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1 Indledning

Kvantemekanikken beskriver atomernes mikroverden. Hvor vi i vores dagligdag
er underlagt den klassiske mekaniks love, som blev opstillet for mere end tre
hundrede år siden af Isaac Newton og hans samtidige, er opførslen af elementar-
partikler, atomer og molekyler bestemt af de kvanteregler, der først blev forst̊aet
og formuleret i begyndelsen af det tyvende århundrede.

Isaac Newton
(1643-1727)

Kvantefysikken bliver ofte betegnet som ’sær’ eller ’uforst̊aelig’, fordi den tilsy-
neladende er i modstrid med sund fornuft, og fortæller os, at naturen grund-
læggende er indrettet p̊a en m̊ade, der strider mod vores opfattelse af, hvordan
ting opfører sig i vores dagligdag. I kvantefysikken kan det hænde, at partikler
befinder sig flere steder p̊a én gang, eller at bjergbestigere billedligt talt kan
skyde genvej tværs gennem et bjerg, via en ikke eksisterende tunnel, i stedet
for at tage den krævende vej over toppen. N̊ar den slags kvantekrumspring fo-
rekommer os uvante og besynderlige skyldes det, at kvantemekanikken normalt
ikke bemærkes i vores makroverden. Den er godt nok essentiel for mange af
de teknologier vi drager nytte af i hverdagen, s̊asom lasere, computerchips og
mikrobølgeovne, men vi oplever eksempelvis aldrig, at et bord kan st̊a to steder
p̊a samme tid. Niels Bohr forklarede, at de besynderlige kvantelove afløses af
den velkendte klassiske mekanik, n̊ar de objekter, vi ønsker at beskrive, bliver
tilpas store. Men hvor g̊ar grænsen?

Niels Bohr
(1885-1962)

Med et Bose-Einstein kondensat kan man nedbryde grænsen mellem den kvan-
temekaniske og den klassiske verden. Kondensatet er en sky af atomer, der
kollektivt opfører sig som ét sammenhængende kvantemekanisk objekt. Men
samtidig er kondensatet s̊a stort, at det næsten kan ses med det blotte øje. Et
Bose-Einstein kondensat efterlever s̊aledes kvantemekanikkens love, p̊a trods af,
at det hører til i makroverdenen. For at se denne kvantemekaniske opførsel er
det nødvendigt at nedkøle atomerne til ekstremt lave temperaturer - 10 milli-
oner gange lavere end temperaturen af mikrobølgestr̊alingen fra Big-Bang, der
med sine 3 grader Kelvin har den koldeste naturligt forekommende temperatur
i universet.

2 Stof er bølger - bølger er stof

I fysikken betegner stof alt, hvad der besidder en materiel eksistens - materie
om man vil. Betegnelsen stof omfatter alt fra de mindste elementarpartikler til
de største galaksehobe, og inkluderer alle de ting vi omgiver os med.

Bølger lever derimod deres eget separate liv. Matematisk set er en bølge en
forstyrrelse, der udbreder sig i tid og rum. Det kan være en krusning p̊a en
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vandoverflade eller de svingninger i luftens tæthed, vi sætter i bevægelse med
vores stemmeb̊and. De fleste bølger udbreder sig i et medie. Tænk p̊a vandbølger
og lydbølger, som ’bæres’ af henholdsvis vandet og luftens molekyler. Lys er der-
imod et eksempel p̊a bølger, der udbreder sig i det tomme rum. Men matematisk
set er der ingen forskel p̊a de nævnte bølgeformer.

!

vbølge

Figur 1: En bølge er karakteriseret ved bølgelængden λ, som angiver afstanden
mellem bølgetoppene. Hvis bølgen udbreder sig med hastigheden vbølge er fre-
kvensen givet ved f = vbølge/λ. Det er antallet af bølgetoppe, der passerer et
givet punkt per sekund.

I modsætning til stof er bølger ikke massive: G̊ar en bølge gennem et hul fører
det til diffraktion, og to bølger, der krydser hinanden, vil interferere. Forestil
dig det samme med to kampesten!

Billede af diffraktion n̊ar en
bølge passerer gennem et hul.a) b)

+
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+

=

Figur 2: Interferens mellem to bølger. N̊ar to bølger mødes f̊ar man den resul-
terende bølge ved at lægge dem sammen. (a) Hvis bølgetop møder bølgetop,
forstærker de to bølger hinanden, og man taler om konstruktiv interferens. (b)
Hvis bølgetop i den ene bølge møder bølgedal i den anden bølge, udslukker de
to bølger derimod hinanden. Det kaldes for destruktiv interferens.

En af kvantefysikkens tidligste indsigter var, at lys under de rette omstændighe-
der opfører sig, som om det best̊ar af partikler. I bestemte eksperimenter fandt
man, at lysets energi er koncentreret i adskilte og udelelige pakker ogs̊a kaldet
kvanter , der hver især bærer en energi, som er proportional med lysets frekvens,
f .

E = hf. (1)

Proportionalitetskonstanten, h, kaldes for Plancks konstant og er en meget lille
størrelse. Plancks konstant er

h = 6.626× 10−34 J·s

Albert Einstein
(1879-1955)

Einstein identificerede disse kvanter med lyspartikler, som i dag kaldes for foto-
ner. Lys med en høj frekvens som ultraviolet og røntgen str̊aling svarer alts̊a til
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fotoner, der bærer meget energi, mens fotoner i infrarød str̊aling og radiobølger
er mindre energirige.

Under andre eksperimentelle forhold opfører lyset sig derimod som bølger. At
lyset derfor besidder s̊avel partikel- som bølgenatur affødte betegnelsen partikel-
bølge-dualiteten. Denne dobbelte natur kan virke paradoksal, men den afspejler Dualitet indikerer, at to aspek-

ter af samme sag er i indbyrdes
modsætning. Bohr talte ogs̊a om,
at partikel- og bølgebeskrivelsen
er komplementære.

blot, at de klassiske begreber ’bølge’ og ’partikel’ ikke hver for sig er fuldt egnede
til at beskrive kvantefænomener. Sandheden er, at lys hverken er bølger eller
partikler, men at disse er, hvad vi ser, n̊ar vi betragter lyset fra forskellige
eksperimentele perspektiver.

Et andet af de mest fundamentale elementer af kvantemekanikken er, at stof ogs̊a
kan opføre sig som bølger. Franske Louis de Broglie postulerede dette i 1923 i
sin ph.d. afhandling. Han gav partikler en karakteristisk bølgelængde, som vi
i dag kalder for de Broglie bølgelængden. Denne er omvendt proportional med

Louis de Broglie
(1892-1987)

partiklernes fart og masse:

λde Broglie =
h

mv
. (2)

Igen indg̊ar Planks konstant h. Eftersom Plancks konstant er s̊a lille, bemær-
ker vi til daglig ikke den underliggende kvantenatur af tingene omkring os. En
bowlingkugle er eksempelvis s̊a tung, at den med en hastighed p̊a nogle f̊a meter
i sekundet har en de Broglie bølgelængde p̊a blot 10−38 m. Derfor oplever vi
aldrig bowlingkuglen som en bølge, men som en god gammeldags solid kugle.
Men for atomare partikler, som f.eks. elektroner, kan de Broglie bølgelængden
blive betydelig, eftersom deres masse er lille. I det tilfælde bliver den underlig-
gende bølgenatur vigtig. Louis de Broglie blev i 1929 tildelt Nobelprisen for at
have forenet partikler og bølger p̊a kvanteniveau.

At partikler i kvantefysikken nogen gange kan opføre sig som bølger har dra-
matiske konsekvenser. Vi er vant til at tænke p̊a partikler som objekter, der
befinder sig et veldefineret sted i rummet. Derimod er bølger karakteriseret ved
at være udstrakte, s̊a hvis en elektron er en bølge betyder det, at den er tvæ-
ret ud over et større omr̊ade. Den befinder sig tilsyneladende mange forskellige
steder p̊a én gang! Det er lige til at f̊a ondt i hovedet af. Men det er faktisk
endnu værre. For kvantemekanikken fortæller os, at det eneste vi kan regne ud
med sikkerhed er sandsynligheden for at finde elektronen et bestemt sted i
rummet. Vi kan med andre ikke udtale os om, hvor en elektron befiinder sig,
men kun med hvilken sandsynlighed vi finder den et bestemt sted, hvis vi m̊aler
dens position.

3 Kvantisering

Som navnet antyder er en af kerneelementerne i kvantemekanikken kvantise-
ringstanken, ifølge hvilken eksempelvis energien for et system kun kan antage
ganske bestemte, kvantiserede, værdier. Det betyder, som vi snart skal se, at
kun bestemte tilstande hørende til disse specielle energier er tilladte.
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Lad os illustrere dette ved at betragte et af de simpleste kvantemekaniske syste-
mer: Brintatomet. Det best̊ar af en enkelt negativt ladet elektron, der kredser
om en meget tungere positivt ladet kerne best̊aende af en proton. Størrelsen af Elementarladningen er

e = 1.602× 10−19 C
og angives i enheden Coulomb
(C).

b̊ade elektronens og kernens ladning er elementarladningen, e.

+

-

Figur 3: Bohrs model for brintatomet. Den negativt ladede elektron (grøn) kred-
ser om den positivt ladede kerne (rød).

Lad os, som Niels Bohr gjorde det, antage, at elektronen bevæger sig i en cir-
kelformet bane om kernen, som i Figur 3. Eftersom kernen er næsten to-tusind
gange tungere end elektronen, kan vi se bort fra kernens bevægelse og antage,
at den ligger stille. N̊ar elektronen bevæger sig i en stabil cirkelformet bane be-
tyder det, at den altid holder samme afstand r, til kernen, mens den har en fast
fart v. Det kan den kun, hvis den elektriske tiltrækning mellem den negativt
ladede elektron og den positivt ladede kerne, og centripitalkraften der forsøger
at rive elektronen væk fra kernen, præcis balancerer hinanden. Det giver en
sammenhæng mellem banefarten og banens radius:

v =

√
GC

e2

mer
. (3)

Farten er alts̊a større jo tættere elektronen er p̊a kernen. Her er GC =
8, 987 551 788 × 109 Nm2/C2 Coulombkonstanten, mens elektronens masse er
me = 9, 109 381 88× 10−31 kg.

Da elektronens fart i denne tænkte model for brintatomet er konstant, har den
en veldefineret de Broglie bølgelængde. Det specielle i kvanteteorien er nu, at
elektronens bølgenatur dikterer, at kun bestemte baner er tilladte. Forestil dig
elektronbølgen lukket om sig selv i en cirkel, som i Figur 4. Hvis cirklens omkreds
er præcist et helt antal bølgelængder, vil bølgetop møde bølgetop, og bølgedal
møde bølgedal efter et helt omløb. Elektronbølgen vil derfor interferere konstruk-
tivt med sig selv og forstærkes. Hvis banens omkreds derimod ikke svarer til et
helt antal bølgelængder, vil der være destruktiv interferens mellem bølgetop og
bølgedal fra forskellige omløb som vist i Figur 4. Bølgen udslukker derfor sig
selv, og s̊adanne tilstande eksisterer ikke. De er forbudte i kvantefysikken p̊a
grund af elektronens bølgenatur.
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Tilladt Forbudt

2!r = 8" 2!r = 8.3"

Figur 4: Forbudte og tilladte elektronbaner. Banen til højre har lidt for stor ra-
dius, s̊a elektronbølgen vil interferere destruktivt med sig selv. Banen til venstre
har derimod en omkreds svarende til et helt antal bølgelængder, og stofbølgen
vil derfor interferere konstruktivt med sig selv, s̊aledes at denne bane er tilladt.

Vi kan derfor opstille følgende kvantiseringsbetingelse:

2πrn = nλde Broglie, (4)

hvor n skal være et helt tal (n = 1, 2, 3, . . .). Det betyder, at elektronen kun
m̊a befinde sig i baner med bestemte afstande fra kernen, nemlig de baners hvis
radius er givet ved

rn = n2 (h/2π)2

GCmee2
. (5)

Husk p̊a, at i den klassiske mekanik, som jo beskriver eksempelvis Jordens ro-
tation omkring Solen, er alle baneradier tilladte. Kvantemekanikken indebærer
alts̊a en begrænsning i de mulige baner. Da elektronens fart hænger sammen
med dens baneradius, kan farten ogs̊a kun antage bestemte værdier.

Kvantiseringen af banens radius og omløbsfart betyder ligeledes, at energien er
kvantiseret, og kan antage værdierne: 1 eV= 1.602× 10−19 J.

En = −13.6 eV
1
n2
. (6)

Denne s̊akaldte Bohr formel, beskriver de diskrete linier i brintspektret (se Fi-
gur 5).

Det var i begyndelsen af det tyvende århundrede kendt, at grundstofferne kun
absorberer og udsender lys ved ganske bestemte bølgelængder. Niels Bohr po-
stulerede i 1913, at de diskrete linier i brintspektret skyldes, at elektronen,
der kredser om atomkernen, kun kan følge baner svarende til ganske bestemte
energier. Vi har ovenfor bestemt netop disse energier, En. Elektronen vil helst
befinde sig i tilstanden med den laveste energi som kaldes for grundtilstanden.
Bohr beskrev hvordan elektronen kan foretage et kvantespring fra en bane med
lav energi til en ansl̊aet tilstand med højere energi, hvis den absorberer en fo-
ton med en frekvens, der præcis svarer til energiforskellen mellem de to baner.
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Herved overtager elektronen nemlig fotonens energi, da den samlede energi al-
tid skal være bevaret. Mere specifikt kan elektronen springe fra en bane med
n = n1 til en bane med højere energi, dvs. en højere n-værdi n2 > n1, hvis den
absorberer en foton, hvis frekvens præcis svarer til energiforskellen mellem de
to niveauer

fn1→n2 =
En2 − En1

h
. (7)

Da elektronen foretrækker at være i den laveste energitilstand vil den senere
springe tilbage hertil. Den den energi, som elektronen taber herved, bæres væk
i form af en udsendt foton, hvis frekvens

fn2→n1 =
En2 − En1

h
(8)

igen svarer til energiforskellen mellem de to baner.

Dette simple billede af brintatomet bliver noget mere kompliceret, n̊ar man ser
p̊a atomer med mere end en elektron. Men den vigtige konklusion er, at man
ogs̊a her kun finder ganske bestemte energitilstande, og at elektroner kan springe
mellem disse adskilte niveauer under udsendelse eller absorption af en foton med
en frekvens, der svarer til energiforskellen.

n = 1

n = 2

n = 3

n = 4

!3!2 !4!2

!5!2

!6!2

Bølgelængde

Figur 5: Tegningen til venstre illustrerer hvordan den s̊akaldte Balmer serie
fremkommer ved elektronspring ned til energitilstanden med n2 = 2. Kun de
første to overgange er vist. Billedet til højre viser linierne i Balmer serien som
de ses i et spektrometer.

4 Bose-Einstein kondensering

I 1924 sendte den ukendte indiske fysiker Satyendra Nath Bose et manuskript til
Einstein, hvori han ved hjælp af kvantemekaniske betragtninger genudledte en
vigtig lov om lysets opførsel, der oprindeligt blev opstillet af Planck. Som en af
de første benyttede Bose fotonbeskrivelsen af lyset, som Einstein tidligere havde
indført. Bose forsøgte at f̊a artiklen udgivet i tidsskriftet Philosophical Magazi-

Satyendra Nath Bose
(1894-1974)
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ne, men eftersom fotonbegrebet dengang var noget kontroversielt, blev artiklen
afvist. Han sendte i stedet manuskriptet til Einstein og bad ham oversætte det
til tysk og sørge for, at det blev trykt i tidsskriftet Zeitschrift für Physik. Som
sagt s̊a gjort. Einstein tilføjede en personlig kommentar til den trykte udgave
af Boses artikel:

Det er min opfattelse, at Boses udledning af Planckformlen udgør et
væsentligt fremskridt. Den anvendte metode leder ogs̊a til en kvan-
teteori for den ideale gas, hvilket jeg vil udlede i detalje andetsteds.

A. Einstein, Zeitschrift für Physik, 26, 178 (1924).

Einstein gjorde med andre ord opmærksom p̊a, at Boses tanker kunne overføres
fra lys til materielle partikler, s̊asom atomer, med interessante konsekvenser til
følge. Året efter udkom Einsteins videreudvikling af Boses ideer til stofpartik-
ler. Heri forudsagde han en helt ny tilstandsform for stoffet, en makroskopisk
stofbølge, som vi i dag kender som et Bose-Einstein kondensat.

4.1 Temperaturbegrebet og stofbølger

Lad os først se p̊a, hvad vi kan sige om stofbølger i en gas af atomer. De Broglies
formel λdeBroglie = h

mv siger, at bølgelængden for stofbølgerne er omvendt pro-
portional med atomernes fart. Men atomerne i en gas har ikke alle den samme
fart. Derimod best̊ar gassen af atomer med en bred vifte af hastigheder. Man kan
derfor ikke udtale sig om et bestemt atoms fart, men kun om sandsynligheden
er for at et atom har en given fart v.

Atomernes gennemsnitsfart 〈v〉 afhænger af gassens temperatur. Eller mere præ- Vi bruger symbolet 〈 〉 for mid-
delværdien.cist: Temperaturen er et m̊al for, hvor hurtigt atomerne i gassen i gennemsnit

bevæger sig rundt mellem hinanden. Jo hurtigere atomerne i gennemsnit bevæ-
ger sig, desto højere er gassens temperatur. Gassens temperatur, T , og atomernes
gennemsnitlige fart, 〈v〉, er relaterede p̊a flg. m̊ade: kB kaldes for Boltzmanns kon-

stant.
kB = 1.38× 10−23 J/K.

m〈v〉 ≈
√
mkBT . (9)

Det er vigtigt at understrege, at det er den absolutte temperatur p̊a Kel-
viskalaen, der indg̊ar i dette udtryk, og iflg. dette udtryk falder atomernes gen-
nemsnitshastighed til 0 n̊ar temperaturen skrues ned til det absolutte nulpunkt,
T = 0 K (T = −273.15 ◦C). Vi skal om lidt se, hvordan atomskyen p̊a dramatisk
vis ændrer karakter, n̊ar vi nærmer os denne ultimative temperaturgrænse.

Relationen mellem atomernes middelhastighed og gassens temperatur betyder,
at den gennemsnitlige de Broglie bølgelængde, som vi kan tilskrive de atomare
stofbølger i en gas, er omvendt proportional med kvadratroden af temperaturen

〈λde Broglie〉 ≈
h

m〈v〉
≈ h√

mkBT
. (10)
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For normale jordiske temperaturer vil den gennemsnitlige de Broglie bølgelæng-
de være forsvindende lille. Det betyder, at atomerne opfører sig som klassiske,
punktformede partikler: Deres bølgenatur er uden betydning. Men hvis vi sæn-
ker temperaturen bliver de Broglie bølgelængden større og større, og atomerne
bliver mere og mere udtværede og diffuse. Bølgedelen af deres natur træder i
karakter, og vi kan ikke længere betragte dem som veldefinerede partikler. Vi
vil nu se p̊a konsekvenserne af dette.

4.2 Stofbølger United

Vi ved nu, at de Broglie bølgelængden vokser, n̊ar temperaturen falder. Det be-
tyder, at atomerne mister deres partikelnatur i takt med at de køles, og at de i
stedet bliver mere og mere udtværede bølger. Det betyder ikke s̊a meget, s̊a læn-
ge der stadig er god afstand mellem de enkelte stofbølger. Men p̊a et tidspunkt
bliver udstrækningen af disse bølger, som er givet ved de Broglie bølgelængden,
sammenlignelig med middelafstanden mellem atomerne, og de enkelte stofbølger
begynder at overlappe. Eftersom alle atomerne i gassen er 100% identiske (man
kan ikke skelne et rubidium atom fra et andet rubidium atom), kan vi ikke læn-
gere kende forskel p̊a dem n̊ar de overlapper, og de enkelte stofbølger begynder
derfor at smelte sammen. Det giver ikke længere mening at tale om forskellige
bølger hørende til de enkelte atomer. Tværtimod udgør alle atomerne nu én
og samme bølge. Atombølgerne begynder med andre ord at svinge i takt og
forstærke hinanden. Dette er essensen i Bose-Einstein kondensation.

Figur 6: Billede af en atomsky, som er kølet ned til en temperatur p̊a ca.
0.0000003 K, som er under den kritiske temperatur for Bose-Einstein kondensa-
tion. Den centrale grøn-bl̊alige klump er Bose-Einstein kondensatet, mens den
rødlige del af atomskyen udenom s̊akaldt ’termiske’, atomer, der ikke er en del
af kondensatet.

De atomer, der er i den sammensmeltede stofbølge, udgør Bose-Einstein kon-
densatet, der skiller sig ud fra den øvrige del af gassen (se Figur 6). N̊ar tem-
peraturen kommer ned i nærheden af det absolutte nulpunkt er alle atomerne
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en del af kondensatet, som udgør én stor stofbølge, en slags superatom. Alle
atomerne i kondensatet er beskrevet ved den samme stofbølge. De er i nøjagtig
den samme kvantetilstand. Det interessante er, at man kan lave et Bose-Einstein
kondensat i en gas med hundrede tusinder af atomer. Dvs. at man frembringer
et kvantemekanisk objekt med et makroskopisk antal atomer, som er s̊a stort, at
man næsten kan se det med det blotte øje. Her flytter vi derfor virkelig grænsen
mellem den kvantemekaniske og den ’normale’ verden.

T ! Tc T = 0T ! Tc

Figur 7: En atomsky ved tre forskellige temperaturer. N̊ar temperaturen er høj
(til venstre) opfører atomerne sig som partikler. I takt med at temperaturen
falder, bliver atomernes bølgenatur mere og mere tydelig. Ved en kritisk tem-
peratur, Tc, begynder de enkelte stofbølger at overlappe, og et Bose-Einstein
kondensat dannes (midten). Ved det absolutte nulpunkt, T = 0, indg̊ar alle
atomerne i kondensatet (til højre). De grønne kurver illustrerer en fælde, som
holder atomerne fanget.

Vejen til et Bose-Einstein kondensat er illustreret i Figur 7. Disse tegninger viser
skematisk situationen i gassen for høje temperaturer, hvor atomerne opfører sig
som sm̊a veldefinerede kugler (til venstre). N̊ar temperaturen sænkes antager
atomerne gradvist bølgekarakter, og ved en kritisk temperatur Tc begynder de
enkelte stofbølger at overlappe (i midten). Nær det absolutte nulpunkt udgør
atomerne én sammenhængende makroskopisk stofbølge (til højre).

4.3 Verdens koldeste gas

Vi kan sjusse os frem til størrelsen af den kritiske temperatur, hvor Bose-Einstein
kondensatet dannes. Kriteriet er som sagt, at de enkelte stofbølger begynder at
overlappe, hvilket betyder, at den gennemsnitlige de Broglie bølgelængde er ca.
lige s̊a stor som middelafstanden mellem atomerne. Den gennemsnitlige afstand
mellem atomerne er bestemt alene af atomtætheden af gassen. Hvis vi antager at
atomerne er jævnt fordelt er atomtætheden blot antallet af atomer, N , divideret
med gassens volumen, V , dvs. n = N/V . Middelafstanden mellem atomerne i
gassen er n−1/3. Derfor kan vi sige, at stofbølgerne vil begynde at smelte sammen
n̊ar 〈λde Broglie〉 > n−1/3, svarende til at temperaturen skal være lavere end en
kritisk temperatur Tc givet ved

T < Tc ≈
h2n2/3

mkB
. (11)
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Den kritiske temperatur som vi skal under for at lave et Bose-Einstein kondensat
afhænger alts̊a dels af tætheden af gassen, dels af hvilke atomer vi har med at
gøre, da deres masse indg̊ar i udtrykket for Tc.

Ved de atomtætheder man typisk arbejder med i laboratoriet, dannes Bose-
Einstein kondensater ved temperaturer mindre end 1 µK (se opgaven nedenfor).
Man skal alts̊a køle atom-gassen ned til mindre end én milliontedel grad over
det absolutte nulpunkt. Da eksperimenterne starter med en gas ved stuetem-

Carl Wieman (1957-, til venstre)
og Eric Cornell (1961-, til højre).

Wolgang Ketterle
(1957-)

peratur, T ∼ 293 K, skal gassens temperatur gøres 100,000,000 gange mindre.
P̊a grund af de ekstreme kuldekrav for at danne et Bose-Einstein kondensat gik
der næsten 70 år fra fænomenet blev forudsagt af Einstein, til det blev obser-
veret i laboratoriet. Først i 1995 lykkedes det for Eric Cornell og Carl Wieman
ved JILA, Boulder, USA, og Wolfgang Ketterle ved Massachusetts Institute of
Technology, Boston, USA, at lave de første Bose-Einstein kondensater. De tre
modtog i 2001 Nobelprisen i fysik for deres bedrift.

Man kan vise, at atomerne i et Bose-Einstein kondensat virkeligt opfører sig som
én sammensmeltet bølge ved at lade to Bose-Einstein kondensater overlappe med
hinanden som vist til venstre i figur 8. De to kondensater placeres ved siden af
hinanden og man lader dem udvide sig. Der, hvor de overlapper, dannes et smukt
inteferensmønster med lyse og mørke striber.

Figur 8: To Bose-Einstein kondensater der overlappes (til venstre) udviser et
tydeligt interferensmønster (til højre). Det demonstrerer, at atomerne i hvert af
kondensateterne opfører sig som én sammenhængende stofbølge (W. Ketterle,
Massachusetts Institute of Technology).

Opgave 1
Brug formlen for den kritiske temperatur givet ovenfor til at beregne, hvor
kold vores gas af 87Rb atomer skal være, før den kan danne et Bose-Einstein
kondensat, hvis atomtætheden er 1013cm−3, som er den typiske atomtæthed i
vort eksperiment.
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4.4 S̊adan laves et Bose-Einstein kondensat

Bose-Einstein kondensater dannes, n̊ar atomskyer køles ned til temperaturer i
omegnen af 1 µK. Det store spørgsm̊al er imidlertid, hvordan man kan køle
atomer ned til s̊a lav en temperatur. Normalt køler man noget ved at sørge for,
at det er i kontakt med noget andet, som i forvejen er koldt (f.eks. isterninger i
en drink). Desværre kan vi ikke bruge den teknik, da den temperatur vi ønsker at
opn̊a er meget lavere end temperaturen af selv de koldeste normale kølemidler,
s̊asom flydende kvælstof (78 K) eller flydende helium (3 K). Løsningen er at
bruge laserlys og radiobølger som kølemiddel. Du kan læse mere om, hvordan et
Bose-Einstein kondensat laves p̊a http://www.colorado.edu/physics/2000/
bec/, hvor man ogs̊a kan prøve en række applets, der illustrerer de vigtigste
elementer.

http://www.colorado.edu/physics/2000/bec/
http://www.colorado.edu/physics/2000/bec/
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