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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
Het FOM-programma 'Quantum Gases' is gericht richt op de studie van ijle atomaire gassen in 
de limiet van sterke wisselwerking. Niet alleen is de ideale gas benadering onbruikbaar maar 
ook de benadering door een mean field is vaak niet toepasbaar. Dit in tegenstelling tot ander 
onderzoek aan ultrakoude gassen waarbij mean field wel goed werkt, waar de wisselwerking 
wordt uitgezet tot het niveau dat quantum-optische aspecten van de atomen zichtbaar worden 
of waarbij het gas wordt onderworpen aan optische of magnetische roosters. 
 
Het programma kent twee experimentele speerpunten plus een sterke theoretische component. 
De theorie heeft aan de wieg gestaan van het programma als geheel en is deels binnen en deels 
vooruitgaand aan het programma uitgevoerd. Met het beschikbaar komen van experimentele 
resultaten wordt aandacht besteed aan flankerend theoretisch onderzoek.  
 
De speerpunten zijn Long-range Quantum Gases (03QG05-Walraven/Shlyapnikov), Interacting 
Bose gas in a waveguide (03QG06-Van Druten) and Theory of Quantum Gases (03QG07-
Shlyapnikov). In 2009 heeft de midterm evaluatie plaatsgevonden. Het eerste deelproject heeft 
in 2009 een cum laude proefschrift opgeleverd (T.G. Tiecke).  
 
Voortgang Long-range Quantum Gases (03QG05-Walraven): 
Hier gaat het om quantum ontaarde mengsels van een licht (Li-6) en een zwaar (K-40) Fermi 
gas. Wij hebben in kaart gebracht aan welke condities voldaan moet worden om met behulp 
van een Feshbach resonantie het mengsel sterk wisselwerkend te maken. Aan het begin van 
het onderzoek bestond er alleen zekerheid dat er minstens één geschikte resonantie beschik-
baar moest zijn onder 3000 Gauss. Als resultaat van ons onderzoek zijn er nu honderden van 
dit soort resonanties geïdentificeerd, waarvan wij de meest waardevolle (breed en bij laag 
veld) ook experimenteel hebben gekarakteriseerd met behulp van distillatie van Li-6 uit een 
Li-6/K-40 mengsel uit een optische val (highlight 2009). Hoewel er al lang onderzoek wordt 
gedaan aan Feshbach resonanties was er geen model beschikbaar waarmee efficiënt grote 
aantallen van Feshbach resonties nauwkeuring voorspeld konden worden. In het kader van 
het proefschrift van T.G. Tiecke is dit ontwikkeld en experimenteel geverifieerd. Dit onderzoek 
is in samenwerking gedaan met de theorie groepen van Kokkelmans (Vidi-TU/e), Julienne 
(NIST) en de experimentele groep van Grimm (Innsbruck). Het model staat bekend onder de 
naam asymptotic bound-state model (ABM).  
 
In flankerend theorieonderzoek is in samenwerking met de groep van D.S. Petrov p-golf ver-
strooiing bestudeerd van K-40 atomen aan K-40/Li-6 asymptotic bound states. Als gevolg van 
exchange van Li-6 kan hier een ongebruikelijke lange-dracht-interactie (1/r2) worden waar-
genomen tussen de K-40 atomen. We hebben gevonden dat als gevolg van deze interactie K-
40/Li-6/K-40 gevormd kunnen worden met een levensduur van 1 sec. Dit is nieuws omdat dit 
het eerste langlevende (zwakgebonden) 3-deeltjes system in de quantumgassen blijkt te zijn. 
De zogenaamde Efimov trimers die tot nu toe zijn bestudeerd hebben een levensduur van 
hooguit enkele milliseconden. Het is de bedoeling om dit nieuwe type (non-Efimov) timers 
experimenteel waar te nemen. 
Binnen het project 03QG05 is de promovenda A. Ludewig in de laatste fase van haar onder-
zoek. Zij zal naar verwachting eind 2010 promoveren. Een nieuwe postdoc (F. Spiegelhalder) 
heeft het team versterkt. 
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Voortgang Interacting Bose gas in a waveguide (03QG02-Van Druten/Shlyapnikov): 
Hier gaat het om naaldvormige quantum-ontaarde gassen van bosonen (Rb-87). Het bijzon-
dere van deze systemen is dat de interactie sterker wordt naarmate de dichtheid lager is.  
 
Hier wordt volop gewerkt aan een variant op 'spin-charge separation'. Met een hele innova-
tieve methode is het mogelijk om met behulp van radiogolven de drie interacties in een cohe-
rent mengsel van twee componenten te verstemmen, waardoor dit systeem in theoretisch 
opzicht exact integreerbaar wordt. De metingen zijn in volle gang en naar verwachting zal de 
promovendus (P. Wicke) in 2010 promoveren.  
Flankerende theorie bij dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met C. Westbrook en 
I. Bouchoule (Palaiseau). Binnen het Instituut voor Theoretische Fysica in Amsterdam bestaat 
grote ervaring met exact oplosbare systemen. In de groep Caux wordt gewerkt aan het bereke-
nen van de impulsverdelingen in 1D Bose gassen en aan de exacte thermodynamica van het 
twee-component 1D Bose gas (in samenwerking met A. Klauser/J. van den Brink, Leiden) met 
het oog op geplande experimenten binnen ons FOM programma.  
 
Voortgang Theory of Quantum Gases (03QG07-Shlyapnikov): 
De productiviteit van G.V. Shlyapnikov is als vanouds aanzienlijk. Als belangwekkend resul-
taat moet hier het werk aan gassen van fermionische polaire moleculen worden genoemd, 
zoals die geproduceerd kunnen worden uit een mengsel van de K-40 en Li7 quantumgassen. 
In samenwerking met N. Cooper in Cambridge heeft hij laten zien dat door opsluiting in een 
2D-geometrie met behulp van een microgolfveld een attractieve interactieve dipool-dipool 
wisselwerking geïnduceerd kan worden die aanleiding geeft tot p-wave pairing en super-
fluïditeit. Het systeem is bijzonder omdat hier sprake is van een px+ipy phase die interessant is 
vanuit het oogpunt van topologisch beschermde quantuminformatie verwerking.  
Voor wat betreft de 1D systemen heeft Slyapnikov ondermeer gewerkt aan een model voor 
spin-1 bosonen met repulsieve wisselwerking en antiferromagnetische exchange. De lage-
energie effectieve veld theorie heeft de vorm van spin-charge gescheiden systeem waarbij het 
spin deel beschreven wordt met een Tomonaga–Luttinger Hamiltoniaan en het 'ladingsdeel' 
door het O(3) non-linear sigma model. Bij een geschikte verhouding van de dichtheid-dicht-
heid tot spin-spin interactie wordt het model exact integreerbaar. 
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  FOM - 03.1409/11 
 datum: 01-01-2010 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
 
Number 87. 
  
Title (code) Quantum gases (QG) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. J.T.M. Walraven 
  
Duration 2004-2012 
  
Cost estimate M€ 3.0 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The objective of this programme is to investigate properties of dilute quantum gases both 
experimentally and theoretically and to develop new methods for the manipulation and 
control of these gases using externally applied fields. 
 
b. Background, relevance and implementation 
The physics of quantum gases has been soaring since the discovery of Bose-Einstein 
condensation (BEC) in trapped gases of alkali atoms and has rapidly become a mature field 
with a rich output and which is still expanding into new directions. The quantum gases 
display the whole spectrum of interesting collective phenomena as interacting many-body 
systems which is so well known from condensed matter physics. Experimental and theoretical 
research has revealed that these systems behave as superfluids with non-trivial phase 
coherence properties and dynamics. Much of the interest and excitement about the quantum 
gases is derived from their accessibility for the precision methods of modern quantum optics. 
This has enabled the implementation of entirely new experimental approaches that tightly 
bind fundamental interests to opportunities for future application. Among the directions being 
explored within this field is suitability for use in atom lasers, atomic clocks, interferometers 
and for quantum information processing. 
 
This programme focuses on the experimental and theoretical exploration of the role of strong 
interactions in both bosonic and fermionic quantum gases. During the first phase of the 
programme the apparatus was developed to investigate mixtures of the fermionic quantum 
gases 40K and 6Li and of 1 D quantum gases of the bosonic quantum gas 87Rb. In the Fermi 
mixtures strong interactions can be induced by tuning to an interacomponent Feshbach 
resonance. In the bosonic gas the strong interactions appear – counter intuitively – by going to 
very low densities in 1D geometries, where strong correlated motion appears as the result of 
so-called fermionization of the system. 
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ 1) < 2009 2010 2011 2012 2013 2014 > 2015 Totaal 

FOM-basisexploitatie 2.186 98 100 - - - - 2.384 

FOM-basisinvesteringen 355 150 100 - - - - 605 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 2.541 248 200 - - - - 2.989 
1) Aanvullend stelt de UvA een budget van k€ 601 (inclusief k€ 171 investeringsmiddelen) beschikbaar. 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-03.1408 
b) Ex ante evaluation: FOM-03.1824 
c) Decision Executive Board: FOM-03.2015/D 
d) Midterm evaluation: FOM-09.1017 
e) Decision Executive Board: FOM-09.1521/D 
 
 
Remarks 
The final report will be submitted in 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MG par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: 100% COMOP 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 
 

FOM-programma 'Quantum gases' (nr. 87) 
 
INPUT personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  
 WP/V WP/T OIO NWP    

totaal op activiteitenniveau 
(in k€ ) 

2004 p.m. p.m. p.m. p.m. 168 

2005 p.m. p.m. p.m. p.m. 329 

2006 - 3,4 2,5 - 469 

2007 - 1,5 3,0 - 402 

2008 - - 3,0 - 270 

2009 - - 2,7 - 137 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit

vakpublicaties  

  

2004 - 6 15 - 

2005 1 7 21 - 

2006 - 4 12 - 

2007 - 4 23 - 

2008 1 6 29 2 

2009 1 7 33 - 

 
 
Promoties 

2005 
Christian Buggle, 11 oktober 2005, FOM-A-26. 
 
 
2008 
Aaldert van Amerongen, 30 mei 2008, FOM-A-26. 
 
2009 
T.G. Tiecke, 15 december 2009, FOM-A-26. 
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Werkgroep FOM-A-26

Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. Walraven

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Prof. G.V. Shlyapnikov

FOM-programma Quantum gases

Titel van het project + nummer Long range quantum gasses 03QG01

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

SP Kraft GASTEN 01 jan 2008 31 dec 2008

D Petrov GASTEN 01 sep 2009 30 sep 2009

A Ludewig OIO 01 okt 2005 30 jun 2010

TG Tiecke OIO 01 okt 2004 30 apr 2010

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

F.H.L. Essler, G.V. Shlyapnikov GV, and A.M. Tsvelik, On the spin-liquid phase of
one-dimensional spin-1 bosons: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 
------, February 2009 , P02024, 2009

1.

T. Vekua, S.I. Matveenko, and G.V. Shlyapnikov, Curvature effects on magnetic susceptibility
of 1D attractive two-component fermions, JETP LETTERS, 90, 315, 2009

2.

N.R. Cooper and G.V. Shlyapnikov, Stable topological phase of fermionic polar molecules, 
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 103, 155302, 2009

3.

S.I. Matveenko, D.L. Kovrizhin, S. Ouvry, and G.V. Shlyapnikov, Vortex structures in rotating
Bose-Einstein condensates, PHYSICAL REVIEW A, 80, 063621, 2009

4.

J. Levinsen, T. G. Tiecke, J. T. M. Walraven, and D. S. Petrov, , Atom-dimer scattering and
long-lived trimers in fermionic mixtures, PHYSICAL REVIEW LETTERS, 103, 152202, 
2009

5.

T.G. Tiecke, S.D. Gensemer, A. Ludewig, and J.T.M. Walraven, A high-flux 2D MOT source
for cold lithium atoms, PHYSICAL REVIEW A, 80, 013409, 2009

6.

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

D.S. Petrov, C. Salomon, and G.V. Shlyapnikov, Molecular regimes in ultracold Fermi gases, 
Cold Molecules: Theory, Experiment, Applications , 355-398, R. Krems, W. Stwalley, B.
Friedrich, CRS Press, 978-1-4200-5903-8, 2009

1.

d. Proefschriften

T.G. Tiecke, Feshbach resonances in ultracold mixtures of the fermionic quantum gases 6Li
and 40K, 15 dec 2009, J.T.M. Walraven, Universiteit van Amsterdam, , 978-90-9024900-1

1.

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

G.V. Shlyapnikov, Bose-condensed gases in random potentials, Non-equilibrium dynamics1.
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and correlations in strongly interacting systems, 26 jan 2009, Cambridge, USA
G.V. Shlyapnikov, New trends with BEC and degenerate fermions, Quantum Physics with
photons and atoms, 03 feb 2009, Les Houches, France

2.

G.V. Shlyapnikov, Bose-condensed gases in disorder, Disordered quantum systems, 16 mrt
2009, Dresden, Germany

3.

G.V. Shlyapnikov, New quantum phases with fermionic polar molecules, Research Frontiers
in Ultracold Atoms, 04 mei 2009, Trieste, Italy

4.

G.V. Shlyapnikov, Stable topological phase of fermionic polar molecules, Quantum
Simulation with Cold Atoms and Molecules, 26 mei 2009, Aspen, USA

5.

G.V. Shlyapnikov, Topological phase of ultracold polar molecules, International workshop on
Low-Dimensional Quantum Condensed Matter, 06 jul 2009, Amsterdam, Netherlands

6.

G.V. Shlyapnikov, New phases of ultracold fermionic polar molecules, International
conference on Laser Physics, 13 jul 2009, Barcelona, Spain

7.

G.V. Shlyapnikov, Vortex structures in rapidly rotating two-dimensional Bose gases, 
International workshop on Mesoscopics, Nanostructures, and Nuclear Systems, 10 aug 2009, Seattle
Seattle, USA

8.

G.V. Shlyapnikov, Bose-condensed cold gases, International school ''Ultracold quantum gases
of atoms and molecules", 05 sep 2009, Les Houches, France

9.

G.V. Shlyapnikov, New phases of fermionic polar molecules, International workshop
''Dipolar quantum gases'', 30 sep 2009, Stuttgart, Germany

10.

G.V. Shlyapnikov, Stable topological phase of fermionic polar molecules, International
workshop ''Condensed matter physics with cold atoms'', 07 okt 2009, Beijing, China

11.

G.V. Shlyapnikov, Novel phases in gases of fermionic polar molecules, International
symposium on Frontiers in Physics, 08 dec 2009, Orsay, France

12.

T.G. Tiecke, Exploring the width of Feshbach resonances in 6Li-40K mixtures, FerMix 2009
Meeting, 03 jun 2009, Trento, 2009

13.

J.T.M. Walraven, Collisional and thermodynamic properties of ultracold gases, Les Houches
Summerschool, 27 sep 2009, Les Houches, France

14.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

T.G. Tiecke, Feshbach resonances in 6Li-40K mixtures (oral), JILA seminar Jin/Cornell , 26
okt 2009, Boulder, USA

1.

T.G. Tiecke, Feshbach resonances in 6Li-40K mixtures (oral), MIT seminar Ketterle, 29 okt
2009, Cambridge, USA

2.

T.G. Tiecke, Feshbach resonances in 6Li-40K mixtures (oral), ETH Zurich seminar
Esslinger, 10 okt 2009, Zurich, Switzerland

3.

T.G. Tiecke, Feshbach resonances in 6Li-40K mixtures (oral), IQOQI Innsbruck seminar
Grimm, 16 nov 2009, Innsbruck, Austria

4.

T.G. Tiecke, Feshbach resonances in 6Li-40K mixtures (oral), LMU Munchen seminar
Bloch, 17 nov 2009, Munchen, Germany

5.

T.G. Tiecke, Feshbach resonances in 6Li-40K mixtures (oral), RKU Heidelberg seminar
Oberthaler/Weidemuller/Jochim, 01 dec 2009, Heidelberg, Germany

6.

T.G. Tiecke, A. Ludewig, S. Kraft, S.D. Gensemer and J.T.M. Walraven , A fermion mixture
of ultracold 6Li and 40K (poster), FOM-Physics@Veldhoven 2009, 20 jan 2009, Veldhoven, 
Netherlands

7.

A. Ludewig, T.G. Tiecke, S. Kraft, S.D. Gensemer and J.T.M. Walraven , A fermion mixture
of ultracold 6Li and 40K (poster), DPG tagung, 02 mrt 2009, Hamburg, Germany

8.

T.G. Tiecke, S.D. Gensemer, A. Ludewig and J.T.M. Walraven, Clean, Bright and Cold a 2D
MOT beam source for lithium atoms (poster), FerMix 2009 Meeting, 03 jun 2009, Trento, 
Italy

9.

T.G. Tiecke, A. Ludewig, S. Kraft, S.D. Gensemer and J.T.M. Walraven , Feshbach
resonances in mixtures of 6Li-40K (poster), 33rd Annual Meeting NNV AMO LUNTEREN
2009, 06 okt 2009, Lunteren, Netherlands

10.

T.G. Tiecke, M. Goosen, A. Ludewig, S. Gensemer, S. Kraft, S. Kokkelmans, J.T.M.
Walraven , Search for broad Feshbach resonances in the 6Li-40K mixture (poster), BEC
2009, 05 sep 2009, San Feliu de Guixols, Spain

11.

J.T.M. Walraven, Mixtures of Fermionic Gases (oral), Colloquium FOM-Institute AMOLF,
20 apr 2009, Amsterdam, Netherlands

12.
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20 apr 2009, Amsterdam, Netherlands

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

J.T.M. Walraven: Chairman AERES visiting committee Laboratoire Kastler-Brossel
(ENS-Paris) January 29-30 2009.

1.

J.T.M. Walraven: Member AERES visiting committee Laboratoire Collisions Agregats
Reactivite (LCAR-Toulouse) November 23-24 2009

2.

J.T.M. Walraven: Member Fachberat Max Planck Institute for Quantum Optics (Garching) 3.

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-A-26

Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. Walraven

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's
N.J. van Druten

FOM-programma Quantum gases

Titel van het project + nummer
Interacting Bose gas in a waveguide

03QG02

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

P Wicke OIO 01 jul 2006 30 jun 2010

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

N.J. van Druten, Atom chips and one-dimensional Bose gases (oral), CQT Seminar, TU
Eindhoven , 16 nov 2009, Eindhoven, Netherlands

1.

N.J. van Druten, P. Wicke, J.J.P. van Es, A.H. van Amerongen, and S. Whitlock (oral), 
Studying integrability in the 1D Bose gas using atom chips, RF dressing and interference , 
40th Annual Meeting of the APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics , 13
mei 2009, Charlottesville, USA

2.

Philipp Wicke, Jan-Joris van Es, Shannon Whitlock, Klaasjan van Druten , Tunable
interactions in a one-dimensional spinor quantum gas (oral), 33rd Meeting of the AMO
section of the Nederlandse Natuurkundige Vereniging, 06 okt 2009, Lunteren, Netherlands

3.

A.F. Tauschinsky, R.M.T. Thijssen, S.M. Whitlock, N.J. van Druten, H.B. van Linden van den
Heuvell, R.J.C. Spreeuw, Investigating Rydberg-Rydberg and Rydberg-Surface Interactions
on an Atom Chip (oral), 33rd Meeting of the AMO section of the Nederlandse
Natuurkundige Vereniging, 06 okt 2009, Lunteren, Netherlands

4.

P. Wicke, J.J.P. van Es, A.H. van Amerongen, S. Whitlock and N.J. van Druten, Spin5.
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P. Wicke, J.J.P. van Es, A.H. van Amerongen, S. Whitlock and N.J. van Druten, Spin
dynamics in one dimension (poster), Bose-Einstein Condensation 2009 - Frontiers in
Quantum Gases , 05 sep 2009, Sant Feliu de Guixols, Spain

5.

P. Wicke, S. Whitlock, J.J.P. van Es, A.H. van Amerongen, and N.J. van Druten, Matter-wave
interference on an atom chip (poster), DPG Fruehjahrstagung, 02 mrt 2009, Hamburg, 
Germany

6.

P. Wicke, S. Whitlock, J.J.P. van Es, A.H. van Amerongen, N.J. van Druten , Matter-wave
interference on an atom chip (poster), FOM-Physics@Veldhoven, NL, 20-21 januari 2009 ,
20 jan 2009, Veldhoven, Netherlands

7.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen

 
- 14 -


	FP87 (10.0628) + voorwoord COMOP
	verwerkt - FP87 definitief



