerde bundels met twee orders van grote, die eerder werden gerealiseerd 
enn dezelfde lage hoeveelheid laservermogen (50 mW) benutten. 

Zoalss in hoofdstuk 5 staat beschreven wordt de atomaire bron toegepast om een 
magneto-optischee val met een hoog aantal van order 1010 atomen te laden. De gemeten 
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atomairee stroming wordt vergeleken met het laden van de val waaruit een efficiëntie van 
circaa 70% resulteert. Het werd voor het eerst aangetoond, dat de instroming in de val 
kann worden verbeterd door verlies uit het bundel, ten gevolg van uit de magneto-optische 
vall  afkomstig strooilicht, te voorkomen. Dit kan worden gedaan door optisch pompen 
vann de atomen van het bundel naar een donkere hyperfijntoestand. Na de laadprocedure 
wordtt met behulp van 'polarization gradient' koelen de temperatuur van het gas tot 
400 fiK verlaagd. Deze temperatuur ligt onder de Doppler-temperatuur, 144/iK in het 
gevall  van rubidium. Verder wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe de temperatuur werd 
geminimaliseerdd voor het geval van sub-Doppler koelen van een hoog aantal atomen. 

Inn Hoofdstuk 6 wordt uitgelegd hoe de atomen van de magneto-optische val naar de 
magnetischee val worden overgebracht. Daarna volgt een karakterisering van de adiabati-
schee compressie van de atomen in de magnetische val met een gedetailleerd overzicht van 
dee individuele stappen. Na de compressie bevinden zich 4 x 109 atomen in de wolk bij 
eenn temperatuur van 760/zK en bij een dichtheid van 7 x 1011 atomen/cm3. De karak-
teriseringg van het magnetisch invangen wordt afgerond door metingen van de levensduur 
vann de atomaire wolk en metingen van de valfrequenties. De meting van de levensduur 
inn de gecomprimeerde magnetische val geeft informatie over de mogelijkheid om efficiënt 
verdampingskoelenn toe te passen. De meting van de valfrequenties is noodzakelijk voor 
dee kwantitatieve analyse van het opgesloten Bose-gas. 

Inn het eerste deel van hoofdstuk 7 wordt het verdampingskoelen onder 'runaway' 
conditiess beschreven. De efficiëntie van het koelproces ten opzichte van het deeltjesver-
liess word gemeten en geanalyseerd. De verdampingskoeling wordt meestal binnen 10 s 
beëindigt,, maar kan ook al na 2 s tot Bose-Einstein-condensatie leiden met een om 60% 
gereduceerdee aantal atomen. Daarna wordt de observatie van Bose-Einstein-condensatie 
gepresenteerd,, wat een beschrijving van de analysemethodes van de absorptiebeelden van 
dee wolk inhoudt. De faseovergang werd met 1.5 x 107 atomen bij een temperatuur van 
1.55 /JK en een dichtheid van 7 x 1014 atomen/cm3 overschreden. Met het bereiken van de 
hoogstee aantal deeltjes wordt het overgangsgebied tussen botsingvrij en hydrodynamisch 
gedragg van het gas bereikt. In het eind van dit hoofdstuk is er een demonstratie van 
dee zogenoemde 'atoomlaser' toegevoegd waardoor de coherentie van de atomen in het 
Bose-condensaatt wordt aangetoond. 

Hoofdstukk 8 behandelt de zogenoemde 'Oort-wolk'. Dit is een wolk van rubidium 
atomen,, die de magnetische val bij hoge energieën van enkele mK bevolkt. Dit wordt door 
dee grote diepte (12 mK) van de magnetische val mogelijk gemaakt. Hier wordt gedemon-
streerdd hoe voor het eerst een duidelijk bewijs voor het bestaan van een dergelijke Oort-
wolkk wordt verkregen. Verder wordt er een methode gepresenteerd om het aantal atomen 
vann de Oort-wolk te meten en informatie over de energieverdeling te krijgen. Deze me-
thodee is gebaseerd op het vrijlaten van de atomen uit de magnetische val en het opnieuw 
invangenn in een magneto-optische val. In dit experiment werden tot 2.4 x 106 atomen 
bovenn een energie van 250 fiK bij een gemiddelde energie van rond 3 mK gevonden. Er 
wordtt bestudeerd hoe de deeltjes uit de Oort-wolk tot verwarming van, en verlies van 
deeltjess uit de koude wolk leiden. Daarvoor worden gaswolken vlak boven de conden-
satiepuntt gebruikt, om voor het condensaat typische verwarmings- en verliesprocessen te 
omzeilen.. Verder wordt bestudeerd hoe een scherm van radiofrequente straling, effecten 
vann de Oort-wolk op de koude wolk kan voorkomen. Als de oorsprong van de grootste 
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fractiee van de Oort-wolk wordt onvoltooide verdamping geïdentificeerd. Daarna is het 
mogelijkk het aantal atomen in de Oort-wolk door een veranderd koelschema met een fac-
torr 6 te reduceren. Daardoor kan het effect van de Oort-wolk op de koude wolk voor lage 
enn hoge bevolking van de Oort-wolk worden bestudeerd. Een opmerkelijk resultaat is de 
observatiee van een toename van het aantal atomen in de koude wolk bij aanwezigheid 
vann een afnemende aantal atomen in de Oort-wolk, die alleen bij de hoogste dichtheid 
optreed.. Dit wordt geïnterpreteerd als invang van deeltjes door een cascade van botsin-
gen.. Tenslotte worden de consequenties van deze gemaakte observaties voor het bereiken 
vann het hydrodynamisch gebied met een Bose-condensaat bediscussieerd. 


