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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft de studie van een mengsel van twee ultrakoude gassen. Ul-
trakoud betekent dat de atomen waaruit het gas bestaat zo koud zijn dat de quantum
mechanische aspecten van belang zijn om het gas te kunnen beschrijven. Volgens de quan-
tummechanica is een deeltje (bijvoorbeeld een atoom) niet een puntdeeltje, maar een golf
die beschreven wordt met een gol�unctie. Alle deeltjes zijn onder te verdelen in twee
soorten: bosonen en fermionen. Deze twee typen gedragen zich fundamenteel verschillend:
twee identieke bosonen kunnen wél dicht bij elkaar komen en twee identieke fermionen
níet. Veel systemen die in de natuur voorkomen, maar die nog niet goed begrepen zijn,
blijken te bestaan uit fermionen die onderling sterke interactie hebben. Deze systemen
zijn moeilijk te beschrijven en vaak experimenteel moeilijk te bestuderen.

Ultrakoude gassen zijn bijzondere systemen omdat de eigenschappen van het gas experi-
menteel heel goed gecontroleerd kunnen worden. Dit maakt ultrakoude gassen tot ideale
systemen om quantummechanische fenomenen in gassen te bestuderen. In het bijzonder
kan de interactiesterkte van twee atomen veranderd worden met behulp van zogeheten
Feshbach resonanties. Rond een resonantie kan de interactiesterkte afgestemd worden
van nul tot oneindig positief én negatief. Zo kunnen ultrakoude gassen van fermionische
atomen met een geschikte Feshbach resonantie gebruikt worden om sterk wisselwerkende
fermionen te bestuderen.

Het systeem dat beschreven wordt in dit proefschrift is een ultrakoud mengsel van de twee
isotopen lithium-6 en kalium-40, beide fermionische atomen. Het gebruik van fermionische
atomen met verschillende massa voegt een extra dimensie aan het systeem toe, die de
studie van een nieuwe klasse quantum-mechanische systemen mogelijk maakt. Voordat
het onderzoek voor dit proefschrift begon was dit systeem nog nooit gerealiseerd. Op
dit moment zijn er wereldwijd drie experimenten operationeel die het 6Li-40K systeem
bestuderen, waarvan de opstelling aan de Universiteit van Amsterdam er een is. In dit
proefschrift wordt de experimentele realisatie van dit ultrakoude mengsel beschreven.
Daarnaast wordt een uitgebreide studie van de Feshbach resonanties in het 6Li-40K systeem
gegeven, zowel vanuit theoretisch als experimenteel perspectief.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie over ultrakoude gassen in de context van het
proefschrift. Hoofdstuk 2 geeft de theoretische achtergrond van de concepten die gebruikt
worden in het proefschrift. Hoofdstuk 3 beschrijft in detail de experimentele opstelling die
gebouwd is om het 6Li-40K systeem te realiseren. Er wordt ingegaan op de verschillende
experimentele methoden en technieken die gebruikt worden. Hierna volgen drie hoofd-
stukken die als publicaties verschenen zijn of zullen verschijnen. Hoofdstuk 4 geeft een
uitgebreide karakterisatie van de lithium 2D MOT, een bron ontwikkeld voor dit onder-
zoek die een koude atomaire bundel genereert. Deze bundel heeft een hoge intensiteit en
is erg schoon. In vergelijking met de conventionele bron die voor lithium gebruikt wordt
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is de intensiteit hetzelfde, daarentegen is de bundel erg schoon doordat de koude van de
hete atomen worden gescheiden. Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van het Asymptotic
Bound-state Model. Dit theoretische model hebben we ontwikkeld om de Feshbach res-
onanties in een nieuw systeem als 6Li-40K te kunnen beschrijven. Dit model maakt het
mogelijk om de eigenschappen van alle Feshbach resonanties te berekenen. Deze informatie
kan gebruikt worden om de optimale resonantie van ons systeem te selecteren. Hoofdstuk
6 beschrijft tenslotte de experimentele karakterisatie van de optimale Feshbach resonantie.
Het resultaat toont aan dat met deze resonantie het mogelijk is om vervolg experimenten
te generaliseren naar algemene systemen van fermionen met verschillende massa.




