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Samenvatting

Kwantum-statistische effecten in ultrakoude gas-
sen van metastabiel helium

Kwantumfysica en het golf-deeltje dualisme

Eén van de meest fascinerende inzichten uit de kwantumfysica is zonder twijfel
het golf-deeltje concept. Onder bepaalde omstandigheden blijken materiedeel-
tjes zoals atomen en elektronen een typisch golfverschijnsel te vertonen dat
interferentie genoemd wordt: deeltjes kunnen elkaar in zekere zin versterken en
zelfs uitdoven, net als golven in water. Omgekeerd blijken ook elektromagne-
tische golven (zoals licht) zich in bepaalde gevallen te gedragen als een stroom
deeltjes.

Het golfkarakter van materie is tot het begin van de twintigste eeuw voor
ons verborgen gebleven, omdat het in de dagelijkse werkelijkheid niet direct tot
uitdrukking komt. Waarom dit zo is, wordt duidelijk als we de formule bekijken
die de golflengte van deze ‘materiegolf’ geeft (in 1922 voorgesteld door Louis
de Broglie): λ = h/p. Hier is λ de golflengte van de materiegolf en p = mv
is de impuls van het deeltje (massa m maal snelheid v). h is de constante van
Planck en is bijzonder klein1. Uit deze formule volgt dat de golflengte λ van de
materiegolf alleen dan groot genoeg is om meetbaar te zijn, als de impuls p ook
extreem klein is. Je hebt dus deeltjes nodig met zowel een kleine massa als een
kleine snelheid.

Het lastige is nu dat deeltjes met een kleine massa eigenlijk altijd een hoge
snelheid hebben. Bij een zekere temperatuur hebben deeltjes namelijk ‘per
definitie’ een bepaalde snelheid, die toeneemt met de temperatuur. Hierdoor is

1Om precies te zijn: h = 6, 63 x 10−34 m2kg/s (uitgedrukt in standaardeenheden), ofwel:
h = 0, 000000000000000000000000000000000663 m2kg/s. Een vrij klein getal dus.
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de impuls van de deeltjes bij ‘normale’ temperaturen altijd te groot. Om die
de Broglie-golven zichtbaar te maken moet je de deeltjes (bijvoorbeeld atomen)
dus flink afkoelen. Dit afkoelen moet dan wel gebeuren tot bijna het absolute
nulpunt van −273, 15 graden Celsius, ofwel 0 Kelvin. Als we de atomen opsluiten
in een val, kunnen we ze afkoelen tot ongeveer een microKelvin (een miljoenste
graad boven het absolute nulpunt).

Vangen en koelen van atomen

Atomen kunnen opgesloten worden in een magneetval: het magneetveld oefent
een kracht uit op de atomen en duwt ze in de richting van het centrum van de
val. Dit gebeurt onder ultrahoog vacuum, om te voorkomen dat rondzwervende
niet-gevangen deeltjes met de gevangen atomen botsen en zo hun energie aan
het koude sample overdragen. Zo’n magneetval is echter niet sterk genoeg om
atomen bij kamertemperatuur in te vangen. In de jaren tachtig is een techniek
ontwikkeld die ‘laserkoeling’ gedoopt is. Deze techniek gebruikt de lichtkracht
die laserlicht op atomen uitoefent om de atomen met de hulp van een magneet-
veld te vangen en af te koelen (d.w.z.: de atomen langzamer te laten bewegen).

Je kunt een laser zien als een soort kanon dat lichtdeeltjes (fotonen) uitspuwt.
Voor echte kanonskogels maakt het niet zoveel uit hoeveel energie de kogel met
zich meedraagt: de kogel zal nooit door voorwerpen heenvliegen zonder schade
aan te richten. Atomen kunnen echter alleen geraakt worden door fotonen met
precies de juiste hoeveelheid energie (en dat betekent de juiste frequentie van
het licht, ofwel de kleur van het licht). Lichtbronnen die licht van één specifieke
kleur uitzenden, zoals lasers, zijn hiervoor nodig: vandaar dat het beschreven
onderzoek is uitgevoerd in het lasercentrum van de Vrije Universiteit (LCVU).

Het mooie van laserkoeling is dat je de atomen op een bijzonder ingenieuze
manier kunt manipuleren. De lichtkracht die op de atomen wordt uitgeoefend
hangt namelijk af van de bewegingsrichting van de atomen ten opzichte van het
laserlicht. Als de atomen tegen het licht in bewegen, zullen ze licht met een
iets hogere frequentie waarnemen dan wanneer ze met het licht mee bewegen.
Dit wordt het Doppler-effect genoemd en bestaat ook voor geluidsgolven; het
geluid van een tegemoetkomende ambulance klinkt hoger dan de sirene van
een ambulance die zich van je af beweegt. Als je nu laserlicht gebruikt dat
een frequentie heeft die precies zo is dat het licht geabsorbeerd wordt door
atomen die tegen het licht in bewegen, kun je de atomen afremmen. Atomen
die met het licht meebewegen zouden juist versneld worden als ze het licht
zouden absorberen (alsof ze de wind in de rug hebben), maar omdat zij licht
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zien met een iets andere frequentie (door het Doppler-effect) zullen ze dit licht
niet (of slechter) absorberen. Ze hebben dus altijd wind tegen.

Met behulp van dit laserlicht kunnen de atomen (die bij kamertemperatuur
een snelheid hebben van zo’n 7200 km per uur) afgeremd worden, totdat ze
opgesloten kunnen worden in de magneetval. Op dat moment hebben ze een
temperatuur van ongeveer een milliKelvin; nog steeds duizend maal warmer
dan we ze zouden willen hebben. Het vervolg is vrij eenvoudig: we gebruiken
een techniek die verdampingskoeling genoemd wordt, omdat het effect berust
op hetzelfde proces dat ook zorgt voor het afkoelen van een kopje thee: de
deeltjes met de meeste energie zijn in staat om uit het kopje te ontsnappen
en nemen dan een meer dan gemiddelde energie mee. De overgebleven deeltjes
verdelen de overgebleven energie opnieuw door met elkaar te botsen, en op die
manier daalt de temperatuur van het sample (het ‘sample’ is ons geval een
wolkje heliumatomen met een diameter van een paar millimeter, zwevend in een
magneetveld midden in een vacuumkamer).

Omdat dit spontane verdampingsproces niet snel genoeg gaat, helpen we de
natuur een handje door met radiostraling de effectieve ‘diepte’ van de magneet-
val langzaam te verkleinen, zodat het steeds makkelijker wordt om uit de val te
ontsnappen. Op deze manier wordt het wolkje steeds kouder. Het absolute nul-
punt van temperatuur kunnen we echter nooit bereiken. Dan zouden de deeltjes
een impuls van nul hebben (en dus stilstaan) en volgens de onzekerheidsrelatie
van Heisenberg niet gelokaliseerd zijn. Die onzekerheidsrelatie is net als het golf-
deelje dualisme een fundamentele eigenschap van de kwantumfysica en wordt
uitgedrukt door de formule ΔxΔp ≥ h, ofwel: de onzekerheid in de positie
van het deeltje, Δx, vermenigvuldigd met de onzekerheid in de impuls van het
deeltje, Δp, is altijd groter dan of gelijk aan de constante van Planck. Dit valt
te begrijpen als je naar de uitdrukking voor de de Broglie-golflengte kijkt: de
onzekerheid in de plaats van een deeltje is ongeveer gelijk aan de golflengte van
het deeltje.

Ononderscheidbaarheid en kwantuminterferentie

Nu hebben we een wolkje ultrakoude atomen gecreëerd, waarvan de de Broglie
golflengte ongeveer net zo groot is als de afstand tussen de atomen: de atomen
gaan ‘overlappen’. Dit is de situatie waarin interessante effecten echt meet-
baar worden. Overlappende golven kunnen bijvoorbeeld ‘interfereren’: elkaar
versterken of juist uitdoven.

Een ander verschijnsel is minder eenvoudig uit te leggen: het heeft te maken
met het feit dat kwantumfysische deeltjes zogezegd ‘ononderscheidbaar’ zijn.
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Het is fundamenteel onmogelijk om twee deeltjes van dezelfde soort (bijvoor-
beeld twee heliumatomen van het isotoop helium-4) te labelen en ze afzonderlijk
te volgen als ze met elkaar botsen. Ook dit fenomeen is te wijten aan de onze-
kerheidsrelatie van Heisenberg: als de deeltjes zich op dezelfde plek bevinden,
weet je dus precies hun relatieve positie en kun je dus niets zeggen over hun
relatieve snelheid. Hierdoor kun je na de botsing niet meer bepalen welk deeltje
nu welk was.

Atomen zijn wel onderscheidbaar als ze niet identiek zijn (bijvoorbeeld als
hun interne toestand verschilt, omdat één van beide net een foton geabsorbeerd
heeft). Uiteindelijk heeft deze ononderscheidbaarheid een ingrijpend effect op
de statistiek van kwantumfysische systemen. Als je atomen opsluit in een val,
kunnen deze slechts discrete toestanden met welbepaalde energieën en bijbeho-
rende plaatsverdelingen aannemen. Op hoeveel manieren je atomen in zo’n val
kunt plaatsen hangt af van het feit of ze onderscheidbaar zijn of niet: op deze
manier kun je dus ook testen of de aanname van ononderscheidbaarheid in de
kwantummechanica klopt.

Vergelijk het met het trekken van gekleurde balletjes uit een doos: als je
een rood en een wit balletje hebt, kun je ze op twee manieren trekken: eerst
rood en dan wit, of andersom. Als je twee rode balletjes hebt, kun je alleen
eerst een rode en dan weer een rode trekken. In de macroscopische wereld zijn
die twee ‘identieke’ rode balletjes natuurlijk wel degelijk onderscheidbaar: als je
een transparante doos zou hebben, kun je met het oog volgen welk van de rode
balletjes het eerst getrokken wordt. Als je nu van die balletjes identieke atomen
maakt, en van de doos een (magneet)val, dan blijkt het fundamenteel onmogelijk
te zijn om de atomen te ‘volgen’. Het gevolg is dat het aantal manieren waarop
je atomen in een val kunt stoppen anders is voor identieke kwantumdeeltjes
(ononderscheidbaar) dan voor macroscopische voorwerpen (onderscheidbaar).

Om het nu echt lastig te maken (en interessant), blijken alle kwantumdeel-
tjes ingedeeld te kunnen worden in twee categorieën: bosonen en fermionen.
Van bosonen mag je er zoveel je wilt in elke toestand van de val stoppen. Van
fermionen mag er maar één in elke toestand. Dat is het gevolg van het golfka-
rakter van de deeltjes: ze kunnen met elkaar interfereren. Bosonen interfereren
zogezegd ‘constructief’ als je ze op dezelfde plek stopt (in dezelfde ‘toestand’):
(1+1=2). Fermionen interfereren ‘destructief’ (1-1=0). Het is dus onmogelijk
om twee of meer identieke fermionen in dezelfde toestand te hebben. Dat wordt
het Pauli uitsluitingsprincipe genoemd (naar Wolfgang Pauli).

Een toestand hoeft niet gerelateerd te zijn aan een magneetval: ook de baan
van een elektron om een atoomkern is een goed voorbeeld van een toestand.
Alle deeltjes waaruit ‘normale’ materie is opgebouwd (protonen, neutronen en
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elektronen) zijn fermionen. Het blijkt dat de reden waarom er überhaupt ver-
schillende soorten atomen zijn, met verschillende chemische eigenschappen, het
gevolg is van het feit dat ze opgebouwd zijn uit fermionen. Hierdoor worden
elektronen gedwongen banen te bezetten die nog niet bezet zijn door andere
elektronen, en gaan ze niet met z’n allen in de baan met de laagste energie
zitten. Atomen met een verschillend aantal elektronen hebben daarom ook een
heel verschillende elektronenstructuur en daarmee verschillende chemische ei-
genschappen.

Bosonen, fermionen en Bose-Einstein condensatie

Fotonen en samengestelde deeltjes (zoals atomen) die opgebouwd zijn uit een
even aantal elementaire fermionen zijn bosonen. Helium-4 is een boson (het
bestaat uit twee protonen en twee neutronen in de kern en twee elektronen in
banen hierom heen) en helium-3 (met een neutron minder in de kern) is een
fermion. Hierdoor blijken deze twee soorten helium zich heel verschillend te
gedragen zodra je ze ver genoeg afkoelt. Bij afnemende temperatuur zullen
logischerwijs steeds meer atomen lagere energietoestanden innemen (de gemid-
delde energie per atoom neemt namelijk af). Atomen in deze lagere toestanden
zullen zich minder ver van het middelpunt van de val bewegen (daar is namelijk
energie voor nodig) en dus zal de grootte van het wolkje afnemen. Dit gaat heel
geleidelijk met de temperatuur.

Voor helium-4 (de bosonen) wordt het beneden een bepaalde temperatuur
energetisch voordeliger (‘economischer’) om met z’n allen in de laagste energie-
toestand te gaan zitten. Het wolkje krimpt dan plotseling tot een fractie van
zijn oorspronkelijke grootte. Het wordt een zogenaamd Bose-Einstein conden-
saat (BEC). Dit proces werd al in 1925 door Albert Einstein voorspeld, maar
zijn theorie kon pas in 1995 uitvoerig getest worden toen het eerste BEC met
lasergekoelde atomen werd geproduceerd. Een helium-3 atoom mag echter niet
in een toestand gaan zitten die al door een soortgenoot bezet is: bij voldoen-
de lage temperatuur worden alle toestanden van onderaf met elk één atoom
gevuld. Dat betekent dat een ‘fermion’-wolkje bij afnemende temperatuur op
een bepaald moment stopt met krimpen. Als de kwantummechanica geen juiste
beschrijving van de werkelijkheid zou zijn, en identieke atomen gewoon onder-
scheidbaar (zoals men vroeger dacht), dan zou het wolkje gewoon rustig blijven
krimpen bij afnemende temperatuur.

Het is een misvatting te denken dat zo’n BEC een bijzonder hoge dichtheid
heeft: het gas is nog steeds een miljoen maal ijler dan lucht bij atmosferische
druk (de lucht die je inademt). Toch heeft een condensaat eigenschappen die
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aan een vloeistof doen denken. Zo is het bijvoorbeeld supervloeibaar: het vloeit
zonder weerstand. Als je een condensaat in zijn geheel aan het draaien pro-
beert te krijgen, zal dit niet lukken: in plaats daarvan ontstaan er een soort
draaikolken in het condensaat, gerangschikt in een regelmatig patroon. Deze
supervloeibaarheid is ook de oorzaak van supergeleiding in bepaalde metalen:
elektronenparen vormen een soort BEC en kunnen zich dan zonder weerstand
door het metaal bewegen. Omdat de elektronen negatief geladen zijn, komt dit
neer op weerstandsloze geleiding van stroom. Ook in (echt) vloeibaar helium
kan een deel van de atomen condenseren en de stof supervloeibaar maken: het
kan dan spontaan wegvloeien uit bijvoorbeeld een bekerglas. Omdat maar een
klein gedeelte van de atomen in supervloeibaar helium condenseert, en omdat
het systeem verstoord wordt door de interactie met de rest van de vloeistof, is
dit systeem echter veel minder geschikt voor de studie van specifieke kwantu-
meffecten.

Omdat in een BEC tot ongeveer 10 miljoen ononderscheidbare atomen zich
in dezelfde toestand bevinden, hebben we feitelijk te maken met een enkel ‘su-
peratoom’ dat 10 miljoen maal zo zwaar is als een enkel atoom (maar niet 10
miljoen maal zo groot: in het geval dat de atomen elkaar niet aantrekken of
afstoten, zou de grootte van het BEC onafhankelijk zijn van het aantal atomen
waar het uit bestaat: ze zitten dus letterlijk op elkaar.) In veel opzichten ge-
dragen atomen in een BEC zich net zo als fotonen in een laser: je kunt er een
‘atoomlaser’ mee maken.

In onze experimenten hebben we zowel helium-3 als helium-4 afgekoeld tot
temperaturen waarbij de wolkjes in het zogenaamde kwantum-ontaarde regime
gebracht worden. Deze ontaarding uit zich bij helium-4 in de vorming van een
BEC. Bij helium-3 is het effect minder spectaculair: je kunt voornamelijk zien
dat de dichtheidsverdeling (en de hiermee samenhangende snelheidsverdeling)
zich niet meer aan de klassieke formules houdt: het effect van het Pauli uitslui-
tingsprincipe wordt zichtbaar gemaakt.

Nanogranaten

Zoals gezegd werkt laserkoeling alleen maar als de laser precies de juiste kleur
(frequentie) licht uitzendt. Normaal helium (helium in de zogenaamde ‘grond-
toestand’) absorbeert helemaal geen zichtbaar licht, maar alleen licht in het
extreem ultraviolet. Dit licht is moeilijk te maken met lasers. Maar als we één
van de elektronen in het heliumatoom zoveel energie geven dat het in een ande-
re baan om de atoomkern gaat bewegen (het atoom is dan in een ‘aangeslagen
toestand’), dan blijkt helium infrarood licht te absorberen; om precies te zijn
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licht met een golflengte van 1083 nanometer. Dit licht is relatief eenvoudig te
maken met diverse typen lasers.

Meestal springt het aangeslagen elektron snel (binnen een fractie van een
seconde) terug naar een baan met lagere energie, maar voor deze aangeslagen
toestand is dat niet zo. Gemiddeld duurt het meer dan twee uur voordat het
atoom terugkeert naar de grondtoestand. Zo’n lang levende toestand wordt een
‘metastabiele toestand’ genoemd. Een voordeel van deze metastabiele toestand
is dat het aangeslagen atoom in verhouding een gigantische inwendige energie
bezit die wel tien miljard maal zo groot is als de (uitwendige) bewegingsenergie
van de ultrakoude atomen. Dit is de reden dat de atomen zeer efficiënt gedetec-
teerd kunnen worden, door ze op een ‘microchannel plate’ (MCP) detector te
laten vallen. Australische collega’s gebruiken zelfs de naam ‘nanogranaat’ voor
metastabiel helium.

Normale ultrakoude atomen (in de grondtoestand) kunnen alleen maar gede-
tecteerd worden door er met laserlicht een soort foto van te maken. Ze hebben
niet genoeg energie om zichtbaar te zijn met deeltjesdetectoren zoals MCPs.
In feite kunnen metastabiele atomen gedetecteerd worden met detectoren die
vergelijkbaar zijn met detectoren die ook gebruikt worden om lichtdeeltjes (fo-
tonen) te meten. Daarom zijn ze uitermate geschikt om experimenten te doen
die lijken op experimenten die met licht gedaan zijn. Vervolgens kun je de resul-
taten van deze experimenten met elkaar vergelijken om meer te weten te komen
over het golf-deeltje dualisme.

Hanbury Brown en Twiss: ‘bunching’ van fotonen

Een klassiek voorbeeld van een experiment waarin deeltjes gedetecteerd worden,
maar tegelijkertijd een golfverschijnsel (namelijk interferentie) waargenomen
wordt, is het Hanbury Brown-Twiss experiment. De radio-astronoom Robert
Hanbury Brown bedacht in de jaren vijftig, samen met zijn wiskundig begaafde
collega Richard Twiss, een manier om uit de verdeling van aankomsttijden van
fotonen op twee detectoren de zogenaamde coherentielengte van het sterlicht te
bepalen. Uit deze coherentielengte kun je namelijk afleiden hoe groot de ster
is die het licht heeft uitgezonden. Sterren zijn zo ver weg dat ze puntbronnen
lijken: je kunt daarom niet rechtstreeks zien hoe groot een ster is, zoals je dat
bijvoorbeeld wel kunt bij de maan.

Coherentie is een eigenschap van golven die bepaalt in hoeverre golven met
elkaar kunnen interfereren. De meest eenvoudige manier om iets te zeggen over
de coherentie van licht is door te proberen een interferentiepatroon te creëren
(dit is vergelijkbaar met golfpatronen die ontstaan als je een wateroppervlak
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op twee plekken in beweging brengt). Deze techniek is echter erg gevoelig voor
verstoringen in de atmosfeer waar het licht door heen moet voor het op de
detector valt. Je kunt er ook voor kiezen de zogenaamde intensiteitscorrelaties
van het licht te meten. Je meet dan de aankomsttijden en posities van de fotonen
waaruit de lichtgolf bestaat.

Het blijkt dat als de afstand tussen de detectoren kleiner is dan de cohe-
rentielengte van het licht, de kans dat je in beide detectoren gelijktijdig een
foton detecteert groter is dan wanneer je ze verder uit elkaar zet. Dit wordt
‘bunching’ (ophoping) genoemd en is het gevolg van constructieve interferentie:
golven die elkaar versterken. Op de één of andere manier kun je, hoewel je
fotonen (deeltjes) meet, toch nog een effect van het golfkarakter van het licht
waarnemen.

‘Antibunching’ van atomen

Het is in principe ook mogelijk om hetzelfde te doen met metastabiele heli-
umatomen: je kunt ze op vergelijkbare manier detecteren als fotonen. Uit de
correlatiemeting zou je dan informatie kunnen halen over het golfkarakter van
de atomen. Volgens de kwantummechanica zijn er immers geen golven en geen
deeltjes: alleen maar golf-deeltjes.

Zoals al eerder aangegeven, zijn er twee soorten helium: helium-4 (een boson)
en helium-3 (een fermion). De bosonen zullen zich net zo gedragen als fotonen
en dus ‘bunchen’. Dit gedrag kun je ook met klassieke (niet-kwantumfysische)
golftheorie verklaren. Het is het gevolg van het algemene principe dat je golven
kunt optellen: het superpositieprincipe. Maar fermionen interfereren ook, maar
dan precies op de omgekeerde manier: je moet de golven van elkaar aftrekken.
Dan krijg je zogenaamde ‘antibunching’. Dat atomen zich als golven gedragen
is op zich al heel bijzonder, maar dat ze op een volkomen niet-klassieke manier
met elkaar interfereren is nog veel vreemder. Er is daarom veel moeite gedaan
om dit effect ook experimenteel te bevestigen.

Pas in 2006 is men in staat geweest om in twee experimenten antibunching
van atomen zichtbaar te maken. Eén ervan was het gevolg van een samenwerking
tussen een groep van het Institute d’Optique in Orsay bij Parijs en onze ‘Koude
Atomen’-groep van het lasercentrum van de VU. Dit experiment was conceptueel
veruit het eenvoudigste experiment waarin antibunching zichbaar is gemaakt.
Ultrakoud (1 microKelvin) helium-3 werd geproduceerd in een magneetval. Het
was een sigaarvormig gaswolkje van ongeveer 100 x 10 x 10 micrometer. Op
ruim een halve meter hieronder werd een positiegevoelige MCP detector met een
diameter van 8 centimeter geplaatst. Vervolgens werd het magneetveld uitgezet.
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Het wolkje zet dan uit en krijgt geleidelijk een pure bolvorm. Gelijkertijd valt
het wolkje naar beneden door de zwaartekracht.

Als de atomen de detector raken wordt geregistreerd wanneer en waar op
het detectoroppervlak de atomen aankomen. Op deze manier wordt een driedi-
mensionaal plaatje van de wolk gemaakt. De coherentielengte van het sample
wordt bepaald door alle afstanden tussen willekeurige paren atomen te meten
en te kijken over hoeveel paren er bij elke paar-afstand gemeten worden. We
zagen inderdaad dat er relatief weinig paren op korte afstand van elkaar zaten.
De lengteschaal waarop dit effect optrad was ook gelijk aan de theoretisch voor-
spelde coherentielengte. We deden precies hetzelfde voor helium-4 en zagen een
vergelijkbaar effect, maar dan precies tegengesteld. Het is dus niet zo dat de
atomen elkaar gewoon afstoten en daarom niet bij elkaar in de buurt wilden
zijn: dan zouden we dat ook bij helium-4 moeten zien. Zoals voorspeld was het
effect van afstotende krachten tussen de atomen te verwaarlozen. Dit resultaat
werd interessant genoeg bevonden voor publicatie in het bekende wetenschaps-
tijdschrift Nature.


