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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft onderzoek aan de ontwikkeling van zogenaamde atoom-
chips op basis van permanent magnetisch materiaal. Het vernieuwende aspect
hierbij is dat de meeste atoomchips tot dusverre werkten op basis van micro-
scopische stroomvoerende draadjes. Atoomchips worden gebruikt om ultrakoude
neutrale atomen vast te houden en te manipuleren. De atomen zweven hierbij
vlak boven het oppervlak van de chip, in een ultrahoogvacuum. Op een atoom-
chip kunnen we koude atomen niet alleen vasthouden, maar ook transporteren
langs vooraf bepaalde paden, of zelfs langs paden die zich splitsen en later weer
bij elkaar komen. Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld atoominterferome-
trie en quantum informatieverwerking. Een voorbeeld van interferometrie zijn
atoomklokken, maar we kunnen ook denken aan toepassingen waarbij de atomen
als sensor voor bijvoorbeeld zwaartekrachts- of magnetische velden fungeren. In
het geval van de quantuminformatica worden de atomen als informatiedragers
gebruikt, waarmee in theorie superefficient zou kunnen worden gerekend in een
toekomstige quantumcomputer.

Een neutraal atoom in een toestand met welgedefinieerd impulsmoment heeft
geen elektrische lading en geen elektrisch dipoolmoment. In het algemeen heeft
zo’n atoom echter wel een magnetisch dipoolmoment, ten gevolge van (hoofdza-
kelijk) de spin en de beweging rond de kern van het elektron. We kunnen het
atoom bëınvloeden door te wisselwerken met zijn magnetische moment, dus door
het aanleggen van magnetische velden. Daar deze wisselwerking nogal zwak is, is
het nodig om de atomen eerst af te koelen zodat de kinetische energie voldoende
klein is. Technieken om atomen af te koelen tot extreem lage temperaturen (µK,
nK) zijn in de jaren 1980 en 1990 ontwikkeld en hebben de paden geëffend voor
experimenten waarbij de quantummechanische eigenschappen van de atomen op
de voorgrond treden. Het meest dramatische voorbeeld daarvan is wellicht de
waarneming van Bose-Einstein condensatie in 1995.

In dit proefschrift ontwikkelen we een nieuw type magnetische val gebaseerd
op permanent magnetische films die met lithografische technieken tot een vooraf
berekend patroon worden geëtst. Zo’n magneetval op een chip kan worden ver-
geleken met zowel de macroscopische vallen op basis van spoelen, als met micro-
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scopische vallen op basis van microscopische stroomdraadjes op een chip. Beide
chipvarianten hebben als voordeel dat de atoomval compacter en robuuster wordt
en gemakkelijker kan worden aangepast aan de experimentele behoefte.

De magnetische chip heeft als voordeel dat er geen (ruisende) stroombron-
nen nodig zijn en, nog veel belangrijker, dat deze aanpak bij uitstek geschikt is
om roosters van heel veel vallen op een chip te maken. Deze schaalbaarheids
maakt de permanent magnetische atoomchips een veelbelovend platform voor de
ontwikkeling van quantuminformatie-verwerkende systemen.

Een mogelijk nadeel van permanent magnetisch materiaal is dat het magnetis-
che veld niet kan worden aan- en uitgeschakeld zoals met een chip gebaseerd op
stroomdraadjes. In dit proefschrift laten we zien dat dit nadeel niet ernstig is.
Door uniforme externe magneetvelden aan te leggen wordt voldoende flexibiliteit
verkregen om de magneetvallen te verplaatsen langs een vooraf berekend pad,
bijvoorbeeld om de chip-val te laden met koude atomen.

Dit proefschrift beschrijft de opbouw van de opstelling, de eerste chip die is
gefabriceerd van een dunne folie van FePt materiaal, alsmede een chip die door
lithografie van een FePt film is gemaakt. We beschrijven het laadproces van de
magneetval en de eerste diagnostiek van de atomen gevangen in de eerste val.
Na de voltooiing van het hier beschreven werk is hierop voortgebouwd, onder
meer door Bose-Einstein condensatie van 87Rb atomen aan te tonen in de hier
beschreven val. Inmiddels is de chip opgevolgd door een tweede generatie waarop
door lithografie honderden microvallen zijn gedefinieerd die tegelijkertijd geladen
en geanalyseerd worden. Hoewel deze latere successen geen onderdeel uitmaken
van dit proefschrift, toont het de juistheid van de hier ingeslagen weg, de gemaakte
keuzes en technische ontwikkeling aan.


