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Samenvatting 

De afgelopen jaren heb ik mij bezig gehouden met atoom-optica: het spelen met wolkjes 
van atomen die extreem afgekoeld zijn. Met name heb ik onderzocht wat de invloed van 
laserlicht is op zulke wolkjes. Dit proefschrift geeft een overzicht over een groot deel van 
de experimenten die ik heb verricht. De volgende samenvatting heeft als doel om met-
natuurkundigen een idee te geven van mijn werk. Daarom is duidelijkheid verkozen boven 
juistheid. 

Atomen en lasers 

Atomen zijn ontzettend klein: ongeveer 1 nanometer (een miljoenste van een millime
ter) en daarmee ook te klein om direct te kunnen zien. Simpel samengevat bestaat een 
atoom uit een kern. waar elektronen in baantjes omheen draaien, net zoals er satellieten 
om de aarde heen draaien. Er zijn echter maar enkele baantjes mogelijk: elk op een andere 
hoogte. Om een elektron van een lage naar een hogere baan te krijgen moet je er energie 
in stoppen: dit kan met behulp van licht. Als een elektron van een hoge naar een lage 
baan terug valt dan zendt het atoom licht uit. Er bestaan slechts enkele energieniveaus 
en daarom kun je slechts met enkele vaste kleuren elektronen van het ene niveau brengen. 
Voor alle andere kleuren is het atoom ondoorzichtig. Een bekend voorbeeld is natrium: 
De "afstand" tussen twee banen is geel. vandaar dat natriumlampen naast de snelweg 
geel zijn. In onze experimenten gebruiken we een ander atoom: rubidium. Qua structuur 
lijkt het sterk op natrium, met dat verschil dat de rubidium kleur rood is. 

Lasers produceren precies één kleur in een mooi gevormde intense bundel en zijn 
daarvoor zijn bij uitstek geschikt om atomen te bestuderen. Om rubidium te bestuderen 
moet je dus rood laserlicht gebruiken. Er zijn vele soorten en maten lasers, en wij hebben 
diode-lasers gebruikt omdat ze precies de juiste rode kleur licht geven, mits ze goed 
afgestemd zijn. Een ander voordeel van diode-lasers is dat ze handig in gebruik zijn, en 
dat ze in grote aantallen gemaakt worden: ze zitten immers in elke cd-speler! Onze eisen 
aan de lasers zijn echter veel hoger, en we moeten een heel park van lenzen, spiegels, fibers 
en andere componenten bouwen om ze te kunnen gebruiken. 

Wat hebben we met deze lasers gedaan? Als je laserlicht op een atoom schijnt met 
precies de goede kleur, dan kun je dus elektronen in het atoom van een lage naar een 
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hogere baan overbrengen. Als je echter het laserlicht zo afstelt dat net niet de juiste kleur 

heeft dan gebeurt er iets opmerkelijks. Het licht oefent op het atoom een kracht uit: rood 

licht trekt het atoom in de richting van hoge intensiteit: blauw licht duwt ze daar juist 

weg. Zo kun je dus atomen aantrekken en vangen: het licht kan gebruikt worden als een 

licht-pincet. Wanneer de kleur van het licht te blauw is dan is het omgekeerde aan de hand: 

het licht stoot het atoom juist af. Op deze manier kun je atomen laten stuiteren. Deze 

eigenschappen van aantrekking en afstoting tussen atomen en licht hebben we gebruikt 

voor een aantal experimenten met koude atomen. Dit gebied van natuurkunde noemt 

men atoom-optica. Kortom: we kunnen atomen met licht afremmen en "vastpakken". 

Koude atomen 

Je kunt dus met licht de beweging beinvloeden van atomen: je kunt ze afremmen of 
versnellen. Wanneer je ze laat afremmen onttrek je energie aan de atomen: ze worden 
kouder. In de jaren 80 is voorspeld dat wanneer je zes laserbundels laat kruisen en ze slim 
afstelt, atomen zich precies in het kruispunt ophopen, en bijna stiltaan. Ze zijn gevangen 
in een rond wolkje van typisch 1 millimeter doorsnee, ter grootte van een speldenknop. 
Hun typische snelheid is dan nog enkele centimeters per seconde. Ter vergelijk: in de 
ruimte om je heen (kamertemperatuur) vliegen atomen en moleculen met ongeveer 300 
meter per seconde (± 1000 km per uur). Een dergelijk koud wolkje is het beginpunt van 
al onze experimenten. Om de temperatuur van zo'n wolkje te meten kun je niet meer met 
een thermometer werken maar moet je andere technieken gebruiken. De manier die wij 
gebruiken is om ze los te laten en vervolgens een foto te nemen. Wanneer je het tijdstip 
waarop deze afbeelding genomen wordt steeds verlaat, maak je er als het ware een filmpje 
van. In Hoofdstuk 3 (pag.32-33) is zo'n serie afgebeeld waar de totale tijdsduur 0.03 
seconde overspant. De afbeelding is 7.7 bij 7.7 millimeter, en de grijstint is een maat 
voor de hoeveelheid atomen. Zoals je ziet valt het wolkje als een baksteen naar beneden 
terwijl het uit elkaar spat. Uit deze afbeeldingen kunnen we herleiden hoe snel het wolkje 
uitdijt, en kunnen we de temperatuur terugrekenen. Hoe harder de wolk uit elkaar spat, 
hoe hoger de temperatuur. In ons experiment heeft het wolkje een temperatuur van 5/iK 
(0.000005 K). De eenheid van temperatuur is K (Keivin) waarbij 1 /JK één miljoenste 
graad boven het absolute nulpunt is. Dit absolute nulpunt ligt rond ongeveer -273 °C, 
en is een onbereikbare limiet. Wanneer je een gas nog verder kunt afkoelen richting dit 
nulpunt, gebeurt er iets opmerkelijks: de atomen worden steeds groter! Wanneer de 
atomen zo groot zijn dat ze elkaar gaan overlappen, dan kun je vanaf de buitenkant geen 
verschil meer zien tussen de afzonderlijke atomen. Alle atomen vormen met elkaar één 

groot atoom! Dit effect heet Bose-Einstein condensatie, genoemd naar de twee heren 
die het voorspeld hebben in 1925. De realisatie van zo'n gas is lange tijd een heilige 
graal geweest in atoomfysica. Pas in 1995 is voor het eerst zo'n Bose-Einstein condensaat 
gemaakt, en vandaag (10 december 2001) krijgen ze daarvoor de Nobelprijs. Ze maakten 
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gebruik van een slimme koeltechniek: je laat de heetste atomen verdampen, en je houdt 
de koudste over. 

Het uiteindelijke doel van onze experimenten is ook een dergelijk Bose-Einstein con
densaat, maar dan gemaakt met een andere methode. We gaan ons gaswolkje niet zo zeer 
nog verder afkoelen, maar we willen het een factor tienduizend keer meer samenpersen om 
de atomen dichter op elkaar te laten zitten. We proberen om de atomen vanuit het bolletje 
in een plakje te proppen. Hoe we dat hebben gedaan leg ik later uit. Eerst moesten we 
twee essentiële onderdelen bouwen: de atoom-trechter en de atoom-spiegel. 

Een trechter voor koude atomen 

Om te beginnen heb je een bron van koude atomen nodig: de koude wolk. Die laten 
we vallen en de wolk begint groter te worden. Om ze bij elkaar te houden, sturen we 
er van onderaf een laser doorheen die ze aantrekt: de atomen neigen er toe om in het 
midden van de laserbundel te blijven. In Figuur4.2a (pag. 40), zie je het verschil tussen 
vallende atomen met (links) en zonder (rechts) deze "trechter". De donkere sigaarvorm 
laat duidelijk zien dat de atomen door het pijpje van licht geleid worden. Het bouwen 
en karakteriseren van deze atoom-trechter wordt behandeld in Hoofdstuk 4. We hebben 
bijvoorbeeld gemeten welk deel van de koude wolk in de trechter zit als je de aantrekking 
hiervan sterker of zwakker maakt. 

Een trampoline voor atomen 

Onder de koude wolk hebben we een speciale atoom-spiegel gebouwd. Ongeveer 6 mm 
onder de wolk hebben we een glazen prisma gemonteerd, waar we een speciale lichtgolf 
maken: vlak boven het oppervlak waar een laserbundel van onder wordt gereflecteerd 
ontstaat een plakje licht. Dit plakje is extreem dun: 1 firn (één micrometer; een duizendste 
van een millimeter). Dit licht stellen we zo af dat het de atomen afstoot. Wanneer de 
atomen op dit licht-vlakje vallen worden ze gereflecteerd. Op deze manier hebben we 
een atoom-trampoline (of atoom-spiegel) gebouwd! Als een atoom op de trampoline valt 
wordt het eerst afgeremd, vervolgens komt het tot stilstand vlak boven het glasoppervlak, 
en wordt weer omhoog versneld (net als in een echte trampoline). Echter er is meer aan 
de hand. We maken gebruik van het feit dat een atoom verschillende toestanden heeft, 
en elke toestand anders op licht reageert, en dus op de trampoline/spiegel. In ons geval 
zijn er twee belangrijke toestanden die we 1 en 2 noemen. Als de atomen op de spiegel 
vallen zitten ze allemaal in toestand 1. De atoomspiegel werkt goed op toestand 1, en 
slecht op toestand 2. Wanneer het atoom wordt gespiegeld en in toestand 1 blijft, zal het 
weer omhoog stuiteren tot de oorspronkelijke hoogte, zoals een goede stuiterbal die je op 
de grond laat stuiteren. Wanneer halverwege de reflectie het atoom in toestand 2 terecht 
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a) b) 
Figure 6.13: a) Schematisch overzicht van een stuiterend atoom. Het valt naar beneden in 
toestand 1 (wit). Als het tijdens de stuiter in dezelfde toestand blijft, stuitert het omhoog 
naar de oorspronkelijke hoogte. Als het echter tijdens de stuiter in toestand 2 (grijs) 
terecht komt waar de trampoline veel zwakker op werkt, komt het atoom na de stuiter 
niet zo hoog meer. b) Door een felle laser te laten reflecteren op het oppervlak, ontaat 
er een patroon van lichte en donkere vlakken vlak boven het oppervlak: een staande golf. 
Wanneer atomen tijdens de stuiter overgaan in toestand 2 kunnen ze gevangen worden in 
het onderste licht-plakje. Doordat het plakje zo dun is volgt er een enorme compressie van 
de atoomwolk in verticale richting. 

komt. zal deze met een veel lagere snelheid omhoog komen omdat de spiegel veel zwakker 
op toestand 2 werkt. Dit is schematisch weergegeven in Figuur 6.13a. Dit proces noemen 
we inelastisch en is alsof je een slechte stuiterbal van ooghoogte laat vallen, en deze slechts 
tot op kniehoogte terug stuitert. De hoogte tot waar de atomen omhoog stuiteren hangt 
af van allerlei spiegeleigenschappen die we allemaal hebben doorgemeten. In feite hebben 
we een slechte atoom-trampoline gerealiseerd, maar dit is een wezenlijk onderdeel voor 
het volgende experiment: het vangen van atomen in één enkel dun plakje licht. 

Atomen opgesloten in een dun schijfje licht 

Het laatste hoofdstuk gaat over een bijzondere lichtval waarin we atomen hebben 

opgesloten: een extreem platte "lichtschijf" met een dikte van ± 500 nanometer (de helft 

van één duizendste van een millimeter). Het idee is het volgende: om een Bose-Einstein 
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condensaat te maken moeten de atomen heel koud zijn, óf erg samengepakt zitten. Wan
neer je het wolkje slim kunt samenpersen kun je aan die laatste eis voldoen. Lichtplakjes 
van die dikte zijn makkelijk te maken: je moet een laserbundel op een oppervlak laten 
reflecteren, en waar de originele bundel overlapt met zijn reflectie krijg je automatisch 
gebieden van licht en donker. Dit heet een staande golf en is het gevolg van "interfer
entie". Figuur 6.13b toont een schematische weergave van de opstelling. Het probleem 
is alleen: hoe krijg je zoveel mogelijk atomen van het bolletje in één plakje? Om dat te 
kunnen heb je iets nodig dat ongeveer dezelfde grootte heeft van één zo'n plakje. Daar
voor hebben wij de atoomspiegel gebruikt. Tevens moesten we wederom gebruik maken 
van de atoom-toestanden 1 en 2. Door alle lasers juist in te stellen konden we het ex
periment zo prepareren dat toestand 1 van het atoom alleen gevoelig is voor de spiegel, 
en toestand 2 alleen gevoelig is voor de plakjes licht. De atomen vallen weer in toestand 
1 op de trampoline die ze afremt. Op het moment dat ze even onderin stilhangen gaan 
ze over naar toestand 2 zodat ze die spiegel niet meer zien. Dit is hetzelfde effect alsof 
je het elastiek van de trampoline zou doorknippen op het moment dat je onderin bent. 
De atomen hangen nu stil (zijn dus heel koud!) en zien alleen nog de plakjes waarin ze 
vervolgens weer gevangen zitten! Omdat de spiegel slechts met één plakje overlapt komen 
alle atomen terecht in hetzelfde plakje. We hebben gemeten wat de invloed van de tram
poline is op de hoeveelheid atomen die we in de staande golf kunnen laden. Ook hebben 
we gemeten hoe lang de atomen in het plakje bleven zitten: ze lekken er namelijk ook 
weer uit omdat ze steeds warmer worden van het licht. 

En nu? 

Zijn de atomen nu ook in de toestand dat ze een zogenaamd Bose-Einstein condensaat 
vormen? Het antwoord op deze vraag is helaas "nee". Het was al ontzettend moeilijk 
om de atomen in de staande golf te vangen, maar de dichtheid is nog te laag en hun 
temperatuur is nog te hoog. Er moeten nog een aantal slimme trucs uitgevoerd worden om 
het experiment te verbeteren, en de detectie-methode is ook nog voor verbetering vatbaar. 
In de tijd dat ik dit proefschrift heb geschreven is al weer de nodige voortgang geboekt, 
en zo blijft het experiment evolueren en levert het meer natuurkundige ontwikkelingen en 
inzichten op. 
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