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SAMENVATTING 

In het kader van dit afstudeeronderzoek zijn experimenten verricht aan de 

fotonstatistiek van metastabiele neonatomen in het stralingsveld van een 

laserbundel. De atomen worden aangeslagen naar een energieniveau van waaruit 

ze slechts naar het oorspronkelijke niveau kunnen vervallen, zodat de atomen 

zich als twee-niveausystemen gedragen. De spreiding van het aantal spontane 

emissies tijdens de interactie is kleiner dan de waarde in het geval van een 

Poisson-statistiek: de statistiek is sub-Poisson. Dit is bijzonder, want het 

betekent dat we te maken hebben met een essentieel quanturnverschijnsel van 

stralingsvelden. Het sub-Poisson-effect is sterk afhankelijk van de 

intensiteit van het stralingsveld. 

De fotonstatistiek is gemeten in een experiment met twee elkaar loodrecht 

snijdende bundels: een goed gecollimeerde bundel metastabiele neonatomen en 

een dye-laserbundel. Tengevolge van de resonante stralingsdruk wordt de 

atoombundel typisch 1 mrad afgebogen. Bovendien wordt de bundel verbreed, o.a. 

als gevolg van de spreiding van het aantal spontane emissies. Uit meting van 

het afbuigingsprofiel van de atoombundel kan het karakter van de 

fotonstatistiek worden afgeleid. 

Bij verschillende waarden van de laserintensiteit zijn afbuigingsprofielen 

gemeten. Hierbij is het theoretisch voorspelde sub-Poisson-karakter van de 

fotonstatistiek van de spontane emissie gebleken. Systematische fouten in de 

meetresultaten verhinderen echter de beoogde reconstructie van het volledige 

verband tussen de fotonstatistiek en de intensiteit van het stralingsveld. 

Suggesties voor verbeteringen van de experimentele situatie worden gegeven, 

die in de komende maand zullen worden uitgevoerd. 



INHOUIB>PGA VE 

HOOFISIUK 1: INLEIDING 

H<X>FISIUK 2: TIIEORIE 

2.1 Een vrij atoom in een laserbundel 

2.2 Rabi-oscillaties 

2.3 Stationaire bovenniveaubezetting 

2.4 Polarisatie-effecten 

2.5 De verzadigingsintensiteit 

2.6 Fotonstatistiek 

2.7 Stralingsdruk en fotonstatistiek 

H<X>FISIUK 3: EXPERIMENT 

1 

8 

8 

8 

9 

12 

13 

15 

20 

22 

3.1 Overzicht van het experiment 22 

3.2 De laserbundel 23 

3.2.1 Frequentie 23 

3.2.2 PoLarisatie 25 

3.2.3 Bundetuorm 26 

3.2.4 Vermogen 28 

3.2.5 Uittijning 29 

3.2.6 Lichtweg 30 

3.3 De neonbundel 32 

3.3.1 Opstetting 32 

3.3.2 Thermische metastabietenbron 32 

3.3.3 Metastabietendetector 34 

3.3.4 De time-of-Ftight methode 34 

3.3.5 BundeLprofiet 35 

3.4 De meetprocedure 35 

3.5 Uitzwaaiing en fysische verbreding 39 

3.6 Experimentele verbredingseffecten 41 

3.6.1 De TOF-verbreding 42 

3.6.2 De .intensiteitsverbreding • 42 

3.7 Compensatie van het magnetisch veld van de aarde 43 



HOOFIETUK 4: DATAVERWERKING 46 

4.1 De ruwe data 46 

4.2 De bovenniveaubezetting en Q-parameter 48 

4.2.1 Verwerking van de ruwe data 48 

4.2.2 GemiddeLde uitzwaaiing en totaLe uitzwaaibreedte 50 

4.2.3 Bovenniveaubezetting en Q-parameter 51 

4.3 Interpretatie van de metingen 52 

4.3.1 De experimenteLe condities 52 

4.3.2 Het ingroei-effect 53 

4.3.3 Het uitzwaai-DoppLer-effect 61 

4.4 Foutenanalyse 64 

HOOFIETUK 5: EXPERIMENTELE RESULTATEN EN DISUJSSIE 65 

5.2 Verwerking 65 

5.2.1 VoLLedige resuLtaten bij 220 MW 65 

5.2.2 ResuLtaten voor aLLe vermogens bij 794 m/s 70 

HOOFIETUK 6: SWfOPMERKINGEN 72 

APPENDIX A: HET ENERGIENIVEAUsaJEMA VAN NEON 73 

LITERATUUR 75 



1 INLEIDING 

Twee-niveausysteem 

Het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden op het gebied van de 

wisselwerking van een vrij atoom met een laserstralingsveld. In de eenvoudigst 

denkbare situatie gedraagt het atoom zich als een twee-niveausysteem. Dit is 

een systeem dat twee verschillende energietoestanden kent, een boven- en een 

benedenniveau, op een bepaalde energie-afstand van elkaar. Tussen de niveau's 

zijn optische overgangen mogelijk. 

Effectief twee-niveausysteem 

In de praktijk bestaat er geen atomair twee-niveausysteem. In bepaalde 

omstandigheden kan het echter voorkomen, dat een atoom zich als een 

twee-niveausysteem gedraagt. We spreken dan van een "effectief 

twee-niveausysteem". 

Dit doet zich voor in de volgende situatie. Het atoom is geprepareerd in 
·'· 

een energieniveau (het benedenniveau) van waaruit het niet spontaan kan 

vervallen. Door een laser wordt het atoom naar een tweede niveau (het 

bovenniveau) aangeslagen. Gegeven de frequentie van de laser, is aanslag naar 

een ander niveau onmogelijk. Vanuit het bovenniveau is spontaan verval slechts 

mogelijk naar het oorspronkelijke benedenniveau. Ook is vanuit het 

bovenniveau, gegeven de frequentie van de laser, geen overgang door absorptie 

naar een hoger niveau mogelijk. 

Quanturnoptica 

Aan twee-niveausystemen wordt theoretisch en experimenteel onderzoek 
I 

verricht in de quantumoptica. Deze tak van de natuurkunde houdt zich bezig 

met: 

1. de wisselwerking van quanturnsystemen met stralingsvelden; 

2. quanturneigenschappen van stralingsvelden. 

Als modelsysteem is een twee-niveausysteem door zijn eenvoud zeer 

aantrekkelijk voor onderzoek naar de wisselwerking tussen straling en materie. 

Fotonstatistiek 

Eén van de probleemgebieden in de quanturnoptica vormt de fotonstatistiek, 
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bijvoorbeeld de statistiek van de spontaan geëmitteerde fotonen van een 

twee-niveausysteem in een stralingsveld. Wat hieronder in concreto wordt 

verstaan, wordt duidelijk uit het volgende. We laten een twee-niveausysteem 

gedurende een bepaalde tijd wisselwerken met een laserstralingsveld dat 

precies is afgestemd op de overgang tussen de twee niveau's. We nemen hierbij 

aan, dat de wisselwerkingstijd zó groot is, dat het systeem vele malen door 

het ~~ralingsveld wordt aangeslagen naar het bovenniveau. Evenzovele malen 

vervalt het systeem naar het benedenniveau, hetzij door gestimuleerde, hetzij 

door spontane emissie. 

Door het statistische karakter van spontane emissie volgt het aantal 

spontane emissies gedurende de wisselwerkingstijd een kansverdeling waarvan de 

spreiding ongelijk aan nul is. Deze kansverdeling vormt het probleem van de 

fotonstatistiek van de spontane emissie. Hier beperken we ons verder tot de 

verwachtingswaarde van de spreiding van het aantal uitgezonden fotonen. 

Photon antibunching 

Zonder diepgaande theoretische beschouwingen kunnen we reeds kwalitatieve 

uitspraken doen over de aard van de statistiek. Daartóé gebruiken we de 

Poisson-statistiek ter vergelijking. Gebeurtenissen die onafhankelijk van 

elkaar plaatsvinden en een van de tijd onafhankelijke kansverdeling hebben 

vertonen de Poisson-statistiek. Dit betekent bijv. dat de spreiding van het 

aantal gedurende een bepaalde tijd optredende gebeurtenissen gelijk is aan de 

wortel van de verwachtingwaarde van het aantal. 

De fotonstatistiek van de spontane emissie wijkt af van de 

Poisson-statistiek, doordat de achtereenvolgende spontane emissies niet 

volledig onafhankelijk van elkaar zijn. Direct na elke spontane emissie 

bevindt zich het atoom immers in het benedenniveau. Het moet eerst naar het 

bovenniveau worden aangeslagen, vóórdat de volgende emissie mogelijk is. 

"Direkt" na een emissie is de kans op een volgende 'derhalve "gelijk aan" nul. 

Beschouwd als een rij gebeurtenissen in de tijd lijken de spontane emissies 

elkaar af te stoten; dit verschijnsel wordt "photon antibunching" genoemd. 

In 1977 werd pboton antibunching voor het eerst waargenomen door H.J. 

Kimble, M. Dagenais en L. Mande!, in een experiment met twee-niveau-atomen 

(natrium) in een laserbundel [KIMB 79]. Het bijzondere aan dit verschijnsel 

is, dat het alleen kan worden begrepen in het kader van een 

quanturn-elektrodynamische beschrijving van het stralingsveld. Kimbie et. al. 

noemden het experiment tevens een vrij direct bewijs voor het bestaan van 

atomaire quantumsprongen. 
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Sub-Poisson-fotonstatistiek 

Onder geschikte experimentele omstandigheden leidt photon antibunching tot 

een fotonstatisiek met een spreiding kLeiner dan die van een 

Poisson-statistiek: de fotonstatistiek is dan een sub-Poisson-statistiek. Met 

"ge~chikte experimentele omstandigheden" worden de mate waarin de frequentie 

van het stralingsveld gelijk is aan de overgangsfrequen-tie {het resonant 

zijn) en de bandbreedte {het monochromatisch zijn) van het veld bedoeld. 

M.b.v. een laser kunnen deze omstandigheden bij uitstek worden gereali-seerd. 

De mate waarin de fotonstatistiek het sub-Poisson-karakter vertoont is verder 

sterk afhankelijk van de intensiteit van het stralingsveld. Het effect is het 

grootst, als de intensiteit gelijk is aan de verzadigingswaarde van de 

overgang. Het verdwijnt daarentegen voor zeer kleine of zeer grote waarden van 

de intensiteit. 

Theoretisch onderzoek 

Aan het probleem van de fotonstatistiek van de spontane emissie van een 

twee-niveausysteem in een stralingsveld is veel theoretisch onder-zoek 

verricht. In 1979 toonde L. Mandel voor het eerst aan, dat de spontane emissie 

een sub-Poisson-statistiek volgt [MAND 79]. Hij voerde daarbij de parameter Q 

in, om de afwijking van de fotonstatistiek t.o.v. de Poisson-statistiek uit te 

drukken: 

Q 

Hierin is ONf
2 de variantie van het aantal spontane emissies gedurende de 

interactietijd en N {het gemiddelde aantal) de variantie zoals die in het 

geval van een Poisson-statistiek zou zijn. Voor het geval van een exact op de 

overgang tussen de twee niveau's afgestemd monochromatisch (coherent) 

stralingsveld leidde hij een uitdrukking af voor Q als functie van de 

veldintensiteit. Q is negatief voor alle intensiteiten en heeft een minimum 

van - 3
/ 4 bij de verzadigingsintensiteit van de overgang; dit betekent dat de 

spreiding van het aantal fotonen de helft is van de waarde die volgens een 

Poisson-statistiek zou gelden. 

Op dit baanbrekende artikel volgden publicaties met een tendens naar meer 
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algemeen geldige resultaten. De in verschillende combinaties voorkomende 

beperkingen op de toepassing betreffen de begintoestand van het 

twee-niveausysteem, de interactietijd, de monochromaticiteit van het 

stralingsveld en de afwijking van de veldfrequentie t.o.v. de 

overgangsfrequentie (verstemming); de resultaten zijn alle geldig voor 

willekeurige veldintensiteiten. Het resultaat van Mandel is geldig voor een 

twe~-~iveausysteem dat bij het begin van de interactie reeds in de stationaire 

toestand is, in een monochromatisch en exact afgestemd stralingsveld. 

De invloed van een verstemming van het veld op Q werd onderzocht door R.J. 

Cook [COOK 80]. Hij ontdekte dat de fotonstatistiek van een sub-Poisson- naar 

een super-Poisson-statistiek (Q > 0) overgaat, als de verstemming een bepaalde 

kritische waarde overschrijdt. Hij concludeerde dat photon antibunching niet 

noodzakelijk leidt tot een sub-Poisson-fotonstatistiek, in tegenstelling tot 

wat Mandel gesuggereerd had. De geldigheid van het resultaat van Cook is 

beperkt tot het geval van interactietijden die groot zijn t.o.v. de levensduur 

voor spontaan verval van het bovenniveau. 

In 1981 gaf Cook de eerste exacte uitdrukking in gesloten vorm voor de 

volledige kansverdelingsfunctie van het aantal spont~e emissies in een 

bepaalde interactietijd [COOK 81]. Van deze functie is Q het genormeerde 

tweede moment. Ofschoon een theoretische doorbraak, is zijn resultaat voor ons 

hier minder relevant, omdat we ons beperken tot Q en niet geïnteresseerd zijn 

in de kansverdelingsfunctie zelf. 

Een jaar later publiceerde D. Lenstra exacte uitdrukkingen voor de 

verwachtingswaarde en de variantie van het aantal spontane emissies gedurende 

een bepaalde interactietijd [LENS 82]. Volgens bovenstaande 

definitievergelijking kan Q hieruit direct worden berekend. Lenstra's 

uitdrukkingen zijn geldig voor een willekeurige begintoestand van het 

twee-niveausysteem, voor willekeurige interactietijden en voor een 

willekeurige verstemming van het veld (en, zoals a~le hier genoemde 

theoretische bevindingen, voor een willekeurige veldintensiteit). De eis van 

een monochromatisch stralingsveld blijft echter gelden. 

De fotonstatistiek onder niet-monochromatische excitatie werd bestudeerd 

door S. Singh [SINGH 83] en door H.F. Arnoldus enG. Nienhuis [ARNO 83]. Zij 

onderzochten de invloed op Q van een eindige bandbreedte van het exciterende 

veld resp. een combinatie van een bandbreedte en een verstemming. Arnoldus en 

Nienhuis ontdekten dat de aard van de fotonstatistiek (sub- danwel 

super-Poisson) volledig bepaald wordt door de combinatie van bandbreedte en 

verstemming en derhalve onafhankelijk is van bijv. de veldintensiteit. 

Verstemming veroorzaakt een tendens in de richting van een 

4 



super-Poisson-statistiek. De "omslagwaarde", waarbij de fotonstatistiek een 

super-Poisson-karakter krijgt, neemt hierbij toe met de bandbreedte; als de 

bandbreedte echter een bepaalde kritische waarde overschrijdt, is de 

statistiek altijd sub-Poisson. Deze resultaten zijn afgeleid voor een 

twee-niveausysteem in een stationaire toestand en voor lange interactietijden. 

"EXperimenteel onderzoek 

Een voor de hand liggende manier van experimentele toetsing van de theo

retische voorspellingen is het tellen van de fluorescentiefotonen van een 

atomair (of ander) effectief twee-niveausysteem in een resonant 

laserstralingsveld. Een enorm praktisch nadeel van deze methode is echter de 

lage (orde 10-2
) detectie-efficiëntie van optische detectiesystemen. 

Theoretisch is aangetoond, dat de sterkte van het sub-Poisson-karakter van de 

statistiek van de waargenomen fotonen recht evenredig is aan deze 

detectie-efficiëntie. Betrouwbaar aantonen van het sub-Poisson--karakter in 

een dergelijk experiment stelt derhalve zeer hoge eisen. Ondanks deze 

moeilijkheid is het in 1983 aan R. Short en L. Mande~ gelukt [SHOR 83]. Zij 

voerden het experiment uit voor één waarde van de intensiteit van het 

laserveld, nl. bij benadering de helft van de verzadigingsintensiteit van de 

overgang. Theoretisch heeft Q onder ideale omstandigheden bij deze intensiteit 

de waarde - 2
/ 3 • Vermenigvuldiging met de totale detectie-efficiëntie van hun 

experiment ter grootte van 0.004 resulteert in de waarde die zij konden 

verwachten: Q = -0.0027. Het experimentele resultaat van Short en Mandel was 

Q = -0.0023 ± 25 %, een waarde die met hun verwachting in overeenstemming is. 

St ral ingsdruk 

Een andere manier om de spontane emissie te be~tuderen is een indirekte en 

maakt gebruik van de stralingsdruk van een laserbundel op een 

twee-niveausysteem. Als een fotonabsorptie gevolgd wordt door spontane 

emissie, wordt er een netto-impuls op het systeem overgedra-gen, met als 

verwachtingswaarde de fotonimpuls. Als de absorptie gevolgd wordt door 

gestimuleerde emissie, is er geen netto-impulseffect. De overgedragen 

netto-impuls in het eerste geval heeft ook een zekere spreiding; deze 

spreiding wordt bepaald door de (theoretisch bekende en experimenteel 

geverifieerde) ruimtelijke verdeling van de spontane emissie. Samen met deze 

"ruimteverdelingsstatistiek" bepaalt de eigenlijke fotonstatistiek volledig de 

statistiek van de overgedragen impulsen op een ensemble van twee-niveausyste-
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men in een laserstralingsveld. Meting van deze impulsstatistiek is derhalve 

direkt te interpreteren als meting van de fotonstatistiek. 

Het effect van een statistiek van fotonimpulsen op bijv. atomaire twee-

niveausystemen is alleen dán meetbaar, als de atomen in de bewegingsrichting 

van de fotonen, in de richting van de laserbundel derhalve, een te verwaarlo

zen impulsspreiding bezitten. Dit wordt gerealiseerd in een experiment met een 
~ I 

goed gecollimeerde atoombundel die loodrecht een laserbundel snijdt. Door de 

stralingsdruk wordt de atoombundel afgebogen; uit de statistiek van deze 

afbuiging kan de fotonstatistiek van de spontane emissie worden afgeleid. Het 

eerder genoemde nadeel van een lage detectie-efficiëntie bij de methode van 

het rechtstreeks tellen van de fotonen is in deze opzet afwezig; de effectieve 

detectie-efficiëntie is zelfs gelijk aan één: elk atoom "onthoudt" alle 

impulseffecten en "telt" derhalve alle spontane emissies. 

In zijn artikel van 1980 steldeCook dit type experiment voor als test van 

de theoretisch afgeleide vergelijkingen voor Q [COOK 80]. Door Y.Z. Wang et. 

al. is deze test daadwerkelijk uitgevoerd [WANG 85]. Net als Short en Mandel 

voerden zij hun experiment uit voor één laserintensiteit. Zij kozen de waarde 

waarbij Q het theoretische minimum - 3
/ 4 heeft: de ve~~digingsintensiteit van 

de overgang. Het resultaat van hun meting was Q = -0.79 ± 0.14. Het grote 

verschil met het resultaat van Short en Mandel is duidelijk, en daarmee het 

voordeel van de stralingsdruk-methode boven de methode van directe detectie 

van de fluorescentie. 

Doel van het afstudeeronderzoek 

De voor de hand liggende volgende stap is een experiment waarin het volle

dige verband tussen de fotonstatistiekparameter Q en de intensiteit van het 

laserstra-lingsveld wordt bepaald, met de stralingsdruk als 

experimenteerprincipe. Uit-voering van dit experi~ent is het doel van dit 

afstudeeronderzoek. Hierbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke 

nauwkeurigheid en een zo groot mogelijk interval van waarden van de 

intensiteit van het laserveld. 

Uitvoering 

Het experiment wordt uitgevoerd m.b.v. de bundelmachine "Looptijd II". In 

deze opstelling wordt een goed gecollimeerde bundel neonatomen gevormd. Deze 

bevinden zich gedeeltelijk in het metastabiele energieniveau 3 P2 met 

elektronenconfiguratie {1s2 2s2 )2p5 3s1
, dat een levensduur heeft van de orde 
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van seconden. Dit niveau functioneert als bene-denniveau. De atoombundel 

snijdt loodrecht de bundel van een dye-laser. Deze slaat de atomen aan naar 

het 3 D3 -niveau, dat een elektronenconfiguratie 2p5 3p1 heeft en een levensduur 

van ongeveer 20 nanoseconden. Dit niveau vormt het bovenniveau van ons 

systeem. Door excitatie met circulair gepolariseerd laserlicht wordt bereikt, 

dat het sys-teem een goede benadering van een twee-niveausysteem is. De 

wissEilwerkingstijd varieert met de snelheid van de atomen en bedraagt 

gemiddeld enkele micro-seconden. 

Tijdens hun vlucht door de laserbundel krijgen de atomen een extra impuls, 

loodrecht op hun eigen bewegingsrichting. De atoombundel wordt daardoor 

"uitgezwaaid" (afgebogen). Op een bepaalde afstand achter het snijpunt met de 

laserbundel wordt de atoombundel met een smal diafragma in de uitzwaairichting 

afgetast en gedetecteerd. Uit de uitzwaaiing kan uiteinde-lijk de 

fotonstatistiek van de spontane emissie worden bepaald. 

Toekomst 

Met dit experiment begeeft de groep A.O.W. zich op het onderzoeksterrein ... 

van de quantumoptica. Het ligt in de bedoeling van de groep de opstelling 

Looptijd II na het sub-Poisson-experiment te gebruiken voor experimenten op 

het gebied van het transversaal met een laser koelen van atoombundels. Deze 

experimenten hebben, naast de relevantie voor de quantumoptica, een zeer groot 

praktisch belang voor het onderzoek van de groep op het gebied van de 

botsingsfysica, doordat zij het mogelijk maken zeer intense gecollimeerde 

atoombundels te produceren. 
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2 THEORIE 

2.1 Een vrij atoom in een laserbundel 

We bekijken de wisselwerking van een vrij atoom met een laserbundel. We 

beperken ons tot de situatie waarin het atoom een effectief twee-niveausysteem 

is (~\e hoofdstuk 1): er zijn alleen overgangen mogelijk tussen een 

niet-ontaard benedenniveau i en een niet-ontaard bovenniveau k. De constante 

voor spontaan verval van k naar i is Ak. De laserbundel veronderstellen we in 

ruimte en tijd coherent, homogeen van intensiteit, monochromatisch en in goede 

benadering in frequentie afgestemd op de overgang tussen de niveau's. (Strikt 

genomen wordt coherentie geïmpliceerd door monochromaticiteit.) Door zijn 

coherentie is het elektromagnetische veld in de laserbundel ter plekke van het 

atoom te beschouwen als een zuivere elektromagnetische trilling. 

Het gedrag van het atoom in deze situatie kunnen we beschrijven aan de 

hand van de bezettingsgraad van het bovenniveau, kortweg 

"bovenniveaubezetting", als functie van de tijd. De waarde ervan wordt bepaald 

door de waarden van Aw, I en Ak; hierbij is Aw het verschil tussen de 

laserfrequentie w en de frequentie w0 van de overgang·· tussen de niveau' s i en 

ken is I de intensiteit van de laserbundel. 

2.2 Rabi-oscillaties 

Als we spontane emissie buiten beschouwing laten, oscilleert de 

bovenniveaubezetting tussen de waarden nul en maximaal één; dit verschijnsel 

staat bekend als "Rabi-oscillatie" en ontstaat primair door de coherentie van 

het veld. Met de beginvoorwaarde nk(O) = 0 wordt de bovenniveaubezetting op 

tijdstip t, nk(t), gegeven door (bijv. [ALLE 75]): 

= t (2.1) 

Hierin is 0 de Rabi-frequentie. De waarde ervan wordt bepaald door het 

overgangsmatrixelement <iiÊ·~Ik>. waarin~ het atomaire dipoolmoment is en Ê 
de amplitude van het elektrische veld. We schrijven het overgangsmatrixelement 

nu als het produkt van het matrixelement <il~lk> en de norm E van de vector Ê; 

~ is de component van de vector ~ in de richting van Ê. Daarmee volgt voor de 

Rabi-frequentie: 
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0 = (2.2) 

Rabi-frequentie is hier m.b.v. de relatie I = ~ ~0cE2 tevens uitgedrukt in de 

intensiteit van het stralingsveld (de grootte van de Poynting-vector), die we 

in het vervolg steeds als maat voor de veldsterkte zullen gebruiken. In 

res~tie (Aw = 0) oscilleert de bovenniveaubezetting tussen de waarden nul 

en één. Bij verstemming is de amplitude van deze oscillatie kleiner en de 

frequentie hoger. 

2.3 Stationaire bovenniveaubezetting 

Zoals boven opgemerkt, worden de Rabi-oscillaties op de eerste plaats 

veroorzaakt door de coherentie van het veld. De in de praktijk optredende 

spontane emissie verstoort echter de coherentie van het systeem atoom/veld, 

doordat de faserelatie tussen het atoom en het veld verbroken wordt. Als 

gevolg hiervan is de oscillatie van de bovenniveaubezetting gedempt en heeft 

zij na oneindig lange wisselwerkingstijd een constante waarde. Deze 

stationaire waarde nk(oo) bedraagt (bijv. [ALLE 75]): ·· 

1 
(2.3) 

Voor kleine waarden van 02
, d.w.z. voor lage laserbundelintensiteiten, neemt 

nk(oo) lineair toe met 02 : de bezetting van het bovenniveau is recht evenredig 

aan de intensiteit van de laserbundel. 

Voor hoge intensiteiten heeft de bovenniveaubezetting de asymptotische 

waarde~: er treedt verzadiging op. Dit is eenvoudig te begrijpen. Bij een 
I 

vaste waarde voor de vervalconstante neemt de verhouding van de gestimuleerde 

tot de spontane emissie toe met de intensiteit. Voor oneindig hoge intensiteit 

is de laatste verwaarloosbaar. Het gevolg is een volledige symmetrie tussen de 

niveau's met betrekking tot de bezetting, omdat absorptie en gestimuleerde 

emissie even sterk zijn. Deze symmetrie komt tot uitdrukking in de waarde~ 

van de stationaire bovenniveaubezetting. 

De intensiteit I is evenredig aan het kwadraat van de Rabi-frequentie 0. 

We willen nu de intensiteit uitdrukken in eenheden van een 

schalingsintensiteit Is: 
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I - sis (2.4) 

De geschaalde (dimensieloze) intensiteit s wordt verzadigingsparameter 

genoemd. De waarde van Is kiezen we zodanig, dat de stationaire 

bovenniveaubezetting bij die intensiteit gelijk is aan~. in het geval van 

exacte resonantie (Aw = 0). Hiermee geeft Is het begin van het 

verz~cligingsgebied weer; de waarde van Is zullen we dan ook de 

"verzadigingsintensiteit" noemen. De naam "verzadigingsparameter" voor s is 

hiermee tevens verklaard. 

We vormen vgl. (2.3) nu om tot een uitdrukking met s i.p.v. 0. Omdat I 

evenredig is aan 02
, kunnen we (2.4) schrijven als: 

= (2.5) 

Hierin is Os de waarde van 0 waarbij de bovenniveaubezetting in het geval van 

exacte resonantie gelijk is aan~. Als we dit invullen in (2.3), vinden we 

voor Os: 

= (2.6) 
2 

Eliminatie van Os uit (2.5) en (2.6) levert het verband tussen 02 en s. 

Hiermee kunnen we 02 elimineren uit (2.3), zodat de bovenniveaubezetting wordt 

uitgedrukt in de verzadigingsparameter s: 

s 
= (2~7) 

In het voorgaande hebben we de bovenniveaubezetting beschouwd als een 

functie van de intensiteit ofwel vans, met de frequentie als parameter. Als 

we de bovenniveaubezetting beschouwen als een functie van de frequentie, is 

vgl. (2.7) te lezen als een uitdrukking voor het lijnprofiel van de overgang. 

Voor de veldintensiteit waarbij s = 1 is dit profiel weergegeven in fig. 2.2. 

De lijnbreedte AWFVHM van de overgang is gedefinieerd als de volle breedte op 

halve hoogte van het lijnprofiel. M.b.v. (2.7) volgt: 

AWFVHM = j s + 1 (2.8) 
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In de limiet voor kleine waarden van s is de lijnbreedte gelijk aan de 

natuurlijke lijnbreedte Ak van de overgang. Voor ons in hoofdstuk 1 genoemde 

neon-3 P2 -
3 D3 -systeem heeft de vervalconstante Ak de waarde 5.15 107 s- 1 

[HART 83]. In Hz uitgedrukt bedraagt de natuurlijke lijnbreedte derhalve 8.2 

MHz. 

• 

1 
> ... 

~ 
..8 • 1 

Ftguur 2.1. De stattonatre bouenntueaubezetttng rtk(oo) ats functte uan 

de uerzadtgtngspnrnmeter s uoor resonante excttatte (Aw = 0) uotgens 

(2.7). 
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Ftguur 2~ Het ttjnproftet: de stattonatre bouenntueaubezetttng nk(oo~ 

ats functte van de op de natuurttjke ttjnbreedte Ak genormeerde 

uerstemmtng Aw uoor s·= 1. uotgens (2.7). 
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2.4 Polarisatie-effecten 

In de praktijk van het afstudeeronderzoek hebben we niet te maken met een 

zuiver effectief twee-niveausysteem, doordat zowel het beneden- als het 

bovenniveau van ons atomaire systeem ontaard zijn. liet 3 P2 -niveau van neon 

(niveau i), met elektronenconfiguratie (1s2 2s2 )2p6 3s 1
, heeft de waarde 2 voor 

het quanturngetal ] 1 van het totale impulsmoment: het bestaat derhalve uit vijf 

magnetische subniveau's, met de waarden -2, ... ,2 voor het quanturngetal m, van 

de z-component van het totale impulsmoment. liet 3 D3 -niveau (niveau k), met 

elektronenconfiguratie 2p6 3p1
, heeft een totaal-impulsmomentquantumgetal Jk 

gelijk aan 3 en bestaat dus uit zeven subniveau's, met de waarden -3, ... ,3 

voor het quanturngetal mk. 

Met dit ontaarde systeem kunnen we een twee-niveausysteem benaderen, als 

we het exciteren met circulair gepolariseerd laserlicht, bijv. LBC-licht 

(left-handed circular). De fotonen hebben dan een impulsmoment met de 

quanturngetallen L en M (resp. totale grootte en z-component) gelijk aan één. 

Vanuit een magnetisch subniveau m1 wordt het atoom derhalve aangeslagen naar 

het subniveau mk waarvoor geldt: mk = m, + 1. Als het atoom vervolgens 

spontaan vervalt, is de waarde van m1-mk gelijk aan 0 of ±1. Dit is 

weergegeven in fig. 2.3a. Het gevolg is een bevolkingstendens in het 

bovenniveau in de richting van het subniveau mk = 3. 

De metastabiele neonatomen zijn ongepolariseerd op het moment, dat ze de 

laserbundel binnentreden. Dat wil zeggen, dat de vijf subniveau's van het 

benedenniveau gelijk bevolkt zijn. In de loop van het excitatieproces worden 

ze echter geleidelijk aan gepolariseerd, als gevolg van de bovengenoemde 

bevolkingstendens. In de limiet na oneindig lange wisselwerkingstijd is'het 

atoom volledig gepolariseerd. Dan is in l1et benedenniveau nog slechts het 

subniveau m 1 = 2 bevolkt en in het bovenniveau het subniveau mk = 3. 

Overgangen vinden dan ook uitsluitend tussen deze niveau's plaats. In die 

situatie gedragen zich de neonatomen als zuivere twee-niveausystemen, zoals te 

zien in fig. 2.3b. 
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Figuur 2.3. Het ontaarde neon( 3 P2 -

3 D3 )-systeem onder circuLaire (LHC) 

excitatie aan het begin van de interactie (a) en na oneindig Lange 

wisseLwerkingstijd (b). Gegeven zijn de quantumgetaLLen m1 van de 

magnetische benedensubniveau's en mk van de bouensubniueau's. De 

overgangen door absorptie en door spontane emissie zijn getekend. 

2.5 De verzadigingsintensiteit 

We zijn nu geïnteresseerd in de waarde van de verzadigingsintensiteit Is 

in·het limietgeval van volledige polarisatie. Kennis van die waarde stelt ons 

in staat m.b.v. (2.7) de bovenniveaubezetting te berekenen bij een gegeven 

laserintensiteit. We leiden eerst een uitdrukking af voor Is. Daartoe merken 

we op, dat 0 =Os (§ 2.4) overeenkomt met I= Is; dit volgt direct uit de in 

de vorige paragraaf gegeven definities van Os en Is. In (2.2) vervangen we nu 

I door Is en 0 door Os; na substitutie van (2.6) vinden we voor de 

verzadigingsintensiteit de volgende uitdrukking. 

I. = (2.9) 

De enige onbekende in het rechterlid is het matrixelement <il~lk> van de 

subovergang. Dit wordt volgens het Wigner-Eckart-theorema gegeven door 

[MESS 65]: 
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<J,I.m,.Milkmk> 
--;:::=====--- <J I I h-d I 1 k > 

j 21k + 1 

(2.10) 

L en .M zijn de reeds genoemde quanturngetallen "van" het laserlicht in een pure 

polarisatietoestand. <J,I.m,.Milkmk> is de Clebsch-Gordan-coëfficiënt van de 

subovergang in de notatie volgens Messiah [MESS 65]. <J, 11~1 IJk> is het 

gereduceerde matrixelement van de dipoolovergang, dat slechts afhankelijk is 

van ], en lk en eventueel andere quanturngetallen die de niveau's 3 P2 en 3 D3 

karakteriseren, behalve m1 en mk. De waarde van het gereduceerde 

matrixelement, de enige onbekende in het rechterlid van (2.10), kan het 

nauwkeurigst langs experimentele weg worden bepaald via meting van de 

spontaan-vervalconstante: 

1 

21k + 1 

3 
c.Jo 

Uit (2.10) en (2.11) volgt een uitdrukking voor het matrixelement: 

(2.11) 

(2.12) 

Voor overgangen tussen de subniveau's m, = 2 en mk = 3 (en], = 2, L = 1, 

.M = 1, lk = 3) heeft de Clebsch-Gordan-coëfficiënt de waarde één (bijv. 

[MESS 65]). Het matrixelement kan nu m.b.v. (2.12) uit (2.9) geëlimineerd 

worden, hetgeen resulteert in een uitdrukking voor de waarde van de 

verzadigingsintensiteit: 

(2.13) 

Voor ons neon-systeem, met Ak = 5.15 107 s- 1
, is.de numerieke waarde van de 

verzadigingsintensiteit onder circulaire excitatie gelijk aan: 
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2.6 Fotonstatistiek 

We gaan nu weer uit van een atoom dat zich als een twee-niveausysteem 

gedraagt en gedurende een tijd Ttnt wisselwerkt met het stralingsveld van een 

laser. Het veld is ideaal; d.w.z. het heeft de in§ 2.1 genoemde 

eigenschappen. We beschouwen de statistiek van het aantal spontaan uitgezonden 

fotonen N,. De verwachtingswaarde Nt van het aantal fotonen bedraagt 

eenvoudig: 

(2.14) 

Hierin is nk de gemiddelde bovenniveaubezetting tijdens de interactie en te 

interpreteren als de fractie van de tijd waarin het atoom zich in het 

bovenniveau bevindt. In de limiet voor een oneindig lange interactietijd gaat 

de gemiddelde bovenniveaubezetting over in de stationaire 

bovenniveaubezetting. 

Een stuk minder eenvoudig is de berekening van de spreiding aNf van het 

aantal fotonen die door het atoom spontaan worden uitgezonden. Kwalitatief 

kunnen we echter reeds het een en ander afleiden. Zo hebben we in hoofdstuk 1 

gezien, dat de fotonstatistiek onder bepaalde omstandigheden een 

sub-Poisson-statistiek is. Een kwantitatieve maat voor de afwijking van de 

fotonstatistiek van de Poisson-statistiek is de door L. Mandel ingevoerde 

parameter Q (MAND 79], die gedefinieerd is volgens: 

ON t 2 
- N, 

Q (2.15) 

De waarde van Q is negatief resp. nul resp. positief voor een sub-Poisson

resp. Poisson- resp. super-Poisson-statistiek. Als functie van de 

verzadigingsparameter s wordt Q gegeven door (MAND 79]: 

s 
Q = -3---- (2.16) 

.. 
Deze vergelijking is geldig in het geval, dat het twee-niveausysteem zich 

vanaf het begin van de wisselwerking reeds in de stationaire toestand (in de 

zin van stationaire bovenniveaubezetting) bevindt en dat het monochromatische 
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stralingsveld exact is afgestemd op de overgang tussen de twee 

energieniveau's. Verder is vereist, dat de wisselwerkingstijd veel groter is 

dan de levensduur voor spontaan verval van het bovenniveau. Vgl. (2.16) is een 

benadering onder deze voorwaarde van de originele vergelijking van Mandel. 

Figuur 2.4. De fotonstatistiekparameter Q aLs functie van de 

verzadigingsparameter s voLgens (2.16). 

Het verloop van Q als functie van de verzadigingsparameter, zoals gegeven 

door (2.16), is weergegeven in fig. 2.4. Voor alle waarden vans (voor alle 

intensiteiten) is Q negatief: de spontaan uitgezonden fotonen volgen een 

sub-Poisson-statistiek. Het sub-Poisson-effect is het sterkst voor s = 1, 

d.w.z. als de intensiteit gelijk is aan de verzadigingsintensiteit I.; Q heeft 

dan de waarde - 3
/ 4 • Voor de intensiteiten nul en oneindig verdwijnt het 

daarentegen. Dit is op een eenvoudige manier te begrijpen. 

Bij oneindig hoge intensiteit is de overgangswaarschijnlijkheid voor 

absorptie oneindig veel groter dan die voor spontane emissie. Hierdoor is de 

eerder genoemde dode tijd (de tijd tussen aankomst in het benedenniveau en 

absorptie), die verantwoordelijk is voor antibunching, verwaarloosbaar. 

Als de intensiteit naar nul nadert, is het omgekeerde het geval: de 

overgangswaarschijnlijkheid voor spontane emissie is veel groter dan die voor 

absorptie. Het gevolg is, dat het atoom na (in het limietgeval) elke absorptie 

spontaan vervalt in een tijdsduur die verwaarloosbaar is t.o.v. die tussen 

twee achtereenvolgende absorpties. Elk spontaan uitgezonden foton is te 

beschouwen als een onmiddellijke signalering van de eraan voorafgegane 

absorptie. De statistiek van de spontaan uitgezonden fotonen is derhalve 
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gelijk aan die van de absorptie. Vanwege de verwaarloosbaarheid van de 

gestimuleerde emissie enerzijds en van de tijdsduur van de spontane emissie 

anderzijds bevindt het atoom zich praktisch continu in het benedenniveau en is 

het derhalve continu beschikbaar voor absorptie. Alle tijdstippen zijn 

daardoor voor de absorptie gelijkwaardig, zodat de absarpties onafhankelijk 

van elkaar plaatsvinden en een van de tijd onafhankelijke kansverdeling 

hebben: de absorptie, en daarmee de spontane emissie, volgt de 

Poisson-statistiek. 

Vergelijking (2.16) voor Q geldt voor het ideale geval, dat de laser exact 

is afgestemd op de frequentie van de overgang en bovendien volmaakt 

monochromatisch is. Door H.F. Arnoldus enG. Nienhuis wordt de invloed 

beschreven van een bandbreedte hL (het stralingsveld is dan niet langer 

coherent) en een afstemfout Aw van de laser op de waarde van Q [ARNO 83]. De 

door hen gehanteerde definitie van de bandbreedte is de HWHM (Half Width at 

Half Maximum) van het profiel van de intensiteit als functie van de 

frequentie, onder de aanname dat het frequentiegedrag van de laser beschreven 

wordt door een volmaakt stochastische (witte) faseruis. Vertaling hiervan naar 

onze situatie is niet eenvoudig, doordat de genoemde aanname niet van 

toepassing is op de door ons gebruikte laser. Voorlopig zullen we daarom geen 

definitie geven van een bandbreedte in onze situatie en slechts het resultaat 

van Arnoldus en Nienhuis ter illustratie vermelden. Dit is geldig voor het 

limietgeval van oneindig lange wisselwerkingstijd. 

Q .- -as (2.17) 
,. 

Hierin is a de fotondetectie-efficiëntie, die in ons geval 1 is, omdat het 

effect van elk verstrooid foton gedetecteerd wordt. Vgl. (2.17) geeft niet op 

eenvoudige wijze inzicht in het effect van een verstemming en een bandbreedte 

op de fotonstatistiek. We gaan daarom na welke de invloeden zijn van alleen 

een verstemming en alleen een bandbreedte. We kiezen daarvoor het punt van de 

ideale Q(s)-curve (fig. 2.4) waar de waarde van Q minimaal is, d.w.z. voor s = 
1, en stellen a gelijk aan 1. Fig. 2.5 geeft de afzonderlijke effecten van 

verstemming en bandbreedte grafisch weer, terwijl de volgende vergèlijkingen 

deze in eerste-orde-benadering laten zien, zoals afgeleid uit (2.17). 
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Figuur 2.5. De fotonstatistiekparameter Q ats functie van de op de 

vervatconstante Ak genormeerde verstemming Aw bij bL = 0 (a) en ats 

functie van de genormeerde bandbreedte bL bij Aw = 0 (b). Berekend met 

(2.17) voor s = 1 en a= 1. 

.. 
(2.18a) 

(2.19b) 

Zoals blijkt uit (2.18), is de invloed van een kleine van nul verschillende 
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bandbreedte groter dan die van een even grote verstemrning. Bij een bandbreedte 

bL resp. een verstemming Aw van 1 MHz is de waarde van Q gelijk aan -0.721 

resp. -0.746 i.p.v. de ideale waarde -0.75. Dit zijn de exacte waarden volgens 

(2.17) voor a= 1, s = 1 en Ak = 5.15 107 s- 1
• 

Uit fig. 2.5a blijkt tevens, dat het teken van Q ook positief kan zijn, 

m.a.w. dat de fotonstatistiek een super-Poisson-karakter kan hebben. 

Opmerkelijk is nu, dat het teken van Q volledig bepaald wordt door de 

combinatie van de bandbreedte en de verstemming; de intensiteit heeft er geen 

invloed op. Een volledig overzicht van het teken van Q geeft fig. 2.6. Met de 

mogelijkheid, dat de fotonstatistiek een super-Poisson-karakter heeft, is 

tevens aangetoond, dat photon antibunching niet noodzakelijkerwijs leidt tot 

een sub-Poisson-statistiek. 

In hoofdstuk 1 zijn we ingegaan op de grote moeilijkheid van directe 

detectie van de fluorescentiefotonen, zoals in het experiment van Short en 

Mande!. Vgl. (2.17) laat zien, dat de gemeten waarde van Q recht evenredig is 

aan de detectie-efficiëntie, zoals in hoofdstuk 1 opgemerkt is. 
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Figuur 2.6. Het teken van Q aLs functie van de op de vervalconstante 

Ak genormeerde verstemming Aw en bandbreedte hL. zoals voLgt uit 
1 . 2 3 

(2.17). Voor bLtÁk > / 2 of voor (Aw/Ak) < / 4 is de statistiek 

aLtijd sub-Poisson. Overgenomen uit [ARNO 83]. 
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2.7 Stralingsdruk en fotonstatistiek 

In hoofdstuk 1 hebben we uiteengezet wat het voordeel is van het meten van 

de fotonstatistiek met stralingsdruk als experimenteerprincipe. In deze 

paragraaf zullen we laten zien hoe de fotonstatistiek tot uitdrukking komt in 

de impulsoverdracht van een laserbundel op een twee-niveausysteem. 

We gaan uit van een ensemble atomen die zich als identieke 

twee-niveausystemen gedragen. Het ensemble bevindt zich gedurende een bepaalde 

tijd in een laserbundel die de in§ 2.1 beschreven eigenschappen heeft. We 

bekijken nu de impulsoverdracht van de laserbundel op het ensemble atomen. 
~ 

Bij absorptie van een foton neemt een atoom een impuls p0 ez op: 

h 
Po = = (2.19) 

c 

Volgt hierop gestimuleerde emissie van het foton, dan staat het atoom deze 

impuls even later in dezelfde richting af, zodat het netto-effect op de impuls 

van het atoom nul is. Bij spontane emissie (verstrooiing) van het foton wordt 

de bij de absorptie opgenomen impuls echter in een andere richting, ~"' 
~ ~ 

afgestaan, zodat het atoom een netto-impulsverandering p0 (ez-en) ondergaat. Na 

verstrooiing van Nf fotonen heeft het atoom een impulsverandering in de 

z-richting ondergaan van 

= NfPo (2.20) 

., 
De vraag is nu: welke statistiek volgt deze impulsoverdracht ? De 

statistiek van de eerste term in het rechterlid van (2.20) is de (eigenlijke) 

fotonstatistiek; deze hebben we reeds behandeld: het gemiddelde aantal fotonen 

is evenredig aan de bovenniveaubezetting en de spreiding ervan hebben we 

uitgedrukt in de parameter Q van Mandel. De statistiek van de tweede term in 

het rechterlid is de "ruimteverdelingsstatistiek" van de spontane emissie. Om 

te beginnen is de verwachtingswaarde van deze term gelijk aan nul, doordat de 

spontane emissie ruimtelijk puntsymmetrisch is: 

= 0 (2.21) 

De spreiding van de term heeft een verwachtingswaarde ongelijk aan nul: 
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(2.22) 

De constante az heeft voor elektrische-dipoolovergangen de waarde 2
/ 6 • Uit 

(2.20), (2.21) en (2.22) kunnen we de uitdrukkingen afleiden voor de 

verwachtingswaarde Apz van de impulsoverdracht en voor de verwachtingswaarde 

a, van de spreiding ervan: 
LlPz 

h 
Apz = N;" (2.23) 

À 

h jQ G = + 1 + az N;" 
Apz 

À 
(2.24) 

Deze twee vergelijkingen laten zien, dat de statistiek van het effect van de 

stralingsdruk van een laserbundel op een ensemble van twee-niveausystemen 

geïnterpreteerd kan worden in termen van de fotonstatistiek van de spontane 

emissie. De waarde van de parameter Q van Mande!, waar het afstudeeronderzoek 

om draait, kan worden bepaald door meting van het gemiddelde en van de 

spreiding van de impulsoverdracht. 
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3 EXPERIMENT 

3.1 Overzicht van het experiment 

Ter inleiding op de gedetailleerde behandeling van de verschillende 

aspecten van het experiment geven we hier een overzicht. Fig. 3.1 is een sterk 

geïdealiseerde schets. Het experiment is opgebouwd rond een atoombundel en een 

laserbundel die elkaar loodrecht snijden in het horizontale vlak. 

LASER 

Figuur 3.1. Schets uan de opstelling met de elkaar loodrecht kruisende 
3 neon P2-bundel en laserbundel. 

De atoombundel bestaat uit atomen in het metastabiele energieniveau 3 P2 

met elektronenconfiguratie ls2 2s2 2p5 3s 1
• De snelheden van de atomen in'de 

x-richting zijn thermisch verdeeld rond ca. 1000 mis. De bundel wordt door 

twee diafragma's gecollimeerd en snijdt vervolgens de laserbundel. Deze is 

circulair gepolariseerd en is afgestemd op de overgang naar het 3 D3 -niveau, 

die een golflengte heeft van 640.225 nm. Tijdens de interactie met de 

laserbundel doorlopen de Ne( 3 P2 )-atomen meerdere cycli van absorptie en 

spontane emissie (gestimuleerde emissie laten we buiten beschouwing). Door het 

stralingsdrukeffect krijgen de atomen hierbij een zijwaartse impuls in de 

z-richting. De verdeling van deze impuls over de atomen wordt bepaald door de 

statistiek van het aantal spontane emissies, de fotonstatistiek. De neonbundel 

wordt hierdoor uitgezwaaid (afgebogen). Op een bepaalde afstand achter het 

interactiegebied wordt deze uitzwaaiing gemeten. Daartoe wordt de uitgezwaaide 

Ne( 3 P2 )-bundel in stapjes in de z-richting afgetast met een diafragma, het 
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"analyserend diafragma". Het aantal atomen dat het diafragma passeert wordt 

daarbij geteld. De detectie van de Ne( 3 P2 }-atomen is snelheidsopgelost. 

Het resultaat van een meting wordt gevormd door uitzwaatprofteten: een 

uitzwaaiprofiel bestaat uit het aantal gedetecteerde deeltjes van één bepaalde 

snelheid in de x-richting, als functie van z. De uttzwaaitng uan een atoom is 

hierbij gedefinieerd als de verplaatsing in de z-richting ter plekke van het 

analyserend diafragma ten gevolge van de stralingsdruk van de laserbundel. 

Belangrijk is nu de statistiek van deze uitzwaaiing: het gemiddelde en de 

standaarddeviatie. Deze grootheden zijn te herleiden op de fotonstatistiek, in 

concreto op de parameter Q van Mandel. Het experiment wordt uitgevoerd voor 

een reeks waarden voor de intensiteit van het stralingsveld in het 

interactiegebied. Hiermee moet het in hoofdstuk 1 gestelde doel worden 

gerealiseerd: meting van het meest relevante deel van de Q(s}-curve. 

Tot slot geven we hier typische waarden van enkele belangrijke grootheden 

zoals we die in het experiment verwachten. Dit zijn waarden voor een 

Ne( 3 P2 }-atoom met een snelheid van 1000 mis en voor die laserintensiteit 

waarbij de verzadigingsparameter s gelijk is aan 1. Het gemiddelde aantal 

spontaan uitgezonden fotonen is 22. De standaarddeviatie ervan is 2.3 

(Q = -0.75}; dit is ongeveer de helft van de denkbeeldige Poisson-waarde, 

~ 22. De gemiddelde uitzwaaiing bedraagt 460 ~m. De standaarddeviatie ervan 

die veroorzaakt wordt door de fotonstatistiek is 49 ~m. 

3.2 De laserbundel 

Aan de laserbundel stellen we kwaliteitseisen op het gebied van de 

frequentie, de polarisatie, de bundelvorm, het vermogen en de uitlijning. Deze 

aspecten komen hieronder aan de orde. 

3.2.1 Freguentte 

In hoofdstuk 2 hebben we gezien, dat het belangrijk is, dat de laser 

nauwkeurig is afgestemd op de overgang tussen de energieniveau's van het 

twee-niveausysteem: een frequentie-afwijking verkleint het 

sub-Poisson-karakter van de fotonstatistiek. 

Het dye-lasersysteem van de groep A.O.W. bestaat in hoofdzaak uit een .. 
pomplaser, een dye-laser en frequentiestabilisatie-apparatuur. De pomplaser is 

een Ar+-laser met een uitgangsvermogen dat ingesteld wordt op 2 à 3 watt. De 

dye-laser is van het type CW (continuous wave} en single-mode. De gebruikte 

dye is DCM. Gepompt door een Ar+-laser, is de d~e bruikbaar voor het gebied 
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610 - 750 nrn. Bij een pompvermogen van 3 W levert de dye-laser op 640 nm een 

vermogen van 50 mW. 

De frequentiestabilisatie [VERH 82] bestaat uit twee trappen: een 

relatieve en een absolute. De relatieve stabilisatie koppelt de 

dye-laserfrequentie continu aan de transmissiefrequentie van een extern 

opgestelde Fabry-Perot-interferometer. Deze is veel stabieler dan de 

dye-lasertrilholte zelf, doordat hij voorzien is van een 

temperatuurstabilisatie en doordat de dye-stroom in de lasertrilholte een 

belangrijke veroorzaker van instabiliteit is. De frequentiedrift, die o.a. 

veroorzaakt wordt door thermische drift van de afstand tussen de spiegels, 

bedraagt in de orde van 30 kHz per seconde. De relatieve stabilisatie is 

geheel uitgevoerd in hardware. 

De absolute frequentiestabilisatie koppelt de transmissiefrequentie van de 

externe Fabry-Perot-interferometer aan de atomaire overgang. Dit gebeurt in 

een afzonderlijke en uitsluitend voor dat doel gebruikte 

atoombundel-opstelling, de referentie-opstelling. In juni 1988 is een geheel 

nieuwe, compacte referentie-opstelling gereed gekomen. 

In deze opstelling wordthet hoofdexperiment gedeeltelijk nagebootst: een 

bundel neon-3 P2 -atomen snijdt loodrecht een bundel die m.b.v. een 

beam-splitter van de dye-laserbundel is afgesplitst en door een fiber naar de 

referentie-opstelling is gevoerd. De laserbundel slaat de atomen aan naar het 
3 D3 -niveau. Zoals in het hoofdexperiment, doorlopen de atomen meerdere cycli 

van excitatie en verval tussen de twee niveau's. liet fluorescentielicht dat 

hierbij vrijkomt wordt gedetecteerd door een fotomultiplicator. De sterkte van 

het signaal is een maat voor de laserfrequentie: naarmate de afwijking t.o.v. 

de overgangsfrequentie kleiner is, is het signaal sterker. Hierop is de·· 

absolute frequentiestabilisatie gebaseerd. 

Deze stabilisatietrap wordt gestuurd door een computerprogramma en bestaat 

in de tijd uit een cyclus van twee fasen, een actieve en een passieve. Deze 

cyclus wordt eindeloos herhaald. 

Tijdens de actieve fase wordt de laserfrequentie bijgesteld tot de ideale 

waarde door optimalisatie van het fluorescentiesignaal in de 

referentie-opstelling. De laserfrequentie wordt hierbij door het 

stabilisatieprogramma over de lijn van de overgang gevarieerd. Voorwaarde is, 

dat de frequentie gedurende de passieve fase niet teveel van de 

overgangsfrequentie is weggedrift. Bijstelling vindt plaats door sturing met 

een DAC (digital-to-analog converter) van de spanning op een piëzo-element in 

de Fabry-Perot-interferometer; dit beïnvloedt de afstand tussen de spiegels en 

daarmee de transmissiefrequentie. De relatieve stabilisatie zorgt ervoor, dat 
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de dye-laser deze bijstelling volgt. De frequentiebijstelling vindt plaats in 

eenheden.van ca. 0.08 MHz, het equivalent van één DAC-stap. Deze stapgrootte 

bedraagt 1% van de natuurlijke lijnbreedte. Tijdens de actieve fase, die 

typisch één seconde duurt, is de laser onbruikbaar voor het hoofdexperiment. 

Gedurende de passieve fase, die typisch tien seconden duurt, is de laser 

vrij voor het experiment. De laserstabilisatiecomputer voert in principe geen 

acties uit, maar bewaakt slechts het fluorescentiesignaal in de 

referentie-opstelling; als dit wegvalt, slaat de computer alarm. In deze fase 

drift de laserfrequentie enigszins weg van de overgangsfrequentie, tengevolge 

van de reeds genoemde drift van de Fabry-Perot-interferometer. De tijdsduur 

van deze fase moet, afhankelijk van de omstandigheden, zodanig worden gekozen, 

dat deze drift aanvaardbaar is. 

Een typische RMS-waarde van de frequentiestabiliteit van de laser is 

0.5 MHzabsoluut [VERH 82]. 

3.2.2 Potartsatte 

In § 2.4 hebben we gezien, dat we een circulair gepolariseerde laserbundel 

nodig hebben, om met het neon-3 P2 -
3 D3 -systeem een twee-niveausysteem te 

benaderen. De bevolkingstendans in de richting van het subniveaupaar m1 = 2 en 

mk = 3 is afwezig bij excitatie met lineair gepolariseerd licht. Bij lineaire 

excitatie wordt elk beneden-subniveau mt aangeslagen naar het bovensubniveau 

mk waarvoor mk = m •• Het quanturngetalM voor de z-component van het 

impulsmoment van de fotonen is immers gelijk aan nul in lineair gepolariseerd 

licht. 

Van een lichtbundel met een willekeurige polarisatie kan een circulair 

gepolariseerde bundel worden gemaakt m.b.v. twee optische componenten: een 

polarisator en een kwart-lambda-plaatje. De hoek tussen de polarisatierichting 

van de polarisator en de optische as van het kwart-lambda-plaatje moet 45° 

bedragen. 

Als polarisator gebruiken wij een polarisatieprisma. De 

polarisatierichting kan m.b.v. een stappenmotor in stapjes van één graad 

worden ingesteld. Het gebruik van deze polarisator wordt noodzakelijk gemaakt 

door de afbuigspiegels in de lichtweg van de dye-laser naar de opstelling (zie 

§ 3.2.6). Deze verstoren enigszins de polarisatie van de dye-laserbundel, die .. 
oorspronkelijk zeer goed lineair is. Verder gebruiken we een 

kwart-lambda-plaatje dat gemaakt is voor een golflengte van 640 nm. De mate 

van circulaire polarisatie kan gedefinieerd worden als het quotiënt van het 

minimale en het maximale doorgelaten vermogen door een draaiende tweede 
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polarisator. Dit is gelijk aan de fractie circulair gepolariseerd licht, als 

we het licht beschouwen als een mengsel van circulair en lineair licht. In de 

praktijk realiseren we een circulaire-polarisatiegraad van 97 %. 

~LA>__,~ 0 ----il o~-~-.._____.~---L-! J 
P, tÀ.. p2- M 

Figuur 3.2. Productie van een ctrcutatr gepotartseerde laserbundel en 

de mettng van de ctrculatre polartsattegraad. Pt = polartsatteprisma; 

1/4À = kwart-lambda-plaatje; P2 = analyserende polarisator: M = 
optische vermogensmeter. Btj "L" ts de polarisatie Hneatr en btj "C" 

ctrcutatr. 

3.2.3 Bundelvorm 

Met "bundelvorm" bedoelen we het intensiteitsprofiel van de laserbundel in 

de x- en de y-richting. Dit profiel is in het ideale geval gaussisch: 

I(x,y) = Ia exp -2[[ :x r + [+.-rJ (3.1) 

De lijn (x,y) = (0,0) is hierbij als centrale bundellijn gekozen. De 

grootheden Wx en Wv zijn de bundelstralen in de x- resp. de y-richting: deze 

zijn functies van z. I (x,y) is de intensiteit ter plekke (x,y) en Io is de 

centrale-lntens:i. tei t.-

Het interactiegebied, het "snijvolume" van atoom- en laserbundel, wordt 

vastgelegd door diafragma's. De lengte van het gebied in de x-richting, 

kortweg de "interactielengte", wordt bepaald door een spleetdiafragma in de 

laserbundel. In de y- en de z-richting wordt het gebied bepaald door 
, 

diafragma's in de atoombundel. De afmetingen Ax x Ay x Az in de x-, y-en 

z-richting van het interactiegebied zijn 1.71 x 0.50 x 0.10 mm3
• 

We staan nu voor de keuze van de bundelvorm. We merken op, dat el~ 

neonatoom in de atoombundel een eigen positie (y,z) inneemt en in de 
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x-richting door de laserbundel gaat. Intensiteitsvariaties in de y- en de 

z-richting in de laserbundel hebben daardoor een variatie van de intensiteit 

over de atomen tot gevolg: elk atoom ondergaat de invloed van een veld van in 

·principe een andere intensiteit dan de andere atomen. Een intensiteitsvariatie 

in de x-richting betekent een intensiteitsvariatie in de tijd gedurende de 

wisselwerking, die voor alle atomen dezelfde is. 

De twee soorten intensiteitsvariaties werken verschillend door. Zoals 

blijkt uit (2.7), veroorzaakt elke intensiteitsvariatie een variatie van de 

bovenniveaubezetting. Betrekkelijk onschuldig is een variatie van de 

bovenniveaubezetting in de x-richting; dit vormt een homogeen effect, 

resulterend in een afzonderlijke middeling van de bovenniveaubezetting en van 

de spreiding in de uitzwaaiing. Hier kunnen we bij de analyse rekening mee 

houden. Van een geheel andere orde is een variatie over de atomen, die 

veroorzaakt wordt door intensiteitsvariaties in de y- en de z-richting. Het 

gevolg is immers een spreiding over de atomen van het gemiddelde aantal 

spontane emissies, zoals (2.14) en (2.7) samen laten zien. We hebben hier 

derhalve te rnaken met een experimenteel verbredingseffect. De invloed van dit 

verschijnsel moet zo klein mogelijk worden gehouden. 

Om te beginnen minimaliseren we de intensiteitsvariatie in de z-richting 

door de waist van de laserbundel in het interactiecentrum te leggen. Bij de 

walstlengten waarop we in de loop van deze paragraaf zullen uitkomen is deze 

intensiteitsvariatie volkomen verwaarloosbaar. De bundelstralen Wx en Wy in 

(3.1) kunnen we vervangen worden door de wafst-stralen Wxo resp. Wyo· 

Bij de keuze van de grootten van de wafst-stralen spelen twee overwegingen 

een rol. De eerste heeft te rnaken met vermogensefficiëntie: door een gegeven 

interactie-oppervlak in het XY-vlak.passeert een groter deel van het gehele 

laserbundelvermogen, naarmate de waist kLetner is. Deze overweging is 

belangrijk, omdat we de fotonstatistiek voor een zo groot mogelijk interval 

van de laserintensiteiten willen meten. De tweede overweging heeft te rnaken 

met de reeds genoemde intensiteitsvariaties in de x- en de y-richting. Over 

een gegeven interactie-oppervlak in het XY-vlak is de intensiteitsvariatie 

kleiner, naarmate de waist groter is. 

Gedeeltelijk in afhankelijkheid van beschikbare optiek hebben we gekozen 

voor: 

Wxo = 5.2 mm 

Wvo = 1.0 mm. 

De walstlengten zijn 130 m in de x-richting en 4.9 m in de y-richting. De 

intensiteitsvariatie bedraagt 5% in de x-richting en 11 % in de y-richting 
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(rand van interactiegebied t.o.v. centrum). 

De benutte fractie van het vermogen in de bundel bedraagt 10 %. We kunnen nu 

tevens de verhouding berekenen van het totale bundelvermogen Ptot en de 

daarmee in het interactiegebied gerealiseerde gemiddelde waarde s van de 

verzadigingsparameter; deze is gelijk aan: 

Pt o t 
= 0.35 mW 

s 

3.2.4 Vermogen 

In de vorige sub-paragraaf hebben we de ruimtelijke aspecten van de 

intensiteit behandeld. Er is ook een tijdsaspect. Onregelmatigheden in de 

stroom van de dye veroorzaken fluctuaties van het dye-laservermogen. Deze zijn 

in de praktijk ca. 10 %. Voor zover de periode van deze fluctuaties groter is 

dan de wisselwerkingstijd van de atomen met de laserbundel (typisch enkele 

microseconden), hebben de fluctuaties hetzelfde effect als 

intensiteitsvariaties in de y- en de z-richting: een extra spreiding van het 

aantal spontane emissies. We gebruiken daarom een vermogensmodulator, om deze 

fluctuaties zoveel mogelijk te onderdrukken. In fig. (3.3) is dit geschetst . 

.bYë-US'I\ 
6VAIDEL 

1:. I > E.O.K. I 

B .. S. POL. 

'• PoL. 

R. F.D. 

Figuur 3.3. ELektro-optische intensiteitsstabiLisator. E.O.K. = 

etektro-opttsch krtstat: POL= potartsator; F.D. = fotodiode: R. = 
eLektronische terugkoppeLingsregeLing. 

28 

E:)t.P. 



De dye-laserbundel is zeer goed lineair gepolariseerd. De polarisatoren zijn 

ingesteld op maximale doorlating. Het elektro-optisch kristal kan de 

polarisatietoestand van de passerende bundel veranderen; dit kan gestuurd 

worden d.m.v. een elektrische spanning. Hierdoor verandert het vermogen van de 

bundel achter beide polarisatoren. Op dit principe is de regeling gebaseerd. 

Met geopende regelkring kan d.m.v. een offset-spanning een waarde van het 

bundelvermogen achter de polarisatoren worden ingesteld. Dit maakt een 

continue regeling van de intensiteit in het interactiegebied in het experiment 

mogelijk. Het vermogen achter de polarisatoren kan in de praktijk tussen 20 % 

en 80 % van het in het kristal tredende vermogen worden ingesteld. 

Met gesloten regelkring werkt de modulator als vermogensstabilisator. De 

vermogensfluctuaties worden onderdrukt tot minder dan 1 % van het totale 

vermogen. 

3.2.5 Utttttntnq 

Onder het uitlijnen verstaan we het loodrecht richten van de laserbundel 

op de neonbundel. Dit is belangrijk i.v.m. het Doppler-effect. Stel dat de 

hoek tussen de laser- en de neonbundel van 90° afwijkt met een fouthoekje ~· 

Een atoom met snelheid v heeft in de richting van de laserbundel een snelheid 

van (cos ~) v ~ ~.v, in de benadering voor kleine~· De frequentieverschuiving 

Aw t.g.v. het Doppler-effect wordt gegeven door: 

Aw "' ~u 
"' --w c (3.2) 

De op de natuurlijke lijnbreedte genormeerde verschuiving bedraagt: 

(3.3) 

M.b.v. een zgn. x-~-moduul wordt de laserbundel uitgelijnd. Dit moduul 

buigt m.b.v. een spiegel de laserbundel 90° in het horizontale vlak af en 

richt deze op de atoombundel. M.b.v. twee stappenmotoren kan de spiegel worden 

geroteerd (instelling voor ~) en getransleerd in de x-richting. De resoluties 

per stappenmotorstap bedragen 0.2 mrad resp. 0.01 mm. Door combina~ie van de 

twee bewegingen kan ~ worden gevarieerd, terwijl het interactiecentrum op 

dezelfde plaats blijft. 

We kunnen de laserbundel uitlijnen door meting van het effect op de 

atoombundel bij variatie van de hoek ~· Het effect dat we hiervoor gebruiken 
•. 
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is niet uitzwaaien, maar optisch pompen. Vanuit het rnetastabiele 3 P2 -niveau 

(J = 2: elektronenconfiguratie ls2 2s2 2p6 3s 1
) worden de neonatomen niet naar 

het 
3
D3 -niveau (J = 3) aangeslagen, maar naar het 3D2 -niveau (J = 2; 

elektronenconfiguratie 2p6 3p1
). De golflengte van de overgang is 633.443 nm 

[HART 83]. Het systeem 3 P2 -
3 D2 is geen twee-niveausysteem. Vanuit het 

3 D2 -niveau kan een neonatoom, ofwel via het 1P1 - of het 3 P1-niveau {J = 1: 

configuratie 2p6 3s 1
) vervallen naar de grondtoestamd 18 0 {J = 0) {zie appendix 

A). Als het terugvalt naar het 3 P2 -niveau, kan het opnieuw worden aangeslagen. 

De levensduur van het bovenniveau 3 D2 is ongeveer 20 nanoseconden, terwijl de 

tijd van de interactie met de laserbundel gemiddeld enkele microseconden 

bedraagt. Het resultaat is nu, dat de 3 P2 -atomen vrijwel volledig uit de 

bundel worden verwijderd: het niveau wordt a.h.w. leeggepompt. {Zie § 3.3.2 

voor de precieze samenstelling van de neonbundel). Het beste pompresultaat 

bereiken we met een lineair gepolariseerde laserbundel. Alle magnetische 

subniveau's van het 3 P2 -niveau kunnen dan geëxciteerd worden. 

Het pompeffect komt tot uitdrukking in een vermindering van het signaal 

van de metastabielendetector {zie § 3.3.3), die stroomafwaarts van het 

interactiegebied de metastabiele atomen telt. Dit effect is afhankelijk van de 

overgangswaarschijnlijkheid voor absorptie. Deze is op haar beurt afhankelijk 

van de frequentie van het stralingsveld en dus, vanwege het Doppler-effect, 

van de hoek ~· Het pompeffect is maximaal, als de frequentie precies gelijk is 

aan de overgangsfrequentie, d.w.z. als de fouthoek nul is. 

De nauwkeurigheid waarmee de ideale hoek kan worden ingesteld is het 

equivalent van een halve stappenmotorstap: 0.1 mrad. Voor een atoom met een 

typische snelheid van 1000 mis is de Doppler-verschuiving dan 2 % van de 

natuurlijke lijnbreedte. Het effect op de fotonstatistiek volgt uit {2.17). 

Voor de intensiteit met het maximale sub-Poisson-effect, d.w.z. s = 1, en 

verder a = 1 en bl = 0 wijkt de waarde van Q dan 0.2 % af van de ideale waarde 

-0,75. 

Om de boven vermelde nauwkeurigheid te halen, wordt het vermogen van de 

laserbundel beperkt gehouden. Bij grote intensiteiten, d.w.z. in verzadiging, 

wordt de lijnbreedte van de overgang groter, zoals volgt uit {2.8), zodat de 

gevoeligheid van het pompeffect voor de hoekafwijking kleiner wordt. 

3.2.6 Ltchtweg 

We zijn nu toe aan een beschrijving van de complete lichtweg van40iXde 

dye-laser naar het interactiecentrum in het experiment. Deze lichtweg is 

weergeven in fig. 3.4. 
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Figuur 3.4. Schets uan de Liclttweg van dyeLaser tot experiment. Niet 
0 getekend zijn 5 90 -afbuigspiegeLs tussen de dyeLaser en ltet 

poLarisatie-prisma. De afstanden Xa en Xb tussen de 70 mm Lens en de 

twee cyLindrische Lenzen zijn empirisch bepaaLd door de resuLterende 

waLstLengtes te maximaLiseren. Bij benadering Xa = 150 mm en Xb = 370 

mm. 

De optische en mechanische componenten die in de lichtweg zijn aangebracht 

zijn gedeeltelijk reeds behandeld: de vermogensmodulator, de 

polarisatie-componenten en het x-~-moduul. Nieuw op deze plaats zijn de 

diverse lenzen, die de dye-laserwaist afbeelden op de door ons gewenste waist 

in het interactiegebied. en de grijsfilters voor de instelling van het . 

bundelvermogen en daarmee de intensiteit in het interactiegebied. Verder zijn 

de vensters getekend waardoor de laserbundel de vacuurnopstelling binnentreedt 

resp. verlaat; ook de meter voor het vermogen van de (door het spleetdiafragma 

begrensde) laserbundel is aangegeven. Niet getekend zijn vijf 

~0°-afbuigspiegels die zich in de lichtweg bevinden, alle vóór het 

polarisatieprisma. 

De afbeelding van de dye-laserwaist op het interactiegebied in de 

opstel.ling verloopt in drie stappen. Tussen de dye-laserwaist (straal 0.25 mm) 

en de uiteindelijke interactiewalst bevinden zich twee tussen-wais~. De 

eerste heeft een straal van 1.4 mm en bevindt zich ca .. 12 machter de 

dye-laserwaist. De tweede heeft een straal van 0.010 mm en bevindt zich in het 

brandpunt van de 70-mm-lens. Deze waist vormt het gemeenschappelijke 
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uitgangspunt voor de twee cylindrische lenzen. De afstanden van deze tot de 

70-mm-lens zijn de meest kritische in de hele lichtweg en worden 

proefondervindelijk ingesteld door maximalisatie van de walstlengten in de x

en in de y-richting van de resulterende cylindrische waist. 

3.3 De neonbundel 

3.3.1. Opstettinq 

De neon-3 P2 -bundel wordt geproduceerd, gecollimeerd, door de laserbundel 

uitgezwaaid en gedetecteerd in de vacuumopstelling "Looptijd II". Deze 

opstelling is uitgebreid beschreven in [BEIJ 75]. De belangrijkste onderdelen 

zijn weergegeven in fig. 3.5. 

Figuur 3.5. Overzicht van de opstetting. 1: thermische metastabieten 

bron; 2: eindanode; 3: chopper; 4: definierend diafragma; 5: 

spteetdiafragma; 6: anatyserend (scannend) diafragma; 7: 

metastabietendetector; 8: taserbundet; 9: x-~ moduut. 

3.3.2. Thermische metastabietenbron 

De neon-3 P2 -atomen worden geproduceerd door ,de thermische 

metastabielenbron [DRIE 83]. I~ hoofdzaak bestaat deze bron uit een kamertje 
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met een volume van enkele kubieke centimeters waar neongas ingelaten wordt. 

Door de nozzle, een ronde opening met een diameter van 0.1 à 0.2 mm, 

expandeert het supersoon naar buiten. D.m.v. een gasontlading in de 

uitstroming wordt een deel van de neonatomen aangeslagen naar de metastabiele 

energieniveau's 3 P0 (J = 0) en 3 P2 (J = 2) (zie appendix A). Deze niveau's 

hebben een elektronenconfiguratie ls2 2s 2 2p6 3s 1 en een excitatie-energie van 

rond 17 eV. Aanslag naar andere niveau's vindt weliswaar ook plaats, maar deze 

vervallen alle naar de grondtoestand. 

De geproduceerde neonbundel bestaat nu uit verschillende isotopen in 

verschillende energieniveau's. De isotopen zijn 20Ne, 21 Ne en 22Ne; deze komen 

voor in de natuurlijke isotoopverhouding: resp. 90.92 %, 0.26 % en 8.82 %. De 
21 Ne-isotoop zullen we verwaarlozen. Behalve in de grondtoestand komen deze 

isotopen in de onderlinge verhouding-! : 5 tde statistische gewichten van de 

niveau's) in de niveau's 3 P0 en 3 P2 voor. De 3 P2 -atomen zullen door de laser 

worden aangeslagen. Doordat de isotopieverschuiving tussen de atomen 20Ne( 3 P2 ) 

en 22Ne( 3 P2 ) 1716 MHz bedraagt [BEND 85] en de natuurlijke lijnbreedte 8.2 MHz 

(§ 2.x), kunnen we met de laser slechts één van beide tegelijkertijd aanslaan. 

We kiezen voor de isotoop met het grootste aandeel in de bundel: 20Ne( 3 P2 ). We 

definiëren nu de "uitzwaaifractie" als de fractie van de metastabiele 

neonatomen die we met de laser kunnen aanslaan en uitzwaaien; zij is gelijk 

aan de fractie 20Ne( 3 P2 )-atomen onder de 3 P0 - en 3 P2 -atomen. In eerste 

instantie is deze gelijk aan het produkt van 0.9092 (de fractie 20Ne) en 5/6 

(de fractie 3 P2 ): 0.7577. De uitzwaaifractie is echter snelheidsafhankelijk: 

de lichtere isotoop, 20Ne, is gemiddeld sneller dan de zwaardere, 22Ne, met 

als gevolg, dat de uitzwaaifractie toeneemt met de snelheid. 

De snelheden van de neonatomen in de bundel zijn thermisch verdeeld' 

[DRIE 83]. Het maximum van deze verdeling ligt bij ca. 950 mis; deze snelheid 

komt overeen met een energie van ca. 0.2 eV. Binnen het interval 

700 - 1400 mis is de hoogte van de curve groter dan 10% van dit maximum. Deze 

gegevens zijn afhankelijk van de inlaatdruk van het neongas in de bron. 

De voorwaartse intensiteit van de door de bron geproduceerde bundel 

bedraagt van de orde 2•1013 s- 1 sr- 1 metastabielen. Deze intensiteit is sterk 

afhankelijk van de inlaatdruk. 

Naast metastabiele neonatomen produceert de bron fluorescentiestraling, 

vooral afkomstig van de overgangen van de niveau's 1P1 en 3 P1 (zie appendix A) 

naar de grondtoestand, die in de gasontlading plaatsvinden. Fluorescentie van 

deze· overgangen heeft een fotonenergie die gelijk is aan de excitatie-energie 

van de metastabiele niveau's, 17 eV. en ligt in het ultraviolet. 
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3.3.3 Metastabtelendetector 

Aan het einde van de bundelmachine valt de neonbundel op een metalen 

plaatje. Elk metastabiel atoom kan met zijn excitatie-energie een elektron 

vrijmaken, dat door een elektrisch veld in een elektronenmultiplicator gezogen 

wordt. De detectie-efficiëntie is 0.5 à 1 [BEIJ 75]. Zij is licht afhankelijk 

van de plaats waar het metastabiel atoom het metalen plaatje treft. 

Behalve voor de metastabielen is de detector gevoelig voor de UV-straling 

van de bron. De fotonenergie van deze straling is immers ongeveer gelijk aan 

de excitatie-energie van de metastabielen. 

Via een versterker-discriminator en een pulsomvormer (ECL naar TTL) wordt 

het metastabielensignaal naar TTL-pulsen omgezet. 

3.3.4 De time-of-ftight-methode 

De grote spreiding van de snelheden van de neonatomen (§ 3.3.2} leidt tot 

een spreiding in de tijdsduren van de interactie van de atomen met de 

laserbundel. Dit veroorzaakt een spreiding van het aantal spontane emissies 

over de atomen, zoals blijkt uit (2.14). Deze spreiding beconcurreert de 

spreiding t.g.v. de fotonstatistiek en moet daarom voldoende klein worden 

gehouden. We zullen de metastabielen derhalve snelheidsopgelost moeten 

detecteren. 

We realiseren dit m.b.v. een bundel-chopper en een multiscaler. De chopper 

bestaat in hoofdzaak uit een ronde schijf met twee bundelspleten die 

symmetrisch t.o.v. het schijfmiddelpunt zijn aangebracht. De schijft draait 

rond in de atoombundel en telkens als één van beide openingen de bundel 

passeert, wordt een plukje atomen doorgelaten. De "openingsfractie" is de 

fractie van de tijd waarin de bundel wordt doorgelaten. Zij bedraagt typisch 

1/50. De "chopperfrequentie" is de frequentie waarmee de bundel gechopt wordt. 

Zij wordt typisch op 155Hz ingesteld. De chopper definieert a.h.w. bij elk 

doorgelaten atoombundelplukje een voor de atomen in het plukje 

gemeenschappelijk tijdnulpunt. Meting van de snelheden van de atomen kan nu 

plaatsvinden door meting van de looptijden van de atomen vanaf de chopper tot 

de detector. Daartoe worden de TTL-pulsen die van de detector afkomstig zijn 

geteld door een multiscaler. Deze telt pulsen als functie van de ti~d. na 

ontvangst van een triggerpuls. Het tijdoplossend vermogen (de "kanaalt,ijd") 

van de multiscaler is typisch 100 microseconden. De benodigde triggerpulsen 

worden gegenereerd door de chopper, telkens op het moment, dat één van de 

spleten door de bundel gaat. Het totale tijdoplossend vermogen, en daarmee het .. 
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uiteindelijke snelheidsoplossend vermogen, wordt bepaald door de opningstijd 

van de chopper en de kanaaltijd van de multiscaler. De chopper-openingstijd is 

hierbij het quotiënt van de opningsfractie en de chopperfrequentie. 

Meting van de snelheden d.m.v. meting van de looptijden is de 

time-of-flight-methode, afgekort "TOF"-methode. 

3.3.5 BundelprofieL 

In§ 3.1 zijn we reeds ingegaan op het uitzwaaiprofiel en de te verwachten 

spreiding van de uitzwaaiing tengevolge van de fotonstatistiek. Het 

uitzwaaiprofiel heeft echter een grotere breedte, doordat het bundelprofiel 

zelf, d.w.z. in afwezigheid van de laserbundel, reeds een eindige breedte 

heeft. Dit bundelprofiel is het zgn. appa.raatprofieC-Het wordt bepaalerdoor 

de geometrie van de drie diafragma's en de virtuele bron. De virtuele bron 

[BEIJ ]is de verzameling punten waar de stroomlijnen van de atomen, die op 

voldoende afstand van de bron recht zijn, lijken te ontspringen. De virtuele 

bron is puntsymmetrisch en heeft een straal die varieert van tot maal 

de nozzle-straal. De breedte (in de zin van standaarddeviatie) van het 

apparaatprofiel wordt voor het grootste deel bepaald door de drie diafragma's. 

Het uitzwaaiprofiel is nu de convolutie van het apparaatprofiel en de 

uitzwaaiing: tengevolge van de uitzwaaiing wordt de bundel (behalve afgebogen) 

verbreed. Om deze verbreding, die typisch ongeveer 50 Mm bedraagt (§ 3.1), zo 

goed mogelijk te kunnen meten, houden we het apparaatprofiel en dus de 

diafragma's zo klein mogelijk. Een nadeel van kleinere diafragma's is echter 

signaalverlies, doordat een kleiner deel van de door de bron geproduceerde 

metastabiele neonatomen de detector bereikt. Als compromis hebben we gekozen 

voor diafragma's die alle een breedte hebben van 0.10 mm. De twee collimerende 

diafragma's zijn 0.50 mm hoog, het analyserende diafragma 2.0 mm. Dit 

diafragma heeft een grotere opening, omdat de metastabielenbundel in de hoogte 

verbreed wordt t.g.v. de in § 2.x genoemde ruimteverdelingsstatistiek van de 

spontane emissie. Het apparaatprofiel heeft een breedte (in de zin van 

standaarddeviatie) ·van 68 Mffi· 

3.4 De meetprocedure 

.. 
Het doel dat we ons gesteld hebben is verificatie van een zo groot 

mogelijk deel van de theoretisch voorspelde Q (s)-curve, het verband tussen de 

fotonstatistiekparameter Q en de verzadigingsparameter s. Voor een reeks van 

s-waarden (overeenkomend met laserintensiteit in het interactiegebied) doen we 
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daartoe uitzwaaimetingen. Onder "uitzwaaimeting" verstaan we alle 

experimentele acties die bij één waarde van s verricht worden. De 

belangrijkste onderdelen van een uitzwaaimeting zijn meting van de 

uitzwaaiprofielen en meting van het laserbundelvermogen. Tijdens de analyse 

wordt uit de uitzwaaiprofielen de experimentele waarde van Q bepaald en uit 

het laservermogen de experimentele waarde van s. 

Meting van de uitzwaaiprofielen vindt plaats door aftasting van de 

uitgezwaaide metastabielenbundel met het analyserend diafragma. Bij elke 

positie van z van het diafragma worden de metastabiele neonatomen die de 

opening ervan passeren looptijd-afhankelijk gedetecteerd. Eén uitzwaaiprofiel 

wordt nu gevormd door het aantal gedetecteerde deeltjes met dezelfde snelheden 

in de x-richting, als functie van de diafragmapositie z. 

-

EB M '"ooo yVAX 1-- H.S. EXP ~ 

I....-

LASER EB LSÏ·II·ol 

Ftquur 3.6. Expertmentbesturtng. EXP: experiment; EB: Eurobus 

tnterface systeem; M68000: Mtcrogtant expertmentcomputer; ~Vax: 

MicroVax file server; LSI-11-02: D~ LSI-11 experimentcomputer; H.S.: 

harde schijf voor data opslag. Data worden tevens naar diskettes 

overgebracht ter verwerking op PC's. 

Het experiment is volledig geautomatiseerd. Het communicatieschema is 

weergegeven in fig. 3.6. Op de M6BOOO-microcomputer draait het meetprogramma. 

Via het Eurobus-interface-systeem communiceert de computer met de 

experiment-opstelling. Data wordt via een micro-VAX-computer, die als 

fileserver fungeert, opgeslagen op harde schijf. Verder staat de meetcomputer 

in verbinding met de laserstabilisatie-computer . 
. · 
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In het kort vervult het meetprogramma de volgende ·taken: 

1. Besturing van het analyserend diafragma. 

2. Het verrichten van TOF-metingen (looptijd-afhankelijke detectie van de 

metastabiele neonatomen) 

3. Meting van het laserbundelvermogen. 

4. Meting van de chopperfrequentie. 

5. Meting van de neon-inlaatdruk. 

6. Het geven van frequentiestabilisatie-instructies aan de 

laserstabilisatiecomputer. 

7. Opslag van data op ~e harde schijf. 

Ad 1. Het analyserend diafragma wordt in de z-richting verplaatst m.b.v. een 

stappenmotor. De stapgrootte bedraagt 1
/ 480 mm. De diafragmapositie kan 

afgelezen worden op een meetklokje met een nauwkeurigheid van vijf 

micrometer. 

Ad 2. De multiscaler, die de pulsen van de metastabielendetector telt, is een 

intelligent interface. Na door de computer gestart te zijn, werkt het 

zelfstandig. De startopdracht bevat het aantal slagen die afgewerkt 

moeten worden. Eén slag is een detectiecyclus die gestart wordt door de 

van de chopper afkomstige triggerpulsen. De tijdsduur van een TOF-meting 

is derhalve gelijk aan het quotiënt van het aantal slagen en de 

chopperfrequentie. De multiscaler genereert niet zelfstandig een 

interrupt; de computer controleert derhalve van tijd tot tijd de status 

("bezig" of "klaar"). 

Ad 3. Per meting van het laserbundelvermogen wordt de uitgangsspanning yan de 

laservermogensmeter typisch 100 maal uitgelezen met een periode van 19 

milliseconden. Als resultaat van een meting wordt het gemiddelde en de 

standaarddeviatie berekend. Deze laatste is een maat voor de fluctuaties 

van het vermogen op een tijdschaal van 2 seconden. 

Ad 4. De meting van de chopperfrequentie gebeurt bij wijze van bewaking. De 

variatie gedurende het experiment mag niet meer dan 10 Hz top-top 

.bedragen. 

Ad 5. Hetzelfde geldt voor de meting van de inlaatdruk van het neongas. Deze 

is typisch 20 torr: de door ons toegestane variatie is max. één torr .. 
naar boven of naar beneden. De reden voor de bewaking van de druk is de 

invloed ervan op de werkjng van de metastabielenbron, die tot 

uitdrukking komt in de metastabielenintensiteit. Bij een druk van 20 
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{een volledige uitzwaaimeting:} 
• 

FOR Scan.Jlr : = 1 TO aan talJeans DO 

BEGIN 

END 

{halve scan heen:} 

FOR positienr := 1 STEP 1 TO aantal_posities DO 

BEGIN 

END 

verplaats_diafragma(> aantalJtappen) 

laserstabilisatie_opdracht 

start_tof_meting(> aantalJlagen) 

WHILE NOT tof_meting_ldaar( < aantalJlagen...af) DO 

BEGIN 

END 

meet_laservermogen(> aantal, < gemiddelde, < stdev) 

meet_chopperfrequentie 

meet_inlaatgasdruk 

{halve scan terug:} 

FOR positienr := aantal_posities STEP -1 TO 1 DO 

BEGIN 

END 

verplaats_diafragma(> aantalJtappen) 

laserstabilisatie_opdracht 

start_tof_meting(> aantalJlagen) 

WHILE NOT tof_meting.Jdaar( < aantalJlagen...af) DO 

BEGIN 

END 

meet_laservermogen(> aantal, < gemiddelde, < stdev) 

meet_chopperfrequentie 

meet_inlaatgasdruk 

{bijwerking van data:} 

haal_data_op {gecumuleerde data van voorgaande scans} 

werk_data_bij {verwerk data van zojuist voltooide scan} 

sla_data_op {gecumuleerde data tot en met zojuist voltooide scan} 

print_output_vanJcan 

Schema 3.1. Het meetprogramma in hoofdlijnen, in een PASGAL-achtige 

schrijfwijze. In procedure-aanroepen zijn de invoer-parameters 

voorzien van het teken")" en de uitvoer-parametrs van"(". Commentaar 

tussen accolades. 
.. 

38 

., 



torr veroorzaakt een drukdaling van één torr een intensite1tstoename va~ 

5%. 

Ad 6. In de verhouding tussen de meetcomputer en de lasercomputer is de eerste 

meester en de tweede slaaf. Hierdoor wordt de experimenteertijd optimaal 

benut. 

Een overzicht van het meetprogramma is weergegeven in schema 3.1. Een 

uitzwaaimeting bestaat uit één of meerdere scans. Hierbij wordt de 

metastabielenbundel over een afstand van typisch 2 mm gescand, over typisch 50 

equidistante posities. 

Na een eerste verwerking bestaat de data-output van één scan uit: 

het aantal gedetecteerde metastabielen als functie van de positie en van 

het TOF-kanaalnummer: 

de diafragmaposities in millimeters; 

het aantal afgemaakte TOF-slagen als functie van de positie; 

het gemiddelde en de korte-termijn-standaarddeviatie van het 

laservermogen; 

de chopperfrequentie: 

de inlaatdruk. 

3.5 Uitzwaaing en fysische verbreding 

In deze paragraaf zullen we de statistiek van de uitzwaaiing afleiden. De 

twee belangrijke grootheden zijn de gemiddeLde uitzwaaiing en de fysische 

verbreding. De term "verbreding" duidt op het feit, dat de 

metastabielenbundel, die zelf reeds een bepaalde breedte heeft, t.g.v. de 

spreiding van het aantal spontane emissies verbreed wordt. Het bijvoeglijk 

naamwoord "fysische" wordt gebruikt ter onderscheiding van de experimentele 

verbredingseffecten, die in de volgende paragraaf behandeld zullen worden. 

We beschouwen de situatie die weergegeven is in fig. 3.1. Een bundel 
20Ne( 3 P2 )-atomen met snelheid v snijdt loodrecht de op de overgang naar het 
3 D3 -niveau afgestemde laserbundel. De breedte van de neonbundel laten we voor 

het gemak buiten beschouwing. De afstand in de x-richting waarover de bundels 

met elkaar wisselwerken is de "interactielengte" L 1 n t ( 1. 71 mm). De 

uitzwaaiing van de neonbundel wordt gemeten op een afstand Lu (0.668 m), de 

"uitzwaailengte", achter het interactiegebied. 

We veronderstellen nu, dat elk atoom in het interactiegebied een bepaalde 

impuls Apz in de z-richting krijgt; in principe is de waarde hiervan voor elk 

atoom anders. Het atoom krijgt een zijwaartse snelheid die gelijk is aan 

Apz/m, met m de massa van het atoom. De gemiddelde zijwaartse snelheid öÜz per 
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fotonemissie volgt uit de fotonimpuls, die gegeven is .. door (2.19), en de massa 

van het neonatoom (3.32 10-26 kg) en bedraagt: 

= h = 31.2 mm/s (3.4) 

Vermenigvuldiging hiervan met de looptijd van atomen met snelheid u over de 

afstand Lu levert de gemiddelde uitzwaaiing óu per verstrooid foton: 

Ó
- h Lu 
u = ~--u-- (3.5) 

Voor atomen met snelheden van 700 mis resp. 1400 mis bedraagt de uitzwaaiing 

per foton 30 ~ resp. 15 ~m. 

We vermenigvuldigen de uitzwaaiing per foton met het gemiddelde aantal 

fotonemissies tijdens de interactie, dat gegeven wordt door (2.14), waarin we 

de interactietijd Ttnt schrijven als het quotiënt van de interactielengte Ltnt 

en de snelheid u. Het resultaat is een uitdrukking voor de gemiddelde 

uitzwaaiing als functie van de snelheid en de gemiddelde bovenniveaubezetting: 

1 

Hierbij hebben we alle fysische en experimentele constanten in de 

verzamelparameter Cu ondergebracht: 

= = 1.83 103 3 -2 m s 

(3.6) 

(3.7) 

Deze waarde volgt uit: Ak = 51.5 106 s- 1 m = 3.32 10-26 kg, À= 640.225 nm, 

Ltnt = 1.71 mm en Lu = 0.668 m. 

We zien dat de gemiddelde uitzwaaiing kwadratisch afhankelijk is van de 

snelheid. De snelheid werkt immers in twee fasen van de totstandkoming van de 

uitzwaaiing door: snellere atomen wisselwerken korter met de laserbundel en 

leggen de afstand tot het analyserend diafragma in kortere tijd af. In 

tegenstelling hiermee is het gemiddelde aantal spontane emissies omgekeerd 

evenredig aan de snelheid. 

Voor de berekening van de fysische verbreding bu,fys. de • 

standaardafwijking van de uitzwaaiing, gaan we uit van vgl. (2.24) voor de 

spreiding van de totale tijdens de interactie verkregen zijwaartse impuls. 

Substitutie hierin van vgl. (2.14) voor het gemiddelde aantal fotonen en 
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vermenigvuldiging met de looptijd over de uitzwaailengte levert: 

3 

bu, f y s = Cf ~ j Q + 1 + az U 
2 (3.8) 

Hierin is Cf een verZamelparameter voor fysische en experimentele constanten: 

= 6.17 (3.9) 

Deze waarde volgt uit de waarden voor de constanten zoals vermeld bij (3.7). 

·Tabel 3.1. Overzicht uan karakteristieke waarden uan een 

aantaL experimenteLe grootheden (verwachte waarden) uoor 

de minimaLe en maximate bruikbare waarden uan de sneLheid 

u : interactietijd Ttnt. gemiddeLd aantaL verstrooide 

fotonen Nf bij een bovenniveaubezetting uan 1/4, 

uitzwaaiing u per foton, gemiddeLde totaLe uitzwaaiing 

Ü, fysische verbreding bu,fys en de spreiding in het 

aantaL uitgezonden fotonen sNf' 

u [mis] 700 1400 

T, n t [J.ls] 2.44 1.22 

TInt Ak 126 63 

Nf (nk=l/4) 32 16 
-u per foton [J.Lm] 30 15 
-u [J.Lm] 960 240 

bu,fys (s=1) [J.Lm] 134 47 

0
Nf 

2.8 2.0 

3.6 Experimentele verbredingseffecten 

In de vorige paragraaf hebben we de fysische verbreding van de 

uitgezwaaide neonbundel behandeld. Hier beschrijven we.twee andere 

verbredingseffecten, die we "experimentele verbredingen" noemen . 
.. 
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3.6.1 De TOF-verbredtng 

Door de eindigheid van zowel de breedte van de chopperopening als de 

breedte van de TOF-kanalen bestaat een uitzwaaiprofiel niet uit deeltjes van 

exact dezelfde snelheden. Samen met de snelheidsafhankelijkheid van de 

uitzwaaiing, gegeven door (3.6), veroorzaakt dit een verbreding van het 

profiel. 

Stel dat alle deeltjes in een TOF-kanaal een spreiding GroF vertonen in 

hun looptijden tussen de chopper en de detector. Dit veroorzaakt een spreiding 

bu.TOF in de uitzwaaiing (kortweg de "TOF-verbreding") die in 

eerste-orde-benadering gegeven wordt door: 

1 
V 

(3.10) 

Hierin is Ct een verzamelparameter voor fysische en experimentele constanten 

die gedefinieerd is volgens: 

= 2 = (3.11) 
mÀ LroF 

De starttijdverdeling van de deeltjes die tijdens een chopperslag worden 

doorgelaten is de uniforme verdeling met een breedte die gelijk is aan de tijd 

waarin de chopper open staat; deze tijd is gelijk aan het quotiënt van de 

chopper-openingsfractie Fch en de chopperfrequentie Vch· De 

aankomsttijdverdeling van de deeltjes die dezelfde starttijd hebben en in 

hetzelfde TOF-kanaal worden geteld is eveneens de uniforme verdeling; de 

breedte ervan is de TOF-kanaaltijd Atk. De resulterende totale 

standaarddeviatie van de looptijd van atomen die in hetzelfde TOF-kanaal 

worden geteld is: 

( ( 2 1/ 
1 Fch ) + Atk 2 

] 

2 
47.1 JlS (3.12) GroF = = 2;-;- Vch 

Deze waarde volgt uit Fch = 1/so• Uch = 155 Hz en Atk = 100 JlS. 
.. 

3.6.2 .• De tntensttettsverbredtng 

De laserintensiteit, die de bovenniveaubezetting bepaalt en daarmee de 

uitzwaaiing beïnvloedt, heeft ~~et voor alle deeltjes die een uitzwaaiprofiel 
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samenstellen dezelfde waarde. Enerzijds fluctueert of·verloopt zij in de 

tijdsduur waarin een uitzwaaiprofiel gemeten wordt. Anderzijds varieert zij 

met de hoogte in de gaussische laserbundel, wat in combinatie met de 

uitgebreidheid van de atoombundel in de hoogte een spreiding in de intensiteit 

over de deeltjes tot gevolg heeft. 

De hoogte van de atoombundel is 0.50 mm en de waist van de laserbundel 

bedraagt in de hoogterichting 1.0 mm (zie § 3.2.3). De verdeling van de 

metastabielen in de bundel is uniform over de hoogte. Onder deze voorwaarden 

is de component van de spreiding van de laserintensiteit over de metastabielen 

t.g.v. de variatie met de hoogte gelijk aan 2 %. De onderdrukking van 

vermogensfluctuaties in de tijd tot minder dan 1 % m.b.v. de elektro-optische 

modulator hebben we behandeld in § 3.2.4. 

Stel dat de laserintensiteit behorend bij de deeltjes in een 

uitzwaaiprofiel een gemiddelde waarde I heeft en een totale spreiding a 1 • De 

"intensiteitsverbreding" bu.I van de uitzwaaiing die hier het gevolg van is 

wordt in eerste-orde-benadering gegeven door: 

bu, 1 n t 
OJ 

= Cu -- nk ( 1 - 2 Tlk) 
I 

1 

3.7 Compensatie van het magnetisch veld van de aarde 

(3.13) 

Tijdens de interactieperiode ontwikkelt het neonatoom zich tot een "puur" 

effectief twee-niveausysteem door het optisch pompen met circulair 

gepolariseerd licht naar het subniveau m, = 2 van de benedentoestand. Dit is 

echter alleen mogelijk, als een eventueel magneetveld ter plekke van het 

interactiegebied (bijv. het aardmagnetisch veld) geen componenten loodrecht op 

de quantisatie-as (de voortplantingsrichting van de laserbundel) heeft. Een 

magneetveld laat (klassiek) het magnetisch moment van het atoom om zijn as 

precederen; in quanturnmechanische termen veroorzaakt het veld een herverdeling 

van de atomen over de magnetische subtoestanden. Deze herverdeling verhindert 

efficiënt pompen; een maat voor het belang van dit effect wordt gevormd door 

de verhouding van de (klassieke) precessiefrequentie en de vervalconstante Ak. 
Ter compensatie van het (aard-) magneetveld omgeeft een volledige set 

Helmholtz-spoelen het interactiegebied. De juiste instelling van de stromen .. 
door deze spoelen is als volgt bepaald aan de hand van optisch pompen met 

lineair gepolariseerd licht op de overgang van 633 nm tussen het metastabiele 

niveau 3 P2 (elektronenconfiguratie (ls2 2s2 )2p6 3s 1
; J = 2) en het niveau 3 D2 

(configuratie 2p6 3p1
; J = 2). Daar het bovenniveau naar de kortlevende 
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Figuur 3.7. Instelling uan magneetveld-compensatie. 

A: Verticaal veld (y-richting), laserpolarisatie horizontaaL. 

B: Dwarsveld (z-richting), laserpolarisatie horizontaal. 

C: Axiaal veld {x-richting), laserpolarisatie verticaal. 

D: Dwarsveld, laserpolarisatie verticaal. 

Voor verticaal en axiaal veld magneetveld in Gauss; 

voor dwarsveld (spoelen niet geijRt) magneetstroom in mA. 

0 

(J = !)-toestanden van de 2p5 3s 1-configuratie kan vervallen, wordt de 

benedentoestand snel ontvolkt bij instraling van laserlicht met de ~uiste 

golflengte. Het totale metastabielensignaal van de detector neemt daardoor af. 

In verzadiging resteert het signaal t.g.v. Ppo-metastabielen (J = 0) en andere 

isotopen. 

Indien we als quantisatie-as de polarisatierichting van het licht kiezen, 
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geldt dat het laserlicht nu uitsluitend (4m = 0)-overgangen produceert. Voorts 

is de [(m = 0) ~ (m = 0)]-overgang verboden. Bij ontbreken van een 

magneetveldcomponent loodrecht op de polarisatierichting houdt dit in, dat het . 
subniveau m, = 0 van de metastabiele toestand niet leeggepompt wordt, zodat 

tevens 1
/ 6 van het oorspronkelijke 20Ne(J = 2)-metastabielensignaal 

overblijft. Als het magneetveld echter sterk genoeg is, om gedurende de 

interactie het subniveau m1 = 0 in toestanden m ~ 0 over te laten gaan, worden 

alsnog alle (J = 2)-metastabiele toestanden gepompt en neemt het 

metastabielensignaal verder af. 

Op deze manier kunnen bij één polarisatierichting steeds twee 

magneetveld-componenten op nul afgeregeld worden. Fig. 3.7 laat voor twee 

polarisatierichtingen de afhankelijkheid van het metastabielensignaal (bij 

resonante excitatie en ruime verzadiging van de overgang) zien van de 

compensatievelden. Uit de figuur blijkt, dat het magneetveld op deze manier 

tot of beter dan 0.02 gauss op nul afgeregeld kan worden. 
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4 DATAVERWERKING 

De verwerking van de data die het experiment oplevert bestaat uit twee 

delen. In het eerste deel worden de experimentele waarden van de 

fotonstatistiekparameter Q en de bovenniveaubezetting nk bepaald. In het 

tweede deel worden deze waarden geïnterpreteerd en wordt de Q(s)-curve 

bepaald, de parameter Q als functie van de verzadigingsparameter s. 

4.1 De ruwe data 

Het uitgangspunt voor het eerste deel van de dataverwerking vormen de ruwe 

data die in het experiment zijn gemeten. Deze data kunnen we ons voorstellen 
*- * als een driedimensionaal data-array N (I, z, u). Hierin stelt N het aantal 

metastabiele neonatomen voor die snelheidsopgelost (in verschillende 

TOF-kanalen) gedetecteerd zijn als functie van de positie z, tijdens de 

uitzwaaimeting waarbij T de gemiddelde intensiteit van het laserstralingsveld 

is. Uitzwaaimetingen die uit meerdere scans bestaan worden per afzonderlijke 

scan verwerkt. 
*-In fig. 4.1 zijn twee "doorsneden" door het array N (I, z. u) geschetst, 

zoals we die in het experiment verwachten. 

De eerste doorsnede is die in de "u-richting": het aantal deeltjes als 

functie van het TOF-kanaalnummer. Het kanaalnummer is evenredig aan de 

looptijd vanaf de chopper tot de detector en is derhalve omgekeerd evenredig 

aan de snelheid van de deeltjes. We onderscheiden drie gebieden in dit zgn. 

TOF-spectrum. In de eerste kanalen bevindt zich de lichtpiek. Deze is 

afkomstig van de door de metastabielenbron uitgezonden UV-straling. Daar de 

looptijd van fotonen praktisch gelijk is aan nul, dient de lichtpiek voor het 

bepalen van het nulpunt van de looptijdschaal. De brede piek is afkomstig van 

de deeltjes. Het maximum bevindt zich bij de snelheid 950 m/s en de punten op 

halve-top-hoogte bevinden zich bij 780 m/s en 1140 m/s. Het totale bruikbare 

snelheidsgebied is het interval van ca. 700 mis tot ca. 1400 m/s; bij deze 

grenssnelheden is de hoogte van de verdeling 10 % van het maximum. Het gebied 

tussen de lichtpiek en de snelste deeltjes bevat slechts achtergrondpulsen. 

Dit gebied wordt dan ook voor de bepaling van de achtergrond gebruikt. Het in 

de figuur weergegeven TOF-spectrum is afkomstig van een meting zonder 

laserbundel. In een uitzwaaimeting meten we bij elke diafragmapositte een 

soortgelijk TOF-spectrum. 

Als we de deeltjes van één snelheidsgroep (d.w.z. uit één TOF-kanaal) 

uitzetten als functie van de diafragmapositie z, krijgen we de tweede 
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getekende doorsnede: een uitzwaaiprofiel. We onderscheiden twee pieken. De 

piek rond z = 1 (willekeurige eenheden) bestaat uit de metastabiele deeltjes 

die door de laserbundel zijn uitgezwaaid. Dit zijn de 20Ne ( 3P2 )-atomen. De 

piek rond z = 0 wordt gevormd door de niet uitgezwaaide metastabiele deeltjes 

en heeft de vorm van het apparaatprofiel. (Zie§ 3.3.2). 

4.2 De bovenniveaubezetting en Q-parameter 

Dit deel van de verwerking verloopt in meerdere fasen, die hieronder 

beschreven worden. Per uitzwaaimeting worden uiteindelijk de experimentele 

waarden van de gemiddelde bovenniveaubezetting nk en de parameter Q van de 

fotonstatistiek als functie van de snelheid bepaald. 

4.2.1 Verwerking van de ruwe data 

De eerste fase van het eerste verwerkingsdeel bestaat uit twee correcties 

op de ruwe data (de aantallen daadwerkelijk gedetecteerde deeltjes) en het 

vastleggen van de snelheidsschaal. 

Detectie-efficientie 

Op de eerste plaats corrigeren we voor het feit, dat de 

detectie-efficiëntie van de metastabielendetector afhankelijk is van de 

detectiepositie z. Het profiel van de detectie-efficiëntie als functie van z 

kunnen we meten op een manier die lijkt op een uitzwaaimeting. Het verschil 

is, dat we geen laserbundel gebruiken en dat één van de 

atoombundeldiafragma's, het definiërend diafragma (zie fig 3.6), uit de bundel 

verwijderd is. Dit is geschetst in fig. 4.2. De neonbundel is nu niet 

t 

' j D cJe.tt(.,+o~ I 
einJMoc.le. Sc.ond'~'•3 ~ea. 

Fig 4.2. Principe van de bepaling van het detectie-efficientie 

profiel. 
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gecollimeerd en "belicht" het detectie-oppervlak volledig. Wij zijn 

geïnteresseerd in een detectiegebied dat ca. 3 mm breed is; vanuit de 

eindanode gezien, komt dit overeen met een hoekje van 1 mrad. Binnen deze hoek 

mogen we de deeltjesintensiteit van de bundel als constant beschouwen. Precies 

als in een uitzwaaimeting maken we een scan met het scandiafragma en 

detecteren we bij elke diafragmapositie de metastabiele deeltjes die de 

diafragma-opening passeren. Vanwege het constant zijn van de 

deeltjesintensiteit over de scanbreedte is het profiel dat we tijdens de scan 

meten {het aantal deeltjes als functie van de positie z) direkt te 

interpreteren als profiel van de detectie-efficiëntie.· Fig. 4.3 laat het 

gemeten profiel zien. De correctie voeren we uit door vermenigvuldiging van 
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FLg 4.3. Detectie-efftctentte profieL, metastabteLenstgnaaL tegen 

positie van het anaLyserend diafragma met het definterend diafragma 

utt de bundeL verwijderd. 
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het aantal op positie z gedetecteerde deeltjes met eert correctiefactor. Deze 

factor is omgekeerd evenredig aan de detectie-efficiëntie ter plaatse en is 

genormeerd op waarde één ter plekke van het maximum van het 

detectie-efficiëntieprofiel. 

Achtergrondputsen en nutpunt tooptijdsc1UU1L 

Na correctie voor het verloop van de detectie-efficiëntie behandelen we de 

data als TOF-spectra, waarvan er op elke positie één is gemeten. Per 

TOF-spectrum bepalen we eerst het gemiddelde aantal pulsen in de 

achtergrondkanalen en trekken we dit van het hele spectrum af. Vervolgens 

bepalen we met een momentenanalyse van de lichtpiek het nulpunt van de 

looptijdschaal in elk TOF-spectrum. Uit de afzonderlijke tijdnulpunten per 

positie bepalen we door middeling een voor alle posities gemeenschappelijk 

nulpunt. Dit nulpunt legt, samen met de kanaaltijd, de snelheidsschaal vast 

voor de hele uitzwaaimeting: 

LToF 

Uk = ( 4.1) 

Hierin is LToF de looplengte tussen de chopper en de detector (2.357 m); tk is 

de looptijd voor het midden van kanaal k; Uk is de gemiddelde snelheid in het 

kanaal. 

4.2.2 GemiddeLde uitzwaaiing en totaLe uitzwaaibreedte 

In deze fase van de verwerking behandelen we de data als 

uitzwaaiprofielen: deeltjes als functie van de positie, met de snelheid als 

parameter. Per snelheidsgroep bepalen we nu uit het profiel de gemiddelde 

uitzwaaiing Ü en de totale uitzwaaibreedte bu. De gemiddelde uitzwaaiing is 

behandeld in§ 3.5 en wordt gegeven door (3.6). De totale uitzwaaibreedte is 

de breedte (in de zin van standaarddeyiatie) van de uitgezwaaide piek. Zij is 

gelijk aan de kwadratische som van de breedte bapp van het apparaatprofiel en 

de verschillende effecten die het bundelprofiel verbreden: de fysische 

verbreding bu,fys (§ 3.5) en de experimentele verbredingen bu. Int (de .. 
intensiteitsverbreding) en bu.TOF (de TOF-verbreding) (§ 3.6): 

b jb 2 b 2 b 2 b 2 u = app + Utfys + UtTOF + Utlnt (4.2) 
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We stellen nu, dat de twee pieken in het profiel in goede benadering de 

vorm hebben van een gauss-kromme. We voeren nu een kleinste-kwadratenfit uit 

op het profiel, met als modelfunctie de som van twee gauss-krommen: 

[z-Pt(u) 
2 

* P0 (u) exp -~ ] N (z;u) = 
P2(u) 

[ z - P4(u) 
2 

+ P3(u) exp -J_h ] (4.3) 
Ps(u) 

* Hierin is N (z;u) het aantal metastabiele deeltjes als functie van de positie 

z met de snelheid u als parameter. Po tot en met Ps zijn de fitparameters, Po, 

Pt en P2 voor de niet-uitgezwaaide piek en P4, Ps en P& voor de uitgezwaaide 

piek. De fit wordt voor alle snelheidsgroepen (TOF-kanalen) uitgevoerd, zodat 

de output van deze verwerkingsfase uit zes arrays parameterwaarden als functie 

van de snelheid bestaat. 

Per snelheidsgroep bepalen we vervolgens uit de parameters: de breedte 

bapp van het apparaatprofiel, de gemiddelde uitzwaaiing Ü en de totale 

uitzwaaibreedte bu: 

bapp (u) = P2(u) 
u (u) = I P4(u) - Pt(u) I 

bu (u) = Ps(u) 

(4.4a) 

( 4.4b) 

(4.4c) 

De breedte van het apparaatprofiel is in principe een geometrisch bepaa~de 

grootheid en derhalve onafhankelijk van de snelheid. Omdat we de waarde per 

snelheidsgroep berekenen, schrijven we bapp toch als functie van u. 

4.2.3 Bovenniveaubezetting en 0-parameter 

De volgende stap is de bepaling van de waargenomen waarden van de 

bovenniveaubezetting en de fotonstatistiekparameter per snelheidsgroep. 

De gemiddelde bovenniveaubezetting nk volgt m.b.v. (3.6) direkt uit de 

gemiddelde uitzwaaiing Ü(u) en de snelheid u. 
• De waarde van de fotonstatistiekparameter Q volgt m.b.v. (3.8) uit de 

fysische verbreding bu.fys. de bovenniveaubezetting nk en de snelheid u. De 

fysische verbreding vinden we, als we de breedte van het apparaatprofiel bapp 

en de experimentele verbredingen bu,Jnt en bu.TOF volgens (4.2) kwadratisch 
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aftrekken van de totale uitzwaaibreedte bu. De waarde van bapp hebben we 

inmiddels, samen met die van bu. m.b.v. de kleinste-kwadratenfit bepaald. De 

bovenniveaubezetting hebben we zojuist afgeleid uit de gemiddelde uitzwaaiing. 

De enige onbekenden zijn nu de parameters a1/Ï (de relatieve spreiding van de 

laserintensiteit) en de aror (de spreiding van de looptijd van de in hetzelfde 

TOF-kanaal getelde deeltjes). De waarde van a1/Ï bepalen we uit de metingen 

van het laservermogen tijdens het experiment. De waarde van aror volgt m.b.v. 

(3.x) uit de kanaaltijd, de chopperfrequentie en de chopper-openingsfractie. 

We hebben hiermee alle gegevens die nodig zijn, om de waarde van Q te 

berekenen. 

Deze stap in de verwerking heeft als output de waarden van nk en Q als 

functie van v die wij in de uitzwaaimeting bij de laserintensiteit Ï hebben 

waargenomen. De hele verwerking zoals tot hier beschreven wordt voor alke 

uitzwaaimeting uitgevoerd. Met deze stap eindigt het eerste van de twee delen 

van de complete dataverwerking. 

4.3 Interpretatie van de metingen 

4.3.1 De experimenteLe condities 

In het eerste deel van de dataverwerking hebben we bij elke 

uitzwaaimeting, d.w.z. bij elke waarde van de laserintensiteit, de 

geobserveerde waarden van de bovenniveaubezetting en de parameter Q van de 

fotonstatistiek berekend. In het tweede deel, dat nu aan de orde komt, worden 

deze resultaten bekeken in relatie tot de intensiteit van het stralingsveld en 

wordt de theoretische Q(s)-curve uit de metingen gerecontrueerd. 

Hierbij moeten we rekening houden met enkele complicaties: afwijkingen van 

de experimentele condities t.o.v. de condities waarvoor vgl. (2.16), de 

theoretische Q(s)-curve, geldig is. De geldigheidscondities van (2.16) zijn de 

volgende: 

1. Het systeem is een twee-niveausysteem. 

2. Het bevindt zich in een veld van homogene intensiteit. 

3. Het stralingsveld is monochromatisch en resonant. 

4. De interactietijd is groot t.o.v. de levensduur voor spontaan verval van 

het bovenniveau. , 
Deze condities zullen we nu puntsgewijs vergelijken met de experimentele 

omstandigheden. 

Ad 1. Zoals opgemerkt in § 2.4, is het neon-3 P2 -
3 D3 -systeem geen 

twee-niveau-systeem. Onder circulaire excitatie ontwikkelt zich het 
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systeem weliswaar in de richting van een twee-niveau-systeem (de 

subniveau's m1 = 2 en mk = 3), maar deze ontwikkeling verloopt niet zo 

snel, dat we haar kunnen verwaarlozen. We zullen haar het 

"ingroei-effect" noemen. 

Ad 2. Het stralingsveld in de laserbundel is niet homogeen, maar heeft een 

gaussisch intensiteitsprofiel. De intensiteitsvariaties zijn 5% in de 

x-richting en 11% in de y-richting, zoals genoemd in § 3.3. Bij deze 

variaties kunnen we de over het interactiegebied gemiddelde waarden van 

de bovenniveaubezetting en de parameter Q goed benaderen door hun 

respectievelijke waarden bij de over het interactiegebied gemiddelde 

intensiteit. 

Ad 3. In § 3.2.5 hebben we de procedure beschreven volgens welke we ervoor 

zorgen, dat de laser en de atoombundel loodrecht op elkaar staan, ter 

vermijding van een frequentiefout t.g.v. het Doppler-effect. Desondanks 

hebben we toch te maken met een Doppler-frequentieverschuiving; 

tengevolge van het doorlopend uitzenden van fotonen tijdens de 

wisselwerking en de daarmee gepaard gaande richtingsverandering lopen de 

atomen gaandeweg uit resonantie. Dit effect zullen we het 

"uitzwaai-Doppler-effect" noemen, ter onderscheiding van het 

Doppler-effect t.g.v. een uitlijningsfout. Het uitzwaai-Doppler-effect 

is onvermijdelijk en stelt een bovengrens aan het aantal uitgezonden 

fotonen bij monochromatische excitatie. 

Ad 4. Voor atomen met snelheden tot 1700 rnls zijn de interactietijden bij een 

interactielengte van 1.71 mm groter dan één microseconde, d.w.z. 

minstens 50 maal de levensduur voor spontaan verval van het bovenniveau 

(19 ns). Aan geldigheidsconditie nr. 4 wordt in het experiment derhalve 

voldaan. Dit is ook van toepassing op.vgl. (2.7) voor de stationaire 

bovenniveaubezetting. 

Het ingroei-effect en het uitzwaai-Doppler-effect zullen we behandelen in 

de volgende sub-paragrafen. 

4.3.2 Het tngroet-effect 

Op het moment dat de wisselwerking begint zijn de Ne( 3 P2 )-atomen 

ongepolariseerd: de subniveau's van het benedenniveau zijn gelijk bevolkt. In .. 
fig. 4.4 zijn de relatieve overgangswaarschijnlijkheden voor absorptie 

(ROW) gegeven voor de overgangen tussen de verschillende subniveau's. De 
mtmk 

R.O.W. is gedefinieerd in termen van de Clebsch-Gordan-coëfficiënt voor de 
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Fig. 4.4. ReLatieve overgangswaarschijnLijkheden voor absorptie en 

gestimuLeerde emissie voor Linkshandig circuLair gepoLariseerd Licht 

tussen de magnetische subniveau's van het Neon "twee-niveau" systeem. 

subovergang: 

2 ], + 1 
(4.5) 

Zoals blijkt uit de in de figuur gegeven waarden, is de gemiddelde relatieve 

overgangswaarschijnlijkheid voor absorptie gelijk aan 1 /3 voor de 

ongepolariseerde toestand. In de uiteindelijke volledig gepolariseerde 

toestand, waarin het atoom zich als een twee-niveausysteem gedraagt, is de 

"R.O. W." volgens ( 4.5) gelijk aan 1. In het begin van de interactie is de 

absolute overgangswaarschijnlijkheid (die evenredig is aan het gekwadrateerde 

overgangsmatrixelement l<il~lk>l 2 ) derhalve drie maal zo klein als in de 

limiet voor oneindig lange wisselwerkingstijd. 

In § 2.5 hebben we gezien, dat de waarde van de verzadigingsintensiteit I, 

voor een twee-niveausysteem omgekeerd evenredig is aan het kwadraat van het 

overgangsmatrixelement, d.w.z. omgekeerd evenredig aan de 

overgangswaarschijnlijkheid. We kunnen nu een fictieve 

stationaire-bovenniveaubezettingscurve nk 0 (I) definiëren voor de 

engepolariseerde toestand: 

I/1, 0 

(4.6) 
2(1+1/! 5 °) 

54 



Hierin is Is 0 een verzadigingsintensiteit I.o die drie maal zo groot is als de 

verzadigingsintensiteit I. (I. = 40.8 ~W/mm2 ) voor het twee-niveausysteem. De 

stationaire bovenniveaubezetting van het twee-niveausysteem schrijven we als 

nkP(I): 

III. 
(4.7) 

2(l+I/Is) 

H. Senhorst [SENH 86] heeft voor zijn afstudeerwerk berekeningen 

uitgevoerd aan dit probleem, om een beschrijving te vinden voor de 

tijdafhankelijke bovenniveaubezetting. In zijn model verwaarloost hij de 

aanlooptijden waarin de Rabi-oscillaties nog niet uitgedempt zijn. Het atoom 

bevindt zich derhalve voortdurend in een zgn. quasi-stationaire toestand. Hij 

vond dat de bovenniveaubezetting nk(t) onder die randvoorwaarde geschreven kon 

~orden als een tijdafhankelijk gemiddelde van de twee·op dat tijdstip 

denkbeeldige bovenniveaubezettingen nk 0 (I) en nkP(I). (We schrijven als 

functie van I i.p.v. s, omdat I voor beide gelijk is, maar s niet.) Het atoom 

bevindt zich a.h.w. op een bovenniveaubezettingscurve nk(I) die in het begin 

van de wisselwerking op de nk 0 (I)-curve ligt en in de tijd opschuift naar de 

uiteindelijke nkP(I)-curve; het opschuiven verloopt exponentieel in de tijd: 

nk(t) nkP + (nk 0 
- nkP) -t/T 

= e 

(4.8) 

1 
nkP + nn° 

= Cpol Ak T 
2 

De parameter Cpol is een constante die afhankelijk is van de polarisatie van 

de laserbundel. Voor circulaire polarisatie geldt: 

Cpol = 0.11 

Deze waarde is geldig voor de randvoorwaarden met betrekking tot o.a. het 

laserintensiteitsprofiel waarmee Senhorst zijn model heeft doorgerekend. Omdat 

het rekenprogramma op dit moment niet beschikbaar is voor berekeningen die van 

toepassing zijn op onze experimentele condities, gebruiken we verdet deze 

waarde als indicatie. 

Om een idee te krijgen over de grootte van de tijdconstante T, nemen we 

als voorbeeld de intensiteit 40.8 ~W/mm2 • Bij die waarde geldt: 



nkP = 0.250 

nk 0 = 0.125 

De tijdconstante is nu gelijk aan ca. 1 microseconde. Deze waarde is gelijk 

aan 50 levensduren van het bovenniveau en bovendien van de orde van grootte 

van de interactietijd. Na 1 ~s heeft de denkbeeldige 

bovenniveaubezettingscurve ca. 63% afgelegd van de weg van de nk 0 -curve naar 

de nkP-curve. We zien d~t dit proces, de ontwikkeling naar een 

twee-niveausysteem, veel langer duurt dan het uitdempen van de 

Rabi-oscillaties, dat slechts enkele levensduren in beslag neemt. Hiermee is 

de genoemde randvoorwaarde in het model van Senhorst te rechtvaardigen. 

De grootheid die we in het experiment meten is niet de momentane, maar de 

over de interactie gemiddelde bovenniveaubezetting nk. Deze volgt m.b.v. 

integratie direct uit (4.8): 

1 -TIn tfT -e 

Tlnt/T 

(4.9) 

Hierbij is de T 1 nt de interactietijd. We merken op, dat we uit een gemeten 

waarde van nk. gegeven de laserintensiteit en de interactietijd (ofwel de 

snelheid). de waarde van de tijdconstante T direct kunnen afleiden. 

Was er voor de bovenniveaubezetting een met numerieke resultaten 

onderbouwd model beschikbaar -voor de voor ons uiteindelijk belangrijkste 

grootheid, de fotonstatistiekparameter Q, is dat niet het geval. Op grond van 

de bovengenoemde grote tijdconstante mogen we echter een forse invloed van dit 

proces op de waarde van Q verwachten, zodat de door ons waargenomen Q-curve 

zal afwijken van de curve {2.16) voor een twee-niveausysteem. Voortbordurend 

op het model voor nk zullen we een model opstellen voor de waargenomen 

effectieve waarde Q als functie van de intensiteit van ons laserstralingsveld. 

We gaan daartoe een stap verder en stellen, dat we de tijdafhankelijke 

bovenniveaubezetting nk(t) kunnen interpreteren als een "stationaire" 

bovenniveaubezetting bij een tijdafhankelijke effectieve verzadigingsparameter 

* s (t): 

* s (t) 

* 2( 1 + s ( t)) 
( 4.10) 
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Dit betekent, dat we het verloop van de overgangswaarschijnlijkheid tijdens de 

wisselwerking in rekening brengen als het verloop van .de denkbeeldige 

verzadigingsintensiteit. In het bovenstaande hebben we reeds gezien, dat deze 

van 3 x 40.8 ~W/mm2 (in het begin van de interactie) afneemt tot 40.8 ~W/mm2 

(na oneindig lange interactietijd). We stellen verder, dat de momentane waarde 

van Q gegeven wordt door de ideale vgl. (2.16), waarbij echters de zojuist 

* ingevoerde tijdafhankelijke effectieve s (t) is: 

* - 3s (t) 
Q(t) = (4.11) 

* Het verloop in de tijd van s (t) wordt nu bepaald door gelijkstelling van de 

vgl. (4.8) en (4.10). Als we dit verloop van s*(t) substitueren in (4.11), 

vinden we een uitdrukking voor Q(t): 

(4.12) 

Hieruit vinden we door integratie over de interactietijd de gemiddelde waarde 

Q tijdens de wisselwerking: 

1 -2Tint1T 
+ 6(nkP - nk 0 ) 2 ~---~e ________ _ (4.13) 

Hierin is Qp de Q voor het volledig gepolariseerde atoom, d.w.z. voor het 

twee-niveausysteem. 

We werken de uitdrukkingen voor nk en Q nu om naar vergelijkingen met de 

laserintensiteit als onafhankelijke variabele. We hebben dan theoretische 

uitdrukkingen die we experimenteel kunnen toetsen. Voor de schaling van de 

laserintensiteit gebruiken we de verzadigingsintensiteit van het 
2 -twee-niveausysteem (40.8 ~W/mm ) en de resulterende geschaalde intensiteit 

noemen we s. Op deze manier verkrijgen we nk(s)- en Q(s)-curven, als 

tegenhangers van de ideale curven die gegeven zijn door (2.7) en (2.16). We 

. moeten ons hierbij realiseren, dat de parameter s een iets andere betekenis 
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heeft gekrègen. Omwerking van (4.9) en (4.13) gebeurt 'door eliminatie van nkP 

en nk 0 volgens: 

Het resultaat is: 

nk = 
2(1 

Q = -as 

nkP 

nk o 

s 

+ s) 

s 
= 

2( q) 

s/3 
= 

2(1 + s/3) 

[ 1 -

+ 2 

2 

s + 3 

s- 1 

s + 3 

1 -Tl ntiT l -e 

TIn t/T 

1 -TintiT -e 

_ 
2 
__ s ___ -=.._-_e;;_ ___ _ 1 -2T 1 n t/T l 

T 1 n tiT 

( 4.14a) 

( 4.14b) 

( 4.15a) 

(4.15b) 

In beide vergelijkingen herkennen we de ideale uitdrukkingen voor nk(s) resp. 

Q(s) als voorfactoren van de rechterleden. 

Kijkend naar (4.15a) zien we, dat de gemiddelde bovenniveaubezetting 

altijd kleiner is voor het onvolledig gepolariseerde atoom. Dit is te 

begrijpen, omdat de overgangswaarschijnlijkheid voor het volledig 
' gepolariseerde atoom het grootst is en de bovenniveaubezetting toeneemt met de 

overgangswaarschijnlijkheid. 

De krommen van nk en Q als functie van s zijn voor de snelste (1400 m/s) 

en de langzaamste (700 mis) deeltjes getekend in fig. 4.5, samen met de ideale 

curven voor het twee-niveausysteem. Voor de snelste deeltjes, die de kortste 

interactietijd hebben, wijken de krommen het meest van de ideale af. De 

afwijkingen in Q komen niet zozeer tot uitdrukking in de waarde van het 

minimum, als wel in de s-schaal. Het sub-Poisson-karakter van de 

fotonstatistiek voor het neon( 3 P2 -
3 D3 )-systeem wijkt in het hier gehanteerde 

model derhalve nauwelijks af van dat van de statistiek voor een 

twee-niveausysteem. 
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.J -----------

L_____ ___ o _______ 2 ____ ~s_4 _______ B ______ s ______ ~ 

,..... 
(J) .._, 
a 

0 2 4 
5 

6 8 

Fiq 4.5. nk en Q volgens vergelijkingen (4.15) voor deeltjes met een 

snelheid van t~oo (pWl.t-streep lijn) en 700 (getrokken lijn) m/s. Ter 

vergelijking zijn de ideale curven (onderbroken lijn) eveneens 

gegeven. a: nk tegen s; b: Q tegen s. 
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In tabel 4.1 zijn de belangrijkste numerieke gegevens over de krommen op 

een rijtje gezet. 

TabeL 4.1. Gegevens over de nk(s) en Q(s)-h.rorrunen 

btj twee sneLheden 

1400 m/s 700 m/s 

interactietijd 1.22 Jlm 2.44 Jlm 

minimum van Q -0.7387 -0.7361 

afwijking t.o.v. -0.75 1.50% 1.85 % 

s waarbij Q minimaal 1.7 1.4 

s waarbij rlk = 0.25 1.7 1.4 

Opvallend in de tabel is het samenvallen van de s-waarden waarbij Q zijn 

minimum heeft en die waarbij nk gelijk is aan 0.25. Dit samenvallen treedt ook 

op bij de krommen voor het twee-niveausysteem, gegeven in de figuren 2.1 en 

2.4, en wel bij de waardes= 1. Voor de langzame deeltjes, die langer in de 

laserbundel verblijven en daardoor het twee-niveausysteem het dichtst 

benaderen, is de gemiddelde waarde van de effectieve verzadigingsintensiteit 

kleiner dan voor de snelle deeltjes, zodat de effectieve verzadigingsparameter 

s bij de zelfde laserintensiteit groter is. Dit komt tot uitdrukking in de 

lagere s-waarden voor overeenkomstige punten van de nk-krommen en van de 

Q-krommen. Duidelijk is, dat Q door het ingroei-effect snelheidsafhankelijk is 

geworden, hetgeen in de metingen tot uitdrukking moet komen. 

Het is wellicht goed op te merken, dat we van ons eenvoudige 

Q-middelingsmodel geen volledige kracht van beschrijving voor een ontaard 

niveausysteem verwachten. Het model moet gezien worden als een indicatie van 

wat we in het experiment kunnen verwachten, bij gebrek aan berekeningen aan 

dit of een soortgelijk systeem in de literatuur. Een verbeterd modeJ, waarin 

de invloed van het ingroei-effect op de experimentele Q op striktere wijze 

afgeleid wordt, is in voorbereiding • 

.. 
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De statistiek van de ruimtelijke verdeling van de spontane emissie 

Hierboven hebben we uitsluitend de invloed van het ingroei-effect op de 

statistiek van het aantal fotonen behandeld. Er is echter ook een invloed op 

de statistiek van de ruimtelijke verdeling van de spontane emissie. Het voor 

ons relevante effect van de ruimteverdelingsstatistiek is een 

uitzwaaiverbreding, die samen met de verbreding t.g.v. de eigenlijke 

fotonstatistiek de "fysische verbreding" vormt. De grootte ervan hebben we 

uitgedrukt m.b.v. de constante az in vgl. (2.22). De waarde van deze constante 

is afhankelijk van de vorm van de ruimtelijke verdelingsfunctie van de 

emissie; naarmate deze functie méér gepiekt is in de richting van de z-as, is 

de waarde van az groter. In ons geval is de vorm van de verdeling afhankelijk 

van de polarisatietoestand van het atoom. In het begin van de wisselwerking 

met het stralingsveld is het atoom ongepolariseerd en is de ruimtelijke 

verdeling van de emissie derhalve isotroop. De waarde van az is dan 1
/ 3 • 

Tijdens de interactie neemt deze toe tot max. 2
/ 6 voor de limiet van oneindige 

interactietijd. Dit is een toename van 20 %. Over de precieze afhankelijkheid 

van az van de zich tijdens de interactie ontwikkelende atomaire polarisatie 

kunnen we geen uitspraak doen. Wèl ligt het voor de hand, dat de waarde vanaf 

de beginwaarde 1
/ 3 (bij benadering) exponentieel in de tijd nadert tot de 

limiet 2
/ 6 • De tijdconstante zal van dezelfde orde van grootte zijn als de 

tijdconstante T in vgl. (4.8). Vgl. (3.8) laat zien wat het effect zou zijn 

van het negeren van de tijdsafhankelijkheid van az. Rekenend met een te grote 

waarde van az ( 2
/ 6 ) zouden we een iets te kleine waarde van Q uit de metingen 

afleiden. 
•' 

4.3.3 Het uitzwaai-Doppler-effect 

In§ 4.3.1 hebben we het "uit resonantie lopen" van de atomen tijdens de 

wisselwerking met de laserbundel genoemd. Uit de fotonimpuls 

(1.03 10-27 kgm/s), de massa van het atoom (3.32 10-26 kg) en de frequentie 

van de overgang (2.9 1016 rad/s) volgt de Doppler-verschuiving per 

fotonemissie öw van de door het atoom waargenomen frequentie: 

öw = 0.31 106 rad/s 

In het verzadigingspunt van de overgang (s = 1) bedraagt de halve lijnbreedte 

(de frequentie-afwijking waarbij de stationaire bovenniveaubezetting 
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gehalveerd is) 36 106 rad/s (volgens (2.8), met factor~). Deze waarde wordt 

bij het uitzwaai-Doppler-effect na ongeveer 120 fotonemissies bereikt. 

Om te laten zien, dat het uitzwaai-Doppler-effect zeker niet op voorhand 

verwaarloosd kan worden, kijken we naar de invloed van het effect aan het 

einde van de interactie, waar het het grootst is. Een atoom met een typische 

snelheid van 950 mis verblijft ca. 2 ~s in de laserbundel (interactielengte 

1.71 mm) Dit komt overeen met 100 levensduren van het bovenniveau. Bij de 

intensiteitswaarde van ca. 40 ~W/mm2 , waarbij Q volgens de ideale curve zijn 

minimum heeft, is de ideale stationaire bovenniveaubezetting ~. Het atoom 

verstrooit derhalve ca. 25 fotonen, zodat de uitzwaai-Doppler-verschuiving aan 

het einde van de interactie ongeveer de waarde 8 106 rad/s heeft bereikt. De 

waarde van Q hierbij is in eerste-orde-benadering (volgens (2.18a)) gelijk aan 

-0.65 i.p.v. - 0.75, een afname van 13% in absolute waarde. De conclusie is, 

dat we de invloed van het uitzwaai-Doppler-effect nader moeten bezien. 

Op grond van een eenvoudig model berekenen we nu in eerste-orde-benadering 

de gemeten waarden van Q en de bovenniveaubezetting nk. We stellen dat een 

atoom bij afwezigheid van het uitzwaai-Doppler-effect in een constant tempo 

fotonen verstrooit. Omdat het aantal fotonen typisch enkele tientallen is, 

lijkt deze vereenvoudiging op de tijdschaal van de hele interactie zeer 

aannemelijk. In dit model is de verwachti~gswaarde van het aantal op tijdstip 

t (t = 0 is het begin van de wisselwerking) verstrooide fotonen nt(t) gelijk 

aan: 

fï,(t) = _'N;;.;...:..,_ t 

r, n t 

( 4.16) 

Hierin is 'N, de verwachtingswaarde van het totale aantal tijdens de 

interactieduur T1nt uitgezonden fotonen. Voor een eerste-orde-berekening 

kunnen we het constante emissietempo gebruiken als model voor het verloop van 

de uitzwaai-Doppler-verschuiving Aw(t) tijdens de interactie: 

Aw(t) = t ( 4.17). 

In eerste-orde-benadering is de waarde van de parameter Q voor kleine 
• 

frequentie-afwijkingen te schrijven als: 

Q ~ 
-3s 1 

3 
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Fig. 4.6. De voor het uitzwaai-Doppter effect gecorrigeerde Q voLgens 

(4.19) (getrokken Ujn) samen met de ideaLe waarde (onderbroken Ujn) 

uitgezet tegen s. 

Deze vergelijking volgt uit (2.17), als we daarin a= 1 en bl = 0 stellen. Met 

Aw gegeven door (4.17), geeft (4.18) het verloop van Q in de tijd. De gemeten 

waarde van Q is nu in eerste-orde-benadering, het gemiddelde over de 

interactie van de waarde volgens (4.18). Dit is het geval, omdat het 

uitzwaai-Doppler-effect een homogeen effect is; dat wil zeggen dat het op elk 

atoom afzonderlijk van toepassing is. De gemiddelde waarde Q tijdens de 

interactie volgt uit (4.17) en (4.18): 

-as 4 

9 

s + 7 

s + 1 
( 4.19) 

In fig. 4.6 is het verloop van Q met s getekend, samen met de ideale 

curve, voor atomen met de snelheid 700 mis, voor welke het 

uitzwaai-Doppler-effect het grootst is. Voor de bepaling van het gemiddelde 

aantal verstrooide fotonen N, in (4.19) hebben we de stationaire waarde van de 

bovenniveaubezetting gebruikt. Dit geeft de bovengrens van het aantal fotonen 

en daarmee de meest ongunstige Q(s)-kromme. Het minimum.van Q op deze kromme 

is -0.703, ee~ afwijking van 6.2% t.o.v. -0.75. De positie van het minimum is 

iets verschoven en ligt bij s = 0.92 i.p.v. bij s = 1. Deze verschuiving is 
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veel kleiner dan die tengevolge van het ingroei-effect. 

Voor kleine frequentie-afwijkingen is de stationaire bovenniveaubezetting, 

gegeven door (2.7), te schrijven als: 

s 1 
(4.20) 

2 (1 + s) 1 + s 

Op dezelfde rnanier als voor Q kunnen we nu de gemiddelde bovenniveaubezetting 

berekenen; we vinden: 

s 4 
(4.21) 

2 (1 + s) 3 (1 + s) 

4.4 Foutenanalyse 

Voor een uitbreide analyse van statistische en systematische fouten 

verwijzen we naar [WIJN 87]. 

.. 
.. · 
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5 EXPERIMENTELE RESULTATEN EN DISCUSSIE 

5.1 Metingen 

We hebben uitzwaaimetingen uitgevoerd bij vier verschillende waarden van 

de laserintensiteit. Zij variëren onderling tot een factor 6 en liggen rond de 

verwachte waarde van de effectieve verzadigingsintensiteit. Als maat voor de 

intensiteit geven we hier het achter het interactiegebied gemeten 

laservermogen Pmeet· De omrekening hiervan naar de geschaalde over het 

interactiegebied gemiddelde intensiteit ÏIIs is: 

Ï Pmeet = 
Ïs 93 ~W 

Deze omrekeningsfactor volgt uit de hoogte 0.50 mm van het interactiegebied en 

de waiststraal 1.0 mm in dey-richting (de hoogte). Is is de 

verzadigingsintensiteit voor het volledig gepolariseerde atoom, 40.8 ~W/mm2 • 

Als voorbeeld geven we hier twee uitzwaaiprofielen bij het gemeten 

laservermogen 220 ~W. waarbij Ï/Is theoretisch gelijk is aan 2.4. In de 

figuren zijn tevens de aan de metingengefitte modelfuncties van de vorm (4.3) 

getekend. De genormeerde waarden van x (de norm van de genormaliseerde 

residuvector) bedragen 2 à 3. Dit betekent dat het residu niet uitsluitend uit 

statistische ruis bestaat, maar een systematische fout bevat. 

5.2 Verwerking 

5.2.1 VoLLedige resuLtaten bii 220 uW 

Meting 

Voor de uitzwaaimeting bij 220 ~W geven we hier het resultaat van de 

verwerking van de profielen bij de snelheden van 699 tot 1197 m/s. In tabel 

5.1 zijn in kolom 3 en 4 de gemiddelde uitzwaaiing Ü en de totale 

uitzwaaibreedte bu gegeven; deze zijn bepaald uit de in§ 4.2.2 beschreven 

kleinste-kwadratenfit met modelfunctie (4.3}. In de kolommen 5, 6 en 7 zijn de 

breedte bapp van het apparaatprofiel (§ 3.3.5) en de experimentele ' 

verbredingen bu.TOF (TOF-verbreding) en bu.tnt (intensiteitsverbreding) 

gegeven. De waarde van bapp is de fitparameter P2 in de boven genoemde 

modelfunctie. De waarde van bu.TOF is als functie van u berekend m.b.v. 
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EtZ A: 1197 m/s P=220pW 
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B: 794 m/s 
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Figuur 5.1. UitzwaaiprofieLen bij een Laservermogen (aan het eind van 

de opsteLLing} van 220 ~W. MeetresuLtaten: open rondjes. De getrokken 

Lijnen zijn het resuLtaat van een fit met twee Gauss-profieLen. 

A: GemiddeLde sneLheid 1197 m/s (TOF-kanaaL 20}. 

B: GemiddeLde sneLheid 794 m/s (TOF-kanaaL 30}. 
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Tabel. 5.1. 

ResuLtaten van de meting bij een Laservermogen (aan het eind van 

de opsteLLing) van 220 ~W. Gegeven worden de gemiddeLde 

uitzwaaiing (Ü), de totaLe spreiding van de uitgezwaaide piek 

b~ 0 t), de breedte van het apparaatprofieL b~pp {de spreiding van 

de niet-uitgezwaaide piek), de TOF-verbreding b~OF en de 

intensiteitsverbreding b~nt en de uit de voorgaande waarden 

berekende gemiddeLde boven-niveau bezetting Nk en Q 

- b~ot b~pp b~OF b~nt K V u Nk Q 

[m/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

20 1197 0.322 0.122 0.063 0.015 0.011 0.252 0.482 

21 1139 0.359 0.126 0.061 0.016 0.012 0.254 0.370 

22 1086 0.401 0.130 0.064 0.017 0.014 0.258 0.205 

23 1039 0.438 0.133 0.065 0.018 0.015 0.257 0.084 

24 995 0.480 0.138 0.065 0.019 0.016 0.259 0.018 

25 954 0.523 0.141 0.065 0.020 0.018 0.260 -0.092 

26 917 0.567 0.147 0.066 0.021 0.019 0.260 -0.115 

27 883 0.614 0.150 0.067 0.022 0.021 0.261 -0.208 

28 851 0.662 0.157 0.067 0.023 0.022 0.262 -0.222 

29 821 0.714 0.161 0.067 0.023 0.024 0.263 -0.282 

30 794 0.764 0.162 0.067 0.024 0.025 0.263 -0.382 

31 768 0.820 0.165 0.069 0.025 0.027 0.264 -0.459 

32 744 0.867 0.165 0.067 0.026 0.029 0.261 -0.524 

33 721 0.923 0.170 0.069 0.027 0.031 0.262 -0.554 

34 699 0.973 0.184 0.068 0.027 0.033 0.260 -0.450 
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(3.10), uitgaande van Oror = 47.1 ~s volgens (3.12). De waarde van bu.Int als 

functie van u is berekend m.b.v. (3.13). Hierbij zijn we uitgegaan van een 

spreiding van de intensiteit van het laserlicht (ruimtelijk en tijdelijk) van 

7 %. De waarden van de gemiddelde bovenniveaubezetting nk die we in (3.13) 

gesubstitueerd hebben zijn de in kolom 8 gegeven waarden, die m.b.v. (3.6) uit 

de gemiddelde uitzwaaiing berekend zijn. Door kwadratisch aftrekken van bapp• 

bu.ror en bu. Int van bu (zie (4.2)) hebben we de fysische verbreding bu,fys 

bepaald, waaruit de in kolom 9 gegeven waarde van de experimentele 

fotonstatistiekparameter Q volgt m.b.v. (3.8). Hierbij hebben we voor de 

parameter az van de ruimteverdelingsstatistiek de limietwaarde 

die geldig is voor het volledig gepolariseerde atoom. 

Discussie bovenniveaubezetting 

2 
/ 5 genomen, 

De bovenniveaubezetting kan nauwkeurig bepaald worden en is daardoor 

geschikt voor diagnose van het experiment. De nauwkeurigheid van de berekende 

waarden van nk is 1 à 2 %. Het verloop van nk met de snelheid kent twee 

gebieden. Van 1197 m/s naar 768 m/s neemt nk toe. Van 768 m/s naar 699 m/s 

neemt nk daarentegen af. 

De snelheidsafhankelijkheid tussen 768 en 1197 m/s wordt gereproduceerd 

door de combinatie van vergelijkingen (4.15a) en (4.21) voor resp. het 

ingroeieffect en het uitzwaai-Doppler-effect, als we uitgaan van de waarde 1.6 

voor Ï/Is (nodig in (4.15a)) en de waarde 1.1 voor de effectieve 

verzadigingsparameter s (nodig in (4.21)). Bij (4.15a) hebben we daarbij (4.8) 

gebruikt voor de tijdconstante T met de waardeCpol = 0.11. Over het hele 

gebied van 1200 m/s tot 700 m/s voorspelt (4.15a) een toename van 8% en 

voorspelt (4.21) een afname van 2 %, resulterend in een te verwachten toename 

van 6 %. Op het "omkeerpunt" bij 768 m/s is nk 5% toegenomen t.o.v. de waarde 

bij 1197 m/s. 

De afname van nk van 768 naar 699 m/s wijst op een systematische fout. We 

kunnen dit effect toeschrijven aan het feit, dat we de profielen niet hebben 

gecorrigeerd voor het verloop van de detectie-efficiëntie. In fig. 4.3 zien we 

een fors afvallen vanaf een positie die overeenkomt met ca 1 mm uitzwaaiing. 

(Niet uitgezwaaid bevindt het bundelprofiel zich bij 16.4 mm; 1 mm uitzwaaiing 

komt overeen met de positie 15.4 mm.) Deze daling maakt de profielen van de 

uitgezwaaide bundel asymmetrisch met als gevolg een te kleine waarde voor de 

gemeten uitzwaaiing en daarmee voor de bovenniveaubezetting. 

De waarde 1.6 voor de geschaalde laserintensiteit die uit de experimentele 

bovenniveaubezetting volgt, wijkt significant af van de waarde 2.4 die we met 
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de omrekeningsfactor 93 ~Wuit het gemeten vermogen 220 ~W hebben afgeleid. 

Deze afwijking kan veroorzaakt worden door een ijkfout van de optische 

vermogensmeter en door een afwijking van het intensiteitsprofiel van de 

laserbundel t.o.v. de gaussische vorm. 

Discussie Q 

Met betrekking tot de experimentele waarden voor Q laat tabel 5.1 een 

snelheidsafhankelijkheid zien die veel groter is dan verwacht kan worden 

o.g.v. het ingroeieffect of het uitzwaai-Doppler-effect; (4.15b) en (4.19) 

voorspellen in het gegeven snelheidsgebied een variatie van niet meer dan 4 %. 

De waarden van Q zijn positief (super-Poisson) voor de hogere en negatief 

(sub-Poisson) voor de lagere snelheden. 

De super-Poisson-Q-waarden tot + 0.5 voor de lagere snelheden kunnen op 

geen enkele wijze verklaard worden uit een laserbandbreedte of 

frequentie-afwijking. Een verklaring voor deze grote positieve waarden en voor 

de waargenomen snelheidsafhankelijkheid over het hele snelheidsgebied zou een 

onbekend experimenteel verbredingseffect kunnen zijn dat niet of althans 

minder snelheidsafhankelijk is dan de fysische verbreding, die evenredig is 

aan u- 312
• De invloed van een dergelijk effect is het grootst daar waar de 

breedte van de uitzwaaiing het kleinst is, d.w.z. voor de hoogste snelheid. 

De negatieve Q-waarden voor de lagere snelheden kunnen slechts verklaard 

worden als waarneming van een sub-Poisson-fotonstatistiek. Een overschatting 

van experimentele verbredingseffecten is immers onwaarschijnlijk. Verder kan 

de in de berekening gebruikte waarde van 2
/ 5 voor az, de limietwaarde voor 

oneindig lange interactie, tot een absolute fout van niet meer dan 0.07 in Q 

leiden; dit is het verschil van de waarde 1
/ 3 van az voor zeer korte 

interactietijd en de waarde 2
/ 5 . 

FoutenanaLyse 

Een uitgebreide foutenanalyse, zoals beschreven in [WIJN 87], hebben we 

niet uitgevoerd. Als we een schatting maken van de doorwerking van de fouten 

in de fitparameters, benevens de onzekerheden in de TOF-verbreding en de 

intensiteitsverbreding, vinden we als bovengrens voor de absolute fout in Q de . 
waarde 0.3. De totale experimentele variatie bedraagt echter 0.9, zodat we 

duidelijk te maken hebben met een systematische fout en een volledige 

foutenanalyse niet zinvol is. 
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5.2.2 ResuLtaten vooratte vermogens bit 794 m/s 

N.a.v. de resultaten die in§ 5.2.1 besproken zijn gaan we er vanuit, dat 

slechts de lagere snelheden nog enige zinvolle informatie over de Q-parameter 

opleveren. We presenteren daarom in tabel 5.2 de experimentele waarden van de 

bovenniveaubezetting nk en de fotonstatistiekparameter Q voor alle uitgevoerde 

uitzwaaimetingen bij één snelheid in het gebied van de langzamere deeltjes: 

794 m/s (TOF-kanaal 30}. Uit tabel 5.1 blijkt, dat deze snelheid nog buiten 

het gebied ligt waar het verloop van de detectie-efficiëntie in de 

bovenniveaubezetting merkbaar is. 

Naast het gemeten laservermogen en de experimentele waarden van nk en Q 
geeft de tabel de waarden van de met Is (de verzadigingsintensiteit van de 

twee-niveau-overgang, 40.8 MW/mm2
} geschaalde laserintensiteit die afgeleid 

zijn uit de experimentele bovenniveaubezetting, rekening houdend met het 

ingroei-effect (maar niet met het, kleinere, uitzwaai-Doppler-effect). Deze 

geschaalde intensiteiten zijn vermeld als s-waarden. (Zij moeten niet worden 

Tabel 5.2. 

Experimentele waarden voor de bovenniveau-bezetting nk en 

Q-waarden voor TOF-kanaal 30 (v=794 mis) bij 4 waarden 

van het Laservermogen P als gemeten achter de opsteLLing. 

TevensS-waarden t.o.v de m=2 m=3 overgang als berekend 

uit nk en verzadigingsvermogens Ps aLs berekend uit S en P. 

Theoretische Q-waarden zijn gebaseerd op de berekende 

S-waarden. 

-p nk 82-+:J Ps Qexp. Otheor. 

MW MW 

110 0.171 0.81 136 0.252 -0.672 

110 0.174 0.81 136 -0.022 -0.672 

140 0.211 1.10 127 -0.150 -0.721 

220 0.263 1.51 146 -0.382 -0.735 

220 0.262 1.51 146 -0.371 -0.735. 

580 0.342 3.04 191 -0.653 -0.634 
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verward met effectieve s-waarden, die volgens (2.7) met de 

bovenniveaubezetting samenhangen.) Uit dezes-waarden zijn de in de tabel 

vermelde theoretische waarden van Q berekend, rekening houdend met het 

ingroei-effect. We gebruiken de bovenniveaubezetting derhalve als een 

alternatieve intensiteitsmeter. Verder geven we in de tabel het 

"verzadigingsvermogen" P 5 , het quotiënt van het gemeten vermogen en de 

berekende s-waarde. Het verzadigingsvermogen zou een constante waarde moeten 

hebben. Dit klopt in goede benadering voor de metingen bij 110 MW tot en met 

220 MW. De afwijking bij 580 MW zou verklaard kunnen worden uit een 

verandering van de loop van de laserbundel door de lichtweg naar de opstelling 

tijdens de meting. Een dergelijke verandering doet zich voor, als de dye-laser 

uit de frequentiestabilisatie valt en bij het terugbrengen in de stabilisatie 

opnieuw moet worden uitgelijnd. De lengte van de lichtweg zorgt er hierbij 

voor, dat het effect ter plekke van de opstelling sterk vergroot is. 

Ook in deze tabel is een onverwacht groot verloop van de experimentele Q 

te zien. De waarde neemt toe bij afnemend vermogen, d.w.z. bij afnemende 

grootte van de uitzwaaiing. Dit is consistent met de systematische fout die we 

in tabel 5.1 hebben gezien. Daar vonden we vooral afwijkingen bij de hogere 

snelheden, d.w.z. eveneens bij de kleinere uitzwaaiingen. Dit ondersteunt de 

suggestie van een niet of zwak snelheidsafhankelijk verbredingseffect als bron 

van de afwijkingen. De goede overeenstemming tussen de experimentele en de 

theoretische Q bij 580 MW durven wij vanzelfsprekend slechts aan het toeval 

toe te schrijven. 
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6 SLOTOPMERKINGEN 

We hebben de theoretische voorspelling, dat de fotonstatistiek van de 

spontane emissie van een twee-niveau-atoom onder resonante en monochromatische 

excitatie een sub-Poisson-karakter heeft, experimenteel bevestigd. 

Een systematisch effect leidt echter tot te grote verbredingen bij kleine 

uitzwaaiingen. We hebben hiervoor nog geen verklaring gevonden. Het effect zal 

nader bestudeerd moeten worden. 

De verwerkingsprocedure kan verbeterd worden, bijvoorbeeld op het punt van 

het daadwerkelijk uitvoeren van de correctie voor het verloop van de 

detectie-efficiëntie. 

Het model voor de reproductie van de experimentele Q moet verbeterd worden 

op het punt van het ingroeieffect. Het middelen van Q over de interactietijd 

geeft de experimenteel waargenomen waarde immers slechts bij benadering. De 

juiste procedure is middeling van de variantie van het aantal fotonen; hierbij 

moet tevens de invloed van het ingroeieffect op de ruimtelijke statistiek van 

de spontane emissie worden ingebouwd. 

Experimenteel moeten de volgende verbeteringen worden uitgevoerd. 

-De positie van de laserbundel moet beter en reproduceerbaar worden 

vastgelegd m.b.v. kwadrant-fotodiodes. De uitlijning van de laserbundel op 

de atoombundel kan dan nauwkeuriger worden uitgevoerd. 

-Een spatial filter kan worden gebruikt, om de verstoring van het 

laserbundelprofiel door de elektro-optische modulator, die ernstige 

afwijkingen t.o.v de gaussische bundelvorm veroorzaakt, te vermijden. Verder 

moet de optische vermogensmeter worden herijkt. 

- Door het verleggen van de atoombundellijn naar een gebied met meer constante 

detectie-efficiëntie kunnen we problemen vermijden. 

-Voor het verkrijgen van een betere statistiek kunnen de uitzwaaimetingen 

meerdere malen worden herhaald. Eventuele invloeden van bijvoorbeeld 

intensiteitsfluctuaties van de metastabielenbron worden dan onderdrukt. 

- Voor de langere termijn moet gedacht worden aan het ontwerpen van een 

gekoelde metastabielenbron, om bij lagere snelheden en dus grotere 

uitzwaaiingen te kunnen meten. 

Een groot deel van de gesuggereerde verbeteringen aan de opstelling zullen 

in de komende maand worden uitgevoerd, waarna de experimenten zorgvuldig 

herhaald en uitgebreid zullen worden. 
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APPENDIX A: HET ENERGIENIVEAUSCHEMA VAN NEON 

We geven een beschrijving van twee groepen energieniveau's van neon die 

relevant zijn voor de uitgevoerde experimenten. Ze zijn weergegeven in fig. 

Al. 

De aangeslagen niveau's van de eerste groep, de Ne*-groep, hebben 

energieën tussen 16.7 en 17.0 eV t.o.v. de grondtoestand en een 

elektronenconfiguratie (1s 2 2s2 )2p6 3s; vergeleken met de grondtoestand is een 

2p-elektron overgegaan naar de 3s-toestand. Binnen deze groep onderscheiden we 

vier verschillende energieniveau's, weergegeven in L-S-notatie. 

Stralingsverval (elektrische-dipoolovergang) naar de grondtoestand is mogelijk 

i d i ' 1 P 3 P D d . ' 3 P 3 P · j vanu t en veau s 1 en 1 • e an ere n1veau s, 0 en 2 , Zl n 

metastabiel: ze hebben levensduren in de orde van seconden; de 

stralingsovergangen vanuit deze niveau's naar de grondtoestand zijn geen 

elektrische-dipoolovergangen. 

** De aangeslagen niveau's van de tweede groep, de Ne -groep, hebben 

energieën van 18.4 à 19.0 eV t.o.v. de grondtoestand en een 

elektronenconfiguratie 2p5 3p; het aangeslagen elektron bevindt zich hier in de 

3p-toestand. Deze configuratie is opgesplitst in tien verschillende 

energieniveau's, die in de figuur aangegeven zijn met "{a}k"; de index "k" 

neemt toe in de volgorde van afnemende energie. Deze notatie komt voort uit 

** het feit, dat in de Ne -groep het L-S-koppelingsschema niet volledig geldig 

* is, anders dan in de Ne -groep. 

. * ** De straltngsovergangen tussen Ne en Ne hebben totale 

overgangswaarschijnlijkheden van ca. 5 107 s- 1
, overeenkomend met levensduren 

van ca. 20 ns. Het merendeel van de overgangen ligt in het golflengtegebied 

580-650 nm (geel-oranje-rood). De 3 P2 -{a} 9 -overgang, in L-S-notatie de 
3 P2 -

3 D3 -overgang, is de overgang van 640.225 nm, die we in het experiment 

* ** gebruiken. Zij is in de groep Ne -Ne -overgangen de enige die daarvoor in 

aanmerking komt. 
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Fig A.l. Een deeL van het energieniveauschema van neon: de 
* . . 1 3 3 3 grondtoestand, de Ne-ntveau s (Pi. Po. Pi en P2) en de 

Ne~niveau's ({a}i tot en met {a}to). De getekende overgang is de 
3 3 P2- D3 overgang. 
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