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Samenvatting 

In de atomaire botsingsfysica is de behoefte ontstaan naar metastabielen-bundels met een 
grotere intensiteit. Met behulp van een (bijna) resonant stralingsveld, dat opgebouwd wordt 
uit twee tegengesteld gerichte laser bundels, is het mogelijk een kracht uit te oefenen op bewe
gende atomen. De kracht is gebaseerd op de imbalans in stralingsdruk ten gevolge van de twee 
laserbundels. Het is mogelijk om van een divergente atoombundel de transversale snelheids
component te reduceren en dus de bundel te collimeren. De bundel heeft hierna een breedte 
van ongeveer 50 mm en een minimale snelheidsspreiding bepaald door de Doppierlimiet van 
40 cmfs. 

Het is mogelijk een atoombundel te collimeren door gebruik te maken van effectief ge
kromde golffronten. Deze worden gevormd door de laserbundels te laten reflecteren tussen 
twee vlakke spiegels, die onderling onder een hoek in de orde van enkele milliradialen scheef 
staan. Hiervoor is een spiegelhouder ontworpen en gebouwd. Het is mogelijk gebleken de spie
gelhoek te meten met een nauwkeurigheid van 1 % met een speciaal voor dit doel gebouwde 
testopstelling. 

Met behulp van een quadrupooi magneetveld en een bijnaresonant stralingsveld wordt een 
plaats-selectieve kracht geïntroduceerd, waarmee de relatief brede atoombundel gecollimeerd 
kan worden. Indien daarna opnieuw gebruik wordt gemaakt van laserkoeling met gekromde 
golffronten, wordt een intense goed gecollimeerde atoombundel gecreëerd. De bundelintensi
teit kan zodoende met een factor 104 worden vergroot. Dit is mogelijk door het dispersieve 
karakter van de krachten. Een computersimulatie heeft aangetoond dat dit binnen 1.15 m 
kan worden gerealiseerd. 

Aan de hand van de simulatie zijn ontwerpeisen voor een nieuwe opstelling geformuleerd, 
die hebben geleid tot het definitieve ontwerp dat momenteel gebouwd wordt. 

Het veld van laserkoeling omvat veel meer dan Doppler-koeling, waarmee de intense bundel 
gecreëerd kan worden. Daarom zijn naast het ontwerp van de nieuwe opstelling ook enkele 
metingen verricht aan koelschema's, die gebaseerd zijn op de invloed van optisch pompen 
tussen verschillende magnetische subtoestanden van het beneden-niveau van een twee-niveau
systeem atoom. Bij deze zogenaamde sub-Doppier metingen zijn snelheidsspreidingen van 
4 cm/s gemeten, hetgeen een spreiding is beneden de Doppler-limiet. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In de onderwerpsgroep Atomaire en Optische Wisselwerking (AOW) van de faculteit der tech

nische natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven worden botsingen bestudeerd 

tussen geëxciteerde edelgas-atomen en atomen of moleculen in de grondtoestand. Daarnaast 

wordt de wisselwerking van licht met geëxciteerde edelgas-atomen bestudeerd. Verder wordt 

in een plasmasimulatie-reactor het plasma-ets proces bestudeerd. Een nieuwe lijn binnen het 

onderzoek in de groep AOW betreft het bestuderen van laserkoeling. Men kan daarbij de fysi

sche processen in detail bestuderen. Het uiteindelijke doel van deze onderzoekslijn is gelegen 

in toepassingen in atomaire bundel experimenten. Daarbij moet worden gedacht aan zowel 

intense gecollimeerde als monochromatische atoombundels. Dit afstudeerverslag beschrijft 

het ontwerp van een opstelling voor atomaire bundelcompressie met behulp van laserkoeling. 

1.1 Metastabiel neon 

De in dit afstudeerverslag bestudeerde processen hebben in het bijzonder betrekking op het 

edelgas neon. In figuur 1.1 is het niveauschema van neon weergegeven. Neon-atomen be

vatten 10 electronen, waarbij een neon-atoom in de electronische grondtoestand kan worden 

geschreven als Ne{(1s)2(2s)2(2p)6}. Wanneer een (2p)-romp-electron wordt geëxciteerd naar 

een (3s)-baan, verkrijgen we door fijnstructuur wisselwerking vier toestanden Ne*{(2p)5(3s)} 

waarvan twee toestanden metastabiel zijn. Dit zijn de toestanden met de Russell-Saunders

notatie 3P0 en 3 P 2, die op grond van de selectie regels (6.1 ::; 1 en niet J = 0 -+ J' = 0) 

niet naar de grondtoestand J = 0 kunnen vervallen, welke een levensduur groter dan 1 s 
hebben. Door middel van laser-excitatie kan het (3s )- 'valentie'-electron naar een {3p )-baan 

worden geëxciteerd. Deze toestanden worden geschreven als Ne**{(2p)5(3p)}. Door de fijn

structuur wisselwerking vinden we nu tien toestanden, die volgens de Paschen-notatie van 1 

tot 10 worden genummerd met afnemende energie. De levensduur van deze laser-geëxciteerde 

Ne**{ak}-toestanden (k = 1· · ·10) is circa 20 ns, waarna ze terug vallen naar het (3s)
multiplet. Voor de Ne**{ a 9 , J = 3} geldt dat de atomen wegens de selectie-regels alleen 

kunnen terugvallen naar de 3 P2-toestand. Het kortlevende Ne**{a9 }-niveau vormt een zo

genaamd twee-niveau systeem met de metastabiele Ne*{ 3P 2}-toestand. De overgang heeft 
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Figuur 1.1: Het energie-niveauschema van Ne*{((2p)5(3s)} en Ne*{((2p)5(3p)} aangeslagen 
toestanden, gegroepeerd volgens hun hoek-impulsmoment quanturngetal J. De niveaus zijn ge
nummerd volgens de Paschen notatie. 

een natuurlijke lijnbreedte r /27r van 8 MHz en het energie-verschil tussen de twee niveaus 

correspondeert met een golflengte van 640 nm. De toestanden Ne** { a1c, k ::p 9} kunnen via 

het 1 P1 en 3 P 1-niveau naar de grondtoestand vervallen. Dit vindt plaats onder uitzending van 

ultra-violet licht met een golflengte van ongeveer 75 nm. Deze overgangen zijn aangegeven in 

figuur 1.1. 

1.2 Gekruiste bundel experimenten 

Binnen de groep AOW zijn in het verleden reeds verschillende bundelopstellingen gebouwd. 

Een voorbeeld van een gekruiste bundelopstelling is in figuur 1.2 schematisch weergegeven. 

Een botsingsproces wordt bestudeerd aan de hand van het loodrecht kruisen van een tweetal 

atomaire bundels. De hoofdbundel met metastabiele neon-atomen wordt loodrecht gekruist 

met een dwarsbundel met deeltjes X, in de electronische grondtoestand. De dwarsbundel kan 

zowel uit atomen als uit moleculen bestaan. Door elastische, inelastische of reactieve bot

singen kunnen ionen, electronen en fotonen worden uitgezonden. Met behulp van het aantal 

metastabielen en het aantal gedetecteerde ionen, electronen of fotonen kan men de werk

zame doorsnede bepalen. Door middel van laser-excitatie voor het interactie centrum kunnen 

ook processen van kortlevende atomen met dwarsbundel-deeltjes X bestudeerd worden. De 

laserbundel moet dan afgestemd zijn op de gewenste Ne*~ Ne**-overgang. 

In de praktijk willen we vaak de werkzame botsings-doorsnede bepalen. Men kan bot
singsprocessen bestuderen door het aantal bij de botsingen vrijgekomen deeltjes of fotonen te 

tellen. De telsnelheid N [s-1] is evenredig met het product van de hoofd- en dwarsbundel-
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Figuur 1.2: Schematische weergave van een 'klassieke' gekruiste bundelopstelling. Een hoofd
bundel neon-metastabielen wordt op een zekere afstand z, gekruist met een dwarsbundel met 
atomen of moleculen X in de electronische grondtoestand. Verder stroomafwaarts, op afstand 
Zm worden door middel van Auger-detectie metastabielen geteld. De hoofdbundel kan indien 
gewenst voor het interactie centrum in zz gekruist worden met een resonante laserbundel, om 
toestand-selectie te plegen. Met behulp van een chopper ter plaatse Ze is het mogelijk om met 
time-of-flight technieken te meten. 
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dichtheid n1 en n2, de relatieve botsingssnelheid g, de grootte van het interactie-volume V en 

de werkzame botsings-doorsnede Q [A 2 = 10-20 m2]. Om een idee te vestigen hoe groot de 

telsnelheden in de praktijk bedragen, beschouwen we eerst een 'normaal klassiek' gekruiste 

bundelopstelling zoals deze in de groep AOW aanwezig is, i.e. Klavertje 4. 
Schematisch is deze opstelling gelijk aan de algemene figuur zoals weergegeven is in fi

guur 1.2. Met deze opstelling is in het verleden Penning ionisatie bestudeerd door Verheijen 

et al. [1], Van den Berg et al. [2] en door Driessen [3]. Penning ionisatie wordt beschreven 
door de reactievergelijkingen 

Ne**{a9}+Ar --""* Ne+Ar++e-(E~2.7eV) 

Ne*{3P2}+Ar --""* Ne+Ar++e-(17~0.9eV). 

Het ioniseren van de botsingspartner wordt veroorzaakt door de inelastische botsing met 

kortlevende- of metastabiele atomen, welke een hoge inwendige energie hebben. De electro

nen die vrij komen bij de botsing van kortlevende neon-atomen met argon hebben een hogere 

kinetische energie dan de electronen die worden geproduceerd in een botsing van een roe

tastabiel neon-atoom met argon. De electronen die bij Penning ionisatie vrijkomen, kunnen 

dus naar energie worden gescheiden. Het is ook mogelijk om van dit proces de geprodu

ceerde argon ionen te tellen. De ionen van de twee boven beschreven processen zijn echter 

ononderscheidbaar. In het verleden is Penning ionisatie bestudeerd aan de hand van zowel 

electronen- als ionen-detectie [3]. Een gemiddelde telsnelheid van electronen die ontstaan bij 

Penning ionisatie, bedraagt ongeveer 400 Hz met 50-100 Hz achtergrond signaal. Ten gevolge 

van een grotere detectie-efficiency is de telsnelheid bij ionen-detectie groter, namelijk 2500 Hz, 

maar de processen zijn ononderscheidbaar. De genoemde telsnelheid bij electronen-detectie 

is slechts weinig groter dan het achtergrond signaal. 

De afstand van de bron naar het strooicentrum bedraagt 1 m. De 'geskimde' dwarsbundel 

die wordt gevormd in een supersone expansie expandeert over de geringe afstand van 30 mm, 

zodat een hoge dwarsbundeldichtheid n2 behaald wordt. De werkzame doorsnede voor Pen

ning ionisatie bij de botsing van kortlevende neon-atomen met argon bedraagt ongeveer 25 A2 

[2]. Het proces is te bestuderen als functie van de relatieve botsings-snelheid g door gebruik te 

maken van time-of-flight meettechnieken. Hierbij wordt de atoombundel 'gechopped', waar

door de signaal-ruis verhouding lager wordt. De verschillende experimentele parameters voor 

de opstelling Klavertje IV staan samengevat in tabel 1.1. 

Deze 'klassieke' gekruiste bundelopstelling is in het verleden met succes gebruikt om Pen

ning ionisatie met metastabielen te bestuderen. Voor Penning ionisatie bij botsingen van 

kortlevende atomen (behalve { a 9}) zijn vanwege signaal problemen bij electronen detectie 

echter geen nauwkeurige metingen te verrichten. 

Een andere experimentele opstelling binnen de groep AOW is het Minibundel I experiment. 

Deze opstelling is een voorbeeld voor een op signaal geoptimaliseerde 'klassieke' gekruiste 

bundelopstelling en is beschreven door Manders et al. [4]. Het proces dat in dit experiment 

wordt bestudeerd kan worden weergegeven in de vergelijking 

Ne**{ak} +X --""* Ne**{az} +X+ Ekin waarbij k f: l. 
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Opstelling Grootheid Typische waarde 

Klavertje IV Hoofdbundel deeltjesstroom N 4 ·107 s-1 

Dichtheids-Iengte-product < n2lT > 2.5 ·1016 m-2 

Werkzame doosnede Ne*-Ar 2Q 20 }12 

Werkzame doosnede Ne**-Ar 3Q 25 }12 

Snelheidsverhouding gjv1 :::::: 0.4 
Afstand bron-strooicentrum /1 1000 mm 
Afstand dwarsbundel strooicentrum /2 30 mm 
Detectie efficiency ( electronen) ryelec 0.13 
Telsnelheid ( electronen) I 400 Hz 
Detectie efficiency (ionen) 'Tfion 0.56 
Telsnelheid (ionen) I 2500 Hz 

Minibundel I Hoofdbundel deeltjesstroom N 2 .1Q10 s-1 

Dichtheids-lengte-product < n2lT > 6 .1Q16 m-2 

Werkzame doorsnede Q 1 }12 

Snelheidsverhouding gjv1 :::::: 1 
Afstand bron-strooicentrum /1 100 mm 
Afstand dwarsbundel strooicentrum /2 0-12 mm 
Detectie efficiency ryfoton 10-3 

Telsnelheid I 1 kHz 

Tabel1.1: Enkele afmetingen en experimentele parameters van twee reeds bestaande gekruiste 
bundelopstellingen. Voor de opstelling Klavertje IV zijn de parameters genoteerd voor Pen
ning ionisatie. Voor het Minibundel I experiment zijn parameters genoteerd zoals die gelden 
voor het proces intra-multiplet mixing. De dwarsbundel in het experiment Klavertje IV wordt 
geproduceerd in een supersone expansie, terwijl de dwarsbundel in het Minibundel I experi
ment in een vrije expansie wordt gevormd. lT is de in het interactie-gebied afgelegde weg. 
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Neon-metastabielen worden met behulp van een laser naar een bepaalde Ne{ a~c}-toestand 

geëxciteerd. De botsings-partner X is in de praktijk vaak helium. Door botsingen van het 

helium met een kortlevend neon-atoom, in de toestand a1c, kan een overgang plaats vinden bin

nen het multiplet en belandt het neon-atoom in een nieuwe toestand {al}. Beide toestanden 

ken l kunnen door uitzending van een foton vervallen naar het Ne*{(2p)5(3s)}-multiplet. De 

frequenties van de uitgezonden fotonen bij de overgang vanaf het { a~e}-niveau en bij overgang 

vanaf het {az}-niveau naar de het Ne*-multiplet zijn verschillend. Het licht dat uitgezon

den wordt bij de overgang {al} -+ Ne* wordt botsings-geïnduceerde fluorescentie genoemd 

in tegenstelling tot de directe fluorescentie tengevolge van de overgang van het { a~c}-niveau 

naar de metastabiele toestand. In het experiment worden de fotonen gedetecteerd, die bij dit 

proces uitgezonden worden. Omdat deze processen een bijzonder lage werkzame doorsnede 

Ql+-le van ongeveer 1 A2 hebben is de experimentele opstelling sterk geoptimaliseerd. Het 

experiment is zodanig geconstrueerd dat de afstand van de bron tot het interactiecentrum 

slechts 100 mm bedraagt, zodat een hoge hoofdbundel dichtheid n1 gecreëerd wordt. De 

dwarsbundel wordt gevormd in een vrije expansie, hetgeen een grote dwarsbundeldichtheid 

n2 en een groot strooivolume V veroorzaakt. De vergroting van de hoofdbundel deeltjes

stroom en het interactie volume leveren een winstfactorvan ongeveer 1000 ten opzichte van 

een 'normaal klassieke' opstelling. Tengevolge van het grote interactie gebied is echter de 

resolutie in relatieve botsings-snelheid nu niet langer goed bepaald. Deze aanpassingen re

sulteren in experimentele gevoeligheid in de orde van 1 kHz per A2 werkzame doorsnede. 

Dit is een werkbare situatie die dankzij optimalisatie bereikt wordt. De parameters voor het 

Minibundel I experiment staan samengevat in tabel 1.1. 

De hierboven beschreven opstelling levert de beste gevoeligheid die mogelijk is met een 

klassieke bundelopstelling. Indien naast grote gevoeligheid ook oplossend vermogen in rela

tieve snelheid vereist is (dus intense gecollimeerde bundels), dan voldoet zo'n opstelling niet. 

In de klassieke situatie wordt een bundel gecollimeerd door middel van diafragma's. Om 

tot een goede collimatie te komen, moeten de diafragma's klein zijn, waardoor de bunde

lintensiteit laag is. Het doel van dit afstudeerwerk is een opstelling te ontwerpen, waarbij 

de bundelintensiteit door middel van laserkoeling vergroot wordt. In een nieuw te bouwen 

opstelling willen we de atoombundel in een drietrapsproces collimeren, focusseren en opnieuw 

collimeren. In figuur 1.3 is het verschil tussen deze de klassieke en de nieuw te bouwen op

stelling weergegeven. De wijze waarop het drietrapsproces plaats vindt, wordt beschreven in 

de hoofdstukken 2, 3 en 5. In paragraaf 1.5 wordt een schatting van de winstfactor gemaakt, 

waarbij de klassieke deeltjesstroom wordt vergeleken met de deeltjesstroom voor een nieuwe 

opstelling, in de ideale situatie. In de volgende paragraaf wordt een inleiding gegeven op het 

fysisch proces waarmee de bundelintensiteit vergroot kan worden, i.e. de stralingsdrukkracht. 

1.3 Stralingsdrukkracht op atomen; Laserkoeling 

In 1975 werd onafhankelijk van elkaar in twee onderzoeksgroepen door Hänsch en Schawlow [5] 

op Stanford University en door Wineland en Dehmelt op de University of Washington [6] het 
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a 

v = 1000 m/s 0 2 mm 

b Vangstconus 
Nieuw 

IV 

v = 1000 m/s 

-->
I 

0 2 mm 

Figuur 1.3: a) In de oude situatie werd de deeltjesstroom N bepaald door de ruimtehoek, welke 
bepaald werd door de grootte van het diafragma op afstand I. Deze ruimtehoek noemen we 
llcoll· b) In de nieuwe situatie wordt de deeltjesstroom bepaald door de vangsthoek llvang.t bij 
de bron. De vangsthoek wordt bepaald door het laserkoelingsproces. 
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Spontane emissie t 'V\J\0 0 
Gestimuleerde em1ss1e 

'V\J\0 0 

Figuur 1.4: Na absorptie van een foton wordt er een foton uitgezonden, dit kan zowel spontaan 
als gestimuleerd gebeuren. Spontane emissie is een random-proces, het foton wordt in een 
willekeurige richting uitgezonden. Gestimuleerde emissie vindt plaats in dezelfde richting als 
waarin absorptie plaats vond. Gestimuleerde emissie compenseert de ontvangen foton impuls 
tengevolge van absorptie. 

idee van laserkoeling gelanceerd. Ze beschreven daarbij het beïnvloeden van de snelheid van 

atomen door de mechanische eigenschappen van bijna resonante straling. In de afgelopen 

jaren zijn deze eigenschappen uitgebreid getest, aan de hand van experimenten met alkali, 

aard-alkali en metastabiele edelgas-atomen [7]. In deze paragraaf wordt aan de hand van het 

neon twee-niveau systeem Ne*{3P 2}-+ Ne**{a9 } beschreven op welke wijze men met licht de 
snelheid van atomen kan beïnvloeden. 

Indien een twee-niveau-systeem atoom in een resonant stralingsveld wordt geplaatst, kan 

het atoom een foton met energie E0 = 1iw0 absorberen en de daarbijbehorende fotonimpuls 

hk opnemen, met k het golfgetal 21r / >... Dit is weergeven in figuur 1.4. Nadat een foton is 

geabsorbeerd komt het atoom in de beneden toestand terug door een foton te emitteren. Dit 

kan op twee manieren gebeuren; het foton kan zowel spontaan als gestimuleerd geëmitteerd 

worden. In het neon twee-niveau systeem belandt het atoom na het uitzenden van een foton 

in de metastabiele toestand, waarna het opnieuw beschikbaar is om een foton te absorberen. 

De terugstoot tengevolge van de één-foton wisselwerking wordt recoil genoemd. 

Gestimuleerde emissie vindt plaats in dezelfde richting als waarin een foton geabsorbeerd 

wordt. Bij dit emissie proces wordt de eerdere impuls uitwisseling weer ongedaan gemaakt, 

waardoor er netto niets is gebeurd. 

Spontane emissie is een random-proces en zal in een willekeurige richting plaats vinden. 

Gemiddeld over een aantal spontaan geëmitteerde fotonen, levert uitzenden van deze fotonen 

geen bijdrage aan de atomaire impuls. Foton-absorptie vindt echter steeds plaats in dezelfde 

richting, namelijk de richting van de laserbundeL Er wordt dus steeds in dezelfde richting 
I 

impuls van de fotonen geabsorbeerd. Effectief wordt tengevolge van het absorptie proces een 

kracht uitgeoefend op het atoom [8] en [9]. Dit verschijnsel heet stralingsdruk. 

We beschouwen nu een bewegend atoom met snelheid v in een stralingsveld van twee 
tegengesteld gerichte laserbundels, zoals in figuur 1.5. We definieren een assenstelsel dat 

met het atoom meebeweegt. In dit assenstelsel ondergaat het licht een Doppler-verschuiving 
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atoom, burLdel F_ 

Figuur 1.5: Een bewegend atoom in een één-dimensionaal stralingsveld ondervindt een kracht 
F± tengevolge van beide laserbundels. De som van beide krachten resulteert in een dempings
kracht die voor lage intensiteit lineair met de snelheid van het atoom is. 

Ó.WD = k · v, met het golfgetal k = 21r f À. De Doppler-verschuiving is tegengesteld voor beide 
laser bundels. 

Indien we de laser in figuur 1.5 versternmen met é = (w- w0 ) < 0 verstemmen, zal een 

bewegend atoom meer fotonen absorberen uit de laserbundel welke tegengesteld gericht is aan 

de snelheid van het atoom dan uit de andere laserbundeL Met andere woorden het atoom 

wordt afgeremd. In figuur 1.6 is deze kracht geschetst als functie van de snelheid van de 

atomen. Voor lage snelheden is de kracht een lineaire functie van de snelheid. De netto 

stralingsdrukkracht als functie van de snelheid vormt een dispersieve kromme en heeft het 

karakter van een wrijvingskracht. Dit proces wordt laser-Doppier-koeling genoemd. 

Wezenlijk voor het ontstaan van koeling is het dissipatieve, random karakter van spontane 

emissie, hierdoor wordt entropie afgevoerd naar het stralingsveld en het vacuüm. Zo kan 

door middel van laser-koeling het theorema van Liouville worden omzeild. De winst aan 

bundelintensiteit is te beschouwen als faseruimte-compressie. Wat we met licht niet kunnen 

bereiken, kan met atoombundels dus wel. 

Een andere manier om tegen laser-Doppier-koeling aan te kijken, is volgens een eenvoudig 

energie-beeld. In een te 'rood' stralingsveld absorbeert een atoom fotonen met een lagere ener

gie dan nw0 . De spontaan geëmitteerde fotonen hebben een gemiddelde Doppler-verschuiving 
gelijk nul en dus een gemiddelde energie nw0 . In het laboratorium-assenstelsel is het absorbe

ren van te rode fotonen en het emitteren van fotonen bij de overgangsfrequentie te beschrijven 

als een energie-verlies. Dit energie-verlies uit zich in het afnemen van de kinetische energie 

van de atomen en dus tot het afnemen van de snelheid van de atomen. 

1.4 Product ie van intense atoombundels 

Wanneer we nu een divergente metastabielen-bron in een staande golf stralingsveld plaatsen, 

waarbij de frequentie verstemdis beneden de resonantie-frequentie (c5 < 0), kunnen we de 

snelheid van de atomen in de richting van het stralingsveld reduceren. In een stralingsv.eld 
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Figuur 1.6: De dikgedrukte lijn geeft de stralingsdrukkracht weer als functie van de snelheid 
van het atoom. De kracht is tegengesteld aan de snelheid van het atoom. De dunne lijnen geven 
de kracht weer van de afzonderlijke laserbundels. Bij een laserverstemming van é = - r /2 en 
een verzadigings parameters = 1 is de kracht voor lage snelheden lineair met de snelheid. Het 
vangstbereik (capture range) is gecentreerd rond v=3 mfs. Atomen met een snelheid groter 
dan 10 mfs ervaren geen stralingsdrukkracht. 

dat loodrecht op de metastabielen-bundel is gericht, een zogenaamd transversaal stralings

veld, wordt aldus de transversale snelheid van de atomen gereduceerd. In deze situatie wordt 

de bundel gecollimeerd. Omdat een bepaalde interactietijd benodigd is voor het collimeren 

is de bundel echter inmiddels wel breed geworden. Om een gecollimeerde en smalle (dus 

intense) atoombundel te krijgen, moeten we de bundel focusseren, waarna de bundel op

nieuw gecollimeerd moet worden. Men kan de atoombundel focusseren met behulp van een 

magneto-optische lens. Het principe van een magneto-optische lens is gebaseerd op de wer

king van magneto-optische vallen (traps) zoals die beschreven worden door Metcalf [10]. De 

werking van een magneto-optische lens wordt beschreven in hoofdstuk 2. Het her-collimeren 

gebeurt opnieuw door middel van laser-Doppler-koeling. In figuur 1.7 staat weergegeven hoe 

het koelproces een divergente bron kan collimeren. In het drietrapsproces zoals hier globaal 
is geschetst, kan de hoofdbundel-intensiteit aanzienlijk worden vergroot. In de volgende pa

ragraaf wordt berekend hoe groot de winst in het aantal deeltjes in de bundel, in het ideale 

geval, zal zijn. 

1.5 Winstfactor voor een nieuwe opstelling 

Een eenvoudige vergelijking van een 'klassieke' metastabielen-bron en een transversaallaser

gekoelde bron laat zien dat een grote winst in de deeltjesstroom kan worden behaald. In 
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Figuur 1.7: Schematisch kan het intensiveren van een atoombundel worden weergegeven in een 
drietrapsproces. Kort na een divergente bron moet men een collimator plaatsen om de sprei
ding in transversale snelheden te verkleinen. De gecollimeerde bundel moet daarna gefocus
seerd worden, waarna opnieuw een collimator moet worden geplaatst. Na dit drietrapsproces 
houdt men een zeer intense goed gecollimeerde atoombundel over. 

figuur 1.3 is de oude situatie geschetst. Van een expanderende metastabielen-bundel wordt 

op een zekere afstand l bekeken hoeveel deeljes door een diafragma met een opening met 

oppervlakte A komen. De deeltjesstroom kan worden weergegeven als 

Naud = /(0) A/12 = /(0) ncoll, (1.1) 

waarin /(0) de centrale bundelintensiteit is en 11coll de ruimtehoek waarbinnen de deeltjes 

door het diafragma stromen. In figuur 1.3 is tevens weergegeven hoe de nieuwe situatie eruit 

ziet. De deeltjesstroom kan nu weergegeven worden als 

(1.2) 

Hierin is 11vangat gedefinieerd als de ruimtehoek waarbinnen de deeltjes door laserkoeling 

worden ingevangen. De winst wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de oude en de 

nieuwe deeltjesstroom 

W · t N nieuw 1"1vang•t zns = . = . 
Noud 1"1coll 

(1.3) 

We bekijken nu voor beide situaties hoeveel deeltjesNop een afstand van 1000 mm, door een 

diafragma met een diameter van 2 mm komen. Indien we voor de nieuwe situatie aannemen 

dat we alle deeltjes die de bron verlaten onder een hoek Bvang•t = 0.1 rad invangen, dan vinden 
we een winstfactor van 104 • De berekende maximale winst geldt voor de situatie waarbij we 

de atoombundel in een twee-dimensionaal stralingsveld plaatsen. Indien we slechts in één 

transversale richting een stralingsveld aanleggen, zal de winst in het ideale geval gelijk zijn 

aan een factor 100. De winst-factor is een winst in helderheid van de atoombundeL 
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1.6 Indeling van dit verslag 

In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de theorie van laser-Doppier-koeling en 

de theorie van de magneta-optische lens. Tevens wordt ingegaan op de verstrooiingsproces

sen, welke de boven grenzen stellen aan de haalbare bundel-intensiteit en bundel-afmetingen. 

In een computer-simulatie is het drietrapsproces getest onder diverse omstandigheden. In 

hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van deze computer-simulatie. In deze simulatie is het 

nodig uit te gaan van een laser-frequentie die varieert met de axiale positie van de metas

tabiele atomen. Dit kan bereikt worden met gekromde golffronten. Uit overwegingen van 

efficiency (benodigd laservermogen) hebben wij echter gekozen voor het gebruik van effectief 

gekromde golffronten. Deze golffronten worden geproduceerd met behulp van vlakke spiegels 

waartussen de laserbundel heen en weer reflecteert. In hoofdstuk 4 worden de speciale eisen 

die we stellen aan deze spiegels en de ophanging ervan, bestudeerd en getest in een voor dit 

doel ontwikkelde opstelling om kleine hoeken te meten. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe 

we aan de hand van de simulatieresultaten zijn gekomen tot het ontwerp voor een nieuwe 

experimentele opstelling. 

Het veld van laserkoeling omvat veel meer dan de hier beschreven simpele Doppler-koeling. 

Andere mechanismes, die gebaseerd zijn op de invloed van optisch pompen tussen verschil

lende magnetische subtoestanden van het beneden-niveau van het twee-niveau atoom, kunnen 

leiden tot nog veellagere snelheids-spreidingen dan met Doppler-koeling. Deze mechanismes 

zijn, naast hun intrinsieke interesse, van belang op de werking van de opstelling. Ze treden 

namelijk samen op met Doppler-koeling. In hoofdstuk 6 worden een aantal metingen beschre

ven die verricht zijn aan magnetically induced laser cooling (MILC) en aan velocity selective 

magnetic resonance laser cooling (VSMRLC) beschreven. In hoofdstuk 7 volgen algemene 

conclusies over het ontwerp van de opstelling en van de metingen. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

2.1 Laser-Doppier-koeling 

In de hoofdstuk 1 zijn reeds enkele basisprincipes van laser-Doppier-koeling uitgelegd. In dit 

hoofdstuk wordt in meer detail bestudeerd hoe men laser-Doppier-koeling kan toepassen om 

atomaire bundelcompressie te bewerkstellingen. 

We beschouwen opnieuw het systeem zoals in figuur 1.5. Een atoom bevind zich in een 

stralingsveld van twee lasers die tegengesteld gericht zijn. De eerste simpele, en tegelijk 

fundamentele, conclusies over impuls- en energie-uitwisseling tussen een atoom en een resonant 

stralingsveld kunnen worden gemaakt door de heboudswetten te volgen. Laten we aannemen 

dat een atoom met massa M met een snelheid vö een foton met golfvector k en frequentie 

w = kc absorbeert of uitzendt. Impulsbehoud is nu te schrijven als 

Mvö±nk = Mv, (2.1) 

met het bovenste teken geldend voor foton-absorptie en het onderste teken voor foton-emissie 

en v de snelheid van het atoom na wisselwerking. 

Indien nu beide tegegesteld gerichte laserbundels met 6 = w- w0 worden verstemd, zal een 

bewegend atoom meer fotonen absorberen uit de laserbundel waartegenin het zich beweegt. 

In het met het atoom meebewegend assenstelsel ondergaat het licht van deze bundel een 

Doppier-blauw-verschuiving b..wD = k · v, zodat het licht meer resonant wordt met het twee

niveau atoom. Het licht van de met het atoom meebewegende laserbundel ondergaat een 

Doppier-roodverschuiving en is dus minder resonant. Voor neon-atomen met een snelheid 

van 100 m/s is de Doppler-verschuiving gelijk aan 211" x 160 MHz. 

Omdat het atoom steeds fotonen absorbeert in dezelfde richting en spontane emissie in een 

random-richting plaatsvindt, ondervindt het atoom een kracht, i.e. de stralingsdrukkracht. 

Tengevolge van deze kracht wordt het atoom afgeremd, hetgeen laserkoeling wordt genoemd. 

Nu beschouwen we enkele eigenschappen van energie-uitwisseling tussen een bewegend 

atoom en resonante straling. De verandering van kinetische energie van een atoom tengevolge 
van de foton-terugstoot ofwel foton-recoil is 

1 2 2 .... 2M(v - v0 ) = ±nk · vö +ER, (2.2) 
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(2.3) 

Het bovenste teken betreft hier weer foton-absorptie en het onderste teken foton-emissie. 

ER wordt de recoil-energie genoemd, voor neon bedraagt deze 21r x 24 kHz. De uitstoot of 

absorptie van één foton correspondeert met een snelheicis-verandering van 3 cmjs. Indien we 

aannemen dat het atoom oorspronkelijk in rust verkeerde ( v0 = 0), dan zien we dat absorptie 

en emissie van een foton met impuls hk volgens vergelijking 2.2 altijd tot een toename in 

de kinetische energie van tl.Elcin = ER leidt. Voor atomen met een lage snelheid is dit dus 

een opwarmend effect. Tevens blijkt nu hoe klein het recoil-effect is ten opzichte van de 

transversale snelheid van 100 m/s. De relatieve snelheidsverandering ten gevolge van één 

geabsorbeerd of geëmitteerd foton bedraagt VR/V = 3. w-4 . Deze snelheicis-verandering is 

echter essentieel voor laserkoeling. Door middel van herhaalde excitatie is het mogelijk een 

grote snelheicis-verandering te bewerkstelligen. 

De verandering van impuls van het atoom, in de cyclus van absorptie en emissie van 

fotonen, kan worden uitgedrukt in een kracht, i.e. de stralingsdrukkracht. De kracht F± van 

één laserbundel werkend op het atoom, in figuur 1.5 is gelijk aan 

F - d <p> 
±- dt (2.4) 

De wisselwerking van een monochromatisch stralingsveld met een twee-niveau-systeem 

atoom kan quanturnmechanisch worden beschreven met de tijdsafhankelijke Schrödinger

vergelijking. De Hamiltoniaan voor de atoom-licht-wisselwerking is dan gelijk aan de atomaire 

dipool-energie H(1 ) = ji · Ë, met ji de dipool-operator. De sterkte van de interactie kan ge

karakteriseerd worden door de zogenaamde Rabi-frequentie ilR, welke gedefinieerd is [11] als 

<glfile > · Ëjhbar. De Rabi-frequentie is afhankelijk van de intensiteit van het stralingsveld. 

We definieren nu de verzadigingsparameter s 

(2.5) 

De verzadigingsparameter is dus evenredig met de intensiteit. Voor het twee-niveau 

systeem in neon voor circulair gepolariseerd licht is de verzadigings-intensiteit gelijk aan 

I. = 40 J.LW /mm2 • Indien we de gemiddelde bovenniveaubezetting beschouwen als functie 

van de verzadigingsparameter, wordt de betekenis van deze verzadigingsparameter duidelijk. 

De bovenniveaubezetting kan worden geschreven als 

s 
(2.6) ne = 2(s + 1)" 

De bovenniveaubezetting als functie van de verzadigingsparameter is weergegeven in figuur 2.1. 

Bij de waardes = 1 geldt dat de bovenniveaubezetting gelijk is aan ~' terwijl voor zeer hoge 
intensiteit de bezetting maximaal i wordt. Bij een grotere bezettingsgraad vindt meer gesti

muleerde emissie plaats dan absorptie, zodat de bezettingsgraad weer daalt. 

De stralingsdrukkracht voor de afzonderlijke laserbundel, uit figuur 1.5 is gelijk aan het 

gemiddeld aantal spontaan geëmitteerde fotonen per seconde maal de impulsverandering per 
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Figuur 2.1: De bovenniveaubezetting als functie van de verzadigingsparameter s. Bij s=l is 
de bovenniveaubezetting gelijk aan ~· Voors -+ oo gaat de bovenniveaubezetting naar !· De 
verzadigingsintensiteit is gelijk aan 40 J1, W jmm2 • 

geëmitteerd foton. De hieruit afgeleide kracht F± luidt 

r s 
F± = ±lik2 * 1 + s + (2(é =F kv)/f)2' (2.7) 

waarbij s de verzadigingsparameter is en é de rood- verstemming van de laser. Hierbij is in 

de noemer een extra factor ingevoerd, die de verstemming ten opzichte van de overgangs

frequentie en de Doppler-verschuiving in rekening brengt. Het bovenste teken duidt op de 

bundel van links, het onderste teken op de bundel van rechts, zie figuur 1.5. In de limiet voor 

lage intensiteit geldt dat de totale kracht tengevolge van beide laserbundels gelijk is aan 

(2.8) 

De stralingsdrukkracht is een zogenaamde dissipatieve kracht. De kracht oefent een demping 

uit op de beweging van de atomen. In de literatuur wordt dan ook vaak gesproken over 
optica[ molasses, ofwel optische stroop. In figuur 1.6 is deze kracht voor een roodverstemming 

é = - r /2 als functie van de snelheid getekend, bij een verzadiging van s= 1. In figuur 2.2 
is de kracht uitgezet bij een grote verstemming van -20 r. In figuur 1.6 is te zien dat voor 

lage snelheden de kracht lineair verandert met de snelheid. Dit is te begrijpen wanneer we 

aannemen dat lkvl ~ ren tevens kv~ lél. De kracht is dan te schrijven als 

(2.9) 

met dempingsconstante 
k(2é/f) 

Ç = 4/iks [1 + ( é/f)2)2. (2.10) 

Aan de hand van de dempingsconstante kunnen we de dempingstijd 1/Ç definieren. Voor een 

laserverstemming ó < 0 is de kracht overal tegengesteld gericht aan de snelheid en lineair met 
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Figuur 2.2: De netto stralingsdrukkracht tegen de snelheid voor een verstemming 6 = -20 r 
(s=1). In vergelijking tot figuur 1. 6 is de capture range nu gecentreerd rond een snelheid van 
100 mfs. 

de snelheid. In de figuren 1.6 en 2.2 is te zien dat atomen met snelheid =fVre• meer resonant 

zijn met F±. Voor een verstemming van -20 r werkt de kracht optimaal op atomen met 

een snelheid van 100 mfs. Bij nadering van resonantie verloopt het invangst-snelheidsinterval 

naar lagere snelheden. Zo geldt dat bij een verstemming van - r /2 atomen met een snelheid 

van 3 m/s resonant zijn. Het resonantie-snelheidsinterval rond snelheid Vru met een breedte 

Vcapt noemen we de capture-range. Men kan dus concluderen dat de capture-range afhankelijk 

is van de totale roodverstemming. 

2.2 Effectief gekromde golffronten 

De metastabielen-bundel wordt gevormd in een supersone expansie (zie Beijerinck en Ver

ster [12]). De transversale snelheidsverdeling is te beschrijven als een functie van de hoek 8 

tussen de bewegings-richting en de bundel-as. Voor neon geldt voor de expansie een verband 

dat verloopt volgens cos3( 8). Deze verdeling is gepiekt in voorwaartse richting, waarin de 

atomen met een snelheid van ongeveer 1000 m/s bewegen. In de transversale richting be

strijkt de snelheidsverdeling snelheden tussen 0 en 1000 m/s. Slechts een klein gedeelte van 

de atomen kan gekoeld worden, omdat de capture-range beperkt is tot 10 m/s 

Dit probleem kan worden opgelost door gebruik te maken van gekromde golffronten. Deze 
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gekromde golffronten 

gekromde golffronten 

Figuur 2.3: Indien een atoombundel divergeert in een stralingsveld met gekromde golffronten, 
verschuift de capture-range evenredig mee met de Doppler-verschuiving, waardoor het atoom 
resonant kan blijven met de laserbundel. 

methode komt kortweg hierop neer, dat de laserbundel niet loodrecht kruist met de divergente 

atoombundel maar onder een zekere hoek {3. Hierdoor wordt een extra Doppler-verschuiving 

geïntroduceerd tengevolge van de axiale snelheid van de atomen. Indien we de hoek varieren 

langs de afgelegde weg z dan verandert de Doppler-verschuiving eveneens als functie van z. In 

figuur 2.3 is schematisch weergegeven hoe de golffronten er in deze situatie uit kunnen zien. 

De golffronten noemen we gekromde golffronten. Indien de kromming van de golffronten 

zodanig is, dat de capture range evenredig meeloopt het afnemen van de transversale snelheid 

van de atomen, kunnen we dus over een grote afstand wisselwerking tussen het stralingsveld 

en de atoombundel laten plaatsvinden.In het ideale geval eindigen we met de situatie zoals 

geschetst in figuur 1.6, waar de dempingsterm Ç maximaal is. 

Gekromde golffronten kunnen gemakkelijk gemaakt worden door laserbundels via grote 

lenzen op de atoombundel te focusseren. Omdat een behoorlijke lengte van de atoombundel 

bestreken moet worden, is hier echter veellaservermogen voor benodigd. Hier is gekozen voor 

een efficiënte methode om het zelfde effect met veel minder laservermogen te bereiken. 

We laten nu een laserbundel reflecteren tussen twee vlakke spiegels die beide onder een 

kleine hoek a scheef staan, zodat de situatie zoals in figuur 2.4 ontstaat. De laserbundel wordt 

ingekoppeld onder een hoek {30 • Bij elke reflectie op de spiegel neemt de hoek {3 tussen de 

laserbundel en de atoombundel-as af met een fractie a. Omdat de hoek {3 verandert als functie 
van de afstand z, zijn de golffronten effectief gekromd en er ontstaat een verstemming wv(z) 

tengevolge van de Doppler-verschuiving. Deze is verschillend voor de laserbundels gericht in 
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Figuur 2.4: Twee tegenover elkaar liggende spiegels staan scheef onder een hoek a met de 
bundel-as. Een laserbundel die onder een hoek (30 wordtingestraald tussen de spiegels, zal na 
elke reflectie een hoekverdraaiing gelijk aan a ondergaan. De hoek (3 tussen de laserbundel 
en de atoombundel zal ten gevolge van de Doppler-verschuiving een effectieve verstemming 
introduceren. 

positieve en negatieve transversale richting, namelijk 

WD+(z) 

wv-(z) 

+kvt,. cos (3( z) - kvaz sin (3( z) 

-kvt,. cos(3(z)- kvazsin(3(z). 

(2.11) 

(2.12) 

De totale roodverstemming wordt nu gelijk aan é ± wv(z) en moet worden gevarieerd van 

-20f aan het begin van de spiegel tot een waarde van -r /2 aan het eind van de spiegel. Voor 

de eerder genoemde snelheden Vaz = 1000 m/s en Vt,. = 100 mfs onder een hoek (3 = 0.12 rad 

levert dit een Doppler-verschuiving van t::J.wv = -21r x 80 MHz. Dit wil zeggen dat, indien 

we de laser versternmen over é = +21r x 80 MHz, resonantie optreedt en koeling plaats vindt. 

Omdat we de laserbundel in positieve axiale richting instralen wordt de oorspronkelijk blauw 

verstemde laser door de Doppler-verschuiving resonant. Met de tweede laserbundel in de 

tegengestelde richting is het atoom niet resonant omdat dan geldt wv- = - 2 1r x 160 MHz. 

Er is een spiegelhouder ontworpen, waarmee we het principe van effectief gekromde golf

fronten in de praktijk willen brengen. Specifieke details van de spiegelhouder .en de spiegels 

staan vermeld in hoofdstuk 4. 

2.3 De magneta-optische kracht 

Voor de focussering van een atoombundel is een uitsluitend snelheids-selectieve kracht, zoals 

bij Doppler-koeling, niet toereikend. Hiervoor dient een plaats-selectieve kracht gebruikt 
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Figuur 2.5: In een magneetveld wordt de ontaarding van de verschillende magnetische subni
veaus opgeheven. Het 1=2 beneden-niveau splitst op in 5 toestanden en het 1=3 boven-niveau 
splitst in 7 toestanden. In totaal zijn er nu 15 verschillende overgangen, met elk een ver
schillende overgangsfrequentie, mogelijk. Het twee-niveau systeem is dus niet langer een echt 
twee-niveau systeem. Alleen de overgangen M = ±2 -+ M = ±3 vormen nog een twee
niveau systeem. De opsplitsing bedraagt D.E( 3P2 ) = 2.10 MHz/Gauss en D.E(a9 ) = 1.89 
MHz/Gauss. 

te worden. Dit is mogelijk door het aanleggen van een inhomogeen magneetveld, in het 

interactiegebied van de atomen met een staande lichtgolf. 

In een magneetveld Ë wordt de ontaarding van de Ne•(•){l1, M > }-subtoestanden op

geheven tengevolge van het Zeeman-effect. Daardoor splitst het twee-niveau systeem zich 

op in een multi-niveau systeem met 15 overgangen, zoals in figuur 2.5 wordt weergegeven. 

De energie-opsplitsing kan worden beschreven als een kleine verstoring vergeleken met de 

atomaire energie E0 = liw0 . De 21 + 1 energie-niveaus die ontstaan worden gegeven door 

EM=Eo-M9LILBB met (M=-1,-1+1,···,+1), (2.13) 

waarin /LB het Bohrmagneton is en 9L de zogenaamde Landé-factor. Dit is een karakteris

tieke grootheid van het beschouwde niveau, gL(3P2) = 1.501(4) en 9L(ag) = 1.335(2) volgens 

Pinnington [13], waarbij het laatste cijfer tussen haakjes de fout in de laatste decimaal aan

geeft. De optische overgangsfrequenties komen dus verschoven te liggen ten opzichte van de 

natuurlijke overgangsfrequentie w0 volgens 

(2.14) 

met 
(2.15) 

Omdat de Landé-factoren van het beneden- en boven-niveau verschillend zijn komen de ver

schillende overgangen geen van allen exact met dezelfde energie-sprong overeen. Dit wordt 

het anomaal Zeeman-effect genoemd. 
Een atoom beweegt zich in het stralingsveld van twee lasers. Het magneetveld dat we 

beschouwen betreft een inhomogeen magneetveld, een quadrupoolveld. Hiervan zijn de veld-
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Figuur 2.6: De veldlijnen van een quadrupooi magneetveld. Op de as is het magneetveld gelijk 
aan nul. Nabij de as is de gradiënt van het veld constant en het magneetveld dus lineair met 
de afstand van de as. 

lijnen weergegeven in figuur 2.6. Het veld is nul op de as en neemt lineair toe met de afstand 

van de as. De frequentie-verschuiving is dus eveneens lineair met de afstand van de as. 

De manier waarop in dit multi-niveau systeem een plaats-afhankelijke terugdrijvende 

kracht verkregen kan worden wordt uitgelegd aan de hand van figuur 2. 7 voor een systeem met 

de overgang J = 0-+ J = 1. De overgang Mi = 0 naar M~c = 0 vertoont geen verschuiving. De 
overgangen met ó.M f= 0 worden verschoven volgens vergelijking 2.15. De totale laser rood

verstemming is nu gelijk aan de constante laser-verstemming plus de Doppler-verschuiving 

plus de Zeeman-verschuivingofwel ó+ó.wn(z)+ó.wz(B), waarbij ó.wz(B) = Ó.WM;-+M1 (B). 
Ten gevolge van absorptie van een foton zijn de overgangen ó.M = + 1, 0 of -1 mogelijk. 

De atoombundel wordt tweezijdig belicht, met in de positieve richting een a+- gepolari

seerde laserbundel en een a- -gepolariseerde laserbundel in de tegengestelde richting. De a±

laserbundels veroorzaken overgangen met ó.M = ±1, respectievelijk. De Zeeman-verschuiving 

voor deze overgangen is tegengesteld. 

Terwijl in het assenstelsel dat gerelateerd is aandek-vector van het licht gesproken wordt 

over links- en rechtshandig circulaire polarisatie (lhc en rhc) en de tegengesteld gerichte la

ser bundels dus dezelfde circulaire polarisatie hebben. 

Door de bundel iets te rood af te stemmen, worden stilstaande atomen in +x1 resonant 
met de a+ -bundel en in -x1 met de a--bundel, in welke punten de Zeeman-verschuiving 

de laser-verstemming compenseert. In beide gevallen worden de atomen versneld naar de as 

toe. Door de veldsterkte toe te laten nemen kan men de punten +x1 en -x1 dichter naar de 

centrale as brengen. De kracht op de atomen dicht bij de as wordt dan groter. 

Atomen met een transversale snelheid ondervinden zoals reeds is vermeld een Doppler

verschuiving. De atomen die met grote snelheid van de as af naar het omkeerpunt x1 naderen, 

worden al vóór dit punt in x2 < x1 resonant. Mits het magneetveld niet te sterk toeneemt 

blijven de atomen resonant tot aan x1 . De snelheid wordt aldus gereduceerd, waarna de 

atomen weer naar de as toe versneld worden tengevolge van de Zeeman-verschuiving. De 

situatie in het geval van een systeem J = 2-+ J = 3 zoals dat voor neon bestaat, is volledig 

23 



Gradient 5 mT/m 
2.0 

1.5 

1.0 
6' 

z~ 0.5 ~W 

ll ~ 
... ., 

0.0 ~ ~ 
E 

-o.5 

-1.0 

v~-- 1----
~ ........... 

t"-,. "i---- ............_ 

""' 
r-t--

t--1-- ~ 
............_ 

r----..., "'-., 
1'---. -r-----.. ~ 

·1.5 
·100 -80 -80 -40 -20 0 20 40 60 80 100 

Plaats x [mm) . 

Gradient 10 mT/m 
2.0 

1.5 

/ 
~ 
~ 

~ / i' ~ ' v f-' \ 
....._ 

r--

r-- 1-- ~ ~ r::::" / 

"' ' V': v ~ ........_ 
r-----V 

1.0 

0.5 

0.0 

-o.5 

·1.0 

"
1·?too -ao -ao -40 -20 o 20 40 so ao 100 

Plaats x [mm) . 

Figuur 2.8: De kracht tegen de afstand van de as bij een gradiënt van a) 5 mTfm en b) 10 
mT fm. De dunne lijnen zijn de afzonderlijke krachten tengevolge van de tegengesteld gerichte 
laserbundels. De geaccentueerde curve is de netto kracht. Merk op dat dicht bij de bundelas 
de kracht lineair verloopt met de afstand. 

We merken op dat de kracht voor deeltjesbanen dicht bij de as een lineaire functie is van 

de afstand van de as. Dit effect is meer geprononceerd voor lage veldgradiënten. Voor ver

stemming 6 < 0 is de kracht naar de atoombundel-as gericht. De atomen worden afgebogen 

en gefocusseerd. De combinatie van een quadrupooi-magneetveld en een bijnaresonant stra

lingsveld kan dus als een lens worden beschouwd, i.e. een magneto-optische lens. Voor grote 

gradiënten zien we dat er aberaties op gaan treden. De atomen op verschillende afstand van 

de as worden dan elk over een andere afstand gefocusseerd. Na de magneto-optische lens wil

len we opnieuw de atoombundel collimeren. Dit zal beter verlopen naarmate er een scherper 
brandpunt bestaat. 

2.4 Limieten van laserkoeling 

Wanneer we vergelijking 2.8 bekijken dan zien we dat voor s -t oo de kracht maximaal wordt 

en dus wordt tevens de versnelling maximaal 

lik!:. 
2 

lik r 
M2. 

(2.18) 

(2.19) 

Voor het neon twee-niveau systeem geldt dat amcu: = 8 · 105 mfs. Om nu een transversale 

snelheid v = 100 m/s af te remmen is minimaal 12.5 mm transversale lengte nodig. Voor 

s = 1 verdubbelt deze afstand. Het afnemen van de kracht bij een grotere intensiteit kan 

verklaard worden uit het feit dat bij hoge intensiteit gestimuleerde emissie gaat overheersen. 

De snelheids-verandering na een absorptie bedraagtlik/Men het aantal spontaan uitgezonden 

fotonen is gelijk aan nef, met ne de bezettingsgraad van het bovenniveau (zie vergelijking 2.6) 
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en r de vervalconstante voor spontane emissie oftewel de natuurlijke lijnbreedte. Bij hoge 

intensiteit zal er niet beter gekoeld worden, omdat gestimuleerde emissie gaat overheersen. 
Het begrip temperatuur van laser-gekoelde atomen is problematisch. Normaal gesproken 

bekijkt men een systeem dat in evenwicht is met een reservoir en kan men spreken van een 

temperatuur. In het geval van laserkoeling is echter niet duidelijk wat het reservoir is. Zelfs 

wanneer we veel atomen beschouwen is er geen sprake van een reservoir, omdat de atomen 

onderling geen wisselwerking hebben. Er is alleen wisselwerking met het stralingsveld. Het 
stralingsveld, inclusief het vacuüm, kan in zekere zin worden beschouwd als reservoir, maar 

de manier waarop dit geldig kan zijn is niet direct duidelijk. 

Reif [14] heeft aangetoond dat de oplossing van de Fokker-Planck vergelijking een Maxwell

Boltzman verdeling oplevert, voor een systeem met een wrijvingskracht die evenredig is met 

de snelheid en met een diffusie (random ruis) die onafhankelijk is van die snelheid. Om deze 

reden mag onder de condities van een kleine reeoH-snelheid en een kleine thermische snelheid 

aan een ensemble lasergekoelde atomen een temperatuur toegevoegd worden. 

Indien alleen de dempingskracht in acht genomen wordt, zou men de atomen tot nul

snelheid kunnen afkoelen. In de praktijk is er echter een limiet die men kan stellen aan 
laser-Doppler-koeling. Deze limiet volgt uit het statistische gedrag van absorptie en emissie 

van fotonen door het atoom. De gemiddelde snelheid Vtr gaat in de limiet wel naar nul, 

de rms-snelheid < vlr > wordt echter niet nul. Een atoom met nul-snelheid zal met gelijke 
waarschijnlijkheid een foton kunnen absorberen van elk van de laserbundels die op het atoom 

gericht worden, zie figuur 1.5. Elke absorptie kan als een stap met impuls fik worden be
schouwd. De daarop volgende spontane emissie is een random-stap. De cyclus van absorptie 

en emissie kan aldus worden weergegeven door twee stappen. Daar ook bijna stilstaande 

atomen fotonen blijven absorberen en emitteren, ontstaat een soort 'Brownse beweging' of 

diffusie. Met andere woorden er treedt opwarming op. 

In een evenwichtssituatie waarbij de gemiddelde snelheid naar nul gaat, is de opwarming 

gelijk aan de afkoeling. Hieruit kan worden afgeleid dat 

(2.20) 

De minimale temperatuur wordt de Doppier-temperatuur genoemd Tooppler· Voor neon is dit 

gelijk aan Tooppier = 200J.LK, hetgeen correspondeert met een rms-snelheid van 40 cmfs. Deze 
limiet wordt de Doppier-limiet genoemd. 

Men kan de Doppier-kracht minimaliseren en met behulp van andere fysische processen 

temperaturen beneden de Doppier-limiet bereiken. Deze processen komen in hoofdstuk 6 

nader aan de orde. 

2.5 Verstrooiingsprocessen 

Tussen een atoombundel en het medium waardoor deze zich beweegt vinden verschillende ver

strooiingsprocessen plaats. Een atoom in de bundel kan daarbij zowel aan achtergrondgas als 
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aan de bundel zelf verstrooid worden. Indien een atoom door elastische verstrooiing afgebo

gen wordt over een nog te bepalen grenshoek, zal het atoom uit de bundel verstrooid worden. 
Door inelastische verstrooiing zal ionisatie van de botsingspartner plaatsvinden waarbij het 

metastabiele atoom naar de electronische grondtoestand vervalt. In beide processen neemt 

de bundelintensiteit af. 

Allereerst bekijken we elastische verstrooing. Het aantal deeltjes N [s-1] dat uit de oor

spronkelijke bundel verstrooid wordt is gelijk aan 

(2.21) 

Het verlies wordt bepaald door de relatieve botsingssnelheid g, de werkzame doorsnede Q 
voor het betreffende proces, de dichtheid van de bundel n1 en de dichtheid van het botsings

medium n 2 en tenslotte is het strooivolume V van belang. Hieruit volgt voor het verlies aan 

bundelintensiteit dJ1 gelijk is aan 

(2.22) 

met v1 de snelheid van de atomen in de bundel. In het laboratorium-assenstelsel kunnen we 

nu een vrije weglengte Àmeta definiëren volgens 

1 
Àmeta = ( j ) Q , g vl n2 

zodat de bundelverzwakking kan worden omgeschreven in 

dz 
dft =-ft--. 

Àmeta 

(2.23) 

(2.24) 

Voor elastische verstrooiing over een kleine hoek kan volgens [15] worden afgeleid dat de 

strooihoek O.c gelijk is aan 

I() I = 15 7r (Cs) b-s 
•c 16 E ' (2.25) 

met b de impactparameter, E = ~llg2 de relatieve botsings-energie en Cs de Van der Waals

constante. Voor een aantal botsingsprocessen staan waarden voor Cs getabelleerd in tabel2.1. 

De werkzame doorsnede voor een klassiek systeem kan vervolgens worden geschreven als 

(2.26) 

Met behulp van vergelijking 2.25 kan de werkzame botsingsdoorsnede worden geschreven als 

(2.27) 

De werkzame doorsnede voor ionisatie bij lage botsings-energie kunnen we afschatten 

door te veronderstellen dat alle deeltjes binnenkomend in een straal borb worden geïoniseerd. 

Volgens [15] kan de werkzame doorsnede voor ionisatie dan geschreven worden als 

(Cs)t 
Qion. ~ Qorb = 5.94 E (2.28) 
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Proces c6 
[10-78 Jm2] 

Ne*+Kr 29.34
) 

Ne*+Ar 19.84
) 

Ne*+C02 34.8b) 

Ne*+02 19.9b) 

Ne*+N2 21.3b) 

Na+ Na 102c) 

Tabel 2.1: De verschillende uit de literatuur bekende Van der Waals constanten. Aan de hand 
van de waarden in deze tabel zijn de Van der Waals constanten voor de verstrooiingsprocessen 
in een transversaal gekoelde bundel afgeschat. a) Volgens Gregor en Siska [17], b) volgens 
Kerstel et al. [18] en c) berekend met behulp van f = 0.72 eVen Tm = 3.1 A volgens Huber 
en Herzberg [19]. 

We kunnen in het drie-traps koelproces twee gebieden onderscheiden waar we de effecten 

van de verschillende botsingsprocessen bestuderen. We scheiden het gebied dicht bij de bron 

z < 0.2 m van het gebied waar een intense goed gecollimeerde bundel heerst voor z 2:: 1 m. 

Dichtbij de bron stellen we dat vanwege de capture range van enkele meters per seconde, een 

verstrooiing van 2 mm over 0.2 m niet kritisch is om het atoom toch nog in te vangen. We 

stellen de hierbij behorende grenshoek dus op w-2 rad. In het gecollimeerde deel van de 

bundel eisen we, dat de bundel maximaal een afwijking van 1 mm mag vertonen over een 

afgelegde weg van 1000 mm. Dit correspondeert met een grenshoek van w-3 radialen. De 

dichtheid n 2 in deze gebieden staat vermeld in tabel2.2. Voor verstrooing aan achtergrondgas 

is n2 afhankelijk van de druk, waarvoor we een referentie-druk van w-6 Torr kiezen. Bij 

intrabundel-processen is n2 afhankelijk van de uiteindelijke bundeldiameter. Hiervoor nemen 

een referentie diameter van 1 mm aan. Nu de eisen bekend zijn, kunnen we bestuderen hoe 

groot de invloed van de afzonderlijke verstrooiingsprocessen op de bundelverzwakking is. 

De Van der Waals constante voor elastische verstrooing van het Ne* aan achtergrondgas 

bepalen we aan de hand van de waarden in tabel2.1. Dit achtergrondgas bestaat in de praktijk 

onder andere uit Ne in de electronische grondtoestand, N2, 0 2 en C02. De waarde van C6 

voor elastische verstrooiing aan neon-bundelgas schatten we af aan de hand van de bekende 

waarden van Ne*+Ar en Ne*+Ar. Voor inelastische verstrooiing van neon-metastabielen aan 

neon-metastabielen kunnen we C6 afschatten aan de hand van de waarde van Na+ Na. 

De werkzame doorsneden zijn nu bekend en met vergelijking 2.23 kan vervolgens de gemid

delde vrije weglengte berekend worden. Daarbij moet in acht worden genomen, dat wisselwer

king met achtergrondgas (g / v1 ) gelijk is aan 1, terwijl deze factor voor intrabundel-processen 

gelijk is aan 0.2. De waarden voor de gemiddelde vrije weglengte worden eveneens gegeven 

in tabel 2.2. 

Bij een achtergronddruk van w-6 Torr blijkt elastische verstrooing van neon-metasta

hielen aan achtergrondgas de belangrijkste verliesfactor op te leveren. We kunnen echter de 

conclusie trekken dat voor een transversaal gekoelde atoombundel een uiteindelijke diameter 
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Dicht bij de bron Intense bundel 
Proces Ca n2 Q Àmeta n2 Q Àmeta 

[lo-7s Jm2] [101a m-3] [f12] [m] [101a m-3] [f12] [m] 
Ne*+Xel. 30 3 120 25 3 258 12 
Ne*+Xinel. 3 20-5oa) 70-170 3 20-5oa) 70-170 
Ne*+Neel. 15 20 280 8.9 - 603 -
Ne*+Ne* el. 102 - 421 - 0.4 907 138 
Ne*+ N e;nel. 102 - 406 - 0.4 406 298 

Tabel 2.2: De verschillende botsingsprocessen met hun gemiddelde vrije weglengte. De waar
den voor Ca zijn afgeschat aan de hand van tabel2.1. De processen zijn gescheiden naar plaats 
in het koelproces (links/rechts) en naar wisselwerking met achtergrondgas en intra-bundel pro
cessen (boven/onder). De achtergronddruk werd daarbij gelijk aan w-a Torr verondersteld. 
a) Volgens Van den Berg et al. [2]. 

van 0.5 mm haalbaar is bij een vrije weglengte van 75 meter. De achtergronddruk in het 

systeem moet dan lager dan w-7 Torr bedragen. Dit is een mooie ondergrens voor een 

invangsthoek van 0.1 rad. 

De inelastische intrabundel-processen gaan wel problemen opleveren indien we de atoom

bundel ook axiaal zouden willen koelen. De uiteindelijke bundeldiameter wordt dan groter, 

namelijk minimaal 3 à 4 mm. Dit is essentieel om het verlies tengevolge van elastische en 

inelastische botsingen te beperken. Dit is gemakkelijk in te zien aan de hand van een ge

schaalde vergelijking welke af te leiden is uit vergelijking 2.23 onder aanname dat de factor 

(gjv1) constant blijft 

\ ( vl/1000 mfs)513 (D /0.001 m)2 
2 A= I x 98m. (2.29) 

Bij een axiale snelheid van 10 m/s wordt de bijbehorende vrije weglengte gelijk aan 0.14 

meter. 
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Hoofdstuk 3 

Computersimulatie 

3.1 Inleiding 

Om enig praktisch inzicht te krijgen in laserkoeling, zijn twee computersimulatie-programma's 

geschreven, waarin de in hoofdstuk 2 beschreven processen kunnen worden bestudeerd. In de 

praktijk willen we een Z'J groot mogelijke invangsthoek flvang•t bereiken en een zo klein mo

gelijke bundeldiameter D overhouden.Belangrijke parameters zijn achtereenvolgens de lengte 

waarover laserkoeling plaats moet vinden, de laser-intensiteit, laser-polarisatie, de effectieve 

verstemming en magneetveld gradiënten. Zoals we reeds in hoofdstuk 2 zagen is de effectieve 

verstemming afhankelijk van de constante laser-verstemming, de Doppler-verschuiving en de 

Zeeman-opsplitsing. De Doppler-verschuiving is op zijn beurt weer afhankelijk van de hoek 

waaronder de laserbundel de atoombundel kruist, zoals in vergelijkingen 2.11 en 2.12 reeds 

duidelijk gemaakt is. In de simulaties is het mogelijk om al deze parameters te varieren. Een 

ééndimensionaal laserkoeling simulatieprogramma is in het verleden geschreven door Tim

mermans [16]. Dit programma is aangepast en gebruikt om de invloed van de verschillende 

parameters in het koelproces op het uiteindelijke resultaat te testen. Aan de hand van de 

ééndimensionale simulatie is een programma geschreven waarin de beweging van een atoom 

in een tweedimensionaal stralingsveld wordt gesimuleerd. 

De beginsituatie wordt voorgesteld door een kleine opening op de as waardoor metastabiele 

atomen stromen in verschillende magnetische subtoestanden en met verschillende transversale 

snelheden. Het programma berekent in kleine tijdsintervallen van 10 tot 15 levensduren 

(ongeveer 250 ns) hoeveel fotonen een atoom absorbeert en weer spontaan emitteert. Hieruit 

wordt de versnelling van een atoom berekend, vanwaar we de nieuwe plaats en snelheid van het 

atoom bepalen. Tevens worden de kansen op overgangen naar andere magnetische subniveaus 

berekend. Met behulp van een random-generator wordt volgens de Monte Carlo methode een 
keuze gemaakt tussen de mogelijke overgangen. 

Bij spontane emissie wordt een foton in een willekeurige richting uitgezonden. De gemid

delde snelheidsverandering hierdoor is gelijk aan nul, de variantie is ongelijk aan nul. In de 

simulatie wordt de grootte van deze variantie gelijk genomen aan de wortel uit het aantal 

spontaan uitgezonden fotonen. De richting wordt weer met een random-generator gekozen. 
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De uitvoer van het programma bestaat uit een tweetal grafieken. De eerste grafiek geeft 

de transversale plaats van de atomen als functie van de longitudinaal afgelegde weg z. De 

tweede figuur geeft de bijbehorende snelheid als functie van z. 

3.2 Het aantal geabsorbeerde fotonen 

Het aantal geabsorbeerde fotonen per seconde is gelijk aan de laser-intensiteit maal de werk

zame doorsnede voor fotonabsorptie. Voor de verzadigingsintensiteit geldt 

I _ focn 2 f 2 

• - 41 < iiJL1qlk > 12 ' 
(3.1) 

met q = -1, 0 of + 1 voor a- -, 1r- of a+ -polarisatie. Jllq is het dipoolmoment behorend bij 

de polarisatie van het foton. Het matrixelement I < iiJL1qlk > 12 volgt uit een quanturnmecha

nische beschrijving van de overgang en is een functie van de quanturngetallen J en M. Via 

de Clebsch-Gordan coëfficiënten [11] (JiMi1qiJ~cMic) is het m-afhankelijke deel hiervan af te 

splitsen 

(3.2) 

De Clebsch-Gordan coëfficiënt is alleen ongelijk aan nul voor q = Mi - M~c. Het dusdanig 

gereduceerde matrixelement I < JiiiJL1qiiJ~c > I is uit te drukken in de vervalconstante en een 

aantal andere constanten 

(3.3) 

De Clebsch-Gordan coëfficiënt is om te schrijven in een kwadraat van een 3-j symbool J J J 2 

volgens [ 11] 

(JiMï1qiJ~cM~c)2 
(2J/c + 1) 

(3.4) 

Voor de overgangen binnen het neon twee-niveau systeem staan de gekwadrateerde waarden 

van de 3-j symbolen vermeld in tabel 3.1. Met deze uitwerking is de verzadigingsintensiteit 

als volgt uit te drukken 
I _ w~f . 1 
• - 127rC2 JJJ2 (2Jic + 1)" 

(3.5) 

De verzadigingsintensiteit is voor elk magnetisch subniveau anders, omdat elke overgang een 

ander 3-j symbool heeft. Om een algemene verzadigingsintensiteit te kunnen gebruiken geldt 

per de fini tie 
w2 f 

I 
__ o_ 

.o- 2. 127rc 
(3.6) 

De ingestraalde intensiteit is te schrijven als I= s0 • I.o en voor een bepaald subniveau geldt 

s = s0 • JJJ2 • (2J1c + 1). De werkzame doorsnede voor fotonabsorptie bedraagt 

(3.7) 
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-------------------------------------------

Mi-+ Mk -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
-2 l ..l. _L 

7 ~1 1g5 
-1 1 

21 105 35 
0 2 3 2 

35 35 3g 
+1 1 2 

35 105 21 
+2 1 1 1 

105 2f 7 

Tabel 3.1: De gekwadrateerde 3-j symbolen (welke ongelijk nul zijn) voor de overgangen 
binnen het het systeem Ne* -+ Ne**, elk behorend bij de juiste polarisatie-richting van de 
overgang. 

De Clebsch-Gordan coëfficiënt kan weer in een 3-j symbool worden uitgedrukt en het gere

duceerde matrixelement van de overgang kan uitgedrukt worden in de vervalconstante r en 

andere constanten. L( ó, f) is een Lorentz-profiel en geeft aan hoe de werkzame doorsnede 

afneemt als niet precies op resonantie wordt ingestraald 

(3.8) 

Hierin is {j het verschil tussen de laser-frequentie en de resonantiefrequentie. De factor ( s + 1) 

voor de natuurlijke lijnbreedte geeft aan dat het profiel breder wordt bij hoge intensiteiten, 

dit is intensiteitsverbreding. Met deze uitdrukkingen wordt de vergelijking voor de werkzame 

doorsnede 
1 

(3.9) 

Uiteindelijk komen we hiermee tot het aantal geabsorbeerde fotonen per tijdsinterval 

(3.10) 

met ne de bovenniveau-bezetting. Door het meeberekenen van de intensiteitsverbreding is 

direct de gestimuleerde emissie goed verwerkt. Bij resonantie {j = 0 gaat vergelijking 3.10 

over m sr 
sol,ou = ( ) 2s+1 

(3.11) 

Dit komt precies overeen met de eerste afschatting van het maximaal aantal spontaan geëmit

teerde fotonen dat in paragraaf 2.4 wordt genoemd. De gevonden uitdrukking geeft dus 

precies het aantal geabsorbeerde fotonen per tijdsinterval dat gevolgd wordt door een spontane 

emissie. De redistributie tengevolge van gestimuleerde emissie is echter niet meegenomen in 

de simulatie. Bij lage intensiteit is dit effect echter klein. 

3.3 Het optisch pomp-proces 

Een atoom in een magneetveld vertoont magnetische degeneratie. Door wisselwerking met 

laserlicht vindt optisch pompen plaats. Hieronder verstaan we het overbrengen van een atoom 
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in een bepaald magnetisch subniveau naar een ander subniveau. Dit vindt het sterkst plaats 

wanneer het laserlicht circulair gepolariseerd is. Bij elke absorptie wordt dan een overgang 

met t::J.M = ±1 gemaakt als de straling resonant is met het atoom. Het bovenste teken 

is geldig voor 0'+ -gepolariseerd licht en het onderste teken is geldig voor 0'- -gepolariseerd 

licht. Bij een spontane emissie kan t::J.M zowel -1,0 als + 1 zijn. Bij resonantie met de 

0'+ -gepolariseerde bundel zullen na enkele absorptiesen emissies alle atomen in de M = +2 

toestand terecht zijn gekomen. In dat geval hebben we een puur twee-niveau systeem over, 

omdat er alleen nog maar overgangen tussen het M = 2 en M = 3 niveau mogelijk zijn. 

Bij spontane emissie zijn de kansen op een overgang t:l.M = -1,0 of +1 niet allemaal even 

groot. De kansen zijn evenredig met het 3-j symbool in het kwadraat (zie tabel 3.1). Indien 

alleen wisselwerking plaatsvindt met één circulair gepolariseerde laserbundel, zal het atoom 

na enkele malen van absorptie en emissie in de uiterste subtoestand belanden. We hebben 

dan opnieuw een twee-niveau systeem. 

In de simulatie wordt na een tijdsinterval van 15 levensduren berekend hoeveel fotonen 

gemiddeld geabsorbeerd zijn met t::J.M = + 1 en met t::J.M = -1. Na absorptie kan het 

bovenniveau vervallen met t::J.M = -1,0 of +1. Het atoom kan na een cyclus van absorptie 

en emissie dus terugkomen in het benedenniveau met t::J.M = -2, -1, 0, +1 of +2. Een 

random-generator maakt hieruit een keuze. Deze procedure is niet geheel juist omdat binnen 

het beschouwde tijdsinterval meerdere absorpties plaats kunnen vinden. Binnen één tijdsstap 

kan t:l.M dus groter dan 2 zijn. Echter na enkele tijdsstappen zal het atoom in de uiterste sub

toestand terecht komen. Dit is nog steeds in een korte tijd vergeleken met de veranderingen 

in het magneetveld. 

3.4 Quantisatie-assen 

In de ééndimensionale simulatie werd steeds gerekend met circulaire polarisatie. Het is echter 

belangrijk om in de gaten te houden dat in het geval van een quadrupool-magneetveld, de 

richting van het B-veld niet constant is. Bij aanwezigheid van een extern magneetveld kiezen 

we de quantisatie-as in de richting van het magneetveld. Op de assen moet de circulaire 

polarisatie zodanig worden gekozen dat deze past bij het veld. Onder een hoek van 45° is de 

laser-polarisatie dan niet meer als circulair te beschouwen, maar als een lineaire superpositie 

van 0'+ -, 0'-- en rr-polarisatie. 

Op de plaatsen in de simulatie waar geen magneetveld heerst in de regio waar laserkoe

ling plaatsvindt, kiezen we als quantisatie-as die richting van een denkbeeldig magneetveld. 

Deze richting wordt bepaald door de vorm van het in de praktijk te gebruiken quadrupool

magneetveld. In feite is bij afwezigheid van magneetveld de keuze van de quantisatie-as 

vrij, maar moet wel steeds correct worden berekend welke polarisatie de atomen ter plaatse 

ervaren. 

Een nette beschouwing van absorptie en emissie moet nu gebeuren door de laser-polarisatie 

te ontbinden in het gekozen quantisatie-assenstelsel. De polarisatie-vector Ë moet ontbonden 

worden in een nieuwe vector Ë' volgens Ë' = S Ë en geeft uiteindelijk de effectieve intensiteit 
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van de verschillende componenten rhc-, lhc en lineair gepolariseerd licht. Het ontbinden van 

vectoren vindt plaats door middel van de zogenaamde Euler-transformatie-matrix [20]. Deze 

wordt gegeven door 

( 

cos f3 cos 1 - cos o: sin 1 sin f3 cos f3 sin 1 + cos o: cos 1 sin f3 sin f3 sin o: ) 
S = ~sin~ cos 1 - cos o: sin 1 cos f3 - s~n f3 sin 1 + cos o: cos 1 cos f3 cos f3 sin o: (3.12) 

sm o: sm 1 - sin o: cos 1 cos o: 

In deze uitdrukking is o: de hoek tussen de k-vector en de richting van het magneetveld .iJ. 
Deze hoek varieert bij een quadrupooi-magneetveld als functie van de plaats. f3 is de hoek 

waaronder de laserbundel de atoombundel kruist en de hoek 1 is gelijk aan de rotatie-hoek 

in de richting loodrecht op de rotatie-hoeken o: en /3. In ons probleem is de transformatie 

volledig te bepalen door rotatie om de hoeken o: en f3 zodat we 1 = 0 kunnen stellen. De 
vergelijking 3.12 gaat over in 

( 

cos f3 cos o: sin f3 sin f3 sin o: ) 
S = -sin f3 cos.o: cos f3 cos f3 sin o: 

0 - Sin 0: COS 0: 

(3.13) 

Van elk van de componenten a+-, a-- en 11'-polarisatie in het quantisatie-assenstelsel 

wordt de kans op een overgang berekend, waarna via een random-generator een keuze wordt 

gemaakt welke overgang werkelijk plaats vindt. 

3.5 Een eenvoudige beschouwing van de simulatie 

Aan de hand van een groot aantal simulaties is het mogelijk gebleken een aantal vuistregels 

voor laserkoeling met behulp van vlakke spiegels op te stellen. De spiegels staan scheef onder 

een hoek o:. Zoals in hoofdstuk 2 reeds is vermeld, wordt door instraling met een laserbundel 

onder een hoek /3o een plaats-afhankelijke Doppler-verschuiving geïntroduceerd. Indien we de 

instraalhoek te klein maken dan keert de bundel terug. Dit omkeerpunt ligt op afstand 

Zmaz = df]~j2o:, (3.14) 

met d de spiegelafstand. We nemen nu aan dat geldt dat sin /30 ~ /30 en dat cos f30 ~ 1, dan 

kan men schrijven dat 

(3.15) 

Hierin is Vaz de longitudinale snelheid en VJeoel de snelheid tot waar maximaal resonantie kan 

worden gecreëerd. In het ontwerp van de opstelling is aangenomen dat Vaz ~ 1000 m/s en 

VJeoel ~ 100 mfs. Om koeling mogelijk te maken voor atomen met een absolute snelheid 

kleiner dan VJeoel moet gelden dat 
{- Vkoel f3o = ....__ __ 
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en volgens vergelijking 3.14 
!Pd (3 2 

a= _o_ < _Q_' 
2Zmaz - 5 

(3.17) 

indien we Zmaz gelijk nemen aan de spiegellengte L.p = 150 mm en de spiegelafstand d = 
60 mm invullen. 

Globaal kan men het volgende zeggen. Men kiest een bepaalde laser-verstemming li en een 

maximaal te koelen snelheid Vkoel bij een bepaalde longitudinale snelheid Vaz· Bijvoorbeeld, 

we nemen li = 400 MHz, Vkoel = 100 m/s, Vaz = 1000 m/s. Dan volgt uit vergelijkingen 3.16 

en 3.17 dat /30 = 0.1 rad en a :s; 3 mrad. 

De verblijftijd in het stralingsveld is gelijk aan 

L. 
Tv=-. (3.18) 

Vaz 

De uiteindelijke bundeldiameter D is te schrijven als 

(3.19) 

Met een spiegellengte L. = 150 mm resulteert dit in een diameter D = 15 mm. 

Zoals reeds werd opgemerkt, is voor het afremmen van een atoom met een snelheid van 

100 m/s een laser-verstemming van 160 MHz nodig. Omdat bij koeling de transversale snel

heid wordt afgeremd is er na een korte tijd een kleinere laser-verstemming nodig. De ver

stemming blijft afnemen met de snelheid totdat de verstemming aan het eind van de spiegel 

gelijk is aan - r /2. Uit de limietbeschouwing in paragraaf 2.4 volgt dat het verder verlagen 

van de verstemming geen zin heeft. 

De effectieve verstemming mag niet te snel varieren, omdat anders de resonantievoor

waarde niet gegarandeerd blijft. In figuur 2.2 is zichtbaar dat de capture-range beperkt is 

rond een resonantiesnelheid v0 . Uit 

dwlim _ ka . _ k . sf . fik 
dt - hm- 2(s + 1) M' (3.20) 

volgt dat voor s = 1 een maximale versnelling mag gelden van alim = 4 · 105 m/ s2 , wat een 

factor twee lager is dan de maximale versnelling voors --+ oo. 

De verstemming mag niet sneller verlopen dan de verandering van de Doppler-verschuiving 

tengevolge van het afremmen van de atomen. Tussen twee reflecties op de spiegels wordt een 

afstand 2d tan f3 afgelegd. Zodat 
dw kv~za 
dt - dtanf3' 

(3.21) 

Gelijkstellen van vergelijkingen 3.20 en 3.21 onder aanname van een axiale snelheid van 

1000 m/s, een spiegelafstand van 60 mm en een hoek f3 ~ 12°, volgt dat de spiegelhoek 

kleiner moet zijn dan 4 mrad, bij s = 1. 
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3.6 Simulatieresultaten 

Het drietraps koelproces is uitvoerig getest in zowel het één- als tweedimensionale simulatie

programma. Eerst wordt een overzicht geschetst van de instelbare parameters en het bereik 

waarin deze gevarieerd zijn. 

We denken het drie-traps proces opgebouwd uit achtereenvolgens een Doppler-sectie, een 

magneta-optische lens en opnieuw een Doppler-sectie. De eerste Doppier-sectie denken we 

opgebouwd uit twee spiegel-secties. Om atomen met een snelheid van 100 m/s af te remmen 

hebben we ongeveer 0.25 m nodig. Omdat de spiegels een lengte van 0.15 m hebben, moeten 

we dus twee spiegelsecties toepassen om de atomen te parallelliseren. De laserbundel, met 

een verstemming 6, wordt onder een hoek /30 op de eerste spiegel gericht. Van beide spiegels 

kunnen we in de praktijk de spiegelhoek a varieren. De laserbundel zal na N reflecties de 

eerste spiegelsectie verlaten. De uitkoppelhoek van de eerste sectie bepaalt de inkoppelhoek 

voor de tweede sectie. De twee spiegelsecties zijn dus kortgesloten. 

Na de eerste Doppier-sectie denken we een magneta-optische lens van 50 mm dik. Deze 

lens wordt bepaald door de radiële- en de axiale gradiënten, ~! en fz ~!. De gradiënt in de 

axiale richting bepaalt de sterkte van de lens. De rood-verstemming van de laser in de lens 

is gelijk aan r /2, waarmee de lenswerking optimaal is. Tengevolge van de lens worden de 

atomen over een afstand f gefocusseerd. 

In de buurt van dit brandpunt wordt een tweede Doppier-sectie geplaatst om de atoombun

del opnieuw te collimeren. In deze laatste trap van het koelproces wordt de laser-frequentie 

gelijk gekozen aan die van de eerste Doppler-sectie. De spiegelhoek a 2 en de inkoppelhoek 

/32 kunnen worden gevarieerd. In tabel 3.2 is respectievelijk voor axiale snelheid 500 m/s en 

1000 m/s, voor de tweedimensionale simulatie een oplossing gegeven. We verdelen de simu

latie in drie gebieden. We beginnen bij het begin van de eerste Doppler-sectie, op 20 mm na 

de skimmer. Deze positie is in de simulatie gedefinieerd als zo = 0 m. a0 is de spiegelhoek 

van de eerste spiegel-sectie, waarbij ingestraald wordt onder een hoek /30 , terwijl a 1 gelijk is 

aan de tweede spiegelhoek. Ter plaatse ZMOL begint de magneta-optische lens met een lengte 

lMOL· Tenslotte begint in z2 de tweede Doppler-sectie, waarbij de spiegelhoek a2 bedraagt 

en de instraalhoek /32 • 

De bijbehorende deeltjesbanen en deeltjes-snelheidsbanen zijn weergegeven in figuren 3.1 

en 3.2. De deeltjesbanen zijn als het ware als schillen in elkaar gevouwen, daarom noemen we 

de opzet zoals in figuur 1. 7 een ui-bron. 

In de simulatie worden een tweetal frequenties gebruikt, die onderling ongeveer 80 MHz 

verschillen. Dit verschil is met opzet zo gekozen, omdat we in de praktijk gebruik kunnen 

maken van een acousto-optische modulator met een frequentieverschuiving van 80 MHz. 

We gaan nu de resultaten van de één- en tweedimensionale simulaties vergelijken. In 

figuren 3.1 en 3.2 blijkt dat in feite alleen de lenswerking aanzienlijk slechter wordt indien we 

de laser-polarisatie correct ontbinden in het quantisatie-assenstelsel. Bij een axiale snelheid 

van 500 m/s hebben we een gecollimeerde intense atoombundel na 80 mm. Indien de atomen 

met 1000 m/s bewegen wordt dit pas na 170 mm. Opmerkelijk is het verschil dat beide 
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Simulatie 
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Figuur 3.1: Resultaten van het simulatieprogramma voor een waarbij de snelheid Vaz = 
500 m/ s bedraagt. De bovenste figuren geven de deeltjesbanen weer, in de onderste figu
ren staan de bijbehorende transversale snelheden weergeven. Links staat het resultaat van 
het ééndimensionale simulatieprogramma en rechts het resultaat van het tweedimensionale 

simulatieprogramma. 
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Simulatie 

0.05 0.05 

0.03 0.03 

~ 0.01 ~0.01 
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Figuur 3.2: Resultaten van het simulatieprogramma voor een waarbij de snelheid Vaz = 1000 
m/ s bedraagt. De bovenste figuren geven de deeltjesbanen weer, in de onderste figuren 
staan de bijbehorende transversale snelheden weergeven. Links staat het resultaat van het 
ééndimensionale simulatieprogramma en rechts het resultaat van het tweedimensionale simu
latieprogramma. De simulaties zijn met dezelfde parameters uitgevoerd. Let op dat de axiale 
afstand z op de x-as, in tegenstelling tot figuur 3.1, van 0 tot 3 meter loopt. 
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Parameter Axiale snelheid 500 m/s Axiale snelheid 1000 m/s 
zo m 0.00 0.00 
o:o mrad 6.0 2.5 
flo rad 0.252 0.151 
8 MHz 211" x 72 211" x 80 
Û:l mrad 5.0 1.5 

ZMOL m 0.30 0.30 
lengte MOL mm 50 50 
d dB T/m2 2.0 1.5 dz dr 

DMOL MHz -21!" x f/2 -21!" x f/2 
Z2 m 0.85 1.6 
0:2 mrad 2.0 0.5 

f32 rad 0.135 0.074 
8 MHz 211" x 72 211" x 80 
d mm 60 60 
L. mm 150 150 

Tabel 3.2: Voor de tweedimensionale simulatie zijn voor het ingestelde bereik van de para
meters weergegeven. Hierbij zijn de resultaten weergegeven bij zowel de axiale snelheid van 
500 m/s als 1000 m/s. Deze resultaten zijn grafisch weergegeven in de figuren 3.1 en 3.2. 

simulaties leveren. Bij 500 m/s is het verschil gelijk aan 15 mm en bij 1000 m/s is dit zelfs 

30 mm. Er moet worden opgemerkt dat het ééndimensionale simulatieprogramma het grote 

voordeel heeft dat het snel is. Men kan de berekening uitvoeren met een AT, waarna er 

direct een duidelijke grafische weergave van de resultaten volgt. Enkele fysische processen 

worden echter niet geheel correct meegenomen in de berekeningen. Een belangrijke conclusie 

is dat, ondanks het feit dat in de tweedimensionale simulatie op een meer correcte manier de 

polarisatie-effecten zijn verwerkt, het voordeliger is om met het aangepaste ééndimensionale 

programma te werken wanneer men snel een idee wil vestigen over het al dan niet werken van 

een bepaalde configuratie. 

De tweedimensionale simulatie is op een drietal beschikbare computers getest. Achter

eenvolgens op een AT-personal computer, een IBM-RT en een IBM-RS-6000 machine. De 

rekentijd die nodig is voor eenzelfde simulatie bedraagt verhoudingsgewijs op deze machines 

85 : 8.5 : 1. Er moet worden opgemerkt dat, ondanks de rekensnelheid van de IBM-RT- en 

IBM-RS-6000 machines, de grafische ondersteuning voor deze systemen vooralsnog beperkt 

is. 
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Hoofdstuk 4 

Optica en fijnmechanica 

4.1 Inleiding 

Zoals reeds in hoofdstuken 2 en 3 beschreven is, worden in het ontwerp van de opstelling voor 

atomaire bundelcompressie spiegelsecties gebruikt. Zo'n spiegelsectie bestaat uit een houder 

waarin twee aan twee spiegels onder een kleine hoek geplaatst worden. Dit is schematisch 

weergegeven in figuur 4.1. Bij een kleine hoek moet worden gedacht aan een hoek in de orde 

van enkele milli-radialen. Het gebruik van spiegels biedt enerzijds de mogelijkheid om het 

laser-vermogen over een grote afstand te hergebruiken. Anderzijds wordt de laserbundel onder 

een varierende hoek f3 met de atoombundel gekruist, hetgeen een plaatsafhankelijke detuning 

introduceert ten gevolge van het Doppler-effect. Dit leidt tot effectief gekromde golffronten, 

zoals reeds beschreven is in hoofdstuk 2. In figuur 4.1 zijn de belangrijke parameters ach

tereenvolgens de spiegelhoek a, de instraalhoek (30 , de spiegelafstand d en de spiegellengte 

L•p· Bij elke reflectie aan een van de spiegels neemt de hoek (3, tussen de laserbundel en de 

(atoom bundel-) as af met a, f3n = (30 - na. Als functie van de afstand z kan dit worden 

uitgedrukt als 

f3(z) = f3oJ1- _z_, 
Zmaz 

( 4.1) 

met 
entier(.Bo/2a) .Bo/(2a) df3o 

Zmaz = 2d L tan(2na) ~ 2d r 2nadn =-
n=O Jo 2a 

(4.2) 

Uit de simulatie in hoofdstuk 3 bleek dat de hoek a in belangrijke mate het koelproces 

bepaalt. Met behulp van de resultaten van de simulatie is een spiegelhouder ontwikkeld. Het 

ontwerp van de spiegelhouder wordt in de volgende paragraaf beschreven. In de praktijk 

zullen de spiegels in het vacuum in de opstelling moeten worden geplaatst. Daarom willen we 

a snel en nauwkeurig kunnen meten buiten het vacuum. Aangezien het meten van hoeken in 

de orde van milli-radialen geen alledaagse bezigheid is, en niet op een eenvoudige manier te 

meten is, is hiervoor een testbank ontwikkeld welke in paragraaf 4.3 wordt toegelicht. 
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Ne" - atoombundel 

Figuur 4.1: De spiegel-configuratie zoals die gebruikt gaat worden in de koelexperimenten. De 
laserbundel wordt steeds op dezelfde plaats aan het begin van de spiegelsectie ingekoppeld. De 
spiegels staan scheef onder een hoek a, en de laserbundel wordt ingekoppeld onder een hoek 
f3o. Bij elke reflectie zal de hoek {3 tussen de laserbundel en de atoombundel-as afnemen met 
een fractie a. Na een afstand Lap wordt de laserbundel weer uitgekoppeld onder een hoek 
fJN = f3o- Na, met N het aantal reflecties. De spiegelafstand is gelijk aan d. 

4.2 Het ontwerp van de spiegelhouder 

Het ontwerp van de spiegelhouder is gebaseerd op een aantal eisen die we kunnen stellen, 

rekening houdend met de simulatie en het ontwerp van de totale opstelling voor atomaire 

bundelcompressie. 

De spiegels die we willen gebruiken in de opstelling voor atomaire bundelcompressie moe

ten een goede reflectiviteit hebben. We willen immers het laser-vermogen behouden, ook na 

veel reflecties. We willen na een veertig reflecties meer dan de helft van de intensiteit overhou

den. Deze eis resulteert in een reflectie coëfficiënt R van 99 %. De afmetingen van commercieel 

verkrijgbare spiegels met een dermate hoge reflectie coëfficiënt is beperkt. We hebben spie

gels gebruikt met de afmetingen 38 x 150 mm2 met een dikte van 8 mm. Hierop is een 

hoog-reflectieve coating aangebracht, zodat de spiegels in de praktijk een reflectiecoëfficiënt 

van 99.7% hebben. De substraten zijn binnen de T.U.E. vervaardigd door de afdeling fysi
sche techniek van de centrale technische dienst en de HR meerlaags-diëlectrische coatings zijn 

aangebracht door de firma Laser Optik in Garbsen (BRD). 
De spiegels mogen niet in een zichtlijn van de (virtuele) bron staan, daar deze dan door 

verontreinigingen in de ontlading vervuild kunnen worden. Hierdoor zou de reflectiviteit 

afnemen. Daarom moet een gedeelte van de atoombundel door middel van een diafragma 
voor de spiegel-sectie afgeschermd worden. Atomen die met een transversale snelheid van 
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Figuur 4.2: De spiegelhouder waarin de spiegels onder een kleine hoek geplaatst kunnen wor
den. 1) De cylinder, 2) de spiegel, 3) busje, 4) pas blokje, 5) stelschroef voor veertje, 6) aandruk 
plaatje, 7) zijdelings stelschroefje, 8} aandruk busje, 9} schijf waarin de spiegels liggen en 10} 
veertje. 

100 m/s bij de bron vertrekken moeten echter ongehinderd de spiegel-sectie kunnen passeren. 

Uit de simulatie volgt dat we deze transversale snelheid in 300 mm axiale lengte kunnen 

dempen. In de ongekoelde situatie kunnen de atomen dan een transversale weg afleggen die 

gelijk is aan 30 mm. Dit bepaalt de eis voor de spiegelafstand d = 60 mm. Tevens wordt 

door deze eis de totale omvang van de spiegelhouder bepaald. 

Het ontwerp van de spiegelhouder is weergegeven in figuur 4.2. Het bestaat uit drie onder

delen, twee schijven die verbonden zijn door middel van een cylinder. In de schijven worden 

vlakke randen gedefinieerd waarop de spiegels rusten. Deze randen noemen we de aanlig

randen. We ontwerpen de spiegelhouder zodanig dat twee aan twee vier spiegels tegenover 

elkaar kunnen worden geplaatst. Omdat de spiegels 60 mm gescheiden moeten worden en elk 

8 mm dik en 38 mm breed zijn, wordt hierdoor de minimale diameter van de cylinder van 

100 mm bepaald. In de lengte-richting van de cylinder worden sleuven gemaakt, om voldoende 

pompsnelheid in het gebied tussen de spiegels te kunnen bereiken en zodoende ophoping van 

restgas te vermijden. 

We eisen dat we de spiegels parallel kunnen zetten onder een hoek die kleiner of gelijk is 

aan 0.1 mrad. Hiervoor moet de spiegel over de lengte van de houder van 95 mm, dus minder 

dan 10 J.Lm afwijking vertonen. Dit bepaalt de precisie waarmee de houder vervaardigd moet 

worden. 

Deze twee schijven worden vervaardigd uit roestvrij-staal met behulp van het zogenaamde 

draad-vonkproces, waarmee tot op een 0.01 mm nauwkeurig gewerkt kan worden. In figuur 4.2 

is een schijf in detail weergegeven. De twee schijven worden in één bewerking gemaakt en zijn 
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Figuur 4.3: Wanneer de spiegels in het vlak loodrecht op de bundel-as onder een hoek a' scheef 
staan beschrijven de laserspots een boog over de spiegels. Het hoogteverschil geeft z:naz waaruit 
we de hoek a' kunnen bepalen op een analoge manier als volgens vergelijking 4.2. 

daardoor identiek (met de genoemde nauwkeurigheid). De schijven worden verbonden door 

een cylinder van 100 mm lang. Om de aanlig-vlakken voor de spiegels met machine-precisie 

parallel te plaatsen, zijn zowel in de schijven als in de cylinder pas-gleuven gemaakt. Met 

behulp van een pas-blokje (aanpassing~ 0.01 mm) kan dan vervolgens de houder gemonteerd 

worden, waarbij de aanlig-vlakken voor de spiegels maximaal 0.01 mm fout staan over 95 mm. 

De fouthoek die hierdoor geïntroduceerd wordt is kleiner dan 0.1 mrad. 

Uit de simulatie volgt dat we de spiegelhoek a moeten kunnen varierenover hoeken tussen 

0 en 10 mrad. Vanwege stabiliteit en praktische instelbaarheid, kiezen we voor instelbaarheid 

van deze hoek met discrete stappen. We varieren de spiegelhoek door dunne vlakke plaatjes 

metaal tussen de spiegel en de aanlig-vlakken te plaatsen. Hiervoor hebben we plaatjes 

gekozen van nikkel-brons, een legering met een grote hardheid. De plaatjes zijn gemaakt met 

diktes van 0.05 mm tot en met 0.80 mm, met stapjes van 0.05 mm. Zodoende kan de spiegel 

scheef worden gezet van 0 tot ongeveer 10 millirad met stapjes van 0.5 millirad. 

De spiegels worden op hun plaats gehouden door een drukveertje dat via een cirkelvormig 

plaatje op de achterkant van de spiegels drukt. De spiegels worden zijdelings door een klein 

stelschroefje op hun plaats gehouden. Zonder zijdelingse stabiliteit wordt een fouthoek a' in 

de dwars-richting van de spiegelhouder geïntroduceerd. Tengevolge van deze fouthoek zullen 

de laserspots niet in één vlak bewegen tussen de spiegels. De laserspots beschrijven dan 

een boog over de spiegel, zie figuur 4.3. De spiegelhouder is zodanig uitgevoerd dat met 

behulp van een pas-blokje een eventuele fouthoek gecorrigeerd kan worden. Indien de boog 

een hoogteverschil van z:naz=10 mm doorloopt, zoals in figuur 4.3 kan men afleiden dat de 

spiegels onder een fouthoek van 3 mrad staan. Indien de fouthoek niet gecorrigeerd wordt, 

zal bij laser-Doppier-koeling de atoombundel een afbuiging ondervinden, hetgeen zeer zeker 

niet gewenst is. 
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Figuur 4.4: De spiegelhoek a uit figuur 4.1 kan met behulp van een testbank worden vastge
steld. Een He-Ne-laser wordt met behulp van een beweegbare spiegel M1 ingekoppeld tussen 
de spiegels. Aan de uitgang kan met behulp van een eveneens beweegbare kwadrant-diode de 
plaats waar de laserbundel wordt uitgekoppeld worden vastgesteld. 

4.3 De testbank 

Om de spiegelhoek a te meten, is een testbank ontwikkeld, welke in figuur 4.4 schematisch 

is weergegeven. Op de testbank kan een He-Ne-laserbundel met behulp van een spiegel M1, 

die op een x-4>-module is geplaatst, ingekoppeld worden tussen de spiegels waar we de hoek 

van willen weten. Na een aantal reflecties N wordt de laserbundel aan de uitgang van de 

spiegelsectie uitgekoppeld onder een hoek fJN· Met behulp van een beweegbare kwadrant

diode detector wordt gemeten óf de laserbundel uitgekoppeld wordt, en zo ja onder welke 

hoek deze uitgekoppeld wordt. 

Het punt waar de laserbundel de eerste keer de spiegels raakt wordt vast gekozen. We 

definiëren x1 als de afstand tussen de reflectie op de spiegel M1 en het begin van de spiegel

sectie, deze afstand is variabel tussen 0 en 40 mm. De afstand x2 tussen het einde van de 

spiegelsectie en de detector op een x-module is variabel tussen 0 en 40 mm. De loodrechte 

afstand tussen de spiegel M1 en het eerste spiegelcontact noemen we L1 en dezelfde afstand 

L2 voor de afstand tussen de spiegelsectie en de detector bedragen beide 128 mm. De spiege

lafstand d is gelijk aan 60 mm en de spiegellengte bedraagt 150 mm. Het aantal reflecties N 

wordt bepaald door deinstraalhoek (30 welke gelijk is aan arctan(xt/ Lt). Een typisch aantal 

reflecties ligt in de orde van 20. De spiegels kunnen zowel onder een positieve als een negatieve 
hoek scheef worden gezet. Mogelijke spiegelconfiguraties zijn geschetst in figuur 4.5. 

De hoek tussen de laserbundel en de centrale as neemt bij elke volledige reflectie af met 
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Figuur 4.5: De constructie van de spiegelsectie maakt het mogelijk verschillende configuraties 
in te stellen, waarbij de spiegelhoek respectievelijk a en -a bedraagt. 

Spiegelhoek a 
Stapgrootte ó.a 
Instraalhoek f3o 

x1 
x2 
11 
12 
Spiegelafstand d 
Spiegellengte L. 
Lichtbron 
Detector 

discreet instelbaar tussen 0 en 10 mrad 
0.5 mrad 
0° tot 20° 
0 tot 0.35 rad 
0 tot 40 mm 
0 tot 40 mm 
128mm 
128 mm 
60mm 
150mm 
He-Ne-laser 
kwadrant-diode 

Tabel 4.1: Afmetingen en instelbaar bereik van de testbank. 
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Figuur 4.6: Voor een aantal spiegelhoeken is, in het experimenteel bereikbare gebied voor x1 

en x2 , het berekende spectrum voor een even aantal reflecties weergegeven. Respectievelijk a) 
1.0 mrad, b) 2.0 mrad en c) 5.0 mrad. 
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Figuur 4.7: De laserbundel wordt beurtelings links en rechts uitgekoppeld voor respectievelijk 
een even en een oneven aantal reflecties. Het spectrum is dus niet alleen discontinu, maar is 
voor een oneven aantal reflecties niet te meten. 

2a, zodat de afgelegde weg tussen de spiegels ZN na N volledige reflecties gelijk is aan 

N 

ZN = L 2d tan(,80 - 2an) 
n=l 

(4.3) 

Omdat het aantal reflecties discreet is, blijft een klein deel op het einde van de spiegel onbe

licht, zoals in figuur 4.1 is aangegeven door ~z 

~z = L,p- ZN. 

De afstand tussen de laatste reflectie en de detector bedraagt 

De plaats van de detector X2 = x2 - ~z is nu te beschrijven als 

N 

x2 = L2 tan,BN + L 2dtan(,80 - 2an)- L,P, 
n=l 

met ,Bo = arctan(x1/ Ll). 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

Voor een positieve hoek a zal x2 dus altijd kleiner zijn dan x1. Voor een toenemend aantal 

reflecties zal gelden X2 --+ 0. Dit is het geval wanneer Zmaz kleiner wordt dan L,p, en de bundel 

zal terugkeren naar de ingang. Aan de hand van enkele berekingen voor a = 0, 10, 20,50 en 

100 mrad is te zien hoe deze functie zich ontwikkelt als functie van deze hoek, zie figuur 4.6. 

Hierin is het verband van x1 tegen x2 weergegeven voor zowel positieve als negatieve hoeken 

a. 

Aan de uitgang van de spiegelsectie kan de bundel beurtelings links en rechts uitgekoppeld 

worden, dit is weergegeven in figuur 4.7. Deze discretisatie zullen we aantreffen wanneer we 
x2 als functie van x1 opmeten. In figuur 4.6 is dit discrete karakter van de afhankelijkheid 

van x2 van x1 waar te nemen. Omdat vergelijking 4.6 moeilijk inzichtelijk is en omdat uit de 

vergelijking niet direct duidelijk is hoe het verband verandert bij variatie van één of meerdere 

parameters, worden in de volgende paragraaf enkele vereenvoudigde modellen gepresenteerd. 
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Figuur 4.8: De zaagtand-lijn tussen de spiegels is uit te vouwen tot een bijna gelijkbenige 
driehoek. Door nu de spiegels om te leggen van situatie a) naar situatie d) van figuur 4.5 

wordt er een verschil in x~1 ) en x~2 ) geïntroduceerd. 

4.4 Modelvorming 

Nu we volgens figuur 4.6 weten hoe de afuankelijkheid van x2 met x1 eruit zal zien, kunnen 

we ons afvragen hoe nu de spiegelhoek bepaald kan worden. 

De meest eenvoudige manier om de zaagtand-lijn tussen de spiegels te beschouwen, is deze 

uit te vouwen tot een bijna gelijkbenige driehoek, zoals in figuur 4.8. Hierbij staat één been 

onder een hoek {30 en het andere onder een hoek {3 + f. Door zowel de posities x 1 en x2 te 
meten voor hoeken +a en -a (eenvoudig te realiseren door de spiegelhouder om te draaien), 

kan men een verschil tussen x~1 ) en x~2) nauwkeurig meten. We meten verschillen omdat we 

met de beschikbare rotatie- en translatie-modules niet nauwkeurig in absolute zin kunnen 

meten. Verschillen in x 1 en x2 kunnen echter tot op 0.01 mm nauwkeurig meten. In het ene 

geval zal de tweede hoek {3 + f. en in de andere situatie {3- f.. Het verschil x~1 ) - x~2) is te 

schrijven als ±a(N ± 1)h, met h = L1 + (N + 1)(d/2) gelijk aan de hoogte van de driehoek. 

Door de afmetingen van de testbank te meten en het aantal reflecties te tellen, kan men de 

spiegelhoek a bepalen. De afmetingen zijn vermeld in tabel 4.1. 

Het blijkt echter dat op deze manier de spiegelhoek a niet nauwkeurig kan worden terug

gerekend, omdat de rechte benen van de driehoek in figuur 4.8 in werkelijkheid geknikt zijn. 

De conclusie voor deze methode is dan ook, alhoewel het model een eenvoudig beeld geeft 

over hoe de spiegelhoek doorwerkt in de uitkoppel hoek f3N de methode niet betrouwbaar is 

om kwantitatief resultaat te geven. 

De hoek {30 ligt tussen 5° en 15°. In dit geval kan de hoek tan(f30 - 2an) worden benaderd 

door f3o- 2an. Volgens 

N 

ZN = L 2dtan(f30 - 2an) = 2dN{30 - 2dN(N + 1)a, (4.7) 
n=l 

{ 
L2 2dN} { 2 } 

x2 = x1 L
1 
+ Lt + - L.p - 2daN - 2aL2N - 2daN . (4.8) 
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De helling van een tak is gelijk aan 

dx2 = { L2 + 2dN } . 
dx1 L1 L1 

( 4.9) 

Uit de gegeven afmetingen van de testbank kunnen we afleiden dat geldt 

x2 = x1 {1 + 0.92N}- N {120a(N- 1) + 260a}- 150. (4.10) 

In dit geval zou men het aantal reflecties kunnen tellen en aan de hand nauwkeurig meten 

van x1 en x 2 de spiegelhoek kunnen herleiden. Ook voor dit model kan men twee metingen 

verrichten met hoeken +a en -a, bij één of meerdere waarden van x1 en dan met behulp 

van het verschil in x2 de spiegelhoek bepalen. De benadering tan ,8 = ,8 wordt bij elke 

reflectie gemaakt wordt. Dit introduceert een fout die zodanig is, dat met behulp van de 

vereenvoudigde vergelijking 4.10 niet voldoende nauwkeurig de spiegelhoek a bepaald kan 

worden. 

Een meer directe methode om de spiegelhoek a te bepalen, is mogelijk door een meting 

van x1 tegen x 2 te fitten aan het theoretisch verband van vergelijking 4.6. De fit-functie moet 

een continue functie zijn, daarom wordt een top van de ene tak lineair verbonden met een dal 

van de volgende tak. Vergelijking 4.8 is in deze gebieden niet gedefinieerd. Vrije parameters 

in dit fit-probleem zijn een onbekende offset in x 1 en x2 die we respektievelijk ~x1 en 6x2 

noemen, verder zijn er de afstanden L1 en L2 zoals in figuur 4.4 zijn gedefinieerd. In de 

fit-functie houden we de spiegelafstand d = 60 mm en spiegellengte L.p = 150 mm constant. 

Het fitten levert een aantal problemen. Het eerste probleem dat we aantreffen is de 

afhankelijkheid van de offsets 6x1 en ~x2 . Dit is een niet nauwkeurig bekende maat en is 

gelijk aan het verschil tussen respectievelijk de gemeten afstanden x1 en x2 en de werkelijke 

afstanden x1 en x 2• Omdat deze lengtes in elkaars verlengde liggen zijn deze parameters voor 

het fit-programma ononderscheidbaar. Het tweede probleem is het feit dat er een continue 

kleinste kwadratenaanpassing wordt gebruikt voor een discreet probleem. In de limiet van 

de aanpassing van een continue functie convergeert de x2 kwadratisch naar een minimum. 

Bij een discreet probleem komt de fit-procedure nabij het minimum terecht in een plateau en 

treedt geen verdere convergentie op. Fitten van discrete functies is wel mogelijk met speciale 

programma's, maar dit wijkt af van de eis dat we a op een eenvoudige manier willen bepalen. 
Een derde probleem bij deze methode is dat er niet direct duidelijk is hoe onnauwkeurigheden 

doorwerken in het eindresultaat. Aan deze methode wordt dan ook geen voorkeur gegeven. 

Achtereenvolgens hebben we drie methoden bestudeerd, die niet tot het gewenste resultaat 

leidden. We zijn echter wel tot een beter inzicht gekomen, hoe we de spiegelhoek mogelijk 

wel kunnen bepalen. Bij de eerste methode is reeds aangegeven dat het omleggen van de 

spiegels een verschil tussen x~1 ) en x~2 ) laat zien. Met behulp van vergelijking 4.6 is het 

mogelijk om het exacte verband tussen x 1 en x2 te berekenen. We kiezen nu de afstand x1 

vast en berekenen het verschil x~1)- x~2) als functie van de spiegelhoek a. In figuur 4.9 is het 

berekende verschil uitgezet tegen de spiegelhoek a. 
Door bij een vaste bekende instraalhoek ,80 en dus een vaste bekende x1 voor de hoeken +a 

en -a het verschil in x 2 te meten, kan dan met behulp van een ijkcurve direct de spiegelhoek 
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Figuur 4.9: Bij een inkoppelhoek f3o = 0.25 rad (x1 = 33 mm) is in de bovenstaande figuur een 
ijkcurve weergegeven. Wanneer we door omleggen van de spiegelsectie een verschil ~x2 = 10 
mm meten, is met behulp van de ijkcurve te bepalen dat de spiegelhoek gelijk is aan a = 2.8 
mrad. 

afgelezen worden. Er is echter één probleem en dat is het feit dat zo'n ijkcurve sterk afhankelijk 

is van de diverse experimentele parameters. Zoals gezegd kunnen we met een rotatie-module 

alleen nauwkeurig relatieve verplaatsingen instellen. Dit probleem wordt verholpen indien we 

de testbank eerst ijken met parallelle spiegels (a = 0). We kunnen de vlakke spiegels in de 

spiegelhouder nauwkeurig parallel stellen, tot een hoek die kleiner is dan 0.1 millirad. Indien 

we spiegels onder een hoek a scheef zetten en meerdere verschilmetingen verrichten kunnen 

we de spiegelhoek bepalen met 1 % onnauwkeurigheid. In figuur 4.9 is een voorbeeld gegeven 

van zo'n ijkcurve voor de bovenvermelde maten van de testbank. Indien we door omleggen 

van de spiegels een verschil in x2 meten van ~x2 = 15 mm, kunnen we aflezen dat a gelijk is 

aan 2.5 mrad. 

4.5 Hoekmetingen 

In figuur 4.10 is voor een tweetal waarden van a een meting met een bereking in één figuur 

weergegeven. Er blijkt een goede overeenstemming tussen de berekende en de gemeten curves. 

In figuur 4.10 a) staat de curve behorend bij parallelle spiegels, i.e. a = 0 mrad en in figuur 

b) is een meting weergegeven waarbij a = 2. 7 mrad. In beide figuren staat zowel de gemeten 

als de berekende curve getekend. De hoek is bepaald uit een verschilmeting bij een waarde 

van x1 = 33 mm waarbij een verschil ~x2 = 9.16 mm gemeten werd. Dit is weergegeven in 

figuur 4.11. Volgens figuur 4.9 hoort hierbij een hoek van 2.71 mrad. 

Concluderend kunnen we opmerken, dat er een testbank is gebouwd waarmee hoeken in 
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Figuur 4.10: De gemeten en berekende waarden van het spectrum x 1 tegen x2 voor a) a = 
0 mrad en b) a= 2.71 mrad. 
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Figuur 4.11: Het verschil in x2 tegen x1 . Het omleggen van de spiegels veroorzaakt een verschil 
tussen x~1 ) en x2(2). Voor x1 =33 mm is het verschil gelijk aan 9.16 mm. Met behulp van 
figuur 4.9 wordt hiermee een spiegelhoek van 2. 71 mrad bepaald. 

de orde van milli-radialen met 1 % onnauwkeurig bepaald kunnen worden. Met een aantal 

ijkcurves voor verschillende waarden van x1 kan uit een meting van ~x2 direct en nauwkeurig 

de spiegelhoek a worden bepaald. 
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Hoofdstuk 5 

Ontwerp van de opstelling 

5.1 Inleiding 

De theorie van laser-Doppler- en van magneto-optische koeling is in de voorgaande hoofdstuk

ken uitvoerig beschreven. In hoofdstuk 3 zijn we met behulp van simulatie van het drie-traps 

proces tot inzicht gekomen in de diverse afhankelijkheden van instelbare parameters. In het 

vorige hoofdstuk zijn we in detail ingegaan op het ontwerp van de spiegelhouder. Aan de 

hand van deze resultaten zijn we tot een ontwerp van een nieuwe atomaire bundel-opstelling 

gekomen. De met deze resultaten samenhangende ontwerpeisen worden in deze paragraaf nog 

eens op een rijtje gezet. 

Op dit moment zijn de bouwtekeningen voor de nieuwe bronlijn, met uitzondering van de 

magneto-optische sectie, klaar en de uitvoering ervan is bezig. Hierop wordt in paragraaf 5.2 

ingegaan. In paragraaf 5.3 worden de richtlijnen voor het ontwerp van de magneto-optische 

lens gegeven. In paragraaf 5.4 wordt de laser die bij de koelexperimenten gebruikt gaat worden 

beschreven. Allereerst worden nu de algemene ontwerpeisen geformuleerd. 

Als metastabielen-bron gebruiken we een nieuw model thermische bron. Deze bron biedt 

mogelijkheden om met behulp van koeling met vloeibare stikstof de axiale snelheid te verlagen, 

zoals beschreven is door Nienhuis [21]. Het verlagen van deze snelheid vereenvoudigt het 

proces van atomaire bundelcompressie, zoals in hoofdstuk 3 reeds bleek. 

We hebben gezien dat een te hoge achtergronddruk in het systeem leidt tot metastabielen

vernietiging of deflectie uit de bundel. In hoofdstuk 1 werd afgeleid dat een druk van minder 

dan 10-7 Torr vereist is. Dit betekent dat de bronkamer differentiëel gepompt moet worden. 

We willen de laserbundel onder een hoek (30 , zo dicht mogelijk na de bron, kruisen met een 

metastabielen-bundel. Deze hoek varieert tussen 0.1 rad en 0.3 rad (ongeveer 5°-17°). Aan 

de uitgang van de Doppier-sectie wordt de laserbundel weer uitgekoppeld. De uitkoppeling 

maakt het mogelijk om buiten het vacuum het aantal reflecties te bepalen. Dit vereenvoudigt 

de uitlijning van de laserbundels in het vacuum. De hoek f3eind waaronder de laserbundel de 

spiegel-sectie verlaat is kleiner dan 0.2 rad (ongeveer 12°). In de praktijk zal deze hoek groter 

dan ongeveer 5° zijn, om te voorkomen dat de laserbundel terugkeert. 

De lengte van één spiegel-sectie bedraagt 150 mm. Wanneer we uitgaan van twee 'kortge-
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Figuur 5.1: De opstelling Klavertje IV welke als basis fungeert voor de nieuwe opstelling. 
a) De oude bron-lijn, b) de dwarsbundel-lijn en c) de metastabielen-detector. 

sloten' spiegel-secties moet de betreffende vacuumkamer dus 300 mm lang worden. Aangezien 

we een zo groot mogelijke vangsthoek 8vang•t willen behalen, moet de Doppier-sectie zo dicht 

mogelijk bij de uitstroom-opening van de bron geplaatst worden; er dient echter ruimte t.e 

zijn voor een differentiële pomp-sectie en de inkoppeling van de laserbundels via vensters. 

De basis voor de opstelling voor atomaire-bundel compressie zal in de praktijk worden 

gevormd door een reeds bestaande bundel-opstelling. Hiervoor gebruiken we de opstelling 

Klavertje IV, die in hoofdstuk 1 ook reeds ter sprake kwam. De opstelling is uitvoerig be

schreven door Verheijen et al. [1], Van den Berg et al. [2] en Driessen et al. [3]. Deze opstelling 

is schematisch weergegeven in figuur 5.1. De opstelling biedt de mogelijkheid om met time

of-flight meettechnieken diagnostiek te plegen aan de lasergekoelde metastabielen-bundel. 

Tevens is directe toepassing in botsingsexperimenten mogelijk. Indien we deze opstelling als 

basis willen gebruiken, dan kan de nieuwe bundellijn worden geplaatst voor het begin van 

de dwarsbundellijn. De ruimte in de experimenteerzaal beperkt zodoende de lengte van de 

nieuwe bundellijn tot maximaal 2 meter. 

Om bij de uitvoering van de experimenten zoveel mogelijk vrijheid te behouden, kiezen 

we ervoor om de opstelling modulair op te bouwen. Dit houdt in dat we een splitsing maken 

tussen de bronkamer met differentié1e pompkamer, de in- en uitkoppel modules en de Doppler

sectie. In de eerste fase van het ontwerp gaan we uit van een Doppier-sectie met slechts één 

set van vier spiegels. 
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5.2 De bronlijn 

De metastabielen-bron 

Momenteel is er een nieuwe metastabielen-bron beschikbaar, welke eenvoudiger van opzet is 

dan de in de groep AOW gebruikte bron, zoals beschreven is door Verheijen et al. [22). De 

metastabielen-bron bestaat uit een glazen buis met een lengte van 400 mmeneen diameter van 

10 mm. De uitgang van de buis wordt gevormd door een capillair met een lengtel van 3 mm 

en een straal Rn van 0.15 mm. Op een afstand van 25 mm voor het capillair is een cathode in 

de glazen buis gesmolten. Metastabielen worden gevormd, indien men een ontlading tussen 

deze cathode en een skimmer trekt. Na het capillair worden dan in een supersone expansie 

metastabielen gevormd. De centrale intensiteit van metastabielen is ongeveer 1014 s-1 sr-1 . 

De glazen buis kan met behulp van een 0-ring afdichting door een bijpassende flens gestoken 

worden. Deze flens is gebaseerd op een standaard diameter van 100 mm. Deze nieuwe bron, 

of een variant hierop, zal worden gebruikt in de nieuwe opstelling. 

Om later benodigde pompsnelheden in de bron- en differentiële pompkamer te kunnen 

berekenen, leiden we eerst de gasbelasting van de bron bij een werkdruk van 80 Torr af. We 

benaderen daartoe de gasstroming in het sonische vlak (de uitstroom opening van het capillair) 

als een continuüm-stroming, waarvoor geldt dat de deeltjesstroom N = n1 v9 ( 1r R!). Hierbij is 

n1 de dichtheid in de buis en v9 de geluids-snelheid in het sonische vlak. De stroming in het 

capillair is te beschouwen als een Poiseuille-stroming, waarvoor geldt dat de deeltjesstroom 

gelijk is aan 

(5.1) 

met p0 de druk aan de ingang van het capillair en p1 de druk aan de uitgang. Verder is l gelijk 

aan de lengte van het capillair, 1J de viscositeit en T0 de reservoir-temperatuur van het gas in 

de bron. Door deeltjesbehoud kunnen we het aantal deeltjes dat de continuüm-stroming in 

de brede buis verlaat gelijk stellen aan het aantal deeltjes dat uitstroomt door het capillair. 

Hieruit volgt dat de deeltjesstroom N gelijk is aan 1.7 · 1017 s-1 en de gasbelasting1 gelijk is 

aan 0.012 Torr 1/s. Van de totale deeltjesstroom is ongeveer een fractie 10-5 metastabiel. 

Recent onderzoek [21] heeft aangetoond, dat door middel van koeling van de bron met 

vloeibare stikstof de gemiddelde snelheid van de atomen kan worden verlaagd. Verlaging van 

de axiale snelheid van de atomen heeft grote invloed op laser-Doppler-koeling. Dit is reeds 

gebleken in hoofdstuk 3. Op dit moment is er echter nog geen werkend model van de bron 

waarbij de snelheid werkelijk tot 500 m/s kan worden gereduceerd. Momenteel richt deze 

studie zich op een model zoals dat gebruikt wordt in de groep van Ertmer aan de U niversität 

Bonn. 
1 In het Sl-eenhedenstelsel is 1 Torr 1/s gelijk aan 0.13 Pa m3 /s. In de vacuum-techniek is Torr 1/s echter 

een veel gebruikte eenheid. 
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Figuur 5.2: Een sterk vereenvoudigde weergave van het vaccum-systeem van de nieuwe opstel
ling. Weergegeven zijn a) de bron, b) de bronkamer, c) de differentiële pomp-sectie end) de 
koel-sectie met pomp-module. 

De bronkamer en differentiële pompkamer 

Het expanderende gas uit de bron wordt in twee stappen afgepompt. De eerste stap is het 

pompen aan de bronkamer. We plaatsen een skimmer in de bundellijn, waarbij aan een tweede 

ruimte, de zogenaamde differentiële pompkamer, opnieuw restgas van de bron weggepompt 

wordt. Tenslotte willen we het vacuum in de laserkoel-secties garanderen, dus zal er ook aan 

deze sectie gepompt moeten worden. We beschouwen het vereenvoudigde vacuum-systeem 

zoals dat is geschetst in figuur 5.2. 

De bron is met de bijbehorende flens op de bronkamer geplaatst. De afstand tussen de 

skimmer en de Doppier-sectie moet heel kort gehouden worden en is in het ontwerp op 20 mm 

gehouden. Om toch de bronkamer en de differentiële sectie, welke door een diafragma van de 

Doppler-sectie is gescheiden, efficiënt te kunnen pompen, is gekozen voor de geometrie van 

figuur 5.3, met een conische afscheiding tussen beide kamers. De skimmer heeft een diameter 

van 0.5 mm. 

De differentiële pompkamer wordt gescheiden van de Doppier-sectie door middel van een 

diafragma met een diameter van 2 mm. We willen de laserbundel dicht bij het diafragma 

met de metastabielen-bundel laten kruisen onder een hoek {30 . Indien we de differentiê1e 

pompkamer door middel van een rechte wand scheiden van de Doppier-sectie is dit niet mo

gelijk. Daartoe wordt de differentiële pompsectie eveneens met behulp van een conus van de 

Doppler-sectie gescheiden. 

De bron vormt een supersone expansie, waarvan de deeltjesstroom per ruimtehoek evenre

dig is met cos38, waarbij(} gelijk is aan de hoek tussen de voortplantingsrichting van de atomen 

en de bundel-as. De nozzle van de bron bevindt zich op ongeveer 4 mm van de skimmer, waar 

ongeveer 15 % van de oorspronkelijke deeltjesstroom wordt doorgelaten. Ten gevolge van het 

diafragma op de tweede conus wordt het aantal deeltjes nog verder gereduceerd, zodat de 

deeltjesstroom N die de Doppier-sectie binnentreedt gelijk is aan 5.9 · 1014 s-1 . 

We stellen dat aan elk van de drie ruimtes gepompt wordt met een turbo-moleculair

pomp met een pompsnelheid Sp van 170 1/s. De pompen hebben een pompopening met een 
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L, 150 mm 
a 2- 5 mrad 

!3o 0.1 - 0.3 rad 
d 60 mm 

Dnopple,. 100 mm 
s 0.5- 1 
spotgrootte 10 x 40 mm2 

Tabel 5.1: De afmetingen van de spiegelsectie 

diameter van 100 mm. Volgens [23] is het geleidingsvermogen van een rond gat met een straal 

R gelijk aan CP = 3.65 · w-4 R2 [m3 J s ], zodat het effectieve pompvermogen Set f afneemt tot 

140 1/s. Ten gevolge van de vorm van de kamers zal het effectieve pompvermogen nog lager 

worden. We nemen aan dat het effectieve pompvermogen in de praktijk gelijk zal zijn aan 

120 1/s. Daarmee berekenen we achtereenvolgens achtergronddrukken voor de bronkamer van 

ongeveer w-3 Torr, differentiële pompkamer van ongeveer 10-4 Torr en de Doppier-sectie 

van kleiner dan 10-6 Torr. Hieruit blijkt dat het gebruik van drie pompen met een groot 

pompvermogen essentieel is om de vereiste achtergronddrukken te kunnen garanderen. 

We kunnen concluderen dat het ontwerp van de bronlijn voldoet aan de eisen. De afge

schatte achtergronddrukken zijn voldoende laag en het is goed mogelijk om de laserbundel 

onder de gewenste hoek reeds na 20 mm te laten wisselwerken met de atoombundeL 

In- en uitkoppelmodule 

We willen de spiegel homogeen belichten met een spot ter grootte van 10 x 40 mm2 , onder 

hoeken /3o varierend van 0.1 tot 0.3 rad. Hiervoor is een zogenaamde inkoppelmodule ontwik

keld. De grootte van de vensters hebben we bepaald naar aanleiding van de spotgrootte en 

is 39 X 60 mm2• Aan de hand van deze gegevens is de conus die de differentiële pompkamer 

scheidt van de Doppier-sectie ontworpen. 

De Doppier-sectie 

Vanwege de modulaire opbouw kan men in de bouw /testfase van de opstelling zeer flexibel 

omgaan met de opstelling. In de eerste fase van het ontwerp (zonder magneta-optische sectie) 

zijn we uitgegaan van de spiegelhouder die in hoofdstuk 4 beschreven is. De vacuumkamer 

waarin de spiegels geplaatst worden is een eenvoudig standaard buisstuk. De spiegels zijn 

150 mm lang en de cylinder waarin de spiegels geplaatst zijn is 100 mm in diameter. Dit 

heeft er toe geleid dat we de binnendiameter van de buis 150 mm groot hebben gekozen. 

Aan het einde van de Doppier-sectie wordt een pomp-module geplaatst, waaraan de turbo

moleculair pomp wordt bevestigd. 
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Figuur 5.3: De opzet van de nieuwe bundellijn, waarbij door middel van laserkoeling een meer 
intense bundel gecreëerd kan worden. 

Conclusie 

In figuur 5.3 is schematisch weergegeven hoe de verschillende modules op elkaar aansluiten. 

Daarbij is uitgegaan van het gebruik van slechts één spiegel-sectie. Voorlopig zal de beschreven 

bronlijn, zonder magneta-optische sectie, direct op de rest van de opstelling Klavertje IV 

worden aangesloten. De totale opstelling wordt getoont in figuur 5.4. In een latere fase kan 

de dwarsbron gebruikt worden om botsingsexperimenten te doen. 

5.3 De magneta-optische lens 

Zoals in paragraaf 2.3 is beschreven kan met behulp van een quadrupooi-magneetveld een 

plaats-afhankelijke kracht worden gecreëerd. Het is essentieel dat er naast een gradiënt in de 

radiale richting, ook een gradiënt in de axiale richting moet worden aangelegd om te kunnen 

focusseren. Overwegingen die van belang zijn bij het ontwerp van een magneta-optische 

lens worden in het nu volgende stuk toegelicht. In deze fase van het onderzoek is er nog geen 

definitief ontwerp gemaakt. 

In aanwezigheid van een magneetveld hoeft de laserverstemming geen snel variërende 

grootheid te zijn als functie van de afstand. De laserverstemming wordt vast gekozen op een 

waarde van b = - r /2, waarvoor de kracht in de lens optimaal is. De kracht tengevolge van 

de wisselwerking van het stralingsveld en het magneetveld is effectief genoeg om atomen die 

aanvankelijk in rust ( Vtr = 0) verkeren, in beweging te brengen. Bij niet te grote interactie

lengte (orde van 50 mm) resulteert dit in een lenswerking. Op een zekere (brandpunts) 

afstand f snijden de deeltjesbanen de as. Even voor het brandpunt wordt opnieuw een 
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Neon Bron 
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Inkoppelmodule 
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Figuur 5.4: De totale opstelling. 1} Het bronvat, 2} de thermische bron met differentiële 
pompkamer, 3} inkoppelmodule, 4) een spiegelsectie, 5) uitkoppelmodule, 6) pompmodule. 7) 
De dwarsbundellijn, met a) expansiekamer, b) differentiële pompkamer en c) expansie ruimte. 
8} Het choppervat, 9} scandiafragma en 10} de metastabielen-detector. 

Doppier-koelsectie gebruikt om de atomen te vangen in een smalle, intense, goed gecollimeerde 

atoombundeL 

Richtlijnen voor het ontwerp 

Uit de simulaties in hoofdstuk 3 is reeds vermeld dat een gradiënt d~ ( ~~) in de orde van 

2 T /m2 nodig is om de atoombundel te focusseren. De grootte van dit getal is sterk bepalend 

voor de werking van een magneta-optische lens . 

Met d~ ( ~~) = 0 vertoont de lens, bij eindige dikte, sterke aberraties. Aan het begin van de 

lens geldt Vtr = 0 en is de kracht met 6 = - r /2 en een geschikte veld-gradiënt lineair met de 

radiale positie van het atoom (zie hoofdstuk 2). Dit zou leiden tot een ideale lens. Verderop 

in de lens geldt echter niet meer dat Vtr = 0. In dat geval gaat de Doppler-verschuiving 

meespelen. De resonantie met de terugdrijvende laserbundel wordt slechter en de kracht 

wordt kleiner. Dit effect is sterker voor atomen aan de buitenrand van de bundel, waardoor 

de buitenste atomen veel verder weg worden gefocusseerd dan de binnenste. Op r=20 mm 

van de as geldt bij een veldgradiënt van 10 mT /m 

fiwz = Jl.Br dB = 9 MHz. (5.2) 
!i dr 

Om een focus te krijgen op 1 m afstand van de lens, voor atomen met een snelheid van 

1000 m/s met r = 20 mm, is een radiale snelheidsverandering in de lens benodigd van 20 mfs. 

De Doppler-verschuiving is dan 20 MHz en domineert dus over de Zeeman-verschuiving. Met 

een axiale gradiënt fz (dj;) = 0 kan hiervoor gecompenseerd worden. 
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bundel-as 

Figuur 5.5: Het afschuinen van de magneet-polen veroorzaakt een gradiënt in axiale richting. 

De maximale kracht in de lens bedraagt Fmaz = 2 w-20 N. In een 50 mm lange lens is 

de doorlooptijd ru = l / v1 = 50j..ts en met de genoemde versnelling levert dit een maximale 

snelheidsverandering van óv = amazru = 60 mfs. Een 50 mm brede bundel kan dan in 

r1 = b/(2vmaz) = 420J..tS gefocusseerd worden. Met een axiale snelheid van 1000 m/s levert 

dit een minimale brandpuntsafstand 

fmin = VazTJ = 0.4 m. (5.3) 

In het tweedimensionale geval zal de brandpuntsafstand tengevolge van kruisverzadiging toe

nemen met ongeveer een factor twee. Het stilstaande atoom is resonant met zowel de trans

versale laserbundels in de X- als de Y-richting en zal daardoor effectief een lagere verzadings

parameter ervaren. 

Bij het ontwerpen van een magneto-optische lens kan men voor de constructie van het 

quadrupooi-magneetveld een keuze maken tussen permanente magneten of electromagneten. 

Elk van deze keuze biedt voordelen en nadelen. Zo legt het gebruik van permanente magneten 

gradiënten ~! en 1z ( ~!) nagenoeg vast. Een electramagneet biedt het voordeel dat men de 

experimentele vrijheid heeft de stromen door de spoelen en daarmee de velden te variëren. 

Een nadeel van electramagneten met de gegeven veld-gradiënten, is dat deze groot zijn. Dit 

nadeel is tegelijk het voordeel van permanente magneten. Met permanente magneten kan 

een meer compacte lens gebouwd worden. De gradiënt in de z-richting is te construeren door 

de poolschoenen af te schuinen. Deze techniek wordt ook toegepast door Ertmer [24], zie 

figuur 5.5. 

De veld-configuratie met vier permanente magneten, die twee aan twee loodrecht ten op

zichte van elkaar staan is berekend en weergegeven in figuur 5.7. De magneten zijn cylindrisch 

en ieder 50 mm lang en 30 mm in doorsnede. De magneten staan met gelijke polen gericht 

op een afstand van 50 mm van elkaar. Deze configuratie is in figuur 5.6 geschetst. In de 

figuur 5.7 staat de gradiënt Jz(~!) als functie van de axiale afstand. In het interval tussen 

10 mm en 25 mm blijkt deze gradiënt constant te zijn als functie van de afstand. 

Een definitief ontwerp van een magneto-optische lens is op dit moment nog niet gereali

seerd. Er moet nog bekeken worden of met permanente magneten met een remanent mag-
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Figuur 5.6: Vier cylindrische staaf-magneten zijn in een quadrupooi-configuratie geplaatst. 
De magneten zijn 50 mm lang, 30 mm in doorsnee en staan onderling 50 mm uiteen. De 
gradiënt van ~~ in axiale richting voor deze configuratie is weergegeven in figuur 5. 7. 
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Figuur 5.7: De gradiënt in~~ [a. u] als functie van de axiale richting z [m}. Over een afstand 
van 50 mm is deze gradiënt lineair met de afstand en kan dus gebruikt worden voor een 
magneto-optische lens. 
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50 mm 
dB 5- 100 mT/m dr 
d {dB} 0.5- 3 T/m2 

dz dr 

f 0.4- 1 m 
afmetingen 50 x 200 x 200 mm3 

8 -f/2 
s 0.5- 1 
spotgrootte 50 x 50 mm2 

Tabel 5.2: Parameters voor de ontwikkeling van een magneta-optische lens. 

neetveld van ongeveer 0.5 T het beschreven principe haalbaar is. Zeker is dat het ontwerp 

van de magneta-optische lens niet triviaal zal zijn. 

Conclusie 

De totale lengte van een complete drie-traps lasergekoelde bron wordt gelijk aan de som van 

de afzonderlijke lengtes lnoppler +I MoL+ l focu•· De laatste Doppler-koelsectie wordt voor het 

brandpunt geplaatst en zal geen aanmerkelijke verlenging van de opstelling eisen. De totale 

lengte voor atomaire bundelcompressie wordt aldus afgeschat en bedraagt minimaal ltotaal = 

1150 mm. 

5.4 De laser 

De laser waarmee de koelexperimenten zullen worden uitgevoerd, is een door de groep Kern

fysische Technieken beschikbaar gestelde single-mode cw ring dye-laser, van het type Spectra 

Physics model 380 D, gemodificeerd voor betere instel-mogelijkheden door Van der Spek et 

al. (25]. Deze is weergegeven in figuur 5.8 en is uitvoerig beschreven door Hoppenbrouwers (26]. 

De lasercavity wordt bepaald door de spiegels M1, M2, M3 en M4. De dye-vloeistof die wordt 

gebruikt is een oplossing van de kleurstof DCM. In de dye-jet wordt met behulp van een 

argon-ion pomplaser populatie inversie gecreëerd. De laser kan continu verstemd worden tus

sen 610 nm en 750 nm. Het optimum van de gain-curve ligt rond 660 nm. In de cavity is een 

zogenaamd unidirectional device geplaatst waardoor de laser slechts in één doorloop-richting 

laserwerking vertoont. De pomp-laser heeft een maximaal vermogen van 4 W, waarbij een 

maximaal uitgangsvermogen van de dye-laser van ongeveer 250 m W kan worden behaald. 

De golflengte van de laser wordt bepaald door een aantal frequentie-selectieve elementen. 

Dit zijn achtereenvolgens een dik etalon (1.75 mm, FSR=75 GHz), een dun etalon (0.1 mm, 

FSR=900 GHz) en het birefringent filter (FSR=85000 GHz). De fijnafstemming wordt be

paald door twee galva-plaatjes in de cavity en een piëzo op één van de spiegels, waarmee de 

totale optische weglengte van de trilholte gevariëerd kan worden. De relatieve verstemming 

van de laser gebeurt met een temperatuur-gestabiliseerde Fabry-Perot-interferometer van het 

merk TrapeL Absolute frequentie-stabilisatie binnen 0.5 MHz wordt bereikt met behulp van 

een opstelling waarin verzadigde absorptie wordt gemeten. De frequentieafstemming moet 
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Figuur 5.8: Het principeschema van de dye-laser. De laser wordt gepompt door een argo-ion
laser. 

zo nauwkeurig zijn, omdat de fout in de laserfrequentie klein moet zijn ten opzichte van de 

natuurlijke lijnbreedter van de atomaire overgang. 

We berekenen nu het totale vermogen dat nodig is om een tweedimensionaal transversaal 

gekoelde bundel te creëren. De spotgrootte in de eerste Doppler-sectie is 10 x 40 mm2 . 

We hebben hier vier bundels nodig, zodat het benodigde vermogen bij s = 1 gelijk is aan 

64 mW. De spotgrootte in de magneto-optische lens bedraagt 50 x 50 mm2, waaruit volgt 

dat het benodigde vermogen bij s = 0.5 gelijk is aan 200 mW. Tenslotte is voor de laatste 

collimerende Doppler-sectie, met dezelfde spotgrootte als de eerste Doppler-sectie, eveneens 
een vermogen nodig van 64 mW. Samengevat kunnen we een atoom-bundel comprimeren bij 

een laservermogen van 328 mW. Dit is een probleem, want de laser die we willen gebruiken, 

levert momenteel maximaal 250 mW. Een mogelijkheid om dit probleem te ondervangen is 

gelegen in het construeren van een multi-pass versie van de magneto-optische sectie, waarin 

het laserlicht meerdere malen gebruikt wordt. 

Het intensiteits-probleem wordt nog ernstiger, indien het transport van de laserbundel 

vanaf de laser naar de opstelling met fibers verloopt. Dit introduceert een extra verlies-term. 

De fibers hebben een transmissie van ongeveer 75 %, zodat het maximale vermogen dat de 

opstelling kan bereiken in de orde van 190 m W bedraagt. Het is mogelijk de laserbundel via 

spiegels naar de opstelling te transporteren. Dit kan echter problemen opleveren in de vorm 

van gevoeligheid voor trillingen. 
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PteDoppler( S = 1) 64 mW 
P2D-MOL(s = 0.5) 200 mW 
P2eDoppler(s = 1) 64 mW 

Pcompleet 328 mW 

Tabel 5.3: Totaal benodigde vermogens voor een tweedimensionale opstelling voor atomaire 
bundelcompressie. 

In de eerste stap van de bouw van de opstelling is het voldoende om de bundelcompressie 

slechts ééndimensionaal te bestuderen. Willen we echter tweedimensionaal gaan koelen, dan 

schiet het momenteel beschikbare laservermogen tekort. 

Wanneer we het ontwerp van de opstelling goed bekijken zien we dan er twee verschillende 

frequenties benodigd zijn voor de drie-traps koeling. Eén frequentie voor de Doppier-secties en 

een frequentie van - r /2 voor de magneto-optische lens. Om dit te bewerkstelligen hebben we 

de beschikking over twee acousto-optische modulatoren, van 40 MHz en 80 MHz. Een acousto

optische modulator telt bij de aangeleverde frequentie een bepaalde waarde op, of trekt deze 

er vanaf. Uit de simulaties bleek dat de modulator van 80 MHz precies het verschil tussen de 

frequentie voor de Doppier-sectie en de frequentie in de magneto-optische lens compenseert. 
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Hoofdstuk 6 

Magnetic field induced laser 
cooling 

6.1 Inleiding 

In het veld van laserkoeling is de laatste paar jaar veel gebeurd, zowel op het gebied van 

experiment als theorie. Er werd onder andere een tekenverandering van de kracht opgemerkt 

voor een atoom in een sterke staande golf. Hierbij werd koeling geconstateerd voor een blauwe 

laserdetuning. Aanleiding voor een meer diepgaande theoretische analyse was de observatie 

van limiet-temperaturen die ver onder de Doppier limiet TD = 1if /2kB, lagen. Er werden the

orieën uitgewerkt voor laserkoeling onder veel verschillende experimentele omstandigheden. 

De verklaringen voor de geobserveerde lage temperaturen liggen allemaal in de magnetische 

degeneratie van de grondtoestand. Hierbij zijn twee belangrijke effecten te onderscheiden: 

• Betere koeling ten gevolge van een onbalans in stralingsdruk die veroorzaakt wordt door 

een inhomogene verdeling van de atomen over de magnetische subtoestanden. 

• Koeling gebaseerd op de verschillende 'light-shifts' (AC Stark verschuiving) van de mag

netische subtoestanden. 

Aan deze laatste vorm van laserkoeling zijn gedetailleerde metingen verricht. 

Een magnetisch subniveau van de grondtoestand ondergaat in een (relatief) sterk resonant 

stralingsveld een zgn. light-shift. Deze is gebaseerd op een niet-lineaire term in de koppeling 

tussen veld en atoom en wordt ook wel de AC Stark verschuiving genoemd. Deze verschuiving 

is groter naarmate de overgang van deze grondtoestand naar een aangeslagen toestand sterker 

aangedreven wordt door het laserveld. Dit houdt in dat een atoom ten gevolge van optisch 

pompen altijd na enige tijd terecht komt in de subtoestand met de grootste light-shift, zoals 

toegelicht in figuur 6.1. Tijdens dit pomp-proces is door het verschil in light-shift energie 

afgevoerd naar het vacuümveld. Voor substantiële koeling is herhaling van dit proces nodig, 

en dus een herdistributie over de grondtoestanden. Dit kan op twee manieren gebeuren: 

Door het aanleggen van een niet uniforme laserpolarisatie of door Larmor precessie in een 
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Figuur 6.1: Ten gevolge van optisch pompen zal een atoom in de buiken van de staande golf 
in de uiterste subtoestand techt komen. In de figuur zijn tevens de belangrijkste 3-j symbolen 
voor de overgangen vermeld. 

magnetisch veld. Deze laatste methode, de zogenaamde Magnetical/y Induced Laser Cooling 

ofwel MILC is nader onderzocht. 

Om tot een fysisch beeld te komen van de werking van dit mechanisme, gaan we uit van 

een atoom dat beweegt in een staande golf van a+ gepolariseerd licht, en een klein magnetisch 

veld dat loodrecht op de richting van de laser staat. Deze staande golf zal knopen en buiken 

vertonen. In een buik van het laserveld zal het atoom door optisch pompen snel in de toestand 

met de grootste light-shift terecht komen. Een atoom met een snelheid in de richting van de 

laserbundel zal echter na verloop van tijd naar een knoop van het laserveld toe bewegen. Hier 

is er geen sprake meer van een light-shift, maar wel van Larmor precessie van het atomair 

impulsmoment om de veldlijnen van het magneetveld. Wanneer het atoom uit de knoop weer 

in een buik komt, is het dientengevolge waarschijnlijk een andere subtoestand ten opzichte 

van het laserveld. Hierna kan door optisch pompen naar de toestand met de grootste light

shift weer energie afgevoerd worden naar het vacuümveld. Hieruit volgt dat een bewegend 

atoom energie moet kwijtraken. Dit kan alleen maar kinetische energie zijn en het atoom 

wordt gekoeld. 

Bij dit koelproces zijn veel lagere temperaturen haalbaar dan bij Doppler-koelen. Het 

blijkt namelijk dat de veroorzaakte kracht minder dan evenredig kleiner wordt als de inten

siteit van het lichtveld kleiner wordt. Aangezien de opwarming, die veroorzaakt wordt door 

diffusie, wel evenredig kleiner wordt kan de limiettemperatuur in principe oneindig laag wor

den. In de praktijk zal op een bepaald moment de terugstoot ten gevolge van de absorbtie van 

één foton niet meer verwaarloosbaar klein is. Dit leidt tot een andere limiet, de zgn. recoi/ 

limiet. Deze ligt dan bij een gemiddelde fotonimpuls van lik en dus bij een temperatuur van 
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kBT = (fik )2 /(2m ). Er zijn metingen gedaan naar de limiettemperaturen die bij deze vorm 

van laserkoeling haalbaar zijn. 

Het voor de koelkracht geschetste beeld gaat op voor een voldoende klein magneetveld. 

Als echter het magneetveld groter wordt, gaan de zgn. Zeeman coherenties een rol spelen. 

Het blijkt dat het niet meer mogelijk is om het experiment te beschrijven met de richting 

van de laserbundel als quantisatie-as. Het is nu juister om de richting van het magneetveld 

als quantisatie-as te definiëren. Ten opzichte van dit assenstelsel kan de laserbundel zowel 1r, 

a+ als a- exitaties induceren. Bij dit assenstelsel is er ook geen sprake meer van Larmor 

precessie, maar van een Zeeman-verschuiving, zoals die ook in paragraaf 2.3 beschreven is. 

Het blijkt nu dat, als er een coherente herdistributie van een a+ foton uit de ene laserbundel 

naar een 1r foton in de andere laserbundel optreedt, een Raman resonantie ontstaat als het 

atoom een Doppler-verschuiving ±kv heeft, die precies gelijk is aan de helft van de Larmor

frequentie WL = 9J.LBB/fi. Er treedt 'koeling' op naar deze snelheden v,. = ±wL/2k, die dus 

ongelijk aan nul zijn. Bij dit proces, dat velocity selective magnetic resonance laser cooling 

genoemd wordt, is experimenteel deze afhankelijkheid van v,. en B geverifieerd. Ook hier zijn 

zeer lage temperaturen geobserveerd. 

6.2 Het experiment 

We hebben de bovenstaande sub-Doppier-processen getest in de experimentele opstelling 

Looptijd 2 die in figuur 6.2 schematisch is weergegeven. Een thermische bron produceert 

metastabielen met een snelheid van ongeveer 1200 mjs. De metastabielen expanderen door 

een skimmer van 50 J.Lm diameter en worden op 5 mm na de skimmer loodrecht gekruist met 

een laserbundeL Deze laserbundel wordt buiten het vacuum gereflecteerd aan een spiegel, 

waarna opnieuw de metastabielen-bundel gekruist wordt. Op deze manier wordt een staande 

golf opgebouwd met een interactie-lengte van 45 mm. De laserbundel wordt geproduceerd in 

een dye-laser (zie paragraaf 5.4), die afgestemd is op de overgang van het neon twee-niveau 

systeem bij golflengte van 640 nm, en getransporteerd naar de opstelling met behulp van een 

single mode, polarisatie behoudende glasvezel. 

De metastabielen worden 2.84 m na het interactie gebied gedetecteerd door middel van 

Auger-emissie van een roest-vrij stalen plaat. Voor de detector bevindt zich een beweegbaar 

diafragma van 2 mm x 50 J.Lm, waarmee een doorsnede van de bundel gemeten kan worden. 

Een chopper kan in de bundel worden geplaatst, waardoor men met behulp van time-of

flight meet-technieken metastabielen kan onderscheiden naar axiale snelheid. Met behulp van 

vierkante spoelen in Helmholtz-configuratie kan het aardmagneetveld in het interactie gebied 

worden gecompenseerd, en eventueel een verticaal magneetveld, loodrecht op de laserbundel

as en de atoombundel-as, gecontroleerd worden toegevoegd. 
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Figuur 6.2: De schematische opzet van het experiment. De laserbundel die de atoombundel 
kruist wordt gereflecteerd aan een spiegel, zodat een staande golf wordt gecreëerd. Op 2.84 m 
worden de metastabielen gedetecteerd. Met behulp van een diafragma voor de detector kan een 
bundeldoorsnede bepaald worden. 

6.3 Resultaten 

Bij een magneetveld van 0.15 Gauss hebben we de laserverstemming gevarieerd tussen -6 r 
en +3 r. In figuur 6.4 is het transversaal snelheidsprofiel weergegeven, zoals dat gemeten 

is bij een laserverstemming van - r. Er is een smalle piekstructuur waar te nemen rond 

v,. = 0, welke gesuperponeerd is op een brede Doppler-piek. De breedte van de piek neemt af, 

indien we de Doppier-achtergrond onderdrukken door de laserverstemming te vergroten. De 

atomen worden uit een breed gebied van de dip gekoeld naar nul-snelheid. De resultaten zijn 

weergegeven in figuur 6.3. Er is te zien dat voor een verstemming van -3 r de breedte van 

de piek minimaal is en gelijk aan 8 cmfs. 
We beschouwen de structuren als een Gaussische piek waaronder zich een Gaussische dip 

bevindt. De centra van beide Gauss-curven bevinden zich op dezelfde positie. Uit de volle 

bundel metingen hebben we een 'wortelvormig' verband afgeleid dat de hoogte en de breedte 

van de dip verbindt met het volume van de piek, hetgeen duidt op equipartitie. De dip wordt 

evenredig breder en dieper bij vergroting van het piekvolume. Uit deeltjesbehoud volgt dat 

de volumina van de piek en de dip aan elkaar gelijk moeten zijn. 

Bij een laser-verstemming van -3 r, waarbij de Doppier-ondergrond gereduceerd is, heb

ben we het magneetveld gevarieerd. Bij hoge velden komen we in het regiem van velocity 

selective magnetic resonance laser cooling. De resultaten zijn weergegeven in figuur 6.6. We 

nemen waar dat de atomen bij een groter magneetveld naar een grotere transversale snelheid 

'gekoeld' worden, volgens het verband v,. = WL/2k. In figuur 6.7 is de piekpositie weergegeven 

68 



0 0 
0 0 

u 
0 0 
\{) \{) 

0 0 

0 0 
N N 
0 0 

0 0 
N N 

0 0 
I I 

0 0 
\{) \{) 

0 0 
I I 

0 0 
0 0 

.....; 

0 0 
0 0 

.....; 

..0 ,......, Q) .--. 
(/) (/) 

0 '-.... 0 '-.... 
\{) E \{) E 
0 .......... 0 .......... 

>- >-
0 t: 0 t: 
N (.) 

~~ 
(.) 

0 
N 

0 
0 _J 0 _J 

w w 
0 > 

' 
> 0 

N w N w 
0 (/') 0 (/') 

I 0:::: I 0:::: 
w w 

0 > 0 > 
\{) (/') \{) (/') 

0 
z z 
<{ 0 

I 0:::: I 
<{ 
0:::: 

1- 1-
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
\{) \{) 

0 0 

0 

~ 
0 

N N 

0 0 

0 

't 
0 

N N 

0 0 
I I 

0 0 
\{) \{) 

0 0 
I I 

0 0 
0 0 

0 1.{) 0 1.{) 0 1.{) 0 1.{) 0 1.{) 0 1.{) 

1'0 N N 
.....; 0 1'0 N N 0 

Nl't~ TvN~IS NI V~ l'v'N~IS 

Figuur 6.3: De MILC-pieken bij volle-bundel metingen voor verschillende waarden van de 
laserverstemming r, bij een vaste waarde van het magneetveld van 0.15 Gauss (s=l). a) 
-2 r, b} -3 r, c) -3 r, dJ -4 r, e) -5 r en f) +3 r. Voor een positieve verstemming in f) 
zien we opwarming optreden. 
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Figuur 6.4: Bij een magneetveld van 0.15 Gauss, s=l en een laserverstemming van -r is de 
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Figuur 6.5: De hoogte en breedte van de dip als functie van het volume van de piek. Het 
'wortel'-vormige verband duidt op het evenredig breder en dieper worden van de Gaussische 
dip, bij het vergroten van het piekvolume (volle bundel). 
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als functie van de grootte van het magneetveld. Het fitten van de Gaussische vormen levert 

echter problemen op, omdat de pieken niet symmetrisch zijn rond hun maximum. Op de 

asymmetrie en het verschil in piekhoogte tussen de twee pieken (in een hoog veld) komen we 

later terug. 

Tot nu toe is geen gebruik gemaakt van time-of-flight technieken, waardoor de pieken in 

figuren 6.3 verbreed en 6.6 verbreed en asymmetrisch zijn. Atomen met een verschillende 

axiale snelheid en met dezelfde transversale snelheid worden daardoor op verschillende trans

versale posities gedetecteerd. Daarom hebben we de beschreven experimenten herhaald door 

gebruik te maken van de chopper (zie figuur 6.2). De periode dat de atomen gedetecteerd wor

den, delen we op in 50 tijdskanalen. Ieder tijdskanaal correspondeert met een andere axiale 

snelheid. Snelheids-selectief meten introduceert echter wel een afname in de signaal-ruis ver

houding. Dit probleem hebben we ondervangen door voor acht kanalen rond de gemiddelde 

axiale snelheid, de transversale verplaatsing om te rekenen naar een transversale snelheid. 

Daarna zijn de structuren gefit volgens de eerder vermeldde Gaussische-structuren. Voor 

hoge velden, waarbij een dubbele piekstructuur wordt waargenomen, hebben we beide pieken 

op deze manier gefit. 

In figuur 6.8 staat het resultaat van twee metingen weergegeven, waarvan één meting bij 

een laag magneetveld en één meting bij een hoog veld. Ook voor de snelheids-opgeloste me

tingen is het lineaire verband van de transversale snelheid en de grootte van het magneetveld 

waargenomen, dit is weergegeven in figuur 6.9. 

Het fitten van de meetresultaten volgens de vermelde Gaussische verbanden levert een 

minimale breedte van de pieken van 4 cm/s bij hoge velden. De verbreding tengevolge van de 

axiale snelheidsverdeling is aldus opgeheven. Er wordt echter opnieuw een asymmetrie tussen 

de tweepiek-structuren waargenomen. Dit is mogelijk te wijten aan een kleine imbalans in 

intensiteit, tussen de directe laserbundel en de laserbundel welke gereflecteerd is aan de spiegel. 

Verder onderzoek moet dit effect nog aantonen. 

6.4 Conclusie 

Voor een groot aantal verschillende experimentele situaties van magnetic field induced laser 

cooling zijn metingen verricht. De metingen bevestigen de metingen van Sheehy [27] en 

Shang [28], verricht aan de State University of New York te Stony Brook (USA). Met behulp 

van onze experimentele opstelling is aangetoond met behulp van time-of-flight meettechnieken, 

dat verbreding die werd waargenomen bij de volle bundel verklaard kunnen worden door de 

axiale snelheidsverdeling van de atoombundeL De asymmetrie van de tweepiek-structuren kan 

mogelijk verklaard worden door imbalans in intensiteit tengevolge van de twee laserbundels. 

Bij deze sub-Doppier-koelexperimenten zijn snelheidsspreidingen van 4 cm/s waargenomen. 
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Figuur 6.6: Voor verschillende waarden van het magneetveld is bij een vaste laserverstemming 
van -3 r en (s=l} de bundeldoorsnede gemeten. a) 0.55 Gauss, b} 0.47 Gauss, c) 0.40 Gauss, 
d) 0.32 Gauss, e) 0.24 Gauss en f) 0.15 Gauss. De piekpositie verschuift evenredig met het 
magneetveld (volle bundel). 
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magneetveld van 0.07 Gauss is de snelheidsspreiding van de piek 5.5 cmfs. b) Bij een mag
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Voor beide metingen is de laserverstemming gelijk aan -3 r en s=1. Tevens is in beide figuren 
de gefitte curve weergegeven. 
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Hoofdstuk 7 

Slotopmerkingen 

Tenslotte worden enkele opmerkingen gemaakt over het verrichtte onderzoek. De simulatie 

berekeningen hebben aangetoond, dat over een afstand kleiner dan 1.15 meen intense gecoUi

meerde neon metastabielenbundel kan worden geproduceerd. De bouw van de opstelling voor 

atomaire bundelcompressie is momenteel in volle gang. 

Het laservermogen dat benodigd is voor een twee-dimensionaal gekoelde bundel vormt 

momenteel nog een probleem. In de toekomst moet onderzocht worden of dit probleem 

door de laserbundels voor de magneta-optische lens via een multi-pass techniek kan worden 

opgelost. 

Verder onderzoek kan de mogelijkheden bestuderen om laserkoeling te bedrijven met argon 

metastabielen-bundels. Het voordeel hierbij is dat gebruik zal worden gemaakt van diode

lasers of diode-laserarrays (À ~ 812 nm), terwijl we voor neon metastabielen een relatief 

gecompliceerde dye-laser moeten gebruiken. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat de beschreven sub-Doppier-koelprocessen met de experi

mentele opstelling Looptijd 2 verder in detail kunnen worden onderzocht. 
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