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Naturkonstanter

Følgende naturkonstanter er anvendt i teksten. Vi angiver her de bedst kendte
værdier taget fra P. Mohr og B. N. Taylor, Reviews of Modern Physics 72, 351
(2000), men i teksten angiver vi kun de første f̊a decimaler.

Størrelse Symbol Værdi Enhed
Plancks konstant h 6, 626 068 76× 10−34 J s
(Plancks konstant)/2π ~ 1, 054 571 596× 10−34 J s
Elementarladningen e 1, 602 176 462× 10−19 C
Elektronmassen me 9, 109 381 88× 10−31 kg
Boltzmanns konstant kB 1, 380 6503× 10−23 J/K
Atomare masseenhed amu 1, 660 538 73× 10−27 kg
Lysets hastighed c 299792458 m/s
Coulombkonstanten GC 8, 987 551 788× 109 Nm2/C2

Vi benytter desuden omregningsfaktoren mellem elektronvolt og Joule:
1 eV= 1.602 176 462× 10−19 J.
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Kapitel 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 elemen-
tarpartikler, 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 til-
syneladende 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 fore-
kommer 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 mil-
lioner gange lavere end temperaturen af mikrobølgestr̊alingen fra Big-Bang, der
med sine 3 grader Kelvin har den koldeste naturligt forekommende temperatur
i universet.
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P̊a trods af at kvantemekanikken er ’sær’, er der i dag ikke nogen tvivl om, at
den er korrekt. Det er ligeledes et faktum at nutidens fysikstuderende p̊a uni-
versiteterne bruger væsentligt mere tid p̊a kvantemekanik end p̊a klassisk fysik.
Set i lyset af dette føler vi, at kvantemekanikken fortjener en mere fremtræden-
de plads i gymnasiets fysikundervisning end den har i dag. Vi har udarbejdet
dette undervisningssæt for at bidrage til, at en s̊adan ’forfremmelse’ af kvante-
mekanikken finder sted. Desuden giver undervisningsættet eleverne mulighed
for at arbejde med Bose-Einstein kondensater, som i dag er et af de mest aktive
forskningsomr̊ader indenfor fysikken.

Undervisningssættet best̊ar af dette hæfte samt en øvelsesvejledning med et
computerprogram, som eleverne kan bruge til at lave deres egne studier af
Bose-Einstein kondensater. Vi forestiller os at undervisningssættet kan bruges
til b̊ade kortere og længere undervisningsforløb. Til korte forløb vil kapitel 2-
5 alene kunne bruges. Disse kapitler giver en introduktion til kvantemekanik
og Bose-Einstein kondensation, og indeholder ogs̊a opgaver, som giver elever-
ne mulighed for selv at bruge kvantemekanikken. Kapitel 7 beskriver, hvordan
vi laver et Bose-Einstein kondensat i laboratoriet. Til længere undervisnings-
forløb kan man medtage kapitel 6 og 8. Disse to kapitler er noget tungere
matematisk end de øvrige, men er nødvendige, hvis man ønsker at bruge com-
puterprogrammet til at analysere ’rigtige’ billeder af Bose-Einstein kondensa-
ter, da de beskriver, hvad billederne forestiller, og hvad analysen g̊ar ud p̊a.
Den tilhørende øvelsesvejledning beskriver fire forskellige analyse-øvelser, der
kan udføres med computerprogrammet. Der følger en brugervejledning med til
computerprogrammet.



Kapitel 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, s̊asom
computeren, hvorp̊a denne tekst er forfattet, og skrædderens foretrukne mate-
riale. Ja stof er stof!

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 van-
doverflade 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 deri-
mod et eksempel p̊a bølger, der udbreder sig i det tomme rum. Men matematisk
set er der ingen forskel p̊a de nævnte bølgeformer.

!

vbølge

Figur 2.1: En bølge er karakteriseret ved bølgelængden λ, som angiver afstanden
mellem bølgetoppene. Hvis bølgen udbreder sig med hastigheden vbølge er
frekvensen 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!
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En af kvantefysikkens tidligste indsigter var, at lys under de rette omstændig-
heder 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. (2.1)

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
fotoner. Lys med en høj frekvens som ultraviolet og røntgen str̊aling svarer
alts̊a til 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

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

afspejler 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

Louis de Broglie
(1892-1987)

med partiklernes fart og masse:

λde Broglie =
h

mv
. (2.2)

Vi skelner mellem hastigheden,
der som vektor har b̊ade en
størrelse og en retning, og farten,
der er størrelsen p̊a hastigheds-
vektoren.

Proportionalitetskonstanten, h, kaldes for Plancks konstant og er en meget lille
størrelse. Det er derfor vi til daglig ikke bemærker den underliggende kvantena-

Plancks konstant er
h = 6.626× 10−34 J·s tur 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 underliggende bølgenatur vigtig. Louis de Broglie blev i 1929
tildelt Nobelprisen for at have forenet partikler og bølger p̊a kvanteniveau.



Kapitel 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.

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. Den elektriske
kraft mellem partikler med ladning q1 og q2, er den s̊akaldte Coulomb-kraft,
hvis størrelse er

FCoulomb = GC
|q1q2|
r2

. (3.1)

Coulombkraften minder meget om gravitationskraften mellem to masser m1 og
m2:

Fgravitation = G
m1m2

r2
, (3.2)

og Coulombkonstanten GC spiller samme rolle som gravitationskonstanten G.
Hvis en elektron var beskrevet ved klassisk mekanik ville vi derfor forvente, at
dens bevægelse ville svare til Jordens bevægelse om Solen. Men i praksis giver
elektronens kvantenatur, som vi skal se, anledning til en opførsel, der er helt
anderledes end Jordens banebevægelse.

Opgave 1
Regn kraften ud p̊a en elektron som er 5, 29×10−11 m fra kernen i et brintatom.
Brug Newtons 2. lov til at betemme hvor stor accelerationen er p̊a elektronen.
Sammenlign med tyngdeaccelerationen g = 9, 81 m/s.

Lad os, som Niels Bohr gjorde det, antage, at elektronen bevæger sig i en
cirkelformet bane om kernen, som i Figur 3.1. Eftersom kernen er næsten to-
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Figur 3.1: Bohrs model for brintatomet. Den negativt ladede elektron (grøn)
kredser om den positivt ladede kerne (rød).

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 betyder det, at den altid holder samme afstand r, til kernen, mens den
har en fast fart v. Det kan den kun, hvis Coulombkraften,

FCoulomb = GC
e2

r2
, (3.3)

som repræsenterer den elektriske tiltrækning mellem den negativt ladede elek-
tron og den positivt ladede kerne, og centripitalkraftenElektron-massen er

me = 9.11× 10−31 kg.

Fcentripital =
mev

2

r
, (3.4)

der forsøger at rive elektronen væk fra kernen, præcis balancerer hinanden,
s̊aledes at FCoulomb = Fcentripital. Det giver en sammenhæng mellem banefarten
og banens radius:

v =

√
GC

e2

mer
. (3.5)

Farten er alts̊a større jo tættere elektronen er p̊a kernen.

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 3.2. Hvis cirklens
omkreds er præcist et helt antal bølgelængder, vil bølgetop møde bølgetop, og
bølgedal møde bølgedal efter et helt omløb. Elektronbølgen vil derfor interfe-
rere konstruktivt 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 3.2. Bølgen
udslukker derfor sig selv, og s̊adanne tilstande eksisterer ikke. De er forbudte i
kvantefysikken p̊a grund af elektronens bølgenatur.

Vi kan derfor opstille følgende kvantiseringsbetingelse:

2πrn = nλde Broglie, (3.6)
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Tilladt Forbudt

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

Figur 3.2: Forbudte og tilladte elektronbaner. Banen til højre har lidt for stor
radius, 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 vil forekomme.

hvor n skal være et helt tal (n = 1, 2, 3, . . .). Det vil sige, at de baneradier, som
kvantefysikken tillader, er givet ved udtrykket

rn =
n

2π
λde Broglie =

h

2π
n

me

√
GC

e2

mern

. (3.7)

Hvis man isolerer elektronens tilladte baneradier, rn, i dette udtryk finder man
at de er givet ved

rn = n2 ~2

GCmee2
. (3.8)

Vi har indført symbolet ~ = h/2π (udtales h-streg), for Plancks konstant divi- ~ = 1.055× 10−34 J·s.

deret med 2π, da denne kombination ofte optræder. Husk p̊a, at i den klassiske
mekanik, som jo beskriver eksempelvis Jordens rotation omkring Solen, er al-
le baneradier tilladte. Kvantemekanikken indebærer alts̊a en begrænsning i de
mulige baner. Tilsvarende er farten begrænset til bestemte værdier

vn = GC
e2

n~
, (3.9)

med det samme n som før. Elektronens energi er givet ved summen af den
kinetiske energi (bevægelsesenergien), 1

2mev
2, og den potentielle energi, som

i dette tilfælde er −GCe2/r. Kvantiseringen af banens radius og omløbsfart Den potentielle energi aftager jo
tættere elektronen er p̊a kernen,
fordi de to partikler tiltrækker
hinanden. Da man samtidig væl-
ger, at den potentielle energi er
nul, n̊ar elektronen er uendeligt
langt væk fra kernen, betyder
det, at den potentielle energi er
negativ.

betyder derfor, at ogs̊a energien er kvantiseret, og kan antage værdierne:

En =
1
2
mev

2
n −GC

e2

rn
= −GCmee

4

~2

1
2n2

= −13.6 eV
1
n2
. (3.10)

Denne s̊akaldte Bohr formel, beskriver de diskrete linier i brintspektret (se
Figur 3.3 og Opgave 2 nedenfor). 1 eV= 1.602× 10−19 J.
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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.
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
. (3.11)

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
(3.12)

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 3.3: 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.
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Opgave 2
Brug frekvensformlen sammen med formlen for brintatomets energier til at be-
stemme bølgelængden for de første 4 linier i den s̊akaldte Balmer-serie, hvor
n2 = 2, det vil sige, udregn bølgelængderne λ3→2, λ4→2, λ5→2 og λ6→2. Sam-
menlign resultaterne med de observerede bølgelængder:

Lysets bølgelængde, λ, og fre-
kvens, f , er relaterede via formlen
c = f · λ, hvor c = 3, 0× 108 m/s
er lysets hastighed i vakuum.

Overgang Bølgelængde(nm) Farve
3→ 2 656.3 Rød
4→ 2 486.1 Bl̊a-gøn
5→ 2 434.0 Violet
6→ 2 410.2 Violet





Kapitel 4

Bose-Einstein kondensering

I 1924 sendte den ukendte bengalske 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 publiseret i tidsskriftet Philosophical

Satyendra Nath Bose
(1894-1974)

Magazine, men eftersom fotonbegrebet dengang var noget kontroversielt, blev
artiklen afvist. Han sendte i stedet manuskriptet til Einstein og bad ham over-
sætte det til tysk og sørge for, at det blev publiseret 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 Brog-
lies formel λdeBroglie = h

mv siger, at bølgelængden for stofbølgerne er omvendt
proportional med atomernes fart. Men atomerne i en gas har ikke alle den

11
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samme fart. Derimod best̊ar gassen af atomer med en bred vifte af hastighe-
der. 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. Hvis vi skal danne os et
indtryk af, hvordan atomets stofbølge ser ud, m̊a vi finde gennemsnittet af alle
de forskellige bølger, som atomets hastighedsfordeling fortæller os er mulige.
Det vil sige, at vi lægger mange bølger sammen, som hver især svarer til en
lidt forskellig fart (og dermed lidt forskellige bølgelængder) sammen. N̊ar man
gør det, vil de forskellige bølger interferere destruktivt udenfor et omr̊ade p̊a
størrelse med den gennemsnitlige de Broglie bølgelængde (se Figur 4.1):

〈λde Broglie〉 =
h

m〈v〉
(4.1)

Den effektive størrelse af atomet er derfor ca. lig med 〈λde Broglie〉.Vi bruger symbolet 〈 〉 for mid-
delværdien.

! "!de Broglie#

Figur 4.1: Midling over bølger med lidt forskellige bølgelængder. Fem forskellige
bølger vist med rødt lægges sammen. Deres gennemsnit er vist med bl̊at (til
venstre). I midten af billedet mødes bølgetop med bølgetop og bølgerne interfe-
rerer konstruktivt. Væk fra dette punkt kommer bølgerne mere og mere ud af
fase, og de begynder gradvist at udslukke hinanden. Det sker over en afstand
givet ved middel de Broglie bølgelængden, som derfor bestemmer atombølgens
effektive størrelse. Billedet til højre viser det samme, n̊ar der midles over 1000
forskellige bølger.

Atomernes gennemsnitsfart 〈v〉 afhænger af gassens temperatur. Eller mere
præcist: Temperaturen er et m̊al for, hvor hurtigt atomerne i gassen i gennem-
snit bevæger sig rundt mellem hinanden. Jo hurtigere atomerne i gennemsnit
bevæger 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 . (4.2)

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
gennemsnitshastighed til 0 n̊ar temperaturen skrues ned til det absolutte nul-
punkt, 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 temperatur-
grænse.
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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
. (4.3)

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.

Opgave 3
I vort eksperiment arbejder vi med rubidium atomer, specifikt isotopen 87Rb,
der har massen 87 amu. Hvor stor er den gennemsnitlige de Broglie bølgelængde Den atomare masseenhed er

amu= 1.66× 10−27kg.for en gas af 87Rb atomer ved stuetemperatur?

4.2 Stofbølger United

Vi ved nu, at de Broglie bølgelængden vokser, n̊ar temperaturen falder. Det
betyder, 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 længe 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, kan vi ikke længere 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.

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 4.2). N̊ar
temperaturen kommer ned i nærheden af det absolutte nulpunkt er alle ato-
merne 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,
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Figur 4.2: 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 konden-
sation. 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. Øvelserne tilknyttet disse noter giver mulighed for at
analysere billeder som dette.

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.

Vejen til et Bose-Einstein kondensat er illustreret i Figur 4.3. Disse tegnin-
ger viser skematisk situationen i gassen for høje temperaturer, hvor atomerne
opfører sig som sm̊a veldefinerede kugler (til venstre). N̊ar temperaturen sæn-
kes antager atomerne gradvist bølgekarakter, og ved en kritisk temperatur Tc
begynder de enkelte stofbølger at overlappe (i midten). Nær det absolutte nul-
punkt udgør atomerne én sammenhængende makroskopisk stofbølge (til højre).

Vi kan sjusse os frem til størrelsen af den kritiske temperatur, hvor Bose-
Einstein kondensatet dannes. Kriteriet er som sagt, at de enkelte stofbølger be-
gynder 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 . Vi kan indføre et ef-
fektivt volumen, Vatom, for et enkelt atom ved at definere en fiktiv lille kasse,
der har en størrelse svarende til, at kassen i gennemsnit indeholder præcist ét
atom. Volumen af denne fiktive kasse m̊a da være Vatom = V/N = 1/n. Vores
fiktive kasse har derfor sidelængden Latom = 3

√
Vatom = n−1/3. Vi kan vurdere

atomernes omtrentlige indbyrdes afstand ved at se p̊a to atomer i tilstødende
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T ! Tc T = 0T ! Tc

Figur 4.3: 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, som beskrevet i kapitel 5.

Latom

Latom

Figur 4.4: Middelafstanden mellem atomerne i en gas kan estimeres som side-
længden i en kasse, der netop omslutter ét atom. Volumenet af en s̊adan kasse
vil være Vatom = L3

atom = 1/n. Afstanden mellem to atomer er derfor i middel
Latom = n−1/3.

fiktive kasser. Hvis atomerne sidder i midten af hver deres kasse, m̊a deres af-
stand være Latom. Det betyder, at 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 ⇔ T < Tc ≈
h2n2/3

mkB
. (4.4)

Den kritiske temperatur 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 opgave 3). Man
skal alts̊a køle atom-gassen ned til mindre end én milliontedel grad over det ab-
solutte nulpunkt. Da eksperimenterne starter med en gas ved stuetemperatur,

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

Wolgang Ketterle
(1957-)

T ∼ 293 K, skal gassens temperatur gøres 100,000,000 gange mindre. Hvordan
dette gøres i praksis er beskrevet i kapitel 7.

P̊a grund af de ekstreme kuldekrav for at danne et Bose-Einstein kondensat gik
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der næsten 70 år fra fænomenet blev forudsagt af Einstein, til det blev obser-
veret i laboratoriet. Først i 2005 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.

Gas Bose-Einstein kondensat
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Figur 4.5: Bose-Einstein kondensatet en den 4. tilstandsform for stoffet. Da
atomerne i kondensatet er smeltet sammen til én stor stofbølge har de mistet
deres identitet. Derfor kan vi ikke længere tegne dem med sm̊a kugler.

Vi kan tænke p̊a et Bose-Einstein kondensat som en ny tilstandsform for stof-
fet. Den form som atomerne organiserer sig p̊a afhænger af temperaturen. N̊ar
temperaturen er høj har vi en gas, som er kendetegnet ved at den fylder det
tilgængelige volumen helt ud, samt at atomerne er fordelt helt tilfældigt. N̊ar
temperaturen sænkes vil gassen først fortættes til en væske, som har et mindre
volumen, men en højere tæthed. Ved endnu lavere temperaturer finder vi ato-
merne organiseret i et fast stof, hvor de sidder nydeligt organiseret som perler
p̊a en snor. Det var de tre tilstandsformer, som indtil for nylig var kendte.
Men som vi har set, vil atomerne ved ekstremt lave temperaturer begynde at
opføre sig som stofbølger, der kan smelte sammen og danne et Bose-Einstein
kondensat, hvis egenskaber er helt forskellige fra dem der kendetegner de øvrige
tilstandsformer.
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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 4.6. 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 4.6: 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 4
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.

4.3 Kan man ikke bare øge tætheden?

Som beskrevet ovenfor kræver det en meget lav temperatur at fremstille et
Bose-Einstein kondensat i en atomar gas. Men som det fremg̊ar af ligning (4.4)
kan man hæve den kritiske temperatur Tc blot ved at øge tætheden i skyen.
Man kan derfor spørge sig selv, hvorfor man ikke bare klemmer atomerne lidt
tættere sammen i eksperimentet, s̊a den kritiske temperatur for at lave et Bose-
Einstein kondensat bliver nemmere at n̊a. Problemet er blot, at hvis man øger
tætheden vil atomerne begynde at finde sammen og danne sm̊a krystaller, som
vokser sig større og større, indtil man har et fast stof. I stedet for et Bose-
Einstein kondensat vil man derfor ende med en kold klump af fast stof. Det
er den naturlige tilstandsform for lave temperaturer og høje tætheder, som
illustreret i figur 4.7.
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Tricket er at holde tætheden lav, s̊a gassen er meget tynd. Herved er der tilpas
langt mellem atomerne til at det tager noget tid for dem at finde hinanden og
begynde at klistre sammen i krystaller. Man siger, at gassen er ude af ligevægt.
P̊a denne m̊ade kan man trodse tilstandsdiagrammet et stykke tid og køle
atomskyen s̊a langt ned, at den danner et Bose-Einstein kondensat. Det svarer
til at blæse samtidig med at man har mel i munden. Men det ender altid galt:
Efter nogle f̊a sekunder vil kondensatet dø, p̊a grund af krystaldannelse. Men
der er rigeligt tid til at m̊ale p̊a kondensatet.

Eksperimentalfysikerne er alts̊a nød til at n̊a et omr̊ade af tilstandsdiagrammet,
der er forbudt. Men det betyder ikke, at det er umuligt. Eric Cornell har sagt
det s̊aledes: ”Hvis det virkeligt var umuligt ville Vorherre ikke have gjort sig
den ulejlighed at forbyde det”. Prisen man betaler for at trodse tilstandsdia-
grammet er, at tætheden skal været meget lav, og dermed bliver den kritiske
temperature for at danne et Bose-Einstein kondensat ogs̊a meget lav. Man skal
derfor arbejde h̊ardt for at køle atomskyen ned. Det fortæller vi mere om i
kapitel 7. N̊ar man endelig f̊ar dannet sit Bose-Einstein kondensat har man s̊a
kun kort tid til at beundre det og m̊ale p̊a det, før det forsvinder igen.

Tæthed
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r
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Væske
 eller fast stof
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BEC

ikke BEC
Forbudt!

Figur 4.7: Skematisk diagram over tilstandsformen som funktion af temperatu-
ren og tætheden (begge akser er logaritmiske). Ved høje temperaturer og lave
tætheder har man en gas, mens man for lave temperaturer og høje tætheder har
et fortættet system, der enten vil være en væske eller et fast stof. Det grønne
omr̊ade, hvor b̊ade temperaturen og tætheden er lav, er forbudt. Den stiple-
de linje viser den kritiske temperatur for at danne et Bose-Einstein kondensat.
Under denne linje kan man have et kondensat, men over linjen er temperaturen
for høj til at have et kondensat. Eksperimentet svarer til den bl̊a stjerne.
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4.4 To slags partikler

Vi har beskrevet Bose-Einstein kondensater som en naturlig følge af at ato-
mer ifølge kvantemekanikken opfører sig som stofbølger. Men kan alle atomer
danne et Bose-Einstein kondensat? Svaret er nej. Alle atomer opfører sig som
stofbølger, n̊ar de køles ned, og deres hastighed bliver meget lille. Men n̊ar de
enkelte stofbølger bliver s̊a store, at de begynder at overlappe med hinanden,
kan der ske to ting. Hvis stofbølgerne smelter sammen til én stor bølge, hvori
alle atomerne er i den samme kvantetilstand, ja s̊a har vi et Bose-Einstein
kondensat. Men man finder i naturen, at der er andre atomer, hvis stofbølger
aldrig smelter sammen. Det er som om disse atomer er associale. De deler ikke
deres kvantetilstand med andre atomer af samme slags.

Naturen byder alts̊a p̊a to fundamentalt forskellige slags partikler: De sociale og
de associale. De sociale kaldes for bosoner , og kan danne Bose-Einstein konden-
sater ved tilstrækkeligt lave temperaturer. De associale kaldes for fermioner og
kan ikke stimle sammen i et Bose-Einstein kondensat. I stedet vil fermioner al-
tid holde en vis afstand til hinanden. Reglen om at to identiske fermioner aldrig
kan dele den samme kvantetilstand kalder vi for Paulis udelukkelsesprincip.

Det viser sig, at det der afgør om en partikel er en boson eller en fermion er
kædet sammen med en kvantemekanisk egenskab kaldet spin. Fermioner har
halvtalligt spin, mens bosoners spin er et helt tal. Eftersom s̊avel elektroner
som kernepartiklerne protoner og neutroner alle har et spin p̊a 1/2 er de alle
fermioner. Denne trio udgør de ”legoklodser”som alle atomer i grundstoffernes
periodiske system er bygget op af. Hvilket grundstof man f̊ar er bestemt af, hvor
mange protoner atomkernen indeholder. Brint har en enkelt proton i kernen.
Helium har to, og s̊a fremdeles. Da atomer er elektrisk neutrale har de altid
lige mange af de positivt ladede protoner og de negative elektroner.

Neutroner har ingen ladning, men er med til at binde atomkernen sammen.
For hvert grundstof findes der forskellige isotoper , som adskiller sig i antallet af
neutroner i kernen. N̊ar man skal finde det samlede spin for et atom, lægger man
blot spinnene fra elektronerne, protonerne og neutronerne sammen. Hvis det
samlede spin er halvtalligt er atomet en fermion. Er det samlede spin derimod
et helt tal, er atomet en boson og det er derfor muligt at danne et Bose-Einstein
kondensat, hvis man har en gas med mange af denne type atomer. Eftersom
der altid er lige mange protoner og elektroner i et atom, er det antallet af
neutroner, der bestemmer om et atom er en fermion eller en boson. Et ulige
antal neutroner giver en fermion, mens et lige antal svarer til en boson. For
eksempel findes grundstoffet lithium i to forskellige udgaver. Isotopen 6Li har
tre neutroner i kernen (sammen med tre protoner), mens isotopen 7Li har
fire neutroner i kernen. Derfor er 6Li en fermion og 7Li er en boson. I vores
eksperiment bruger vi 87Rb atomer, som har 40 neutroner i kernen (en Rb
kerne har 37 protoner). Vores 87Rb atomer er alts̊a bosoner, og vi kan derfor
Bose-Einstein kondensere dem.

At fermioner skal opfylde Paulis udelukkelsesprincip og dermed er udelukket fra
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Figur 4.8: Illustration af atomkernerne for de to lithium isotoper. De røde
kugler er protonerne, og neutronerne er vist med de bl̊a kugler. Begge isotoper
har tre protoner, men de har et forskelligt antal neutroner. 6Li er en fermion,
mens 7Li er en boson.

at deles om en kvantetilstand er af afgørende betydning for os. Elektronerne i
et atom er som nævnt fermioner, og for et atom med mange elektroner betyder
det, at elektronerne ikke kan klumpe sig sammen i en enkelt tilstand tæt p̊a
atomkernen. I stedet m̊a de sprede sig over mange kvantetilstande, s̊a nogle
af elektronerne befinder sig langt fra kernen i atomet. Da kemi dybest set
drejer sig om, hvad der sker med elektronerne, n̊ar flere atomer mødes, er
det derfor vigtigt for forløbet af kemiske reaktioner og bindinger mellem de
forskellige atomer i et molekyle, hvordan elektronerne er fordelt omkring et
atom. Det er Paulis udelukkelsesprincip. Denne leveregel om associal adfærd
blandt fermioner giver derfor brint og kulstof forskellige kemiske egenskaber,
som er fundamentalt for den kemi, der ligger bag livet.



Kapitel 5

Fangede atomer

I foreg̊aende kapitel s̊a vi p̊a, hvad der sker, n̊ar en en gas af atomer køles ned
til temperaturer tæt p̊a det absolutte nulpunkt, og vi argumenterede for, at de
atomare gasser man arbejder med i laboratoriet skal køles ned til T ∼ 1×10−6 K
før Bose-Einstein kondensater dannes. For at dette kan lade sig gøre i praksis,
er det en absolut nødvendighed, at atomerne ikke kan udveksle varme med
resten af laboratoriet, som jo har stuetemperatur. For at opfylde dette krav
fjernes atmosfæren omkring atomerne, s̊a de befinder sig i lufttomt rum. Man
gør dette ved at lave en lufttæt beholder, et s̊akaldt vakuum-kammer, som
man først pumper tomt for luft, og derefter placerer sine atomer i. I praksis
kan man ikke fjerne alle luftmolekylerne, men man kan komme meget, meget
tæt p̊a. Typisk er trykket i vakuum-kammeret mindre end 10−14 atmosfære,
hvilket betyder at mere end 99.999999999999 % af luftmolekylerne er pumpet
bort. Det ekstremt lave tryk er nødvendigt, men det er ikke nok. For hvis man
placerer en gas af atomer i midten af vakuum-kammeret, s̊a vil atomerne i løbet
af en brøkdel af et sekund sprede sig ud og ramme indersiden af beholderen,
hvor de vil binde sig fast og blive varmet op til stuetemperatur. For at undg̊a,
at atomerne spreder sig ud, skal man fastholde atomerne i midten af vakuum-
kammeret, og dette skal gøres uden nogen direkte ’kontakt’ mellem atomerne
og det, der holder p̊a dem. Du kender sikkert allerede et eksempel p̊a en s̊adan
’kontakt-løs’ p̊avirkning; nemlig frastødningen mellem to stangmagneter som
føres sammen nordpol mod nordpol.

5.1 En magnetisk sk̊al for atomer

I Bose-Einstein kondensat eksperimentet p̊a Aarhus Universitet fastholder vi
atomerne i en s̊akaldt magnetfælde, hvor det er et magnetfelt, der holder ato-
merne samlet. Magnetfeltet er designet s̊aledes, at dets styrke har et minimum
i fældens midte og vokser kvadratisk i alle retninger væk fra dette minimum.
Hvert atom har sin egen lille indre ’stangmagnet’, og vi kan i eksperimentet
kontrollere orienteringen af atomernes nord- og sydpoler i forhold det ydre mag-
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netfelt. Vi sørger for, at alle de atomare stangmagneter peger i samme retning,
og at denne retning er s̊adan, at atomerne bliver frastødt af fældens magnetfelt.
Det betyder, at de atomare nordpoler og magnetfeltets nordpol mødes, s̊aledes
at de atomare stangmagneter frastødes af magnetfeltet. Jo større styrken af
magnetfeltet er, desto større er denne frastødning. P̊a grund af magnetfeltets
udformning er frastødningen mindst i midten af fælden, og atomerne vil derfor
samles der. Hvis atomerne bevæger sig væk fra fældens midte, s̊a vil de blive
skubbet tilbage af de magnetiske kræfter. Derfor er de fanget i en usynlig sk̊al
skabt af magnetfeltet. Resultatet er en sky af atomer, der svæver i midten af
vakuum-kammeret (se figur 7.4b).

Atomernes potentielle energi er proportional med magnetfeltet, og vil vokse
kvadratisk med afstanden fra fældens centrum i alle retninger. Det matematiske
udtryk for den potentielle energi kan skrives som:

Epot(x, y, x) =
1
2
mω2

xx
2 +

1
2
mω2

yy
2 +

1
2
mω2

zz
2, (5.1)

hvor m er atomernes masse, og ωx, ωy og ωz er fældens ’vinkelfrekvenser’. Det
er svært at forestille sig hvordan den potentielle energi i fælden ser ud i tre
dimensioner. Men hvis vi vælger en bestemt z-værdi, f.eks. z = 0, svarende til
at vi ser p̊a formen af fælden i xy-planen, kan vi tegne den potentielle energi.
Resultatet er vist i Figur 5.1.

00 xy

E p
ot

Figur 5.1: Den potentielle energi for et atom i fælden, n̊ar vi sætter z = 0. Et
atom kan svinge frem og tilbage omkring fældens minimum, som indikeret med
den røde dobbeltpil.

Som man kan se, er den potentielle energi i fælden formet som en sk̊al. P̊a sam-
me m̊ade som en marmorkugle i en rigtig sk̊al vil rulle op og ned ad siderne, hvis
man placerer den i en vis afstand fra sk̊alens midte og giver slip, kan et atom
bevæge sig frem og tilbage omkring fældens centrum. Hvis man eksempelvis
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placerer et atom i en position (x 6= 0 , y = z = 0), og slipper det, s̊a vil atomet
ifølge 2. Newtons lov svinge frem og tilbage langs x−aksen mellem +x og −x
med en periode Tx. Denne periode er det reciprokke af fældens svingningsfre-
vens: Tx = 1/fx. Vinkelfrekvensen ωi er defineret som svingningsfrekvensen
ganget med 2π, dvs. ωi = 2πfi, hvor i ∈ {x, y, z}. Svingningsfrekvenser an-
gives typisk i enheden Hertz (Hz). Konventionelt angives vinkelfrekvenserne i
enheden 2π× Hz.

Den slags svingninger eller oscillationer gør, at vi kalder fælden for et harmonisk
oscillator-potential. Formen af sk̊alen er bestemt af konstanterne ωx, ωy og ωz,
der afhænger af den specifikke udformning af magnetfeltet. Som vi har set,
beskriver de hvor hurtigt et atom bevæger sig frem og tilbage i fælden. Jo
større vinkelfrekvenserne er, desto stejlere er sk̊alen, hvilket giver hurtigere
svingninger. Vores fælde er designet s̊aledes, at to af vinkelfrekvenserne er ens
(ωx = ωy = 2π×224 Hz) og meget større end den tredje (ωz = 2π×19 Hz). Det
vil sige, at et atom, der bevæger sig langs x- eller y-aksen i fælden, vil svinge
frem og tilbage 224 gange i sekundet. Langs z−aksen vil atomet svinge frem
og tilbage 19 gange i sekundet.

Vinkelfrekvenserne bestemmer ogs̊a hvordan atomskyen ser ud. Jo højere vin-
kelfrekvenserne er, desto tættere klemmer fælden atomerne sammen. Man kan
tilsvarende sænke tætheden ved at gøre vinkelfrekvenserne mindre. I vores fælde
antager atomskyen en aflang form, som en cigar eller en Zeppeliner. Atomskyen
er mere end 10 gange s̊a lang som den er bred.

x

y

z

Figur 5.2: Skematisk tegning af atomskyen i fælden. Tætheden er størst i mid-
ten af fælden og aftager gradvist, n̊ar man bevæger væk fra midten.

Ligesom vi brugte de Broglies stofbølgebeskrivelse til at finde de kvantisere-
de energier for brintatomet, kan vi forsøge at gøre noget tilsvarende for det
harmoniske oscillator-potential. Men for svingningsbevægelsen, hvor et atom
bevæger sig frem og tilbage i fælden, er farten ikke konstant. Atomet har sin
højeste fart, n̊ar det krydser fældens midte, og bremses eller accelereres n̊ar
det bevæger sig op eller ned af fældens usynlige ’vægge’. Det svarer til at po-
tentiel energi omdannes til kinetisk energi, og tilbage igen, mens den totale
energi er konstant. Den varierende fart betyder, at vi ikke kan opstille én de
Broglie bølgelængde for denne bevægelse. Det betyder, at de Broglies beskri-
velse af stofbølgerne er for primitiv til at beskrive generelle kvantesystemer.
Den blev derfor allerede i kvantemekanikkens ungdom i 1920-erne erstattet af
den s̊akaldte Schrödingerligning, som den dag i dag bliver brugt til at beskrive
kvantemekaniske systemer. Det er emnet for næste afsnit.





Kapitel 6

Bølgemekanik

Som vi har set giver stofbølgebegrebet en intuitiv forst̊aelse af mange kvan-
tesystemer. Men vi har ogs̊a set i tilfældet med den harmoniske oscillator, at
det simple billede af en stofbølge, udelukkende karakteriseret ved en de Brog-
lie bølgelængde, ikke altid er tilstrækkeligt. Det stod ogs̊a klart i midten af
1920’erne, og den ganske unge kvantefysik syntes at være i knibe. Hvor Bo-
hrs beskrivelse af brintatomet var en triumf for den nye fysiske teori, stod det
hurtigt klart, at liniespektrene for tungere grundstoffer ikke kunne beskrives
med Bohrs metode. Der var derfor brug for et mere sofistikeret matematisk
værktøj til at beskrive stofbølgerne. Den østrigske fysiker Erwin Schrödinger
løste knuden ved i 1925 at opstille den ligning, som idag bærer hans navn, og
som blev fundamentet i den udgave af kvantemekanikken, der ligger til grund
for det meste af den moderne fysik.

Erwin Shrödinger
(1887-1961)

Før vi opskriver Schrödingerligningen, er det værd at dvæle lidt ved, hvad
den er en ligning for. Hvis du er bekendt med st̊aende bølger p̊a en udspændt
streng, ved du, at bølgen fremkommer ved at elementer af strengen svinger
omkring deres hvileposition, hvor strengen er en lige linie, se figur 6.1. Nogle
steder er udsvinget stort, andre steder er det sm̊at, og i nogle punkter, kaldet
knudepunkter , er der ikke noget udsving. Vi kan beskrive denne situation ma-
tematisk ved en funktion y(x, t), der for hvert punkt p̊a strengen, beskrevet ved
positionen x, angiver udsvinget som funktion af tiden t. Denne bølgefunktion
er løsning til en bestemt ligning, kaldet bølgeligningen. Kender vi y(x, t) til et
bestemt tidspunkt, kan vi ved hjælp af bølgeligningen beregne bølgefunktionen
for strengen til ethvert andet tidspunkt. Det væsentlige at hæfte sig ved her
er, at bølgefunktionen for strengen beskriver noget mekanisk, nemlig strengens
form.

Det er værd at minde om en ekstra pointe fra eksemplet med st̊aende bølger
p̊a en streng. Knudepunkterne p̊a en st̊aende bølge ligger regelmæssigt langs
strengen, adskilt af en halv bølgelængde. Eftersom strengens ender er fast-
gjorte, m̊a der nødvendigvis være et knudepunkt i hver ende. Det betyder,
at strengens længde, L, m̊a svare til præcis et helt antal halve bølgelængder:
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E

Figur 6.1: Tegning af st̊aende bølger p̊a en vibrerende streng. Strengen er fast-
gjort i enderne, s̊a bølgen er tvunget til at have knudepunkter der. Bølgen
svarende til grundtonen har kun knuder i de to ender, mens hver af overto-
nerne tilføjer en ekstra knude mellem enderne. Grundtonen og de første tre
overtoner er vist, og ordnet efter stigende energi.

L = nλ/2, hvor n = 1, 2, 3, . . .. Antallet af knudepunkter (ud over enderne) er
n− 1. Bølgen med det laveste antal knuder kaldes for grundtonen, og har den
største bølgelængde. De øvrige bølgeformer kaldes for overtoner . Som for alle
bølger er bølgelængden omvendt proportional med frekvensen. Det vil sige, at
grundtonen svarer til den lavest mulige frekvens, og at overtonernes frekvens
stiger med antal af knudepunkter. Da kun bestemte bølgelængder er tilladte
betyder det, at strengens svingningsfrekvenser er kvantiserede.

Størrelsen af bølgernes udsving kan være hvad som helst. Men hvis man be-
grænser sig til kun at se p̊a bølger, der alle har den samme amplitude, finder
man, at grundtonen og overtonerne svarer til bestemte, diskrete energier. Virker
det bekendt?

Max Born
(1882-1970)

P̊a samme m̊ade som vi kan opn̊a en matematisk beskrivelse af de st̊aende
bølger p̊a strengen, kan vi tilskrive en bølgefunktion til de kvantemekaniskeTil gymnasielærere og andre som

kender til komplekse tal bør vi
nok nævne, at ψ(x, t) generelt er
en kompleks funktion, og at sand-
synligheden for at finde partiklen
i omr̊adet δx omkring x er givet
ved |ψ(x, t)|2δx. Men i de tilfæl-
de, vi skal behandle her, er ψ(x, t)
reel og |ψ(x, t)|2 = [ψ(x, t)]2.

stofbølger. For at skelne mellem den klassiske bølgefunktion og den kvante-
mekaniske bølgefunktion bruger man et andet symbol for den sidste, nemlig
det græske bogstav psi, der skrives som ψ. Denne kvantefysiske bølgefunktion
adlyder Schrödingerligningen, som vi opskriver om lidt. Matematisk set min-
der Schrödingerligningen om den bølgeligning, der beskriver de st̊aende bølger
p̊a en streng. Men hvor bølgefunktionen for strengen beskrev noget meget
h̊andgribeligt, er fortolkningen af ψ mere speget. Max Born postulerede, at
kvadratet p̊a bølgefunktionen for en kvantepartikel, [ψ(x, t)]2, hænger sammen
med sandsynligheden for at finde partiklen i positionen x til tiden t. Mere præ-
cist er sandsynligheden for at finde et atom i et lille omr̊ade af størrelsen δx
omkring punktet x givet ved [ψ(x, t)]2δx. Lad os se lidt nærmere p̊a, hvad der
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menes med det.

xmaxxmin xi !x

[!(x)]2

Figur 6.2: Vi har delt intervallet fra xmin til xmax op i sm̊a dele af størrelsen
δx. Sandsynligheden for at finde et atom i det skraverede omr̊ade [xi, xi + δx]
er [ψ(xi)]2δx. Sandsynligheden for at finde atomet et eller andet sted mellem
xmin og xmax er summen over sandsynligheden for alle del-intervallerne. N̊ar
afstanden mellem punkterne g̊ar mod nul, bliver summen til et integral.

Hvis vi er interesserede i at beregne sandsynligheden for at finde et atom i
intervallet x ∈ [xmin, xmax] kan vi dele intervallet op i sm̊a bidder af størrelsen
δx som i Figur 6.2. Som sagt fortæller kvantemekanikken os, at sandsynlig-
heden for at finde atomet i omr̊adet [xi, xi + δx] er [ψ(xi)]2δx. Den samlede
sandsynlighed, P , for at finde atomet et eller andet sted mellem xmin og xmax

er summen af del-sandsynlighederne fra alle de sm̊a stykker, alts̊a

P =
∑
i

[ψ(xi)]2δx. (6.1)

Det er klart, at inddelingen af intervallet i mindre stykker kun giver mening,
hvis opdelingen er s̊a fin, at [ψ(xi)]2 er nogenlunde konstant indenfor hvert in-
terval. Men som man kan se p̊a figuren, vil den antagelse aldrig være helt per-
fekt. Derfor tager man matematisk grænsen, hvor længden af del-intervallerne
nærmer sig nul. I den grænse bliver summen overde sm̊a stykker til integralet
langs x-aksen:

P =
∑
i

[ψ(xi)]2δx −→
∫ xmax

xmin

[ψ(x)]2dx. (6.2)

Hvis man kender funktionsudtrykket for bølgefunktionen, ψ(x), kan man der-
ved beregne sandsynligheden for at finde atomet mellem punkterne xmin og
xmax ved at integrere [ψ(x)]2.

Der er i sig selv ikke noget mærkeligt i, at man p̊a denne m̊ade kan finde sand-
synligheden for at atomet befinder sig mellem xmin og xmax. Det der kan virke
rystende er, at bølgefunktionen er det eneste vi har mulighed for at vide om sy-
stemet. I kvantemekanikken kan vi alts̊a ikke sige med sikkerhed, hvor et atom
befinder sig, men kun angive sandsynligheden for at finde det et bestemt sted
i rummet. Denne sandsynlighed er som sagt bestemt af netop bølgefunktionen,
der er en løsning til Schrödingerligningen, som vi nu er klar til skrive op.
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6.1 Schrödingerligningen for et atom i et harmonisk
oscillator potential

Da vores magnetfælde, som beskrevet ovenfor, er et harmonisk oscillator-potential,
er det nærliggende at studere Schrödingerligningen for netop dette tilfælde. Og
eftersom det matematisk set er muligt at betragte hver rumlig dimension hver
for sig, vil vi til at begynde med nøjes med at se p̊a bevægelse langs x-aksen.

Klassisk set kan energien af et atom i den magnetiske fælde skrives som summen
af den kinetiske energi og den potentielle energi:

E =
p2

2m
+

1
2
mω2

xx
2. (6.3)

Som tidligere er m atomets masse, som i vores tilfælde er 87 amu. Den po-
tentielle energi p̊a højre side afhænger af positionen, mens den venstre side af
ligningen er konstant. Derfor m̊a ogs̊a impulsen afhænge af positionen, s̊aledes
at summen af de to led p̊a højresiden er en konstant. Det betyder at impul-
sen er størst, n̊ar et atom passerer midten af fælden (x = 0), men at atomer
bevæger sig langsommere og langsommere, n̊ar det bevæger sig op ad siderne
af den magnetiske sk̊al. I kvantemekanikken erstattes impulsen med differenta-
tion! Det kan vi ikke vise her, men det er den m̊ade man i den kvantemekaniske
beskrivelse f̊ar den kinetiske energi til at afhænge af positionen. Hvis vi ganger
p̊a begge sider af (6.3) med bølgefunktionen og indfører den kvantemekaniske
version af impulsen finder vi Schrödingerligningen:

Eψ(x) = − ~2

2m
ψ′′(x) +

1
2
mω2

xx
2ψ(x). (6.4)

Det første led p̊a højresiden, hvori bølgefunktionen er differentieret to gan-
ge, er den kvantemekaniske udgave af den kinetiske energi. Det andet led p̊a
højresiden kan vi genkende som den potentielle energi ganget med bølgefunktionen.
Man kalder en ligning af denne form for en 2. ordens differentialligning, fordi
den dobbelt afledte af ψ(x) indg̊ar. Du kender sikkert 1. ordens differentiallig-
ninger fra matematikundervisningen. Schrödingerligningen er en ligning, hvor
energien, E, og bølgefunktionen, ψ(x), er de ubekendte. Det er de to størrelser
vi finder, n̊ar vi løser Schrödingerligningen.

Præcis som i eksemplet med svingninger p̊a en streng er flere forskellige løsninger
mulige. Hver løsning har sin egen bølgefunktion, ψ(x), og tilhørende energi, E.
Vi vil her se p̊a grundtilstanden, som er den løsning, der har den laveste ener-
gi. Den svarer til grundtonen for den svingende streng. I grundtilstanden har
bølgefunktionen den simple form

ψ(x) = A exp(−Bx2), (6.5)

hvor A = (mωx/π~)1/4 og B = mωx/2~. Den tilhørende energi er E = 1
2~ωx.

Som du kan se p̊a figur 6.3 er sandsynligheden størst for at finde atomet i
midten af fælden, hvor den potentielle energi er mindst. Til gengæld vil man
kun meget sjældent finde atomet langt fra midten.
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Opgave 5
Vis at udtrykket for grundtilstandsbølgefunktionen faktisk er en løsning til
Schrödingerligningen. Dette gøres ved at sætte grundtilstandsbølgefunktionen
ind i Schrödingerligningen, og vise at højre-siden = venstre-siden. Demonstrér
herved, at den tilhørende energi er 1

2~ωx.

Husk at d
dx exp[g(x)] = g′(x) exp[g(x)].

N̊ar man m̊aler positionen af ét atom, vil man som resultat f̊a, at partiklen
var i én bestemt position, som vi kan kalde x1 (det kunne være den position,
der er vist med pilen i figur 6.3. Udfører man hele eksperimentet igen vil man
f̊a positionen x2, som (medmindre man var meget heldig) vil være forskellig
fra x1. Hvis vi spørger hvor et atom befinder sig, vil vi alts̊a altid f̊a et svar
som er en bestemt, men tilfældig position. Gentager man nu eksperimentet
mange, mange gange vil man til sidst opn̊a en sandsynlighedsfordeling, der
giver sandsynligheden for at partiklen er i et givet interval x ∈ [xmin, xmax].
Det er denne sandsynlighedsfordeling, man kvantemekanisk kan beregne som∫ xmax

xmin
[ψ(x)]2dx. Eftersom atomet m̊a befinde sig et eller andet sted, vil man

altid f̊a sandsynligheden 1, hvis man lader intervallet omfatte hele x-aksen:∫ ∞
−∞

[ψ(x)]2dx = 1. (6.6)

0
x

[!(x)]2

Epot(x)

Figur 6.3: Sandsynlighedden for at finde et atom i et harmonisk oscillator
potential, som funktion af positionen x. N̊ar vi m̊aler atomets position vil vi
altid finde det et bestemt sted, som markeret med pilen. Men det er tilfældigt,
hvor vi finder atomet. I dette eksempel er der størst sandsynlighed for finde
atomet i midten af fælden, mens sandsynligheden for at finde atomet bliver
mindre og mindre, jo længere man er fra midten. Den potentielle energi er vist
med den stiplede linje.

Et Bose-Einstein kondensat indeholder hundredetusinder atomer, som alle er i
nøjagtig den samme stofbølge-tilstand. De har derfor alle den samme bølgefunktion
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ψ(x), og dermed den samme sandsynlighedsfordeling. Ved at m̊ale p̊a et Bose-
Einstein kondensat f̊ar man lige s̊a mange ’tællinger’ i ét eksperiment, som der
er atomer i kondensatet, og man kan derfor m̊ale hele sandsynlighedsfordelingen
i ét eksperiment. Man slipper alts̊a for at skulle gentage eksperimentet tusind-
vis af gange. Det svarer til at man kan tage et billede af bølgefunktiuonen. Det
faktum at man med Bose-Einstein kondensater kan m̊ale hele sandsynligheds-
fordelingen i ét eksperiment gør disse kondensater meget attraktive til studier
af kvantemekanik.

Opgave 6
Et rubidium atom in fælden beskrives med bølgefunktionen ψ(x) = A exp(−Bx2),
hvor A = (mωx/π~)1/4 og B = mωx/2~. Massen af rubidium atomet er m = 87
amu og fældens vinkelfrekvens er ωx = 2π · 224Hz.

1. Udregn A og B

2. Lav en graf over bølgefunktionen

3. Brug et CAS-værktøj til at beregne sandsynligheden for at finde atomet
under 0.5µm fra fældens midte. Hint: Husk at sandsynlighedsfordelingen
er givet ved kvadratet p̊a bølgefunktionen, [ψ(x)]2

4. Brug et CAS-værktøj til at finde sandsynligheden for at finde atomet
mindre end 5µm fra fældens midte og forklar resultatet

6.2 Heisenbergs ubestemthedsrelation

Som vi har set kan man i kvantemekanikken ikke være sikker p̊a, hvor et atom
befinder sig. Man siger, at der er en ubestemthed i positionen. Ligeledes er det
heller ikke muligt, at sige med sikkerhed, hvilken impuls et atom har. Det er
en fundamental egenskab ved naturen, at ubestemtheden i positionen og ube-
stemtheden i impulsen ikke kan gøres vilk̊arligt sm̊a samtidig. Hvis ubestemt-
heden i et atoms position er lille (vi ved nogenlunde hvor atomet befinder sig)
er ubestemtheden i atomets impuls stor (vi kender atomets hastighed meget
d̊arligt), og omvendt. Denne indsigt skyldes Werner Heisenberg og kaldes for

Werner Heisenberg
(1901-1976)

Heisenbergs ubestemthedsrelation. Vi vil nu formulere ubestemthedsrelationen
mere præcist.

N̊ar vi nu er forhindret i præcist at bestemme, hvor et atom er, kan vi stedet
for man beregne, hvor atomet i gennemsnit vil være. Gennemsnittet finder viVi bruger symbolet 〈 〉 for den

kvantemekaniske middelværdi af
en given størrelse.

ved at lægge alle de mulige udfald af en m̊aling sammen, eksempelvis ”atomet
blev fundet mellem xi og xi+δx”, vægtet med deres sandsynlighed, [ψ(xi)]2δx:

〈x〉 =
∑
i

xi[ψ(xi)]2dx. (6.7)
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Figur 6.4: En tænkt m̊aleserie, hvor et atoms position er m̊alt flere gange. Hver
prik er udfaldet af én m̊aling, og højden af søjlerne viser hyppigheden af hvert
udfald, for eksempel ”atomet blev fundet i intervallet mellem xi og xi + δx”.
Denne hyppighed er bestemt af værdien af bølgefunktionen i hvert interval,
[ψ(xi)]2. I eksemplet er intervalbredden δx = 0, 2. Der er 50 m̊alinger i alt og
gennemsnittet er 1,7.

Opgave 7
Hvordan vil m̊alinger af et atoms position fordele sig, hvis atomet er beskrevet
ved en harmonisk oscillator bølgefunktion, som i Figur 6.3?

I grænsen, hvor δx gøres meget lille, bliver summen i udtrykket for middelvær-
dien til et integral. Gennemsnitspositionen er derfor:

〈x〉 =
∫ ∞
−∞

x[ψ(x)]2dx. (6.8)

For et harmonisk oscillator potential er gennemsnitspositionen lig med nul, Generelt er denne middelværdi
defineret som
〈f〉 =

R∞
−∞ f(x)[ψ(x)]2dx for en

funktion f(x).

〈x〉 = 0. Årsagen er, at fælden er centreret omkring x = 0. Der er med andre ord
lige stor sandsynlighed for at finde atomet til højre som til venstre for fældens
midte. Det giver derfor bedre mening at beregne ubestemtheden i positionen,
som matematisk er givet ved

∆x =
√
〈x2〉 − 〈x〉2 =

√
〈x2〉. (6.9)

Ubestemtheden er et m̊al for, hvor langt de enkelte m̊alinger ligger fra mid-
delværdien, som i vores tilfælde er nul. Hvis ubestemtheden er lille vil vi f̊a
næsten samme resultat, hver gang vi m̊aler atomets position. Hvis ubestemt-
heden derimod er stor vil resultaterne af de enkelte m̊alinger adskille sig meget
fra hinanden, og vi ved derfor meget lidt om hvor atomet opholder sig.

Man kan p̊a helt samme m̊ade beregne en partikels middelimpuls 〈p〉, som ogs̊a Impulsen er produktet af partik-
lens masse og fart, p = mv.er nul for et atom i en harmonisk oscillator-fælde. Det er fordi atomet liges̊a

ofte bevæger sig mod højre som det bevæger sig mod venstre. Ubestemtheden
p̊a impulsen, ∆p =

√
〈p2〉 − 〈p〉2 =

√
〈p2〉, kan vi bestemme, hvis vi kan finde

middelværdien af p2. Vi bemærker, at atomernes mid-
delhastighed, 〈v〉, godt kan væ-
re nul, selvom gennemsnitsfarten,
〈v〉, ikke er det. At middelhastig-
heden er nul betyder ikke at al-
le atomerne st̊ar stille, men blot
at der er liges̊a mange atomer,
der bevæger sig med en given fart
mod højre, som med den samme
fart mod venstre (og tilsvarende
for alle andre retninger).
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Heisenbergs ubestemthedsrelation kan nu formuleres som

∆x∆p ≥ ~
2
. (6.10)

At produktet af de to ubestemtheder i position og impuls altid skal være større
end en konstant betyder, at jo mere velbestemt den ene størrelse er, desto mere
udtværret eller ubestemt er den anden. Hvor position og impuls i den klassiske
fysik er uafhængige størrelser, hvad m̊alinger ang̊ar, s̊a hænger de i kvante-
mekanikken uløseligt sammen. S̊aledes vil en m̊aling p̊a den ene størrelse, som
mindsker dennes ubestemthed, have betydning for den anden, i den forstand
at den anden størrelses ubestemthed forøges. Hvis vi har bestemt atomets fart
(og dermed impuls) meget nøjagtigt, s̊a ved vi ikke længere hvor det befinder
sig!

Det er Heisenbergs ubestemthedsrelation, der ligger til grund for den udtværing
af stofbølger, som vi diskuterede i afsnit 4.1. N̊ar en gas køles, bliver atomernes
gennemsnitlige kinetiske energi, 〈p2〉/2m, mindre. Derfor m̊a ubestenmtheden i
atomernes impuls, ∆p, aftage. Det betyder pga. Heisenberg, at ubestemtheden
i atomernes position, ∆x, vokser, n̊ar temperaturen falder. Atomerne opfører
sig mindre og mindre som lokaliserede kugler, og mere og mere som udtværede
stofbølger.

En anden vigtig konsekvens af Heisenbergs ubestemthedsrelation er, at der al-
tid vil være bevægelse, selv ved det absolutte nulpunkt. Man skulle tro, at n̊ar
temperaturen er kædet sammen med atomernes bevægelsesenergi, vil tempera-
turen nul svare til, at atomerne st̊ar helt stille. Men forestil dig et atom, som er
lukket inde i en kasse med sidelængde, L. Den største ubestemhed vi kan opn̊a
for atomets position er da netop L. Atomet m̊a befinde sig et eller andet sted
inde i kassen! Heisenbergs ubestemthedsrelation fortæller os, at i det tilfæl-
de m̊a ubestemheden i impulsen være større end ~/2L. Den mindste kinetiske
energi atomet kan have i kassen er derfor ~2/8mL2, og farten kan s̊aledes aldrig
blive eksakt nul. Dette er en speciel kvantebevægelse, som ogs̊a eksiterer ved
det absolutte nulpunkt, og som man ikke kan udlede fra den klassiske mekanik.

6.3 Heisenbergs ubestemthedsrelation for et harmonisk
oscillator potential

Vi afslutter dette afsnit med at demonstrere Heisenbergs ubestemthedsrelation
for et atom i grundtilstanden af et harmonisk oscillator potential. Det vil sige
et atom, der er beskrevet med bølgefunktionen i ligning (6.5). For at regne
ubestemtheden ud skal vi kende

〈x2〉 =
∫ ∞
−∞

x2[ψ(x)]2dx. (6.11)

Sætter man bølgefunktionen ind finder man

〈x2〉 =
~

2mωx
, (6.12)



33

enten ved at sl̊a op i en integraltabel eller ved at benytte en computer med
symbolsk integration.

For at finde 〈p2〉 bruger vi et trick: Første led p̊a højresiden af Schrödingerlignin-
gen er som sagt den kvantemekaniske udgave af den kinetiske energi ganget med
bølgefunktionen. Men den kinetiske energi kender vi ogs̊a som 1

2mv
2 = p2/2m.

Schrödingerligningen kan derfor omskrives til

Eψ(x) =
p2

2m
ψ(x) +

1
2
mω2

xx
2ψ(x). (6.13)

Ganger vi nu begge sider af ligningen med ψ(x) og integrerer over x fra −∞
til ∞ finder vi en ny ligning

E

∫ ∞
−∞

[ψ(x)]2dx =
1

2m

∫ ∞
−∞

ψ(x)p2ψ(x)dx+
1
2
mω2

x

∫ ∞
−∞

ψ(x)x2ψ(x)dx.

(6.14)
Integralet p̊a venstresiden giver 1. Det er som diskuteret tidligere sandsynlig-
heden for at finde atomet et eller andet sted. P̊a højresiden finder vi to led:
Det første er netop 〈p2〉 (divideret med 2m) som vi leder efter. Det andet led er
〈x2〉 ganget med 1

2mω
2
x. Denne størrelse fandt vi ovenfor. Da vi allerede kender

energien for grundtilstanden, E = 1
2~ωx, kan vi nu finde 〈p2〉:

〈p2〉 = 2mE −m2ω2
x〈x2〉 = 2m

1
2

~ωx −m2ω2
x

~
2mωx

=
1
2
m~ωx. (6.15)

Vi kan nu opskrive Heisenbergs ubestemthedsrelation for et atom i grundtil-
stande af et harmonisk oscillator potential. Ganger vi ubestemthederne i posi-
tion og impuls sammen er resultatet

∆x∆p =
~
2
. (6.16)

For denne tilstand finder vi alts̊a lighedstegnet i Heisenbergs ubestemthedsre-
lation. For en generel tilstand skal produktet af de to ubestemtheder i position
og impuls være større end ~/2.





Kapitel 7

S̊adan laves et Bose-Einstein
kondensat

Bose-Einstein kondensater dannes, n̊ar atomskyer køles ned til temperaturer i
omegnen af 1 µK. Det store spørgsmål er imidlertid, hvordan man kan køle ato-
mer 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 elemen-
ter.

7.1 Laserkøling

Bill Phillips (1948-)

Steven Chu
(1948-)

Claude Cohen-Tannoudji
(1933-)

Laserkøling af atomer blev udviklet i sidste halvdel af 1980’erne, og tre af pio-
nererne, Bill Phillips, Steven Chu og Claude Cohen-Tannoudji, fik Nobelprisen
i fysik for deres arbejde i 1997. I princippet er laserkøling relativt simpelt. Fo-
restil dig, at et atom bevæger sig inde i en laserstr̊ale i retning hen mod laseren.
Hvis laserens frekvens er valgt s̊aledes, at fotonernes energi hflaser præcist pas-
ser med den energi, der skal til for at ansl̊a en elektron til en anden tilstand,
s̊a vil atomet engang imellem absorbere en foton. Udover at blive ansl̊aet vil
atomet under absorptionsprocessen optage fotonens impuls pfoton = hflaser/c,
dvs. atomet f̊ar et rekyl i retningen væk fra laseren. Da fotonimpulsen er i ret-
ningen modsat atomets bevægelsesretning vil atomets fart blive mindre - det
bremses ned. Det ansl̊aede atom vil i løbet af ca. 26 nanosekunder henfalde
tilbage til den tilstand det var i før absorptionsprocessen under udsendelse af
en ny foton, og f̊ar derved endnu et rekyl modsat den retning som fotonen blev
udsendt i under henfaldet. Der skal hundredtusindvis af absorptionsprocesser
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til at bremse et stue-temperatur atom ned til den fart, som atomer typisk har
ved en temperatur p̊a nogle f̊a mK. Hvert atom vil alts̊a blive udsat for to
rekyl, et ’absorptionsrekyl’ og et ’emissionsrekyl’, hundredetusindvis af gange.
Der er imidlertid stor forskel p̊a, hvilken indflydelse de to typer rekyl har p̊a
atomernes bevægelse. Da alle de absorberede fotoner bevæger sig fra laseren
hen mod atomet, s̊a vil alle ’absorptionsrekylene’ være i laserstr̊aleretningen.
Fotoner, der udsendes n̊ar atomet henfalder, vil derimod blive udsendt i tilfæl-
dige retninger, og summen af de omkring hundrede tusind tilfældigt pegende
’emmisionsrekyler’ er praktisk talt 0.

a) b)

Figur 7.1: Illustration af princippet bag laserkøling. a) N̊ar et atom absorberer
en foton fra en laser modtager det samtidig et rekyl i retningen væk fra laseren.
b) N̊ar elektronen senere hopper tilbage til grundtilstanden udsendes en foton
i en tilfældig retning. Midlet over mange absorptionsprocesser er rekylet fra
disse henfald nul.

Hvis atomet, før laseren tændes, har farten vstart er farten efter Nfoton absor-
ptionsprocesser vslut = vstart −Nfotonpfoton/m. Det er alts̊a antallet af absorp-
tionsprocesser, der er afgørende for, hvor meget atomet bliver nedbremset, og
jo kortere tid der er mellem absorptionsprocesserne, desto kortere tid tager det
at bremse atomet. Atomets acceleration er givet ved

a =
dv

dt
≈ ∆v

∆t
=
vslut − vstart

∆t
= −pfoton

m

Nfoton

∆t
= −pfoton

m
Γabs, (7.1)

hvor vi har indført parameteren Γabs = Nfoton/∆t, som er antallet af absorp-
tionsprocesser pr tidsenhed. Γabs kaldes ogs̊a absorptionsraten, og er afgørende
for, hvor stor en acceleration man kan opn̊a. I praksis er der en grænse for,
hvor ofte atomet kan absorbere, fordi atomet har en vis ’levetid’ i den ansl̊aede
tilstand og kun absorberer laserlyset n̊ar det ikke er exciteret. Denne grænse
er Γabs,max = 1/2τ , hvor τ er levetiden i den exciterede tilstand, som for vore
87Rb atomer er τ = 26× 10−9s.

Opgave 8
a) Beregn ’rekylhastigheden’ vr = pfoton/m = hflaser/mc for 87Rb atomer,
som har m = 87 amu , flaser = 3.84× 1014 Hz (svarende til en bølgelængde for
laserlyset p̊a 780 nm).
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b) Beregn den maksimale absorptionsrate Γabs,max for 87Rb atomer.
c) Beregn den maksimale acceleration amax = −vr Γabs,max.
d) Er den stor eller lille sammenlignet med de accelerationer vi mennesker
normalt udsættes for?

Beskrivelsen ovenfor forklarer, hvordan man kan nedbremse et atom, der bevæ-
ger sig henimod laseren. I virkeligheden best̊ar en gas af atomer, der bevæger
sig i alle mulige retninger, og for at køle gassen skal man derfor kunne nedbrem-
se atomerne, uanset hvilken retning de bevæger sig i. I praksis gøres dette ved
at bruge 6 laserstr̊aler, som alle peger ind mod origo fra henholdsvis −x, +x,
−y, +y, −z og +z-retningerne, som vist i Figur 7.4. Desuden benytter vi os af
Doppler-effekten. Du ved sikkert, at hvis en ambulance bevæger sig hen i mod
dig, vil tonen fra dens sirene lyde som om, den har en højere frekvens, end n̊ar
ambulancen bevæger sig væk fra dig, som illustreret p̊a Figur 7.2. Det kaldes
Doppler-effekten, og gælder ogs̊a for lys, hvilket vi udnytter i eksperimentet.

Figur 7.2: Illustration af Doppler-effkten. En person, som ambulancen nær-
mer sig, oplever lyden fra sirenen forskudt mod højere frekvens (kortere
bølgelængde), mens en person, som ambulancen bevæger sig væk fra, oplever
lyden fra sirenen forskudt mod lavere frekvens (længere bølgelængde).

Laserens bølgelængde er valgt s̊a foton-energien hflaser er lidt mindre end den
energi, hfatom, der skal til for at ansl̊a atomet. Grunden er, at et atom, der
bevæger sig, vil se en foton-frekvens f ′laser, der er Doppler-forskudt i forhold til
foton-frekvensen flaser for et atom i hvile. Hvis atomet bevæger sig hen mod
kilden vil den ’se’ en frekvens, der er større end laserfrekvensen (f ′laser > flaser),
og som derfor er tættere p̊a atomets overgangsfrekvens fatom. S̊a ved at gøre
foton-frekvensen mindre end atomets overgangsfrekvens opn̊ar man, at atomet
absorberer flere fotoner fra laserstr̊aler, som atomet bevæger sig hen mod, end
fra laserstr̊aler, som det bevæger sig væk fra. Dermed bremses atomerne uanset,
hvilken retning de bevæger sig i, og da gassens temperatur er proportional
med den gennemsnitlige kinetiske energi for atomerne, opn̊ar man dermed at
temperaturen falder.

Udover bevidst at forskyde foton-frekvensen for at opn̊a køling i 3 dimensioner
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hflaser
hfatom

Figur 7.3: I Dopplerkøling er laserens frekvens indstillet lavere end den ka-
rakteristiske overgangsfrekvens i atomet. Derfor vil et atom i hvile ikke kunne
absorbere fotoner fra laseren, da de ikke bærer nok energi. Men hvis atomet
bevæger sig hed mod laseren vil det se laserens frekvens Doppler-forskudt til
en højere frekvens, der matcher overgangsfrekvensen.

bruger man ogs̊a en meget svag magnetisk fælde til at holde p̊a atomerne mens
de laserkøles. Man siger derfor at atomerne fanges og køles i en magneto-optisk
fælde. I vores magneto-optiske fælde kan vi fange 1 milliard atomer og køle dem
til ca. 200 µK i løbet af nogle f̊a sekunder.

�
Laserstråle (+z)

Atomsky

spole

spole

Laserstråle (-z)

�

� Laserstråle (-y)

Laserstråle (-x) �

a)

b)

Figur 7.4: a) Magneto-optisk fælde til laserkøling af atomer. De røde cylindre
forestiller de seks laserstr̊aler - tre sæt best̊aende af to modsatrettede str̊aler -
som krydser hinanden i midten af et lufttomt glasrør. De laserkølede atomer
samler sig som en sky i skæringspunktet mellem de tre str̊ale-akser. De to
orange spoler p̊a billedet bruges b̊ade til at skabe en meget svag magnetisk fælde
under laserkølingen, og til efterfølgende at fange og transportere atomerne i en
kraftig magnetisk fælde. b) Viser et rigtigt billede af laserkølede atomer i vores
magneto-optiske fælde. Atomskyen er nogle f̊a millimeter i diameter.
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7.2 Bose-Einstein kondensat eksperimentet i Århus

Der findes i dag mere end mange Bose-Einstein kondensat eksperimenter p̊a
verdensplan. Fælles for alle disse eksperimenter er, at de gør brug af laserkøling
og langt den overvejende del bruger ogs̊a magnetisk fangning, som beskrevet
i kapitel 5. Den specifikke m̊ade som disse eksperimentelle teknikker er imple-
menteret p̊a varierer imidlertid fra forskningsgruppe til forskningsgruppe, og vi
vil derfor i dette afsnit bruge Bose-Einstein kondensat eksperimentet p̊a Aar-
hus Universitet som et eksempel p̊a, hvordan et s̊adant eksperiment kan være
bygget op.

Laserkøling i
magneto-optisk fælde

Transport i
magnetisk fælde

BEC vakuum-
kammer

BEC magnetisk
fælde

Transport-
fælde #1

Transport-
fælde #2

Figur 7.5: Skitse af Bose-Einstein kondensat eksperimentet i Århus.

Et Bose-Einstein kondensat eksperiment starter med at vi laserkøler ca. 1 mil-
liard atomer i den magneto-optiske fælde vist til højre p̊a Figur 7.5. Tempera-
turen efter laserkøling er ca. 200 µK, som er meget lavere end den temperatur
p̊a ca. 1 mK, der er nødvendig for at undg̊a, at atomerne slipper ud af den mag-
netiske fælde. Men denne temperatur er stadig meget jøjere end den kritiske
temperatur, hvor et Bose-Einstein kondensat dannes.

Vi ønsker nu at flytte atomerne ca. 1 meter fra den magneto-optiske fælde over
til ’BEC vakuumkammeret’ til venstre p̊a figuren (’BEC’ er den engelske for-
kortelse for Bose-Einstein kondensat), hvor atomskyen køles det sidste stykke
fra ca. 200 µK til nogle hundrede nanoKelvin, hvor Bose-Einstein kondensatet
dannes. Atomerne vil naturligvis ikke bevæge sig lige ud, rundt om et hjørne,
og lige ud igen, hvis ikke vi tvinger dem til det. Vi transporterer derfor ato-
merne mens de er fastholdt i flytbare magnetiske fælder (Transportfælde #1 og
Transportfælde #2 p̊a figuren). N̊ar atomskyen n̊ar frem til ’BEC vakuumkam-
meret’, overfører vi den til fælden angivet som ’BEC magnetisk fælde’ i figuren.
Denne fælde er meget stabil, hvilket er en nødvendighed for at lave et Bose-
Einstein kondensat, da selv den mindste opvarmning ville gøre det umuligt at
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køle atomskyen ned til nanoKelvin regimet.

Efter at atomskyen er blevet overført til ’BEC-fælden’ køles skyen vha. en tek-
nik kaldet fordampningskøling. Du kender med garanti fordampningskøling fra
hverdagen, det er nemlig det der sker n̊ar kaffe (eller andre varme væsker) køler
af. Ligesom atomerne i vores atomsky, s̊a har vandmolekylerne i kaffe en energi-
fordeling som afhænger af temperaturen. Jo højere temperaturen er, des flere
molekyler er der med meget energi. Det der sker, n̊ar kaffen bliver kold, er at
kun de mest energirige af vandmolekylerne har energi nok til fordampe ud i gas-
fasen, og dermed forsvinde fra væsken. Disse energirige, fordampende molekyler
har mere energi end gennemsnitsenergien af molekylerne i væsken, og derfor
falder gennemsnitsenergien af væsken efterh̊anden som de mest energirige mo-
lekyler fordamper. Da temperaturen er proportional med gennemsnitsenergien
betyder dette, at ogs̊a temperaturen falder. Det er samme princip vi bruger
til at køle vore atomerskyer. Men da de luftmolekyler der (trods vort ekstremt
lave tryk) stadig er tilbage i vakuumkammeret vil bevirke, at atomskyen grad-
vist forsvinder, bliver vi nødt til at accelerere fordampningsprocessen. Dette
gøres vha. radiobølger, som effektivt reducerer fældedybden p̊a en velkontrolle-
ret m̊ade. Fordampningskøling er en meget ineffektiv køleproces i og med, at vi
mister atomer i takt med, at gassen køles. Vi starter typisk med ca. 1 milliard
atomer ved en temperatur p̊a 200 µK, men vi skærer mere end 99% af atomer-
ne væk, n̊ar vi køler skyen ned til den kritiske temperatur for Bose-Einstein
kondensation. Vi har typisk kun 1 million atomer tilbage, n̊ar kondensatets
dannes. Dette er dog nok atomer til at lave en masse spændende eksperimenter
med Bose-Einstein kondensatet.

Figur 7.6: Ved fordampningskøling sænkes højden af den magnetiske sk̊al hvori
atomerne holdes fanget. Herved kan de varmeste atomer, som har mest energi,
undslippe fælden. De resterende atomer har en lavere gennemsnitsenergi og
derfor en lavere temperatur.

N̊ar fordampningskølingen er overst̊aet, skal det egentlige eksperiment udføres,
og derefter m̊ales udfalder af eksperimentet ved at tage et billede af atomforde-
lingen enten i fælden eller - som oftest - op til 60 ms efter at fælden er slukket,
s̊a atomskyen har haft mulighed for at udvide sig. Det tager ca. 1 minut at
lave et Bose-Einstein kondensat, inklusive laserkøling, transport og fordamp-
ningskøling. Man har derefter typisk nogle sekunder til at studere kondensatet
inden det bliver varmet op og bliver en termisk sky. Næsten alle eksperimenter
afsluttes ved at der tages et billede af atomskyen, som forklaret nedenfor. Dette
ødelægger kondensatet, og der skal derfor laves et nyt kondensat til hver eneste
m̊aling.
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7.3 Billeder af atomskyer

Eksperimenter med ultrakolde atomer - uanset om de er del af en termisk
sky eller danner et Bose-Einstein kondensat - afsluttes næsten altid med at
man tager et billede af atom-fordelingen med et digitalt kamera. Ofte lader
man atomskyen ekspandere før man tager billedet. Ekspansionstiden er op til
60 ms. Som vist i Figur 7.7, foreg̊ar billedtagningsprocessen p̊a den m̊ade,
at man sender en laserstr̊ale igennem atomskyen. Laserstr̊alen skal opfylde to
kriterier:

1. Frekvensen af laserstr̊alen skal være valgt s̊aledes at lyspartiklernes (foto-
nernes) energi passer perfekt med energi-forskellen mellem to af atomer-
nes tilstande. Dermed bliver lyset absorberet meget effektivt af atomerne.

2. Laserstr̊alen skal være meget større end atomskyen. Atomerne vil absor-
bere/fjerne lys fra de dele af laserstr̊alen som g̊ar gennem atomskyen, og
atomerne giver derved anledning til en skygge i laserstr̊alen.

Hvor meget lys der rammer en given pixel (firkant) p̊a digitalkameraet afhænger
af, hvor mange atomer som lyset, der rammer den p̊agældende pixel, har været
’i kontakt’ med. Jo flere atomer, des mere lys er blevet absorberet, og des
mindre lys rammer derfor kameraet i den p̊agældende pixel.

N̊ar vi tager billeder af atom-tæthedsfordelingen, kan vi ikke se, hvor langs
str̊aleretningen atomerne er placeret. Alle atomer i eksempelvis den bl̊a (eller
røde) del af laserstr̊alen i Figur 7.7 vil bevirke, at der mangler lys i samme pixel
p̊a kameraet. Det vi m̊aler, n̊ar vi tager absorptionbilleder, er derfor ikke den 3-
dimensionelle tæthedsfordeling, men derimod den s̊akaldte optiske tæthed (p̊a
engelsk ’Optical Density’), som er proportional med integralet af atomtætheden
langs laserstr̊alens udbredelsesretning:

OD (x, z) = σ

∞∫
−∞

n (x, y, z) dy. (7.2)

Proportionalitetskonstanten σ er et m̊al for, hvor godt et atom er til at absor-
bere lyset, vi sender ind p̊a det.
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Digitalt kamera
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Atomsky

Figur 7.7: Princippet bag absorptionsbilleder af atomskyer. En laserstr̊ale sen-
des igennem atomskyen og derefter ind p̊a et digitalkamera. Atomerne absorbe-
rer noget af lyset og efterlader en mørk skygge i laserstr̊alen. Der tages normalt
to billeder: et med atomer til stede og et uden atomer. For hvert af digital-
kameraets pixels beregnes den optiske tæthed OD(x, z) (I. bloch, Universität
Mainz).



Kapitel 8

Rumlige tæthedsfordelinger

Langt de fleste eksperimenter, som studerer Bose-Einstein kondensater, afslut-
tes med at man tager et billede af atomskyen. N̊ar man tager et billede af
atomskyen måler man, hvordan atomerne fordeler sig i rummet. Den rumlige
fordeling af atomer er givet ved atom-tætheden (ogs̊a kaldet atom-densiteten),
som matematisk betegnes n(x, y, z). Vi skal i dette kapitel se p̊a de matematiske
udtryk for n(x, y, z) for Bose-Einstein kondensater og for ’termiske’ atomskyer,
dvs. atomskyer som er for varme til at danne et Bose-Einstein kondensat. Vi
starter i hvert af disse tilfælde med at beskrive atomfordelingen i den harmoni-
ske fælde. Men da de fleste billeder tages 10-60 ms efter at fælden er slukket,
skal vi ogs̊a bruge matematiske udtryk som beskriver, hvordan atomskyen udvi-
der sig (ekspanderer) efter slukning af fælden. Grunden til at det er interessant
at undersøge atomskyens form og ekspansion er, at Bose-Einstein kondensatets
form og ekspansion er vidt forskellig fra formen og ekspansionen af en termisk
atomsky. Disse forskelligheder er en konsekvens af, at et Bose-Einstein konden-
sat er et kvantemekanisk system som er beskrevet ved Schrödingerligningen,
mens en termisk sky er et ’klassisk system’ som er beskrevet ved Newtons me-
kanik. Måden, hvorp̊a atomskyen udvider sig, vil derfor vise, om vi har dannet
et Bose-Einstein kondensat eller ej.

8.1 Termiske atomskyer

N̊ar man laver et Bose-Einstein kondensat starter man altid med en sky af ter-
miske atomer i en harmonisk fælde, som har en temperatur p̊a nogle hundrede
mikroKelvin (µK). Disse atomer køles vha. radiobølger ned til temperaturer
under 1 µK, hvor kondensatet dannes. Dette afsnit handler om, hvordan atom-
fordelingen for en termisk atomsky ser ud, og hvordan skyen ekspanderer n̊ar
man slukker for fælden. Hvordan atomerne i praksis køles er beskrevet nærmere
i kapitel 7.

Atomfordelingen i fælden er beskrevet ved atomtætheden, som er antallet af
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atomer pr volumenenhed i et givet punkt i rummet. Det matematiske udtryk
for atomtætheden af en termisk sky er:

ntermisk (x, y, z) = n0 exp

[
− x2

s2
x,0

− y2

s2
y,0

− z2

s2
z,0

]
(8.1)

hvor parametrene sx,0, sy,0 og sz,0 bestemmer bredden af atom-fordelingen
i x−, y− og z−retningerne. Disse breddeparametre afhænger af atomskyens
temperatur T og fældens vinkelfrekvenser, og er givet ved:

si,0 =

√
kBT

1
2mω

2
i

, i = {x, y, z} , (8.2)

hvor m er atomernes masse og kB er Boltzmanns konstant. Parameteren n0 er
atomtætheden i midten af fælden, som man let kan se ved at sætte x = y =
z = 0 i ligning (8.1). Udtrykket for n0 er:

n0 = Nωxωyωz

(
πm

2kBT

)3/2

(8.3)

hvor N er det totale antal atomer i atomskyen. En højere temperatur betyder,
atomernes middelenergi er større, og de derfor er i stand til at kravle længere
op ad siderne p̊a magnetsk̊alen, hvori de er fanget. Derfor vil skyens størrelse,
som er beskrevet ved breddeparametrene, vokse, hvis temperaturen stiger. N̊ar
skyen bliver breddere, m̊a tætheden i midten falde. Denne opførsel er indeholdt
i formel 8.1.

x

y

z

Figur 8.1: Illustration af tæthedsfordelingen n(x, y, z) for atomerne i en termisk
sky. Skyen er aflang p̊a grund af formen p̊a fælden. Bemærk, at tætheden er
størst i midten af fælden (x=y=z=0).

Det er karakteristisk for en termisk sky, at breddeparameterne sx,sy og sz og
den centrale tæthed n0 afhænger af temperaturen T . N̊ar temperaturen falder
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bliver breddeparametrene mindre, og dermed bliver atomskyen mindre. Den
centrale atomtæthed n0, derimod, vokser n̊ar temperaturen falder.

Opgave 9
a) Beregn breddeparametrene sx,0, sy,0 og sz,0 for en termisk sky med tempera-
turen T = 400 nK i en fælde med fælde-vinkelfrekvenser ωx = ωy = 2π×224 Hz
og ωz = 2π × 19 Hz.
b) Lav en graf, der viser atomtætheden langs x-aksen og langs z-aksen for
T = 400 nK og T = 800 nK.

8.2 Ekspansion af en termisk sky

Slukker man for fælden vil den termiske sky udvide sig, da der ikke længere er
noget, der holder p̊a atomerne. Under ekspansionen er atomtætheden er stadig
givet ved formel (8.1), men breddeparametrene vil vokse, s̊a skyen bliver større.
I takt med at atomerne spredes ud flader tætheden og skyen bliver tyndere.

Jo højere temperaruren af gassen er, desto hurtigere bevæger atomerne sig i
middel rundt i fælden. N̊ar atomskyen slippes løs, vil den den udvide sig hur-
tigt, hvis atomerne har en høj fart, og kun langsomt, hvis atomerne næsten st̊ar
stille. Derfor vil breddeparametrene vokse hurtigere, jo større temperaturen er.
Det betyder, at man kan bestemme gassens temperatur ved at m̊ale breddepa-
rametrene i de forskellige retninger som funktion af ekspansionstiden t. Det er
denne m̊ade man m̊aler temperaturen af ultrakolde gasser p̊a; nanoKelvin ter-
mometeret er alts̊a baseret p̊a ekspansionen af atomskyen. I øvelserne hørende
til dette notesæt kan du bestemme temperaturen af kolde atomskyer ved at
analysere, hvordan de udvider sig.

Tid

TidFigur 8.2: Det er karakteristisk for en termisk atomsky at den med tiden bliver
rund, n̊ar den udvider sig, uanset formen af skyen i fælden før den slippes fri.

N̊ar ekspansionstiden bliver tilstrækkelig stor bliver alle bredderne ens, dvs.
skyen bliver rund. Dette sker selvom fældefrekvenserne ikke er ens, og skyen
derfor ikke er rund i fælden. At skyen bliver rund under ekspansion er et vigtigt
karakter-træk for en termisk sky. Som vi skal se i de kommende afsnit vil et
Bose-Einstein kondensat ekspandere helt anderledes. Pga. at et Bose-Einstein
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kondensat skal opfylde Heisenbergs ubestemthedsrelation vil det ekspandere
hurtigere i x− og y−retningerne, hvor Bose-Einstein kondensatet er lille i fæl-
den, end i z−retningen. Efter f̊a millisekunder vil skyen derfor blive større langs
x− og y−retningerne end langs z−retningen.

Hvis man ønsker at lave en graf, der viser, hvordan atomskyen form afhænger
af f.eks. ekspansionstiden, skal man beskrive skyens form ved hjælp af et tal. Til
det formål vælger man normalt forholdet mellem atomskyens breddeparametre
sx (t)/sz (t) (som er identisk med sy (t)/sz (t) , da ωx = ωy). For en termisk
sky nærmer dette breddeforhold sig værdien 1 jo længere skyen udvider sig,
som det ses p̊a figur 8.3. Det svarer til at skyen er rund. Breddeforholdets
afhængighed af ekspansionstiden er uafhængig af temperaturen. Figuren viser
ogs̊a hvordan breddeforholdet afhænger af ekspansionstiden for Bose-Einstein
kondensater. Dette vil blive beskrevet i det næste afsnit.
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Figur 8.3: Breddeforhold sx(t)/sz(t) for atomskyer som funktion af ekspan-
sionstid t. Den grønne stiplede kurve er for en termisk sky. Den bl̊a kurve viser
breddeforholdet for et Bose-Einstein kondensat. Bemærk, at Bose-Einstein kon-
densat kurven krydser et breddeforhold p̊a 1. Dette er en konsekvens af at et
Bose-Einstein kondensat er et kvantefysisk system, som skal opfylde Heisen-
bergs ubestemthedsrelation.

8.3 Bose-Einstein kondensater

Vi vil nu se nærmere p̊a atomtætheden af et Bose-Einstein kondensat i fælden.
Som beskrevet tidligere udgør atomerne i et Bose-Einstein kondensat én stor,
sammensmeltet stofbølge. En anden m̊ade at udtrykke det p̊a er, at alle ato-
merne i kondensatet er beskrevet med den samme bølgefunktion ψ(x). I den
magnetiske sk̊al, som holder atomerne fanget s̊a vi, at bølgefunktionen for et
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enkelt atom ser ud som i formel (6.5). Det ville være nemt, hvis det s̊a var
nøjagtig den samme bølgefunktion, der beskrev et Bose-Einstein kondensat i
fælden. Men s̊a simpelt er det desværre ikke. Årsagen er, at atomerne i konden-
satet vekselvirker med hinanden, hvilket ændrer kondensatets størrelse og form.
De atomer vi arbejder med frastøder hinanden, s̊a overordnet set betyder det,
at de gerne vil være s̊a langt væk fra hinanden som muligt. Denne indbyrdes
p̊avirkning atomerne imellem giver anledning til endnu et led i Schrödingerlig-
ningen.

Derudover skal vi i princippet behandle en bølgefunktion, der ikke kun afhæn-
ger af positionen langs x-aksen, men ogs̊a af y og z. En s̊adan bølgefunktion
ψ(x, y, z) beskriver den kvantemekaniske bevægelse af atomerne i 3 dimensio-
ner, som i eksperimentet. S̊aledes er [ψ(x, y, z)]2δxδyδz sandsynligheden for at
finde et atom i en lille kasse med volumen δxδyδz omkring punktet (x, y, z).
Men da det er ganske kompliceret at se p̊a det fulde tre-dimensionelle problem,
vil vi nøjes med at betragte bevægelsen langs med x-aksen og ”glemmer”de to
andre dimensioner foreløbingt.

I det tilfælde kan Schrödinger ligningen for atomerne i Bose-Einstein konden-
satet skrives som

Eψ(x) = − ~2

2m
ψ′′(x) +

1
2
mω2

xx
2ψ(x) + gn(x)ψ(x). (8.4)

Det sidste led er det nye, som vi m̊a tilføje for at kunne beskrive et Bose-
Einstein kondensat. Dette led er proportionalt med atomtætheden n (x) og kan
betragtes som en vekselvirkninsgsenergi, der skyldes, at et givet atom ’mærker’
de andre atomers tilstedeværelse pga. vekselvirkningerne. Styrken af denne
p̊avirkning er givet ved parameteren g, og er g positiv (hvad den er for vore
87Rb atomer) vil tilstedeværelsen af de andre atomer give en tilvækst i potentiel
energi. Atomerne frastøder hinanden.

Umiddelbart er det ikke muligt at løse denne differentialligning analytisk (dvs.
at finde et matematisk udtryk for løsningen ψ (x)), men differentialligningen
kan dog løses p̊a en computer. Heldigvis viser det sig, at man kan opn̊a et
ganske simpelt, tilnærmet udtryk, som er meget tæt p̊a den rigtige løsning,
hvis man ser bort fra det første led i Schrödingerligningen, som svarer til den
kinetiske energi.

Man kan med rette spørge, hvorfor man dog kan gøre dette? Svaret skal findes
i, hvor store de enkelte led i ligning (8.4) er i forhold til hinanden, og hvad
deres effekt er. Vi vil gerne finde tilstanden med den lavest mulige energi, alts̊a
grundtilstanden, og vi kan f̊a en ide om hvordan den vil se ud ved at studere
de tre led i (8.4) hver for sig. Det første led beskriver den kinetiske energi, og
er givet ved den dobbelt afledte af kondensatets bølgefunktion. Den dobbelt
afledte af en funktion er matematisk set krumningen af funktionen. Hvis vi
er ude efter den bølgefunktion, der svare til den laveste kinetiske energi, skal
vi derfor isoleret set gøre ψ(x), s̊a flad som mulig, hvilket svarer til at sprede
atomskyen ud, s̊a den bliver større og tyndere. Den potentielle energi fra fæl-
den har derimnod den modsatte virkning. Jo læmgere atomerne er fra midten
af fælden, desto større er deres potentielle energi. Derfor vil det andet led i
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(8.4) søge at presse skyen sammen. Det sidste led beskriver den ekstra energi
p̊a grund af vekselvirkningen mellem atomerne. Da de frastøder hinanden er
vekselvirkningsenergien mindst, hvis atomerne er langt fra hinanden, og derfor
er virkningen af dette led den samme som den kinetiske energi, nemlig at gøre
bølgefunktion bred. Effekten af de tre led er illustreret i figur 8.4. Udstræknin-
gen af kondensatet er ebstemt ved balancen mellem de tre forskellige bidrag til
energien.

Figur 8.4: Skematisk illustration af effekten af de tre led i Schrödingerligningen
for et Bose-Einstein kondensat. Kondensatet er vist med rødt. Fældepotentialet
er indikeret med den grønne kurve.

P̊a baggrund af dette kan man forst̊a, hvorfor det kan være i orden at se bort
fra den kinetiske energi i Schrödingerligningen for Bose-Einstein kondensatet.
B̊ade den kinetiske energi s̊avel som vekselvirkningsenergien vil gerne gøre kon-
densatet s̊a stort som muligt, mens den potentielle energi forsøger at presse
kondensatet sammen. Det specielle ved vekselvirkningsenergien er, at den af-
hænger af atomtætheden i kondensatet, som vokser, n̊ar antallet af atomer i
skyen øges. Hvis man forestiller et stort Bose-Einstein kondensat med mange
atomer (i eksperimentet har vi mere end hundrede tusind) vil vekselvirkningsle-
det i ligning (8.4) have meget større betydning end det første led, der beskriver
den kinetiske energi. Derfor kan man for et tilstrækkeligt stort Bose-Einstein
kondensat se bort fra den kinetiske energi. Hvis man gør det, f̊ar man en meget
simplere Schrödingerligning givet ved udtrykket:[

1
2mω

2
xx

2 + gn (x)
]
ψ(x) = Eψ(x). (8.5)

Udfra denne ligning er det ikke svært at beregne tæthedsfordelingen, man di-
viderer bare med bølgefunktionen, ψ(x), p̊a begge sider og isolerer n(x):

n (x) =
E − 1

2mω
2
xx

2

g
. (8.6)

Atromtætheden er maksimal i midten af fælden, og har der værdien n(x =
0) = E/g. G̊ar man væk fra origo aftager tæthedsfordelingen som en ’omvendt
parabel’ indtil den f̊ar værdien 0. Endnu længere væk fra origo er tætheden
ogs̊a 0, da man jo ikke kan have et negativt antal atomer pr volumenhed.
Energien, E, i Schrödingerligningen afhænger af, hvor mange atomer, N0, der
er i kondensatet.

Som beskrevet ovenfor har et Bose-Einstein kondensat af frastødende ato-
mer omtrent samme form som en omvendt parabel. Kondensatets størrelse
kan angives som afstanden fra origo ud til det punkt hvor atomtætheden
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bliver nul. Vi begrænsede os overnfor til at se p̊a en enkelt retning, men
beskrivelsen kan generaliseres til den rigtige tre-dimensionelle situation. Gør
man det finder man, at kondensatets størrelse langs x-aksen og y-aksen er:
Rx = Ry =

√
2E/mω2

x = 4.4 × 10−6 m, og langs z-aksen bliver kondensatets
størrelse Rz =

√
2E/mω2

z = 71× 10−6 m. Bose-Einstein kondensatet vil alts̊a
have en væsentlig større udstrækning i den retning, hvor fældefrekvensen er
mindst end i de to andre retninger.

8.4 Ekspansion af et Bose-Einstein kondensat

N̊ar et Bose-Einstein kondensat slippes løs fra fælden vil det ligesom en termiske
sky udvide sig. Men hvor en termisk atomsky ender med at blive rund, n̊ar den
udvider sig, vil et Bose-Einstein kondensat beholde sin form, n̊ar den udvider
sig. S̊a hvis det er aflangt i fælden før det slipes løs, vil det stadig være aflangt
efter lang tids udvidelse, blot større. Derudover vil kondensatet være roteret
90◦ i forhold til den orientering det havde i fælden. Det er illustreret i figur 8.5.

Tid

Tid

Figur 8.5: I modsætning til en termisk sky bliver et Bose-Einstein ikke rundt
n̊ar det udvider sig, men er stadig aflangt, som i fælden. Det er blot større og
formen er drejet med 90◦. Det skyldes Heisenbergs ubestenthedsrelation.

Denne særegne udvidelse af et Bose-Einstein kondensat skyldes at atomerne
opfører sig som stofbølger,og kan forst̊as ud fra Heisenbergs ubestemthedsre-
lation. I fælden er kondensatet længst langs z-aksen og smallest langs x- og
y-retningen. Det betyder at vi ved mere om, hvor atomerne befinder sig langs
x og y end langs z. Ubestemheden ∆x og ∆y er alts̊a mindre end ∆z. Det
betyder ifølge Heisenberg, se ligning (6.10), at ubestemthederne i impulsen i x-
og y-retningen, ∆px og ∆py, er større end ubestemtheden i z-retningen, ∆pz.
Det betyder, at atomernes middelfart er størst i de retninger, hvor kondensatet
er smallest og midst i den retning, hvor kondensatet har den største udstræk-
ning. Derfor vil atomskyen for et kondensat udvide sig hurtigst i de retninger,
hvor skyen starter med at være mindst. Efter lang tids udvidelse vil atomskyen
derfor være større i x- og y-retningen end langs z, s̊a den har form som en
pandekage. P̊a vores billeder, hvor vi ikke kan se skyens udtrsækning langs y,
har den derfor samme form som i fælden, men drejet med 90◦.

Det giver os en m̊ade at skelne mellem en termisk sky, som opfører sig klassisk,
og et Bose-Einstein kondensat, der er styret af kvantemekanikken. Ved blot at
se p̊a formen af en atomsky, der har udvidet sig, kan man afgøre om den opfører
sig som en termisk sky, eller om den er kold nok til at atomerne har dannet et
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Bose-Einstein kondensat. Er skyen rund er atomerne termiske, hvis skyen efter
udvidelse stadig er aflang har man et kondensat.

N̊ar Bose-Einstein kondensatet ekspanderer vil Rx vokse hurtigere end Rz, og
breddeforholdet vil derfor vokse. Som vist i Figur 8.3 vil kondensatet efter
ca. 10 ms have et breddeforhold p̊a 1 (kondensatet er rundt) og derefter er
breddeforholdet større end 1, hvilket alts̊a viser, at Bose-Einstein kondensatet
er et kvantefysisk system.



Kapitel 9

Perspektiver

Kvantefysikken blev født for mere end hundrede år siden og fandt sin nu-
værende formulering med Schrödingers beskrivelse af kavantemekanikken for
stofbølger i 1920’erne. Men selv om teorien har mange år p̊a bagen lærer vi
stadig nye ting om, hvordan naturen grundlæggende er indrettet. Det er spe-
cielt gennem eksperimenter, at vi finder nye aspekter af kvantemekanikken. At
atomerne ien kold gas kan smelte sammen til én stor stofbølge blev forudsagt
af Einstein i 1925, men det tog 70 år at efterprøve hypotesen om Bose-Einstein
kondensater. Inden da var det ikke teknisk muligt at køle atomer til de ufatte-
ligt lave temperaturer som et Bose-Einstein kondensat kræver. I mellemtiden
blev laseren opfundet, og siden inds̊a man, at lasere kan bruges til at køle
atomer, som beskrevet i denne note.

Nu kan man s̊a lave Bose-Einstein kondensater i laboratoriet og ved at stu-
dere disse kondensater, lærer vi mange nye ting om, hvordan kvantefysikken
fungerer. Men kondensater har ogs̊a potentielle anvendelser. P̊a mange m̊ader
opfører atomerne i et Bose-Einstein kondensat sig ligesom fotonerne fra en la-
ser. Atomerne i kondensatet marcherer som soldater i samme takt, præcis som
fotonerne fra en laser svarer til bølger, der allesammen svinger med den samme
frekvens og forstærker hinanden. P̊a basis af den analogi har man konstrue-
ret en atomlaser , som best̊ar af et Bose-Einstein kondensat, hvorfra en str̊ale
af atomer langsomt lækker ud. Disse atomer svarer til lysstr̊alen fra en laser.
Lasere bruges i dag i mange forskellige sammenhænge ligefra CD- og DVD af-
spillere, til kirugi til køling af atomer. Det er endnu for tidligt at tænke sig,
hvad en atomlaser kan bruges til, men man kan forestille sig at, den tynde
str̊ale af atomer, der alle opfører sig helt ens, kan bruges til at tegne atomare
mønstre p̊a en overflade. Det vil være brugbart til desig af computerchips med
endnu mindre kredsløb end dem man teknisk kan lave i dag.

Derudover kan Bose-Einstein kondensater bruges til at fabrikere atomure med
endnu bedre præcision end dem man har i øjeblikket. I et atomur er ”vise-
ren”løst sagt svingningerne i et atom. Mere præcist m̊aler man p̊a frekvensen
af det lys, som atomer udsender, n̊ar en elektron i atomet springer fra en be-
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stemt kvantetilstand til en anden. Et sekund er s̊aledes defineret som den tid
det tager lyset udsendt ved et bestemt kvantespring i cæsium atomer at svinge
9.192.631.770 gange. En af begrænsningerne p̊a den præcision hvormed disse
svingninger kan m̊ales, og dermed en begrænsning p̊a hvor godt man kan angive
et sekund, er at atomerne er i bevægelse. Frekvensen af det lys, som atomer-
ne udsender bliver Doppler-forskudt (se Afsnit 7.1) , m̊ar atomerne bevæger
sig, og det introducerer en usikkerhed. Men i et Bose-Einstein kondensat st̊ar
atomerne næsten stille, og deres Doppler-skift vil være minimalt. Derfor kan
det være en fordel at konstruere et atomur udfra kondenserede atomer. I det
tilfælde vil man kunne opn̊a en præcision p̊a mindre end 10−15, svarende til at
atomuret ville være 32 millioner år om at tabe et sekund.



Bilag A

Mere om temperaturbegrebet

I afsnit 4.1 postulerede vi en direkte sammenhæng mellem temperaturen af en
gas og atomernes middelfart. Hvis du ikke er tryg ved denne sammenhæng, kan
du tænke p̊a idealgasligningen

PV = nmolRT, (A.1)

der for et givent volumen af den beholder, hvori vi opbevarer gassen, V , og antal
partikler, nmol (m̊alt i mol), angiver sammenhængen mellem temperaturen, T ,
og trykket, P . Størrelsen R = NAkB kaldes for gaskonstanten, og er produktet
af to fundamentale konstanter, nemlig Avogadros tal , NA = 6, 02 · 1023 mol−1,
som er antallet af partikler per mol, og Boltzmanns konstant, kB.

Lad os se p̊a hvordan trykket hænger sammen med atomernes gennemsnitlige
fart. Trykket er et udtryk for den kraft, hvormed atomerne rammer beholderens
vægge. Mere præcist er trykket impulsoverførslen per tids- og arealenhed fra
gassen til væggene. Hvis vi kalder impulsoverførslen for ∆p og beholderens
vægge har arealet A er vi alts̊a interesserede i at bestemme

P =
N

A

∆p
∆t

. (A.2)

Vi har ganget med antallet af atomer i gassen, N = nmolNA, for at f̊a det totale
tryk. Her er ∆t den tid, der i gennemsnit g̊ar mellem et enkelt atoms kollisioner
med væggene. Dette tidsinterval er proportionalt med atomernes middel-fart,
〈v〉, og afhænger derudover af, hvor stor en beholder vi har gassen i. Lad os
sige at beholderen er en kasse med sidelængden L. I det tilfælde tager det i
middel et atom tiden ∆t ≈ L/〈v〉 at bevæge sig fra den ene ende af kassen til
den anden.

Den gennemsnitlige impulsoverførsel til væggene ved er ∆p ≈ 2m〈v〉. Det kan
vi forst̊a, hvis vi husker, at farten er størrelsen af hastigheden, som er en vektor.
Hastigheden angiver b̊ade hvor hurtigt et atom bevæger sig og i hvilken retning.
Impulsen er blot hastigheden ganget med atomets masse, og er derved ogs̊a en
vektor. N̊ar atomet rammer væggen, skifter det retning, men ændrer ikke sin
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fart. Hastighedsvektoren før kollisionen med væggen er alts̊a lige s̊a lang som
hastighedsvektoren efter kollisionen, men de to vektorer peger i modsat retning.
Deres forskel giver impulsoverførslen, se figur A.1.

m!v"

!m"v#

Figur A.1: Illustration af impulsoverførsel ved kollision med en væg. Før kol-
lisionen er atomets impuls m〈v〉. Bagefter har impulsen skiftet retning, men
størrelsen er den samme, s̊a pilene er lige lange. Impulsoverførslen er forskellen
∆p = m〈v〉− (−m〈v〉) = 2m〈v〉. Vi ser p̊a et simplificeret tilfælde, hvor atomet
rammer væggen vinkelret. Generelt vil der være en vinkelafhængighed, men
den betyder ikke noget for størrelsesordenen af impulsoverførslen, som er det
eneste vi er interesserede i her.

Det sidste vi mangler for at finde trykket, er væggenes samlede areal, som
er proportionalt med L2. Da vi mest er interesserede i hvordan gastrykket i
kassen afhænger af 〈v〉, ser vi bort fra konstanter af størrelsesordenen 1. Vi
finder derfor at trykket er P ≈ Nm〈v〉2/L3 = Nm〈v〉2/V , da kassens volumen
netop er L3. Fra idealgasligningen kan følgelig aflæse at gassens temperatur og
atomernes gennemsnitlige fart hænger sammen som

m〈v〉 ≈
√
mkBT , (A.3)

hvilket er det resultat vi anvender i afsnit 4.1.


