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Samenvatting

De Nederlandse vertaling van de titel van dit proefschrift is “Frequentie-
metrologie in quantum-gedegenereerd helium”, of, in een iets uitgebreidere
vorm, “Het nauwkeurig meten van het verschil in frequentie tussen twee ato-
maire trillingstoestanden van helium, dat afgekoeld is tot nabij het absolute
nulpunt”.

Dit onderzoek combineert een aantal recentelijk ontwikkelde technieken uit
de experimentele natuurkunde: het afkoelen van atomen tot het absolute nul-
punt en een methode om de precieze frequentie (kleur) van laserlicht uiterst
nauwkeurig te bepalen. Via deze mix van nieuwe technieken hebben we een
extreem zwak, niet eerder waargenomen, effect in helium gemeten. Om de
ordes van grootte aan te geven: het helium wordt afgekoeld tot minder dan
een miljoenste graad boven het absolute nulpunt. Ongeveer negen ordes van
grootte (een miljard keer) kouder dan kamertemperatuur. Het effect dat ver-
volgens wordt gemeten, een overgang tussen twee trillingstoestanden van het
heliumatoom, is veertien ordes van grootte zwakker dan ‘normale’ overgangen
in helium. Het frequentieverschil tussen deze toestanden is gemeten met een
fractionele nauwkeurigheid van 8× 10−12, vergelijkbaar met het meten van de
omtrek van de aarde met de nauwkeurigheid van een haardikte.

Bose-Einstein condensatie

Eerst een korte introductie van wat de basis vormt van dit onderzoek: Bose-
Einstein condensatie. Dit is een faseovergang naar een vorm van materie waar-
bij alle atomen zich in exact dezelfde toestand bevinden, die plaatsvindt bij
extreem lage temperatuur. Atomen hebben, vergelijkbaar met licht, een du-
aal karakter. Dit houdt in dat, afhankelijk van het experiment, ze zich lijken
te gedragen als golven, dan wel als deeltjes. Onder normale omstandigheden
heeft het deeltjeskarakter de overhand en heeft het er alle schijn van dat een
atoom een soort balletje is. Bij extreem lage temperaturen, echter, wordt het
golfkarakter van materie zichtbaar. Net als licht- en geluidsgolven kunnen
materiegolven elkaar bijvoorbeeld uitdoven en versterken.

De golflengte, die geassocieerd is met het golfkarakter, is omgekeerd even-
redig met de snelheid van het atoom. Dat wil zeggen, hoe lager de snelheid
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waarmee de atomen bewegen (ofwel, hoe lager de temperatuur), hoe groter de
geassocieerde golflengte. In een experimentele opstelling worden de atomen in
hun bewegingsruimte beperkt tot een kleine ruimte, bijvoorbeeld gebruikma-
kend van magnetische krachten, waardoor er een limiet wordt opgelegd aan de
golflengte: deze kan niet groter zijn dan de afmeting van de ruimte. Voor een
gegeven geometrie van de val waarin de atomen opgesloten zitten, bestaat er
dus een maximale golflengte, overeenkomstig met de laagst mogelijke energie
die een atoom kan hebben. Deze laagst energetische toestand wordt ook wel
de grondtoestand genoemd.

Wanneer de temperatuur van het gas extreem laag is (minder dan een mil-
joenste Kelvin) en tegelijkertijd de dichtheid relatief hoog, zodat de golflengte
van de atomen vergelijkbaar is aan de gemiddelde afstand tussen de atomen,
vindt er een faseovergang plaats van gasvorm naar een Bose-Einstein conden-
saat (BEC). In een BEC bevinden alle atomen zich in de laagst mogelijke
energietoestand die de val toestaat: de grondtoestand.

Eind jaren tachtig werd een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakte
om de beweging van atomen met behulp van laserlicht te manipuleren. In com-
binatie met magneetvelden werd het mogelijk atomen af te remmen (laserkoe-
len) en te vangen in een magneto-optische val, waarin temperaturen lager dan
een milli-Kelvin konden worden gerealiseerd. Hoewel dit ongeëvenaard lage
temperaturen waren, moest het nog zeker een factor duizend kouder zijn om
de faseovergang naar BEC te bereiken. Om verder te kunnen koelen, werden
technieken ontwikkeld om atomen in een puur magnetische val op te sluiten
onder hoog vacuüm (noodzakelijk om opwarming door botsingen met achter-
grondgas te minimaliseren). Halverwege de jaren negentig werd voor het eerst
BEC gerealiseerd in een rubidiumgas door de groep van Cornell en Wieman.
Vrijwel gelijktijdig slaagde ook de groep van Ketterle erin een BEC te maken
in een wolk natriumatomen. Cornell, Wieman en Ketterle ontvingen voor dit
werk in 2001 de Nobelprijs voor de natuurkunde.

Metastabiel helium

Ook met helium is Bose-Einstein condensatie gerealiseerd. Een bijzonderheid
hierbij is dat het helium eerst in een lang-levende (metastabiele) toestand moet
worden gebracht. Helium heeft twee elektronen die zich beide in een baan dicht
bij de atoomkern bevinden. Om de techniek van laserkoeling te gebruiken, is er
interactie tussen het laserlicht en de elektronen in het heliumatoom nodig. Dat
wil zeggen, het laserlicht moet een frequentie hebben die overeenkomt met het
frequentieverschil tussen twee trillingstoestanden van het atoom. Het probleem
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met helium in de grondtoestand is hierbij echter dat de laagste frequentie die
nodig is om het atoom in aangeslagen toestand te brengen in het extreem
ultraviolet ligt, wat bijzonder lastig te genereren is. Als een van de twee
elektronen van helium zich echter al in een aangeslagen toestand bevindt, is de
stap naar de volgende trillingstoestand gemakkelijk bereikbaar met laserlicht
in het infrarood.

Over het algemeen ‘leven’ aangeslagen toestanden veel te kort (orde van
nanoseconden) om er een experiment mee te doen. Net zoals een atoom van
trillingstoestand kan verwisselen door absorptie van laserlicht met de juiste
kleur, kan het ook vervallen van een aangeslagen trillingstoestand naar een
minder energetische toestand onder uitzending van een foton (een lichtquan-
tum). De voorwaarde waaraan dit proces moet voldoen, is dat zowel de energie
als het impulsmoment van het foton overeenkomt met het verschil in energie
en impulsmoment tussen de twee trillingstoestanden van het atoom. In an-
dere woorden: energie en impulsmoment moeten behouden zijn. Sommige
toestanden kunnen echter niet gemakkelijk spontaan vervallen (of aangeslagen
worden), omdat het verschil in impulsmoment niet goed door een foton is op
te nemen (of af te staan). Een trillingstoestand die niet direct vervalt naar
een lager gelegen toestand wordt metastabiel genoemd. De eerste aangesla-
gen toestand in helium is een metastabiele toestand met een halfwaardetijd
van meer dan twee uur, wat ruim voldoende is om deze vorm van metastabiel
helium te kunnen gebruiken gedurende een experiment.

Spectroscopie

Het onderzoek dat beschreven wordt in hoofdstuk 3 kan beschouwd worden als
een test van de atoomfysica. De theorie die op dit moment het best in staat
is om de structuur van atomen te beschrijven is de quantumelectrodynamica
(QED). Deze theorie is uiterst nauwkeurig, maar verlangt ook steeds meer re-
kenwerk om nog preciezer te kunnen zijn. Om de grenzen van de theorie te
verkennen zijn metingen nodig met vergelijkbaar hoge precisie. Spectrosco-
pie van atomaire energieovergangen is een methode die hiervoor gebruikt kan
worden. Dit is in feite het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de verschilfre-
quentie tussen twee trillingstoestanden van een atoom. In de praktijk komt
dit neer op het bepalen van de exacte frequentie (kleur) van laserlicht dat door
het atoom wordt geabsorbeerd.

De energieovergang die in dit onderzoek gemeten is, verbindt de eerste twee
aangeslagen toestanden van helium. Deze overgang is uitzonderlijk zwak, en
was om die reden nog nooit eerder waargenomen. Wat het lastig maakt om
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deze energieovergang te kunnen exciteren, is dat er relatief veel licht, met exact
de juiste frequentie, gedurende een lange periode (orde van een seconde) op een
en hetzelfde atoom moet worden geschenen om een significante kans te hebben
dat het atoom erop reageert. Om met een laser gedurende langere tijd op een
atoom te kunnen schijnen, moet het atoom gelokaliseerd blijven op een vaste
plek. Om deze reden worden de atomen in een val vastgehouden en gekoeld
tot nabij het absoute nulpunt om ze zo goed mogelijk stil te zetten. De andere
ingrediënten zijn het stabiliseren van de laser en het bepalen van de absolute
frequentie van het laserlicht. Om de laserfrequentie met 11 cijfers nauwkeurig
te kunnen bepalen, is gebruik gemaakt van een techniek die net een decennium
oud is, de optische frequentiekam. Dit is een systeem dat frequenties in het
optische spectrum vastlegt met de nauwkeurigheid van een atoomklok. Deze
meting is hiermee een factor duizend nauwkeuriger dan de QED-theorie op
dit moment kan voorspellen. De energieovergang hebben we zowel gemeten
in het gebruikelijke helium-4, als in het zeldzamere isotoop helium-3. Uit het
verschil tussen deze uitkomsten is het verschil in afmeting van de kernen van
de isotopen bepaald.

Interactie tussen atomen

Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven onderzoek dat ingaat op de interacties tussen
de ultra-koude metastabiele heliumatomen. Omdat een metastabiel helium-
atoom in een aangeslagen toestand verkeert, bezit het een zekere hoeveelheid
interne energie. Deze energie is dermate hoog dat een botsingsproces waarbij
de energie vrijkomt als een soort nano-explosie kan worden beschouwd. De
levensduur van een gevangen sample ultra-koud metastabiel helium is dan ook
direct afhankelijk van de frequentie waarmee botsingen plaatsvinden. De ver-
schillende botsingsprocessen worden gekenmerkt door het aantal metastabiele
heliumatomen dat betrokken is bij een botsing. Bij een interactie met achter-
grondgas (dat is gas dat, ondanks het ultra-hoge vacuüm, nog aanwezig is in de
opstelling) wordt het gasdeeltje gëıoniseerd en schiet het heliumatoom de val
uit. Wat ook kan gebeuren (maar sterk onderdrukt wordt), is dat twee gevan-
gen metastabiele heliumatomen met elkaar botsen en beide de val uit worden
geslingerd. Dit wordt ook wel twee-deeltjesinteractie genoemd en krijgt als
verliesproces de overhand bij hoge dichtheden, ondanks de onderdrukking.

In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar twee-deeltjesinteracties in een Bose-
Einstein condensaat. De frequentie waarmee de botsingen tussen de atomen
plaatsvindt wordt onderzocht, afhankelijk van de grootte van een extern aange-
legd magneetveld. Met deze metingen bevestigen we de theorie, die voorspelt
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dat twee-deeltjes interactie flink toeneemt boven een bepaalde sterkte van het
magneetveld.

Hoofdstuk 5 beschrijft het verliesproces als gevolg van één-deeltjesinteracties
(botsingen met achtergrondgas). Hier is niet alleen het Bose-Einstein conden-
saat van belang, maar ook het ultra-koude metastabiele heliumgas in de val
dat niet Bose-Einstein gecondenseerd is. Er spelen hier in feite dus drie syste-
men een rol: het BEC, het niet-gecondenseerde gas, en het achtergrondgas in
de opstelling. Onderzocht wordt hoe de levensduur van een Bose-Einstein con-
densaat, als gevolg van botsingen met achtergrondgas, bëınvloed wordt door
de aanwezigheid van het niet-gecondenseerde metastabiel heliumgas in de val.
Omdat het BEC en het niet-gecondenseerde gas continu in evenwicht met el-
kaar zijn, zijn ook de verliesprocessen niet los van elkaar te zien. Als er bijvoor-
beeld een atoom van het niet-gecondenseerde heliumgas uit de val verdwijnt
vanwege een botsing met achtergrondgas, kan er omwille van het herstellen
van het evenwicht een atoom uit het BEC naar het niet-gecondenseerde gas
verhuizen. Op deze wijze dragen verliezen in het niet-gecondenseerde wolkje
indirect bij aan de verliezen enkel in het Bose-Einstein condensaat. Dit ef-
fect, dat eerder al in theorie voorspeld was, hebben we met dit onderzoek
experimenteel aangetoond.


