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Samenvatting 
In het GEMINI project is het noodzakelijk om een intense, afgeremde atoombundel te 
vormen van metastabiele neon atomen voor het onderzoek naar botsingen bij lage tem
peraturen (1 mK-10 K). Deze bundel wordt in verschillende stadia gemaakt door met 
laserlicht een kracht op de atomen uit te oefenen. In dit afstudeeronderzoek zijn twee van 
deze stadia onderzocht, nl. de Zeeman-slower, waar de atomen worden afgeremd, en de 
compressor waar de brede atoombundel wordt gecomprimeerd tot een smalle bundel. 

De Zeeman-slower blijkt de atomen af te remmen tot de gewenste snelheid van 100 m/s 
met een breedte van 7 m/s. Dit is breder dan door simulaties voorspeld wordt. Uit de 
metingen aan de compressor blijkt dat de atoombundel niet tot een zodanig smalle bundel 
wordt gecomprimeerd als door simulaties wordt voorspeld. Deze oorzaak van de verschillen 
tussen de simulaties en de metingen is nader bekeken maar geen van de oorzaken bleek het 
verschil te kunnen verklaren. 

Om meer inzicht te krijgen in de botsingen tussen de koude atomen zijn op basis van de 
semiklassieke theorie berekeningen uitgevoerd van de werkzame doorsnede van de ionisatie 
en van de snelheidsverdeling na een botsing. Het bijzondere van de bestueleerde "optische" 
botsingen is dat de botsing op grote internucleaire afstand (R ::::::; 1000.4) begint met de 
excitatie van één van de metastabiele atomen naar een kortlevend niveau door middel van 
een roodverstemde laser. Omdat de botsingstijd groter is dan de levensduur van het niveau, 
is verval naar een lager niveau mogelijk. 

De vorm van de potentiaal voor kleine afstanden blijkt van grote invloed op de absolute 
waarde van de ionisatiedoorsnede. Doordat bij die afstanden de potentialen slecht bekend 
zijn, komen er uit de berekeningen geen nauwkeurige uitkomsten, maar wordt wel inzicht 
verkregen over de parameters die een rol spelen bij koude botsingen. Het verbanel tussen 
de ionisatiedoorsnede en de verstemming wordt bepaald door een combinatie van de vorm 
van de potentiaal op lange afstanel en de vervalsconstante van het kortlevende niveau. De 
kans op ionisatie bij kleine afstanden heeft hierop maar weinig invloed. 

De breedte van de snelheiclsvercleling van de atomen die naar het lagere niveau te
rugvallen, blijkt bij grotere waarden van de verstemming niet afhankelijk te zijn van de 
verstemming, de potentiaal en de levensduur. Alleen de absolute waarde is hiervan afhan
kelijk. Bij een meting is dus uit de hoekverdeling van de bij een botsing uit de bundel 
verstrooide deeltjes geen informatie te halen over de structuur van het Ne2 molecuul. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Het GEMINI project 

In de groep AOW wordt de wisselwerking van atomen met atomen en licht bestudeerd. 
Eén van de projecten, het GEMINI project, heeft tot doel botsingen te bestuderen tussen 
langzame, metastabiele neon atomen. Hiervoor is het noodzakelijk een intense atoombundel 
te creëren, waarin voldoende botsingen tussen de atomen plaatsvinden. Van een divergente 
bundel uit een bron moet hiervoor een parallelle bundel met een diameter in de orde van één 
mm gemaakt worden, waarin de atomen van 500 m/s zijn afgeremd tot 100 m/s. Tevens 
wordt de snelheidsspreiding van de atoombundel beperkt. Het GEMINI project is een 
samenwerkingsverband van de groep Theoretische Atoomfysica en Quanturn Electronica 
en de groep AOW van de TUE met de vakgroep AGF van de universiteit van Utrecht. 

Om de vorming van een dergelijke bundel te bestuderen, is een proeflijn opgezet: Spuit 
12. Deze staat schematisch weergegeven in figuur 1.1. De vorming van de intense atoom
bundel gebeurt in 5 stadia door met laserlicht een kracht op de atomen (paragraaf 1.2) uit 
te oefenen. Allereerst wordt een divergerende bundel van Ne* atomen met een snelheid van 
500 m/s gecollimeerd tot een parallelle bundel (sectie I figuur 1.1), zodat een veel groter 

I 11~ 
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laser transversale axiale Zeeman 

collimator Doppier laser slower 
laser cooler 

J 
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------ ~~~< 
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1 ä\j=O.lm/s 

Figuur 1.1: Schematische weergave van de proefopstelling Spuit 12 voor de vorming van 
een intense atoombundel. 
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aantal deeltjes in de richting van het botsingscentrum wordt gestuurd dan in de situatie 
zonder collimator. In de tweede sectie wordt de divergentie geminimaliseerd. Vervolgens 
worden in de Zeeman-slower (sectie III) de atomen afgeremd tot 100 m/s. Deze langzame, 
maar nog niet intense, bundel wordt vervolgens in de magneto-optische compressor (sectie 
IV) tot een smalle, intense bundel gecomprimeerd, waarna in sectie V de divergentie van 
de smalle bundel opnieuw wordt geminimaliseerd. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke 
divergentie van de bundel 1 mrad bedraagt. De snelheidsspreiding van de atomen bedraagt 
uiteindelijk 1 m/s en de bundel heeft een doorsnede van één mm. 

1.2 Krachten op atomen uitoefenen 

Een stilstaand atoom dat zich in een laserveld bevindt dat resonant is met een overgang 
in het atoom, kan een foton absorberen. Hierdoor komt het atoom in een aangeslagen 
toestand. Behalve de energie van het foton ( E = nwzaser) zal het atoom ook de impuls 
(fl = lik met k de golfvector van het foton) van het foton overnemen. Het atoom zal 
dus versneld worden in de richting van de laserbundel en na één absorptie een snelheid 
Vrecoil = lik/ lvf hebben. Hierin is M de massa van het atoom. Het atoom kan nu op 
twee manieren terug naar de grondtoestanel terugkeren: door spontane emissie of door 
gestimuleerde emissie. Bij gestimuleerde emissie is er geen netto impulsoverdracht, omelat 
de impulsoverdracht bij absorptie en emissie elkaar opheffen. Bij spontane emissie is wel 
sprake van een netto-impulsoverdracht, doordat het foton nu in een willekeurige richting 
zal worden geëmitteerd. Na N cycli van absorptie/spontane emissie geldt voor de impuls 
van het atoom 

N 

MiJN= Milbegin + Nnk + L lik8 , 

s=l 

(1.1) 

waarin Ls t1ks de gemiddelde impulsverandering t.g.v. de spontane emissies weergeeft, 
die voor grote aantallen natuurlijk nul zal opleveren. Nnk geeft de impulsverandering 
weer die veroorzaakt wordt door de absorpties. Dit levert de kracht die gebruikt wordt 
om de baan van het atoom te manipuleren. In formule 1.1 is er vanuit gegaan dat er 
maar vanuit 1 richting laserlicht wordt aangeboden. In figuur 1.2 staat dit proces voor 

Ne* Ne** Ne* 

(a) (b) (c) 

Figuur 1.2: Een atoom absorbeert een foton (a) en krijgt daardoor een snelheid en komt 
in de aangeslagen toestand (b). Bij spontane emissie valt het atoom terug naar de grond
toestand en staat een deel van de impuls af aan dat foton waardoor (de richting van} de 
snelheid wederom verandert (c). 
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Figuur 1.3: Snelheidsafhankelijke kracht op een neon atoom bij een veTstemming van de 
lase7'bundel van - r en s = 1. 

spontane emissie schematisch weergegeven. Het is nu van belang dat het een 2-niveau 
atoom betreft, waarbij het atoom telkens naar dezelfde toestand terugvalt, waardoor het 
mogelijk is om deze absorptie-emissie cycli vele malen te doorlopen en zodanig een grote 
snelheidsverandering te veroorzaken. De maximale kracht die op deze wijze op een atoom 
kan worden uitgeoefend is gelijk aan 

Fmax = fikf /2, (1.2) 

met r de natuurlijke lijnbreedte van de overgang [BEY92]. Dit komt voor neon overeen 
met een versnelling van 8 · 105 ms- 2 . 

Als het atoom al een snelheid heeft, zal het laserlicht met de Doppler-verschuiving 
worden waargenomen: 

ÓW Doppier = - k · V. (1.3) 

Indien I ów Doppier I> r /2 zal het laserlicht niet meer resonant met de overgang zijn en 
zal er dus geen kracht meer op het atoom worden uitgeoefend. De frequentie van de laser 
w 1aser kan verschoven zijn t.o.v. de atomaire overgangsfrequentie w 0 . Het verschil wordt 
de verstemming van de laser genoemd en wordt weergegeven met ówlaser = wlaser -Wo. 

Indien ówlase1• < 0 is de laser rood verstemd en indien ÓWiaser > 0 is de laser blauw 
verstemd. Door de Doppler-verschuiving en de verstemming van de laser te combineren, 
kan een snelheidsafhankelijke kracht worden gecreëerd. 

Op dit principe berust de Doppler-koeling in de secties I en II in figuur 1.1. In deze 
secties komt vanuit twee tegengestelde richtingen een rood verstemde laserbundelloodrecht 
op de atoombundeL Atomen die naar de laserbundel toebewegen (ówDoppler > 0) zullen 
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meer in resonantie zijn dan atomen die van de laserbundel af bewegen. Een bewegend 
atoom zal dus een tegenwerkende kracht voelen. Voor een verstemming van - r staat 
deze snelheidsafhankelijke kracht weergegeven in figuur 1.3. De gestippelde lijnen geven 
de snelheidsafhankelijke kracht weer voor de van links resp. rechts komende laserbundeL 
De getrokken lijn geeft de resulterende kracht weer. Overal geldt dat de resulterende 
kracht tegengesteld is aan de snelheid, zodat dit aanleiding geeft tot demping van de 
snelheidsverdeling (koeling). Hiermee kan bijvoorbeeld de divergentie van de atoombundel 
worden beperkt. 

De resonantiefrequentie van het atoom kan veranderd worden door een magneetveld aan 
te leggen. Dit heet het Zeeman-effect. Het energieverschil met de ongestoorde toestand is 
recht evenredig met de grootte van het magneetveld. Hiermee kan door een plaatsafhan
kelijk magneetveld, b.v. een quadrupoolveld, een plaatsafhankelijke kracht op het atoom 
worden uitgeoefend. Dit principe wordt toegepast in de magneto-optische lens (sectie IV 
figuur 1.1). Tevens kan door het magneetveld de Doppler-verschuiving worden opgeheven, 
zodat een atoom over een groot snelheidsbereik resonant blijft met de laser. Op deze \vijze 
helpt de Zeeman-magneet de deeltjes van 500 m/s af te remmen tot 100 mjs. (sectie III 
figuur 1.1). In hoofelstuk 2 wordt hierop verder ingegaan. 

De uiteindelijke kracht op een atoom is dus afhankelijk van de totale verschuiving van 
de frequentie t.o.v. de atomaire overgang. Hierin zijn de Doppler-verschuiving. de Zeeman
verschuiving en de laserverstemming meegenomen. Voor de totale verschuiving geldt nu 

D.w = f::l.wDoppler + f::l.Wzeeman + f::l.wlaser· (1.4) 

De kracht op het atoom door één laserbunclel, waarin deze verschuiving is meegenomen 
luidt nu 

.F = nfr s 
2 1 + s + (2/::l.w /f)2 ' 

(1.5) 

waarin !:l.w gedefinieerd wordt door vergelijking 1.4 en waarin s de relatieve intensiteit van 
de laserbundel is t.o.v. de verzacligingsintensiteit 10 : s = I/ 10 . 10 is specifiek voor een 
bepaald atoom en staat voor neon in tabel 1.1 weergegeven. 

1.3 Metastabiel neon 

In de opstelling Spuit 12 wordt metastabiel neon gebruikt. Neon heeft 10 elektronen 
en heeft in de grondtoestanel de volgende elektronenconfiguratie: Ne(1s) 2 (2s) 2 (2p) 6 . Alle 
laagste elektronenschillen zijn dus volleelig gevuld. Door een ontlading over de bron te 
plaatsen, kan het neon aangeslagen worden naar de eerste geëxciteercle toestand, aange
geven met Ne*. De elektronen configuratie van Ne* is: Ne*(1s) 2 (2s) 2 (2p) 5(3s). Zoals 
weergegeven in figuur 1.4 bestaat dit niveau uit 4 verschillende toestanden, de 3 P0 ,3 P1 ,

3 P2 

en 1 P 1 toestand. 
Door de selectieregels (!:l.J = ±1, 0 bij een overgang) kunnen het 3 P0 en het 3 P2 ni

veau niet spontaan naar de grondtoestand terugvallen, waardoor deze niveaus een langere 
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Figuur 1.4: Energieniveaus neon. 

levensduur hebben. Vanwege deze lange levensduur van de aangeslagen toestand wordt 
van metastabiel Ne* gesproken. Voor het uitoefenen van een kracht op de atomen, zoals 
besproken in paragraaf 1.2, wordt het (3s) elektron door laserexcitatie naar het (3p) niveau 
aangeslagen. Ook hier zijn weer verschillende niveaus aanwezig, maar door de specifieke 
laserfrequentie kan er excitatie naar slechts één niveau plaatsvinden. Er wordt gebruik 
gemaakt van de overgang Ne*(3 P2 ) -+ Ne**(o:9 ). Het energieverschil tussen deze twee toe
standen komt overeen met een golflengte van 640.225 nm. Andere eigenschappen van deze 
overgang staan weergegeven in tabel 1.1. Deze toestand kan door de selectieregels alleen 
terugvallen naar het 3 P2 niveau. Het betreft hier dus een 2-niveau overgang. Door gebruik 
te maken van een andere golflengte (b.v. 614.306mn voor overgang naar Ne**(o:6 )) kan het 

Tabel 1.1: Eigenschappen van de overgang Ne*(3 P2)-+ Ne**(o:9 ). 

Grootheid symbool getalwaarde 
golflengte À 640.225 nm 
golfgetal k = 21r 1 À 9.8 106 m-1 

nat. levensduur T 19.4 ns 
nat. lijnbreedte r = 1/T 8.2 (21r)MHz 
massa Ne M 20 a.m.u. 
recoil snelheid Vree= lik/ M 0.031 ms- 1 

verzadigings int. Io 40.8 f..l W mm- 2 
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3 P2 niveau worden leeggepompt, omdat dan wel de overgang naar het grondniveau mogelijk 
is door verval via het 3 P 1 of 1 P 1 niveau. Dit zal gebruikt worden bij de snelheidsmetingen. 

1.4 Dit verslag 

In dit verslag worden onder meer de metingen gepresenteerd aan de Zeeman-slower en de 
magneto-optische compressor. In hoofdstuk 2 wordt allereerst de werking van deze twee 
secties nader bekeken. In hoofdstuk 3 staat de experimentele opzet beschreven waarmee 
de verschillende metingen zijn verricht. In hoofdstuk 4 staan de resultaten beschreven 
van de uitgevoerde metingen en worden deze vergeleken met de uitkomsten van simulaties. 
In hoofdstuk 5 wordt de theorie van de in de toekomst met de GEMINI opstelling te 
bestuderen botsingen nader bekeken en wordt berekend wat we kunnen verwachten uit 
de eerste botsingsmetingen. In hoofstuk 6 worden tenslotte de conclusies getrokken over 
de gedane metingen en berekeningen en worden enkele aanbevelingen gedaan voor verder 
onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 

Principes bundelmanipulatie 

2.1 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 1 vermeld, wordt de intense bundel in vijf stadia gevormd. In dit 
hoofdstuk zullen alleen de Zeeman-slower en de magneta-optische compressor nader beke
ken worden (secties III en IV figuur 1.1). Voor een beschrijving van de collimator (sectie 
I) wordt verwezen naar [BEE94]. Het principe van Doppier-koeling is al kort beschreven 
in paragraaf 1.2. Aan de Doppier secties (secties I en II) worden echter geen metingen ver
richt. Zowel de Zeeman-slower als magneta-optische compressor werken op basis van het 
Zeeman-effect. Daarom zal allereerst het Zeeman-effect nader besproken worden, waarna 
vervolgens wordt ingegaan op de toepassing van dit effect in de slower resp. de compressor. 

2.2 Het Zeeman-effect 

De energie van een atoom in een magneetveld B is gelijk aan 

EB = E 0 - ï1 · B, (2.1) 

met E0 de ongestoorde energie van het atoom en {L het effectieve magnetische moment van 
het atoom. Dit moment is afhankelijk van het totale impulsmoment van het atoom: 

(2.2) 

Hierin is L het baanimpulsmoment, § het spinimpulsmoment en fLB het Bohrmagneton 
(9.2710- 24 JT-1 ). Uit deze twee vergelijkingen volgt 

(2.3) 

waarin f = L + § , M = -1, ... , +1 het magnetische quantumgetal voor projectie van .f 
langs B en 9L de Landé factor, 

1(1 + 1)- L(L + 1) + S(S + 1) 
YL=l+ 21(1+1) . (2.4) 
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Figuur 2.1: De opsplitsing van Ne*f P2} en Ne**(o;9 ) in een magneetveld en de mogelijke 
overgangen. 

Voor Ne*e P2 ) geldt: 8=1, L=1, J=2 en dus gL = 1.5. Voor Ne**(o;9 ) geldt: 8=1, L=2, 
J=3 en dus gL = 1.33. 

Doordat de energie van de niveaus door het magneetveld wijzigt, veranderen ook de 
overgangsfrequenties van de overgangen volgens: 

f:).Ee - f:).E
9 

fi 
/-LEB 
-fi-(MegL,e- MggL,g) (2.5) 

In deze formule geeft e het aangeslagen niveau (Ne**(o;9 ) in ons geval) weer en g het 
grondniveau (Ne*e P2 )). In praktische eenheden luidt formule 2.5: 

Êlw = 1.3996 (27r) [MHz/Gauss] (MegL,e- !vf9 gL,9 )B. (2.6) 

De overgang die door het laserlicht zal worden aangeslagen, is afhankelijk van de polarisatie 
van het laserlicht ten opzichte van de quantisatie-as van het atoom. Lineair gepolariseerd 
licht (of 1r licht) kan alleen overgangen aanslaan met f:).M = Me - M9 = 0. Linksdraaiend 
circulair gepolariseerd licht (o-- licht) kan alleen een overgang jg, M >---+ jg, M- 1 > aan
slaan en rechtsdraaiend circulair gepolariseerd licht (o-+ licht) alleen jg, M >---+ jg, M + 1 >. 
In figuur 2.1 staat de opsplitsing voor de Ne*e ? 2)---+ Ne**(o;9 ) overgang weergegeven en de 
mogelijke overgangen voor de verschillende polarisaties van het licht voor jg >---+ je >. Om 
een twee-niveau overgang te krijgen moeten de meest linkse/rechtse overgangen gebruikt 
worden met o-- jo-+. Voor deze overgangen geldt altijd dat Êlw = 1.4 (27r) [MHz/Gauss] B. 

2.3 De Zeeman-slower 

Uit de bron komen Ne*-atomen met een gemiddelde snelheid van 500m/s. In de Zeeman
slower worden ze afgeremd tot 100mjs. Dit afremmen gebeurt door een laserbundel tegen 
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Figuur 2.2: Configuratie van de Zeeman-slower met daaronder het axiale magneetveld, 
zoals gebruikt wordt in de simulaties (getrokken lijn) en zoals ook daadwerkelijk gemeten is 
(punten). 

de atoombundel in te richten, zodat het impulsmoment van de fotonen tegen de snelheid 
van de atomen in is gericht. Om de deeltjes over zo'n groot snelheidsbereik resonant 
met het laserlicht te houden, wordt de atomaire overgang langs een atoombaan aangepast 
met een inhomogeen magneetveld. Het magneetveld in de Zeeman-slower wordt opgewekt 
door een tweetal taps toelopende spoelen die een axiaal magneetveld opwekken. Deze 
configuratie staat in figuur 2.2 weergegeven. De twee spoelen worden ieder afzonderlijk 
door een stroombron aangestuurd, zodat de twee magneetvelden onafhankelijk van elkaar 
gevarieerd kunnen worden. De twee spoelen wekken een tegengesteld magneetveld op, zodat 
het magneetveld er tussenin door nul heen gaat. Het veld dat van deze spoelen afkomstig 
is, is berekend m.b.v. een simulatieprogramma [ROB94] en staat ook weergegeven in figuur 
2.2. In deze figuur staat tevens het gemeten veld weergegeven. Omdat het magneetveld aan 
het einde van de magneet niet gelijk aan nul is, zal de laser een verstemming !lwlaser moeten 
hebben t.o.v. de ongestoorde overgangsfrequentie om ervoor te zorgen dat het atoom ook 
nog resonant is met het laserlicht aan het einde van de magneet. Deze verstemming van 
de laser heeft als voordeel dat de afgeremde atomen buiten de magneet niet meer resonant 
zullen zijn met de laser, zodat de laser na de Zeeman-slower geen effect meer heeft op 
de atoombundeL Tevens kan op het punt waar het magneetveld door nul gaat, een vacu
umpomp worden geplaatst (daar bevinden zich uiteraard geen spoelen) en dit is vacuüm
technisch gezien beter. 

Uitgaande van een constante vertraging a van een atoom in de slower, volgt uit de 
bewegingsvergelijkingen dat voor de snelheid geldt: 

v = )v5- 2az, (2.7) 

waarin v0 de beginsnelheid is en z langs de atoombundel is genomen. Uit formule 1.2 volgt 
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Figuur 2.3: Het pompen van een atoom naar de M = 2 toestand voor CJ+ licht. Hierin is 
alleen het spontane ve1'Val voo1, llM=-1,0 weergegeven. Het verval met llM=l versnelt het 
pompen naar M9 =2 alleen maar. 

dat de maximale versnelling gelijk is aan amax ~~. Samen met de resonantieconditie 
tlwDappleT + tlwzeeman + ClWtaser = 0 volgt daaruit het maximum waarmee het magneetveld 
in de slmver mag veranderen wil een atoom in resonantie blijven met de laser bij dat mag
neetveld. In de praktijk wordt ervoor gezorgd dat het magneetveld aanzienlijk langzamer 
verloopt clan maximaal is toegestaan, zodat een zekere marge overblijft. 

Voor een optimale werking van de Zeeman-slower zullen alle deeltjes op eenzelfde axiale 
positie dezelfde kracht moeten ondervinden en dus dezelfde overgang moeten maken. De 
deeltjes moeten zich dus in dezelfde magnetische subtoestanel bevinden. Dit kan bereikt 
worden door het gebruik van circulair gepolariseerd licht. Voordat de atomen de slower 
bereiken, zullen de atomen random over de magnetische subniveaus verdeeld zijn. Bij het 
begin van de slower, waar het veld steil oploopt, zullen de atomen in resonantie raken 
met het licht en de overgang lg, M >--> Ie, M + 1 > (voor CJ+ licht) maken. Vervolgens 
zal het atoom spontaan terugvallen naar de grondtoestand. Hier geldt tlM = ±1 of 
tlM = 0. Omdat de excitatie altijd tlM = 1 is, zal het atoom na enkele excitaties naar 
de M 9 = 2 toestand worden gepompt. Dit staat weergegeven in figuur 2.3. Voor CJ- licht 
geldt natuurlijk dat het atoom uiteindelijk in de M9 = -2 toestanel terecht zal komen. 

Het licht van de laser moet dus circulair gepolariseerd zijn t.o.v. de quantisatie-as van 
het atoom, die bepaald wordt door de richting van het magneetveld. Het magneetveld in 
de Zeeman-slower is axiaal gericht en dus gelijk aan de richting van k van het laserlicht. 
Door gebruik van een Àj 4 plaat kan dit circulair gepolariseerde licht eenvoudig bereikt 
worden, uitgaande van lineair licht uit de laser. 

Zoals vermeld wordt de laser verstemd t.o.v. de atomaire overgang met een verstemming 
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/J..wlaser· In de experimenten is gebruik gemaakt van een verstemming /J..wlaser=450 MHz. 
Voor de Doppler-verschuiving (vergelijking 1.3) geldt in praktische eenheden voor de door 
ons gebruikte golflengte van 640.225 nm: 

/J..wDoppler = 1.563 (27r) [MHz/ms-1
] V (2.8) 

De maximale snelheid van de deeltjes uit de bron bedraagt 600 m/s, wat overeenkomt is 
een Doppler-verschuiving van 937 MHz. Voor de Zeeman-verschuiving (vergelijking 2.5) 
geldt voor O"+ licht (en dus M=2) voor Ne*: 

/J..wzeeman = 1.3996 (27r) [MHz/Gauss] B (2.9) 

Uit de resonantievoorwaarde dat de totale verschuiving gelijk aan nul moet zijn volgt met 
vergelijking 1.4 dat er een veld van 348 Gauss nodig is om de snelste deeltjes nog in 
resonantie met het laserlicht te laten komen. 

Na de eerste magneet zijn alle deeltjes tot een bepaalde snelheid afgeremd. De uit
eindelijke eindsnelheid van de deeltjes wordt bepaald door de maximale waarde van het 
magneetveld in de tweede spoel. Dit veld Bmax in de tweede spoel is te berekenen door 
het veld te nemen waarbij de deeltjes met de gewenste eindsnelheid Vmin nog resonant 
zijn met het laserlicht. De relatie hiervoor luidt voor de al eerder genoemde overgang en 
laservers temming: 

(2.10) 

Hierin is meegenomen dat het veld in de tweede spoel negatief is t.o.v. het veld in de eerste 
spoel. Voor een eindsnelheid van 100 m/s is dus een veld noclig van ongeveer 210 Gauss. 

2.4 De magneto-optische compressor 

2.4.1 Principe 

De Ertmer magneto-optische compressor, EMOC, (naar de uitvinder Ertmer [ERT90]) is 
na de Zeeman-slmver geplaatst (zie figuur 1.1). Het doel van de EMOC is om van de 
brede bundel uit de Zeeman-slower een smalle bundel te maken. In de figuren 2.4 en 
2.5 staat de compressie voor de radiële plaats en snelheid als functie van de axiale plaats 
weergegeven voor een axiale snelheid van 100 m/s, een verzacligingsparameter van s = 1 en 
een verstemming van -4f. Om de compressie te bereiken moeten deeltjes die zich ver van 
de bundelas bevinden meer verplaatst worden dan deeltjes die zich al dicht op de bundelas 
bevinden. Tevens moeten deeltjes die zich links van de bunclelas bevinden een kracht 
naar rechts ondervinden en deeltjes rechts van de bundelas een kracht naar links. M.a.w. 
moet er een plaatsafhankelijke kracht geïntroduceerd worden. Dat kan door middel van 
een plaatsafhankelijk magneetveld. Door het verschil in !J..w op verschillende plaatsen is er 
ook een verschil in kracht. Voor het plaatsafhankelijke magneetveld wordt een quadrupooi 
gebruikt, waarbij er voor het magneetveld in de radiële richting geldt: 

B(x) = Gx (2.11) 
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Figuur 2.4: De radiële positie van 
deeltjes als functie van de axiale 
positie in de EMOC. 
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Figuur 2.5: De radiële snelheid 
als functie van de axiale positie in 
de EMOC. 

waarin G de gradiënt van het magneetveld is. Deze gradiënt zal afuankelijk zijn van de 
axiale positie in de EMOC. Rechts van de bundelas zal een tegengesteld veld heersen aan 
links van de bundelas. 

In figuur 2.6 staat het principe van de EMOC schematisch weergegeven voor een lg, J = 

0 >~ Ie, J = 1 > overgang. Bij Ne* is dat een lg, J = 2 >~ Ie, J = 3 > overgang, maar 
dat maakt voor het principe van de werking verder niets uit. 

De werking is nu als volgt. Van links komt een a+ bundel en van rechts een a

bundel. Het magneetveld staat ook langs deze as gericht (we nemen vooralsnog geen axiaal 
veld mee). Beide laserbundels hebben een roodverstemming !:lw1aser· In het interactie 

M=·l 

AM=1 

M=O 

-x 

J=l 

x-positie 

1=0 

f\1\ 
AM=-1 

x 

Figuur 2.6: Schematische weergave van de werking van de EMOC voor een lg, J = 0 >~ 
Ie, J = 1 > overgang. 
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Figuur 2.7: De opstelling van de per-
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gebied zijn de magnetische subniveaus van het atoom opgesplitst door het daar aanwezige 
quadrupooi veld. Er ontstaat daar een lineair verband tussen de Zeeman-opsplitsing en de 
plaats (formule 2.11). Doordat een a+ bundel alleen een tlM = 1 overgang kan veroorzaken 
is deze bundel alleen resonant op de positie -x en zal dus een naar het midden gerichte 
kracht veroorzaken. Voor de a- bundel geldt eenzelfde verhaal ( tlM = -1) en deze zal 
op de positie x ook een naar het midden gerichte kracht veroorzaken. Dit levert dus 
het gewenste resultaat op van een naar het midden gerichte kracht die ook nog plaats 
afhankelijk zal zijn. Na de versnelling naar binnen zal er nog een koelkracht nodig zijn om 
de deeltjes op de as te collimeren. Hiervoor wordt de gradiënt van het magneetveld langs 
de as veranderd zodat deeltjes eerst ver van de as in resonantie raken. Vervolgens neemt 
de snelheid toe en ontstaat er ook Doppler-koeling. Door de gradiënt op de juiste manier 
af te stemmen, worden de deeltjes gecomprimeerd op de bundelas. 

In de beschrijving van de werking van de EMOC is uitgegaan van het !-dimensionale 
geval. In werkelijkheid is er natuurlijk een 2-dimensionale situatie, want de atomen moeten 
zowel in de x- als in dey-richting gecomprimeerd worden. De twee richtingen kunnen echter 
in grote mate onafhankelijk van elkaar bekeken worden, omdat er zowel voor de x- als de 
y-richting een quadrupoolveld geldt, die allebei de vorm van vergelijking 2.11 hebben. 

2.4.2 Uitvoering compressor 

Voor het magneetveld in de compressor zorgen een viertal permanente magneten. De con
figuratie van de magneten staat weergegeven in figuur 2. 7. De magneten zijn zodanig 
ingesteld dat er op de bundelas een quadrupoolveld heerst. Het radiële veld zoals gemeten 
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Figuur 2.9: De gradiënt van het qua
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Figuur 2.10: Het m:iale veld aan het be
gin van de EMOC. 

op enkele posities in de EMOC is weergegeven in figuur 2.8. We zien dat goed aan de ver
gelijking 2.11 wordt voldaan. De gradiënten van het radiële quadrupoolveld zoals gemeten 
op de bundelas als functie van axiale positie is weergegeven in figuur 2.9. 

Het axiale veld aan het begin van de EMOC staat weergegeven in figuur 2.10. Dit veld 
is ook gemeten op andere plaatsen en deze metingen staan weergegeven paragraaf 2.4.3. 
De metingen van het axiale veld zijn vooral gedaan om een idee te krijgen van de orde van 
grootte van de axiale velden in de EMOC, zodat er in de simulaties gekeken kan worden 
naar het effect van zulke axiale velden op de werking van de EMOC. We zien dat in het 
begin van de EMOC, het axiale veld in de orde is van het radiële veld. Bij de metingen is 
het begin en eind van de EMOC bepaald door te kijken waar nog laserlicht in de EMOC 
aanwezig IS. 

In de EMOC elient van vier kanten laserlicht met de juiste circulariteit op de atoom
bundel te vallen over een lengte van 9 cm. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk 
laservermogen noclig is om van alle kanten laserlicht te hebben in de EMOC, wordt gebruik 
gemaakt van een speciale spiegelsectie, waarin slechts één laserbundel hoeft te worden in
geschoten, die ervoor zorgt dat er voor zowel de x- als de y-richting van beide kanten een 
O"+ en een O"- bundel komt. De polarisatie richting van de laserbundel draait na 2 reflecties 
op een spiegel om. In figuur 2.11 staat een zijaanzicht van de spiegelsectie. Dit is een 2-
dimensionale versie van de spiegelsectie. In het echt wordt een 3-dimensionale spiegelsectie 
gebruikt ([H0093]), waarin het laserlicht 32 spiegelingen ondergaat, zie figuur 2.12. Met 
deze 3-D versie is minder laservermogen noclig en is er een beter behoud van polarisatie. 
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Figuur 2.11: 2-D Weergave van de spie
gelsectie in de EMOC die ervoor zorgt 
dat er van alle kanten laserlicht met de 
juiste circulariteit op het interactie ge
bied (gearceerde gebied) valt. 

Figuur 2.12: 3-D Spiegeldevice voor het 
recyclen van het laserlicht. 

2.4.3 Invloed axiaal veld 

Tot nu toe is gekeken naar de situatie dat de quantisatie-as van het atoom samenvalt met de 
richting van het laserlicht. Hierdoor mogen we uitgaan van puur O"+ en O"- licht, waardoor 
de intensiteit van de verschillende polarisaties gelijk is aan de intensiteit van het laserlicht. 
Indien er wel een axiaal veld aanwezig is, valt de quantisatie-as van het systeem niet meer 
samen met de k-vector van het laserlicht. Hierdoor moet het invallende ( O"±), laserlicht 
uitgeschreven worden in verschillende componenten ( O"+, O"- en 1r licht) t.o.v. de richting 
van het magneetveld ( =quantisatie-as van systeem). Hieronder zal dit worden uitgewerkt. 

Voor een in de positieve z-richting lopende O"± bundel met een intensiteit 10 = T E6 
geldt het volgende electriscl1e veld [HEC87]: 

fa± = Eo (i: ~i)) e-i(wt-kz) +e.c. (2.12) 

Voor een 1r bundel met een zelfde intensiteit geldt: 

E1r = Eoi:e-i(wt-kz) +e.c. (2.13) 

Zonder axiaal veld valt de richting van het Ë-veld samen met de k van het laserlicht. Als 
er wel een axiale component van het magneetveld is, zullen we het assenstelsel zo moeten 
transformeren dat de lichtcomponenten bekeken worden t.o.v. deze nieuwe z-as . We gaan 
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Figuur 2.13: De veTschillende assenstelsels waartussen de tmnsjoTmatie plaatsvindt. 

uit van de situatie zoals aangegeven in figuur 2.13, waarin iJ in het x-z vlak een hoek eb 
met de x-as maakt. Voor de transformatie geldt dan: 

i: = - z' sin eb + i:' cos eb 
A A/ 

y=y 

z = z' cos </> + x' sin </> 

De situatie waarbij iJ samenvalt met k komt dus overeen met eb= 1r /2. 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

Als we uitgaan van een O"+ bundel uit de z-richting en met een magneetveld iJ onder 
een hoek </> met de x-richting volgt hieruit: 

ff;(I+ = E (i:+ iy) -i(wt-kz) + 
o J2 e e.c. 

E (x' cos</>+ iy'- z' sin eb) -i(wt-kz) 0 

o J2 e +e.c. (2.1/) 

Omdat we alleen geïnteresseerd zijn in de componenten van het electrische veld laten we 
de factor e-i(wt-kz) in het vervolg weg. De term iy' - z' sin eb willen we nu schrijven als de 
superpositie van een O"+ en een O"- bundel t.o.v. het nieuwe coördinatenstelsel: 

(2.18) 

In deze formule geeft A de relatieve grootte van het electrisch veld van een O"+ bundel (in 
de nieuwe coördinaten) weer en B van een O"- bundeL Er moet y' ± iz' verschijnen, om zo 
de goede polarisatie voor O"+ en O"- licht te hebben. 

Uit formule 2.18 volgt dat er geldt: 

A ~ ( 1 + sin </>) (2.19) 

B 
z . 2 (1 - Slll </>) (2.20) 
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De factor met i:' in formule 2.17 geeft een 1r bundel weer. Omdat de intensiteit van een 
laserbundel evenredig is met het kwadraat van de electrische veldsterkte, volgt hieruit dat 
voor een quantisatie-as onder een hoek cjJ met een er+ bundel de volgende intensiteiten 
moeten worden meegenomen: 

rr Io 2 
2( cos cjJ) 

Ja+ Io . 2 

4 (1 + sm c/J) 

r Io ( . )2 - 1- sm cjJ 
4 

(2.21) 

In deze vergelijking is / 0 de intensiteit van de inkomende er+ bundel. We zien dat de totale 
intensiteit van de drie verschillende componenten weer netjes 10 opleveren. We zien ook dat 
voor cjJ = 1r /2 er weer een bundel uitkomt met alleen een er+ bundel (de andere intensiteiten 
zijn nul). In de EMOC komt er van de andere kant een er- bundel. Hiervoor geldt een 
soortgelijke opsplitsing in componenten van verschillende polarisaties. 

Een axiale component van het magneetveld heeft dus als gevolg dat een rechtsdraaiend 
gepolariseerde laserbundel door de atomen als laserlicht van een combinatie van links
draaiend, rechtsdraaiend en lineair gepolariseerd licht wordt gezien, waardoor er dus voor 
een er+ bundel i.p.v. alleen ó.M = 1 overgangen nu ook ó.M = -1, 0 overgangen mo
gelijk zijn. Dan zal b.v. niet alleen de naar rechtslopende er+ bundel een kracht op een 
atoom op een bepaalde plaats uitoefenen, maar ook de naar linkslopende er- bundel. De 
resulterende kracht staat als functie van de hoek cp weergegeven in figuur 2.14 voor een 
lAl= 0 >-----+ IN!= 1 > atoom. De invloed van deze veranderde kracht op de compressie 
van de atomen in de EMOC wordt met simulaties in paragraaf 4.4.3 bekeken. 
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Figuur 2.14: De kracht op een atoom als functie van de hoek cjJ • 
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Hoofdstuk 3 

Experimentele opzet 

3.1 De opstelling 

In figuur 3.1 staan de componenten van de opstelling weergegeven. die zijn gebruikt bij de 
metingen. Voor het gemak zijn de Doppler secties en de collimator weggelaten. Vlak na 
de EMOC is een draadscanner (zie paragraaf 3.6.1) geplaatst om het profiel van de atoom
bundel te meten. Deze staat er vlak na, omdat de sectie om de divergentie te beperken 
nog niet wordt gebruikt en dus de bundel op grotere afstand door de divergentie breder zal 
zijn. Een stuk verder staat vervolgens nog een andere detector, die gebruikt wordt voor de 
Time-of-Flight metingen (zie paragraaf 3.6.2). 

Bron Zeeman slower EMOC 

lespoel 2e spoel 
diafragma 

I 
~t t 

detector 

laser choppers 40 mm 

----~----------------------------~--~--~---1200 mm 850 mm 265 mm 150 mm 90 mm 450 mm 

-----~ ----
700mm 

Figuur 3.1: Schematische weergave van de Spuit 12, waarin alleen de onderdelen staan 
weergegeven waarmee de metingen zijn verricht. 
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Het diafragma heeft een opening van 15 bij 15 mm en kan van buiten het vacuüm verplaatst 
worden, zodat we de bundel op verschillende plaatsen door de EMOC kunnen sturen om 
zo de effecten nader te kunnen bekijken. Hieronder worden de bron, Zeeman-slower en de 
EMOC nog nader bekeken. 

Voor de Zeeman-slower is een klep geplaatst, zodat vacuümtechnisch de opstelling in 
twee gedeelten wordt gesplitst. In het gedeelte voor de klep (het bron gedeelte) zorgen 
een drietal Edwards turbopompen voor een druk van 5 10-7 mbar. In het gedeelte na de 
klep (het magneetgedeelte) heerst ook een druk van 5 10-7 mbar. Dit wordt verzorgd door 
één turbopomp, die geplaatst is tussen de twee spoelen van de magneten. Deze druk geldt 
echter vlak bij de turbopomp en verder op heerst een druk van ongeveer 10-6 mbar. 

3.2 De neonbron 

Het neon wordt met behulp van een reduceerventiel vanuit een gasfles in een gasontladings
buisje gelaten met daarin in de voorzijde een gaatje (de nozzle) van 150 JLm. De ontlading 
loopt van de kathode door de nozzle naar de skimmer en staat ingesteld op een ontla
dingsstroom van 2.5mA. De neondruk voor de nozzle bedraagt 10 tot 30 Torr. Door het 
neon met vloeibaar stikstof te koelen, krijgen de neonatomen een lagere beginsnelheid, wat 
natuurlijk gunstiger is als we de atomen naar 100 m/s willen afremmen. De gemiddelde 
snelheid van de neonatomen uit de bron is 500 m/s met een FWHM van 200 m/s. In figuur 
3.2 is de bron schematisch weergegeven. 

L.N,- r:,--~~ - "' 
neon -

L.N2-- w~---

nozzle 

Figuur 3.2: Schematische weergave van de met vloeibaar stikstof gekoelde bmn. 

3. 3 Gebruikte lasers 

Bij de experimenten worden twee lasers gebruikt, waarvan één laser voor het uitoefenen 
van een kracht op de atomen. Deze laser moet dus een golflengte van 640.225 nm hebben 
voor de overgang Ne*(3 P2)--t Ne**(a9 ). De andere laser wordt ingesteld op een golflengte 
van 614.306 nm voor het leegpompen van het Ne*(3 P2 ) niveau, zie paragraaf 3.6.2. 

De beide lasers zijn dye-lasers, alleen de stralengang in de dye laser verschilt. De één is 
een zgn. ring laser waarin de stralengang een ring vormt en de ander is een standing-wave 
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dye laser waarin de stralen tegen elkaar inlopen en zo een staande golf vormen. 

De ring dye laser is een Spectra-Physics 380D dye laser, die gepompt wordt door een 
5W Coherent Innova 70 Argon-ion laser. De maximale output van deze dye laser ligt rond 
de 300m W. De standing wave-dye laser is een Spectra-Physics 375 dye laser, die gepompt 
wordt door een Spectra-Physics 171 Ar-ion laser. Op de werking van een dye laser zal niet 
worden ingegaan, voor verdere uitleg zie [DUA90], [JOH92]. 

Omelat de laserfrequentie altijd goed overeen moet komen met de atomaire overgangs
frequentie, moeten de lasers op deze frequentie gestabiliseerd worden. Bij de ring dye-laser 
wordt dit bereikt door naar de verzadigde absorptie signaal te kijken van de laserbundel 
door een Ne-gasontladingsbuisje. Voor de precieze werking zie [BEE94]. De standing-wave 
clye-laser wordt tijdens de experimenten gestabiliseerd door een minimum in het signaal 
op de detector (zie figuur 3.1) te zoeken. Zo worden clan de meeste deeltjes weggehaald. 

3.4 De AOM 

Zoals in de paragrafen 2.3 en 2.4 al vermeld is, moet de laserfrequentie voor de Zeeman
slower en de EMOC verschoven zijn t.o.v. de atomaire overgangsfrequentie van Ne*e P2 ). 

Voor de Zeeman-slower is een verstemming van ongeveer 450 MHz genomen. Voor de 
EMOC kan de verstemming gevarieerd worden van 3-6f. Het laserlicht voor de slmver en 
de EMOC komt van dezelfde laser. De laser kan dus niet elirekt op de goede frequentie 
worden ingesteld. Daarom wordt het licht van de laser versternel met een Acousto-Optische 
Modulator (AOM). Hierbij worden in een kristal door een hoogfrequent veld akoestische 
trillingen opgewekt. Deze trillingen hebben net als licht ook gequantiseerde energie en 
worden fononen genoernel [KIT86]. Als het licht nu door het kristal gaat, kan door opto
acoustische wisselwerkingen het licht energie opnemen uit of afstaan aan de trillingen in 
het kristal. Als er door het foton energie (fononen) wordt opgenomen, zal de frequentie 
toenemen. Door de frequentie van de trillingen in het kristal te verancleren wordt ook de 
verstemming van de laserbundel veranderd. Op deze wijze kan de laserbundel dus versternel 
worden. De verstemming van 450 MHzwordt bereikt door de laser twee keer met 225 MHz 
te versternmen en dus twee keer door het kristal te laten gaan. Voor verdere uitleg hierover 
zie [BAK94]. 

3.5 Laserbundelpreparatie 

Uit de bundel die uit de laser komt moeten twee bundels gevormd worden: één voor de 
sloweren één voor de EMOC. Deze bundels moeten met de AOM's de juiste verstemming 
krijgen en dienen met behulp van lenzen en telescopen tot de juiste afmetingen te worden 
opgeblazen. In figuur 3.3 staat de opstelling getekend waarmee dit bereikt wordt. 

In de EMOC dient een parallelle bundel worden ingeschoten van 20 bij 45 mm. Voor een 
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Figuur 3.3: Weergave van de optische tafel orn de lase1'bundels voor de sloweren de EMOC 
te maken. 

uniforme intensiteitsverdeling binnen de EMOC dient de intensiteit van de laserbundel over 
dat oppervlak natuurlijk zo goed mogelijk gelijk te zijn. Omdat het oppervlak niet vierkant 
is, wordt de bundel eerst met cilindrische lenzen in de horizontale richting opgeblazen, 
waarna deze bundel door een telescoop tot een bundel van de juiste afmetingen wordt 
gemaakt. De bundel heeft in beide richting een FWHM ter grootte van het venster naar 
de EMOC. Een verzadigingsparameter van s = 1 wordt bereikt bij een vermogen van 100 
m\V. 

De bundel voor de slower moet twee keer door de AOM heen. De terugkomende bundel 
wordt vervolgens afgesplitst met een polarisatiespiegel doordat de polarisatie van het licht 
90° is gedraaid door twee doorgangen door een Àj 4 plaat. Ook deze bundel wordt met 
een telescoop opgeblazen tot de juiste grootte. Deze grootte moet zodanig zijn, dat het 
diafragma geheel belicht wordt. De bundel voor de slower wordt op deskimmer van de bron 
gefocusseerd, zodat de deeltjes die divergerend uit de bron komen in de slower beter worden 
afgeremd. De ingaande bundel heeft een FWHM van 11 mm en een verzadigingsparameter 
van s = 1 wordt bereikt bij een vermogen van 40 mW. 
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3.6 Meetmethoden 

Voor het bekijken van de werking van de slower en de EMOC worden verschillende meet
methoden gebruikt, die hieronder worden toegelicht. 

3.6.1 Draadscanners 

Om te kijken naar de compressie van de atomen, is het noodzakelijk om een profiel van de 
atoombundel te meten. Dit gebeurt met de draadscanner. De draadscanner is een dun (2 
mm breed, 4 cm lang) glasplaatje, dat m.b.v. een stappenmotor op een willekeurige positie 
gezet kan worden. Op het glasplaatje is een dun laagje geleidend materiaal opgedampt. 
Indien er nu Ne* atomen op het plaatje vallen, zal door de interne energie van het atoom, 
een elektron worden vrijgemaakt. Neon atomen in de grondtoestanel hebben niet voldoende 
(kinetische) energie om een elektron vrij te maken. Door nu de stroom door het geleielende 
laagje te meten, hebben we een maat voor het aantal atomen dat op het plaatje valt. De 
stroom is afhankelijk van de flux N, het oppervlak A van het trefplaatje en de efficiëntie 
J( van het proces om een elektron vrij te maken: 

I= KNAe ( 3.1) 

met e de elementaire lading. De stroom is in de orde van enkele tientallen picoAmperes en 
wordt gemeten met een Keithley 610B electrometer. De analoge uitgang wordt vervolgens 
gebruikt om de spanning via een ADC in de computer in te lezen. Er is voor een glasplaatje 
gekozen, omdat dan het laserlicht voor de Zeeman-slower minder verstoord wordt clan met 
een detector die geen licht doorlaat. De transmissie van het glasplaatje bedraagt ongeveer 
80%. 

Door het glasplaatje nu achtereenvolgens op verschillende posities te plaatsen, kan zo 
een 1-D bundelprofiel gemeten worden. Over de andere dimensie wordt het profiel ge
mtegreerd door het glasplaatje. Behalve de Ne*e P2 ) atomen (die we willen meten) hebben 
echter ook Ne*e P0 ) atomen (17%), het isotoop 22 Ne* (10%) en u.v. licht uit de bron 
voldoende energie om een elektron vrij te maken. Deze signalen zullen we dus ook met de 
draadscanner meten. 

3.6.2 Time-of-Flight metingen 

Om de werking van de Zeeman-slower te kunnen bestuderen is het noodzakelijk om de 
snelheid van de atomen te meten. Dit gebeurt met de zogenaamde Time-of-Flight (TOF) 
methode. Door met een chopper op bepaalde tijdstippen een plukje atomen door te laten, 
zullen door de snelheidsspreiding in dat plukje atomen, de snelle atomen eerder een ver
derop gelegen detector bereiken dan de langzame atomen. Door nu het signaal als functie 
van de tijd op deze detector te meten, kan de snelheidsverdeling van de atoombundel be
paald worden. 
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Het choppen van de atoombundel gebeurt als volgt: door een laserbundel de atoom
bundel te laten kruisen, is het mogelijk om het Ne*e P2 ) niveau leeg te pompen. Zoals al 
in paragraaf 1.3 vermeld staat, is dit mogelijk met een golflengte van 604.206 nm. Doordat 
de deeltjes naar het grondniveau worden gepompt en zullen we geen atomen meer meten 
op de detector c.q. draadscanner. Als de laser aan staat worden atomen weggehaald en als 
de laser uit staat worden de atomen doorgelaten. Het choppen van de laserbundel wordt 
gerealiseerd door deze door een electra-optisch kristal te laten gaan, waarvan de polarisa
tiedraaiing van de laserbundel afhangt van de spanning over dat kristal. Hiermee kan de 
polarisatierichting van de laser dus veranderd worden. Na deze zgn. EOM staat wederom 
een polarisator en als de polarisatierichting na de EOM hetzelfde is als van deze polarisator 
komt er wel laserlicht door; als de polarisatierichtingen 90° gedraaid zijn niet. Op deze 
wijze kan de laserbundel aan en uit worden gezet met een aan/uit verhouding beter dan 
1:100. Dit choppen kan met een frequentie van 104 s- 1

. De detectie van de atomen gebeurt 
op een zelfde wijze als met de draadscanner. Alleen is er nu niet een smal strookje van 
glas maar een groter oppervlak voor de detectie van de atomen. Tevens wordt er nu niet 
rechtstreeks de stroom van het plaatje gemeten, maar worden door een hoogspanning de 
vrijgemaakte elektronen weggezogen en vervolgens in een channeltron multiplier tot pulsen 
versterkt. Dit versterkte signaal wordt vervolgens met het Phydas-systeem als functie van 
de tijd in verschillende kanalen gemeten met een multi-scaler. Elk kanaal meet het signaal 
gedurende 100 JLS, waarna na het volgende kanaal wordt overgeschakeld. Als de laserbundel 
weer even aan wordt gezet, wordt er ook een trigger-signaal verzonden aan de multi-scaler, 
zodat de multi-scaler weer van vooraf aan begint. 

3.6.3 Snelheidsselector 

Om de werking van de EMOC voor de langzame deeltjes optimaal te kunnen bestuderen, 
is het noodzakelijk om de snelle deeltjes die in de slower niet afgeremd zijn er voor de 
compressor uit te "filteren". Dit gebeurt door de snelheiclsselector. Door gebruik te maken 
van twee gechopte laserbundels die op enige afstanel van elkaar de atoombundel kruisen. is 
het mogelijk om te zorgen dat snelle atomen altijd één van de laserbundels zien en langzame 
atomen soms even geen laserbundels zien, indien de laserbundels op de juiste tijelstippen 
aan en uit worden geschakeld. We zullen nu de voorwaarden opstellen waaraan de afstanel 
tussen de bundels, de breedte van de bundels en de aan/uit tijd moeten voldoen om dit te 
bereiken. In figuur 3.4 staat de configuratie van de laserbundels als functie van plaats en 
tijd weergegeven, met de in de formules gebruikte symbolen. 

De snelle atomen hebben een snelheid v1 en de langzame atomen een snelheid v2 . We 
nemen een configuratie waarin de aan/uit tijd voor beide laserbundels hetzelfde is en ze 
op hetzelfde moment aan/uit gaan. Dit komt omelat er maar de beschikking is over één 
electra-optische modulator (zie paragraaf 3.6.2). Allereerst moet gelden dat de langzame 
atomen gedurende de tijd dat de laserbundel uit is, tenminste de breedte van de laserbundel 
afleggen: 

(3.2) 
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Figuur 3.4: De laseTsbundels bij de snelheidsselectoT vooT (a) als functie van de tijd en (b) 
van de plaats. 

Vervolgens mogen de snelle atomen in een tijd h niet door de totale snelheidsselector heen 
gaan: 

(3.3) 

Door de eerste bundel komt een plukje atomen met een lengte van v2t 1 - x1 . Voor een 
maximaal aantal langzame deeltjes na de snelheidsselector, moet na een tijd ( t 1 + t 2 ) het 
plukje atomen precies voor de tweede bundel zijn aangekomen: 

(3.4) 

Voor een maximaal scheidend vermogen van de snelle en de langzame deeltjes moeten 
de snelle deeltjes, die op het moment dat de laser weer aan gaat aan het einde van de 
laserbundel zijn, de langzame deeltjes, die als de laserbundel uit gaat door de laserbundel 
gaan, inhalen. Omelat we al uitgaan van vergelijking 3.4 komt dit erop neer dat de snelle 
atomen in een tijd t 2 minstens een afstanel x 2 moeten afleggen: 

(3.5) 

In de metingen hebben we de volgende instellingen van de snelheiclsselector gebruikt: 

h 100 f-lS 

t2 125 f-lS 

Xl 5mm 

X2 45 lillil 

(3.6) 

Dit komt overeen met een v2=222 m/s en v1 =500 m/s. Dan is aan alle voorwaarden 
(vergelijking 3.2 t/m 3.5) voldaan. Omdat er voor de voor de snelle deeltjes een brede 
snelheiclsvercleling geldt en we de werking van de compressor bij verschillende snelheden 
van het Ne willen bekijken, zullen we ook kijken welke snelle en langzame deeltjes door de 
snelheiclsselector worden gestopt c.q. doorgelaten. 
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Voor de langzame deeltjes gelden de volgende snelheden die er net niet meer doorheen 
komen: 

V min 

Vmax 

2x1 + x2 

2tl + t2 
169 m/s 
x2 

t2 
360 m/s 

De volgende snelheid komt weer net door de snelheidsselector heen: 

(3.7) 

(3.8) 

In figuur 3.5 staat aangegeven als functie van de snelheid welk percentage van de deeltjes 
nog wordt doorgelaten. Het maximale percentage is natuurlijk t
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Figuur 3.5: Doorlating van atomen als functie van de snelheid door de snelheidsselector. 

Het laserlicht voor de snelheidsselector wordt geleverd door de lineaire dye-laser. Omdat 
deze in een andere ruimte staat, wordt het licht met een glasfiber naar de opstelling geleid. 
Voor de het inkoppelmechanisme van de glasfiber staat de EOM voor het choppen van de 
laserbundeL De manier waarop deze laserbundel in twee bundels wordt gesplitst, staat 
weergegeven in figuur 3.6. 

In figuur 3. 7 is voor een TOF -meting het aantal deeltjes in een kanaal weergegeven met 
de selector aan resp. uit. We zien dat de snelle deeltjes (eerste piek) veel meer worden 
tegengehouden dan de langzame deeltjes (tweede piek). 
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Figuur 3.6: Weergave van de laserbundel voor de snelheidsselector. 
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Figuur 3. 7: Werking van de selector zoals gemeten voor een snelheid van ongeveer 210 m/s 
( 1. 5 A door tweede spoel Zeeman-slower). 
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Hoofdstuk 4 

Resultaten slower en compressor 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de metingen besproken, zoals die gedaan zijn om de werking van 
de Zeeman-sloweren de magneta-optische compressor te bestuderen. Omdat deze werking 
vergeleken wordt met simulaties, zal in paragraaf 4.2 eerst naar de simulatie programma's 
gekeken worden. In de daaropvolgende paragrafen worden de metingen gepresenteerd en 
worden deze met de simulaties vergeleken. 

4.2 De simulaties 

Om de werking van de Zeeman-sloweren de compressor beter te kunnen bestuderen worden 
de situaties waaronder gemeten wordt vergeleken met simulaties onder dezelfde omstandig
heden. Hieruit kunnen clan voor de slower de eindsnelheid van de atomen en de breedte van 
de snelheiclsvercleling vergeleken worden met de metingen en voor de compressor de breedte 
van de uiteindelijke atoombundeL Voor de simulaties van de Zeeman-slower en de E?v10C 
zijn de programma's gebruikt, zoals vermeld in [ROB94]. In de simulatieprogramma's kun
nen allerlei parameters ingesteld en gevarieerd worden zoals de verzadigingsparameter, de 
beginsnelheid van de deeltjes, het soort deeltjes, de verstemming van de laser, magneetvel
den enz. 

Dit uitgebreide simulatieprogramma werkt met een Monte-Carlo simulatie van het tra
ject van de deeltjes. Het totale traject van de atomen door de sectie wordt in verschillende 
gedeelten opgedeeld. Voor ieder traject kan het magneetveld worden opgegeven. Voor 
ieder deeltje wordt vervolgens op een bepaald punt de Doppler-verschuiving en de Zeeman
verschuiving berekend aan de hand van de frequentie, richting en polarisatierichting van de 
laserbundels en het magneetveld. Hierbij wordt uitgegaan van een IJ=2> -+ IJ=3> sys
teem. Met een rate-equation benadering worden nu de excitatiekans en de kans op spontane 
emissie berekend, waarna met behulp van deze kansen random bepaald wordt wat er met 
het atoom gebeurt. Met een trapezium-integratiemethode wordt nu de nieuwe snelheid en 
plaats van het atoom berekend. Op deze manier wordt het atoom over het gehele traject 
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IJ=~ > -+ IJ=~ > voor eenvoudige 
simulatie. 

gevolgd. In het simulatieprogramma voor de compressor worden slechts twee dimensies 
meegenomen, zodat er dus compressie in één richting plaats vindt, in tegenstelling tot de 
echte situatie waarin natuurlijk compressie in twee dimensies plaatsvindt. 

Om de invloed van het axiale magneetveld (zie paragraaf 2.4) mee te nemen is een 
eenvoudiger simulatieprogramma voor de EMOC gebruikt. Dit simulatieprogramma staat 
weergegeven in appendix B. In deze simulatie is uitgegaan van een IJ=~ > -+ IJ=~ > 
systeem. De spontane emissie is niet meegenomen in dit programma en de kracht op een 
atoom wordt berekend door middel van een bezettingskans van de verschillende niveaus. 
Hiermee wordt een gemielelelde kracht berekend en zo worden de nieuwe plaats en snelheid 
berekend, nu dus niet m.b.v. een random-kans. 

In figuur 4.1 en 4.2 staat als voorbeeld het bundelprofiel na de EMOC weergegeven voor 
s=1 ; L::.wlaser =-4f en v=180 m/s voor de twee simulaties. De uitkomsten van deze toch 
sterk verschillende programma's blijken zeer dicht bij elkaar te liggen. Bij beide simulaties 
ontstaat een piek met een zelfde hoogte en breedte. Tevens worden de atomen tot een 
zelfde gebied gecomprimeerd. Hiermee is duidelijk dat de resultaten van dit eenvoudige, 
inzichtelijkere programma betrouwbaar genoeg zijn om later de invloed van een axiaal 
magneetveld in de compressor te bekijken. 

4.3 Metingen aan de slower 

De metingen aan de Zeeman-slower zijn allemaal geelaan met behulp van de TOF-techniek 
(paragraaf 3.6.2). Uit deze metingen kunnen een drietal gegevens gehaald worden: de 
snelheid van de deeltjes, de breedte van de snelheiclsvercleling en het aantallangzame resp. 
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Figuur 4.4: Bijbehorende snelheidsver
deling. 

snelle deeltjes na de slower. Deze drie gegevens kunnen gemeten worden bij verschillende 
laserintensiteiten en stromen door de twee spoelen. Bij de TOF-metingen is gebruik ge
maakt van de single-burst methode. Er is een kanaaltijd gebruikt van 100 J1S en de afstand 
van chopper tot detector bedraagt 70 cm (zie figuur 3.1). Een voorbeeld van een TOF
meting staat weergegeven in figuur 4.3. Deze grafiek geeft het aantal gemeten atomen weer 
als functie van het kanaal. Bij deze figuur is al gecorrigeerd voor de achtergrond van de 
deeltjes die wel gedetecteerd worden, maar niet door de chopper worden tegengehouden. 
De verdeling over de kanalen kunnen we natuurlijk omzetten in een snelheidsverdeling, 
die het aantal deeltjes als functie van de snelheid weergeeft. Bij deze transformatie moet 
voor ieder kanaal de snelheid van de deeltjes bepaald worden. Dit is natuurlijk gelijk aan 
v = l / ( n- ~ )T waarin l de afstand van chopper tot detector is (70 cm), n het kanaalnummer 
is en T de kanaaltijd (100 J1S). Tevens moet gecorrigeerd worden voor het verschil tussen 
deeltjes per kanaal en deeltjes per snelheidsintervaL Dit wordt weergegeven door 

N(v) = N(;)z_ 
V 

( 4.1) 

Dit geeft de transformatie weer tussen tijdsverdeling van de atomen en de snelheidsver
deling. De snelheidsverdeling behorende bij figuur 4.3 staat weergegeven in figuur 4.4. 
Doordat er door v2 gedeeld moet worden, zien we bij lage snelheden geen glad profiel. 
Daarom is de snelheidsverdeling pas weergegeven vanaf 100 m/s. De resolutie bedraagt bij 
een snelheid van 200 m/s (en een kanaaltijd van 100 J1S) 6 m/s. 

4.3.1 Eindsnelheid 

De eindsnelheid van de atomen is als functie van verschillende parameters bekeken. Als 
eerste kijken we naar de snelheidsverdeling als functie van de stroom door de tweede mag-
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neet. Door de eerste spoel gaat een stroom van 3 A. De metingen zijn verricht bij een 
laservermogen voor de slower van 55 m W en de bundel is ongeveer gefocusseerd op de 
bron. Dit komt overeen met ongeveer een verzadigingsparameter van s=l. Omdat de 
laserbundel niet evenwijdig is zal de verzadigingsparam eter veranderen als functie van z. 

Het resultaat staat weergegeven in figuur 4.5. In deze figuur staan tevens de resultaten 
weergegeven van simulaties en van de verwachte snelheid volgens formule 2.10. Voor hoge 
stromen komen de simulaties en metingen goed overeen, maar bij lagere stromen worden 
er lagere snelheden gemeten dan de simulaties aangeven. De simulaties geven altijd een 
lagere snelheid dan berekeningen. Dit komt gedeeltelijk door naslowing. 

De eindsnelheid blijkt haast niet afhankelijk te zijn van het gebruikte vermogen. Indien 
de stroom van de eerste spoel wordt gevarieerd, wordt de piek van de snelheiclsverdeling 
steeds in het zelfde kanaal gevonden. Dit duidt erop dat er geen afhankelijkheid is van de 
stroom door de eerste spoel, zoals ook door de simulaties voorspeld [ROB94]. Dit is ook 
logisch. omelat de eindsnelheid alleen bepaald wordt door de grootte van het magneetveld 
aan het einde van de tweede spoel. De eerste spoel zorgt er alleen maar voor dat de deeltjes 
in de tweede spoel resonant kunnen zijn met het laserlicht. De enige invloed die de stroom 
door de eerste spoel kan hebben is het aantal deeltjes dat afgeremd zal worden. Dit wordt 
in paragraaf 4.3.3 verder bekeken. 

4.3.2 Breedte snelheidsverdeling 

De breedte van de snelheidsverdeling wordt bepaald aan de hand van de volle breedte 
op halve hoogte van de snelheidsvercleling. Allereerst is gekeken naar de breedte van de 
snelheiclsvercleling volgens de simulaties. Deze snelheidsverdeling staat weergegeven in 
figuur 4.6. We zien dat er hier een FWHM geldt van ongeveer 1 m/s, geheel volgens 
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de specificaties van het GEMINI project. In figuur 4.7 staan de waarden van de FvVH:M 
behorende bij de metingen zoals weergegeven in figuur 4.5 We zien dat de snelheidsverdeling 
veel breder is dan uit de simulaties volgt. Bij lagere snelheden is de breedte wel kleiner dan 
bij hogere snelheden. Nu is de breedte in de orde van de resolutie maar voor de metingen 
zijn ook verricht bij een kanaaltijd T = 50~ts (resolutie van 3 m/s) en daaruit volgde 
eenzelfde breedte. De breedte blijkt niet afbankelijk te zijn van de verzadigingsparameter. 

Er zijn diverse zaken onderzocht om te zien waaraan deze bredere snelheidsverdeling 
te wijten is. Ten eerste is gekeken of de atomen in de compressor misschien in resonantie 
raken met de laser voor de slower, maar daarvoor is een veel groter veld (:::::::: 200 Gauss) 
nodig dan in de compressor heerst (:::::::: 100 Gauss). Vervolgens is de homogeniteit van het 
magneetveld aan het einde van de tweede spoel bekeken, maar dit veld wijkt \veinig af van 
het veld zoals gebruikt in de simulaties. De verderop gelegen permanente magneten van 
de compressor hebben dus geen invloed op het veld aan het einde van de slower. 

Tevens is nog nergens een dergelijke smalle verdeling als voorspeld in de simulaties 
gemeten. In Utrecht is bijvoorbeeld met Na een FWHM gemeten van 4.7 m/s ([MOL95]). 

4.3.3 Aantal langzame deeltjes 

Naast de snelheid van de atomen, is het ook interessant om te kijken naar het aantal 
afgeremde deeltjes, dat we op de detector meten. Daartoe is van de TOF-metingen de 
achtergrond afgetrokken (als achtergrond is het gemiddeld signaal genomen van de laatste 
25 kanalen) en de oppervlakte onder de verschillende snelheidspieken bekeken. In figuur 
4.8 staat de verhouding weergegeven van de oppervlakken van de langzame (afgeremde) en 
de snelle ( onafgeremde) atomen als functie van de stroom door de tweede spoel. We zien 
dat er steeds minder afgeremde atomen gedetecteerd worden als de snelheid van de deeltjes 
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afneemt (de stroom toeneemt). Voor hogere stromen is de oppervlakte van de langzame 
deeltjes piek te klein om deze met voldoende nauwkeurigheid boven de achtergrond te 
bepalen. 

De afname van het aantal detecteerde afgeremde deeltjes valt te verklaren door het 
random karakter van de spontane emissies. Iedere absorptie/spontane emissie cyclus zorgt 
voor een afremming van het atoom. Hoe meer een atoom wordt afgeremd (hoe lager de 
eindsnelheid), des te meer cycli zal het atoom ondergaan. Door de spontane emissie in een 
willekeurige richting ondergaat het atoom een random-walk in het snelheidsvlak loodrecht 
op de bundelrichting, waardoor de atoombundel wordt opgeblazen. De snelheid in de xjy
richting zal evenredig zijn met VN (Poisson-statistiek). Hierin is N het aantal spontane 
emissies, dat ongeveer ( s :::; 1) gelijk is aan het aantal absorpties, dat weer evenredig is 
met óv = Vbegin - Veind· De ruimtehoek waarover de atoombundel nu verspreid wordt, is 
evenredig met .jl;;; /V eind en het aantal gedetecteerde atomen is omgekeerd evenredig met 
de ruimtehoek van de atoombundeL Hieruit volgt voor het aantal gedetecteerde atomen 
als functie van de snelheid: 

1 Veind 
Ndet 1'-.J- 1'-.J --;::.===== 

fl yfVbegin - Veind 
( 4.2) 

Deze afhankelijkheid is ook uitgezet in figuur 4.8 (getrokken lijn). Om van de evenredighe
den in vergelijking 4.2 tot een getalwaarde te komen is uitgegaan van de gemeten waarde 
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bij 1 A en zijn van daaruit de overige waarden berekend. Er is uitgegaan van Vbegin=500 

m/s en Veind uit figuur 4.5. We zien dat het verminderde aantal afgeremde atomen hier 
goed door wordt verklaard. 

Het percentage van de deeltjes dat wordt afgeremd, blijkt (voor kleine verzadigingspara
meters) afhankelijk te zijn van de mate van focussering van de laserbundel op de skimmer. 
Volledige focussering van de bundel op de skimmer levert niet het grootste aantal afge
remde atomen op, wat wel verwacht zou worden, omdat zo alle deeltjes die divergerend de 
bron verlaten, recht tegen het laserlicht in bewegen. Bij de metingen is de laserbundel zo 
gefocusseerd dat er zoveel mogelijk langzame deeltjes worden gedetecteerd. 

De stroom door de eerste spoel heeft alleen invloed als deze beneden de 3 A komt. Dit is 
weergegeven in figuur 4.9. Het totale aantal deeltjes is verkregen door de langzame en snelle 
deeltjes bij elkaar op te tellen. Dit mag nu, omdat er steeds evenveel deeltjes de compressor 
zullen bereiken (zelfde laservermogen en zelfde eindsnelheid en dus zelfde divergentie van 
de atoombundel). Boven de 3 A verandert het percentage afgeremde deeltjes niet meer 
wezenlijk. Deze stroom komt overeen met een snelheid van 475 m/s, wat gelijk is aan de 
gemiddelde snelheid van de deeltjes die de bron verlaten. De conclusie luidt dat er minstens 
een stroom van 3 A voor de eerste spoel moet worden ingesteld om een maximaal aantal 
deeltjes af te remmen. 

4.4 Metingen aan de compressor 

De metingen om de compressor te testen zijn gedaan met behulp van de snelheidsselector 
(zie paragraaf 3.6.3). De metingen zijn verricht bij verschillende verstemmingen van de 
laser en bij verschillende verzadigingsparameters. De metingen zijn allemaal verricht bij 
een snelheid van 180 m/s. Hiervoor is gekozen omdat bij deze snelheid er al een compressie 
van de deeltjes plaatsvindt en er toch een goed signaal gemeten wordt ondanks het feit 
dat deze snelheid niet ieleaal is met de gekozen instellingen van de snelheidsselector. De 
draadscanner wordt op één positie geplaatst waarna op deze positie het aantal deeltjes 
gemeten wordt voor verschillende situaties: 

1. slower aan, compressor aan en snelheidsselector aan 

2. slower uit, compressor aan en snelheidsselector aan 

3. slower uit, compressor uit en snelheidsselector aan 

4. slower aan, compressor uit en snelheidsselector aan 

5. slower aan, compressor uit en snelheidsselector uit 

Met "snelheidsselector uit" wordt bedoeld dat de laserbundel niet gechopt wordt en dus 
continu aan staat. Er komen dan in principe geen Ne*(3 P2 ) atomen doorheen. Dit is 
dus een achtergrond meting. De Zeeman-slower en de compressor worden aan en uit ge
schakeld door het RF vermogen van de betreffende AOM op hoog resp. laag te schakelen 
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met de computer. Na het instellen van de juiste omstandigheden wordt nog 2 seconden 
gewacht met het meten van de stroom door de draadscanner i.v.m. de tijdconstante van 
de elektrometer. In figuur 4.10 staat als voorbeeld het resultaat van een typische meting 
weergegeven. 

Omdat er nu steeds een grote achtergrond bij de metingen aanwezig is, trekken we van 
de metingen met de compressor aan de metingen met de compressor uit af. We houden 
dan nagenoeg alleen het signaal van de langzame deeltjes over. In paragraaf 4.4.4 vvm·dt 
hierop verder ingegaan. In het algemeen is er last van ruis door de kleine signalen t.o.v. 
een grote achtergrond. 

Allereerst het bundelprofiel voor de situatie met de compressor uit. Dit staat weerge
geven in figuur 4.11 voor drie opeenvolgende metingen. We zien dat het initiële profiel drie 
keer vrijwel hetzelfde is gemeten. Het diafragma van 15 mm breed is duidelijk te herkennen 
in de vorm van de curve. 

In figuur 4.12 staat een selectie van de metingen weergegeven van de compressie voor 
verschillende verstemmingen bij een laservermogen van s=0.3 (30m W) en een magneet
stroom van 3.5 A (~ 180 m/s). In figuur 4.13 staan de metingen weergegeven bij een 
zelfde stroom voor verschillende vermogens voor een verstemming van -4f 

Om een beter inzicht te krijgen van waar naar waar de atomen nu verplaatst worden 
in de compressor is de werking van de compressor bekeken door het diafragma door de 
bundel te verplaatsen. De metingen zijn verricht bij een stroom van 3.5 A door de tweede 
spoel, een verstemming van -4f en een laservermogen van 30 mW. Deze metingen staan 
weergegeven in figuur 4.14. 
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4.4.1 Simulaties 

Equivalent aan de metingen zijn de bundelprofielen gesimuleerd. Het bundelprofiel bepalen 
we door de baan van een groot aantal deeltjes in de compressor te simuleren en op de 
gewenste plaats na de compressor de x-positie van de atomen te berekenen. Door hier een 
histogram van te maken hebben we het bundelprofieL In de simulaties bepalen we net als in 
de experimenten het bundelprofiel op een afstand van 4 cm na de compressor en gaan we uit 
van een atoombundel met een breedte van 1.5 cm (=breedte diafragma), die gecentreerd 
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Figuur 4.15: Simulatie van de EMOC voor verschillende verzadigingspar-ameters bij een 
snelheid van 180 mjs en een verstemming van -200 MHz. 
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Figuur 4.17: Vergelijking van een simulatie (s=0.3} en de meting (30 m W) bij een snelheid 
van 180 mjs en een verstemming van -4f. 

is op de optische as. We nemen een snelheid van de deeltjes van 180 m/s. Omdat er 
gemeten wordt met een 2 mm brede detector, zijn de simulaties hiervoor gecorrigeerd 
door alle deeltjes die op 1 mm links en rechts van een bepaalde positie zijn ook mee te 
nemen als signaal voor deze positie. In figuur 4.15 staan de profielen voor verschillende 
verzadigingsparameters weergegeven bij een verstemming van -200 MHz ( = -4r). Het 
beginprofiel is telkens een rechthoek zoals weergegeven in figuur 4.1. 

4.4.2 Vergelijking van metingen en simulaties 

Om de metingen beter met de simulaties te vergelijken is in figuur 4.17 een meting en 
een simulatie onder dezelfde omstandigheden in één figuur weergegeven. Hierbij is het 
maximum in de twee grafieken gelijk genomen. De simulaties voorspellen duidelijk een 
betere compressie dan de metingen weergeven. De vorm van de piek komt wel met de 
simulaties overeen. 

Als functie van het vermogen (s=0.2, 0.3 en 0.5) zien we bij de metingen (figuur 4.13) 
dat er een bredere, maar lagere piek ontstaat bij hogere vermogens. Bij de simulaties (figuur 
4.15) treedt eenzelfde effect op. Bij de metingen worden bij toenemend vermogen steeds 
meer deeltjes van de zijkanten naar de centrale piek gecomprimeerd. Bij de simulaties zijn 
er op deze posities bij geen enkel vermogen deeltjes meer. Dit kan er op duiden dat bij 
deze lage vermogens in de metingen nog niet alle deeltjes gecomprimeerd worden, terwijl 
dat in de simulaties wel het geval is. Een betere compressie dan in figuur 4.17 is nooit 
waargenomen. 

Als functie van de verstemming zien we in de simulaties bij grotere verstemmingen een 
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steeds betere compressie ontstaan en naarmate de verstemming groter wordt, wordt de piek 
hoger. De deeljes worden van verder naar de piek gehaald. Bij de metingen (figuur 4.12) 
zien we een vergelijkbaar effect alleen dat bij een verstemming van -5r er geen hogere 
piek meer gemeten wordt. Bij een verstemming van -4.5f is de piek op zijn hoogst. De 
metingen van de compressor geven dus een zelfde trend als de simulaties laten zien. 

In figuur 4.14 komt de vierde positie het diafragma ongeveer overeen met de optische as 
van de compressor en de plaats waar de overige metingen zijn verricht. Bij alle metingen 
worden de deeltjes naar dezelfde plaats gecomprimeerd. Hoewel niet alle metingen een 
even duidelijk signaal hebben opgeleverd, zien we dat (vooral bij positie 1, 2, 6, 7 en 8) er 
ook deeltjes ver van de as verplaatst worden, wat blijkt uit de ongeveer even hoge pieken 
t.o.v. het ongestoorde profiel. Hieruit volgt dat de brede profielen zoals we die meten niet 
de oorzaak zijn van deeltjes die niet voldoende naar de as worden gecomprimeerd maar 
eerder van deeltjes die helemaal niet worden gecomprimeerd. We zien ook dat er bij hogere 
vermogens (figuur 4.13) wel meer deeltjes worden gecomprimeerd. Dit duidt erop dat er 
een te kleine kracht op de deeltjes wordt uitgeoefend, waardoor er onvoldoende compressie 
plaatsvindt. 

Uit de metingen lijkt het alsof de deeltjes aan de linkerkant (positie 8-13 mm in figuur 
4.12 en figuur 4.13) beter worden gecomprimeerd dan de deeltjes aan de rechterkant (posi
tie 20-25 mm) van de optische as van de compressor. Uit de metingen bij de verschillende 
posities van het diafragma blijkt echter dat de deeltjes aan de rechterkant ook in verge
lijkbare mate worden gecomprimeerd in vergelijking met de linkerkant (positie 2 en 6 in 
figuur 4.14), zoals blijkt uit de ongeveer gelijke hoogtes van de pieken. 

4.4.3 Effect axiaal magneetveld in EMOC 

Zoals gezien komen de metingen aan de compressor niet overeen met simulaties. In de 
simulaties is tot zover geen axiaal magneetveld meegenomen, terwijl dat wel in de com
pressor is gemeten (zie paragraaf 2.4.2), wat zoals gezien een kleinere kracht levert. In 
het eenvoudige simulatieprogramma is deze invloed wel meegenomen m.b.v. de veranderde 
formules voor de intensiteiten van de lichtveld-componenten (zie paragraaf 2.4.3). Er is 
opnieuw uitgegaan van een verzadigingsparameter van s=0.3, b.w1aser = -4f en een snelheid 
van 180 m/s. Het bundelprofiel voor de volgende drie magneetvelden staat weergegeven in 
figuur 4.18: 

1. Geen axiaal veld (figuur 4.18a). 

2. Axiaal veld van 12.5 Gauss, onafhankelijk van x- en z-richting (figuur 4.18b ). 

3. Axiaal veld lijkend op gemeten veld, dus met zowel z als x afhankelijkheid van axiaal 
veld :Bz = 12.5- 1.8z + (0.69z2 - 4.75z- 4.25)x2 (figuur 4.18d). Hierin is x in mm 
en B in Gauss. 

De derde situatie komt het meest met de gemeten axiale velden in de compressor overeen. 
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Figuur 4.18: Gesimuleerd bundelprofiel voor verschillende axiale velden voor v= 180 mjs, 
s=O. 3 en ówlaser = -4f. Voor uitleg over de verschillende magneetvelden zie tekst. 

We zien uit de figuren dat het axiale veld geen grote invloed heeft op het bundelprofiel 
vlak na de compressor en dat we om de metingen met de simulaties te vergelijken dus 
mogen uitgaan van de situatie zonder axiaal veld. Dit blijkt met name uit de vrijwel 
even hoge, smalle centrale pieken, dezelfde ruimte waar de deeltjes worden gecomprimeerd. 
Tevens blijkt dat de situatie die de werkelijkheid het dichtst benaderd (derde situatie) nog 
minder afwijkt dan de situatie met een constant axiaal magneetveld. De conclusie luidt 
dus dat het axiale magneetveld geen invloed heeft op het bundelprofiel en dat hiermee de 
discrepantie tussen de simulaties en de metingen niet verklaard kunnen worden. 

4.4.4 Nadere beschouwing van de gemeten signalen 

Zoals in figuur 4.19 te zien is, geven snelle deeltjes wel een breed profiel na compressie. 
Daarom wordt in deze paragraaf bekeken of de brede ondergrond in de metingen misschien 
veroorzaakt wordt door snelle deeltjes met daarop een piek van langzame deeltjes. Op deze 
manier zouden de metingen veel beter in overeenstemming zijn met de simulaties. In figuur 
4.10 is te zien dat situatie 3 en 5 niet geheel samenvallen. Tevens zien we tussen 2 en 3 een 
lichte verandering door de compressie van de snelle deeltjes. Dit komt door de niet ideale 
werking van de snelheidsselector, die ook nog een aantal snelle atomen doorlaat. Er zijn 
dus snelle deeltjes aanwezig in de compressor. Vandaar dat hier verder wordt gekeken wat 
de verschillende signalen inhouden. 

Voor situatie 5 nemen we aan dat dit een echte achtergrond meting betreft en dat we 
bij deze meting dus geen metastabiele neonatomen detecteren. Dit lijkt gerechtvaardigd 
daar het signaal bij de achtergrondmeting bekeken is voor verschillende vermogens van de 
laserbundels en dit signaal na een bepaald vermogen (in de orde van 8 m W na de fiber) 
niet meer afneemt. 

Om een beeld te krijgen van de signalen die gemeten worden met gechopte laserbun
dels stellen we vergelijkingen op voor de langzame en snelle deeltjes, die op de detector 
gedetecteerd zullen worden. 
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Figuur 4.19: Simulatie van het deeltjesprofiel voor deeltjes met een snelheid van 500 mjs, 
verstemming van -4r en een verzadigingsparameter van 0.3. 

In deze vergelijkingen gebruiken we de volgende symbolen: 

N 0 : Achtergrond, die wel gedetecteerd wordt, maar verder niet door laserlicht wordt 
gemanipuleerd e P0 , 

22 Ne en u.v. licht). 

N5 Snelle 3 P2 atomen. 

N L Langzame 3 P2 atomen. 

o: Fractie snelle atomen die bij snelheidsselector aankomt (voor sloweruit : o:=l) 

f3 Fractie langzame atomen die bij snelheidsselector aankomt (voor slower uit : (3=0) 

r : Fractie snelle atomen die door snelheidsselector komt. 

E : Fractie langzame atomen die door snelheidsselector komt. 

Door de werking van de snelheidsselector geldt r < E. Bovendien nemen we o: + f3 = 1. NL 
en Ns geven alleen aan dat er sprake is van snelle c.q. langzame atomen; beiden zijn gelijk 
aan het aantal metastabiele atomen dat bij de snelheidsselector aankomt. Bij de aanname 
over de achtergrond geldt dan dat N 0 wordt gemeten bij situatie 5. 

Met de slower aan resp. uit worden de volgende deeltjes gedetecteerd: 

Slower aan : Naan 

Sloweruit : Nuit 

43 

No+ o:rNs + f]ENL 

No+ rNs 



0.25 -

0.2 -

,-... 

è- o.15 

0.05-

· Vergelijking met situatie 2 
Vergelijking met situatie 5 

0 :_···. 

'ti 
i 

•• i 

0 5 10 15 20 25 30 

positie (mm) 

Figuur 4.20: Het verschilsignaal van si
tuatie 1 met situatie 2 en 5. 
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Figuur 4.21: Het verschilsignaal van si-
tuatie 1 met situatie 3 en 5. 

Als we het signaal van "slower aan" nu van het signaal van "slower uit" aftrekken 
houden we over: 

(4.3) 

Indien we alleen de achtergrondmeting (situatie 5) van het signaal met "slower uit" aftrek
ken houden we over: 

( 4.4) 

Omdat ex < 1 krijgen we in formule 4.3 een te laag profiel: om alleen het profiel van 
de langzame deeltjes te verkrijgen moet er nog een gedeelte van het profiel van de snelle 
deeltjes profiel worden opgeteld bij het resultaat van vergelijking 4.3. Bij vergelijking met 
de achtergrondmeting (vergelijking 4.4) moet er juist een gedeelte van het profiel van de 
snelle deeltjes worden afgetrokken. Deze twee verschilsignalen staan samen weergegeven 
in figuur 4.20. Het verschil tussen de twee signalen in figuur 4.20 is niet overal even 
groot. Dit treedt ook op als dezelfde vergelijking gemaakt wordt bij de signalen waarbij de 
compressor uit staat (figuur 4.21). Bij correctie met de achtergrondmeting ontstaat niet 
een vlak profiel, wat we wel zien bij vergelijking met situatie 3. Omdat het diafragma op 
de as van het systeem geplaatst is en de laserbundel van de slower evenwijdig aan deze as 
gecorrigeerd is, wordt een vlak profiel verwacht. Om deze reden lijkt het beter het verschil 
te nemen van situatie 1 en 2 omdat zo, als de compressor uit staat, van een vlak profiel 
wordt uitgegaan. De correctie die gemaakt moet worden om alleen het langzame deeltjes 
profiel over te houden is voor beide signalen gelijk omelat er ongeveer geldt dat ex= 0.5 (zie 
figuur 4.9). Bij vergelijking met situatie 2 nemen we in de correctie tevens de compressie 
van de snelle deeltjes mee. Deze compressie zorgt ervoor dat de correctie op het signaal 
afhankelijk is van de plaats. 

Als gekeken wordt naar de grootte van de correctie (bij benadering is dit de helft van het 
verschil zoals in figuur 4.20, zien we dat dit geen invloed heeft op de getrokken conclusies 
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over de werking van de compressor. Het brede gemeten profiel kan onmogelijk van de snelle 
deeltjes aflwmstig zijn. 

Geconcludeerd mag worden dat het om verschillende redenen de voorkeur heeft om het 
verschilsignaal van situatie 1 en 2 te bekijken om de compressie van de langzame deeltjes 
te bestuderen. Tevens is de uit te voeren correctie (in de orde van 10-20%) niet van invloed 
op de conclusies die zijn getrokken over de werking van de compressor. 
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Hoofdstuk 5 

Optische botsingen 

5.1 Inleiding 

De bedoeling van het GEMINI project is om met twee intense atoombundels de botsingen 
tussen koude atomen te bestuderen. De relatieve snelheid bij deze botsingen ligt in de 
range van 10-100 mjs. Als eerste stap zullen echter de botsingen tussen de atomen in de 
intense bundel bestudeerd worden. Bij deze botsingen bewegen de atomen ongeveer met een 
snelheid van 1 m/s naar elkaar toe (Dit komt overeen met een temperatuur van 1 mK of een 
botsingsenergie van 10-4 me V). Bij koude botsingen is het interessant om te kijken naar de 
botsingen tussen kortlevende atomen, omdat bij deze botsingen de botsingstijd in de orde 
van de levensduur van het atoom is. De vervalkans moet dus in tegenstelling tot "normale" 
botsingen (T=300K of botsingsenergie van 30 me V) wel worden meegenomen. Voor het 
kortlevende niveau zijn bij metastabiel neon een groot aantal mogelijkheden beschikbaar. 
Hiervan lijken er twee voorlopig het interessantst. Ten eerste de excitatie van een IJ=O> 
+ IJ=O> toestand naar een IJ=1> + IJ=O> toestand, omdat dit een eenvoudig systeem 
is met een minimaal aantal potentiaalcurven. De overgang van 3 Po naar o:7 is hier een 
voorbeeld van. Ten tweede is de overgang van een IJ=2> + IJ=2> naar IJ=2> + I.J=3> 
toestand interessant omdat er hier maar één symmetrieklasse meespeelt en er daardoor 
sprake is van één potentiaalcurve die geen andere potentialen kan kruisen . Hiervoor is 
de excitatie van 3 P2 naar o:9 een voorbeeld. Hieronder staat het proces voor 3 P0 --+ cx7 

weergegeven. 

Het Ne*2 molecuul kan nu bij de botsing ioniseren of terugvallen naar een lagere toestand: 

Ne; --+ Ne+ Ne++ e-

--+ Ne*ePo) + Ne*ePo,l,2) + hw' 

Het Ne2* molecuul kan terugvallen naar de metastabiele 3 Po en 3 P2 niveaus, waar ook 
weer ionisatie kan plaatsvinden. Er kan echter ook verval optreden naar het kortlevende 
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Ne*e P1 ) niveau, waar dan geen ionisatie zal optreden door snel verval naar de grondtoe
stand. 

Behalve dat er door de kans op verval een andere kans op ionisatie zal worden gemeten 
dan bij de "normale" botsingen zal er nog een andere effect optreden door de atomen die 
tijdens de botsing vervallen. Tijdens de botsing zullen de atomen versneld worden door 
de attractieve potentiaal in de geëxciteerde toestand. Indien een atoom na een versnelling 
vervalt, zal het met een grotere snelheid in het metastabiele niveau terechtkomen. Dit kan 
gemeten worden aan de mate waarin de atomen na de botsing uit de bundel verstrooid 
worden. 

5.2 Theorie 

Voor een juiste beschrijving van een koude botsing zou eigenlijk vanuit een quanturnmecha
nische berekening moeten worden gestart, waarin de waarschijnlijkheid voor een deeltje om 
te ioniseren berekend wordt. Aangezien dergelijke berekeningen ingewikkeld en tijdrovend 
zijn en minder inzicht geven achter de fysica van de koude botsingen, is er voor gekozen 
om de botsingen vanuit een semiklassieke aanpak te beschrijven, wat inhoudt dat er van 
een klassieke baanbeweging wordt uitgegaan. In de beschrijving die hieronder volgt wordt 
uitgegaan van een metastabiel niveau (g-niveau) en een kortlevend niveau (e-niveau). Voor 
het kortlevende niveau geldt een aantrekkende potentiaal die als C3/r3 verloopt (resonante 
dipool-dipool wisselwerking met een zeer lange dracht). 

Het principe van de manier van aanpak staat weergegeven in figuur 5.1. Dit idee is 
ontwikkeld door Gallagher en Pritchard [GAL89]. We gaan ervan uit dat het molecuul op 
zeer grote internucleaire afstand wordt geëxciteerd naar de kortlevende Ne** toestand bij 

Ionisatie 

v.(r) .... J ...................................... .............. f fll1v 

V(r) 

r 
hvsp.em. 

------+-----liii------.~.--V9(r) 

r ----+ 

Figuur 5.1: Schematische weergave van een koude botsing. 
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het Condon punt re, waar het atoom resonant is met de verstemde laser. 
Voor l'c geldt 

(5.1) 

waarin 6.wlaser de verstemming van de laser is t.o.v. de ongestoorde (atomaire) overgangs
frequentie. In figuur 5.2 staat re weergegeven als functie van de verstemming bij een C3 

van 180 eV a6. Aangezien het energieverschil tussen de twee niveaus afhankelijk is van 
de afstand tussen de atomen kan door de laser te versternmen de plaats van excitatie 
veranderd worden. Na excitatie moet het atoom het gebied van aanslag tot het gebied 
van ionisatie overleven (i.e. niet vervallen naar een lager niveau). Vervolgens bestaat er 
(equivalent aan een vervalkans) een kans dat het atoom ioniseert. Voor het beschrijven 
van de excitatie wordt gebruikt gemaakt van de Landau-Zener benadering, daar deze be
nadering de eenvoudigste semiklassieke benadering is die in goede overeenstemming is met 
quanturnmechanische berekeningen [SU094]. 

De kans op excitatie PLz wordt in de Landau-Zener theorie gegeven door: 

PLz 
( 2•r•0

2
) 

1 - e <>Po (5.2) 

a: 
86.(R) 

(5.3) 
aR 

r=rc 

In figuur 5.3 staat de afhankelijkheid van de Landau-Zener kans van de verstemming bij 
verschillende verstemmingen. De bevolking van de metastabiele toestand langs een klas-
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sieke baan wordt nu gegeven door: 

( ) ( r (r mol + rion)J.Ldr ) 
Poverleef r = PLz exp - lr J . 

Tc 2J.L(Ve( r c) - n6.w) + PÖ 
(5.4) 

In deze formules is p0 = /2iiE de impuls van het atoom in het massamiddelpuntstelsel, J.L 
de massa in het m.m.p. en Ede botsingsenergie, 6.w1aser de verstemriüng van de laser t.o.v. 
de ongestoorde overgangsfrequentie. Tevens geldt er 6.w(r) = (Ve(r)- V9 (r))jn. r mol is 
de vervalsnelheid van het molecuul. r mol kan liggen tussen 2f atoom en 0, al naar gelang 
de moleculaire toestand waarnaar wordt geëxciteerd en is zwak afhankelijk van de afstand 
tussen de atomen. ratoom is de natuurlijke lijnbreedte van de genomen overgang. 

rion geeft de ionisatiekans weer van het Ne*-Ne** molecuul en is rechtstreeks gekoppeld 
aan de zgn. imaginaire potentiaal ([KOK95]) via: 

Vi(r) 
rion(r) = -n-. 

De kans op verval of ionisatie tussen Tc en r kunnen we nu als volgt berekenen: 

1rc dr 
Px(r) = fxPoverleef(r)-(-)" 

r Ve r 

waarin x het verval of ionisatie weergeeft. Er geldt natuurlijk (behoud van deeltjes) 

Poverleef +Pion + Pverval = 1. 

(5.5) 

(5.6) 

(5.7) 

Tot nu toe is er in de formules nog niets gezegd over de botsingsparameter waarmee 
de atomen elkaar naderen. Dit wordt in de klassieke mechanica weergegeven door de 
botsingsparameter b en geeft de afstand van dichtste nadering weer tussen de atomen indien 
er geen interactie zou zijn. De botsingsparameter b is met de semiklassieke formule p,vb = 
(l + ~)n verbonden met het baanimpulsmoment l, dat alleen gehele waarden kan hebben. 
De invloed van l wordt meegenomen door bij de potentiaal de centrifugale potentiaal op 
te tellen: 

V ( ) _ l(l + l)fï2 

cent T -
2 2 J.LT 

(5.8) 

In figuur 5.1 zien we dat als het atoom vervalt, het aan kinetische energie (6.Ekin = 

Ve(rc)- Ve(rverval)) heeft gewonnen en dus een grotere snelheid in het metastabiele niveau 
zal hebben dan een deeltje dat niet eerst aangeslagen geweest is en vervolgens weer verval
len. Dit heeft dus ook consequenties voor de ionisatiekans in dit metastabiele niveau. De 
kans dat het molecuul voordat het aankomt bij r geïoniseerd is in het metastabiele niveau 
na verval uit het kortlevende niveau wordt gegeven door 

(5.9) 
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Tabel5.1: Eigenschappen van de overgang Ne*(3P0 )---> Ne**(cx7 ). 

Grootheid symbool getalwaarde 
nat. levensduur T 20.8 ns 
nat. lijnbreedte r = 1/T 7.6 (21r)MHz 
laser koppeling n o.o316 r 
ratio --->3 Po 'IJo 0.264 
ratio ---.3 P1 '171 0.576 
ratio ---> 3 P2 '172 0.16 

waarin '17 de fractie van de moleculen is die terugvalt naar een niveau waar ionisatie kan 
plaatsvinden (3 P0 of 3 P2 ) en Si(A, B) de overleefkans weergeeft om van B naar A te gaan 
in niveau i (i is het metastabiele of kortlevende niveau) 

Si(A, B) =e-I: -(r:"ol+fJon)drjv;(r,l). (5.10) 

Voor het metastabiele niveau geldt bij benadering r mol = 0. 
In de integralen tot nu toe is uitgegaan van het geval dat de atomen naar elkaar toebe

wegen. Natuurlijk dient ook meegenomen te worden dat de atomen naderhand weer van 
elkaar afbewegen. Hiertoe moet dan eerst worden geïntegreerd tot het omkeerpunt en ver
volgens weer terug naar oneindig. Om de kans op ionisatie nu te berekenen moet een punt 
genomen worden buiten het gebied van ionisatie als de atomen weer van elkaar bewegen. 
vVe nemen aan dat er het molecuul altijd vervalt als r weer groter is dan re wordt. 

De kans op ionisatie wordt gewoonlijk weergegeven in een botsingsdoorsnede. Deze 
wordt gegeven door 

11" lmax 

O"ion = k 2 L (2l + 1)Pion· (5.11) 
l=O 

Hierin geldt k = y'2ïiE /!i en geeft l het impulsmoment van het inkomend atoom weer. 
lmax geeft het maximale impulsmoment weer waarbij er nog ionisatie kan optreden. De 
dimensie van O" is [m2

] en kan geïnterpreteerd worden als het oppervlak dat een atoom 
moet raken om geïoniseerd te worden. Een groot oppervlak houdt dan een grote kans in 
(zie verder [BEY76]). 

In tabel 5.1 staan de waarden weergegeven voor het Ne*-Ne** systeem zoals die in de 
hier beschreven formules worden gebruikt. 

5.3 Potentialen 

Voor de Ne*-Ne** molecuul zijn verschillende toestanden mogelijk, die afhankelijk zijn 
van de onderlinge oriëntatie van de atomen. Voor al deze toestanden geldt voor grote 
r een C3 jr3 verloop, doordat er een dipool-dipool interactie geldt tussen de atomen. De 

50 



Tabel 5.2: Verschillende energieniveaus voor het Ne; molecuul. 
Energieniveau c3 waarde Vervalsconst. fractie 77 potentiaal 

(eVa~) (Mrad/s) 
5u 180.566 86.6 1 1 3 Ilu 
o-u 113.826 61.4 0.434 13L:+ 

g 

1u 57.026 61.4 0.434 13L;+ 
'q 

toestanden hebben verschillende levensduren en verschillende C3 waarden. Deze toestanden 
worden weergegeven door een 0 waarde, een gerade/ungerade symmetrie (gju) (symmetrie 
bij spiegeling t.o.v. de oorsprong) en eventueel een symmetrie bij spiegeling t.o.v. het vlak 
door de internucleaire as. Bij de hier beschouwde toestanden hebben alleen de ungerade 
toestanden een attractieve potentiaal en zijn dus interessant om de ionisatie te bekijken. 
De waarde van de levensduren en de C3 zijn berekend in samenwerking met de groep 
Theoretische Atoomfysica en Quanturn Electronica (B. Verhaar, H. Boesten en M. Doery) 
([DOE96]) en staan weergegeven in tabel 5.2. Voor de Ne*-Ne* potentiaal geldt voor grote 
afstand een vlak verloop. 

Voor korte afstanden ( < 20A) zijn de potentialen in het algemeen onbekend. Uit de 
berekeningen zullen dan ook geen precieze uitkomsten komen, maar er kan wel inzicht 
verkregen worden over de factoren die een rol spelen bij koude botsingen. Hiervoor is het 
slechts nodig potentialen te gebruiken met de juiste algemene kenmerken, zoals we die bij 
vergelijkbare systemen tegenkomen. Door deze potentialen enigszins te variëren kunnen we 
hiervan de invloed op de botsingen nader bekijken. Voor de Ne*-Ne* potentiaal gebruiken 
we de Ne*-Ar potentiaal [GRE81], die ook gebruikt wordt door [DRI89]. Voor de Ne*
Ne** potentiaal zijn we alleen geïnteresseerd in een attractieve potentiaal met een redelijke 
ligging van het omkeerpunt. Hiervoor gebruiken we de 13L:t en de 13Ilu toestanden voor het 
Na-Na* systeem zoals gegeven door Henriet e.a. ([HEN87]) en Konowalow e.a. ([KON80]). 
De laatste potentiaal zou een goede beschrijving van de eerder genoemde 5u toestand van 
Ne*-Ne** moeten geven. Dit staat ook weergegeven in tabel 5.2. De fractie 77 geeft de kans 
aan dat een atoom terugvalt naar een metastabiele toestand. 

De uitdrukkingen voor de potentialen staan in appendix C. In figuur 5.4 en 5.5 staan 
de potentialen weergegeven. 

5.4 Ionisatiekans 

Ook voor de imaginaire potentialen zijn geen precieze gegevens bekend en daarom is geko
zen voor het beste alternatief. Voor de ionisatiekans is daarom uitgegaan van de ionisatie
kans voor Ne*-Ar (n = 0) botsingen zoals gebruikt in [DRI89]: 

r(r) = (1/3 r a(r) + 2/3 r 7r(r)) (5.12) 
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Figuur 5.5: De gebruikte Ne*-Ne** po
tentialen, met daarbij ter vergelijking 
de gebruikte Ne*-Ne* potentiaal. 

[ 3 2 
[ S[ _1] ]1- exp [(r- 2.283[a0])/4.339[a0]]]

2 

4· 6 exp -0.65 ao r 1 + exp [(r- 2.283[a0])/4.339[a0]] 

[ü.223[a01
] r exp[-0.869[a01]rJ] 2 

(5.13) 

Dit staat in figuur 5.6 weergegeven. 
Om onbekende redenen geven berekeningen met dezelfde invoerparameters niet dezelfde 

ionisatiekans zoals berekend in [DRI89]. Daarom is de ionisatiekans zoals weergegeven in 
formule 5.12 met een factor 5.1 vermenigvuldigd zodat er wel een equivalente uitkomst 
verkregen wordt. 

5.5 Programma 

De formules zoals weergegeven in paragraaf 5.2 worden berekend met behulp van een 
Fortran programma waarin de NAG-bibliotheken worden aangeroepen voor het bereke
nen van de integralen. Voor het kortlevende niveau worden alleen de overleefkans en de 
vervalkans berekend. Hieruit kan dan eenvoudig de kans op ionisatie berekend worden. 
Uit tests blijkt namelijk dat het berekenen van de ionisatiekans de meeste tijd in beslag 
neemt, maar dat er (binnen de gevraagde nauwkeurigheid van de berekening) wel geldt: 
Pion+ Pverval + Poverleef = 1. Voor het metastabiele niveau wordt alleen de kans op overleven 
berekend en wordt de kans op ionisatie berekend met: Pi~n = Pverval - P;verleef· 
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Figuur 5.6: Kans op ionisatie als functie van de afstand tot het atoom. 

De snelheid van het atoom na aanslag c.q. verval wordt berekend op basis van ener
giebehoud. Bij aanslag c.q. verval zal een deeltje dezelfde snelheid behouden en bij verval 
het verschil in energie tussen de twee potentialen in licht uitzenden. In het programma 
wordt tevens de levensduur van het molecuul constant beschouwd als functie van de afstand 
tussen de neon atomen. Dit is juist tot op zeer kleine afstanden. 

Het programma is getest met enkele analytisch na te rekenen parameters; deze bereke
ningen stemmen binnen de nauwkeurigheid van de berekening overeen met de analytische 
uitdrukking. Tevens kunnen de overlevingskansen zoals weergegeven in [SU094] gerepro
duceerd vvm·den. 

Zoals in tabel 5.1 te zien is, zal een groot gedeelte van de atomen terugvallen naar de 
3 P 1 toestand, die niet metastabiel is. Deze atomen zullen haast meteen terugvallen naar 
de grondtoestand waar geen ionisatie meer mogelijk is. De levensduur van dit niveau is 1.8 
ns. Uit de snelheidsverdeling (zie 5.6.3) blijkt dat het grootste gedeelte van de atomen bij 
een botsingsenergie van 10-4 meV er met een snelheid van maximaal 3 m/s vervalt. Met 
deze snelheid legt een atoom gemiddeld ongeveer 60 A af in het 3 P 1 niveau, wat natuurlijk 
vele malen kleiner is dan de afstand van het Condon punt tot het gebied van ionisatie 
(> 4üüA). 

In het programma wordt aangenomen dat alleen atomen die naar de 3 P0 en 3 P 2 toestand 
vervallen kunnen ioniseren. Het berekenen van de fractie atomen in de 3 P 1 toestand die 
zal ioniseren geeft veel extra rekentijd, waarvan de nauwkeurigheid ook te wensen over zal 
laten. Zoals gezien zal deze fractie ook klein zijn. 
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5.6 Resultaten berekeningen 

Uit de berekeningen volgen verschillende grootheden die eventueel met een experiment ge
meten kunnen worden zoals een ionisatiedoorsnede en een snelheidsverdeling in het meta
stabiele niveau. Hiernaar zal in een aantal paragrafen gekeken worden. Allereerst zullen we 
echter naar een aantal algemene karakteristieken ( ionisatiekans en overlevingskans) van de 
botsing kijken als functie van verschillende parameters (botsingsenergie en verstemming). 

5.6.1 Algemene kenmerken van de botsing 

In figuur 5. 7 staat bij een botsingsparameter l = 0 de kans op verval na excitatie (berekend 
tot na het gebied van ionisatie) en de kans op ionisatie in de twee niveaus weergegeven 
als functie van de botsingsenergie bij een verstemming van -2r en een C3 van 180 eV a8. 
De overige parameters zijn genomen zoals weergegeven in appendix C. De potentiaal is 
bij 13a0 nu niet continue, maar dat is niet belangrijk omdat voor het verval alleen de het 
attractieve CJ/ r 3 gedeelte van de potentiaal van belang is en voor de ionisatie alleen de 
repulsieve tak bij kleine r. De potentiaal is dus in twee onafhankelijke gebieden op te delen 
en daarom is het ook niet ernstig indien er een discontinuïteit optreedt. 

vVe zien dat de kans op verval en de kans op ionisatie in het metastabiele niveau elkaar 
volgen als functie van de energie en dat de kans op ionisatie in het kortlevende niveau 
een tegengesteld verband heeft. Dit is gemakkelijk te verklaren doordat de deeltjes bij 
een lagere energie een lagere snelheid hebben en dus een grotere kans op verval. Hierdoor 
zullen meer deeltjes in het metastabiele niveau komen waardoor daar de kans op ioni
satie weer toeneemt. Bij een hogere botsingsenergie zullen meer deeltjes het gebied van 
ionisatie bereiken en zullen de atomen elkaar ook dichter naderen waardoor er meer ioni
satie zal optreden. In figuur 5.8 staat voor botsingsenergie van 10-4 meV de ionisatiekans 
weergegeven als functie van de botsingsparameter l. We zien dat voor de ionisatie in het 
kortlevende niveau relatief veell-waarden een bijdrage leveren aan ionisatiedoorsnede ter
wijl in de metastabiele toestand slechts enkele I-waarden (alleen de s-golven) een bijdrage 
aan de ionisatie geven. Dit komt omdat er in de metastabiele toestand een veel vlakkere 
potentiaal geldt waardoor er na enkele I-waarden een potentiaalberg ontstaat, zodat een 
deeltje het gebied van ionisatie niet meer kan bereiken. Bij een hogere botsingsenergie 
zullen meer I-waarden een bijdrage leveren aan de ionisatiedoorsnede, maar steeds zullen 
voor het metastabiele niveau minder I-waarden een bijdrage leveren dan voor het kortle
vende niveau. Hierdoor kan er als functie van l een "sprong" in de ionisatiekans in het 
metastabiele niveau ontstaan, zie figuur 5.9 bij een energie van 1 meV. In figuur 5.10 staat 
duidelijk weergegeven, waardoor er zo'n sprong ontstaat: na een bepaalde I-waarde (hier 
1=21) is het atoom niet meer in staat het binnengebied te bereiken en zal er plotseling geen 
ionisatie meer optreden. 

In figuur 5.11 en 5.12 zijn als functie van de verstemming de kans op ionisatie in de 
twee niveaus weergegeven bij diverse botsingsenergieën. Bij lagere botsingsenergieën is 
voor het geëxciteerde molecuul de afhankelijkheid van de verstemming veel groter wat 
dit soort botsingen juist interessant maakt en waardoor er meer bekend kan worden over 
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5.6.2 Ionisatiedoorsneden 
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In figuur 5.13 en 5.14 staan de ionisatiedoorsneden gegeven voor een botsingsenergie van 
10-3 me V en 10-4 me V voor de verschillende toestanden (zie tabel 5.2). Opvallend is dat er 
een maximum ontstaat in de ionisatiedoorsnede in het metastabiele niveau bij een C3 van 
180 eV a6 bij een botsingsenergie van 10-4 meV. Dit komt omdat er bij een toenemende 
verstemming twee tegengestelde effecten optreden, die de kans op ionisatie beïnvloeden. 
Ten eerste zullen bij grotere verstemmingen meer atomen het gebied van ionisatie bereiken, 
doordat de afstand tot dit gebied afneemt. Vooral bij kleine verstemming neemt het Condon 
punt snel af (zie figuur 5.2), waardoor daar een grote invloed is op het aantal atomen dat 
het gebied van ionisatie zal bereiken. Aan de andere kant neemt de kans op excitatie naar 
dit niveau af bij een grotere verstemming (zie figuur 5.3). De invloed van deze effecten is 
afhankelijk van de parameters en zo kan er een maximum ontstaan bij de juiste parameters. 
Voor de andere toestanden met een langere levensduur treedt er geen maximum op. 

De werkzame doorsnede bij een botsingsenergie van 10-4 meV blijkt groter te zijn dan 
de doorsnede voor een botsingsenergie van 10-3 me V, hoewel de kans op ionisatie kleiner 
is geworden. Dit komt door de veel grotere kans (ongeveer factor 10) op excitatie. 

Om de invloed van potentialen te testen, is voor het 5u niveau de gebruikte potentiaal 
voor kleine r gedeeld door twee zodat deze meer overeen komt met de potentiaal zoals die 
voor de andere niveaus is gebruikt. Als verdere vergelijking is met de potentiaal die voor de 
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andere toestanden is gebruikt, ook de ionisatiedoorsneden berekend. Dit staat weergegeven 
in figuur 5.15 en 5.16. De ionisatiedoorsnede voor de 1 3L:t potentiaal is veel kleiner dan 
de doorsneden voor de andere potentialen. Dit komt door doordat het omkeerpunt bij de 
3 ITu toestand bij een kleinere r ligt en zodoende een gebied bereikt wordt waar een veel 
grotere kans op ionisatie is. Door de oorspronkelijke potentiaal door twee te delen heeft 
een atoom een kleinere snelheid in dit gebied en neemt de kans op ionisatie dus ook toe. 
Bij een hogere botsingsenergie neemt het effect van de binnenpotentiaal iets af, maar heeft 
verder eenzelfde invloed. 

Uit de grafieken kan geconcludeerd worden dat het omkeerpunt de grootste invloed 
heeft op de ionisatiekans. Daarnaast is de snelheid in het gebied van ionisatie van enige 
invloed. Deze invloeden op de ionisatiedoorsnede werken echter maar weinig door op 
het verloop van de doorsnede als functie van de verstemming. Voor het verband tussen 
de ionisatiedoorsnede en de verstemming is een combinatie van de C3 , de levensduur en 
de botsingsenergie van invloed. De vorm van de potentiaal verandert daar niets aan. Het 
verschil in ionisatiekans voor de verschillende waarden van C3 voor verschillende oriëntaties 
geeft een oriëntatie effect dat bij de metingen resulteert in een asymetrisch bundelprofieL 

Ionisatie in het metastabiele niveau 

In figuur 5.17 staan de ionisatiedoorsneden voor verschillende toestanden van het Ne* 2 

molecuul weergegeven voor een botsingsenergie van 10-4 meV. 
We zien dat de botsingsdoorsnede voor de toestand met C3=180 eVa~ groter is dan de 

doorsnede voor de overige niveaus. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste is de levensduur van 
de andere twee niveaus langer en zullen er minder atomen vervallen naar de metastabiele 
toestand. Ten tweede kunnen de atomen vanuit de andere toestanden ook naar de 3 P1 

toestand vervallen terwijl dat voor de toestand met C3=180 eVa~ niet het geval is. 
De vorm van het binnengebied van de potentiaal is geheel niet van invloed op de 

ionisatie in het metastabiele niveau, omdat de kans dat atomen die dit gebied bereiken nog 
vervallen en dan in het metastabiele niveau ioniseren verwaarloosbaar is. De belangrijkste 
parameter die de ionisatiedoorsnede in het metastabiele niveau bepaald zijn de levensduur 
van het kortlevende atoom en de kans op verval naar een metastabiele toestand. 

5.6.3 Snelheidsverdeling 

Zoals gezien hebben de atomen die vervallen een andere snelheid dan de initiële snelheid. 
Deze deeltjes zullen, indien ze vervolgens niet ioniseren, uit de bundel verstrooid worden, 
wat op de detector te signaleren is. De snelheidsverdeling is berekend door de kans te 
berekenen dat een deeltje tussen r en r + dr vervalt naar het metastabiele niveau. Hieruit 
volgt een plaats-kansverdeling die omgezet kan worden naar een snelheidsverdeling in het 
metastabiele niveau volgens de transformatie: 

dr 
P(v) = P(r) dv 
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Figuur 5.17: Ionisatiedoorsneden in het metastabiele niveau voor de verschillende toestan
den van het Ne*2 molecuul. 

Omdat op de voorziene detector alleen de atomen gedetecteerd worden die niet zullen 
ioniseren in het metastabiele niveau, wordt i.p.v. direkt P(r) te gebruiken, deze kans 
gecorrigeerd door mee te nemen dat een atoom dat op plaats r vervalt ook daadwerkelijk 
op grote afstand nog moet bestaat (dus niet is geïioniseerd). Als snelheid wordt tenslotte 
de snelheid genomen die het atoom, na verval op plaats r, in het oneindige zal hebben en 
niet de snelheid die het deeltje op plaats r heeft. Dit is tenslotte de snelheid waarmee de 
detector bereikt zal worden. 

In figuur 5.18 en 5.19 staan de snelheidsverdelingen voor l = 0 weergegeven bij een 
energie van 10-4 meV voor een verstemming van -r resp. -lOf. Voor een grotere verstem
ming is er een bredere snelheidsverdeling, maar de kans om een lage snelheid (in de beurt 
van de initiële snelheid) te krijgen is kleiner. Dit komt doordat bij een grotere verstemming 
het deeltje in een steiler stuk van de potentiaal komt, waardoor het sneller aan snelheid 
zal winnen. De deeltjes zullen zo over een breder snelheidsbereik verdeeld worden. Ook 
zullen bij een grotere verstemming meer deeltjes een lagere snelheid krijgen dan de initiële 
snelheid. Het punt re zal nl. bij grotere verstemmingen bij steeds kleinere afstand liggen 
waardoor de deeltjes een steeds grotere kans hebben om in het kortlevende niveau om te 
keren en het punt re wederom te bereiken. Indien het atoom voorbij dit punt vervalt zal 
het een kleinere snelheid hebben, omdat nog even tegen de potentiaal wordt ingegaan. 

In figuur 5.19 is tevens de verdeling voor de verschillende toestanden weergegeven. 
Voor de steeds kleiner wordende kans met afnemende C3 op een bepaalde snelheid zijn 
twee oorzaken. Ten eerste zal bij een kleinere waarde van C3 de Condon straal ook kleiner 
worden en dus zal er een kleinere kans zijn dat een atoom vervalt. Tevens heeft de toestand 
met C3 = 180 eV a~ een kortere levensduur waardoor de kans groter is dat een atoom bij 
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Wel valt op dat de kans op verval bij een snelheid kleiner dan de initiële snelheid voor 
de verschillende toestanden ongeveer gelijk is. Voor een kleinere waarde van C3 zullen 
meer deeltjes het Condon punt wederom bereiken. Tevens zal door een kleinere waarde 
van C3 (kleinere afgeleide) de kans groter zijn dat een deeltje tussen v en dv vervalt. Aan 
de andere kant is de levensduur van de twee niveaus verschillend waardoor deze invloeden 
elkaar opheffen. 

Zoals we zien verschilt de vorm van de snelheidsverdeling niet veel bij de verschillende 
C3 waarden. Dit bekijken we verder door voor grotere snelheden de logaritme van de 
snelheid en de logaritme van de kans tegen elkaar uit te zetten (figuur 5.20). Voor grote 
snelheden blijkt er slechts een vermenigvuldigingsfactor tussen de snelheidsverdeling bij 
verschillende C3 waarden te zitten. Deze factor is afhankelijk van de waarde van C3 , de 
levensduur van het niveau en de verstemming. 

We kunnen dit alles ook analytisch laten zien. Voor de snelheid geldt: 

(5.15) 

Om deze differentiaalvergelijking op te lossen, verwaarlozen we 1/r~ t.o.v. 1/r3
. Omdat 

de snelheid dan aanzienlijk is toegenomen mag v0 ook verwaarloost worden. Hieruit volgt 
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op eenvoudige wijze voor de snelheid als functie van de tijd 

Voor de snelheidskansverdeling geldt 

dt 
P(v) = P(t) dv· 

Uit formule 5.16 en 5.17 volgt samen met P(t) = e-tr mol dat er geldt 

( 5.16) 

(5.17) 

(5.18) 

met c1 en c2 constanten. In figuur 5.20 staat ook de functie v-813 weergegeven. Deze lijn 
blijkt evenwijdig te lopen met de berekeningen voor de verschillende waarden van C3. De 
term e-tr mol mogen we constant veronderstellen voor grote snelheden. 

Het blijkt dus dat de snelheidsverdeling voor grotere snelheden altijd eenzelfde verloop 
heeft en dat C3 , de verstemming en de levensduur alleen invloed hebben op de absolute 
waarde van deze kans. 

Bij metingen zal de snelheidsverdeling bepaald kunnen worden uit de hoek waaronder 
de atomen uit de bundel verstrooid zullen worden. Uit de berekening volgt echter altijd 
eenzelfde snelheidsverdeling en dus zal dit bij de metingen altijd resulteren in eenzelfde 
hoekverdeling. Alleen de relatieve sterkte van de signalen geeft informatie over de structuur 
van het Ne; molecuul. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Zeeman-slower 

Met de Zeeman-slower kunnen neon atomen afgeremd worden tot de gewenste snelheid 
van 100 m/s. Hiervoor was een stroom van 7 A nodig door de tweede magneetspoel 
bij een laserverstemming van 450 MHz. Het aantal deeltjes dat op de detector valt is 
afhankelijk van de snelheid van de atomen door de opblazing van de atoombundel t.g.v. het 
random karakter van de spontane emissie. De FWHM breedte van de snelheidsvercleling 
is op zijn minst 7 m/s, wat veel breder is dan de 1 m/s zoals voorspeld wordt door de 
simulaties. Enkele eventuele oorzaken hiervan zijn onderzocht, maar deze gaven geen 
reden voor de brede snelheiclsverdeling. Om dit nader te onderzoeken zou de breedte 
van de snelheidsverdeling zou nog bij hogere vermogens bekeken kunnen worden. Indien 
de gewenste breedte van 1 m/s niet met de slower bereikt wordt kan na de compressor nog 
een naslowing plaats vinden met behulp van "running molasses" [ERT90]. 

Voor de eerste spoel van de Zeeman-slower is minstens een stroom nodig van 3 A voor 
het invangen van alle atomen, zodat er een maximaal aantal atomen zal worden afgeremd. 
Deze stroom beïnvloedt zoals verwacht de eindsnelheid van de atomen niet. 

6.2 Magneto-optische compressor 

De magneto-optische compressor is getest met atomen met een snelheid van 180 m/s. Om 
zoveel mogelijk van de niet afgeremde atomen kwijt te raken is er gebruik gemaakt van een 
snelheiclsselector. Uit de metingen blijkt een veel minder goede compressie van de atomen 
clan door de simulaties wordt voorspeld. Dit uit zich in een smallere bundel en een groter 
gebied waarover de deeltjes totaal worden gecomprimeerd naar de bundel as. Deze mindere 
compressie kan niet verklaard worden door het axiale veld dat in de compressor aanwezig 
is en dat in het verleden niet in de simulaties is meegenomen. 

Het verband tussen de compressie en de intensiteit en de verstemming van de laser geeft 
eenzelfde trend te zien als in de simulaties. 

Om een beter inzicht te krijgen in de werking van de collimator moet ten eerste voor 
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meer signaal gezorgd worden door ook de lasercollimator te gebruiken. Hiervoor was met 
de huidige laser niet voldoende vermogen beschikbaar. Tevens kan de instelling van de 
snelheidsselector verder worden geoptimaliseerd voor de snelheid van de atomen na de 
Zeeman-slower. Zo kan ook de werking van de compressor bij lagere snelheden bestudeerd 
worden. Tevens kan de compressie bij hogere laservermogens bekeken worden, omdat 
uit de metingen blijkt bij hogere vermogens meer compressie plaats te vinden, wat niet 
door de simulaties voorspeld wordt. Ook hiervoor was met de huidige laser onvoldoende 
laservermogen beschikbaar. 

6.3 Koude botsingen 

Met de hier genomen kleine laserintensiteiten worden voor de ionisatie in het kortlevende 
niveau bij verstemmingen in de orde van één natuurlijke lijnbreedte werkzame doorsne
den berekend van 300-450Ä.2 en 110-245Ä.2 bij een botsingsenergie van 10-4 meV en 10-3 

meV. Voor grotere verstemmingen wordt een doorsnede van 20-60Ä.2 en 10-20Ä2 berekend, 
afhankelijk van de toestanel waarin het Ne; molecuul zich bevindt. Deze doorsnede is 
vooral afhankelijk van het omkeerpunt en daarnaast in mindere mate van de snelheid in 
het ionisatiegebiecl. Omdat er geen precieze waarden van de potentialen bekend zijn, is de 
voorspellende waarde van deze berekeningen niet hoog, maar ze geven wel een inzicht in 
de parameters die een rol spelen. 

Voor de werkzame doorsnede voor verval terug naar het metastabiele niveau gevolgd 
door ionisatie worden doorsneden berekend van 7-22Ä2 bij kleine verstemmingen en 0-2Ä.2 

bij grotere verstemmingen. Op deze doorsnede zijn vooral de levensduur van de toestand en 
de vertakkingsverhoucling voor verval naar een metastabiele i.p.v. een resonante toestanel 
van invloed. 

De snelheiclsvercleling blijkt bij hogere snelheden, die alleen bij grotere verstemmingen 
bereikt worden, alleen voor de absolute waarde afhankelijk te zijn van de verstemming. 
levensduur en potentiaal. De breedte van de snelheidsvercleling is niet afhankelijk van deze 
parameters. De snelheiclsvercleling resulteert bij metingen in een hoekverdeling waaronder 
de atomen uit de bundel verstrooid worden. Deze hoekverdeling is afhankelijk van de snel
heielsverdeling en dus zal er bij alle parameters eenzelfde hoekverdeling gemeten worden. 
Hierdoor zijn alleen uit de relatieve waarden van de verdeling over de hoeken conclusies te 
trekken over de interne structuur van het Ne; molecuul. 

In de berekeningen is geen rekening gehouden met een eventuele vibratiestructuur in het 
kortlevende niveau waardoor de excitatie veel sterker afhankelijk zal zijn van de verstem
ming (dit geldt dan vooral voor hele grote verstemmingen). Deze banden van de niveaus 
zullen echter wel brede banden zijn, omdat de kans dat een deeltje omkeert en aankomt op 
de plaats van excitatie erg klein is. 

Door gebruik te maken van ionisatiewaarschijnlijkheden zoals die berekend kunnen 
worden op deze wijze zoals aangegeven in [OPB96] kunnen betere voorspellingen gedaan 
worden over de absolute grootte van de te meten doorsneden. Voor de reële potentiaal 
blijft dan hetzelfde probleem bestaan. Dit is voorlopig de belangrijkste verbetering. 
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Appendix A 

Metingen axiale veld in compressor 

Hieronder staan de metingen van het axiale magneetveld in de compressor weergegeven. 

Figuur A.l: Het axiale veld aan het begin van de EMOC 

66 



-JO 
-5 . ) 

o ·ue (rtlrtl 
Pos! 

r 

Figuur A.2: Het axiale veld 3 cm na het begin van de EMOC 

Figuur A.3: Het axiale veld 6 cm na het begin van de EMOC 
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Figuur A.4: Het axiale veld aan het einde van de EMOC 
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,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appendix B 

Eenvoudig simulatie programma 

Hieronder staat de listing van het eenvoudige simulatieprogramma, geschreven in Fortran, 
weergegeven waarmee de invloed van het axiale veld in de compressor bekeken 1s. 

$ 

program compress 
implicit none 
integer natoms,natmax,npoints,npmax,i,j ,ifail 
parameter (natmax=500,npmax=20) 
real*8 vr,sO,delta,k,gamma,vz,tol 
commonlparamslvr,sO,delta,k,gamma,vz 
real*8 gO,g1,zmax 
real*8 bO,b2,b1 
commonlzveld/bO,b2,b1 
commonl gl gO,g1 .zmax 
commonl atomslnatoms 
re al* 8 grad, force 
real*8 x(1:natmax,O:npmax),v(1:natmax,O:npmax), 

y( 2*natmax) ,zstart,zend, worksp( 2*natmax, 7) 
external fen 

open( unit= 18,file= 'comp3. inp') 
reacl( 18, *)gamma 
read(18,*)vr 
read( 18, *)zrnax 
read(18,*)s0 
reacl(18, *)delta 
read(18,*)k 
k=l.OdOI(k*gamrna) 
read(18,*)vz 
read(18, *)natoms 
read(18, *)npoints 
read(18, *)bO,b2,b1 
b2=b2*1.4e6lgamma 
close(18) 
if(natoms.gt.natmax) then 

print *,'Te veel atomen' 
stop 

endif 
if(npoints.gt.npmax) then 

print *,'Te veel punten' 
stop 

endif 
eaU readb 

do j=1,natoms 

21 

x(j ,0 )=0.0075dO*dble(natorns-2*j+ 1) I dble( natoms-1) 
v(j,O)=O.dO 
y(2*j-1)=x(j,O) 
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$ 

$ 

$ 

y(2*j)=v(j,O) 
end do 
zstart=O.dO 
do i=1,npoints 

print *,i 
ifail=1 
tol=l.d-10 
zend=zmax*dble( i) I dble( npoints) 
eaU d02baf( zstart ,zend, 2 *natoms ,y, tol ,fen, worksp,ifail) 
if(ifail.eq.1 )print * ,' Aaaaaaaagh: IFAIL= 1' 
do j=1,natoms 

x(j,i)=y(2*j-1) 
v(j,i)=y(2*j) 

enddo 
enddo 
open( unit=20,file= 'hist100.out') 
if (natorns.lt.l5.0) then 
do i=O,npoints 

write(20,21 )zmax*dble( i) I dble( npoints), 
(x(j ,i ),v(j,i),j=1 ,natorns) 

format(5001e14.4) 
enddo 
else 
do j=1,natoms 
write(20,21 )(x(j ,npoints )+0.04 *v(j ,npoints) lvz), 

v(j ,npoints) 
enddo 
endif 
close(20) 
stop 
end 

subroutine fcn(z,y,yprime) 
implicit none 
integer natmax,j,natoms 
parameter( natmax=500) 
real*8 z,y(2*natmax),yprime(2*natmax),force 
real*8 vr,sO,delta,k,gamma,vz 
commonlparamslvr,sO,delta,k,gamma,vz 
commonl atoms I natoms 
do j=1,natoms 

yprime(2*j-l )=y(2*j) lvz 
yprime(2*j )=force(y( 2*j-1) ,y( 2*j) ,z) 

*vr lvz*gamma *8.dO*datan( l.dO) 



end do 
end 

subroutine readb 
implicit none 
integer n,lck,lwrk,ifail,i,j 
parameter( n=201 ,lck=n+4,lwrk=6*n + 16) 
real*8 xb(n),b(n),k(lck),c(lck), 

$ wrk(lwrk),offset,xval,bval 
commonlsplinelk,c 
real*8 vr,sO,delta,kk,gamma,vz,tol 
commonlparamslvr,sO,delta,kk,gamma,vz 
offset=0.020d0 
open( unit= 10 ,file= 'veld. prn') 
do i=1,n 

read(10, *)xb(i),b(i) 
xb(i )=xb( i )-offset 
b(i)=b(i)*1.6e4* 1.4e61 gamma 

end do 
close(10) 
ifail=O 
call e01baf(n,xb,b,k,c,lck,wrk,lwrk,ifail) 
end 

{Functie om gradient van B-veld uit file te lezen} 

function grad(z) 
impheit none 
real*8 grad,z 
integer n,lck,ifail 
parameter( n=201 ,lck=n+4) 
real*8 k(lck),c(lck),bval 
commonlsplinelk,c 
ifail=O 
cal! e02bbf(n+4,k,c,z,bval,ifail) 
grad=bval 
return 
end 

{Functie die de kracht op een atoom uitrekent 
op positie x,z met snelheid v} 

function force( x, v ,z) 
impheit none 
real*8 x,v,z,grad,force 
real*8 pi,m,b,fi,detu, 

$ spp,spm,smp,smm,spi, 
$ e13,e14,e15,e24,e25,e26, 
$ 113p,l14p,ll5p,l24p,l25p,l26p, 
$ 113m,114m,ll5m,l24m,l25m,l26m, 
$ g13,g14,g15,g24,g25,g26, 
$ n1,n2,n3,n4,n5,n6, 
$ s13,s14,s15,s24,s25,s26, 
$ smm13,smp13,spm15,spp15,smp24, 
$ spip25,spim25,spip14,spim14, 
$ AA,BB,CC,DD,een, 
$ bx,bz,smm24,spp26,spm26 

real*8 vr,sO,delta,k,gamma,vz 
common I params I vr ,sO ,delta,k,gamma, vz 
real*8 bO,b2,b1 
commonlzveldlbO,b2,b1 
detu= delta 
pi= 4.0*atan(l.O) 
m= 1.0 
bx= grad(z)*x 
bz= (12.5-1.8e2*z )+( -4.4e4+z*z*2.5e3)*(x**2) 

bz=bz*l.4e6lgamma 
b= sqrt((bx**2)+(bz**2)) 

{Bereken van de hoek </>tussen B en Bz} 
if (abs(bz).lt.l.Od-6) then 

if (bx.gt.O.O) then 
fi= pil2.0 

el se 
fi= -pil2.0 

endif 
else 

fi= atan(bxlbz) 
if (bz.lt.O.O) then 

if (bx.gt.O.O) then 
fi= fi+pi 
else 
fi= fi-pi 
endif 

endif 
endif 

{Bereken componenten van lichtveld 
uitgaande van spp en smm voor als er geen axiaal veld is} 

spp= 0.25*(l.O+sin(fi))**2*s0 {a+ in+ richting} 
spm= 0.25*(1.0-sin(fi))**2*s0 {a+ in- richting} 
smp= 0.25*(1.0-sin(fi))**2*s0 {a- in+ richting} 
smm= 0.25*(l.O+sin(fi))**2*s0 {a- in- richting} 
spi= 0.5*(cos(fi))**2*s0 {1r in+ en- richting} 

{Berekening van de energieverschillen tussen de niveau's 
niveau 1 en 2:grondtoestnd, 4-6 boventoestand} 

e26= m*b 
e15= 5.0I3.0*m*b 
e24= -5.0I3.0*m*b 
e13= -m*b 
e25= -l.OI3.0*m*b 
e14= l.OI3.0*m*b 

{Overgangswaarschijnlijkheden tussen de diverse niveau's} 
g13= 1.0 
g14= 2.013.0 
g24= 1.013.0 
g15= 1.0/3.0 
g25= 2.013.0 
g26= 1.0 

{Lorentzfactoren voor de diverse overgangen, afhankelijk van 
bundel uit + of- richting} 

126p= (1.0+4.0*( detu-e26-k*v )**2) 
l15p= (1.0+4.0*(detu-e15-k*v)**2) 
124p= ( 1.0+4.0*( detu-e24-k*v )**2) 
l13p= (1.0+4.0*(detu-e13-k*v)**2) 
125p= (1.0+4.0*( detu-e25-k*v )**2) 
114p= (1.0+4.0*( detu-e14-k*v )**2) 
126m= (1.0+4.0*( detu-e26+k*v )**2) 
115m= (1.0+4.0*(detu-e15+k*v)**2) 
124m= ( 1.0+4.0*( detu-e24+k*v )**2) 
113m= (1.0+4.0*(detu-e13+k*v)**2) 
125m= (l.0+4.0*(detu-e25+k*v)**2) 
114m= (1.0+4.0*(detu-e14+k*v)**2) 

{Kracht voor de diverse overgangen} 
smm13= g13l2.0*smml113m 
smp13= g13l2.0*smpl113p 
spm15= g15l2.0*spml115m 
spp15= g15l2.0*sppl115p 
smp24= g24l2.0*smpll24p 
smm24= g24l2.0*smmll24m 
spp26= g26l2.0*sppll26p 
spm26= g26l2.0*spmll26m 
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spip25= g25/2.0*spi/125p 
spim25= g25/2.0*spi/125m 
spipl4= gl4/2.0*spi/114p 
spiml4= gl4/2.0*spi/114m 
sl3= smml3+smpl3 
sl5= spml5+sppl5 
s24= smp24+smm24 
s26= spp26+spm26 
s25= spip25+spim25 
sl4= spipl4+spiml4 

{Bezettingskans voor de diverse niveau's} 
AA= -sl3-sl5-sl4+sl3*(s13+gl3)/(sl3+gl3) 

$ +sl5*(s15+gl5)/(s15+s25+gl5+g25) 
$ +sl4*(s14+gl4)/(s14+s24+gl4+g24) 

BB= s24*(g14+sl4)/(s14+s24+gl4+g24) 
$ +(s15+gl5)*s25/(s15+s25+gl5+g25) 

CC= l.O+sl3/(sl3+gl3)+sl5/(s15+s25+gl5+g25) 
$ +sl4/(s24+sl4+gl4+g24) 

DD= l.O+s24/ ( sl4+s24+gl4+g24 )+s25 / ( sl5+s25+gl5+g25) 
$ +s26/(s26+g26) 

nl= BB/(BB*CC-AA*DD) 
n2= AA/(AA*DD-BB*CC) 
n3= sl3*nl/(s13+gl3) 
n4= (s14 *nl +s24 *n2)/(s14+s24+gl4+g24) 
n5= (s15*nl+s25*n2)/(sl5+s25+gl5+g25) 
n6= s26*n2/(s26+g26) 

{moet gelden: 1= nl+n2+n3+n4+n5+n6} 
{Totale kracht op atoom voor alle niveau's} 

force= smpl3*(nl-n3)+smp24*(n2-n4)+sppl5*(nl-n5) 
$ +spp26*(n2-n6)-smml3*(nl-n3)-smm24*(n2-n4) 
$ -spml5*(nl-n5)-spm26*(n2-n6) 
$ +spip25*(n2-n5)+spipl4*(nl-n4) 
$ -spim25*(n2-n5)-spiml4*(nl-n4) 

end 
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Appendix C 

Gebruikte potentialen 

In deze appendix staan in de gebruikte potentialen weergegeven metd e gebruikte parame
ters bij deze potentialen. 

C.l Ne*-Ne* potentiaal 

De gebruikte Ne*-Ne* potentiaal heeft de volgende vorm [GRE81]: 

V0 (r) 
f(r) 

(1- f(r))V* + f(r)V+(r) 

(1 + exp((r0 - r)/d)t 1 

In formule C.1 wordt V+ gegeven door een zgn. MMSV functie: 

z 
z 

E+z(z- 2) 
e-f31(rjr:/;, -1) 

e- f32 ( r jr:/;, -1) 

a1 + (r- rl) * (a2 + (r- r2) * (a3 + (r- rl) * a4)) 

-C6/r6 - Cs/r8
- C10/r10 

en V* door een zgn. MSV functie: 

z 
E*z(z- 2) 
e-f3*(r/r:'n -1) 

b1 + (r- r3) * (b2 + (r- r4) * (b3 + (r- r3) * b4)) 
-C4/r4 
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(C.1) 

0 < r < r1 

0 < r <Tm 

Tm ::S: r ::S: T1 

r1 < r < r2 

(C.2) 

(C.3) 



C.2 Ne*-Ne** potentiaal 

Voor de Ne*-Ne** potentiaal is uitgegaan van de 1 3 ~t toestand zoals gegeven door 
[HEN87]. In dit artikel staat de potentiaal gegeven voor korte afstand (5-16 a0 ). 

Deze data zijn gefit met de volgende functie: 

V(r) 
z 

V(r) 
V(r) 

Ez(z - 2) 
e-f3(r/rm-l) 

c1 + (r- rs) * (c2 + (r- r6) * (c3 + (r- rs) * c4)) 
-C3jr3 

(C.4) 

Voor grote r geldt voor de Ne* -Ne** potentiaal een C3/r3 verloop, doordat er een dipool
dipool interactie geldt tussen deze atomen. 

C.3 Gebruikte parameters 

In tabel C.1 staan de parameters weergegeven van de potentialen zoals weergegeven in 
formules C.2. C.3, C.4. 
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Tabel C.1: Parameters van de gebruikte potentialen 
MMSV-potentiaal MSV-potentiaal Ne* -Ne**potentiaal 
formule C.2 formule C.3 formule C.4 
E+ =4.17 meV E* =186.9 meV E =457 meV 

r! =5.229 A r:n =2.65 A rm =7.25 ao 
(31 =5.978 (3* =4.83 (3 =2.418 

(32 =5.333 c4 =11.8 eV A4 C3 =259 eVa~ 
C6 =122 eVA6 r 3 =2.975 A r5 =8.5 a0 

Cs =2330 eV As r4 =5.3 A r6 =13 a0 

clO =4.42e7 me V A10 b1 =-149.559 meV c1 =-403.89 me V 
r 1 =5.81 A b2 =57.8944 meVIA c2 =63.57 me V lao 
r2 =8.366 A b3 =-47.55 meVIA2 c3 =-1.09 me V la6 
a 1 =-3.336 me V b4 =11.8295 me V I A3 c4 =-1.55 meVIa6 
a 2 = 1.12 meVIA ro =3.6 A 
a3 =-0.383 me V I A2 d =0.69 A 

a4 =0.0344 me V I A3 
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