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Samenvatting 

Laserkoeling met behulp van isotroop licht is een vrij nieuwe, veelbelovende techniek voor 
de preparatie van atoombundels. De realisatie is eenvoudig, goedkoop en er wordt geen 
gebruik gemaakt van storende magneetvelden. Dankzij een diffuus verstrooiende trilholte 
met goede reflectie-eigenschappen ontstaat een isotroop stralingsveld en blijft het vereiste 
laservermogen binnen acceptabele grenzen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de diffusie
effecten die optreden als gevolg van het spontane karakter van de interactie en de isotropie 
van het lichtveld de divergentie van de atoombundel aanzienlijk kunnen doen toenemen. 
Dit is onderzocht via experimenten, Monte Carlo simulaties en analytische berekeningen 
aan een configuratie waarbij alleen diffusie van de atomen optreedt en geen afremming. 
Na 2-dimensionale detectie en azimuthele integratie rond het zwaartepunt zijn de metin
gen verwerkt met een Gaussisch diffusiemodeL Uit de goede onderlinge overeenstemming 
tussen experimenten en simulaties bij verschillende laservermogens en snelheden van de ato
men wordt geconcludeerd dat het simulatieprogramma het diffusieproces goed beschrijft. 
De spontane diffusie is inherent aan het interactieproces, de gestimuleerde diffusie kan 
onderdrukt worden door een lage vermogensverzadiging in de trilholte te nemen ( s ~ 1). 
Een cilindrische en een bolvormige trilholte-geometrie zijn gebruikt om het vermogen te 
verdelen. In de cilindrische trilholte met één inkoppelpunt ontstaat een sterk gepiekte in
tensiteitsverdeling die de diffusie nadelig beïnvloedt. De bolvormige trilholte creëert een 
homogene intensiteitsverdeling, maar vereist ongeveer 2.3 maal zoveel laservermogen om 
eenzelfde gemiddelde intensiteit te bewerkstelligen. Door vergelijking van experiment en 
simulatie is de reflectiecoëfficiënt van de cilindrische trilholte vastgesteld op R = 0.968 en 
die van de bolvormige trilholte op 0.982 ~ R ~ 0.988. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In de onderwerpsgroep Atomaire en Optische ·wisselwerking verricht men reeds enkele ja
ren onderzoek aan diverse laserkoelingstechnieken. Met laserkoeling is het mogelijk om de 
snelheid en voortplantingsrichting van neutrale atomen te manipuleren en zodanig lang
zame (10 ms-1 ), intense (1012 mm- 2ç 1 ) atoombundels te creëren. Hiervoor wordt nuttig 
gebruik gemaakt van de impuls van fotonen, waarmee een zekere stralingsdruk [1] op een 
atoom uitgeoefend kan worden. Met de op deze manier gemaakte, langzame atoombundels 
kunnen dan botsingen tussen atomen bij zeer lage botsingsenergieën bestudeerd worden. 
Bij zeer lage snelheden wordt namelijk de 'De Broglie' golflengte van een atoom groter dan 
de typische dracht (:::::: 15a0 ) van de interactiepotentiaaL Dit opent een nieuw gebied in de 
botsingsfysica. 

1.1 Laserkoeling 

Om de snelheid enjof richting van een atoom te beïnvloeden moet het atoom wisselwer
king ondergaan met het elektromagnetische stralingsveld. Deze interactie houdt in dat 
het atoom een foton absorbeert of emitteert en op deze manier een impulsverandering 
ondergaat. Aangezien de grootte van de snelheidsverandering van het atoom ten gevolge 
van één foton-impuls fik slechts enkele cm s-1 bedraagt, zal het atoom voor een noemens
waardige afremming meerdere malen zo'n interactie moeten ondergaan. Dit stelt eisen aan 
het atoom, evenals aan het stralingsveld. Het atoom moet een zodanige structuur van 
energie-niveaus bezitten dat er een 2-niveau systeem ontstaat. Dit wil zeggen dat wanneer 
het atoom zich in het bovenniveau bevindt, het uitsluitend kan vervallen naar het bene
denniveau, van waaruit het geëxciteerd werd. Zo ontstaat een gesloten systeem waarin 
het aantal interacties per seconde wordt bepaald door de vervalssnelheid f(s- 1

) en de in
tensiteit Uw ( w) van het stralingsveld. Het stralingsveld moet een frequentie( component) 
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bevatten die past bij de 2-niveau overgang van het atoom. 

In praktijk werkt men over het algemeen met atoombundels, zodat de atomen een welge
definieerde richting van de snelheid bezitten. Hierbij gaat het Doppler-effect een rol spelen 
en wordt de stralingsdrukkracht snelheids-selectief, zodat atomen naar een bepaalde snel
heid toe gemanipuleerd kunnen worden. Een nadeel van dit effect is, dat op het moment 
dat de snelheid van het atoom verandert, ook de Doppler-verschuiving verandert waardoor 
het atoom uit resonantie raakt. Elke bestaande laserkoelingstechniek wordt gekarakteri
seerd door de manier waarop het atoom, ondanks zijn snelheidsverandering, toch resonant 
kan worden gehouden met het stralingsveld. Een breed overzicht van de aspecten van 
laserkoeling wordt gegeven door Aspect et al. [2]. 

Laserkoeling biedt vele voordelen boven de conventionele bundelpreparatietechniek afge
beeld in Fig. 1.1. Deze berust op geometrische selectie met behulp van diafragma's. Gege-

L 

Bron 
d 

V"-+ 

Figuur 1.1: Geometrische selec
tie als bundelpreparatietechniek. 
De transversale snelheidsverde
ling P(v1.) dv1. van de bundel 
wordt geometrisch bepaald door 
de verhouding d/ L. De axiale 
verdeling P( vli) dv11 wordt niet 
beïnvloed. 

ven een vaste deeltjesproduktie van de bron moest men altijd een keuze maken tussen een 
grote deeltjesopbrengst met een grote bundeldivergentie of een smalle bundel met slechts 
een kleine cleeltjesopbrengst, bepaald door de verhouding d/ L van het bundeldefiniërencle 
diafragma (Fig. 1.1). Overigens is het met deze techniek niet mogelijk om de axiale snel
heielsverdeling P( vil) te beïnvloeden. Op deze gebieden biedt laserkoeling uitkomst. 

In geval van laserkoeling aan een atoombundel kunnen drie belangrijke effecten onderschei
den worden. Deze worden verduidelijkt aan de hand van Fig. 1.2. Axiale afremming (of 
versnelling) is een effect waarbij de initiële, axiale snelheid v0 van de atomen teruggebracht 
wordt naar een lagere waarde vb < v0 . Daarnaast kan de axiale snelheidsspreiding versmald 
worden (het eigenlijke 'koel'-effect) zoals te zien is bij vergelijking van de P(v11 )-diagrammen 
van Fig. 1.1 en Fig. 1.2. Vanwege het spontane karakter van het interactieproces heeft de 
snelheidsspreicling een eindige limiet, bepaald door het type laserkoeling dat wordt toege
past. Het derde effect is het beïnvloeden van de transversale snelheidsverdeling P( v 1.) van 
de atomen. Een initiëel brede transversale verdeling kan met laserkoeling tot aan de limiet 
versrnalel worden. Is de initiële transversale verdeling reeds erg smal, dan kan het laserkoe
lingsproces een verbreding van de verdeling veroorzaken (opwarming), die vaak ongewenst 
is in het vervolg van het experiment. 
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Enkele voorbeelden van 'traditionele' laserkoeling zijn: 

Figuur 1.2: Laserkoelingseffec
ten öp een atoombundeL In te
genstelling tot geometrische se
lectie kunnen, de atomen axi
aal afgeremd worden. De axi
ale snelheidsspreiding kan ver
kleind worden tot een eindige li
miet die bepaald wordt door het 
spontane karakter van het in
teractieproces. Ditzelfde geldt 
voor de transversale snelheids
verdeling P(vj_) dvj_. 

• Laserkoeling met behulp van gekromde golffronten: hierbij past men de hoek van de 
laserbundel met de atoombundel zodanig aan, dat precies voor de snelheidsverande
ring van het atoom gecorrigeerd wordt [3]. Het betreft hier hoofdzakelijk transversale 
koeling. 

• De 'Zeeman'-techniek: hierbij doorlopen de atomen tijdens hun interactie met het la
serlicht een magneetveld-gradiënt, waardoor hun overgangsfrequentie verandert ten 
gevolge van het Zeeman-effect. Zo kunnen ze resonant gehouden worden met het 
laserlicht [4, 5, 6, 7]. Van deze laserkoelingstechniek bestaan zowel axiale als trans
versale toepassingen. 

• De 'chirped'-techniek, waarbij men een laser gebruikt die telkens een sweep in fre
quentie maakt. Het frequentiebereik van de laser bepaalt in dit geval het resonante 
snelheidsgebied [8, 9]. In het algemeen wordt deze techniek alleen voor axiale ko€ling 
toegepast. 

• Laserkoeling met behulp van een breedbandige laser (of wit licht), zodat de atomen 
over een breed snelheidsgebied resonant kunnen blijven met het stralingsveld [10, 11]. 
Ook voor deze techniek zijn zowel axiale als transversale toepassingen mogelijk. 

Enkele van de beschreven effecten en technieken kunnen worden geïllustreerd aan de hand 
van Fig. 1.3 waarin een opstelling voor atoombundelpreparatie weergegeven is in het kader 
van het Gemini project [12]. De divergente atoombundel die uit de koude Ne-bron komt 
wordt parallel gemaakt met behulp van transversale laserkoeltechnieken (I, II). De diame
ter van de bundel is nu ongeveer 1 cm. Vervolgens wordt de axiale snelheid van de atomen 
verkleind in een Zeeman koelsectie (III), waarbij door transversale diffusie de bundeldiame
ter toeneemt tot ongeveer 3 cm. Met een magneto-optische compressietechniek (IV) wordt 
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Figuur 1.3: Schematische weergave van de proefopstelling Spuit 12 voor de vorming van 
een intense atoombundel in het kader van het Gemini project [12]. 

de bundel weer samengeknepen tot een diameter van ~ 1 mm. De uiteindelijke divergentie 
van de bundel wordt geminimaliseerd met een extra transversale koelsectie (V). Op deze 
manier kan er een factor 104 signaalwinst geboekt worden ten opzichte van conventionele 
bundel prepara tietechnieken. 

De besproken technieken hebben alle hun voor- en nadelen. Een belangrijk nadeel van 
het gebruik van een axiale laserbundel kan optreden bij gekruiste bundelexperimenten, 
waar de laserbundels het strooicentrum niet mogen doorkruisen. Een ander probleem is 
dat een laserkoeltechniek vaak meer laservermogen vereist dan beschikbaar is, terwijl bij 
de 'chirped' techniek een gepulste atoombundel ontstaat. Verder kan het gebruik van 
magneetvelden een storingsbron opleveren in het eigenlijke experiment. 

In dit verslag wordt een veelbelovend alternatief besproken, waaraan in de groep AO\V 
recent onderzoek gedaan is en waar geen van bovenstaande nadelen aan kleven: laserkoeling 
met behulp van isotroop licht. 

1.2 Isotrope laserkoeling 

Deze laserkoelingstechniek vereist een intens, monochromatisch, isotroop lichtveld. Het 
monochromatische karakter verklaart de keuze voor het gebruik van een laser. Om het 
lichtveld isotroop te maken en het laservermogen vele malen te kunnen hergebruiken wordt 
gebruik gemaakt van een diffuus verstrooiende trilholte van hoge kwaliteit. Bij een reflec
tiecoëfficiënt R van de wand van de trilholte is het gemiddeld aantal reflecties van een foton 
gelijk aan (1- R)- 1

. Met behulp van deze ingrediënten is het mogelijk om laserkoeling te 
bewerkstelligen. 

Reeds verschenen publicaties omtrent isotrope laserkoeling betreffen o.a. Ketterle et al. 
[13], die experimenten heeft uitgevoerd met een thermische bundel van Na-atomen. De 
bundel werd met behulp van eliafragma's gecollimeerd tot ~ 10 mrad, waarna met isotrope 
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laserkoeling een afremming van ~v ::::::: 200 ms- 1 werd bereikt. Een andere publicatie 
van Batelaan et al. [14] beschrijft soortgelijke experimenten met een thermische bundel 
van Rb-atomen. De resultaten stemmen goed overeen met eveneens uitgevoerde numerieke 
simulaties. In app. A wordt aangetoond dat de door Batelaan gebruikte iteratieve methode 
voor de berekening van het intensiteitsverloop over de as van de trilholte in zeer goede 
benadering overeenstemt met de numerieke resultaten die in dit onderzoek gehanteerd 
worden. 

In beide onderzoeken werd geen aandacht besteed aan diffusie-effecten die optreden als 
gevolg van de vele interacties die een atoom gemiddeld ondergaat. Deze effecten kunnen 
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Figuur 1.4: Bestudering van transversale diffusie-effecten in een atoombundel onder in
vloed van een isotroop lichtveld. Uitgaande van een geometrisch scherp gedefinieerde 
beginverdeling (ávl_,b « ~Vl_,e) kan met behulp van een plaatsgevoelige detectietech
niek het diffusie-effect bestudeerd worden. 

onderzocht worden door de t1·ansversale snelheiclsvercleling van de atomen te bekijken ná 
het proces van laserkoeling (Fig. 1.4). Het is clan wel van belang dat de initiële transversale 
snelheiclsvercleling scherp gedefinieerd is. Vanwege de slechte collimatie van de atoombun
del vóór het passeren van de trilholte is dit effect in de experimenten van Ketterle en 
Batelaan nauwelijks zichtbaar geweest. 

Een jaar geleden is het proefschrift verschenen van Aarclema [15] over lasermanipulatie 
van metastabiele Ne-atomen met behulp van isotroop licht. Hierin worden uitgevoerde 
experimenten in detail vergeleken met nunierieke simulaties voor een tweetal trilholte
configuraties. Dit was mogelijk vanwege een zeer goede bundeldefinitie ( ein,FW H M = 
0.8 mrad) vóór de trilholte en dankzij een verbeterele versie van het simulatieprogramma, 
waarin ook het atomaire lijnprofiel meegenomen wordt. 

Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat het diffusie-effect wel degelijk een belangrijke 
rol speelt en een beperking kan vormen voor de toepasbaarheid van deze laserkoeltechniek 
in atoombundel experimenten. Met een goed trilholte-ontwerp en een homogene verdeling 
van het laservermogen kan dit probleem tot een minimum worden beperkt. 
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Door de laserkoelingsexperimenten te 'matchen' met simulaties kan de reflectiecoëfficiënt 
van de trilholte bepaald worden. Deze bleek voor de cilindrische trilholte op Re = 0.968 
te liggen. Dit is in overeenstemming met simulaties, uitgevoerd door Van Benthem [16]. 
Behalve de laserkoelingsexperimenten werd ook één diffusie-experiment uitgevoerd waarbij 
puur wordt gekeken naar 'opblazing' van de atoombundel, zonder afremming. Deze meting 
bleek een grote discrepantie te vertonen ten opzichte van de bijbehorende simulatie. Dit 
was alleen te verhelpen door in de simulatie het laservermogen met een factor 6 te verlagen, 
of de reflectiecoëfficiënt van de trilholte omlaag te brengen naar Re = 0.802; beide geen 
realistische oplossingen. 

Daarom is besloten om, in navolging op het onderzoek van Aardema, nog een serie ex
perimenten uit te voeren, ditmaal met een bundel van metastabiele Ar* -atomen met een 
2-niveau systeem zoals aangegeven in Fig. 1.5. Het betreft hier diffusie-experimenten zo-

14.0 

13.5 --a, 

i --a,; =a, --a. a. 
13.0 a7 =~r .. E (eV) 

--a,o 
Figuur 1.5: Energieniveau-schema 
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--"Po 

--'P, 
--"P, met daarin aangegeven de gesloten 2-

11.5 2 

niveau overgang bij À= 811.531nrn. 

11.0 

0.0 --'S 
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als geschetst in Fig. 1.4, waarbij de axiale snelheid van de atomen nagenoeg onveranderd 
blijft. Verder wordt er gebruik gemaakt van een plaatsgevoelige detector in 2 dimensies. 
In het vorige onderzoek werd de detector slechts I-dimensionaal gebruikt, wat complicaties 
veroorzaakte bij de interpretatie van het gemeten signaal. 

Dit verslag beschrijft deze diffusie-experimenten in combinatie met Monte Carlo simula
ties en de theorie waarop deze gebaseerd zijn. Hoofdstuk 2 begint met een theoretische 
beschouwing van het interactieproces van atomen met een isotroop stralingsveld. Daarna 
wordt op basis van macroscopische grootheden een beschrijving van het stralingsveld in 
een trilholte gegeven. Deze basisvergelijkingen zijn geïmplementeerd in een simulatiepro
gramma, waarvan enkele resultaten getoond worden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de 
opzet van het experiment uiteengezet en worden de resultaten gepresenteerd. Tenslotte 
worden hieruit in hoofdstuk 4 een aantal conclusies getrokken ten aanzien van de bruik
baar·heid van het simulatieprogramma en de voor- en nadelen van het gebruik van isotrope 
laserkoeling in een experimentele omgeving. 
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Hoofdstuk 2 

Analytische en numerieke 
beschrijving van het 
verstrooiingsproces 

2.1 Excitatieproces 

2.1.1 Interactie yan een 2-niveau atoom met een isotroop stra
lingsveld 

Zoals reeds in de inleiding ter sprake kwam, moeten een atoom en het omringende stra
lingsveld aan bepaalde voorwaarden voldoen om onderling te kunnen wisselwerken. Deze 
zogenaamde resonantieconditie, waarin de Dopplerverschuiving ten gevolge van de snelheid 
Va van het atoom is meegenomen, luidt 

Wa- Wz = -Ó =kVa COS 0 , (2.1) 

met Wa de bij de 2-niveau overgang passende hoekfrequentie (Fig. 1.5), k het golfgetal van 
het laserlicht en e gedefinieerd zoals in Fig. 2.1. Door de laser met frequentie Wz (rood) 
te versternmen ten opzichte van de atomaire overgangsfrequentie, wordt een axiale kracht 
uitgeoefend op het atoom. Afhankelijk van de verstemming ó = w1 - Wa bestaat er een 
grenssnelheid v6 = -ó/k, waarbij de atomen niet meer verder afgeremd kunnen worden. 
De kegel in Fig. 2.1 sluit zich dan. 

Wanneer aan de resonantievoorwaarde voldaan wordt, kan een 2-niveau atoom in het be
nedenniveau een foton absorberen. Het neemt hierbij de energie en de impuls van het foton 
in zich op en raakt in een aangeslagen toestand (het bovenniveau). Van hieruit zijn twee 
vervalsprocessen mogelijk. Het ene vervalsproces is spontaan verval, waarbij het atoom, 
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Figuur 2.1: De hoek e waaronder het atoom resonant licht ziet, verandert naarmate de 
snelheid van het atoom verandert. 

typisch na een tijd gelijk aan de natuurlijke levensduur r(= 1/f), het foton spontaan weer 
uitzendt in een willeke'Urige richting. Hierbij valt het atoom energetisch gezien terug naar 
het benedenniveau en ondergaat het een impulsverandering tegengestelel aan en even groot 
als die van het uitgezonden foton. Het andere vervalsproces is gestimuleerd vervaL afhanke
lijk van de intensiteit van het stralingsvelcl kan een aangeslagen atoom ook onder invloed 
van het aanwezige stralingsvelcl vervallen. Het verval wordt clan gestimuleerd door een 
'langskomencl' foton dat deel uitmaakt van het stralingsvelcl. Het atoom zal zijn foton clan 
in precies dezelfde richting uitzenden als waarin het 'langskomende' foton zich beweegt. 
De impulsverandering van het atoom zal clan ook tegengestelel aan die richting zijn. 

Deze processen liggen ten grondslag aan iedere vorm van laserkoeling. De mogelijkheid 
om atomen op deze manier te kunnen manipuleren komt voort uit het willekeurige karak
ter van de spontane emissie. Gemiddeld over een groot aantal absorptie-spontane emissie 
cycli wordt er een netto kracht uitgeoefend op het atoom (Fig. 2.2). Bij het gebruik van 

mv . ... 

~ mv-hk 
.~ ... 

hk 

hk 1 

~a 

b 

~ I 

Flaser ' 

c 

Figuur 2.2: Netto kracht die uitgeoefend wordt bij 
een groot aantal absorptie-spontane emissie cy
cli. a) Absorptie van een foton met impuls nk 
uit een bepaalde richting. b) Het aangeslagen 
atoom heeft een snelheidsverandering ondergaan 
ter waarde van nkjm. c) Vanwege het willekeurige 
karakter van spontane emissie, zal de netto snel
heidsverandering ten gevolge van een groot aantal 
spontane emissies nul zijn. 

een gerichte laserbundel hebben absorptie-gestimuleerde emissie cycli geen netto impuls
veranclering van het atoom tot gevolg. Dit in tegenstelling tot de situatie in een isotroop 
stralingsvelcl, waarop de rest van dit verhaal betrekking heeft. 
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Om de bovengenoemde processen op een fenomenologische manier te beschrijven wordt 
verondersteld dat de atomen twee discrete energieniveaus Eg en Ee hebben met Ee- Eg = 
nwa (Fig. 2.3), met Ng atomen in het benedenniveau en Ne in het bovenniveau. 

--e---~--------·'--Eg 
Ng,9g 

Met de overgangskansen [17, 18] 

Figuur 2.3: Overgangssnelheden voor 
absorptie, spontane en gestimuleerde 
emissie in een 2-niveau atoom. De 
bezettingsgraad van beneden- en bo
venniveau is Ng respectievelijk Ne. de 
ontaardingsgraad van beneden- en bo
venniveau is gg respectievelijk 9e· 

(2.2) 

voor absorptie, spontane emissie en gestimuleerde emissie respectievelijk (zoals aangegeven 
in Fig. 2.3), worden de vergelijkingen voor de deeltjesbalans [1]: 

(2.3) 
7\T 7\T 

.lVg -he ' 

met Uw ( w) de spectrale energiedichtheid. Uit een beschouwing waarbij de atomen in stra
lingsevenwicht ( ive = Ng = 0) zijn met een zwarte straler (thermisch evenwicht) volgt als 
uitdrukking voor de spectrale energiedichtheid 

(2.4) 

met de Einsteincoëfficiënten 

A eg r, 

Beg 
1f2C3 

r fiw3 ' 
(2.5) 

Bge 9e B - eg' 
9g 

waarin gg en 9e de outaardingen van het beneden- respectievelijk bovenniveau zijn. Met 
de aanname N9 + Ne = 1 vinden we voor de relatieve bezetting Ne van het bovenniveau 
de uitdrukking 
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s~e s 
Ne = 

1 
- Ng = S~e + S~g + r - 2 + s ( 1 + ~) 

In dit verband wordt de verzadigingsparameter s gedefinieerd als 

Si 
s = 2____f!_!_ r , 

(2.6) 

(2.7) 

gebaseerd op de overgangskans S~e voor absorptie. Naast deze microscopische definitie kan 
s ook uitgedrukt worden in de energieflux I (Js- 1m-2) van de laser 

(2.8) 

met / 0 een referentiewaarde waarvoor geldt dat S~e = r /2. 

Door de absorptie-, spontane emissie- en gestimuleerde emissiesnelheden uit te drukken in 
de verzadigingsparameter skanuitspraak gedaan worden over de vermogensafhankelijkheid 
van deze processen: 

r 2+ sf!.9.. 
S' . Ng = s- . ge Rs + Ri 

ge 2 2 + S ( 1 + ~) = eg eg ' 

s;g · Ne = r · t ) , 
2 + s 1 + gg. ge 

(2.9) 

si . N = 9g s !: . s 
eg . e 9e 2 2 + S ( 1 + ~) 

Voor lage waarden van s (lage laservermogens) geldt 

R~e 
r 

s « 1: ~ -s 
2 ' 

R!g 
r 

(2.10) ,...., -s ,...., 
2 , 

R~g ,...., gg r s2 

,...., ---
' 9e 2 2 

terwijl voor hoge waarden van s (hoge laservermogens) geldt 

R~e 
r s 

s » 1: ~ 

2 (~+1)' 

R!g 
r 

(2.11) ~ 

(1 + ~) 

R~g 
r s ,...., ,...., 

2 (~ + 1) 
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s-parameter 

Figuur 2.4: Verloop van de evergangs
snelheden voor spontane en gestimu
leerde emissie als functie van de verza
digingsparameter s. Met stippellijnen 
zijn de limietgevallen aangegeven voor 
hoge en lage waarden van s. De gete
kende verbanden zijn gebaseerd op de 
vgln. (2.9) t/m (2.11). 

In Fig. 2.4 is te zien hoe de overgangssnelheden voor spontane en gestimuleerde emissie 
afuangen van de verzadigingsparameter s. Ook de limietgevallen voor hoge en lage waarden 
van s ZIJn aangegeven. 

Naast de gewenste netto afremming of versnelling treedt als gevolg van het willekeurige 
karakter van de absorptie-emissie processen diffusie op, onder te verdelen in longitudinale 
en transversale diffusie. De longitudinale diffusie is uitsluitend te wijten aan de absorptie
spontane emissie cycli. Voor een groot aantal absorptie-spontane emissie cycli N is dit · 
effect verwaarloosbaar, aangezien de afremming met N schaalt. terwijl de longitudinale 
snelheidsspreiding O"v

11 
evenredig is met .;N. In het geval van een isotroop lichtveld wordt 

de transversale diffusie niet alleen veroorzaakt door absorptie-spontane emissie cycli, maar 
ook door absorptie-gestimuleerde emissie cycli. Daarom wordt de transversale diffusie 
opgedeeld in twee bijdragen: spontane diffusie en gestimuleerde diffusie. Gestimuleerde 
diffusie is typerenel voor het gebruik van een isotroop lichtveld. De bijdrage aan de diffusie 
van dit effect is in voorgaande onderzoeken onderschat. Naarmate de axiale snelheid van 
de atomen kleiner wordt, groeit de divergentie (v1_!vu) en daarmee de diameter van de 
atoombundeL Om deze uitwaaiering minimaal te houden kan deze techniek het best vlak 
voor het strooicentrum gebruikt worden. 

2.1.2 Transversale diffusie 

In een isotroop lichtveld hoeft het foton dat 'assisteert' bij gestimuleerde emissie niet 
uit dezelfde (azimuthele) richting te komen als het geabsorbeerde foton (Fig. 2.5). Op 
deze manier ondervindt het atoom bij een absorptie-gestimuleerde emissie cyclus een netto 

13 



---~---··········· ·- :·~· e v 
',,·........... a 

····<::: .... :. ·-·-----

Figuur 2.5: Introductie van netto transversale snelheidsverandering ten gevolge van een 
absorptie-gestimuleerde emissie cyclus. In het linker plaatje wordt een foton geabsorbeerd 
onder een azimuthele hoek :.p1 . In het rechterplaatje vindt gestimuleerde emissie plaats 
onder een hoek :.p2 die in het algemeen ongelijk is aan :.p1 . 

transversale snelheidsverandering ter grootte van 

áv1. = 2vrsinB lsin [('Pl- 'P2)/2]1 , (2.12) 

waarin Vr = !ik/ ma de recoilsnelheid als gevolg van het foton is. 

Om de effecten hiervan zo eenvoudig mogelijk te bestuderen wordt uitgegaan van een 
situatie waarbij het stralingsveld dezelfde frequentie heeft als de atomaire overgang ( b = 0). 
Er is dan geen sprake van afremming, want de atomen 'zien' alleen resonant licht vanuit een 
richting loodrecht op hun voortplantingsrichting ( e = 90°). Het effect .6-v 1. wordt dan alleen 
bepaald door de azimuthele hoek :.p waaronder absarpties en emissies plaatsvinden. Op 
basis van een mndom-walk beschouwing [19] in de snelheidsruimte kunnen de afzonderlijke 
bijdragen van absorptie, spontane emissie en gestimuleerde emissie aan de transversale 
diffusie berekend worden. 

Absorptie speelt zich af in het vlak, loodrecht op de bundelas, zodat na N absarpties geldt 

(J2 = N (lik )2 . 
V.L,abs m (2.13) 

Spontane emissie is een willekeurig proces in de ruimte, zodat de transversale bijdrage na 
Nsp spontane emissies gegeven wordt door 

0"2 = ~N (!ik)2 . 
V.L,sp 3 sp m (2.14) 

De factor 2/3 verschijnt omdat we het spontane emissieproces hier slechts in twee dimensies 
beschouwen. 
Gestimuleerde emissie vindt wederom in het vlak loodrecht op de bundelas plaats zodat 
voor Nst gestimuleerde emissies een analoge uitdrukking als (2.13) wordt gevonden 

2 lik 2 
(Jv = Nst (-) ' 

.L,st m (2.15) 
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waarbij geldt dat N = Nsp+Nst· Voor de standaarddeviatie O"vl. in de transversale snelheid 
na Nsp absorptie-spontane emissie cycli en Nst absorptie-gestimuleerde emissie cycli levert 
dit op 

O"vl. = 
5 nk 
-Nsp + 2Nst -
3 m 

(2.I6) 

Op basis van de Einstein-vergelijkingen (2.3) is een numeriek model ontwikkeld [I5, I9, 20], 
waarmee gesimuleerd kan worden wat de snelheidsverandering van een atoom is dat de 
trilholte doorloopt met een bepaalde beginsnelheid. Voor het gemak komen alle deeltjes de 
trilholte precies over de as binnen, dat wil zeggen met ideale divergentie f::l() = 0. Dan volgt 
uit het eerder beschreven diffusie-proces dat de uiteindelijke transversale snelheidsverdeling 
Gaussisch behoort te zijn. Uitgaande van een I-dimensionale, genormeerde Gauss-kromme 

P(x)·dx= I exp{-x
2

2
}dx, 

,.,(2ii 0" x 2 0" x 
(2.I7) 

volgt voor de transformatie van een 2-climensionale Gauss-kromme in x en y met breedte 
O" naar een I-dimensionale Gauss-kromme in r 

I { x2 + y2 
} r { r2 } P(:r)P(y) · clxcly = --

2 
exp -

2 
clxcly = P(r) · rclrcl'P = 2 exp --

2 
clr . 

27rO" 20" 0" 20" 
(2.I8) 

Hiermee is het duidelijk dat O" van de Gauss-kromme in de racliële beschrijving gelijk is aan 
O" in de cartesiscl1e beschrijving. In Fig. 2.6 is te zien, dat dit bij een Monte Carlo simulatie 
met IO 000 deeltjes inderdaad het geval is. De verstrooiing in x- en y-richting is normaal 
verdeeld. Het verschil tussen O" x en O"y is een maat voor de onnauwkeurigheid: !:lO" I O" is 
ongeveer I% in overeenstemming met !:lN IN = N-112 voor Poissonst atistiek. Integratie 
over de azimuthele hoek 'P levert de radiële afhankelijkheid op in het plaatje rechtsboven, 
waarbij gedeeld wordt door 27rr. 

In een laboratoriumexperiment zal de initiële verdeling geen delta-functie zijn, maar be
paald worden door het bronprofiel in combinatie met de bunclelclefiniërencle eliafragma's en 
kleine hoek verstrooiing aan het achtergrondgas ( app. C). Het gemeten profiel na diffusie 
moet clan overeenkomen met een convolutie van de initiële verdeling met de Gauss-verdeling 
die de diffusie beschrijft. 

2.2 Trilholte voor isotroop stralingsveld 

2.2.1 Fotonflux van de wand W(z) 

Het vereiste isotrope lichtveld wordt gecreëerd in een cilindrische trilholte, gemaakt van 
Spectraion [2I], een diffuus verstrooienel materiaal. De intensiteit van het gereflecteerde 
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Figuur 2.6: De gesimuleerde hoekverdeling als gevolg van transversale diffusie voor een 
Monte Carlo berekening met 10 000 Ar* -atomen en een laservermogen van 1.8 mW. 
voor 15 = 0. De getrokken lijnen zijn Gauss-fits. 

licht beantwoordt aan een cosinus-verdeling 

P(B) = cos e , (2.19) 
7f 

zoals te zien is in Fig. 2.7. Deze verdeling is op 1 genormeerd. Aangezien de laserbundel 
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Figuur 2.7: Reflectie aan een diffuus 
verstrooiend materia a I. De vierkant
jes zijn meetpunten van de verstrooide 
lichtintensiteit als functie van de hoek 
e op constante afstand van het strooi
centrum [20] . 



slechts op één positie ingekoppeld wordt in de trilholte (in het midden), dient de reflectieco
efficiënt R van het materiaal zo hoog mogelijk te zijn (R ~ 0.99), opdat de intensiteits
verdeling over de as van de trilholte minimaal varieert. Spectraion is een volumereflector, 
waardoor de vorm van het oppervlak van invloed is op de reflectiecoëfficiënt [16]. 

In een gesloten trilholte zal het gemiddeld aantal reflecties per foton 1/(1 - R) bedragen, 
een uitdrukking die zeer gevoelig is voor de waarden 0 < (1 - R) « 1. De trilholte die 
gebruikt wordt, heeft aan weerszijden een kleine opening om de atomen te laten passeren, 
wat resulteert in een kleine verliesfactor f voor fotonen die de trilholte via deze openingen 
verlaten. De trilholte kan nu gekarakteriseerd worden door de fotonflux W(z) (m-2) die 
van de wand komt per foton dat de trilholte binnenkomt. Deze fotonflux hangt uiteraard 
af van de axiale coördinaat. Bij een oppervlak A van de trilholte is de gemiddelde waarde 
van W gelijk aan [15] 

< w >= (1 -!) R . 
(1- R)A 

(2.20) 

In een isotroop lichtveld mag de beweging van de fotonen beschreven worden met een 
random walk proces. In tegenstelling tot een bol-geometrie is de aanwezigheid van een 
isotroop lichtveld in een cilindergeometrie niet triviaal. Bij een te kleine lengte-diameter 
verhouding L/ D verliezen we teveel fotonen aan de uiteinden van de trilholte waardoor 
het gemiddeld aantal fotonreflecties ver beneden 1/(1 - R) zakt. Bij een te grote L/ D is 
het licht voornamelijk geconcentreerd in het midden en wordt de trilholte niet voldoende 
homogeen gevuld. Aardema heeft aangetoond dat bij een reflectiecoëfficiënt van R = 0.992 
een optimale lichtverdeling gevonden wordt voor L/ D ~ 20 [15, 20, 22]. 

De trilholte-configuraties die in de experimenten gebruikt zijn, staan schematisch weerge
geven in Fig. 2.8. Als de reflectiecoëfficiënt Re en de verliesfactor f van de cilindrische 

L 
z 

17 mm 14.5 mm 9.5 mm 16 mm 9.5 mm 

Figuur 2.8: Dwarsdoorsnede van de cilindrische (links) en bolvormige (rechts) trilholte 
die gebruikt zijn om het isotrope lichtveld te creëren. 

trilholte bekend zijn, kan de fotonflux W(z) als functie van de axiale coördinaat berekend 
worden. Aangezien hiervoor geen analytische formules beschikbaar zijn wordt, in analogie 
met berekeningen van een vrije moleculaire stroming door een buis [23], gebruik gemaakt 
van een Monte Carlo simulatieprocedure [15, 20]. Fotonen komen binnen in het midden 
van de trilholte en reflecteren aan de wand met kans Re· De afstand die het foton tussen 
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twee reflecties in axiale richting aflegt, wordt bepaald door twee random-getallen (o:, {3), 
die volgens de cosinusverdeling (vgl. (2.19)) de hoeken van de reflectie bepalen. De ci
lindrische trilholte wordt opgedeeld in N cilinderringen en er wordt per ring bijgehouden 
hoeveel reflecties er zijn geweest. Dit bepaalt de fotonflux van de wand en dus ook W(z). 

Voor een bolvormige trilholte is de fotonflux onafhankelijk van de axiale coördinaat. De 
uitdrukking voor Wb in een bolvormige trilholte met oppervlak Ab en reflectiecoëfficiënt 
Rb luidt dan 

(2.21) 

Er wordt gecorrigeerd voor de twee gaten in de bol door een aanpassing van de reflectieco
efficiënt 

(2.22) 

met A9 het oppervlak van een gat en R 9 ~ 0. 70 de effectieve reflectiecoëfficiënt van het 
gat. In Fig. 2.8 is te zien dat aan de bolvormige trilholte twee cilindrische uiteinden zitten. 
Dit is noodzakelijk om de reflectie-eigenschappen te behouden, aangezien het materiaal een 
volumereflector is. Van de uiteinden wordt vV(z) bepaald met een analoge Monte Carlo 
simulatie als bij de cilindrische trilholte, met als verschil dat de fotonflux nu homogeen 
verdeeld aan een zijgat wordt aangeboden. De aanwezigheid van deze cilindrische uiteinden 
verklaart tevens de reflectiecoëfficiënt R 9 in vgl. (2.22). 

In Fig. 2.9 is te zien, dat de fotonflux in de cilindrische trilholte flink inzakt voor een iets 
kleinere waarde van Re, terwijl de bolvormige trilholte een gemiddeld lagere. maar wel 
meer homogene verdeling van de fotonflux heeft (de afvallende flanken worden veroorzaakt 
door de cilindrische uiteinden van de bol vormige trilhol te). 
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Figuur 2.9: Fotonflux-verdeling over 
de wand van de trilholte in axiale rich
ting. De punt-streep lijn geeft de ver
deling in een bolvormige trilholte met 
Rb = 0.992 weer, de getrokken lijn en 
de stippellijn de verdeling in een cilin
drische trilholte met Re = 0.968 en 
Re = 0.900 respectievelijk. 



2.2.2 Spectrale energiedichtheid Uw(w) 

Om de kracht te kunnen bepalen die in een isotroop lichtveld op een atoom wordt uitgeoe
fend, is de spectrale energiedichtheid Uw(w) (Jm-3s) nodig: de energie van het stralingsveld 
per frequentie- en volume-eenheid. 

Met behulp van een fiber wordt laserlicht met frequentie w1 en vermogen P ( Js-1 ) ingekop
peld in de trilholte. De atomen bewegen langs de symmetrie-as van de trilholte. Conform 
de resonantieconditie (2.1) zien de atomen resonant licht in een kegel met tophoek e, zoals 
weergegeven in Fig. 2.10. We zoeken een uitdrukking voor de spectrale energiedichtheid 

·· ... 

atoom 

Figuur 2.10: Situatieschets van een ci
lindrische trilholte, waarin een atoom 
een stralingsveld passeert. De tril
holte kan verdeeld worden in afzon
derlijke ringen met straal r en dikte 
dz, met een corresponderend opper
vlak van 27rr dz. 

Uw(wa; Za, va) die een atoom, bewegend met snelheid Va op positie Za in de trilholte onder
vindt. In Fig. 2.11 staan de coördinaten afgebeeld zoals ze in deze beschrijving gehanteerd 
worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om de positie van het atoom ten opzichte 
van een wandelement uit te drukken. Ten eerste met behulp van de axiale coördinaat 
z8 = Za + z. Ten tweede via de tophoek cos e = z/(z2 + r 2

)
112. Ten derde, wanneer het 

atoom beweegt, kan de frequentieverschuiving Wa -Wz =kva cos e gebruikt worden. Bij een 
ingekoppeld laservermogen P is de gereflecteerde lichtintensiteit per oppervlakte eenheid 
van de wand <I>(z) = W(z) x P (Jm-2s-1 ). Het geheel is cilindersymmetrisch zodat een 
bijdrage in de lichtintensiteit van een cilinderring met een breedte dz gegeven wordt door 
<I>(z) · 27rr dz. 

De intensiteit ten gevolge van een wandelementje op afstand l is evenredig met 1/!2 = 
1/(z2 + r 2) (Fig. 2.11). Volgens de cosinusverdeling (2.19) is de hoeveelheid intensiteit 
( Js- 1 ) die vanuit de cilinderring in de goede richting wordt uitgezonden dan 

<I> . 27rr dz . cos( 7r /2 - 0) . _.!_ = <I> 2r2 3 dz ' 
7r [2 (z2 + r2)2 

(2.23) 

waarbij de relatie cos(7r/2- 0) = sinO = r/(z2 + r 2)112 gebruikt is. De energiedichtheid 
duz(za, va) (Jm-3 ) ter plaatse van het atoom ten gevolge van de cilinderring wordt verkregen 
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Figuur 2.11: Een atoom dat zich door 
de trilholte voortbeweegt neemt een 
wandelementje op afstand l waar on
der een ruimtehoek dO = 1/l2 = 
1/(z2 + r 2

). 
-----®· .. ___ _\l _____________ -+-------

Va 

door deze intensiteit te delen door de lichtsnelheid 
? 2 . 

d1Lz( Va) = Uzdz =<I> ~r 3 dz . 
c(z2 + r2)2 

(2.24) 

Nu moeten we deze energiedichtheid duz(za, va) vertalen naar het frequentiedomein. zo
dat vve de absorptiesnelheid kunnen berekenen door middel van een convolutie met het 
genormeerde Lorentzprofiel van de overgang 

r 1 
L(w- Wo, r) = 27r (w- wo)2 + (r /2)2 (2.25) 

met r (ç 1
) de vervalssnelheid [19] en 

00 I L(w-w0 )dw=1. (2.26) 
-oo 

Deze transformatie van het plaatsdomein naar het frequentiedomein is afgebeeld in Fig. 2.12. 
De Jacobiaan voor deze transformatie is 

(2.27) 

zodat de uitdrukking voor Uw gelijk is aan: 

dz 2<I> 
Uw(wa; Za, Va)dw = Uz(za(w), Va)-d dw = -k -dw. (2.28) 

W VaC 
De snelheidsafhankelijkheid ontstaat door de eindige breedte r van het Lorentzprofiel. Als 
gevolg van het Doppler-effect lijken de resonante fotonen afkomstig van een cilinderring 
met breedte dz = fl/ (kv(1- cosB)), met l = (z 2 + r 2) 112 . 

De excitatiesnelheid van de atomaire overgang wordt nu volledig gekarakteriseerd door de 
verzadigingsparameter s: 

00 

s(za, Va) = ~~; I L(wa- Wo, r)Uw(wa; Za, Va)dwa , (2.29) 
-oo 

met B9e de Einsteincoëfficiënt voor excitatie (vgl. (2.5)). 
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2.3 Monte Carlo simulatieprogramma· voor deeltjes
banen 

2.3.1 Simulatie van het diffusieproces 

Bovenstaande vergelijkingen zijn numeriek geïmplementeerd in een Monte Carlo simula
tieprogramma, dat de snelheidsverandering berekent van atomen die met een bepaalde 
beginsnelheid over de as de trilholte binnenkomen. De waarschijnlijkheid van absorptie en 
emissie wordt bepaald aan de hand van de Einsteincoëfficiënten (2.5) en de intensiteit van 
het plaatselijke stralingsveld Uw(wa; Za, va)· In deze Monte Carlo methode is de atomaire 
lijnbreedte meegenomen in combinatie met de hoek e, die volgt uit de resonantieconditie 
(2.1). De verzadigingsparameter s wordt bepaald uit de Lorentzverdeling, gewogen met de 
spectrale energiedichtheid volgens vgl. (2.29). 

De invoer van het simulatieprogramma bestaat uit de Monte Carlo simulatie van W(z) 
zoals beschreven in par. 2.2.1, het aantal atomen n, het laservermogen P, de verstemming 
b van de laserfrequentie en een tijelstapt die afhankelijk is van de levensduur van het atoom 
[19]. De berekeningen werden uitgevoerd op een IBM RISC6000 systeem, met een typische 
rekentijd van één uur voor 10 000 atomen, sterk afhankelijk van de snelheid van de atomen 
en de intensiteit van het lichtveld. Als uitvoer van het programma wordt voor ieder atoom 
Vx, Vy en Vz aan het einde van de trilholte gegeven, samen met het totale aantal absorpties, 
spontane en gestimuleerde emissies. Met behulp van deze gegevens kan verdere verwerking 
op PC-niveau plaatsvinden. 
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2.3.2 Test van het simulatieprogramma 

Het simulatieprogramma voor de deeltjesbanen is in het verleden reeds in velerlei op
zichten getest [19]. Om het speciaal voor een ó = 0 situatie te testen wordt een een
voudig geval bekeken, waarover ook op analytische basis uitspraak kan worden gedaan. 
We verdelen de lichtintensiteit (P = 1.8 m W) homogeen over de gehele trilholte, met 
W ( z) = W = 1. 9 x 105 m - 2 constant en nemen de frequentie van het licht gelijk aan de 
atomaire overgangsfrequentie (w1 = wa)· Voor de snelheid waarmee het deeltje de trilholte 
axiaal binnenkomt wordt typisch Va = Vz = 480 mÇ1 gekozen. Aangezien de resonantie
hoek e in dit geval 90° is, wordt deze axiale snelheid niet beïnvloed door het stralingsveld. 
Het proces is dus onafhankelijk van z geworden. De 'analytische' verzadigingsparameter sa 
is nu constant en kan met vgl. (2.29) berekend worden, omdat Uw= 2il!/(kvac) =constant 
buiten de integraal mag worden gehaald, terwijl de Lorentz-integraal op 1 genormeerd is. 
Met de getalwaarden voor Ar* (Tabel 2.1) volgt dan sa= 0.347. 

Met dezelfde invoerparameters is een Monte Carlo simulatie opgestart voor 1000 deeltjes, 
waarvan de resultaten vermeld staan in Tabel 2.1. 

Tabel 2.1: Monte Carlo simulatie van de interactie van Ar*-atomen met een 
isotroop lichtveld. 

Invoerparameters 
Argon massa m :39.948 u 

overgangsfrequentie Wa 2.321 x 1015 çl 
atomaire lijnbreedte r 5.8 x 106 · 21r s- 1 

ontaarding benedenniveau 9g 5 
ontaarding bovenniveau 9e 7 
snelheid Va 480mç1 

Laser golfgetal k 7.7423848 x 106 m- 1 

vermogen p 1.8mW 
verstemming ó OMHz 

Overig fotonflux van de wand w 1.9 x 105 m- 2 

aantal atomen N 1000 

Resultaten 
gem. aantal spontane em. Nsp 321.887 
gem. aantal gestimuleerde em. Nst 39.652 
verzadigingsparam eter Sn 0.345 t 
opblazing O"v l. 0.305 ms- 1 + 

t Deze waarde is berekend op basis van vgl. (2.30) volgens Sn = 2(gefg9 )(Nst/Nsp), terwijl voor de 

analytische waarde geldt dat Sa= (gefg9 ) · (47r2c3 fnwf) · (PW/va) = 0.347. 

t De met behulp van vgl. (2.16) berekende opblazing komt goed overeen met de waarde av_j_ = 0.304 mÇ 1 

die gevonden wordt uit een Gauss-fit zoals in Fig. 2.6. 
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Op basis van de verhouding tussen het gemiddeld aantal spontane en gestimuleerde emissies 
is eenvoudig de numeriek bepaalde verzadigingsparameter Sn af te leiden. Uit de vgln. (2.2), 
(2.7) en (2.5) volgt: 

Sn = 2 s~e = 2 9e s~g = 2 9e Nst . 
r g9 r g9 Nsp 

(2.30) 

De verzadigingsparameter volgend uit de simulatie is hiermee Sn= 0.345 (Tabel 2.1). De 
goede overeenstemming tussen sa en Sn bevestigt de juiste interpretatie van het diffusie
proces in het simulatieprogramma. Ook d~ loodrechte opblazing van de atomen kan uit 
de simulatie worden bepaald. Dit kan op twee manieren: rechtstreeks via het invullen 
van vgl. (2.16) of uit een Gauss-fit van de eindverdeling van de atomen soortgelijk als in 
Fig. 2.6. In Tabel2.1 is te zien dat ook deze beide waarden een zeer goede overeenstemming 
vertonen. 

2.3.3 Simulaties van cilinder- en bolconfiguratie 

Het diffusieproces wordt beïnvloed door de snelheid van de atomen, het vermogen dat 
ingekoppeld \vorclt en de vorm en reflectiecoëfficiënt van de trilholte. Om dit te onderzoeken 
zijn een aantal simulaties uitgevoerd waarbij de betreffende parameters gevarieerd werden. 
In Fig. 2.13 zijn enkele simulaties weergegeven van elk 10 000 atomen. waarbij steeels één 
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Figuur 2.13: Radiële verdeling van 
atomen op het detectoroppervlak, ge
simuleerd voor verschillende lichtin
tensiteit, deeltjessnelheid en trilholte 
configuratie. De markers geven de uit
komsten van de simulatie weer, de ge
trokken lijnen zijn Gauss-fits volgens 
vgl. (2.31). De bijbehorende a-r's zijn 
aangegeven met als afstand tussen tril
holte en detector L = 2567 mm. 

parameter gevarieerd werd. De door de puntenwolken getrokkenlijnen zijn gefit met behulp 
van een kleinste kwadraten methode, op basis van de formule: 

f(T)dT = C · exp { -T:} · 27r T · clT , 
2o-r 
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Figuur 2.14: Simulatie van de vermogensafhankelijkheid van de opblazing (J"r voor de 
cilindrische trilholte (a) en de bolvormige trilholte (b), bij verschillende deeltjessnelheden. 

De (J"r uit deze verdeling wordt gebruikt als maat voor de opblazing van de atoombundel 
na het diffusieproces. Als afstand tussen trilholte en detector is gebruikt L = 2567 mm. 

De vermogensafhankelijkheid van de opblazing is voor de beide trilholte configuraties weer
gegeven in Fig. 2.14 (a) en (b), voor diverse beginsnelheden. Hierin is te zien dat (J"r 

cilinder bol 

P (mW) P (mW) 

Figuur 2.15: Splitsing van de interacties in spontane en gestimuleerde cycli als functie 
van het laservermogen in de trilholte. De simulaties zijn uitgevoerd voor de cilindrische 
trilholte (a) en de bolvormige trilholte (b ). bij deeltjessnelheden variërend van 330 ms-1 

tot 1080 mÇ
1

. De verzadigingsparameter s varieert als functie van snelheid en vermogen 
tussen s :::::: 0.02 en s :::::: 3. 
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ongeveer schaalt met P 112
. Om dit te begrijpen is in Fig. 2.15 het aantal spontane en ge

stimuleerde cycli uitgezet als functie van het laservermogen voor de cilindrische trilholte (a) 
en de bolvormige trilholte (b). De verhouding van gestimuleerde en spontane cycli bepaalt 
de verzadigingsparameter s volgens vgl. (2.7). Deze blijft voor alle gebruikte laservermo
gens kleiner dan 3 in de cilindrische trilholte en kleiner dan 1 in de bolvormige trilholte. 
Dit betekent dat we ons in het linker gebied van Fig. 2.4 bevinden. Volgens vgl. (2.8) is s 
evenredig met het laservermogen Pin de trilholte. Voor s « 1 (lage vermogens) verloopt 
het aantal spontane emissies Nsp evenredig met P en het aantal gestimuleerde emissies 
Nst evenredig met P 2

, zoals voorspeld in vgl. (2.10). In de buurt van s = 1 neemt de 
helling zichtbaar af en voor s » 1 zal de helling naderen naar de limietgevallen beschreven 
in vgl. (2.11). De opblazing O"r = O"vl_ • L/v11 wordt berekend uit het aantal spontane en 
gestimuleerde emissies via het wortelverband van vgl. (2.16). Vanwege het overheersende 
karakter van de spontane cycli bij deze lage waarden van s is O"r evenredig met P 112 zoals 
bleek in Fig. 2.14. 
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Figuur 2.16: Simulatie van de snelheidsafhankelijkheid van de opblazing O"r voor de 
cilindrische trilholte (a) en de bolvormige trilholte (b), bij verschillende lichtintensiteiten. 

Ook de snelheidsafhankelijkheid van het diffusieproces is onderzocht. Zoals te zien is in 
Fig. 2.16 bestaat er een omgekeerd kwadratisch verband tussen O"r en v. Om dit verband 
te begrijpen bekijken we de snelheidsafhankelijkheid van de verzadigingsparameter s in 
vgl. (2.7). Met behulp van de uitdrukkingen (2.2) en (2.28) volgt dat s"' 1/vil· Zodoende 
laten de limietgevallen in vgl. (2.10) voor de absorptie- en spontane emissiesnelheid bij 
kleine waarden van s ook een 1jv11 -afhankelijkheid zien. Vermenigvuldiging van deze snel
heden met de interactietijd in de trilholte (~t = L/vu) levert een evenredigheid Nsp"' v~ 2 • 
Uit vgl. (2.16) volgt dan dat O"vl_ "'1/v11 , zodat O"r = O"vl_ • Lfvll "'1/vrr. 

Tenslotte kan de invloed van de reflectiecoëfficiënt van de trilholte bekeken worden. Indien 
de reflectiecoëfficiënt van een experimentele trilholte onbekend is kan deze door vergelijking 
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Figuur 2.17: Spreiding Clr als func
tie van het vermogen P in de bol
vormige trilholte bij diverse reflectieco
efficiënten. Met behulp van dit plaatje 
kan uit experimentele data de reflec
tiecoëfficiënt van de trilholte bepaald 
worden. 

met simulaties bepaald worden. In Fig. 2.17 is voor de bolvormige trilholte te zien hoe 
groot de invloed is van een kleine veranclering van de reflectiecoëfficiënt. 
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Hoofdstuk 3 

Diffusie-experimenten aan Ar* 

3.1 De bundelopstelling 

3.1.1 De metastabielenbundel 

De Ar*-atomen worden geproduceerd in een gasontlading met een brontemperatuur van 
450 K. Door supersone expansie via een nozzle ( <))0.5 mm) naar een vacuümkamer ont
stàat er een bundel met een typische voorwaartse snelheid vil = 690 mÇ 1 en een spreiding 
6.vnvHM = 300mÇ1

. Deze bron (Fig. 3.1 (1)) kan ook gekoeld worden met vloeibare 
stikstof tot een temperatuur van T = 170 K [3]. De voorwaartse snelheid is in dit geval 
typisch vil= 420ms- 1 , met een spreiding van 6.vFwHM = 150ms-1 . Door een skimmer (2) 
met diameter çl>l.O mm bij de bron en een diafragma (5) van <))0.3 mm vlak voor de trilholte 
wordt de divergentie van de bundel geometrisch beperkt tot 6.8 ~ 0.45 mrad, zodat de 
spreiding van de loodrechte snelheidscomponent klein is: 6.v.l < 0.15 ms- 1 . Het diafragma 
van <PO. 7 mm ( 4) zorgt voor extra afscherming van verstrooide deeltjes achter de bron, die 
anders op de detector terecht zouden kunnen komen. 

De axiale snelheid van de atomen wordt bepaald via een time-of-fiight (TOF) methode. De 
mechanische chopper (3) laat elke omwenteling een groepje atomen door. Vervolgens meten 
we de looptijd 6.t die de atomen nodig hebben om de afstand tot de metastabielendetector 
(7) te overbruggen. Met een afstand tussen chopper en detector L 1 = 3774 mm wordt de 
axiale snelheid bepaald door vil = Ld 6.t. Aangezien bij laserverstemming 8 = 0 de axiale 
snelheid niet beïnvloed wordt, is het geen probleem dat de chopper vóór de trilholte staat. 
De loodrechte snelheidscomponent van de atomen wordt bepaald door diffusie-effecten in 
de trilholte en wordt gemeten met behulp van een 2-dimensionale plaatsgevoelige detector: 
V.L = (6.r/L2)v 11 , met 6.r de uitwijking ten opzichte van de bundelaster plaatse van de 
detector en L 2 de afstand van de trilholte tot de detector. 
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Spectraion trilholte 

Chopper, 65 Hz Fiber, 811 nm 
Detector, MCP 

* Ar -Bron 

CD ®® @529mm® ® 
L2=2567 mm 

(J) 
(2700 mm) 

..... L1=3774 mm .... 
4242 mm 

17.4x1 o·6 mbar 1 3.0x1 0"6 mbar 13.2x1o·
7

1 1. 7x1 0"6 mbar 

Figuur 3.1: Opzet van het experiment voor TOF-meting en plaatsafhankelijke detectie 
van Ar*-atomen onder invloed van een isotroop lichtveld. (1) (LNz-gekoelde) bron, 
(2) skimmer rjll.O mm, (3) mechanische chopperschijf, ( 4) diafragma <PO. 7 mm, (5) dia
fragma rp0.3 mm, (6) Spectraion trilholte, (7) 2-dimensionale plaatsgevoelige detector. 

3.1.2 De trilholte 

De optische trilholte is gemaakt van een cilindrische staaf Spectralon [21], een diffuus 
verstrooiend materiaal van samengeperste Teflon-microbolletjes ( rp ~ 1 p,m) met een reflec
tiecoëfficiënt R. ~ 0.99. De intensiteitsverdeling van het verstrooide licht beantwoordt aan 
de cosinusverdeling, zoals besproken in par. 2.2.1. De buitendiameter van de Spectralon 
cilinder is 32 mm. Op basis hiervan zijn een cilindrische en een bolvormige trilholte ont
worpen (Fig. 2.8). De lengte van de cilindrische trilholte is Lc = 31 mm en de diameter 
D = 1.5 mm. De bolvormige trilholte, die uitgefreesd is in een stuk Spectralon-cilinder, 
heeft een straal R = 8 mm en twee cilindrische uiteinden van Lu = 9.5 mm lang en diameter 
D = 1.5 mm. De effectieve lengte van de bolvormige trilholte wordt hiermee Lb = 35 mm. 

Laserlicht wordt in het midden van de trilholte ingekoppeld via een multimode, optische 
fiber (Fig. 2.8). Op de buitenkant van de Spectralon trilholte is een geijkte fotodiode 
gemonteerd· die wordt gebruikt als maat voor het ingekoppeld laservermogen. Vermenig
vuldigd met de gesimuleerde fotonfluxverdeling W(z) (par. 2.2.1) levert dit de intensiteits
verdeling over de wand <I>( z) van de cilindrische trilholte. In de bolvormige trilholte is de 
wand-intensiteitsverdeling constant. In beide cilindrische uiteinden valt deze op soortge
lijke manier af als bij de cilindrische trilhol te. De discontinuïteit in vF ( z) van de bolvor
mige trilholte wordt veroorzaakt door de plotselinge verandering in de ruimtehoek die een 
wandelementje 'ziet', waardoor ook de invallende fotonflux abrupt verandert. Om in de 
bolvormige trilholte dezelfde gemielelelde wandintensiteit <I> te creëren als in de cilindrische 
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Figuur 3.2: Fotonflux van de wand 
W(z) van de cilindrische (getrokken 
lijn, linker y-as) en bolvormige trilholte 
(stippellijn, rechter y-as). Voor de 
reflectiecoëfficiënt van de cilindrische 
delen is Re = 0.968 gebruikt, het bol
vormige deel heeft Rb= 0.990. 

trilholte, is ongeveer 2.3 keer zoveel laservermogen benodigd. Dit is te zien in Fig. 3.2 
aan de verhouding tussen de verticale assen. De reden voor deze factor is gelegen in het 
geometrisch verschil tussen beide trilholten. Spectraion is een volumereflector. Dit houdt 
in dat licht het materiaal binnendringt en na vele reflecties de informatie over de oorspron
kelijke invalsrichting verliest [15, 16]. Daarom is de kromming van het oppervlak sterk van 
invloed op de reflectiecoëfficiënt. Voor een vlak stuk Spectralon wordt door de fabrikant 
een reflectiecoëfficiënt R = 0.990 opgegeven [21]. Uit een beschouwing door Van Benthem 
et al. [16] volgt een gesimuleerde reflectiecoëfficiënt Re = 0.968 voor onze cilinder met een 
binneneliameter van 1.5 mm en een wandelikte van 15.25 mm. Dit heeft grote invloed op 
de fotonflux van de wand W ( z) die evenredig is met ( 1 - R) -I. 

De reflectie-eigenschappen van Spectraion worden sterk nadelig beïnvloed door vervuiling 
(olie, vet, etc.). Vanwege de zachtheid van Spectralon is het belangrijk dat het bewerkings
proces zodanig wordt opgezet, dat het materiaal zo weinig mogelijk samengeelrukt wordt, 
omelat ook clan de reflectie-eigenschappen kunnen veranderen. 

3.1.3 De 2-dimensionale plaatsgevoelige detector 

De plaatsgevoelige detector bestaat uit een serie van drie Micro Channel Plates (MCP's) 
met een eliameter van 25 mm, gevolgd door een resistieve anode [24, 25]. Elk metastabiel 
atoom dat ]:üerop inslaat veroorzaakt een lawine van zo'n 107 elektronen (Fig. 3.3). Via 
een versnelspanning van 300 V komt de laclingswolk op de resistieve anode terecht. Van 
deze kussenvormige anode (39 x 39 mm) is de weerstanel lineair met de afstanel tot een 
hoekpunt (Fig. 3.4). Zo kan de positie (x1 , yi) waar de ladingswolk terechtkwam berekend 
worden uit de verhouding van de ladingspulsen van de vier hoekpunten: 

L Qw + Qu 
Qtot ' 

(3.1) 
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3.2kV 

Figuur 3.3: De drie Micro Chan
nel Plates. Een metastabiel atoom 
zal bij botsing met de eerste MCP 
een elektron in een capillairtje vrijma
ken. Door de spanning, die door de 
weerstanden over de MCP's verdeeld 
wordt, zal dit resulteren in een sneeuw
baleffect, waarbij ~ 107 elektronen 
vrijgemaakt worden. 

L Qol + Qu 
Qtot 

1 (3.2) 

(3.3) Qoo + Qol + QlO + Qu 

met L = 35 mm. Daarnaast wordt tevens het tijdstip geregistreerd waarop de inslag 
plaatsvindt, zodat in combinatie met de triggerpuls van de chopper de axiale snelheid van 
het metastabiele atoom bepaald kan worden. 

Om de ladingspulsen om te zetten in informatie over positie en tijd wordt een analoog
digitaal circuit gebruikt. Het analoge deel bestaat uit een ladingsversterker, een spec
troscopische versterker en een stretcher. De ladingsversterker versterkt het ladingspulsje 
en zet het om in een spanningspuls. De spectroscopische versterker versterkt de span
ningspulsen tot een waarde tussen 0 en 5 V. De stretcher houdt het signaal vast om de 
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Figuur 3.4: De res1st1eve anode ver
deelt een ladingswolk van de MCP's 
over de hoekpunten. De anode is 
zo ontworpen, dat de plaats (x1 , yl) 
van de ontlading lineair is in de la
ding die door de hoekpunten stroomt. 
L = 35mm. 



AD-converters de kans te geven het signaal uit te lezen. Tevens verzorgt de analoge elek
tronica een synchronisatiesignaal voor het digitale deel. De AD-conversie vindt plaats in de 
twee PET-interfaces [25], aangestuurd door een M68030-meetcomputer. Elk PET-interface 
heeft 2MB geheugen ter beschikking om de uitgelezen waarden tijdens het experiment op 
te slaan, voldoende voor het registreren van 500 000 deeltjes. Aan het einde van een meting 
worden de meetdata via een Tmnsputerlink (300 kB/s) overgestuurd naar de harde schijf 
van een PC, waar ook de verwerking plaatsvindt. 

De ladingsversterkers hebben een RC-tijd van lOJ.LS. De maximale countrate wordt hierdoor 
beperkt tot~ 104 Hz. De looptijd resolutie wordt bepaald door de open tijd van de chopper 
(50 J.LS) en de kanaaltijd van de multiscaler (50 J.LS). De plaatsresolutie wordt in theorie 
bepaald door de afmetingen van de kanaaltjes van de MCP 's (17 J.Lm) en de nauwkeurigheid 
van de AD-conversie. In praktijk blijkt de verhouding tussen de ruis in de elektronica en 
de grootte van de ontlading de resolutie te bepalen op 290 J.Lm [25]. Deze resolutie is voor 
onze experimenten voldoende. 

3.1.4 Het diodelaser grating feedback systeem 

Voor het exciteren van de 2-niveau overgang Ar*( 4s; 3P 2 ) -+ Ar**(4p; 3 D3 ) bij À= 811.531 
nm wordt gebruik gemaakt van eenSharp LT016MD single-mode diode laser met een maxi
maal uitgangsvermogen van 30 m W [26]. Via sterke optische terugkoppeling met behulp 
van een rooster is het mogelijk om iedere golflengte te bereiken binnen het gebied waarover 
de laser verstembaar is. Het uitgangsvermogen achter het rooster vermindert hierdoor tot 
~ 1 ï m \V. Door verschuiving van het rooster met behulp van piëzo's kan de golflengte tot 
op 0.002 pm nauwkeurig ingesteld worden(~ 1MHz) [27]. De laserbundel die uit de tempe
ratuurgestabiliseerde diodelaserbox komt is elliptisch vanwege een ongelijke waist in x- en 
y-richting Wx # wy [28]. Met behulp van anamorfe prisma's wordt hij sferisch symmetrisch 
gemaakt (Fig. 3.5). Om de laserfrequentie w1 af te stemmen op de atomaire frequentie 
Wa wordt een klein deel van het laservermogen afgesplitst via een glasplaatje en door een 
Ar-gascel gestuurd. Door verschuiving van het rooster in de diodelaserbox met behulp van 
piëzo's wordt de laserfrequentie afgeregeld op het maximum van het absorptiespectrum 
(±10 MHz). In dit geval is de verstemming b = 0. Behalve de temperatuurstabilisatie 
van de laser wordt er geen actieve stabilisatie toegepast. Dit is ook niet nodig aangezien 
er geen merkbare drift is over cÎe duur van een meting (typisch 5 min.). De rest van het 
vermogen wordtingekoppeld in de trilholte via een multimode fiber. Om ervoor te zorgen 
dat reflecties van de laserbundel aan de fiberuiteinden de stabiliteit van de diodelaser niet 
beïnvloeden is een optische isolator in de vorm van een polarizing beamsplitter in combi
natie met een .X/ 4-plaatje voor de fiberinkoppelaar geplaatst. De reflecties hebben dan een 
polarisatiedraaiing van 90° ondergaan en worden er door de beamsplitter uitgefilterd. 
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3.1.5 De meetroutine 

Figuur 3.5: Preparatie van 
de laserbundeL De golf
lengte wordt gecalibreerd 
met behulp van absorptie 
in een Ar-gascel. De rest 
van het vermogen wordt 
ingekoppeld in de trilholte 
via een multimode fiber. 

Voorafgaand aan de diffusiemetingen is de isotropie van de plaatsgevoelige detector getest. 
Als de signaalverwerking voor elk hoekpunt niet identiek is, ontstaat er een opgerekt beeld 
dat ongeschikt is voor verdere verwerking (Fig. 3.6). Met name de ladingsversterkers zijn 
erg moeilijk in identieke vorm te vervaardigen [25]. Op grond van de geometrie van het 
experiment wordt een cirkelsymmetrische afbeelding van het bronprofiel verwacht. Hiervan 
uitgaande is op empirische wijze via permutaties van de ladingsversterkers de meest ieleale 
configuratie vastgesteld (Fig. 3.6d). 

De experimenten werden in vier series uitgevoerd, verdeeld over twee dagen. Eén met de 
cilindrische trilholte en één met de bolvormige trilholte, elk bestaande uit een serie met 
thermische bron en één met gekoelde bron. Aangezien de drukmeters invloed hebben op het 
detectorsignaal werden deze uitgeschakeld tijdens het experiment. De achtergrondelruk in 
het deel van de opstelling achter de trilholte was typisch 10-6 mbar (Fig. 3.1). De metingen 
bij verschillende laservermogens werden voorafgegaan door en beëindigd met een laser-uit 
meting. Het geelrag van de metastabielenbron werd constant veronderstelel gedurende een 
meetserie. Om voldoende statistische nauwkeurigheid te verkrijgen hebben we gekozen 
voor 100 000 deeltjes per meting. Dit levert geen problemen voor de opslag-capaciteit en 
met een countrate van 400Hz duurt zo'n meting typisch 5 min. 

32 



permutatie 3412 

14 16 18 20 22 

x(mm) 

permutatie 2431 
22 -----·-

20 

Ê18 

.§.. 
>-

16 

14 

14 16 18 20 22 

x(mm) 

3.2 Resultaten 

permutatie 2134 
22 ---- ·- ·-- ---- ----····-·--~--, 

20 

16 

14 

14 16 18 20 22 

x(mm) 

permutatie 3214 
22 -···-·-·- ·· ··-······ ··-· ·-··-·--·············-··---·-·; 

(d) 
20 

Ê18 
.§.. 
>-

16 

14 

14 16 18 20 22 

x(mm) 

Figuur 3.6: Enkele afbeel
dingen van het bronpro
fiel op het detectoropper
vlak bij verschillende per
mutaties (in totaal 24) van 
de vier ladingsversterkers. 
Dit heeft een onverwacht 
grote invloed op de geme
ten verdeling. De configu
ratie van figuur (d) is uit
eindelijk gekozen voor de 
experimenten. 

3.2.1 Snelheidsverdeling thermische en koude bron 

De verwerking van de opgeslagen meetdata gebeurt op PC-niveau. Hier worden de weg
geschreven ADC-waarden vertaald naar x- en y-waarde en looptijd van de afzonderlijke 
atomen. Met deze gegevens kan bijvoorbeeld een plaatsverdeling samengesteld worden, 
zoals in Fig. 3.6. Deze onderscheidt de atomen echter niet naar hun axiale snelheid. Zoals 
in par. 3.1.1 werd opgemerkt bestaat er een zekere snelheidsspreiding in het bronprofiel 
die gemeten wordt via de looptijd van de atomen. De TOF -verdeling is afhankelijk van 
de brontemperatuur en dus verschillend voor de thermische en de gekoelde bron. Dit is 
te zien in Fig. 3. 7. Teneinde de experimenten te kunnen vergelijken met simulaties, die 
slechts bij discrete snelheden uitgevoerd zijn, zijn de TOF-verdelingen opgedeeld in een 
zestal snelheidsgebieden. Met 100 000 deeltjes per meting levert dit voldoende statistische 
nauwkeurigheid per snelheidsgebied: (105 /6)- 112 ~ 1%. Door zowel met de thermische 
als met de gekoelde bron te meten wordt een snelheidsgebied van 330 ms- 1 tot 1080 mÇ 1 

bestreken. Daar waar beide verdelingen elkaar overlappen verdient het interval met de 
meeste deeltjes de voorkeur voor verwerking. 
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Figuur 3.7: Karakteristieke loop
tijdverdeling voor de thermi
sche bron (1) en voor de LN2-

gekoelde bron (2). Opde
ling in snelheidsintervallen voor 
verdere verwerking en vergelij
king met simulaties is aangege
ven. De statistische nauwkeu
righeid per snelheidsinterval bij 
100 000 deeltjes per meting is 
(105 /6)-112 ~ 1%. 

3.2.2 Modelvorming 

Op bovenstaande manier verzamelen we experimentele informatie van de diffusie van ato
men onder invloed van isotroop licht voor twee trilholte-configuraties, als functie van snel
heid en laservermogen. Het diffusie-effect kan beschreven worden met een Gaussische 
verbredingsfunctie F(r) , zoals blijkt uit numerieke simulaties (par. 2.3.3) 

1 { r
2

} F(r) dr = 27rr dr · --
2 

· exp -
2 

. 
27l'O'r 20'r 

(3.4) 

Bij de verwerking van de experimentele data wordt eerst het zwaartepunt van het gemeten 
profiel bepaald. Ten opzichte van dit punt wordt over de azimuthele hoek rp geïntegreerd. 
·Dit levert het radiële plaatje van Fig. 3.8 op. De fitfunctie is niet zo eenvoudig als in 
vgl. (3.4) , omdat het via diafragma's afgebeelde bronprofiel geen delta-functie is. Naast 
de karakteristieke bronverdeling zorgt kleine hoek verstrooiing aan het achtergrondgas 
·voor extra verbreding van het gemeten profiel (app. C). Daarom wordt eerst een radieel 
functieverband bepaald voor het bronprofiel dat met laser uit g~meten is Iu(r). Dit kan 
op meerdere manieren, maar omdat het profiel straks moet worden geconvolueerd met een 
Gaussische verdeling (die het diffusieproces in rekening brengt) wordt gekozen voor een 
som van Gauss-krommen, 

3 c· { r2 } Iu(r)dr=27rrdr'L:-l-2 exp --2 , 
i=l 27rwi 2wi 

(3.5) 
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Figuur 3.8: Diffusie van Ar*-atomen (v = 360ms-1) voor een cilindrische trilholte (a) 
en een bolvormige trilholte (b) bij diverse laservermogens. De smalste verdeling is het 
bronprofiel zonder laser-interactie. Deze is gefit (stippellijn) op basis van vgl. (3.5). De 
andere metingen (P i= 0 m W) zijn gefit met vgl. (3.7). Voor een complete grafische 
weergave van de diffusiemetingen wordt verwezen naar appendix B. 

met in totaal zes fitparameters (ei, wi; i= 1, 2, 3). Deze parameters zijn afhankelijk van de 
deeltjessnelheid v, doch dit is voor de overzichtelijkheid uit de formules weggelaten. Verder 
moet er rekening worden gehouden met de samenstelling van de bundel en de detectie
efficiency van de detector. Het gedetecteerde signaal bestaat hoofdzakelijk uit metastabiele 
Ar*-atomen in de 3P 2 en 3P0 toestanel en UV-fotonen. De bijdrage van de UV-fotonen aan 
het signaal wordt gescheiden op basis van de looptijd (deze bevinden zich op t = 0 in 
Fig. 3.7). De 3Pratomen zijn echter ononderscheidbaar van de 3P 0-atomen, terwijl deze 
laatste geen wisselwerking met het stralingsveld hebben. Om hiervoor te corrigeren wordt 
een extra parameter f ingevoerd, die de fractie 3P0 vertegenwoordigt (~ 16%) en tevens 
eventuele verschillen in detectie-efficiency voor Ar(3P0 ) en Ar(3P2) in rekening brengt. 
Deze parameter blijkt alleen afhankelijk te zijn van de brontemperatuur en is vastgestelel 
op f = 0.20 voor de thermische bron en f = 0.24 voor de gekoelde bron. De functie D(r) 
die het diffusie-effect in rekening brengt wordt beschreven door een convol u tie ( *) van het 
oorspronkelijke bronprofiel Iu(r) met de Gaussische verbreclingsfunctie F(r) 

3 
ei { r

2 
} D(r) = Iu(r) * F(r) = 27rr L ( 2 2 )exp - ( 2 2 ) , 

i=l 27r wi + (Jr 2 wi + (Jr 

(3.6) 

waarbij de breedte CJr afhankelijk is van het in de trilholte ingekoppelde laservermogen P 
en de snelheid v waarmee de deeltjes de trilholte doorlopen. Aangezien het aandeel 3P 0 

onberoerd blijft door het stralingsveld, is de uiteindelijke fitfunctie Ia(r) voor het gemeten 
profiel na diffusie 
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Ia(r) = f · Iu(r) + (1- J) · D(r) . (3.7) 

Dit model is gebruikt om de experimentele data te fitten; vgl. (3.5) voor de afbeelding 
van het bronprofiel en vgl. (3.7) voor de diffusiemetingen bij verschillende laservermogens 
en deeltjessnelheden. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in Fig. 3.8. Voor de grafische 
weergave van de andere metingen wordt verwezen naar app. B. 

Uit het bovenstaande valt af te leiden dat het gehele diffusieproces slechts met één extra 
parameter Clr(P, v) in het model is opgenomen. Deze is onafhankelijk van de vorm van 
het initiële bronprofiel en kan daarom rechtstreeks vergeleken worden met de uitgevoerde 
Monte Carlo simulaties. De vermogensafhankelijkheid van de diffusie is weergegeven in 
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Figuur 3.9: Diffusieparameter Clr bepaald uit de experimenten, als functie van het laser
vermogen P voor de cilindrische trilholte (a) en de bolvormige trilholte (b). De getrokken 
lijnen zijn de overeenkomstige simulaties zoals beschreven in par. 2.3.3. 

Fig. 3.9. Voor de cilindrische trilholte in figuur (a) is de overeenstemming tussen experiment 
en simulatie zeer goed, waarmee bevestigd wordt dat de voor de simulaties gehanteerde 
reflectiecoëfficiënt 'Re = 0.968 een juiste keuze is. Een afwijking in 'Re groter dan 0.002 
zou al een duidelijk verschil te zien geven (Fig. 2.17). Voor lage vermogens bestaat er 
een grotere afwijking tussen experiment en simulatie, waarbij vermeld moet worden dat 
de relatieve fout in de vermogensmeting hier groter is. Voor de bolvormige trilholte in 
figuur (b) geven de simulaties een lichte overschatting van het diffusieproces. Hieruit blijkt 
dat de gebruikte waarde van de reflectiecoëfficiënt Rb = 0.992 in de simulaties voor een 
bolvormige trilholte met straal R = 8 mm [16] te hoog is. 

De invloed van de deeltjessnelheid op het diffusieproces is weergegeven in Fig. 3.10. Het 
betreft hier dezelfde metingen als afgebeeld in Fig. 3.9, echter op een andere manier ge
rangschikt. De 1/v2-afhankelijkheid overeenkomstig de simulaties is duidelijk zichtbaar. 
Voor de cilindrische trilholte in figuur (a) is de overeenstemming tussen experiment en 
simulatie bij hoge laservermogens zeer goed, terwijl bij lage vermogens de relatieve fout in 
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Figuur 3.10: Diffusieparameter rJr bepaald uit de experimenten, als functie van de deel
tjessnelheid vvoorde cilindrische trilholte (a) en de bolvormige trilholte (b). De getrok
ken lijnen zijn de overeenkomstige simulaties zoals beschreven in par. 2.3.3. 

het laservermogen een rol kan gaan spelen. Voor de bolvormige trilholte in figuur (b) geven 
de simulaties een overwaardering van het diffusie-effect. Experiment en simulatie zijn tot 
overeenstemming te brengen door een correctie van het laservermogen met een factor twee. 
Dit valt echter niet te verklaren uit de meetnauwkeurigheid. De oorzaak wordt dan ook 
gezocht in een te hoog veronderstelde Rb. 

Om na te gaan wat de invloed is van een kleine wijziging van de reflectiecoëfficiënt op de 
diffusie zijn simulaties uitgevoerd voor de bolvormige trilholte bij een reflectiecoëfficiënt 
variërend van Rb = 0.980 tot Rb = 0.992. De simulaties zijn uitgevoerd bij een deeltjes-
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Figuur 3.11: Bepaling van de reflectieco
efficiënt van de bolvormige trilholte met 
behulp van simulaties bij verschillende re
flectiecoëfficiënten Rb. In de figuur is te 
zien dat de reflectiecoëfficiënt van de bol
vormige trilholte tussen Rb = 0.982 en 
Rb = 0.988 ligt. Simulaties en experi
ment zijn uitgevoerd bij een deeltjessnel
heid v = 360 ms-1 . De reflectiecoëffici
ent van de cilindrische uiteinden 1s con
stant gehouden op R = 0.968. 



snelheid van v = 360 ms-1 , omdat bij lage snelheid het grootste aantal interacties optreedt. 
In Fig. 3.11 zijn deze simulaties weergegeven, samen met de experimentele data bij deze 
snelheid. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de reflectiecoëfficiënt van de bolvormige 
trilholte tussen Rb = 0.982 en Rb = 0.988 ligt. Omdat het gemiddelde vermogen in de 
trilholte schaalt met (1- Rb)-1, geeft een afname van Rb = 0.992 tot 0.985 al een reductie 
in het vermogen van 50%. Dit verklaart de discrepantie tussen experiment en simulatie in 
Fig. 3.10b, waar de simulaties zijn uitgevoerd bij een reflectiecoëfficiënt Rb= 0.992. 
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Hoofdstuk 4 

Slotopmerkingen 

Voorgaand onderzoek [15, 19, 20] betrof hoofdzakelijk isotrope laserkoeling waarbij de ato
men in axiale richting afgeremd worden. De axiale afhankelijkheid in het interactieproces 
die zo ontstaat bemoeilijkt de interpretatie van het gemeten signaal en maakt het onmo
gelijk om de metingen op een analytische manier te reproduceren. Om meer inzicht in het 
interactieproces te krijgen is het dus zinvol om een configuratie te gebruiken waarbij axiale 
en transversale effecten ontkoppeld zijn. 

Bij de b = 0 experimenten die in het huidige onderzoek uitgevoerd zijn, wordt geen axiale 
kracht uitgeoefend op de atomen. Daarom verandert hun axiale snelheid niet en wordt 
het interactieproces onafhankelijk van de axiale coördinaat. Tevens is het transversale 
diffusie-effect in deze situatie maximaal waardoor bestudering ervan goed mogelijk wordt. 
Analytische berekeningen in combinatie met Monte Carlo simulaties doen een uitspraak 
over het stralingsveld in de trilholte en het aantal interacties dat een atoom heeft ondergaan 
tijdens het doorlopen van de trilholte. Uit de goede overeenstemming tussen experimen
ten, berekeningen en simulaties mag geconcludeerd worden dat het simulatieprogramma 
het diffusieproces goed beschrijft. Op basis van dit uitgebreide onderzoek op het gebied 
van diffusie van een atoombundel mogen we dan ook aannemen dat de inconsistente diffu
siemeting van Aardema [15] berust op een meet- of interpretatiefout. 

Door een verbetering van de meetopstelling wat betreft achtergronddruk en detectietech
niek zijn de meetresultaten beter en eenvoudiger te interpreteren dan de experimenten van 
Aardema [15]. De 2-dimensionale detectie en de afwezigheid van diafragma's achter de 
Spectraion-trilholte maakt directe interpretatie van het signaal en azimuthele integratie 
rond het zwaartepunt mogelijk. De metingen zijn verwerkt met een Gaussisch diffusie
model in overeenstemming met theoretische voorspellingen. 

Uit vergelijking van experiment en simulatie is het ook mogelijk de reflectiecoëfficiënt van 
de trilholte te bepalen. De reflectiecoëfficiënt van de cilindrische trilholte is vastgesteld op 
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R = 0.968 in overeenstemming met Van Benthem [16] en die voor de bolvormige trilholte 
op 0.982 ::; R ::; 0.988 (Fig. 3.11). Het verschil tussen beide waarden wordt veroorzaakt 
door het verschil in kromtestraal tussen cilindrische en bolvormige trilholte. Spectraion 
is namelijk een volumereflector, waardoor de effectieve reflectiecoëfficiënt afhangt van de 
kromtestraal van het oppervlak [16]. 

De bijdrage van gestimuleerde diffusie aan de divergentie van de atoombundel mag niet 
onderschat worden. In tegenstelling tot Ketterle [13] die beweert dat diffusie bij deze tech
niek juist onderdrukt wordt en klein is in vergelijking met andere laserkoelingstechnieken, 
is in dit onderzoek aangetoond dat gestimuleerde diffusie een bijkomend effect is dat voor 
een extra verbreding van de bundel zorgt. Deze bijdrage kan geminimaliseerd worden door 
het laservermogen homogeen te verdelen over de trilholte en te zorgen voor een lage ver
mogensverzadiging (s ::; 1). Verder kan het gebruik van meerdere frequenties (multiple 
frequency slowing [13, 14, 15]) de transversale snelheidstoename verminderen omdat de 
resonantiehoek e (Fig. 2.1) dan gemiddeld kleiner is. 

Toch is isotrope laserkoeling om een aantal redenen een veelbelovende techniek. Het is 
goedkoop en de implementatie in de opstelling is eenvoudig. Daarnaast worden weinig 
eisen gesteld aan het laserlicht en wordt er geen gebruik gemaakt van eventueel storende 
magneetvelden. Door de trilholte dicht bij het strooicentrum te plaatsen (in geval van 
gekruiste bundelexperimenten) blijven de bundelafmetingen klein. Omdat er bij isotroop 
koelen slechts een klein deel van het licht resonant is met de atomen, gaat de techniek erg 
inefficiënt om met het laservermogen. Het is dan ook een 'must' om gebruik te maken van 
een trilholte, zodat een foton vele malen hergebruikt kan worden. Desondanks blijft het 
een techniek die relatief veellaservermogen vereist. 

Tot slot enkele aanbevelingen voor toepassing van isotrope laserkoeling in een atoombun
delexperiment: 

• Ontwerp de trilholte zodanig dat een homogene verdeling van het licht over de lengte
as van de trilholte ontstaat. Bij het gebruik van één inkoppelpunt betekent dit een 
bolvormige trilholte. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een bewerkte fiber 
die over een bepaalde lengte licht uitstraalt [16] in combinatie met een cilindrische 
trilholte. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de effectieve reflectiecoëffici
ent van de trilholte afneemt bij kleiner wordende kromtestraal [16]. 

• Kies het laservermogen zodanig dat s ~ 1 over de hele interactielengte van de passe
rende atomen in het stralingsveld. 

• Plaats de trilholte in de opstelling zo dicht mogelijk bij het strooicentrum waar de 
atoombundel 'gebruikt' wordt, zodat de toegenomen divergentie de bundelnog nau
welijks verbreed heeft, of gebruik een extra transversale koelsectie vlak achter de 
trilholte om de divergentie te minimaliseren. 
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• Maak gebruik van 'multiple frequency slowing' waardoor een kleinere divergentie van 
de atoombundel ontstaat, evenals een groter afremmingsbereik. 
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Appendix A 

Berekening fotonflux van de wand 
W ( z) in een cilindrische geometrie 

In deze appendix wordt de door ons gebruikte Monte Carlo methode om de fotonflux van 
de wand vV(z) te berekenen vergeleken met een iteratieve methode die gehanteerd werd 
door Batelaan et al. [14]. Bij deze iteratieve methode wordt uitgegaan van een cilindrische 
geometrie met straal re in een diffuus reflecterend materiaal met reflectiecoëfficiënt 'R, 
waarvan de genormeerde gereflecteerde intensiteitsverdeling f ( e) gegeven wordt door 

1 J ( e) . dS1 = -cos e . dS1 , 
7r 

(A.1) 

metede hoek tussen de reflectie en de normaal op het oppervlak. In Fig. A.1 is de situatie 
geschetst van een wandelementje ter plaatse ~-l met oppervlak d2

rn-l = rcd<Pdz' dat 
bij de ( n - 1 )-de reflectie een vermogen In-l ( z') · d 2 r n-l uitzendt. Om van hieruit het 
oppervlakje d2r n ter plaatse ~ te bereiken moet het licht worden uitgezonden onder een 
ruimtehoek 

1" =(re ,0 ,z) 

d
2

rn ':'re de)> dz 

z 

rn·1 + (recosc)> ,resine)> ,z') 

d2rn.1 ~re de)> dz' 
I 
I 

z' 
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(A.2) 

Figuur A.l: Situatieschets van een 
cilindrische geometrie met straal re 
waarin aangegeven de bijdrage van de 
(n -1)-de reflectie vanuit Tn-l aan de 
intensiteit ter plaatse ~. 



met f =in- in-1 = (rc(1- cos cjy), -re sin c/Y, (z- z1
)) in de coördinaten van Fig. A.l. Voor 

beide posities geldt 
f.n 

cos e = -= ..... ~-
IZI · lnl 

(A.3) 

met ii de normaalvector op het betreffende oppervlak. Uit de geometrie van Fig. A.1 volgt 

Dus van het uitgestraalde vermogen .Tn_1 (z1
) • d2r n-1 ter plaatse ~-1 bereikt een fractie 

R· j(B) ·dOn= R· j(B) ·d2rncosB/l2 het oppervlakje d2rn ter plaatse rn. De bijdrage aan 
de lokale vermogensdichtheid d2.Tn(z) is daarmee 

2 I 2 n cos e 
( )

2 

d .Tn(z) = .Tn-l(z) · d Tn-1 ·-; · -l- • (A . .S) 

met R de reflectiecoëfficiënt van de wand van de trilholte. De totale vermogensdichtheid 
ter plaatse in ten gevolge van de ( n - 1 )-de reflectie van alle bijdragende wandelementjes 
is clan 

.Tn(z) (A.6) 

De vermogensverdeling voor de n-cle reflectie in de cilinder wordt dan gegeven door de 
recurrente betrekking 

R r c ( 1 - cos <P) 1 1 1 
L2n{ . 2 

In(z) =-;I I 2r·~(!- cos<!>)+ (z- z')'} ·In-l(z) ·r,d,Pdz ' n=1,2,3, ... (A.7) 

·De oplossing is volledig vastgelegd indien de initiële vermogensverdeling 1"0 bekend is. 
Met één inkoppelpunt ter plaatse z = 0 wordt het totale laservermogen gegeven door 
P0 (z) = P · ó(z). Hierbij is wel aangenomen dat de vermogensverdeling symmetrisch in 
de azimuthele hoek cjy is. De uiteindelijke vermogensverdeling wordt verkregen door de 
bijdragen van alle reflecties te sommeren: 

00 

.T ( Z) = L .Tn ( Z) . (A.8) 
n=O 
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Figuur A.2: Berekeningen van de intensiteitsverdeling in een cilindrische trilholte (L = 

10 cm, Tc= 3 mm). Het licht wordt ingekoppeld in het midden van trilholte. Vanwege 
de symmetrie wordt slechts de helft van de verdeling getekend. In figuur (a) staan de 
resultaten van het PASCAL-programma voor vier verschillende reflectiecoëfficiënten R. 
In figuur (b) staat de overeenkomstige figuur uit het artikel van Batelaan et al. [14]. 

Deze iteratieve procedure is geïmplementeerd in een PASCAL-programma waarvan de lis
ting is afgedrukt aan het einde van deze appendix. De resultaten voor een cilinder met 
lengte L = 100 mm en straal Tc = 3 mm zijn weergegeven in Fig. A.2 (a). De correspon
derende figuur uit het artikel van Batelaan et al. [14] is ernaast afgebeeld in Fig. A.2 (b). 
De goede overeenkomst bevestigt dat de iteratieve procedure juist geïmplementeerd is1 . 

De resultaten die behaald zijn met de iteratieve procedure worden in Fig. A.3 vergeleken 
met resultaten van de door ons gebruikte Monte Carlo simulatieprocedure bij overeen
komstige reflectiecoëfficiënten. De uitstekende overeenkomst bevestigt de juiste aanpak in 
beide methodes. 
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Figuur A.3: De intensiteitsverdeling vol
gens de iteratieve methode (lijnen) en de 
Monte Ca rio methode (markers) bij ver
schillende reflectiecoëfficiënten. 

1 In het artikel van Batelaan et al. [14] staat de iteratie-uitdrukking in vgl. (10) foutief weergegeven. 
Tevens blijkt dat niet de diameter, maar de straal r c van de cilinder gelijk is aan 3 mm. 
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Listing van het PASCAL-programma BATELAAN.PAS om met een iteratieve procedure 
de intensiteitsverdeling in een cilindrische trilholte te berekenen. 

{$M 40384,0,255360} {655360} 

{$F+} 
PROGRAM batelaan; {Analytische uitdrukking voor cavity-lichtverdeling 

afgeleid op basis van artikel van Herman Batelaan. 
Laatste wijziging d.d. 15-7-'95} 

USES crt, veclib; 

TYPE p_type = array[O .. 100] of float; {bevat vermogensverdeling over 
helft van de cavity} 

CONST rc=3; 

VAR 

r =0.99; 
afkap=O. 01; 
path='s:\k2\roelv\batel\'; 

pn,pnm1,ptot 
i ,j, teller 
product 

p_type; 
integer; 
float; 

{binnenstraal van de cavity in mm} 
{reflectie-coefficient} 

{stop-conditie som-reeks Pn} 
{wegschrijf pad} 

PROCEDURE transform(pnm1:p_type; var pn:p_type); {p(n) berekenen uit p(n-1)} 

VAR i,j,k 
hulpterm1 
hulpterm2 

BEGIN 

integer; 
array[O .. 23] of float; 
array[O .. 23,0 .. 200] of float; 

{procedure} 

{initialisatie} 
for k:=O to 23 do 
begin hulpterm1 [k] : =1-cos (k/24*2*pi); 

for j:=O to 200 do 
begin 

if (hulpterm1[k]=O) then hulpterm2[k,j] :=0 

end; 
end; 

else hulpterm2[k,j] :=rc*hulpterm1[k]/(2*rc*rc*hulpterm1[k]+j*0.25*j) 

{einde initialisatie} 
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for i:=O to 100 do 
begin {pn[i]-berekening} 

pn[i] :=0; 
for j:=-100 to 100 do {z'-integraal} 
begin 

for k:=O to 23 do {phi-integraal, azimuthale deel} 
begin 

pn[i] :=pn[i]+r*hulpterm2[k,abs(i-j)]*hulpterm2[k,abs(i-j)] 
*pnm1[abs(j)]*rc/24; 

{r/pi*hulpterm2*hulpterm2*pnm1[j]*rc*0.5mm*(2*pi)/24} 
end; 

end; 
end; 

END; {procedure} 

FUNCTION sum(pn:p_type):float; {bepaalt vermogen na nde reflectie} 

VAR i 

som 

BEGIN 
som:=O; 

integer; 
float; 

{function} 

for i:=O to 100 do som:=som+2*pn[i]; {symmetrie rond inkoppelpunt} 
sum:=som-pn[O] {inkoppelpunt werd dubbelgeteld} 

END; {function} 

PROCEDURE schrijfweg(p:p_type;filename:string); 

VAR i integer; 
datafile: text; 

BEGIN {procedure} 
assign(datafile,filename); 
rewrite(datafile); 
writeln(datafile,'reflectiecoefficient=' ,r); 
writeln(datafile,'teller=' ,teller); 
for i:=O to 100 do writeln(datafile,i,p[i]); 
close(datafile) 

END; {procedure} 

BEGIN {HOOFDPROGRAMMA} 
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teller:=O; 
product:=1; 
for i:=O to 100 do pnm1[i] :=0; 
pnm1[0] :=1; 
ptot:=pnm1; 
while. (sum(pnm1)>afkap) do 
begin 

transform(pnm1,pn); 
for i:= 0 to 100 do ptot[i] :=ptot[i]+pn[i]; 
pnm1 :=pn; 
teller:=teller+1; 
writeln('slag' ,teller,' som_pn=' ,sum(pn));{,' reflec-n' ,product);} 

end; 
schrijfweg(ptot,path+'pt990_01.asc'); 

END. {HOOFDPROGRAMMA} 
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Appendix B 

Diffusiemetingen 

In deze appendix worden de resultaten van alle diffusiemetingen weergegeven zoals deze 
in hoofdstuk 3 besproken zijn. Het betreft metingen van de radiële opblazing van een 
atoombundel onder invloed van een isotroop lichtveld als functie van het laservermogen. 
Deze metingen zijn uitgevoerd voor een cilindrische en een bolvormige trilholte-geometrie. 
De snelheidsverdeling van de metastabielenbron is ontleed in zes snelheidsgebieden, zodat 
ook de snelheidsafhankelijkheid bekeken kan worden. Om een breed snelheidsgebied te 
kunnen onderzoeken is de bron zowel thermisch als LN2-gekoeld bedreven. De opsplitsing 
van de looptijdverdeling in verschillende snelheidsgebieden is weergegeven in Fig. B.l. 
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Figuur 8.1: Karakteristieke 
looptijdverdeling voor de thermi
sche bron (1) en voor de LN2-

gekoelde bron (2). De opdeling 
in snelheidsintervallen voor ver
dere verwerking is aangegeven. 
De statistische nauwkeurigheid 
per snelheidsinterval bij 100 000 
deeltjes per meting bedraagt on
geveer (105 /6)-112 ~ 1%. 



Op de volgende twee pagina's staan de resultaten van de metingen weergegeven samen met 
de gefitte lijnen (gestippeld) volgens vgl. (3.5) voor de laser-uit meting en vgl. (3.7) voor 
de metingen met laser aan. De eerste pagina bevat de resultaten die gemeten zijn met de 
cilindrische trilholte (Fig. B.2), de tweede pagina die met de bolvormige trilholte (Fig. B.3). 
De bovenste zes figuren vertegenwoordigen de zes snelheidsgebieden van de thermische 
bron, de onderste zes die van de LNTgekoelde bron. De weergegeven verdelingen en fits 
bevatten zowel het aandeel 3P 2 als ook het aandeel 3P0-metastabielen. Dit is goed te 
zien aan het bergje in de verdeling rond r = 1 mm, dat ook bij hogere laservermogens 
onaangetast blijft. 
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Figuur 8.2: Metingen (getrokken lijnen) met bijbehorende fit-krommen (gestippelde 
lijnen) van de radiële opblazing van een atoombundel onder invloed van een isotroop 
lichtveld in een cilindrische trilholte. De diagrammen zijn gemaakt voor verschillende 
snelheden Va van de atomen met daarin grafieken bij verschillende laservermogens P. 
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Figuur B.3: Metingen (getrokken lijnen) met bijbehorende fit-krommen (gestippelde 
lijnen) van de radiël~ opblazing van een atoombundel onder invloed van een isotroop 
lichtveld in een bolvormige trilholte. De diagrammen zijn gemaakt voor verschillende 
snelheden va van de atomen met daarin grafieken bij verschillende laservermogens P. 
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Appendix C 

Bundel-'halo' door restgas-interactie 

In deze appendix wordt onderzocht wat de invloed is van kleine hoek verstrooiing aan 
het achtergrondgas op het gemeten profiel. Aangezien dit effect net als diffuse opblazing 
een verbreding van de initiële verdeling tot gevolg heeft, is het belangrijk om kleine hoek 
verstrooiing zo goed mogelijk te onderdrukken. 

C.l Differentiële werkzame doorsnede 

De wisselwerkingspotentiaal voor de interactie tussen twee atomen bestaat uit een repulsief 
deel met een zeer korte dracht en een attractief deel met een lange dracht. Realistische 
modellen (BFW, MMSV, etc.) voor dit soort potentialen worden veelal gebaseerd op 
getabelleerde numerieke resultaten van metingen van differentiële cross-secties [29]. Om 
de situatie eenvoudig te kunnen modelleren wordt hier uitgegaan van een typische botsing 
van Ar* op Ar, waarbij als klassieke modelpotentiaal een Lennard-Jones potentiaal [29] 
gekozen wordt 

V(r) = C12 _ C6 = E [(rm) 12 _ 2 (rm)6] ' 
rl2 r6 r r 

(C.l) 

met de betreffende parameters gegeven in Tabel C.l. 

Bij verstrooiing over kleine hoeken 0, dat wil zeggen bij een grote botsingsparameter b > r m, 

wordt de wisselwerkingspotentiaal alleen door het attractieve deel bepaald 

(C.2) 

met C6 = r6Er~. In plaats van 16 = 2 voor de Lennard-Jones potentiaal in vgl. (C.l) 
wordt als realistische waarde voor de Ar*-Ar potentiaal 16 = 1.57 genomen (Fig. C.l). 
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Figuur C.l: Geschaalde Lennard
Jones potentiaal. Voor r » r m is al
leen de -C6 /r6 bijdrage van belang. 
De gestippelde kromme is het attrac
tieve deel van een potentiaal met 16 = 
1.57 die de Ar*-Ar wisselwerking be
schrijft. Deze wordt gebruikt voor be
rekeningen aan kleine hoek verstrooi
mg. 

Tabel C.l: Parameters voor de Ar*-Ar poten
tiaal. 

16 ·E·r~ 

5.25 x 10 1 m 
66.2K 

1.57 

t Deze waarde is overgenomen uit Kerstel et. al. [30]. 

Voor de situatie geschetst in Fig. C.2 mag e berekend worden met de benaderingen dat 
de z-component van de snelheid niet verandert en dat de kracht berekend wordt langs de 
rechte baan x = b. Uit een klassieke beschouwing [29] volgt dan met de attractieve Van 
der Waals potentiaal van vgl. (C.2) voor de afbuighoek 

B(b)=-(157!"). (2~6)b_6 , 
16 J-lVrel 

(C.3) 

met J-l = m/2 de gereduceerde massa van de Ar*-Ar botsing. Vergeleken met de exacte 
oplossing heeft deze benadering bij () = 30 mrad een fout van slechts 2% [29]. 

De kans dat een aankomend deeltje afgebogen wordt over een hoek e wordt bepaald door 

•x 

• 

9 
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Figuur C.2: Kleine hoekverstrooiing 
van een atoom met relatieve snelheid 
Vrel ten opzichte van het atoom waar
aan het verstrooit. 



F 

e 

dO 

Figuur C.3: Verstrooiing van een in
komende deeltjesstroom F · dA (s-1 ) 

in een ruimtehoek dn over een hoek e. 
De differentiële werkzame doorsnede is 
dan gedefinieerd als 0'(8) = dA/dD. 

de differentiële werkzame doorsnede 0'(8). We laten een parallelle bundel deeltjes met flux 
F (m-2ç 1 ) invallen op het strooicentrum en meten de intensiteit I(B, </>) (s-1sc1

) van de 
verstrooide bundel in een bepaalde richting. De definitie van 0'( e, </>) luidt dan 

'(B ) = I(B, </>) = F · dA/dD = dA 
(J ' </> F F d!l ' (C.4) 

waarbij dA en d!l door het strooiproces aan elkaar zijn toegevoegd (Fig. C.3). Voor de 
bolsymmetrische potentiaal van atoom-atoom botsingen is alles rotatiesymmetrisch om de 
z-as (B = 0). Deeltjes met een botsingsparameter tussenben b +db komen binnen als een 
buis met straal b en wanddikte db met (kops) oppervlak dA = 21rb db. Uit de afbuigfunctie 
B(b) volgt dat deze deeltjes in een kegelmantel met halve tophoek O(b) en 'wanddikte' 

dB = ~~db terechtkomen. De openingshoek is dn = 27f sine de = 27r sin B(b) I~~ I db. Hieruit 
volgt 

dA b 
0'( e) = dn = . eI de I . 

sm db 

(C.5) 

Voor verstrooiing over kleine hoeken zijn er drie botsingsparametert- die bijdragen aan 
de differentiële werkzame doorsnede [29]. Eén ervan overheerst en wordt gevonden door 
vgl. (C.3) in te vullen in uitdrukking (C.5). Zo volgt voor de differentiële werkzame door
snede bij kleine hoek verstrooiing 

(J(e) = ~ [(15 1r). ( 2~6 )]

113

. 8_713 . 
6 16 f-lVrel 

(C.6) 

Bij een strooihoek e = 7 mrad (typische detector acceptantie) is de fout in 0'( B) voor kleine 
hoek verstrooiing ten opzichte van de exacte waarde slechts 3% [29]. 

De kans dat een aankomend deeltje, behorend tot een parallelle bundel, uit deze bun
del verwijderd wordt, wordt bepaald door de totale werkzame doorsnede Qtat· De totale 
werkzame doorsnede is gedefinieerd via de differentiële werkzame doorsnede als 

27r 7r 7r 

Qtat = j j 0'( e, </>) · sin fJ dB d</> = j 0'( fJ) · 21r sin fJ dfJ . (C.7) 
0 0 0 

De dimensie van Qtat is (m2 ) en kan geïnterpreteerd worden als het oppervlak dat een bin
nenkomend deeltje moet treffen om afgebogen te worden (dat wil zeggen: uit de binnenko
mende parallelle bundel verwijderd te worden). Klassiek beschouwd is de totale werkzame 
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doorsnede voor atoom-atoom verstrooiing oneindig groot: ieder deeltje ondergaat een af
buiging. Uit de golfmechanica is echter via de onzekerheidsrelatie van Heisenberg af te 
leiden dat er een maximale botsingspantmeter bgrens bestaat waarbuiten geen afbuiging 
optreedt [29], volgend uit 

h 
B(bgrens) = ---

f-lVrel bgrens 
(C.8) 

Door het invullen van vgl. (C.3) volgt voor de waarde van bgrens 

- ( 15 ) 1/5 . ( 2C6 ) 1/5 
bgrens -

16 
7r t; • 

nVrel 
(C.9) 

Met vgl. (C.5) geldt dan voor de totale werkzame doorsnede 

7r 

Q = J CJ( e) . 27r sine de = 7rb~rens . (C.10) 

Bgrens 

vVe ver-vvaarlozen in dit model echter de bijdrage van de differentiële ,,·erkzame doorsnede 
voor e < Bgrens (Fig. C.4). Met de realistische veronderstelling dat de differentiële werkzame 
doorsnede constant is voor e < Bgrens en gelijk is aan CJ(B) = CJ(Bgrens) (denk aan buiging) 
wordt de extra bijdrage aan de totale werkzame doorsnede 

2 1 ( 2 ) fj.Q = 1rBgrens · CJ(Bgrens) = 6 1rbgrens ' (C.ll) 

waarbij gebruik gemaakt is van de uitdrukkingen (C.3) en (C.6). De beste schatting die via 
deze (semi- )klassieke benadering voor de totale werkzame doorsnede gemaakt kan worden 
is dus 

M. 

_8-113 

0 

8 
n 

58 

Figuur (.4: Verloop van de differenti
ele werkzame doorsnede CJ(B) als func
tie van e. De totale werkzame door
snede Qtot wordt gegeven door het to
tale oppervlak onder de kromme. 



I Q 7 b2 Q = Q + Ll = 67r grens 
~7r . (3o 7r) 2/5 . ( c6 ) 2/5 
6 16 nvrel 

(C.12) 

7.450 - 6 
. ( 

c )2/5 

nvrel 

Uit een quanturnmechanische beschrijving van het probleem volgt de exacte formulering 
voor de totale werkzame doorsnede [29] 

Qtot = 27r · r (~) ·cos(~) · (~1r) 
215 

· (n~:eJ 
2
/f· (C.13) 

( 
c6 ) 2/5 

8.083 -to.- , 
nVrel 

00 

met f(p) = J e-xxP-1dx de Gammafunctie van Euler. De kwalitatieve afschatting van 
0 

vgl. (C.12) verschilt dus slechts 8% van de echte waarde van Qtot· 

In de semi-klassieke benadering wordt via berekening van de verstrooiingsamplituclo f(O) 
met Jeffreys-Born fasen de volgende relatie gevonden tussen 0"(0) en Qtot [29] 

k2Q2 ( 7r) 0"(0) = tot 1 + tan - ~ 9.675 X 10-3 k2Q2 • 
167r2 5 tot · 

(C.14) 

met k = {LVredn het golfgetaL Een in de literatuur veel gebruikte schaalhoek is 

( 
47r ) 1/2 

Bo = k2Qtot . 
(C.1.5) 

Hiervan gebruik makenel kan de vorm van de differentiële werkzame doorsnede goed be
schreven worden met de semi-empirische functie [31 J 

(C.16) 

met x= ()j()0 , c1 = 3.7544, c2 = 0.5555 en c3 = 2.9390 voor een attractieve C6-potentiaal 
(Fig. C.5). Deze functie geeft het correcte limietgedrag voor grote en kleine hoeken: 

(:0)«1: 
(:0) »1: 

0"(()) 

O"(eo) 

0"(()) 

0"( eo) 

7 (())2 (())2 1-- (c3 - c1c2) · - = 1-0.9957 - (C.17) 
6 ~ ~ 

-7/6 ( ()) -7/3- ( ()) -7/3 

c3 eo - 0.2843 eo 
Als handige maat voor het verbanel tussen de quanturnmechanische schaalhoek ()0 en de 
grenshoek ()grens mogen we aannemen 

()0 ~ 2() grens , (C.18) 

af te schatten door combinatie van vgl. (C.12) en vgl. (C.8) en vergelijking met uitdrukking 
(C.15). 
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Figuur C.5: Vorm van de differenti-I 

(11 I ele werkzame doorsnede a(B) als func----, 
_j 
i tie van B voor een attractieve poten-i 

~ tiaal V(r) = -C6 j1'6 . De getrokken 
lijn vertegenwoordigt quantummecha-
nische berekeningen. de streepjeslijn 

0.01 het klassieke resultaat. Vgl. (C.16) be-
schrijft de getrokken lijn binnen 4.5% 

' 
I voor B /00 ::; 3.9, met een maximale 

I i 
absolute fout van 2.2 x 10-3 [31]. ' \_; 

i 
f-

0.1 1 10 

",,.", 

Transformatie van massamiddelpunt- naar 
labaratori urnstelsel 

Alle berekeningen zijn tot nu toe gedaan in het massamiddelpuntsysteem (aangeduid met 
c.m.=center-of-mass). Als Vrel de relatieve snelheid van de deeltjes vóór de botsing is, zijn 
de snelheden il1 en il2 van deeltje 1 respectievelijk deeltje 2 in het massamiddelpuntsysteem 
gegeven door 

(C.19) 

met m 1 en m 2 de respectievelijke massa's. In Fig. C.6 is het botsingsproces schematisch 
weergegeven met il1 en û2 de snelheden vóór de botsing en de geaccentueerde vectoren de 
snelheden ná de botsing. De inwendige impuls in het massamiddelpuntsysteem is nul 

(C.20) 

De inwendige energie Ecm in het massamiddelpuntsysteem is gegeven door 

1 2 1 2 1 2 
Ecm = 2ml ul + 2m2u2 = 2 f-LVrel , (C.21) 

en is ongelijk aan de energie E1ab = ~m1 vi + ~m2vi in het laboratoriumsysteem. Bij elas
tische verstrooiing liggen alle eindpunten van û~ op een bol met C als middelpunt en lû1l 

60 
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0 

Figuur C.6: Newtondiagram van de 
botsing tussen twee deeltjes met be
ginsnelheden vl en i72 in het labo
ratoriumstelsel, corresponderend met 
û1 en û2 in het massamiddelpuntstel
seL De geaccentueerde vectoren zijn 
de snelheden na de botsing. ê is de 
snelheid van het massamiddelpunt, die 
constant blijft. 

als straal (Fig. C.6). De vector û~ is vastgelegd ten opzichte van û1 door de bolcoördina
ten ( Bcm,c/Jcm), de strooihoeken in het massamiddel puntsysteem. De laboratoriumhoeken 
(Blab,c/Jlab) vinden we door de bol om C vanuit 0 te bekijken. Met behulp van de hierboven 
getoonde afhankelijkheden kunnen we de grootheden die berekend zijn in het massamid
delpuntsysteem vertalen naar het laboratoriumsysteem. Vaak zijn hierbij in specifieke 
situaties fikse vereenvoudigingen mogelijk (gelijke massa's, kleine strooihoeken). 

C.3 Experimentele situatie 

Om een eenvoudige afschatting te kunnen maken van de invloed van kleine hoek verstrooi
ing in een experimentele situatie worden enkele veronderstellingen gedaan: 

• de invallende bundel heeft snelheid v = Vz en geen elivergentie (B = 0); 

• vanwege de kleine strooihoek mag de paraxiale benadering toegepast worden; 

• bij de aanwezige achtergrondelruk ondergaat een deeltje uit de bundel maximaal één 
botsing. 

In tabel C.2 staat de typische waarden waarmee gerekend wordt in deze appendix. 

Voor de Ar-atomen in het achtergrondgas geldt (v) = 5. Door nu aan te nemen dat de 
Ar* -atomen uit de bundel aan een stilstaand Ar-atoom verstrooien ontstaat het eenvoudige 
Newtoneliagram van Fig. C.7. Beide massa's zijn gelijk en het massamiddelpunt beweegt 
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Tabel C.2: Typische experimentele waarden waarmee gerekend 
wordt aan kleine hoek verstrooiing. 

snelheid v 
achtergronddruk 
looplengte 
massa 
temperatuur 
gereduceerde massa 
massamiddel puntsenergie 
deeltjesdichtheid 
schaalhoek 
totale werkzame doorsnede 
gemiddelde vrije weglengte 

p 
L 
m 
T 

500ms 1 

1.32 x 10-4 Pa 
2m 

40 . 1.66 x 10-27 kg 
300K 

20. 1.66 x 10-2 / kg 
4.15 x 10-21 J 

3.26 x 1016 m- 3 

8.86 mracl 
645 x 10-20 m2 

4.75m 

met snelheid ~ih in axiale richting. Op basis van meetkundige argumenten geldt voor het 
verbanel tussen Btab en Bern 

(C.22) 

Stel de bundel legt een afstand L af door een vacuumkamer met dichtheid n, voordat er 
detectie plaatsvindt. Tussen positie z (0 :::; z :::; L) en z + clz vindt verstrooiing plaats 
over een hoek Btab (Fig. C.8). Deze deeltjes komen terecht op radiële detectorpositie r = 
(L- z) · Btab = ~(L- z) ·Bern· De kans voor verstrooiing over een hoek Bern wordt gegeven 
door de differentiële werkzame doorsnede <J(Bcrn)· De kans f(r, z) · drdz dat een deeltje 
verstrooit tussen z en z + dz en terechtkomt op een infinitesimaal ringetje 27irclr ter plaatse 
van de detector wordt clan gegeven door 

lab. -systeem: 

v, 

m.m.p.-systeem: 
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Figuur C.7: Botsing van een deel
tje met beginsnelheid i71 op een stil
staand deeltje in het laboratoriumstel
seL Beide massa's zijn gelijk. De 
beginsnelheden in het massamiddel
puntstelsel corresponderen met ii1 en 
ii2 . De geaccentueerde vectoren zijn 
de snelheden na de botsing. ê is de 
snelheid van het massamiddelpunt, die 
constant blijft. 



(L-z) 

0 z 

J(r,z)·drdz 

L 

Figuur C.8: Een divergentieloze bun
del met deeltjesstroom N ( z) door
loopt een vacuümkamer met lengte L 
en deeltjesdichtheid n en wordt gede
tecteerd op een positiegevoelige detec
tor. Weergegeven is de bijdrage aan 
het detectorsignaal ten gevolge van de 
verstrooiing tussen axiale positie z en 
z + dz over een hoek elab met breedte 
dB lab· 

n · dz · CJ(Bcm) ·dO (C.23) 

n · dz · CJ(Bcm) · 21r sin BcmdBcm 

n · dz · CJ (2r/(L- z)) · (~)
2 

· 21rrdr 
L--:-

met n de dichtheid van het achtergrondgas en 88cm/8r = 2/(L- z) de Jacobiaan van de 
transformatie van Bcm naar r. 

De totale deeltjesstroom N ( z) zal door verstrooiing afnemen als functie van de axiale co
ordinaat z z 

N(z) = N0 • exp(-);"), (C.24) 

met N0 = .N(z = 0) en À = 1/nQtot de gemielelelde vrije weglengte. Het totaal aantal 
verstrooide deeltjes per seconde over een looplengte L is clan gelijk aan 

No- N(L) =No· (1- exp (-~))~No·~= No· (nLQtot). (C.25) 

De totale bijdrage aan het signaal tussen r en r + clr als gevolg van verstrooiing tussen 
z = 0 en z = L volgt nu uit 

L 

S(r) · dr = j N(z) · J(r, z) · drclz 
0 

L 

N0 • n · 27Trclr j CJ (2rj(L- z)) · (L ~ z) 
2 

· exp ( -~) clz 
0 

(C.26) 

T T (J L(l-z/L) 2 Z Z L (2r 1 ) ( ) 2 
N0 · nLCJ(O) · 27T (-)cl (-) j · · exp( --) ·cl(-) 

L L CJ(O) 1 - z/ L À L 
0 

Met gebruikmaking van vgl. (C.14) voor de relatie tussen CJ(O) en Qtot kan de uitdrukking 
in herkenbare onderdelen opgeschreven worden 
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3 (riL) (riL) S(r) . dr = 9.675 x 10- 7f ·No· nLQtot · 27f Bol2 d Bol2 X (C.27) 

L ()" ( 2r 1 ) ( ) 2 

I T (1-z/ L) . 2 exp( _ .:_) . d ( ,--;) . 
O"(ü) 1 - zl L À L 

0 

De voorfactoren voor de integraaluitdrukking zijn herkenbaar als een numerieke constante, 
een initiële deeltjesstroom vermenigvuldigd met de totale verstrooide fractie en een dimen
sieloze, geometrische factor. Deze geometrische factor bevat het quotiënt van de hoek rIL 
in het laboratoriumstelsel en de schaalhoek 0012 in het laboratoriumstelseL De integrand 
bevat de term O"(B)IO"(O) die wordt beschreven door het functieverband (C.16). In cor
respondentie met de quanturnmechanische schaalhoek 00 kan er ook een schaalradius r 0 

gedefinieerd worden, zodanig dat geldt 

To Bo 
L 2 

(C.28) 

Met deze definitie geldt Bcm(ro) = 00 , evenals O"(B)IO"(O) = I(BIBo) = I(rlr0 ), zie vgl. (C.16). 

Om voorspellingen te kunnen doen over de uitkomst van experimenten gaan we uit van 
de realistische aanname dat de belangrijkste bijdrage aan het verstrooiingssignaal geleverd 
wordt voor kleine waarden van z (dat wil zeggen: ver van de detector). Verder nemen we 
aan dat de vrije \veglengte À veel groter is dan deze waarden van z. Op basis hiervan kan 
de integraal van vgl. (C.27) afgeschat worden op 

L (2r 1 ) ( 2 0" L(l-z/L) 2 Z Z r 1 I · ) exp( --) · d (-) :::::: I(-) · 4 · 1 · - . 
O"(ü) 1 - zl L À L r 0 4 

0 

(C.29) 

waarbij als overheersende verstrooiingslengte genomen is 0 ~ z ~ L/4. Substitutie van 
vgl. (C.l6) en transformatie naar rlro levert voor het detectorsignaal S(r) 

S(r) · dr = 9.675 x 10-37f ·No· nLQtot · 27f (;J d (;J >< (C.30) 

[ { 
. 2} 2]-7/6 

1 - c1 sin c2 ( ;J + c3 ( ;J 
Dit is een oe-orde afschatting voor het detectorprofiel ten gevolge van kleine hoek ver
strooiing. Aangezien de detectoracceptantie in ons experiment slechts enkele mrad be
draagt geeft het model voor kleine hoek verstrooiing een geoorloofde beschrijving van de 
verstrooiingsbijdrage aan het gehele gemeten profiel. Fig. C.9 toont een meting van een 
Ar*-bundelprofiel bij deeltjessnelheid (v) = 690mÇ1

. Beide dunne streepjeslijnen verte
genwom·digen het initiële, Gaussische bronprofiel en het verstrooiingsprofiel S(r) volgens 
vgl. (C.30). De dikke streepjeslijn bestaat uit de som van deze twee profielen en deze geeft 
een uitstekende beschrijving van de meting (getrokken lijn). De waarde r 0 = 1.2 mm is 
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Figuur C.9: De radiële afhankelijk
heid van het detectorprofiel (getrok
ken lijn) weergegeven op dubbelloga
ritmische schaal na het doorlopen van 
enkele vacuumkamers. De looplengte 
is typisch L = 2 rn bij een achter
gronddruk p = 10-4 Pa. De deeltjes
snelheid is geselecteerd rond (v) = 
690 ms-1 . De theoretische beschrij
ving (dikke streepjeslijn) bestaat uit 
de som van een initiële, Gaussische 
bronverdeling en het verstrooiingspro
fiel S(r) (dunne streepjeslijnen) en is 
in zeer goede overeenstemming met 
het experiment. 

empirisch gekozen en bepaalt nauwkeurig de positie van de 'knik' in het verstrooiingspro
tieL Op basis van de gegevens van tabel C.2, met v = 690 ms-1 kan de waarde van r0 

geschat worden op r-0 = 6.4 mm. De vrij grote discrepantie tussen beide waarden wordt 
teruggevoerd op de eenvoud van het gebruikte model en de grove afschattingen: 

• Het model gaat uit van een Ar* -Ar interactie, gekarakteriseerd door de C6-waarde 
van tabel C.l. Voor interactie met andere restgas-deeltjes geldt een andere C6-

waarde. Ook de gereduceerde massa p. krijgt dan een andere waarde. waardoor het 

-' v1 
elab -------

1 2 

Figuur C.lO: Newtondiagram van de 
botsing van een deeltje met massa m 1 

en beginsnelheid v1 in het laboratori
umstelsel op een stilstaand deeltje met 
massa m 2 < m 1 . De beginsnelheid 
van deeltje 1 in het massamiddelpunt
stelsel correspondeert met 711 . De ge
accentueerde vectoren zijn de snelhe
den na de botsing. 

verbanel van vgl. (C.22) niet meer geldig is en de meer algemene uitdrukking fhab = 

~t/m2 · Bcm geldt, met m 2 de massa van het deeltje waaraan het Ar*-atoom verstrooit 
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(Fig. C.lü). Aangezien 00 in het massamiddelpuntstelsel schaalt met 1/ f.L blijft bij 
vermenigvuldiging een 1/m2-afhankelijkheid over, zodat de berekende waarde voor 
r 0 groter wordt indien m2 < m1 . 

• Voor de waarde van Vrel is steeds de waarde van v1 gebruikt, suggererend dat de 
restgas-deeltjes stilstaan. Deze bewegen ec~ter met thermische snelheid, waardoor 
Vrel makkelijk twee keer zo groot kan worden. De schaalhoek 00 (en dus ook r 0 ) is 
omgekeerd evenredig met Vrel (om precies te zijn met v;~15 ) en zou dus een factor twee 
kleiner worden. 

• Het feit dat de snelheid v2 van de restgas deeltjes ongelijk aan nul is, maakt het 
Newtondiagram ingewikkelder. In Fig. C.ll is dit getekend voor twee deeltjes met 

1 

0 2 

Figuur C.ll: Loodrechte botsing van 
een deeltje met beginsnelheid iï1 op 
een deeltje met beginsnelheid iï2 in 
het laboratoriumstelseL Beide massa's 
zijn gelijk. De beginsnelheid van deel
tje 1 in het massamiddelpuntstelsel 
correspondeert met ï11 . De geaccen
tueerde vectoren zijn de snelheden na 
de botsing. 

gelijke massa, die elkaar loodrecht naderen. Op geometrische gronden is af te leiden 
dat het verband van vgl. (C.22) hierdoor onveranderd blijft. 

• De waarde van r 0 schaalt volgens vgl. (C.28) rechtstreeks met de looplengte L. Dit is 
echter geen effectieve looplengte, aangezien de verstrooiing over de gehele looplengte 
plaatsvindt. De effectieve looplengte zal daarom kleiner zijn, waardoor de berekende 
\vaarde voor r 0 ook evenredig kleiner wordt. 

• De fitfunctie voor de kleine hoek verstrooiing die in Fig. C.9 gebruikt is, werd 
verkregen uit vgl. ( C.27) door grove afschatting van de integraal, waarbij de z-
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afhankelijkheid genegeerd werd. Daarom kan in de empirisch bepaalde waarde van 
r 0 ook nog een afwijking zitten. 

In onze diffusie experimenten vergelijken we een dergelijk detectorprofiel met het detec
torprofiel dat ontstaat na interactie van de atoombundel met een isotroop lichtveld. De 
verandering die het profiel als gevolg van deze interactie ondergaat is te beschrijven door 
een convolutie met een Gaussische verdeling. Daarom willen we voor het detectorprofiel 
zonder laserinteractie een model opstellen waarmee die convolutie zo eenvoudig mogelijk 
uit te voeren is. In Fig. C.l2 is de meting van het detectorprofiel zonder laserinteractie 
nogmaals te zien, nu met daarin de modelfunctie die we gekozen hebben voor het verwer
ken van de diffusiemetingen. Deze modelfunctie bestaat uit een som van drie Gaussische 
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Figuur C.12: Meting van het detector
profiel zonder laserinteractie (getrok
ken lijn). De streepjeslijn geeft de mo
delfunctie weer die bestaat uit de som 
van drie Gaussische functies met elk 
hun eigen gewicht en breedte. Deze 
modelfunctie is gebruikt bij het ver
werken van de diffusiemetingen. 

functies, elk met hun eigen gewicht en breedte. De fitfuncties voor de diffusiemetingen zijn 
daaruit te verkrijgen door een extra breedte a kwadratisch op te tellen bij elk van de drie 
breedtes van de modelfunctie. Deze a is afhankelijk van de intensiteit van het stralingsveld. 
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