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Dette hæfte beskriver en computerøvelse om Bose-Einstein kondensater. Øvel-
sen omhandler emner beskervet i noten Kvantefysik med Bose-Einstein Kon-
densater af Michael Budde og Nicolai Nygaard. I øvelsen vil du arbejde med at
analysere eksperimentelle data fra Kvantegaslaboratoriet ved Aarhus Universi-
tet. De enkelte dele af øvelsen er beskrevet i kapitel 1. Analyseprogrammet er
beskrevet i kapitel 2.

Undervisningsmaterialet indeholder datafiler med billeder af termiske skyer og
Bose-Einstein kondensater, samt et computerprogram, som kan bruges til at vi-
se disse billeder, og analysere dem. Billederne viser bl.a. hvordan atom-fordelin-
gen ændres n̊ar skyen bliver s̊a kold, at Bose-Einstein kondensatet dannes, og
et andet sæt billeder viser den optiske tæthedsfordeling for termiske skyer og
Bose-Einstein kondensater som funktion af ekspansionstid. Analyseprogram-
met gør det muligt at bestemme breddeparametrene for termiske skyer, som
derefter kan bruges til at bestemme skyens temperatur, og forholdet mellem
breddeparametrene som funktion af ekspansionstid. Breddeparametrene kan
ligeledes bestemmes for Bose-Einstein kondensater, hvilket gør det muligt at
vise, at breddeforholdet bliver større end 1, n̊ar skyen har ekspanderet i mere
end 10 ms, som teorien foreskriver.

Det er forfatternes tanke, at billedsamlingen og analyseprogrammet kan bli-
ve brugt som en praktisk del af et undervisningsforløb om kvantemekanik og
Bose-Einstein kondensater. Vi forestiller os, at analysen af billedsamlingen kan
udføres i stedet for en almindelig fysikøvelse, og at beskrivelsen af analysere-
sultaterne kan tælle som en fysikrapport.





Kapitel 1

Analyse af absorptionsbilleder af
termiske skyer og Bose-Einstein
kondensater

De følgende afsnit beskriver fire forskellige øvelser, der kan gennemføres hver
for sig, eller som et samlet forløb. Øvelserne omhandler:

1. Bestemmelse af temperatur for en termisk sky.

2. Dannelse af et Bose-Einstein kondensat og bestemmelse af den kritiske
temperatur.

3. Ekspansion af termisk skyer og Bose-Einstein kondensater.

4. Bestemmelse af tyngde-accelerationen g vha. ultrakolde atomers frie fald.

1.1 Bestemmelse af temperaturen for en termisk sky

Denne øvelse g̊ar ud p̊a at bruge ekspansionen af ultrakolde termiske skyer som
et nano-Kelvin termometer. Temperaturen af termiske skyer bestemmes ved
at m̊ale, hvordan bredden af skyen afhænger af ekspansionstiden. Jo varmere
skyen er, des mere kinetisk energi har atomerne, og des hurtigere bevæger
de sig. Hurtigere bevægelse bevirker, at skyen udvider sig hurtigere. Du kan
læse mere om udvidelse af termiske skyer i kapitel 8 i noten Kvantefysik med
Bose-Einstein Kondensater .

For en termisk sky af atomer er kvadratet af breddeparametrene er givet ved
udtrykket
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Filnavn Ekspansionstid (ms)
Termisk t 18.ccs 18
Termisk t 16.ccs 16
Termisk t 14.ccs 14
Termisk t 12.ccs 12
Termisk t 10.ccs 10
Termisk t 08.ccs 8
Termisk t 06.ccs 6
Termisk t 04.ccs 4
Termisk t 02.ccs 2
Termisk t 01.ccs 1

Tabel 1.1: Filnavne for billeder af termiske skyer, som alle er kølet ned til
samme temperatur, og som er taget efter forskellige ekspansiontider

Filerne i Tabel 1.1 indeholder billeder af termiske skyer, som er taget efter
foreskellige ekspansionstider.

1. Brug analyseprogrammet til at bestemme kvadratet p̊a breddeparame-
trene, og lav en figur, der viser dem som funktion af 2kBt

2/m.

2. Bestem temperaturen udfra hældningskoefficienten.

Billederne er taget langs en vandret akse, og man ser derfor atomskyen falde
nedad med voksende ekspansionstid. Dette kan bruges til at bestemme tyngde-
accelerationen, som forklaret i afsnit 1.4.

1.2 Dannelse af et Bose-Einstein kondensat

I denne øvelse skal vi se p̊a, hvordan et Bose-Einstein kondensat dannes, n̊ar
en termisk sky køles ned under den kritiske temperatur for Bose-Einstein kon-
densation (se afsnit 4.2 i notehæftet). Desuden skal den kritiske temperatur
m̊ales. Atomskyen køles ved at reducere dybden af fælden, der holder p̊a ato-
merne. For en given fældedybde vil der indstille sig en ligevægt, hvor antallet
af atomer i atomskyen og skyens temperatur afhænger af fældens dybde. Hvis
man f.eks. vælger at gøre fældedybden mindre, s̊a vil de mest energirige atomer
kunne undslippe fælden. Der bliver alts̊a færre atomer tilbage. Det er de mest
energirige atomer, der forlader fælden, og gennemsnitsenergien af de atomer,
der er tilbage, falder derfor. Ligeledes vil temperaturen aftage, da den er pro-
portional med gennemsnitsenergien. Det hedder fordampningskøling og du kan
læse mere om det i afsnit 7.2 i noten.

Tabel 1.2 indeholder navnene p̊a billedfiler, som viser atomskyer, der er dannet
i fælder med forskellig dybde, og som derfor har forskellig atom antal og tempe-
ratur. Alle billeder er taget efter at fælden er slukket og skyen har ekspanderet
i 30 ms.
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Filnavn Fældedybde (µK)
Dannelse dybde 6p2.ccs 6.2
Dannelse dybde 5p8.ccs 5.8
Dannelse dybde 5p3.ccs 5.3
Dannelse dybde 4p8.ccs 4.8
Dannelse dybde 4p3.ccs 4.3
Dannelse dybde 3p8.ccs 3.8
Dannelse dybde 3p4.ccs 3.4
Dannelse dybde 2p9.ccs 2.9
Dannelse dybde 2p4.ccs 2.4
Dannelse dybde 1p9.ccs 1.9
Dannelse dybde 1p4.ccs 1.4
Dannelse dybde 0p96.ccs 0.96
Dannelse dybde 0p48.ccs 0.48

Tabel 1.2: Filnavne for billeder af atomskyer med forskellige fældedybder.

Fældedybden har egentlig enheden energi. Men da fældedybde værdierne er
meget sm̊a i SI-enheden Joule, er fældedybderne i tabellen angivet i temperatur-
enheden µK, dvs. fældedybden er først divideret med Boltzmanns konstant
kB = 1.38 × 10−23 J/K, som giver fældedybden i Kelvin, og derefter ganget
med 106 for at give fældedybden i µK.

1. Åbn billederne i analyseprogrammet, og observer og kommenter, hvad
der sker med atomskyen og atomernes rumlige fordeling, n̊ar fældedybden
reduceres.

2. I hvilket billede ses Bose-Einstein kondensatet første gang helt tydeligt
(startende oppefra i fældedybde)? Sammenlign med Figur 4.2 i noten.

3. Indlæs billedet af den koldeste termiske sky, og bestem skyens atom antal.

4. Beregn den teoretiske kritiske temperatur for dannelsen af et Bose-Einstein
kondensat, som er givet ved Tc = 0.94(N~ωx~ωy~ωz/k

3
B)1/3, hvor N er

antallet af atomer, som du bestemte ovenfor, og fældefrekvenserne er
ωx = ωy = 2π × 224 Hz og ωz = 2π × 19 Hz.

Selvom vi ikke har billeder af den termiske sky lige ved Tc taget efter forskellige
ekspansionstider, kan vi stadig opn̊a et godt estimat af atomskyens faktiske
temperatur.

Som beskrevet i afsnit 1.1 er kvadratet af breddeparametrene teoretisk givet
ved udtrykket

s2i (t) =
kBT
1
2mω
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)
, {i = x, y, z} . (1.2)

Hvis skyen har ekspanderet til en bredde, som er meget større end bredden i
fælden, s̊a vil første led p̊a højresiden af ovenst̊aende udtryk kunne negligeres,
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og temperaturen kan bestemmes direkte ved flg. udtryk:

T ∼ s2i (t)/
(

2kBt
2

m

)
. (1.3)

Da skyens bredde er meget mindre vertikalt end horisontalt i fælden, er det
bedst at bruge den vertikale breddeparameter til at estimere temperaturen
p̊a denne m̊ade. Analyseprogrammet beregner automatisk dette forhold for
termiske skyer, og værdien er tilgængelig som ’Temperatur Estimat [uK]’ i
Datakopieringsvinduet.

5. Estimer p̊a ovennævnte m̊ade temperaturen for den termiske sky lige over
Tc og sammenlign med teorien.

1.3 Bestemmelse af breddeforhold som funktion af
ekspansionstid

Som beskrevet i kapitel 8 i noten kan man eftervise, at et Bose-Einstein kon-
densat er en kvantegas, dvs. en gas der er beskrevet ved Schrödingerligningen
i stedet for Newtons lov, ved at m̊ale, hvordan atomskyen udvider sig, n̊ar
fælden slukkes. Formen af atomskyen karakteriseres ved breddeforholdet, dvs.
forholdet mellem de to breddeparametre. For en termisk sky kan man vise, at
forholdet mellem bredden i x-retningen og y-retningen er givet ved

sx(t)
sz(t)

=
ωz

ωx

√
1 + (ωxt)2

1 + (ωzt)2
, (1.4)

som g̊ar mod 1, n̊ar ekspansionstiden t bliver stor. En termisk sky bliver alts̊a
rund n̊ar den ekspanderer.

For et Bose-Einstein kondensat af atomer, som frastøder hinanden, er bred-
deforholdet derimod givet ved udtrykket

Rx (t)
Rz (t)

=
ωz

ωx

√
1 + (ωxt)

2

1 +
(

ωz

ωx

)2

ωxt arctan [ωxt]
, (1.5)

hvor Rx (t) og Rz (t) er breddeparametre. I modsætning til en termisk sky
bliver et Bose-Einstein kondensat ikke rundt, da breddeforholdet g̊ar fra at være
mindre end 1 for korte ekspansionstider, og bliver større end 1, og bliver ved
med at vokse, for lange ekspansionstider. Denne opførsel kan direkte tilskrives
Heisenbergs ubestemthedsrelation.

I denne øvelse skal du bestemme breddeforholdet for termiske skyer og Bose-
Einsein kondensater som funktion ekspansionstiden og sammenligne dem med
teorien. Fældefrekvenserne er ωx = 2π× 224 Hz og ωz = 2π× 19 Hz for Århus
BEC-eksperimentet, hvor billederne er taget.
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Filnavn Ekspansiontid (ms)
BEC t 40.ccs 40
BEC t 37p5.ccs 37.5
BEC t 35.ccs 35
BEC t 32p5.ccs 32.5
BEC t 30.ccs 30
BEC t 27p5.ccs 27.5
BEC t 25.ccs 25
BEC t 22p5.ccs 22.5
BEC t 20.ccs 20
BEC t 17p5.ccs 17.5
BEC t 15.ccs 15
BEC t 12p5.ccs 12.5
BEC t 10.ccs 10
BEC t 7p5.ccs 7.5
BEC t 5.ccs 5
BEC t 1.ccs 2.5
BEC t 2p5.ccs 1

Tabel 1.3: Filnavne for billeder af Bose-Einstein kondensater for forskellige
ekspansionstider

Filnavne for billeder af termiske skyer er angivet i Tabel 1.1. Billeder af Bose-
Einstein kondensater taget efter forskellige ekspansionstider findes i Tabel 1.3.

1. Start med at vise, at formel (1.4) kan udledes ved at tage forholdet mellem
sx(t) og sz(t) fra ligning (1.1).

2. Lav en figur der viser det teoretiske breddeforhold som funktion af eks-
pansionstid t for en termisk sky og et Bose-Einstein kondensat

3. Brug analyseprogrammet til at bestemme breddeforholdet for de termiske
skyer i Tabel 1.1. Hvis du har lavet øvelsen i afsnit 1.1, s̊a har du allerede
breddeparametrene og behøver kun at beregne forholdet mellem bred-
deparametrene. Vis punkterne p̊a den figur du lavede under foreg̊aende
spørgsm̊al.

4. Brug analyseprogrammet til at bestemme breddeforholdet for Bose-Einstein
kondensaterne i Tabel 1.3. Vis punkterne i samme figur som de to fo-
reg̊aende spørgsm̊al.

5. Hvordan er overensstemmelsen mellem teori og eksperiment i de to til-
fælde?

6. Hvorfor er det interessant at breddeforholdet for et Bose-Einstein kon-
densat bliver større end 1?
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1.4 Bestemmelse af tyngdeaccelerationen g

N̊ar fælden slukkes, er der ikke længere noget, der holder p̊a atomerne, og
atomskyen vil derfor straks blive trukket nedad af tyngdekraften. Da atomskyen
er i vakuum er der ingen luftmodstand, og skyens middelposition burde derfor
udføre et perfekt frit fald. I denne øvelse vil vi bekræfte, at det faktisk forholder
sig s̊adan, og bestemme tyngdeaccelerationen g.

Billederne, der skal bruges til denne øvelse, er de samme, som vi brugte til at
m̊ale temperaturen af termiske skyer i afsnit 1.1, og filnavnene findes i Tabel 1.1.
Disse billeder blev taget med laserstr̊alen langs en vandret akse, og man ser
derfor, at skyens position p̊a kameraet afhænger af ekspansionstiden, som jo
ogs̊a er den tid skyen falder i.

1. Udled vha. Newtons anden lov et udtryk for den afstand som et objekt,
der starter i hvile, falder i tidsrummet t.

2. Bestem vha. analyseprogrammet skyens centrale vertikale position ’Ver
Center [um]’ som funktion af ekspansionstiden t.

3. Diskuter overensstemmelsen mellem teori og eksperiment, og bestem den
værdi af tyngde-accelerationen g, der giver den bedste overenstemmelse.



Kapitel 2

Beskrivelse af analyseprogram

Øvelserne beskrevet i kapitel 1 gør brug af et computerprogram, som bruges til
at analysere billeder af atom-skyerne. Dette kapitel beskriver hvordan compu-
terprogrammet bruges, og hvad det gør, n̊ar det analyserer billederne. En mere
avanceret udgave af computerprogrammet bruges til at analysere de billeder,
der tages i BEC-laboratoriet p̊a Aarhus Universitet.

Computerprogrammet er skrevet til Windows XP. Vi forventer at det ogs̊a
virker i andre versioner af Windows, men dette er ikke testet i detalje.

2.1 Brugervejledning til analyseprogrammet

Det er en fordel at have programmet kørende, mens du læser denne brugervej-
ledning, s̊a du kan afprøve programmets funktioner, mens du læser om dem.

Analyseprogrammet har tre hovedfunktioner:

1. Det kan vise billeder af den optiske tæthed, OD(x, z), af atomskyer.

2. Det kan gemme det viste billede som en bitmap-fil, s̊a det efterfølgende
kan bruges andre i sammenhænge. Det kan f.eks. bruges som illustration
i en fysikrapport.

3. Det kan analysere billederne og eksportere de relevante parametre til
andre programmer, f.eks. Microsoft Excel, hvor den videre analyse kan
udføres.

Programmets brugerflade er vist i Figur 2.1, som ogs̊a beskriver, hvad de fleste
knapper p̊a brugerfladen gør. Første trin i brugen af programmet er altid at
åbne en billed-fil. Dette gøres ved at klikke p̊a knappen ’Åbn billede’ i øverste

7
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Figur 2.1: Analyseprogrammets brugerflade

række af det mørkegr̊a panel. Dette åbner et nyt vindue, hvor du skal vælge
hvilken fil, du ønsker at åbne. Som regel vil programmet automatisk starte i
det bibliotek, hvor billedfilerne ligger. Er det ikke tilfældet, skal du navigere
frem til det rigtige bibliotek. N̊ar du har valgt den ønskede billedfil og klikket
’OK’ bliver billedet vist i det store panel til venstre.

Værdien af den optiske tæthed i hver af billedets pixels repræsenteres med en
farve. Sort betyder altid OD = 0, mens farven hvid som standard svarer til
OD = 2. Værdien af den optiske tæthed, som svarer til hvid, kan ændres i ’Max
OD’ kassen, som findes i det mørkegr̊a panel. Værdierne mellem OD = 0 og
ODmax repræsenteres ved andre farver, som vist i farveskalaen mellem billedet
og det grønne panel. Det er vigtigt at understrege, at atomskyerne ikke har
farver i virkeligheden. Vi bruger blot farver til at repræsentere værdien af den
optiske tæthed som funktion af position p̊a billedet. Da den optiske tæthed for
hver af kameraets pixels er et m̊al for, hvor mange atomer, der er indenfor den
del af rummet som pixlen repræsenterer, vil atomskyen derfor være en farvet
fordeling p̊a en sort baggrund.

N̊ar det ønskede billede er indlæst kan du vælge mellem:

1. At ændre den m̊ade billedet vises p̊a, f.eks. med henblik p̊a at gemme det
som et billede til en fysikrapport.

2. At analysere billedet, dvs. at bestemme breddeparametrene og antallet
af atomer for Bose-Einstein kondensatet eller den termiske sky.

Disse to muligheder beskrives nu hver for sig.
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2.2 Ændring af m̊aden billedet vises p̊a

N̊ar det ønskede billede er indlæst, kan du ændre den m̊ade, det vises p̊a. Du
har tre muligheder:

1. Du kan ’zoome’ ind p̊a atomskyen.

2. Du kan ændre farveskalen, s̊a hvid svarer til en anden værdi af den optiske
tæthed.

3. Du kan reducere antallet af pixels.

Du zoomer ind p̊a atomskyen ved at skrive den forstørrelsefaktor du ønsker
i feltet ’Forstørrelse’ i det mørkegr̊a omr̊ade af brugerfladen. Dernæst skal du
klikke p̊a det sted p̊a billedet, hvor du ønsker at have centrum af billedet
efter forstørrelsen (typisk midten af atomskyen), og endelig skal du klikke p̊a
’Opdater’ for at udføre zoom processen. Forstørrelsenfaktoren skal være et tal
mellem 0,1 og 20, og bemærk at der skal bruges decimal-komma ikke punktum.

Værdien af den optiske tæthed, svarende til farven hvid, ændres ved at skrive
et nyt tal i feltet ’Max OD’, efterfulgt af et klik p̊a ’Opdater’ knappen. ’Max
OD’ værdien skal være positiv og typisk mellem 0,5 og 3.

Hvis atomskyen, du ønsker at analysere, er meget stor, eller hvis du arbejder p̊a
en langsom computer, kan det være nødvendigt at reducere antallet af pixels
før analysen af billedet udføres. Dette gøres ved at klikke p̊a den lille kasse
under ’Reducer’, og derefter p̊a ’Opdater’ knappen. Programmet vil da reducere
antallet af pixels med en faktor ’Pixel Reduk Faktor’ horsontalt og vertikalt.
Pixel reduktionsfaktoren kan ændres ved at ændre tallet i feltet ’Pixel Reduk
Faktor’ efterfulgt af et klik p̊a ’Opdater’ knappen. Af tekniske årsager skal
tallet være et positivt, ulige heltal, dvs. 1,3,5, ...

N̊ar du er tilfreds med billedet kan du gemme det i farver som en bitmap
fil ved at trykke p̊a knappen ’Gem farvebillede (BMP)’. Ønsker du at gem-
me billedet med gr̊atoner i stedet for farver gøres dette med knappen ’Gem
Sort/hvid billede (TIFF)’. Begge filformater er kompatible med mange kom-
mercielle program-pakker.

2.3 Analyse af billeder

Dette afsnit beskriver, hvordan man bruger programmet til analyse af optiske-
tæthedsbilleder.

N̊ar et billede er indlæst, og pixel-antallet evt. reduceret, er næste skridt i
analysen at markere det omr̊ade af billedet, hvor atomskyen befinder sig. Dette
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Figur 2.2: Programmets bruger-flade efter at analyse er blevet udført.

gøres ved at klikke p̊a knappen ’Marker Data’, og dernæst trække en rektangel
med musen, som definerer omr̊adet med atomskyen (se Fig. 2.2.a). Dette gøres
ved at trykke museknappen ned i de ene hjørne af rektanglet og derefter trække
musen diagonalt over til det modsatte hjørne mens museknappen holdes nede.
N̊ar museknappen slippes er dataomr̊adet defineret. Er du ikke tilfreds med
hvordan din rektangel ligger i forhold til atomskyen, kan du gentage processen
ved at trykke p̊a ’Marker Data’ og gentage muse-trækningen.

N̊ar dataomr̊adet er defineret, skal du checke at den rigtige matematiske funk-
tion er valgt til analysen. Som beskrevet i afsnit ?? og ?? er formen af termiske
skyer og Bose-Einstein kondensater forskellige, og de skal derfor analyseres med
deres respektive matematiske funktion. Analysefunktionen vælges ved at klikke
p̊a nedad-pilen i feltet ’Funktion’. Rul-ned menuen giver tre valgmuligheder:

• ’Termisk’: bruges til at analysere rene termiske skyer, f.eks. i øvelse 1.1
og 1.3.

• ’BEC’: bruges til at analysere rene Bose-Einstein kondensater, f.eks. i
øvelse 1.3.
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• ’Termisk og BEC’: bruges til at analysere atomskyer som b̊ade har en
termisk og en Bose-Einstein kondensat komponent, dvs. en sky som er
kølet ned til en temperatur lige under Tc. Denne funktion kan bruges,
hvis man ønsker at m̊ale temperaturen af en sky, der er koldere end Tc,
eller hvis man vil m̊ale brøkdelen af atomer, der er i kondensatet.

N̊ar den rigtige funktion er valgt, udføres analysen ved klikke p̊a ’Analyser’
knappen. Efter endt analyse vises resultatet p̊a grafen under billedet. P̊a gra-
fen vises en 1-dimensionel repræsentation af billedets data indenfor analyse-
omr̊adet. Det 2-dimensionelle billede er delt op i vandrette rækker af pixels,
som s̊a er lagt efter hinanden som en lang streng. Strengen bygges op ved først
at tage øverste vandrette pixel-række, dernæst næstøverste vandrette række
osv. Den sorte kurve er de eksperimentelle data, dvs. informationen i billedet,
mens den røde kurve er analysefunktionen. Vælges analysefunktionen ’Termisk
og BEC’ ses tre teoretiske kurver: Den grønne kurve er BEC-funktionen, den
bl̊a kurve er den termiske funktion og den røde kurve er summen af de to, som
er den samlede analysefunktion. Grafen, der viser analyseresultatet, viser som
standard alle vandrette rækker, og der kan derfor være svært at se detaljerne.
Man kan zoome ind p̊a udsnit af rækker ved at trække med musen fra ventre
mod højre indenfor grafens omr̊ade. P̊a denne m̊ade kan man se, hvorvidt for-
men p̊a en termisk sky eller et BEC faktisk er velrepræsenteret ved henholdsvis
’Termisk’ og ’BEC’ analyse-funktionen. Man zoomer ud igen ved at trække fra
højre mod ventre.

Efter analysen åbner programmet automatisk et nyt vindue, vist i Figur 2.3,
som bruges til at kopiere analyseresultatet til andre programmer, s̊asom Mi-
crosoft Excel. I dette vindue kan du bestemme hvilke analyse-parametre, du
ønsker at kopiere over i andre programmer, og hvordan de valgte parametre er
placeret i forhold til hinanden. Første gang en analyse udføres bruger program-
met en standard skabelon, som passer til den analysefunktion, der er valgt. Du
kan ændre i skabelonen ved at højre-klikke i den celle i den venstre kolonne,
som du ønsker at ændre indholdet af. Ønsker du at g̊a tilbage til standard-
skabelonen gøres dette ved at klikke p̊a ’Standard Skabelon’ knappen. Du kan
gemme din egen skabelon ved at klikke p̊a ’Gem Skabelon’, og din skabelon
kan efterfølgende hentes igen ved at trykke p̊a ’Hent Skabelon’. Du skal huske
at gemme din skabelon, hvis du skal lukke analyseprogrammet ned, og ønsker
at bruge skabelonen næste gang du åbner programmet.

Det aktuelle indhold i kopieringsvinduets tabel overføres til Windows udklips-
holder (’Clipboard’) ved at trykke p̊a ’Kopier’, og kan derefter indsættes i
andre programmer, typisk Excel eller andre regnearksprogrammer. Hvis der er
et kryds i feltet ’Kopier kolonne titler’ kopieres begge kolonner over i Win-
dows udklipsholder. Hvis der ikke er noget kryds er det kun værdierne i anden
kolonne, der kopieres.

De fleste parametre, der kan overføres, behøver ikke at blive forklaret i større
detalje. Vi skal derfor blot beskrive de mest nødvendige:
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Figur 2.3: Vindue som bruges til at kontrollere hvilke parametre der overføres
til andre programmer

• ’Tab’: Tabulator svarende til en tom celle

• ’Hor Bredde [um]’: Breddeparameter i enheden µm i den horisontale ret-
ning p̊a billedet. Dette er z-retningen i den teoretiske beskrivelse

• ’Ver Bredde [um]’: Breddeparameter i enheden µm i den vertikale retning
p̊a billedet. Dette er x-retningen i den teoretiske beskrivelse

• ’Antal Atomer [millioner]’: Antallet af atomer i atomskyen beregnet udfra
analysen. Antallet angives i millioner.

Som beskrevet i og øvelse 1.1, kan man bestemme temperaturen af termiske
skyer, udfra breddeparametrene m̊alt for forskellige ekspansionstider. Der gæl-
der nemlig for breddeparametrene at

s2i (t) =
kBT
1
2mω

2
i

+ T

(
2kBt

2

m

)
, {i = x, y, z} . (2.1)

Laver man en afbildning af s2i (t) som funktion af 2kBt
2/m burde punkterne

alts̊a ligge p̊a en ret linie, og temperaturen T er hældningskoefficienten af den
rette linie. Som en hjælp til temperatur-bestemmelsen beregner analysepro-
grammet selv størrelserne

• ’2kBt̂ 2/m’: som er 2kBt
2/m i enheder mm2/µK.

• ’(Hor Bredde)̂ 2’: som er s2z[t] i enheder af mm2.

• ’(Ver Bredde)̂ 2’: som er s2x[t] i enheder af mm2.
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Hældningskoefficienten af den rette linie, der g̊ar gennem disse punkter f̊ar
derfor enheden µK, hvilket derfor er enheden for temperaturen, man opn̊ar p̊a
denne m̊ade.

2.4 Detaljer om billedanalysen

Dette afsnit beskriver, hvad analyseprogrammet gør, n̊ar man trykker p̊a ’Ana-
lyser’ knappen, dvs. hvordan programmet beregner de optimale parametre

• Horisontal center position

• Vertikal center position

• Horisontal bredde

• Vertikal bredde

• Amplitude

for det valgte billede. Disse optimale parametre ligger til grund for alle de
kvantitative analyser, som blev beskrevet i kapitel 1. De optimale parame-
tre findes vha. den s̊akaldte ’mindste-kvadraters metode’. For at forst̊a prin-
cippet bag denne metode, kan du forestille dig, at vi udfører et eksperiment
og ender med at tage et absorptionsbillede, dvs. vi m̊aler den optiske tæthed
ODeksperiment(i, j) for alle kameraets pixels i ∈ {1, 2, ..., n} og j ∈ {1, 2, ...,m}.
Vi ønsker at beskrive de m̊alte data med en model-funktion ODmodel(i, j), som
afhænger af en række parametre {a1, a2, ..., ap}. Modelfunktionen kan f.eks.
være den teoretiske optiske tæthed for et kondensat eller en termisk sky. N̊ar
man bruger ’mindste-kvadraters metode’ til at finde det optimale valg af pa-
rametre {a1, a2, ..., ap} beregner man først summen af kvadratet p̊a afvigelsen
for alle pixel-værdierne, dvs.

χ2 =
n∑

i=1

m∑
j=1

[ODeksperiment(i, j)−ODmodel(i, j)]2. (2.2)

Værdien af χ2 er et udtryk for, hvor godt model-funktionen samlet set passer
med hele billedet. Det optimale valg af model-parametre {a1, a2, ..., ap} er det
sæt af parametre, som giver den mindste værdi af χ2. Det analyseprogrammet
gør, n̊ar man trykker p̊a ’Analyser’ knappen, er alts̊a at minimere χ2, ved at
variere de parametre (amplitude og horisontal og vertikal center position og
bredde), som indg̊ar i modelfunktionen.


