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Samenvatting 

Met behulp van laserkoeling kunnen zeer lage temperaturen bereikt worden in atomaire gassen 
of bijvoorbeeld zeer intense, goed gecollimeerde atoombundels worden gecreëerd, Hiermee 
worden allerlei nieuwe experimenten mogelijk. Ten behoeve van het fundamentele onderzoek 
aan laserkoeling is in dit afstudeerproject gepoogd om de krachten op te meten, zoals die 
optreden bij het zogenaamde 'sub-Doppler koelen'. 

Deze krachten zijn met de atomaire bundel opstelling 'Looptijd 11', binnen de onderzoeks
groep Atomaire & Optische Wisselwerking, gemeten via een deflectie experiment. Hierbij 
wordt een atoombundelloodrecht beschenen met een laserbundel, waardoor deze atoombun
del wordt afgebogen. Deze afbuiging ( deflectie ), die typisch in de orde grootte van 50 J.Lm 
ligt, kan worden gemeten en is een maat voor de kracht die het atoom tijdens de interactie 
met het laserlicht heeft ondervonden. 

De metingen aan deze mechanismen laten zien dat, hoewel een sub-Doppler koelkracht 
optreedt, de gemeten kracht kleiner is dan door berekeningen wordt voorspeld. Dit blijkt te 
worden veroorzaakt doordat bij aanvang van de atoom-licht interactie, nog geen stationaire 
bezetting van de magnetische subtoestanden bestaat en het een bepaalde, eindige tijd duurt 
voor die situatie is bereikt. 

Verder blijkt er nog een effect op te treden: 'channeling'. Bij dit effect worden atomen als 
het ware ingevangen in de 'kanalen' van de één dimensionale periodieke potentiaal, die ontstaat 
in de staande lichtgolf. Dit blijkt zeer goed te kunnen worden beschreven via een mechanisch 
model, waarbij de atomen als knikkers worden beschouwd. Het programma waarmee, via dit 
model, de metingen worden gesimuleerd levert zeer goede resultaten op. Via dit model blijkt 
ook de sub-Doppler koelkracht in de zogenaamde lin l_ lin situatie, redelijk goed te worden 
beschreven op een manier die analoog is aan het in de literatuur bekende 'Sisyphus' model. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In de onderzoeksgroep Atomaire en Optische Wisselwerking (AOW) van de faculteit der tech
nische natuurkunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven worden botsingen bestudeerd 
tussen geëxciteerde edelgas-atomen en atomen of moleculen in de grondtoestand. Daarnaast 
wordt de wisselwerking van licht met geëxciteerde edelgas-atomen bestudeerd. Sinds enkele 
jaren wordt binnen de groep AOW aandacht besteedt aan het bestuderen van laserkoeling. 
Het uiteindelijke doel hiervan is het toepassen van laserkoeling bij allerlei bundelexperimenten. 
Het voordeel van laserkoeling hierbij is, dat met behulp hiervan zeer intense atoombundels 
kunnen worden gecreëerd, die allerlei experimenten mogelijk maken, die voorheen niet prak
tisch uitvoerba::1r waren. Binnen de groep AOW wordt hieraan toepassings gericht onderzoek 
verricht. 
Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het fundamentele onderzoek van laserkoeling, mid
dels het meten van de krachten die bij bepaalde vormen van laserkoeling betrokken zijn. Dit 
onderzoek is in verricht in samenwerking met de groep 'atoom en grenslaag fysica' van de RU 
Utrecht. 
Dit afstudeerverslag beschrijft het onderzoek naar deze koelkrachten. Het is hierbij onver
mijdelijk gebleken om een aantal engeistalige termen te gebruiken, waarvoor geen algemeen 
bekende nederlandse uitdrukkingen bestaan. 

1.1 De historie 

Onafhankelijk van elkaar introduceerden in 1975 twee groepen het idee van laserkoeling. Dit 
waren de Hänsch en Schawlow groep van de Stanford University [HAN 75] en de Wineland en 
Dehmelt groep van de University of Washington [WIN 75]. Hoewel zij het proces op verschil
lende manieren bekeken, kwamen de ideeën op hetzelfde neer: 'De reductie van kinetische 
energie van bewegende atomen door de wisselwerking met laserlicht met een frequentie die 
bijna resonant is met de atomaire overgang'. 

Doordat de laserfrequentie een klein beetje lager (rood verschoven) is ingesteld dan de ato
maire overgangsfrequentie, maakt de Doppier verschuiving het waarschijnlijker dat een atoom 
een foton absorbeert uit een laserbundel, waar het tegen in beweegt, dan uit een laserbundel 
waar het vanaf beweegt. Dit heeft afremming van het atoom tot gevolg. Het proces wordt 
Doppier koeling genoemd vanwege de belangrijke rol van de Doppier verschuiving. Er zijn 
meerdere publicaties verschenen over de eindtemperatuur die men zou kunnen behalen met 
dit proces (bijv. [STE 86]). Deze eindtemperatuur wordt bereikt, wanneer er evenwicht is 
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 2 

ontstaan tussen de afkoelende Doppler kracht en een hiermee concurrerend opwarmend effect, 
dat een gevolg is van het statistische karakter van de opeenvolgende absarpties en emissies. 
Omdat de atomen zich dan gedragen als in een visceus medium (een wrijvingskracht onder
vinden) spreekt men in deze situatie van 'optische stroop' en in het geval van Doppier koeling 
van 'klassieke stroop'. In 1988 echter werd een eindtemperatuur gemeten die veellager lag 
dan de door de Doppler theorie voorspelde Doppier temperatuur [LET 88). Deze ontdekking 
had als gevolg dat men ging zoeken naar andere mechanismen, die een rol spelen bij het 
koelen van atomen. In 1989 kwamen twee groepen, Weiss et al. [WEI 89] en Dalibard et al. 
[DAL 89 A) met een nieuwe theorie, gebaseerd op de ontaarding van de atomaire niveaus, die 
bij de optische overgang betrokken zijn. Deze nieuwe theorie, waarmee de lagere eindtempe
raturen wel begrepen konden worden, wordt sub-Doppier theorie genoemd. Aan deze vorm 
van koeling wordt op dit moment veel onderzoek gedaan om de theorie te verifiëren. Ook dit 
afstudeerproject droeg hier aan bij. 

1.2 Het neon atoom 

De in dit afstudeerverslag bestudeerde processen hebben in het bijzonder betrekking op het 
edelgas neon. In figuur 1.1 is het relevante stuk van het niveauschema van neon weergegeven. 

E(eV) 

19,0 -{o}t 

18,6 

--{oho 

18,2 

.\ = 640, 225 nm 

16,9 

16,5 

00,0 --1 S0 

J=1 J=2 

Figuur 1.1: Niveauschema van de eerste twee groepen geëxciteerde niveaus van neon, met 
electronconfiguraties (2p) 5(3s) en (2p) 5(3p). Alléén de overgang van het twee-niveau systeem 
3 P2 +-+ a 9 bij À = 6..f0.2nm is aangegeven. 
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Neon-atomen bevatten 10 electronen, waarbij een neon-atoom in de electronische grond
toestand kan worden geschreven als Ne{(1s)2(2s)2(2p)6}. Wanneer een (2p)-romp-electron 
wordt geëxciteerd naar een (3s)-baan verkrijgen we door fijnstructuur wisselwerking vier toe
standen Ne*{(2p)5(3s)}, waarvan twee toestanden metastabiel zijn. Dit zijn de toestanden 
met Russell-Saunders-notatie 3 P0 en 3 P2 , die op grond van de selectieregels (~J~ 1 en niet 
J = 0 ---+ J' = 0) niet naar de grondtoestand met J = 0 kunnen vervallen. Deze toestanden 
hebben een levensduur groter dan 1s. Door middel van laser-excitatie kan het (3s) valen
tie electron naar een (3p )-baan worden geëxciteerd. Deze toestanden worden geschreven 
als Ne**{(2p)5(3p)}. Door de fijnstructuur wisselwerking vinden we nu tien toestanden, die 
volgens de Paschen-notatie van 1 tot 10 worden genummerd met afnemende energie. Dele
vensduur van deze laser-geëxciteerde Ne**{ o:~~:}-toestanden (K = 1..10) is circa 20 ns, waarna 
ze terug vallen naar het (3s)-multiplet. Voor de Ne**{o:9 , J = 3} geldt dat de atomen wegens 
de selectie-regels alleen kunnen terugvallen naar de 3 P2-toestand. Het kortlevende Ne**{ o:9 }

niveau vormt een zogenaamd twee-niveau systeem met de metastabiele Ne*{3 P2}-toestand. 
De overgang heeft een natuurlijke lijnbreedte r /27r van 8 MHz en het energie-verschil tussen 
de twee niveaus correspondeert met een golflengte van 640 nm. Voor sommige toepassingen 
is het handig om gebruik te maken van de overgang van de metastabiele Ne*{3 P2}-toestand 
naar het Ne**{ o:8 }-niveau. Het energieverschil tussen deze toestanden correspondeert met een 
golflengte van 633 nm. De toestanden Ne** { o:" ,K =J. 9} kunnen namelijk via het 1 P1 en 3 P1 -

niveau naar de grondtoestand vervallen, waardoor het 3 P2 niveau 'leeggepompt' kan worden. 
Hierbij wordt ultra-violet licht met een golflengte van ongeveer 75 nm uitgezonden. 

Dit is echter niet de volledige beschrijving van het neon atoom. Voor de behandeling van 
de sub-Doppier koelmechanismen is het essentieel dat we rekening houden met de magnetische 
subtoestanden. De verschillende toestanden, aangegeven in figuur 1.1 zijn nl. ontaard en wel 
in (2J + 1) magnetische subtoestanden. De 3 P2 toestand met J = 2 is dus ontaard in 5 
subtoestanden met quanturngetal ffiJ E { -2, -1, 0, +1, +2} en de o:g toestand met J = 3 
bestaat uit 7 subtoestanden met ffiJ E { -3, ... , +3}. Bij afwezigheid van een veld is de 
energie van al deze subtoestanden gelijk. De overgangen (mits toegestaan via selectieregels) 
van een J = 2 naar J = 3 toestand zijn dus allen resonant met dezelfde straling met À = 640 
nm, onafhankelijk van de hierbij betrokken quanturngetallen mJ. Slechts in aanwezigheid van 
een magnetisch veld (Zeeman effect) of een electrisch veld (Stark effect) wordt de ontaarding 
opgeheven en krijgen de subtoestanden een verschillende energie. 
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1.3 Indeling van het verslag 

In hoofdstuk 2 wordt allereerst een model besproken voor het verklaren van sub-Doppler koe
ling. Er zijn meerdere situaties waarbij dit kan optreden. Een situatie waarbij het mechanisme 
goed te begrijpen is, de zgn 1rx1ry- of lin j_ lin situatie, wordt uitvoerig besproken. 

De meting van de krachten die bij deze en andere configuraties optreden, gebeurt via een 
defl.ectie experiment. Er wordt daarbij gemeten hoe groot de defl.ectie van een atoombundel 
is na de wisselwerking met laserlicht. Na de uitleg van het experiment (hoofdstuk 3), worden 
de resultaten van de metingen in hoofdstuk 4 gepresenteerd. 

In de discussie van de metingen komt naar voren dat er resultaten verkregen zijn, die vanuit 
de sub-Doppler koel theorieën niet te verklaren zijn. Het blijkt dat er nog een effect een rol 
speelt in het experiment: 'channeling' (hoofdstuk 5). Om te controleren of dit daadwerkelijk 
het geval is, zijn metingen gedaan, aan configuraties waarbij geen koeling, maar wel channeling 
kan optreden. 

Om dit effect door te rekenen is een simulatie programma geschreven, dat is gebaseerd op 
een Monte-Carlo methode. Resultaten hiervan zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 

Om ook channeling, samen met koeling in de 1rx1ry situatie door te rekenen is een model 
opgesteld. Ook dit is via eenzelfde Monte Carlo methode doorgerekend, waarvan in hoofd
stuk 5 de resultaten vergeleken worden met de metingen. Het simulatie programma, waarmee 
deze berekeningen zijn gedaan is opgenomen in de appendix 



Hoofdstuk 2 

Theorie 

2.1 Inleiding 

Al sinds 197 4 is bekend dat door de mechanische werking van licht atomen afgeremd kunnen 
worden. De spreiding in de snelheden van atomen in een atoombundel kan daardoor sterk 
gereduceerd worden, waarbij we kunnen spreken van een lage temperatuur van de atoombun
deL Het mechanisme waarmee atomen op deze manier afgekoeld kunnen worden berust op 
het Doppier effect en wordt daarom 'Doppler koeling' genoemd. 

In de literatuur zijn allerlei metingen beschreven waarin temperaturen gemeten zijn die 
veel lager zijn dan de temperatuur die het Doppier koelmechanisme voorspelt. De fysische 
mechanismen die leiden tot deze lagere temperaturen worden sub-Doppier koel mechanis
men genoemd. Een model waarmee één van deze mechanismen aanschouwelijk gemaakt kan 
worden, staat beschreven in dit hoofdstuk. 

Voor een betere benadering is het echter noodzakelijk om een semi-klassieke theorie nu
meriek door te rekenen, wat gedaan is door Nienhuis et al. [NIE 90]. 

2.2 Doppier koeling 

Wanneer een twee-niveau atoom een wisselwerking ondergaat met een resonant stralingsveld, 
dan kan het atoom hieruit een foton absorberen met een impuls ter groote van nk. Hierbij is k 
het golfgetal met Ik I = 21r /,\en ,\de golflengte van het gebruikte licht. De impulsverandering 
nk van een neon atoom bij ,\ = 640 nm komt overeen met een snelheidsverandering van 
3 cmfs. Op deze absorptie zal, indien de bovenniveau-bezetting klein is waarschijnlijk een 
spontane emissie volgen. De impulsverandering van zo'n spontane emissie vindt plaats in een 
willekeurige richting, terwijl de impulsverandering ten gevolge van een absorptie, in de richting 
van het laserlicht plaats vindt. Netto heeft er dan een overdracht van impuls plaatsgevonden 
van het atoom naar het lichtveld. Als nu dit absorptie-emmissie proces vele malen herhaald 
wordt, dan resulteert hieruit een kracht. 
Het Doppier koelen is gebaseerd op de situatie, waarin twee laserbundels in tegenovergestelde 
richting over elkaar vallen, zie figuur 2.1. Het atoom is geplaatst in dit lichtveld. 

Het laserlicht heeft een frequentie WL, die iets lager is dan de atomaire resonantie frequentie 
WA· We noemen dit frequentieverschil de verstemming 6: 

(2.1) 

5 
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atoorn bundel F_ 

Figuur 2.1: Een bewegend atoom in een één-dimensionaal stralingsveld ondervindt een kracht 
F± tengevolge van beide laserbundels. 

Indien het atoom een snelheid heeft in de richting van een laserbundel (bijvoorbeeld naar 
rechts in figuur 2.1 ), zal het licht een dopplerverschuiving ondergaan ter grootte: 

WD = k·V (2.2) 

Dit betekent dat met een negatieve verstemming ( b < 0) de tegemoetkomende laserbundel 
meer resonant is (dit is optimaal bij wv = b) dan de meegaande laserbundeL Daardoor is 
de kans het grootst is dat er een foton uit de tegemoetkomende bundel wordt geabsorbeerd. 
Hierdoor ontstaat een imbalans in stralingsdruk en resulteert er een netto kracht. Voor b < 0 
is die kracht dus altijd tegengesteld gericht aan de snelheid van een atoom. 

Als het atoom in rust is (ofwel geen snelheid heeft in de richting van het laserlicht), dan 
is de kans dat het atoom een foton van één van beide laserbundels zal absorberen voor beide 
bundels even groot en bestaat die imbalans niet. 

Een absorptie van een foton wordt gevolgd door ofwel een spontane emissie, ofwel een 
gestimuleerde emissie, waarbij voor lage intensiteiten de spontane emissie het waarschijnlijkst 
is. Zo'n spontane emissie zal in een willekeurige richting plaatsvinden en bij een groot aantal 
spontane emissies zal er gemiddeld over al deze emissies geen netto impulsverandering hebben 
plaatsgevonden. Bij lage intensiteiten, waarbij de stationaire bezetting van het bovenniveau 
(ne) klein blijft, kunnen we de effecten van de twee laserbundels afzonderlijk beschouwen. De 
kracht die één atoombundel dan uit oefent op een atoom is dan gelijk aan de impulsverandering 
per absorptie (lik) maal het gemiddeld aantal absarpties per tijdseenheid, dus: 

F = likner (2.3) 

waarin r de natuurlijke vervalsconstante voorstelt. Voor een stationaire havennivan be
zetting geldt: 

s 
(2.4) 

2(s + 1) 

waaruit blijkt dat deze afhankelijk is van de snelheid van een atoom. 
Hiermee is de kracht uit te rekenen die één van beide laserbundels uitoefent op een atoom: 

F =lik~ Sr 2 

2 1 + sr + [2(5rkv)) (2.5) 
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De laserintensiteit is in rekening gebracht via de dimensieloze parameter Sn de resonante 
verzadigingsparam eter. 

I 
Sr=-

Ia 

met Io, de verzadigingsintensiteit volgens: 

nr 
Io = 6À3 

(2.6) 

(2.7) 

Voor de 3 P2 naar a 9 overgang voor neon is ! 0 bij gebruik van circulair gepolariseerd 
laserlicht gelijk aan 40,8 JLWmm-2 • 

Voor de totale kracht moet de bijdrage van beide laserbundels gesommeerd worden. In de 
limiet voor lage intensiteiten ( s < 1) volgt hieruit: 

nk2 v 166 
F = ~Sr . 8(ó2+k2v2) 16(62-k2v2) 

1+ f2 + r4 
(2.8) 

Voor 6 < 0 blijkt dan dat voor alle snelheden geldt dat F · v < 0, dus dat de kracht 
tegengesteld gericht is aan de snelheid. De snelheid van een atoom wordt dus gedempt, 
ongeacht de richting van de snelheid. Daarom wordt in de literatuur vaak gesproken van 
'optische stroop'. De kracht zoals die uit deze vergelijkingen volgt is geschetst in figuur 2.2. 

1.5 

1.0 
0 

~ 
C\J 
uJ 0.5 

E 
0 

(.) (/) ro Q) 0.0 .... 
E ~ 

E 
-0.5 

-~-

V\l 
~---1 

~ Y\~ I 

~ ~ \ ""' I'----

r-----
~ \ // ?-

\ V '/ 
-1.0 

I V 
-1.5 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 
Snelheid [m/s] 

Figuur 2.2: De dikgedrukte lijn geeft de stralingsdrukkracht weer als functie van de snelheid 
van het atoom. De kracht is tegengesteld aan de snelheid van het atoom. De dunne lijnen geven 
de kracht weer van de afzonderlijke laserbundels. Bij een laserverstemming van 6 = - r /2 
en een verzadigingsparameter Sr = 1 is de kracht voor lage snelheden lineair met de snelheid. 
Het vangstbereik is gecentreerd rond v = 3 mjs. Atomen met een snelheid groter dan 10 m/s 
ervaren vrijwel geen stralingsdrukkracht. 
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In de benadering lkvl ~ r en lkvl ~ 181 volgt dan een lineair verband F = o:v, met: 

2 (28 /f) 
o: = 4nk sr [1 + (28 /f)2)2 (2.9) 

Voor een negatieve 8 blijkt dit inderdaad een afremmende kracht te zijn, terwijl voor 8 > 0 
een versnellende ofwel opwarmende kracht volgt. 
Voor een stationaire situatie volgt uiteindelijk (met 8 < 0) een evenwicht tussen dit koelende 
effect, zoals hierboven beschreven en een opwarmend effect, dat zijn oorsprong vindt in het 
random karakter van de spontane emissies. Hoewel de gemiddelde snelheid reduceert tot nul 
doet het gemiddelde kwadraat van de snelheid dit niet. Een atoom met nul snelheid zal 
met gelijke waarschijnlijkheid een foton kunnen absorberen uit elk van beide laserbundels 
(zie figuur 2.1). Ook bijna stilstaande atomen blijven fotonen absorberen en emitteren, wat 
resulteert in een soort Brownse beweging. Dit leidt tot opwarming, welke in een Fokker-Planck 
benadering te beschrijven is met een diffusie coëfficiënt Dp: 

2 2 Sr 

Dp = n k r . (28 /f)2 + 1 (2.10) 

In de evenwichtsstituatie volgt hier via kTD = D / o: een evenwichtssnelheid uit die we 
kunnen relateren aan een temperatuur, de zgn Doppier temperatuur: 

(2.11) 

Voor neon volgt voor de Doppier temperatuur TD = 200 f-LK, wat correspondeert met een 
snelheidsspreiding van 28.5 cmjs. Deze limietsnelheid wordt ook wel de Doppier-limiet ge
noemd. 

Experimenteel zijn echter in 1988 in verschillende groepen, temperaturen gemeten die een 
factor tien onder deze limiet lagen. Dit heeft geleid tot de ontdekking van andere koelme
chanismen, die gelijktijdig met Doppier koeling kunnen optreden. Deze mechanismen worden 
samengevat in de term sub-Doppier koeling. Hoe één van deze mechanismen werkt wordt in 
de volgende paragrafen uitgelegd. 
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2.3 Een twee-niveau atoom met magnetische ontaarding in 
een EM-veld. 

2.3.1 Inleiding 

Een atoom dat zich in een elektromagnetisch veld bevindt, zal een invloed ondervinden van 
dit veld. Als het lichtveld resonant is met een atomaire overgang, kan het atoom worden 'aan
geslagen', dat wil zeggen naar een andere atomaire toestand geëxciteerd worden. Het atoom 
kan dan op twee manieren terugvallen naar de grondtoestand: via spontane of gestimuleerde 
emissie van een foton. Deze interactie van het atoom met het lichtveld wordt besproken in 
paragraaf 2.3.2. 
Daarnaast heeft de interactie ook invloed op de energie van de atomaire toestanden. Dit 
effect wordt aangeduid met light-shift of ook wel dynamisch Stark effect. Deze light-shift, 
die van essentieel belang is voor het optreden van sub-Doppier koeling, wordt besproken in 
paragraaf 2.3.4. 

2.3.2 Absorptie en emissie 

Voor de meeste toepassingen voldoet de semiklassieke behandeling voor het beschrijven van de 
atoom-licht interactie. Hierbij wordt het atoom quanturn-mechanisch en het lichtveld klassiek 
beschreven. Uit deze behandeling volgen overgangswaarschijnlijkheden voor absorptie en 
gestimuleerde emissie. Deze overgangswaarschijnlijkheid is evenredig met het kwadraat van 
het overgangsmatrixelement (elftlg), wat geschreven kan worden als: 

( l'l) (Jeme1MIJ9 m9 ) ( ll ll ) 
e J.L g = (2Jg + 1 )1/2 . aeJe 1 agJg (2.12) 

waarbij e voor geëxciteerdeng voor grond niveau staat. ft is de dipooloperator die afhankelijk 
is van de polarisatie van het licht. (aeJell1lla9J9 ) is het zgn. gereduceerde matrixelement, 
dat onafhankelijk is van de quanturngetallen me en m9 • 

In de term (Jeme1MIJ9 m9 ) is de afhankelijkheid van de quanturngetallen me en m9 en 
daarmee de afhankelijkheid van de polarisatie van het licht verwerkt. Deze term wordt de 
Clebsch Gordan-coëfficiënt Ccg genoemd en is een bekende functie van de getallen Je, me, M,
J9 en m9 . Voor een J = 2 naar J = 3 overgang staan de kwadraten van de Clebsch Gordan
coëfficiënten vermeld in figuur 2.3. 

Voor spontaan verval geldt ook dat de overgangswaarschijnlijkheden evenredig zijn met 
het kwadraat van de Clebsch Gordan-coëfficiënten. De som van alle vervalswaarschijnlijkhe
den vanuit een niveau, is gelijk aan r. 
Verder zijn de overgangswaarschijnlijkheid voor absorptie en gestimuleerde emissie evenredig 
met de intensiteit I van het laserlicht. Deze intensiteit is evenredig met de verzadigingspa
rameter, beschreven via formule 2.6. De verzadigingsparameter is tevens afhankelijk van de 
quanturngetallen me en m9 en van de polarisatie van het gebruikte laserlicht, wat in rekening 
wordt gebracht via de Clebsch Gordan-coëfficiënt: 

(2.13) 

waarbij voor een pure polarisatie weer geldt dat / 0 gelijk is aan 40.8 J.LW /mm2 • 

De overgangswaarschijnlijkheid is om te rekenen naar een overgangssnelheid Sge [LIFE]: 
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Figuur 2.3: Voor de verschillende overgangen tussen de magnetische subniveaus van een J = 2 
naar J = 3 overgang zijn de kwadraten van de relatieve Clebsch Gordan-coëfficiënten aange
geven. Voor de absolute coëfficiënten dienen deze getallen nog door 15 te worden gedeeld. 

f Sr 
Sge = - . ----=-

2 1 + (~f 
(2.14) 

waarbij Sr is beschreven in formule 2.13. 

2.3.3 Optisch pompen 

Bij de beschrijving van de wisselwerking van een lichtveld met een groep atomen wordt vaak 
gebruik gemaakt van zogenaamde 'rate equations', balansvergelijkingen voor de populaties 
n van de verschillende niveaus. In het geval van een zuivere laserpolarisatie geldt voor de 
balansvergelijking voor het geëxciteerde niveau: 

(2.15) 

Hierin is de overgangssnelheid voor absorptie beschreven via S9e (formule 2.14) en die 
voor gestimuleerde emissie door Seg· Voor het grondniveau geldt een ingewikkelder balans
vergelijking, aangezien dit niveau gevuld wordt via spontaan verval vanuit drie verschillende 
geëxciteerde toestanden. De overgangssnelheden voor absorptie en gestimuleerde emissie zijn 
aan elkaar gelijk, indien we te maken hebben met circulair of lineair gepolariseerd licht en 
volgen uit formule 2.14. 

Spontaan verval kan via verschillende mogelijkheden geschieden. De totale vervalswaar
schijnlijkheid vanuit ieder magnetisch subniveau is gelijk aan r. De relatieve overgangswaar
schijnlijkheden zijn gelijk aan de verhoudingen van de kwadraten van de Clebsch-Gordan 
coëfficiënten. 
Via laserexcitatie met u+ -gepolariseerd licht zal bij een absorptie het quanturngetal mJ met 1 
verhoogd worden. Het hierop volgende spontane verval kan met verschillende waarschijnlijk
heden gebeuren met tl.mJ = +1, -1 of 0. Gemiddeld zal bij een absorptie, spontane emissie 
cyclus mJ dus verhoogd worden. Voor u- -gepolariseerd licht gebeurt hetzelfde, maar dan 
met een verlaging van mJ. Onder invloed van circulair gepolariseerd licht zal een atoom via 
dit mechanisme in een uiterste toestand gepompt worden. Bij een J =2 naar J =3 overgang 
met u+ -gepolariseerd licht zullen uiteindelijk in een evenwichtssituatie alle atomen zich in de 
12, 2) toestand bevinden. Spontaan verval kan hierbij vanuit het geëxciteerde niveau ( 13, 3)) 
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alleen plaatsvinden, terug naar het 12, 2) niveau. Het atoom zal dan ook in dit 12, 2) niveau 
gevangen blijven. 

Zo zal via het optisch pompproces met lineair gepolariseerd licht, de populatie van het 
12, 0) niveau de grootste worden. 

2.3.4 De light-shift 

Een ander gevolg van de atoom-licht interactie is de 'light-shift', die een verschuiving van 
de energieniveaus tot gevolg heeft. Voor de beschrijving van die light-shift (zie bijvoorbeeld 
[DAL 85]), is het nodig om een volledige quanturnmechanische beschouwing van het atoom
lichtveld systeem te gebruiken. Het beeld dat hierbij vaak wordt gebruikt is het zogenaamde 
'dressed atom'-beeld. Hierbij wordt de atoom-licht interaktie beschreven door een gecombi
neerde golffunctie van het atoom tesamen met het lichtveld. Deze gecombineerde toestanden 
die niet meer dezelfde energie hebben als de oorspronkelijke grond- en geëxciteerde toestand 
van het atoom worden dan 'aangeklede toestanden' of 'dressed states' genoemd. 

Klassiek gezien is de light-shift te begrijpen door te bedenken dat het veld zelf een dipool
moment in het atoom induceert. De extra energie verkregen door de interactie van dit ge
mduceerde dipoolmoment met het veld zelf is de Stark verschuiving. 

De totale Hamiltoniaan van het gecombineerde atoom-licht systeem is volgens [DAL 85] te 
schrijven als: 

(2.16) 

waarin HA de ongestoorde atomaire Hamiltoniaan is, HR de Hamiltoniaan voor het electra
magnetische veld en V de atoom-laser koppeling. Zonder atoom-laser koppeling zijn de ei
gentoestanden van deze 'aangeklede Hamiltoniaan' te schrijven als toestanden lg, n + 1) en 
Ie, n) (atoom in de toestand g of e in aanwezigheid van n + 1 of n fotonen). 

Figuur 2.4: Basistransformatie voor 'dressed atoms' in een stralingsveld. Als~< 0, dan is de 
menghoek () positief en voor ~ > 0 negatief. 

Door de atoom-laser koppeling zijn deze basistoestanden niet meer de eigentoestanden 
van de totale Hamiltoniaan. De nieuwe eigentoestanden worden dan IJ, n) en IJ I, n), lineaire 
combinaties van lg, n + 1) en Ie, n). Een vector representatie van deze eigentoestanden is 
gegeven in figuur 2.4. 
De hoek () voldoet hierbij aan: 

cos2() = -~ jf!, sin20 = f!R/f! (2.17) 
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met 

(2.18) 

In formule 2.17 wordt gebruik gemaakt van nR, de Rabi-frequentie die een maat is voor 
de intensiteit van het licht: 

(
Sr) 1/2 nR= - r 
2 

(2.19) 

Voor Sr = 1 geldt voor de Neon 12, 2} naar 13, 3) overgang dat met 0'+ -gepolariseerd licht 
QR gelijk is aan 36,4 · 106s-1 . 

Voor de energieën van deze toestanden volgt dan: 

Eu 

M nn 
( n + 1 )liwL - - + -

2 2 
M nn 

(n+ l)liwL----
2 2 

Dit energiebeeld is nog eens weergegeven in figuur 2.5. 

l1,nl) 

'en t 
lg,n+1) . / • I 

-l--16 l~HT) 
I t I 

le,n) ' I 
I ... 

' I l2,n;r> I 
I 
I 
I 
I 

wL.( 
I 
I 
I 
I 
I l1,n-1;7> 
I 
I lg,n) , , • 
I f I 

_L_IÖ :oen 
tn-1 ' le,n-1> ' 

I 
' • l2,n-11'F> 

a b 

(2.20) 

(2.21) 

Figuur 2.5: Schematische weergave van de energieniveaus van de basisvectoren van a) de 
niet gekoppelde atoom-laser Hamiltoniaan en b) de totale Hamiltoniaan van het gekoppelde 
atoom-laser systeem. 

Bij lage intensiteiten correspondeert voor h > 0 de eigenvector II) heel goed over een met 
de grondtoestand en voor h < 0 de eigenvector II I). Voor de light-shift van de grondtoestand 
volgt uit deze beschrijving voor h < 0: 

(2.22) 
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Als het teken van de verstemming van de laser omdraait, draait ook het teken van de light
shift om. In figuur 2.6 is de verschuiving van het grond- en geëxciteerde niveau weergegeven 
voor een J = 2 naar J = 3 overgang met a) lineair gepolariseerd licht en b) o-+ -gepolariseerd 
licht (ó < 0). 

-2 

1 
5 

I 
0.04 

·2 

_, 0 ., 

T l I 
+2 

8 9 8 

0.24 _, 0~3 

0 

(a) 

I 0.04 
0.24 2 rTlj =+ 
+1 

·3 ·2 

fb\ 

Figuur 2.6: Schematische weergave van het 3 P2 grondniveau en het a9 geëxciteerde niveau met 
a) lineair gepolariseerd licht en b) o-+ gepolariseerd licht. Tevens zijn de relatieve bezettingen 
van de magnetische subtoestanden weergegeven zoals die ontstaan in een stationaire situatie 
bij lage intensiteiten (s ~ 1} 

Bij lage intensiteiten (s ~ 1) en ~en grote negatieve verstemming (lól ~ f) is de volgende 
benadering voor tl.E_ vaak erg handig: 

(2.23) 
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2.4 De 1rx7ry-configuratie 

2.4.1 Het lichtveld 

14 

Bij de experimenten wordt steeds gebruik gemaakt van een staande lichtgolf. Voor het ere
eren van een staande golf is het noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van een coherente 
lichtbron, zoals een laser. Zo'n staande golf ontstaat dan als men twee laserbundels gebruikt 
en deze in tegengestelde richting over elkaar laat vallen (zoals geschetst in fig 2.1). 

Het electrisch veld van een vlakke lichtgolf, zoals die volgt uit de Maxwell-vergelijkingen 
legt meteen de hele lichtgolf vast en is te beschrijven met: 

Ë(z, t) = Ëoexp{i(kz- wt)} (2.24) 

Dit is een lopende golf met golfgetal k en hoekfrequentie w , die zich voorplant in de 
positieve z-richting. 

Nemen we nu twee laserbundels in de configuratie van figuur 2.1 dan moeten de electrische 
velden van de bundels afzonderlijk bij elkaar opgeteld worden. Dit leidt tot: 

Ë(z, t) = Eofiexp{i(kz- wt)} + Eof2exp{i( -kz- wt)} (2.25) 

In deze vergelijking is Ë0 geschreven als E0f 1 , resp. E0f 2 voor de amplitude van het 
E-veld van de golf lopende in de positieve z-richting, resp. in de negatieve z-richting. ft en 
f2 representeren de richting van het E-veld ofwel de polarisatie van de lichtgolf. Tevens is 
verondersteld dat de absolute waarde van het E-veld voor beide golven gelijk is (ofwel de 
intensiteit van beide laserbundels is gelijk). 

In de 1l'x1l'y-configuratie nemen we twee lineair gepolariseerde lichtbundels. De ene la
serbundel is lineair gepolariseerd in de x-richting (ook wel met 1l'x aangeduid) en de andere 
laserbundel in de y-richting ( ookwel1rY). Een andere benaming voor deze configuratie is lin 
l. lin, afkomstig van 'LINeair l. (PERPendicular) to LINeair'. Hierbij geldt: 

(2.26) 

(2.27) 

Ook hier gaan we ervan uit dat beide golven dezelfde intensiteit bezitten. Nu krijgen we als 
resulterend E-veld van de staande golf: 

Ë(z, t) = vf2E0 { fx ~ fy cos(kz) + ifx ~ fy sin(kz)} exp( -iwt) (2.28) 

Uit deze vergelijking blijkt dat de polarisatie verandert als functie van de z-coördinaat zoals 
geschetst in figuur 2.7. 

Hierin is te zien dat bij z = 0 het licht lineair gepolariseerd is langs de as ( fx + fy ). Bij z = 
>.j8 resulteert een circulaire polarisatie u-, bij z = >.j4 resulteert weer een lineaire polarisatie 
langs de as ( é~ - fy) en bij z = 3>./8 een circulaire polarisatie u+. Deze variatie in polarisatie 
blijft zich langs de z-as herhalen. Bij deze lichtconfiguratie blijft de intensiteit van de staande 
golf constant langs de z-as: 

I= 2E~ = 2Io (2.29) 
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Figuur 2. 7: De resulterende staande golf in het geval van de linl.lin - laser polarisatie confi
guratie 

2.4.2 Het koelmechanisme 

In de 1rx1ry- configuratie is de polarisatie van het laserlicht ruimtelijk gemoduleerd. Als we dit 
beeld combineren met het beeld van de Stark-verschuiving, dan blijkt dat het energie niveau 
van elke magnetische subtoestand ruimtelijk gemoduleerd is. Anders gezegd: de potentiële 
energie van een atoom is afhankelijk van de plaatscoördinaat [DAL 89 A]. 
Op de plaats z = >../8 heerst een <7- -polarisatie van het laserlicht. Voor <7- licht is de 
Clebsch-Gordan coëfficiënt het grootst voor de 12, -2} naar 13, -3} overgang en zijn deze 
niveaus dus het sterkst Stark verschoven (zie formule 2.22). Voor een negatieve verstemming 
is de energieverschuiving van het grondniveau negatief en die van het geëxciteerde niveau 
positief. Zij stoten elkaar dus af. De 12, 2} naar 13, 1} overgang is de zwakste overgang en deze 
niveaus zijn dus het minst verschoven, zoals geschetst in figuur 2.8. 

Voor z = >..j 4 ontstaat er een lineaire polarisatie. Als we weer de z-as als quantisatie-as 
kiezen betekent dit dat we de lineaire polarisatie moeten beschouwen als een combinatie van 
<7+ gepolariseerd licht en even veel <7- gepolariseerd licht. Er is dan geen verschil in light-shift 
tussen de toestanden 13, mJ} en 13, -mJ}. Voor een negatieve verstemming geldt wederom 
dat het grondniveau negatief en het geëxciteerde niveau positief is verschoven. 

Zo geldt voor z = 3>../8 een <7+ -polarisatie en is de 12, 2) naar 13, 3) overgang het sterkst. 
Deze beide niveaus zijn dan ook het meest verschoven. Vervolgens volgt voor z = >../2 weer 
hetzelfde beeld als voor z = >..j 4. Deze ruimtelijke modulatie van de lightshift van de ver
schillende niveaus blijft zich herhalen met periode >..j2. 

De sterkste verschuiving voor het 12, -2} niveau, bij z = >../8 is met 6 = -2f en Sr = 3.5 
gelijk aan -6.7 · 10-9eV. 

Stel dat we op t = 0 een atoom hebben bij z = >..j8. Via het optisch pompproces is het 
het waarschijnlijkst dat het atoom zich in de 12, -2} toestand bevindt. In het algemeen geldt, 
dat de atomen optisch gepompt worden naar de toestand met de grootste light-shift. Als het 
atoom in de positieve z-richting beweegt, zal het een potentiaalberg moeten beklimmen. Dit 
betekent dat het atoom kinetische energie moet verliezen en dus zal afremmen. 

Als een atoom in een adiabatische beweging (dus zonder optisch pompen) over het in 
figuur 2.8 geschetste potentiële energie rooster wandelt zal het atoom evenveel kinetische 
energie winnen in de afdaling van een potentiaalberg als het atoom verloren was in de be
klimming van de vorige potentiaalberg. Gemiddeld over vele >..'s zal er dus geen netto kracht 
resulteren. 
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Figuur 2.8: Schematische weergave van de ruimtelijke modulatie van de light shift voor de 
verschillende niveaus van een J=2 naar J=3 overgang. 

De sub-Doppier kracht resulteert juist uit een niet-adiabatische beweging van het atoom 
in het lichtveld. Het kernpunt hierbij is dat het atoom optisch gepompt kan worden naar 
een andere toestand en dat dit gemiddeld een bepaalde, karakteristieke, eindige tijd Tp duurt. 
Deze pomptijd is van de orde grootte S;1 , gegeven in formule 2.14. 

Bij elke overgang hoort een verschillende Tp, die omgekeerd evenredig is met het kwadraat 
van de Clebsch-Gordan coëfficiënt. Daarom is het gemakkelijker om eerst het fysische beeld 
van het koelmechanisme te schetsen aan de hand van een J = 1/2 naar J = 3/2 systeem 
waarbij de grondtoestand bestaat uit 2 subtoestanden: mJ = 1/2 en mJ = -1/2 en de 
geëxciteerde toestand uit 4 subtoestanden, zodat beide grondniveaus door zowel a+ als door 
a- gepolariseerd licht geëxciteerd kunnen worden. In figuur 2.9 zijn a) de Clebsch-Gordan 
coëfficiënten en b) de gemoduleerde light-shift voor deze situatie geschetst. 

In deze situatie is één karakteristieke pomptijd aan te geven, namelijk de gemiddelde tijds
duur om een atoom uit één van beide grondtoestanden optisch naar de andere grondtoestand 
te pompen. De beginsituatie is de stationaire situatie, dus op het punt z = >..j8 bevinden 
vrijwel alle atomen zich in de mJ = -1/2 toestand. Als nu de snelheid van de atomen 
dusdanig is, dat in één karakteristieke pomptijd een afstand is afgelegd van >..j4, dan zullen 
de meeste atomen optisch gepompt worden als ze zich op een potentiaaltop bevinden (zie 
figuur 2.10). 

Ze hebben dan de grootste waarschijnlijkheid om terug te vallen (met Tverval ~ rp) naar 
het mJ = 1/2 niveau, het op dat moment laagst liggende niveau. Hierna begint hetzelfde 
proces nogmaals, want het atoom bevindt zich wederom in een potentiaaldal en zal gemiddeld 
na een eindige tijd rv optisch gepompt worden. Dit proces blijft zich herhalen. Dit wordt 
het Sisyphus effect genoemd, naar een oude Griekse mythe. Gemiddeld zullen dus meer po
tentiaalbergjes beklommen moeten worden dan er potentiaalbergjes afgdaald worden. Netto 
betekent dit dus afremming van de atomen, dus koeling. 

Ook de harde kwellingen van Sisyphus kreeg ik te aanschouwen. Een reusachtige steen 
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Figuur 2.9: Schematische weergave van a) de verschillende niveaus met hierbij aangegeven de 
Clebsch-Gordan coëfficiënten en b) de gemoduleerde light-shift voor een J=l/2 naar J=3/2 
overgang zn de 1rx1ry situatie. Hierbij zijn via bolletjes de stationaire toestandspopulaties 
aangegeven. 

duwde hij op met beide handen. Zich schrap zettend met handen en voeten stootte hij het 
rotsblok langs de helling omhoog. Maar juist als het zou kantelen over de top, sleurde het 
dode gewicht hem mee en het schaamteloosblok rolde weer terug, omlaag naar de vlakte. En 
opnieuw begon hij te duwen, zijn hele lichaam gespannen; het zweet droop van zijn leden en 
het stof steeg op van zijn schedel. 
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Figuur 2.10: Het Sysiphus effect bij een J=l/2 naar J=3/2 overgang. Gemiddeld zal het 
atoom potentiaalbergjes blijven beklimmen en zal het zo afremmen 

De energie die een atoom verliest bij een absorptie-emissie cyclus wordt meegegeven aan 
het geëmitteerde foton met We, dat t.o.v. het geabsorbeerde foton met Wa in energie verschoven 
IS: 
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(2.30) 

Als de verstemming 6 positief is, zal ook de light shift van de grondniveaus positief zijn. 
Dit betekent dat het atoom telkens een potentiaalberg afdaalt en dan vanuit het dal optisch 
gepompt wordt naar een niveau dat op dat moment een hogere potentiele energie heeft. 
Daardoor zal het atoom gemiddeld meer versnellen dan vertragen en zodoende betekent het 
omkeren van het teken van 6, dat ook het teken van de kracht omdraait, dus dat het koelen 
verandert in opwarmen. 

Voor de J = 2 naar J = 3 overgang variëren de pomptijden voor de verschillende over
gangen sterk. Voor een a+ -polarisatie is de gemiddelde pomptijd voor de 12, 2) naar 13, 3) 
overgang 15 maal korter dan die voor de 12, -2) naar 13, -1) overgang. Een voor deze situatie 
karakteristieke pomptijd Tp zal hier tussen liggen. 

Het is mogelijk om een afschatting te maken van enkele parameters die dit koelproces 
karakteriseren. In de limiet voor lage snelheden (kv < r;1 ) blijkt weer een lineair verband 
tussen de koelkracht en de snelheid te bestaan: 

F = -as ·V (2.31) 

met as de evenredigheidsconstante voor het sub-Doppier koelproces. Zoals in figuur 2.10 
te zien is zal maximale demping van de snelheid optreden bij een snelheid Vm die voldoet aan: 

VmTp ~ À/4 (2.32) 

In een tijdje Tp zal dan een energie worden gedissipeerd ter grootte: 

(2.33) 

waarbij de waarden voor de light-shift genomen moeten worden voor a+ gepolariseerd 
licht. Voor de per tijdseenheid gedissipeerde energie levert dit op: 

dW -'h!i 
(2.34) 

dt Tp 

Hiermee is via ( dW / dt) = F ·ven formule 2.31 de dempingscoëfficiënt as bepaald. In de 
limiet voor lage intensiteit (sr < 1) en grote verstemming (161 ~ r) gelden: 

Tp 
21612 

rv 

Srf3 
(2.35) 

!1 
srr2 

rv 

26 
(2.36) 

Zodat voor de dempingscoëfficiënt volgt: 

(2.37) 
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Opvallend is dat 0: 8 in deze benadering onafhankelijk is van de laserintensiteit. Dit komt 
doordat weliswaar de light-shift evenredig is met de laserintensiteit, maar dat ook de karakte
ristieke pomptijd korter wordt. Doordat het pompproces sneller is, zal bij een zelfde snelheid, 
het atoom optisch gepompt worden voor het de top van de potentiaalberg heeft bereikt. Per 
tijdseenheid zal dus (indien v < Vm) even veel energie gedissipeerd worden. Dit is nog eens 
geschetst in figuur 2.11 Hieraan ten grondslag ligt de veronderstelling dat F evenredig is met 

.., 
E 
~ -0.2 
Cl • c. 
~ 
~ 
t 
.c rr -0.4 
:E 
~ 

-0.6+---.----.----.---.---..--..--..--.,--,-----j 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0. 7 0.8 0.9 

positie (lambda) 

Figuur 2.11: Schematische weergave van het sysiphus effect voor twee verschillende intensi
teiten. De intensiteit in figuur b) is twee maal zo groot als in figuur a). De energiedissipatie 
per tijdseenheid D.t = >.I 4v is voor beide intensiteiten gelijk. 

v tot een snelheid Vm· Hierdoor is het mogelijk om m.b.v. formule 2.34, ff te bepalen bij de 
snelheid Vm en daaruit met formule 2.32, a te bepalen met de benaderingen 2.36. 

In vergelijking met av, de dempingscoëffi.ciënt voor het Doppier koelen , is a 8 ("" ó Ir) 
bij een grote verstemming veel groter dan o:v ("" r I ó). Daarentegen is de capture range 
(een karakteristiek snelheidsinterval waarbinnen atomen gekoeld worden) bij Doppier koeling 
veel groter (k. V "" r) dan bij sub-Doppier koeling (k. V "" r; 1 ). In figuur 2.12 zijn beide 
koelkrachten aangegeven. 

Dalibard et al. laten zien dat de diffusie voor dit koelmechanisme gelijk is aan de som van 
de 2-niveau diffusie (beschreven in formule 2.10) en een diffusieterm Dpol, die de fluctuaties 
in de sub-Doppier koelkracht beschrijft: 

2 2 4srf2 

Dpol = n Jkl Tp (8srf2 + ( Tp)-2) (2.38) 

Deze sommatie leidt met de benaderingen van formules 2.36 tot: 

n2 k2f 3 sr 
Dsub = 262 

(2.39) 

Hiermee is de met sub-Doppier koeling laagst bereikbare temperatuur te berekenen. Deze 
is dan gelijk aan: 
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Figuur 2.12: De sub-Doppier koelkracht curve en de Doppier koel curve zijn gesuperponeerd 
en getekend in deze figuur. Duidelijk is te zien dat de sub-Doppier koel kracht een grotere 
dempingscoëfficiënt en een kleiner capture range heeft. 

(2.40) 

Via dit koelmechanisme is dus een veel lagere eindtemperatuur bereikbaar dan met het 
Doppier koeler.. Volgens formule 2.40 zou de temperatuur via het verlagen van Sr of het 
verhogen van 8 oneindig klein kunnen worden. Toch is er een limiet, die een gevolg is van 
het feit dat bij lage snelheden de terugstoot ten gevolge van een serie absorptieslemmissies 
niet meer als een continue proces te beschrijven is. Dan gaat het discrete karakter van deze 
terugstoten overheersen. 

Het hier behandelde model geeft slechts een grove benadering voor de kracht zoals die 
optreedt bij het sub-doppier koelen. Voor een beter beeld van deze koelkracht is het noodza
kelijk om een semi-klassiek model op te stellen en dit numeriek door te rekenen. Dit is gedaan 
door Nienhuis en vd. Straten (zie [NIE 90]). 
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2.5 De a+ a+ -configuratie met een B-veld. 

2.5.1 Het lichtveld 

21 

Bij de u+ u+ -configuratie nemen we twee licht bundels met een circulaire polarisatie u+: 

- - 1 c- ·-) Et = E2 = J2 Ex + tcy (2.41) 

Hieruit resulteert voor de staande golf: 

Ë(z, t) = J2(c-:x + iëy)cos(kz)exp( -iwt) (2.42) 

In deze polarisatie-configuratie heeft het resulterende veld dus een circulaire polarisatie, on
afhankelijk van de z-coördinaat. Hierbij is de intensiteit gemoduleerd met periode ~z = >../2, 
volgens: 

(2.43) 

Bij deze configuratie kan koeling optreden, volgens een mechanisme dat sterk lijkt op 
dat van de 1rx1ry configuratie. Het is ook gebaseerd op het Sysiphus effect, waarbij wederom 
kinetische energie van het atoom wordt toegevoegd aan het lichtveld via een, in energie 
verschoven foton. 

2.5.2 Het koelmechanisme 

Analoog aan het lin .l.. lin koelmechanisme bekijken we de light-shift als functie van de z
coördinaat. In deze situatie hebben we overal een u+ polarisatie, maar is de intensiteit 
gemoduleerd als functie van z. Dit betekent dat voor ó < 0 het ffiJ = +2 niveau altijd het 
laagstgelegen niveau is en de energieverschuiving, die voor lage intensiteiten evenredig is met 
de intensiteit ook een functie is van z, zoals geschetst in figuur 2.13 . 

.0.80+------r----,-------,---___, 
0.00 0.25 0.50 0. 75 1.00 

positie[lambda] 

Figuur 2.13: In de u+u+ polarisatie configuratie is het ffiJ = +2 niveau overal het laagstge
legen niveau. De light shift is echter wel gemoduleerd als functie van z. 

In principe worden alle atomen optisch naar de ffiJ +2 toestand gepompt. Bij 
een beweging van het atoom in de positieve z-richting zal het een potentiaal bergje moeten 
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beklimmen. Indien er geen externe beïnvloeding van het atoom optreedt, zal het atoom in 
de ffiJ=2 toestand blijven. Bij de afdaling van de potentiaalberg, zal het atoom dan even 
veel kinetische energie winnen als het bij de beklimming had verloren. Gemiddeld over één 
golflengte is er dan niets gebeurt. 

Als er echter een klein magneetveld aanwezig is, in een richting loodrecht op de quantisatie
as (de voortplantingsrichting van het licht) kan er echter koeling optreden. Een magneetveld 
geeft aanleiding tot een precessie van l rond de magneetveldvector Ë met als hoekfrequentie 
de Larmor frequentie: 

(2.44) 

Als nu de overgangssnelheid voor optisch pompen r;1 kleiner is dan de Larmorfrequentie, 
zullen door de Larmorprecessie ook de ffiJ niveaus bezet raken met ffiJ =f +2. Dit is zeker 
het geval in de knoop van het lichtveld, waar geen intensiteit is en de overgangssnelheid gelijk 
aan nul is. Dit betekent dat na een knoop in het lichtveld, de gemiddelde light shift kleiner 
is dan vlak voor de knoop. Komende uit de knoop zal de overgangssnelheid voor optisch 
pompen snel groter worden t.g.v. de snel toenemende intensiteit. Atomen in een ffiJ =f +2 
toestanden zullen nu naar de ffiJ = +2 toestand worden gepompt onder uitzending van 
een, in frequentie verschoven foton. Er wordt extra energie aan het foton meegegeven i.p.v. 
dat het atoom deze potentiële energie als kinetische energie opneemt. Hierdoor zullen de 
atomen minder versneld worden, dan ze in eerste instantie vertraagd waren. Gemiddeld over 
vele golflengten betekent dit vertraging. Dit koelmechanisme wordt gevat onder de naam 
Magnetically Induced Laser Cooling (MILC). 
Een voorwaarde voor het optreden van dit koelmechanisme is dat in de buik van het lichtveld 
de Larmor precessie veellangzamer is dan het optisch pompen, om te voorkomen dat alle ffiJ 
niveaus gelijk bezet blijven, dus WL ~ 1/rp ofwel: 

9/J.lb f3 
hB ~ 2(f2 + 4152)sr (2.45) 

Als het atoom een te grote snelheid heeft dan kan de Larmorprecessie een te korte tijd 
invloed uitoefenen om de verschillende ffiJ toestanden te bezetten. Er is dus een soort kritische 
snelheid bij: kvk ~ WL· 

De energie- en afstandsschalen zijn van dezelfde orde grootte als bij het lin _i lin koelme
chanisme, dus zal de krachtcurve ook van dezelfde grootte orde zijn. Bij het omkeren van de 
verstemming zal ook hier het koelmechanisme verworden tot een verwarmingsmechanisme. 
De atomen zullen dan gemiddeld meer potentiaalbergjes afdalen, dan beklimmen. 

Bij grotere magneetvelden wordt de theorie gecompliceerder. Het blijkt, dat nog steeds 
koeling kan optreden, maar nu naar snelheden ongelijk aan nul. Men spreekt dan van het zo 
genaamde VSMRL-Cooling, het Velocity Selective Magnetic Resonance Laser-Cooling. 
In het overgangsgebied krijgt de krachtcurve een zeer grillig karakter, waarin meerdere toppen 
te onderscheiden zijn. 
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2.6 De 1rx1rx-configuratie met een B-veld 

In dit geval worden twee lineair gepolariseerde lichtgolven gebruikt, beide gepolariseerd langs 
dezelfde as (in dit geval de x-as). 

(2.46) 

Het voor deze staande golf resulterende lichtveld is dan: 

Ë(z, t) = 2.socos(kz)exp( -iwt).s-; (2.47) 

Dit wil zeggen dat het veld overallineair gepolariseerd is langs de (r-as en dat de grootte van 
het E-veld en dus de intensiteit van de staande lichtgolf varieert als functie van de z-coördinaat 
met periode ~z = À volgens: 

(2.48) 

Bij deze lichtveld configuratie is koeling mogelijk analoog aan die in de a+ a+ -configuratie. 
Ook hier is een magneetveld noodzakelijk. De koelkracht is in deze configuratie echter veel 
kleiner, aangezien de verschillen in de light-shift van de verschillende subniveaus veel kleiner 
zijn. Het verschil tussen de maximale en minimale light-shift is bij de 7l'x7l'x-configuratie 
namelijk 14/4 maal kleiner dan bij de a+ a+ -configuratie. 

2. 7 De u+ u--configuratie 

2.7.1 Het lichtveld 

We kiezen hierbij twee circulair gepolariseerde laserbundels, met 

{1 ~((r + ify) 

{2 1 c- ·-) yl2 éx- Zéy 

(2.49) 

(2.50) 

Het resultaat voor het totale electrische veld van de staande golf (met weer de veronder
stelling dat beide E-velden in absolute waarde gelijk zijn) levert: 

Ë(z, t) = -iv'2E0{(rsin(kz) + fycos(kz)}exp( -iwt) (2.51) 

Dit is een staande golf die overallineair gepolariseerd is (zie fig 2.14 ). De polarisatierichting 
roteert echter om de z-as met periode À , de golflengte van het gebruikte licht. De rotatiehoek 
van de polarisatie is <p = -k z. 

Verder is eenvoudig in te zien, dat de intensiteit van deze staande golf niet afhangt van 
de plaats langs de z-as: 

(2.52) 

2.7.2 Het koelmechanisme 

Dit mechanisme werkt op een volstrekt ander principe dan de hiervoor besproken mechanis
men. Dalibard et al. [DAL 89 A] laten voor een J9 = 1 --+ Je = 2 overgang zien dat door de 
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y 

Figuur 2.14: De resulterende staande golf in het geval van de cr+cr- laser polarisatie configu
ratie 

beweging van de atomen in dit lichtveld met een roterende lineaire polarisatie, er een verschil 
zal ontstaan in populatie (II) tussen het mJ = +1 en mJ = -1 niveau: 

40 kv 
Il+1- Il_1 = -·--

17 D.Eo 
(2.53) 

waarbij b..E0 de light shift is van het mJ = 0 niveau. Bij een negatieve verstemming 
(---.. b..E0 < 0) zal hierdoor bij een positieve snelheid het 11, -1) niveau een hogere populatie 
hebben dan het 11, 1) niveau. Aangezien de overgang van het 11, -1) naar 12, -2) niveau 
bij een cr-polarisatie 6 maal sterker is dan de 11,-1) naar 12,0) overgang bij cr+, zullen er 
gemiddeld door de in positieve richting bewegende atoombundel meer fotonen geabsorbeerd 
worden uit de naar links propagerende cr- laserbundel dan uit de naar rechts bewegende cr+ 
laserbundeL De stralingsdruk op een ensemble atomen zal dus in onbalans zijn en gemiddeld 
zal een atoom worden afgeremd. 
Voor een exacte berekening van dit koelmechanisme verwijs ik weer naar het werk van Nienhuis 
en vd Straten [NIE 90]. 



Hoofdstuk 3 

Experimentele methoden 

3.1 Inleiding 

Voor dit afstudeerproject was het de bedoeling om de krachten, die optreden bij sub-Doppier 
koeling te meten. Dit is de meest directe manier om te controleren of de sub-doppier koel
theorieën de werkelijkheid correct beschrijven. Deze krachten zijn snelheidsafhankelijk op een 
zeer kleine snelheidsschaal, waardoor je een goed gedefinieerde snelheid moet verwezenlijken. 
Dit is mogelijk middels een lange bundelopstelling, zoals 'Looptijd 11'. 

De metingen zijn gebaseerd op het principe van bundeldeflectie. In het experiment heeft 
het atoom een grote snelheid (1200 m/s) in de richting loodrecht op de laserbundeL In deze 
richting wordt op het atoom geen kracht uitgeoefend en deze snelheidscomponent zal door 
de stralingsdruk niet worden beïnvloed. Het atoom heeft echter ook een snelheidscomponent 
evenwijdig aan de laserbundel (minder dan 1 m/s ), bepaald door de exacte hoek tussen atoom
en laserbundeL Als een atoom een kracht ondervindt van een laserbundel, dan zal dit atoom 
een snelheidsverandering ondergaan, in de propagatierichting van het licht. Na het afleggen 
van een bepaalde afstand na het interactiegebied ('uitzwaailengte'), vertaalt zich dit in een 
veranderde positie van het atoom. Voor een atoombundel geldt, dat de gemiddelde snelheid 
van de atomen in die bundel zal veranderen en de atomen gemiddeld op een andere positie 
terecht zullen komen. Deze bundelde:flectie kan worden opgemeten en hieruit is de gemiddelde 
kracht op de atoombundel te bepalen. 

Om het experiment te doen en te analyseren zijn een aantal hulpmetingen van belang. 
Voor deze ijk- en uitlijnmetingen verwijs ik naar appendix B. 

3.2 Het experiment 

3.2.1 Bundeldeflectie 

De sub-Doppler koelkracht is een functie van de snelheid van de atomen in de richting van 
de laserbundel (transversale snelheid). Deze richting is gedefinieerd als de z-richting, zoals 
gebruikelijk is in de literatuur. Om een krachtcurve op te meten is het noodzakelijk om één 
transversale snelheid in te stellen en bij die snelheid de kracht op de atoombundel te meten. 
Vervolgens moet dit proces worden herhaald voor verschillende transversale snelheden. Met 
behulp van de (3.96 meter) lange bundelopstelling Looptijd 11 is dit mogelijk. 

Het definiërend diafragma (zie figuur 3.1) is het diafragma dat de transversale snelheid 

25 
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Figuur 3.1: Schematische weergave van de baan die de atoombundel doorloopt. Uit de afbui
ging ( Zuit - Zaan) is de gemiddelde snelheidsverandering van en de gemiddelde kracht op de 
atoombundel te bepalen. Hierbij zijn Luzw ~ 2m en Ltot ~ 4m. De overige onderdelen zijn: 

1) Thermische bron 4) Definiërend diafragma 6) Analyserend diafragma 
2) Skimmer 5) Laserbundel 7) Detector 
3) Atoombundel 

bepaalt. Dit diafragma is verplaatsbaar. 
De laser wordt loodrecht op de centrale as van de opstelling uitgelijnd. Dit betekent dat als 

het definiërend diafragma op de centrale as staat, de laserbundelloodrecht op de atoombundel 
schijnt en de atoombundel geen transversale snelheidscomponent heeft. In dat geval werkt er 
dan ook geen kracht op de atoombundel en zal de bundel niet afgebogen worden. 

Nu verplaatsen we het definiërend diafragma over een bepaalde afstand ~Zdef· De hoek 
a, van de atoombundel met de bundelas is dan bekend en daarmee ook de transversale snel
heidscomponent. In het experiment wordt de transversale snelheid bepaald uit de positie van 
de atoombundel aan het eind van de opstelling. Als er geen interactie is met de laserbundel, 
zal de atoombundel rechtdoor gaan en is de hoek a bepaald uit a = (zuit - zo)/ Ltot· De 
gemiddelde transversale snelheid is dan eenvoudig bepaald via: 

Zuit- Zo 
Vz = L Vax 

tot 
(3.1) 

Waarbij Vax de gemiddelde axiale snelheid van de atomen is (1200 m/s). Een verplaatsing 
van het definiërend diafragma over 0.1 mm. komt zo overeen met a = 0.05 mrad. De hierbij 
behorende verplaatsing van de atoombundel aan het eind van de opstelling is ongeveer twee 
maal zo groot en de transversale snelheid van de atoombundel is dan 6 cmfs. 

In het interactiegebied zal de atoombundel een snelheidsverandering ondergaan ten gevolge 
van de atoom-laserinteractie. De verplaatsing van de bundel is direct gerelateerd aan de 
gemiddelde snelheidsverandering van de atomen. 
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met 

Vax 
~Vz = ~z-L 

uzw 

~Z = Zaan - Zuit 
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(3.2) 

(3.3) 

Tot slot is de gemiddelde kracht uit het experiment te bepalen. De snelheidsverandering 
van de atomen vindt plaats in het interactiegebied. De gemiddelde kracht is dus gelijk aan 
het quotiënt van de gemiddelde snelheidsverandering en de tijd dat een atoom met massa M 
in het interactiegebied verblijft: 

F = M ~Vz = M v;x ~z 
tint Luzw Lint 

(3.4) 

Hierin is Lint de interactielengte (zie figuur 3.3) en tint de bijbehorende interactietijd. Om 
te zorgen dat we de kracht bij één bepaalde snelheid meten, moeten we zorgen dat tijdens de 
atoom-laser interactie, de snelheid van het atoom weinig verandert. Gedurende de interactie 
verandert namelijk de snelheid van het atoom. Door deze verandering ondervindt het atoom 
iets verderop in het interactiegebied, een iets andere kracht, en de kracht die in het experiment 
wordt gemeten is in feite de, over een bepaald snelheidsinterval geïntegreerde kracht op het 
atoom. Als dus het interactiegebied te lang is, verandert de snelheid van het atoom te veel 
en verliezen we in het experiment, alle informatie over de vorm van de krachtcurve. De eis 
die dus moet worden gesteld is dat de gemiddelde snelheidsverandering van het atoom, veel 
kleiner is dan de beginsnelheid: ~v ~ v ofwel: 

(3.5) 

Met een versnelling a ~ 1 · 105m/ s2 , Vz = 0.2m/s en Vax = 1200 m/s, wordt dit Lint < 
2.4 mm. De bundeldeflectie wordt dan typisch 150 J.tm. 

De breedte (a) van het atoombundelprofiel, zoals dat gemeten wordt, is een maat voor de 
diffusie. Via een berekening van de evolutie van de snelheidsverdeling bij een interactie met 
laserlicht met behulp van Fokker-Planck vergelijkingen, worden die breedte en de diffusie aan 
elkaar gerelateerd. Het atoombundel profiel wordt opgemeten met een verplaatsbaar analy
serend diafragma met daarachter een detector gemonteerd. Gezien de verwachtte deflecties 
en de gewenste snelheidsresolutie zijn de skimmer en de diafragma's, die de bundelbreedte 
bepalen uitgevoerd als 50 J.tm spleten. 

3.2.2 De meting 

Bij elke transversale snelheid moeten twee atoombundel profielen worden opgemeten. We 
willen namelijk zowel het bundelprofiel weten indien de laser aan staat, als wanneer de laser 
uit is. Uit het atoombundelprofiel bij 'laser-uit' wordt de transversale beginsnelheid bepaald, 
zoals omschreven in paragraaf 3.2.1. 

Door de atoom-laser interactie wordt de atoombundel afgebogen. Deze afbuiging wordt 
dan bepaald met het 'laser-aan' atoombundel profiel. Om te voorkomen dat drift van de 
laserintensiteit en een afwijking van de positie van de detector bij het omdraaien van de 'scan
richting', de meting verstoren, wordt telkens, per positie van het analyserende diafragma, de 
'laser-aan' atoombundel intensiteit en de 'laser-uit' intensiteit gemeten. Het 'uitzetten' van 
de laser gebeurt via een vlaggetje, dat met de computer aangestuurd wordt en de laserbundel 



HOOFDSTUK 3. EXPERIMENTELE METHODEN 28 

gewoon onderbreekt. Zo'n bundelprofiel wordt opgemeten door op 31 posities van het analy
serende diafragma, de bundelintensiteit te meten. Een typische profielmeting ziet er dan uit 
als in figuur 3.2. 

laser uit 
120 

_J 

<{ BO 
1-
z 
<{ 
<{ 

~0 

POSITIE (mm) 

Figuur 3.2: Zowel het 'laser-aan', als het 'laser-uit' atoombundel profiel wordt gemeten. Door 
de atoom-laser interaktie wordt de atoombundel afgebogen en breder. 

Door het definiërende diafragma te verzetten wordt daarna een ander snelheidspunt ge
kozen, waarna de meting wordt herhaald. 

De vertaling van de spleet- en detector posities naar transversale snelheden vereist tevens 
informatie over de axiale snelheid van de atomen. Deze informatie wordt verkregen via een 
Time Of Flight (TOF), snelheids analyse. Na deze vertaling, moet nog gecorrigeerd worden 
voor de andere Ne-isotopen en de 20Ne-atomen die zich in de 3 Po toestand bevinden (zie 
paragraaf 3.3.3), omdat deze niet zullen wisselwerken met het laserveld en dus altijd op 
de 'recht door gaande lijn' gedetecteerd zullen worden. De op deze manier resulterende 
atoombundel profielen worden gefit aan een vergelijking met één of meerdere Gaussische 
componenten, waaruit dan de breedte en de positie van de atoombundel volgen. 

3.2.3 Experiment versus theorie 

De theoretische curves die P vd Straten et all. hebben berekend moeten nog omgerekend 
worden naar de grootheden die uit het experiment volgen, om ze te kunnen interpreteren. De 
intensiteit is namelijk niet constant langs de baan van het atoom. Het bundelprofiel is ongeveer 
gaussisch (zie paragraaf 3.4.3). De sub-doppier koelkracht is afhankelijk van die intensiteit. 
De kracht die uit het experiment volgt is dus een over het bundelprofiel geïntegreerde kracht. 

l
+oo 

Fexperiment = -oo Ftheorie( s( x) )dx (3.6) 

Hierdoor is de vorm van de krachtcurve niet meer helemaal onafhankelijk van het teken 
van de verstemming van de laser. Een atoom dat met een bepaalde beginsnelheid het inter-
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actiegebied binnenkomt zal bij een negatieve verstemming gaan vertragen. Hierdoor zal het 
atoom even later een kracht ondervinden die dan bij de vertraagde snelheid hoort. In feite 
integreren we bij deze integratie ook over een bepaald snelheidsinterval van de krachtcurve. 
Aangezien de kracht is uitgezet als functie van de beginsnelheid, betekent dit dat de kracht, 
die bij een bepaalde beginsnelheid is getekend, eigenlijk behoort bij een iets lagere snelheid. 
In het geval van een positieve verstemming van de laser, waarbij het atoom zal versnellen, zal 
de kracht iets groter zijn dan de werkelijke kracht, die bij die beginsnelheid hoort. 

De helling van de krachtcurve rond nul wordt hierdoor bij een negatieve verstemming van 
de laser kleiner en bij een positieve verstemming groter dan de werkelijke helling. Dit kan in 
eerste orde gecorrigeerd worden door de kracht uit te zetten als functie van het gemiddelde 
van de begin- en eindsnelheid, daar beide bekend zijn. 
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3.3 Looptijd 11 

3.3.1 Schematisch overzicht 

De metingen die in dit verslag worden gepresenteerd zijn gedaan met de opstelling 'Looptijd 
II' binnen de groep Atomaire & Optische Wisselwerking. Deze opstelling kenmerkt zich 
door de mogelijkheid om snelheidsopgelost te meten (zgn. Time Of Flight metingen) en de 
grote lengte van de opstelling. Deze is namelijk voor dit project verlengd tot 3.96 meter. 
Schematisch ziet het experiment er uit als in figuur 3.3. 

Figuur 3.3: Een schematisch overzicht van Looptijd IJ. In dit schema staan de onderdelen 
weergegeven die voor de sub-doppier koelmetingen van belang zijn: 

1) Thermische bron 
2} Skimmer 
3} Chopper 
4) Dejiniërend diafragma 
5) Atoombundel 
6} Analyserend diafragma 
7} Detector 
8) Laserbundel 

9) x-ph i module 
10} Spiegel 
11) Cylinderlenzen 
12) Sferische lens 
13) Beamsplitter 
14) Fotodiode 
15) Glasfiber 
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3.3.2 Het vacuüm systeem 

Door de grote lengte van de opstelling, moeten de metastabiele neon atomen een grote weg 
afleggen alvorens ze gedetecteerd worden. Om deze afstand onbelemmerd af te kunnen leggen, 
moet de gemiddelde vrije weglengte van een atoom voldoende groot zijn. Dit betekent dat 
er bepaalde eisen moeten worden gesteld aan het vacuüm systeem. De gemiddelde vrije 
weglengte .À van een deeltje wordt onder andere bepaald door de druk in de opstelling: 

(3.7) 

De botsingsdoorsnede voor elastische botsingen van Ne* is ongeveer 200 A2 • Bij kamer
temperatuur komt zo de gemiddelde vrije weglengte van een atoom overeen met de looplengte 
van de opstelling bij P ~ 7.5 10-7 torr. De druk in het experiment dient dus ruim beneden 
deze waarde te liggen. 

Dit benodigde vacuum wordt in Looptijd II behaald door een aantal differentiele pomp
stadia. In totaal zorgen drie diffusie pompen en twee turbo pompen hiervoor, tesamen met 
een cryo koel lichaam. Deze wordt door een externe helium gedreven koelmachine op 20K 
gehouden en brengt zo de druk in het hoofdgedeelte van de opstelling op 4 10-8 torr . 

De gemiddelde vrije weglengte van een atoom komt hiermee op twintig maal de lengte van 
de opstelling, ofwel ongeveer tachtig meter. 

3.3.3 De metastabielen bron 

De neon-3 P2-atomen worden geproduceerd door een thermische metastabielenbron. In hoofd
zaak bestaat zo'n bron uit een glazen buisje met een volume van enkele kubieke centimeters. 
Op de bron is een gasinlaatsysteem aangesloten. Via dit systeem wordt neon-gas met een 
druk van 0.04 Bar de bron ingeleid. Door de nozzle, een ronde opening met een diameter 
van ongeveer 0.1 mm expandeert het supersoon naar buiten. Op ongeveer 30 mm voor de 
nozzle zit in het buisje van de bron een kathode op een spanning van ongeveer -600V. Vlak 
na de nozzle is een vlakke 'skimmer' geplaatst, een geaard metalen plaatje met een diafragma 
opening van 50/lm breed. Tussen kathode en skimmer vormt zich een gasontlading. D.m.v. 
deze gasontlading in de uitstroomopening wordt een deel van de neonatomen aangeslagen 
naar de metastabielen ergieniveaus 3 Po (J=O) en 3 P2 (J=2). Deze niveaus hebben een elek
tronenconfiguratie 1s22s22p53s1 en een excitatie energie van ongeveer 17 eV. Aanslag naar 
andere niveaus vindt weliswaar ook plaats, maar deze vervallen alle naar de grondtoestand. 

De geproduceerde neonbundel bestaat nu uit verschillende isotopen in verschillende ener
gieniveaus. De isotopen zijn 20Ne, 21 Ne en 22Ne; deze komen voor in de natuurlijke isotoop
verhouding: resp 90.92%, 0.26% en 8.82%. De 21 Ne-isotoop wordt verwaarloosd. Behalve 
in de grondtoestand komen deze isotopen in de onderlinge verhouding 1 : 5 (de statistische 
gewichten 2J + 1 van de niveaus) in de niveaus 3 Po en 3 P2 voor. De 3 P2-atomen worden door 
de laser aangeslagen. Daar de isotopieverschuiving tussen de atomen 20Nee P2 ) en 22 Nee P2 ) 

1716 MHz bedraagt [BEN 85] en de natuurlijke lijnbreedte 8.2 MHz, kunnen we met de laser 
slechts één van beide tegelijkertijd aanslaan. We kiezen voor de isotoop met het grootste 
aandeel in de bundel: 20Nee P2). We definiëren nu de 'uitzwaaifractie' als de fractie van de 
metastabiele neonatomen die we met de laser kunnen aanslaan en uitzwaaien; zij is gelijk aan 
de fractie 20Nee P2 )-atomen onder de 3 Po- en 3 P2-atomen. Deze is dan gelijk aan het produkt 
van 0.9092 (de fractie 20Ne) en 5/6 (de fractie 3 P2): 0.7577. 
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Naast metastabiele neonatomen produceert de bron ook fluorescentiestraling, vooral af
komstig van de overgangen van de 1 P1- en 3 P1 toestand naar de grondtoestand, die in de gas
ontlading plaatsvinden. Fluorescentie van deze overgangen heeft een fotonenergie die gelijk 
is aan de excitatie-energie van de metastabiele niveaus, 17 e V, en ligt in het verre ultraviolet 
(À ~ 75 nm.). 

3.3.4 De neon atoombundel 

De atoombundel is in dit experiment een zeer goed gedefinieerde bundel. Ongeveer 2 meter 
na de skimmer (50 J.Lm breed, 0.5 mm hoog) is een verplaatsbaar definiërend diafragma (50 
J.Lm breed, 0.5 mm hoog) geplaatst. Hierdoor blijft de maximale spreiding in de hoek tussen 
de centrale bundellijn en de propagatie richting van de atoombundel beperkt tot 25 J.Lrad. Bij 
een bundelsnelheid van 1200 m/s komt dit overeen met een transversale snelheidsspreiding 
van ±1,5 cmjs. Dit is voor experimenten met neon kleiner dan de recoilsnelheid Tik/ Mneon 

van 3 cm/s. Met de transversale snelheid wordt de snelheidscomponent evenwijdig aan de 
laserbundel, dus loodrecht op de centrale atoom bundel as bedoeld. Kort achter het defini
erend diafragma is het interactiegebied. Hier treft de atoombundel, onder een hoek van 
ongeveer 90 graden met dek-vector van het licht, de staande lichtgolf. Door de sub-Doppier 
koelkracht ten gevolge van de laser-atoom interactie zal de atoombundel afgebogen worden. 
Deze afbuiging wordt gemeten met een verplaatsbare detector aan het einde van de opstelling 
(de opstelling is 3.96 meter lang). Deze is geplaatst achter een diafragma van 50 J.Lm breed 
(2mm hoog), waardoor het mogelijk is om op verschillende plaatsen de intensiteit van de 
atoombundel te bepalen, met een resolutie van 50 11m. Daarmee is dan het profiel van de 
atoombundel aan het eind van de opstelling bekend. 

3.3.5 Time Of Flight metingen 

Voor de analyse van de meetgegevens (zie paragraaf 3.2.2) is het belangrijk om de snelheid 
van de atomen te kennen wat wordt bereikt middels een Time Of Flight (TOF) methode. 

Daartoe is tussen de skimmer en het definiërende diafragma een chopper geplaatst. Dit 
onderdeel van Looptijd 11 maakt het mogelijk om TOF metingen te doen. De chopper bestaat 
uit een snel ronddraaiende schijf, waarin twee identieke openingen zijn gemaakt, zie figuur 3.3. 
Zo'n opening bestaat eigenlijk uit drie 'lagen' met verschillende breedten. De smalste twee 
zijn de smalle en brede chopperspleet. Dit zijn de chopperopeningen, waardoor twee maal 
per omwenteling een plukje atomen uit de atoombundel doorgelaten wordt. Door de smalle 
of brede opening te kiezen, kiezen we in feite voor ofwel een hoge bundelintensiteit met een 
grote snelheidsspreiding, ofwel een lagere intensiteit met ook een kleinere snelheidsspreiding. 
De chopperfrequentie is de frequentie waarmee plukjes atomen worden doorgelaten en is dus 
twee maal zo groot als de omwentelingsfrequentie van de chopper. Deze chopperfrequentie is 
typisch iets van 155 Hz. In het experiment werd om voldoende statistiek op te bouwen 1000 
TOF-slagen (1 TOF-slag is 1 doorgelaten plukje atomen) gemeten voor één bundelintensi
teitsmeting, wat dus ongeveer 6.5 seconde duurt. Daarnaast wordt een zgn. 'openingsfractie' 
gedefinieerd; dit is de fractie van de tijd waarin de bundel wordt doorgelaten. Deze bedraagt 
typisch 1/50. De chopper reduceert zo de metastabielen opbrengst met een factor 50. 

Achter de breedste opening in de chopper is een fotodiode geplaatst. Als deze fotodiode 
een lichtsignaal van een vlak voor deze chopperopening geplaatst lampje ontvangt, wordt 
een puls gegenereerd, die het begintijdstip van de TOF-meting vastlegt. Voor de atomen 
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Figuur 3.4: Een typisch Time Of Flight spectrum verkregen met de opstelling Looptijd II. 
Duidelijk is een lichtpiek te onderscheiden die veel eerder bij de detector arriveert dan de 
metastabiele atomen. 

die op dat moment door de chopperopening komen is dan het begintijdstip bekend van de 
reis van de chopper naar de detector. De chopper-detector afstand is bekend en dus kan uit 
het tijdstip van aankomst van de atomen, de snelheid van die atomen worden bepaald. Bij 
zo'n 'tijdopgeloste' meting wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde multi-scaler. Een 
multi-scaler is voor te stellen als een aantal scalers (tellers), waaraan telkens de pulsen van de 
detector worden aangeboden. Gedurende een bepaalde tijd telt scaler 1 de binnenkomende 
pulsen, waarna scaler 2 gestart wordt, enz. Op deze manier worden de pulsen gesorteerd naar 
het tijdstip van binnenkomst opgeslagen in de multi-scaler. Vertaald naar het experiment 
betekent dit dat de metastabiele atomen gesorteerd naar snelheid geteld worden door de 
multi-scaler. 

In het experiment (50 kanalen) was de meettijd per kanaal, ingesteld op 100 JLS. Het 
totale tijdoplossende vermogen, en daarmee het uiteindelijke snelheidsoplessende vermogen 
wordt bepaald door de openingstijd van de chopper en de kanaaltijd van de multiscaler. Het 
resultaat van zo'n TOF-meting is een spectrum waarin de deeltjes gesorteerd naar looptijd 
worden opgeslagen. Een typisch TOF-spectrum ziet er dan uit als in figuur 3.4 

De breedte van de snelheidsverdeling (sigma) is ongeveer 230 mfs. In elke TOF-kanaal 
zitten deeltjes met verschillende snelheden, aangezien zo'n TOF-kanaaltje gedurende een be
paalde, eindige tijd pulsen telt. Deze snelheidsspreiding is per kanaal verschillend, volgens 
Av 1 
v n 

3.3.6 De detector 

Aan het einde van de opstelling, achter het analyserende diafragma is een meebewegende 
electron multiplier gemonteerd. Als een metastabiel atoom door het diafragma komt en met 
de multiplier botst, maakt het één of meerdere electrenen los, door afgifte van zijn excitatie
energie. Deze electrenen maken op hun beurt door botsingen in de electron multiplier nog 
meer electrenen los. Een inslag van een metastabiel wordt op deze manier omgezet in een 
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electronenwolkje van 108 electronen. 
Behalve voor metastabiele atomen is de electron multiplier ook gevoelig voor UV-licht, 

wat eveneens electronen kan vrijmaken. De lichtpiek is heel duidelijk te onderscheiden in het 
TOF spectrum, welke het begintijdstip van de TOF meting markeert. 

Het signaal dat van de electron multiplier afkomt wordt doorgevoerd naar een versterker
discriminatoL Deze filtert de zwakke pulsen (ruis) weg en versterkt de overige. Deze ECL
pulsen worden tenslotte door een pulsomvormer omgezet naar TTL-pulsen, en zijn dan ge
schikt om door de multiscaler te worden geteld. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe detector. 
Tijdens de meting moet namelijk bij elk snelheidspunt twee maal een bundelprofiel worden 
opgemeten en voor elke bundelprofiel moet 31 keer de bundelintensiteit worden gemeten. 
Voor 21 snelheidspunten betekent dit, dat ruim 1300 keer de bundelintensiteit moet worden 
gemeten. Om voldoende statistiek op te bouwen duurt elke intensiteitsmeting ongeveer 6.5 
seconde. De totale meettijd voor één krachtcurve komt hiermee op bijna 2! uur. Daarnaast 
heeft ook het verzetten van de diafragma's en het opslaan van de meetgegevens een bepaalde 
tijd nodig. Dit maakt de metingen nogal tijdrovend. 

Om deze totale meettijd te bekorten wordt er gewerkt aan een detector die met behulp van 
een aantal 'multi-channel plates', plaatsafhankelijk de metastabieleninslagen telt [DOO 92]. 
Het analyserende diafragma en het verzetten daarvan zijn dan overbodig. Ook het opslaan 
van de gegevens kan in die nieuwe opzet veel sneller. Dit zou een totale meettijdverkorting 
opleveren van zeker een factor 30. Er wordt gepoogd om de tijds- en plaatsresolutie in de 
nieuwe opzet beter te maken dan in de huidige opstelling. Daarnaast is het dan mogelijk om 
het atoombundelprofiel twee-dimensionaal op te meten, wat nu onmogelijk is. 

3.3. 7 Het verplaatsingsmechanisme 

De detector is via een metalen staaf verbonden met een, zich buiten het vacuüm bevindende 
zwaluwstaart slede. De vacuüm afdichting wordt verzorgd door een balg. 

De slede wordt via een micrometer voortbewogen. Deze wordt met behulp van een stap
penmotor door de computer aangestuurd. Aan de slede van het verplaatsingsmechanisme is 
een Mitutoyo meetklokje bevestigd. Op dit klokje kan de positie van de slede worden afgele
zen. De nauwkeurigheid van zo'n meetklokje is gespecificeerd op ± 3 pm. Afbuigingen in de 
orde grootte van 50pm zijn hiermee goed detecteerbaar. 
De totale lengte waarover het mechanisme loodrecht op de bundelas verplaatst kan worden is 
ongeveer 11 mm. 

De stappenmotor, waarmee het mechanisme wordt voortbewogen draait in 200 stappen 
1 maal rond en de micrometer verplaatst 1 mm bij een verdraaiing over 360 graden. Door 
de overbrenging (1:60) van de stappenmotor naar de micrometer betekent dit dat 1 mm is 
onderverdeeld in 12000 stappen. Bij de aansturing van de stappenmotor kan de stapfrequentie 
worden gevarieerd. Men moet hierbij echter in de gaten houden, dat als de stappenmotor te 
snel wordt aangestuurd, deze dan stappen gaat missen. Bij een aansturing met 500 Hz, dus 
500 stappen per seconde, levert dit nog geen problemen op. 

De lineariteit van dit mechanisme is bekeken door telkens de stappenmotor 300 stappen 
te verzetten en de daar bij behorende plaats te noteren. Het resultaat is gegeven in figuur 3.5. 

De oscillatie met een periode van 1 mm die hierin te zien is, is afkomstig van een niet 
lineariteit van de micrometer. Dit betekent een onnauwkeurigheid in de absolute positie van 
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Figuur 3.5: Het verschil tussen de werkelijke positie van het verplaatsingsmechanisme en de 
ingestelde positie laat een oscillatie zien met een periode van 1 mm. 

±5J.Lm. De afbuiging van de atoombundel wordt bepaald uit twee positie bepalingen. Uit de 
maximale helling van de curve volgt dan dat de maximale systematische fout die hierdoor 
in de afbuiging van de atoombundel gemaakt kan worden kleiner is dan 2 %. Verder is de 
spreiding bij deze positiebepaling beperkt tot ±3J.Lm. 

Later is er een extra mogelijkheid ingebouwd om de verplaatsing van de detector electronisch 
te meten. De reden hiervoor was dat het verplaatsingsmechanisme een grote (tot 60 J.Lm) 
hysterese heeft, die bovendien sterk plaats- en tijdsafhankelijk is. Een electronische ver
plaatsingsmeter zou dit probleem op kunnen lossen. Gezien de prijs van een commercieel 
verkrijgbaar electronisch uitleesbaar meetklokje is gekozen voor een andere optie. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Bourns lineaire potentiometer met een weerstand 
van 6 kn over 15 cm, waarbij de loper aan de verplaatsbare slede is gemonteerd, zoals geschetst 
in figuur 3.6. 

De spanning V out is een maat voor de positie van de detector. De electronische schakeling 
die V out versterkt is dusdanig ontworpen, dat de versterkte spanning geschikt is om in de 
computer te worden ingelezen via een DAS. Het totale meetbereik is ingesteld op 1,2 cm, wat 
via het gegeven dat een DAS 10V onderverdeeld in 4095 stappen een resolutie oplevert van 
3 J.Lm. De ijking van deze positiemeter is gebeurd via het bestaande verplaatsingsmechanisme. 
Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 3. 7. 

Het verschil tussen de positie die volgt uit de fitparameters en de positie die wordt afgelezen 
van het Mitutoyo-klokje varieert van -30 J.Lm tot +45 J.Lm. De weerstand van de potmeter is 
dus niet homogeen verdeeld, anders gezegd ( dR/ dx) is niet constant. De afwijking wordt 
kleiner als we gebruik maken van verschillende intervallen. Bij gebruik van drie intervallen 
(x < 14.8, 14.8 < x < 16.2 en x > 16.2) wordt de afwijking al sterk gereduceert: 
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Figuur 3.6: Voor het electronisch uitlezen van de positie is een lineaire potentio meter inge
bouwd. De loper is aan het verplaatsingsmechanisme bevestigd. 
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Figuur 3. 7: De ijking van de electronische positie meter is gedaan via het bestaande verplaat
singsmechanisme. Op de x-as is de positie van de slede (bepaald uit de verplaatsing, via het 
aantal stappen van de stappenmotor) uitgezet. Uit een rechte-lijn-fit door de meetwaarden van 
de lineaire potmeter volgt ook een posite. Het verschil van deze twee posities is uitgezet op de 
y-as. Door het totale meetbereik op te delen in stukken is het mogelijk om de onnauwkeurigheid 
in de positie sterk te reduceren. 
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interval ( mm) ijkresultaat residu (J.Lm) 
x< 14.8 Yout = 14.22177- 0.6631 X < 8J.Lm 
14.8 < x < 16.2 V out = 13.45442- 0.6113 X < 3J.Lm 
x> 16.2 V out = 13.97998 - 0.6434 X < 4J.Lm 

Tevens is dan weer de oscillatie ten gevolge van de micrometer met periode 1mm heel 
duidelijk te onderscheiden. 

Na aftrek van deze oscillatie wijkt de fit van een rechte lijn aan de meetwaarden minder 
dan 8 J.Lm af (in de laatste twee intervallen zelfs minder dan 4 J.Lm). Het residu blijkt dan een 
stochastisch karakter te hebben. Een stochastische spreiding in de positiebepaling van 8J.Lm 
is veel meer dan de spreiding die volgt uit de plaatsbepaling via de verplaatsing (figuur 3.5). 
Deze electronische verplaatsingsmeter zou dus meer onnaukeurigheden introduceren bij de 
positiebepaling van de detector. Wel is deze meter te gebruiken bij de omkering van de 
scanrichting. Als eerst in de positieve z-richting een bundelprofiel is opgenomen moet de 
richting omgekeerd worden om vervolgens in de negatieve z-richting zo'n profiel op te meten. 
Een afwijking in de beginpositie van 8 J.Lm betekent een fout in de beginsnelheid van 0.5 cm/s 
en dat is zeker aanvaardbaar. 
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3.4 De laser 

3.4.1 De dye-laser 

De laser waarmee de koelexperimenten zijn uitgevoerd, is een door de groep Kernfysische Tech
nieken beschikbaar gestelde single-mode cw ring dye-laser, van het type Spectra Physics mo
del 380 D, gemodificeerd voor betere instel-mogelijkheden door Van der Spek et al. [SPE 88]. 
Deze is weergegeven in figuur 3.8 en is uitvoerig beschreven door Hoppenbrouwers [HOP 90]. 
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Figuur 3.8: Het principeschema van de dye-laser. De laser wordt gepompt door een argon
ion-laser. 

De lasercavity wordt bepaald door de spiegels M1, M2, M3 en M4. De dye-vloeistof die 
wordt gebruikt is een oplossing van de kleurstof DCM. In de dye-jet wordt met behulp van 
een argon-ion pomplaser populatie inversie gecreëerd. De laser kan continu verstemd worden 
tussen 610 nm en 750 nm. Het optimum van de gain-curve ligt rond 660 nm. In de cavity 
is een zogenaamd unidirectional device geplaatst waardoor de laser slechts in één doorloop
richting laserwerking vertoont. De pomplaser heeft een maximaal vermogen van 4 W, waarbij 
een maximaal uitgangsvermogen van de dye-laser van ongeveer 250 m W kan worden behaald. 

De golflengte van de laser wordt bepaald door een aantal frequentie-selectieve elementen. 
Dit zijn achtereenvolgens een dik etalon (1.75 mm, FSR=75 GHz), een dun etalon (0.1 mm, 
FSR=900 GHz) en het birefringent filter (FSR=85000 GHz). De fijnafstemming wordt be
paald door twee galva-plaatjes in de cavity en een piëzo op één van de spiegels, waarmee de 
totale optische weglengte van de trilholte gevariëerd kan worden. De relatieve verstemming 
van de laser gebeurt met een temperatuur-gestabiliseerde Fabry-Perot-interferometer van het 
merk Tropel. Absolute frequentie-stabilisatie binnen 0.5 MHz wordt bereikt met behulp van 
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een opstelling waarin verzadigde absorptie wordt gemeten. De frequentieafstemming moet 
zo nauwkeurig zijn, omdat de fout in de laserfrequentie klein moet zijn ten opzichte van de 
natuurlijke lijnbreedte r van de atomaire overgang. 

3.4.2 Verzadigde absorptie 

De stabiliteit en de verstemming van de laser worden geregeld via een verzadigde absorptie 
opstelling, beschreven door [LIP 91]. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een glazen celletje 
dat gevuld is met bijvoorbeeld neon bij een druk van 0.5 10-3 bar. In dit gascelletje worden 
via een ontlading neon atomen aangeslagen naar een metastabiele toestand. 

Met behulp van een glasfiber wordt een gedeelte van het laserlicht van de dye-laser ingekop
peld in de verzadigde absorptie opstelling en door het neon gascelletje geleid (zie figuur 3.9). 
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a) Probebundel 
b) Pompbundel 
1} Detector 
2) Beamsplitter 
3} À/4 plaatje 
4) Gascel 
5) Glasplaatje 
6) Corner cube 

Figuur 3.9: Bij de verzadigde absorptie opstelling wordt gebruik gemaakt van een pompbundel 
b) en een probebundel a). 

Indien het licht van de juiste golflengte is, d.w.z. resonant is met een atomaire overgang, 
zal het licht geabsorbeerd worden door het neon in de gasceL De atomaire overgang heeft een 
bepaalde natuurlijke lijnbreedte (typisch 10 MHz). Het absorptieprofiel wordt verbreed door 
Doppierverbreding ten gevolge van de snelheidsverdeling van de atomen in het gascelletje. 
De Doppier-breedte is bij kamertemperatuur van de orde 1GHz en dat is te breed om een 
dye-laser met voldoende nauwkeurigheid op te stabiliseren. De doppierverbreding is te elimi
neren door gebruik te maken van verzadigde absorptie. Hiertoe leiden we de laserbundel weer 
door het gascelletje (figuur 3.9). Deze bundel wordt de zgn. hoofd- of pompbundel genoemd. 
Via een beam-splitter reflecteren we een deel van deze pompbundel over dezelfde baan te
rug. Deze gereflecteerde bundel wordt de prohe-bundel genoemd. Ook deze probebundel zal 
(gedeeltelijk) worden geabsorbeerd in de gasceL 

Het Doppier effect zorgt ervoor dat een atoom dat een snelheidscomponent in de richting 
van de laserbundel heeft, een andere frequentie ziet dan een stilstaand atoom. Stel bijvoor
beeld dat de laser is afgestemd op een frequentie Wt = w0 + ~. Atomen die deze verstemming 
compenseren met hun dopplerverschuiving f:1wD = kv zullen het laserlicht absorberen. Dit 
betekent dat de pompbundel en de probebundel geabsorbeerd zullen worden door verschil
lende atomen. Immers, het teken van de k-vector is voor beide bundels anders. Dan moet, 
om toch dezelfde doppier verschuiving te verkrijgen, ook het teken van de snelheid v omkeren. 
Dus als de pompbundel geabsorbeerd wordt door atomen met +vz, dan zal deprobebundel 
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geabsorbeerd worden door atomen met -Vz. Als het laserlicht precies resonant is met de ato
maire overgang zullen atomen die een snelheidscomponent in de richting van de laserbundel 
gelijk aan nul hebben, het laserlicht absorberen. Alleen in dat geval worden beide laserbundels 
door dezelfde atomen geabsorbeerd. 

Indien de pompbundel sterk genoeg is om de overgang te verzadigen, zodat het aantal 
atomen in de beneden toestand van de overgang afneemt, zal hierdoor de absorptie van de 
probebundel afnemen. Dit is het principe van de 'verzadigde absorptie' (zie figuur 3.10). 

Figuur 3.10: Het profiel van de geabsorbeerde intensiteit van de probebundel vertoont een 
dip rond de golflengte, corresponderende met de atomaire overgangsfrequentie. Op dat punt 
worden de pompbundel en de probebundel door dezelfde atomen geabsorbeerd. 

Terwijl het Doppler verbrede absorptie profiel1 GHzbreed is, is het verzadigde absorptie 
piekje ongeveer 10 MHz breedt en dat is wél voldoende om de dye-laser op te stabiliseren. 
Hiervoor was het in het verleden noodzakelijk om de laserfrequentie te moduleren. Electro
nisch was het dan mogelijk om het minimum in het verzadigde absorptie profiel te bepalen en 
de laserfrequentie daarop af te regelen. Voor een experiment is het echter noodzakelijk dat 
de laserfrequentie stabiel is. Dit betekent dat in een periode, waarin de laser gestabiliseerd 
wordt, het experiment onderbroken moet worden. 

In de nieuwe situatie wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om niet de laserfrequen
tie te moduleren, maar het energieverschil van de atomaire overgang. Dit is mogelijk door 
het aanleggen van een oscillerend magneetveld. De energie van een atomair niveau verschuift 
onder invloed van een magneetveld en deze verschuiving is recht evenredig met de grootte 
van dit aangelegde veld en met het quanturngetal mJ. Dit betekent dat een variatie in de 
grootte van het magneetveld een variatie teweeg brengt in het energieverschil van de atomaire 
overgang. In dit geval moet gebuik gemaakt worden van circulair gepolariseerd licht, omdat 
bij lineair gepolariseerd licht beide niveaus die betrokken zijn bij een excitatie (met gelijke 
mJ ), even veel zullen verschuiven en de atomaire overgangsfrequentie dus niet zal veranderen 
Alleen overgangen met tl.mJ =/:- 0 (dus circulair gepolariseerd licht), zullen veranderen door 
dit nomale Zeeman-effect. 
Het oscillerend magneetveld wordt aangebracht door middel van twee magneetspoelen rondom 
de gasceL Ook is de mogelijkheid ingebouwd om een constant magneetveld aan te brengen 
waarmee de atomaire overgang een constante frequentie verschuiving ondergaat. Deze ver
schuiving vertaalt zich in een constante verschuiving van de laserfrequentie, ofwel een ver
stemming. 
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Tijdens de meetperiode zijn er problemen geweest met deze opstelling. De kathode die 
in het gascelletje zat, was gemaakt van nikkel en dit materiaal is ferro-magnetisch. Een 
toevallige piekstroom door de magneetspoelen rondom de gascel kan een relatief hoog mag
neetveld veroorzaken. Dit magneetveld veroorzaakt in een ferro-magnetisch materiaal een 
permanente magnetisatie (hysterese). Deze veroorzaakt een 'offset' in het magneetveld en 
dus in de verstemming van de laser. In eerste instantie is dit ongemerkt gebeurt, waardoor de 
verstemming van de laser een offset van +0.8f had. Dit is vastgesteld door uitzwaaimetingen 
(zie appendix B). Deze offset kan in de loop van de metingen nog enkele malen veranderd 
zijn. Later is er zorgvuldig voor gezorgd dat deze piekstromen niet meer op konden treden en 
zijn de uitzwaai metingen regelmatig herhaald ter controle. Zeker voor de laatste meetserie 
(vier configuraties maal twee metingen; één bij negatieve en één bij positieve verstemming, 
dus acht metingen) is de verstemming correct. In het overzicht van alle metingen (zie appen
dix A) is aangegeven, wanneer de verstemming niet betrouwbaar is. 
Overigens zijn er al een aantal gascelletjes laten maken, waarin roest vrij stalen electroden 
zijn gemonteerd. 

3.4.3 Optica 

De laserbundel wordt vanaf de dye-laser in een aangrenzende kamer naar de opstelling geleid 
via een polarisatiebehoudende single-mode glasfiber. Bij de opstelling wordt het licht uit 
de fiber gekoppeld en via twee cylindrische lenzen het interactiegebied binnen geleid (zie 
figuur 3.3). 

De reden dat er twee cylindrische lenzen worden gebruikt is dat de waist in de beide 
richtingen (evenwijdig aan de atoombundel en loodrecht op de atoombundel) aan verschillende 
eisen moet voldoen. Het gaussische intensiteitsprofiel is te schrijven als: 

I(x,y) = Joexp [ -2 { (;J + ( ;J}] (3.8) 

Voor de waist in de richting van de atoombundel ( wx) is de eis, dat de kromming van de 
golffronten zo klein is, dat de hierdoor veroorzaakte afwijking in transversale snelheid v* (zie 
figuur 3.11) binnen het interactiegebied kleiner is dan 30 mm/s. De transversale snelheid (de 
snelheid die via het koelmechanisme verandert) is de component, loodrecht op het golffront. 

Indien de kromming van de golffronten te groot zou zijn, zou dit betekenen dat de transver
sale snelheidscomponent zou veranderen als functie van de positie binnen het interactiegebied. 
Via hoofdstuk 7 van [LIFE] is af te leiden: 

(
(Rmin- z)À2z) 114 

wo> 2 
11' 

(3.9) 

Hierin is z de afstand van het interactiegebied tot het focus van de laserbundel (breedte 
w0 ), wat in het experiment op de spiegel ligt (z ~ 150 mm). De snelheid van de atomen 
is te ontbinden in een snelheidscomponent loodrecht op de golffronten en een component 
evenwijdig aan de golffronten. Uit figuur 3.11 is af te leiden dat voor v* geldt: 

* Vaxd 
V=--

R 
(3.10) 
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Figuur 3.11: De kromming van de golffronten veroorzaakt een afwijking in de transversale 
snelheidscomponent. Uit de eis van een maximale afwijking over het interactiegebied volgt een 
eis voor de minimale kromtestraal van de golffronten. 

Met een halve interactielengte van 0.5 mm vertaalt de eis, dat v* kleiner moet zijn dan 
30 mm/s, zich via Rmin = 20m in een minimale waistbreedte van 0.59 mm. 

Voor de waist in de hoogte van de laserbundel (dus loodrecht op de atoombun del) eisen 
we dat de variatie in intensiteit over het interactiegebied minder is dan 5% . Met behulp van 
de de formules voor een gaussisch bundelprofiel is eenvoudig af te leiden dat dit betekent dat 
waist minimaal 2.44 mm moet zijn. 

Via de twee cylinderlenzen wordt dan uiteindelijk bereikt dat de waist voor beide bundel
richtingen verschillend is. Het laserbundelprofiel, zoals dat uiteindelijk ontstaat is opgemeten 
met als resultaat figuur 3.12. 

Uit deze figuur blijkt dat het bundelprofiel niet gaussisch is in beide richtingen. Het lijkt 
enigszins maanvormig en heeft ook geen constante waistbreedte. Hierdoor worden simulaties 
die de theoretisch voorspelde kracht omrekenen naar een bundelafbuiging in het experiment 
bemoeilijkt. Voor het verkrijgen van een goed gaussisch bundelprofiel zijn verbeteringen nodig 
aan de optica. 
Wel is gebleken uit verschillende metingen van het bundelprofiel op verschillende plaatsen 
langs de propagatie-as van de laser, dat het focus van de laserbundel op de goede positie lag. 

De vorm van de krachtcurve is afhankelijk van s en bij gebruik van een Gaussisch laser 
bundel profiel wordt in feite geïntegreerd over de intensiteit. Een aanmerkelijke vereenvou
diging van de analyse zou daarom verkregen worden door het gebruik van een blokvormig 
bundelprofiel in het interactie gebied. Dit vereist echter een ingrijpende verandering van de 
optica, waarbij een spleet diafragma op het interactie gebied wordt geprojecteerd. Hier wordt 
momenteel aan gewerkt ([PEN 92]). 

Via een beamsplitter met daarachter een fotodiode (zie figuur 3.3) kan continu het ver
mogen van de laser relatief worden gemeten. Via een ijking (zie appendix B) is hieruit het 
vermogen te bepalen dat voor de interactie met de atoombundel gebruikt wordt. Dit ver
mogen ligt typisch in de orde van 5 á 20 mW. Door deze continue powermeter is het ook 
mogelijk om het experiment te onderbreken om de laserpower bij te stellen als deze te ver is 
teruggelopen. 

Voor de metingen is het de bedoeling dat een staande golf wordt gecreëerd. Dit gebeurt 
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Figuur 3.12: Het laserbundelprofiel in het interactiegebied is niet volstrekt gaussisch in beide 
richtingen, maar heeft een maan-vormige structuur. 

door het weerkaatsen van de laserbundel aan een spiegel, achter het interactiegebied (zie 
figuur 3.3). Hiervoor is het noodzakelijk dat beide laserbundels, waaruit de staande golf 
wordt opgebouwd, even intens zijn. De optische componenten die de laserbundel na het 
interactiecentrum moet passeren, moeten dus zo weinig mogelijk licht absorberen en dus 
voorzien zijn van een goede anti-reflectie coating. 

Het licht dat uit de fiber gekoppeld wordt is lineair gepolariseerd. Na een reflectie aan 
een spiegel achter het interactiecentrum komt dus weer lineair gepolariseerd licht terug. We 
hebben dan een staande lichtgolf, waarin beide laserbundels parallel, lineair gepolariseerd 
zijn, ofwel de 1l'x1l'x-situatie. 

Om de situatie te verkrijgen, waarbij de beide laserbundels lineair gepolariseerd zijn, maar 
beide polarisatierichtingen loodrecht op elkaar staan, moet achter het interactie centrum een 
>..j 4-plaatje worden toegevoegd. Het licht zal dit plaatje tweemaal passeren en de polarisa
tierichting is dan over 90 graden gedraaid. We hebben dan de 1l'x1l'y- of 'lin 1.. lin'-situatie 
verkregen. 

Als het licht éénmaal het >../4-plaatje heeft gepasseerd hebben we circulair gepolariseerd 
licht. Stel dat we dan u+ -gepolariseerd licht hebben. Na weerkaatsing op de spiegel blijft 
dit u+ -gepolariseerd licht. We hebben dan de u+ u+ -configuratie, waarin beide laserbundels 
circulair gepolariseerd zijn en de E-vector ten opzichte van het laboratorium-assenstelsel 
dezelfde omlooprichting heeft. 

De definitie van u+ of u- -gepolariseerd licht is iets anders dan de definitie van links- of 
rechts circulair gepolariseerd licht (LHC of RHC). Links of rechts gepolariseerd licht is gedefi
nieerd ten opzichte van de propagatierichting ek van de laser. Als we kijken in de richting van 
dek-vector, dan draait de vector van het electrische veld in het geval van RHC-licht rechtsom 
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en bij LHC-licht linksom. a+ en a- -gepolariseerd licht is gedefinieerd ten opzichte van een as 
die vast zit aan het laboratorium. Als we de propagatierichting van het laserlicht omdraaien, 
maar we blijven RHC-licht gebruiken, hebben we wel a+ in a- -gepolariseerd licht omgezet. 
De reflectie aan een spiegel zet weliswaar RHC-licht om in LHC-licht, maar als we oorspron
kelijk a+ -gepolariseerd licht hadden, blijft dit na de reflectie a+ -gepolariseerd, vanwege de 
tekenomkering van de k-vector. 

De vierde mogelijke configuratie is 'a+ a-'. In dit geval zetten we niet alleen achter, maar 
ook voor het interactiecentrum een .X/4-plaatje. Het licht, zal dan voor en na de weerkaatsing 
aan de spiegel het plaatje passeren en van a+ naar lineair en vervolgens naar a- gepolariseerd 
licht omgezet worden, waarmee we de juiste configuratie ontstaat. 



Hoofdstuk 4 

Resultaten 

4.1 Inleiding 

Gedurende de meetperiode, die verschillende maanden in beslag nam, zijn enkele tientallen 
metingen gedaan aan verschillende configuraties. In dit hoofdstuk worden de a+ a-- en een 
aantal 1rx1ry-metingen gepresenteerd. Alleen bij deze configuraties kan er sprake zijn van 
sub-Doppier koeling, althans bij afwezigheid van een magneetveld. Metingen aan andere 
configuraties worden later behandeld in hoofdstuk 5. Bij deze configuraties kan er alleen een 
sub-Doppier koelkracht ontstaan indien er wel een magneetveld aanwezig is. 

Niet alle metingen bleken uiteindelijk bruikbaar. Tijdens de meetperiode werd ontdekt 
dat de verstemming van de laser niet altijd even betrouwbaar was. Door een permanent 
magneetveld, veroorzaakt door een nikkelen elektrode in de verzadigde absorptie opstelling 
(zie paragraaf 3.4.2), was de verstemming bij sommige metingen onbekend. In enkele andere 
metingen was er sprake van een aantoonbare verschuiving van die verstemming van 0.8 r. 
De in dit hoofdstuk gepresenteerde metingen, zijn allen gedaan bij een verstemming die wel 
betrouwbaar is. 

In appendix A is een overzicht gegeven van alle metingen die gedaan zijn. Hierbij is aan
gegeven wat de beste schatting voor de parameters is voor die meting en of deze betrouwbaar 
zijn. 

In dit hoofdstuk worden eerst een aantal a+ a- -metingen gepresenteerd. In de hierop 
volgende paragraaf, de 1rx1ry-metingen. Van deze laatste configuratie worden slechts twee 
metingen getoond, aangezien hierbij dingen te zien zijn, die met de al uitgelegde sub-Doppier 
koeltheorie niet te verklaren zijn. Verderop in dit verslag (nl. in hoofdstuk 5) worden dan de 
rest van de 1rx1ry-metingen gepresenteerd. 

45 
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4.2 De a+ a- resultaten 

Bij de 0'+0'- -configuratie resulteerde de koeling, omdat de populaties van de verschillende 
magnetische subniveau's van het grondniveau veranderden als gevolg van de draaiende laser
polarisatie. Hierbij was de intensiteit van de lichtgolf constant langs de voortplantings-as. 
Door deze verschuiving van de populaties ontstond er een verschil in stralingsdruk, wat tot 
koeling leidde. Uit de theorie van hoofdstuk 2 volgde dat, indien de verstemming van de 
laser negatief is, er een koelende kracht optreedt. Dit betekent dat de deflectie van de atoom
bundel tegengesteld gericht is aan de oorspronkelijk transversale snelheid van die bundel. In 
figuur 4.1 is de deflectie als functie van de oorspronkelijke transversale snelheid uitgezet. De 
deflectie van de atoombundel, die wordt gemeten in pm, is hierbij omgerekend naar een snel
heidsverandering van de bundel, volgens formule 3.2. Langs de aan de rechterkant vermelde 
as zijn de waarden vermeld van de gemiddelde versnelling over het interactiegebied. Hiervoor 
wordt als lengte van het interactie gebied de 'effectieve breedte' van de Gaussische laserbundel 
genomen, dat wil zeggen de breedte van een blokprofiel met dezelfde rms spreiding en inhoud 
als het Gaussische profiel. Te zien is dat de versnelling waarden bereikt van 27500 m/s2 , ofwel 
2750 maal de zwaartekrachts versnelling g. 

0.20 

,........, 0.15 
1:/l -E ......... 

0.10 ä3 
'"0 

::::::: 
:::l 0.05 .r:. 
a) 

·.;::: 
u 0.00 a) 

<:: 
a) 

'"0 
-0.05 

-0.10 
-0.8 

delta=-2*gamma, s=3.6 

+ + ++++ ++ + + + ++ 

••• -~ 
•• -~ •• 

-0.4 0.0 
Transversale snelheid [ m/s] 

+ 
+ 

•• 

0.4 

+++++ 

.--.... 

2e5 

........... 
N 

(/) 

o "E 
......... 
<( 

-1e5 
0.8 

Figuur 4.1: De deflectie van de atoombundel als functie van de beginsnelheid bij de parameters 
ó = -2f en s=3.6. De gemeten deflectie is aangegeven via blokjes; de verbreding via kruisjes. 
Verder is de berekende curve aangegeven via een getrokken lijn en de bijdrage van het Doppier 
effect via een stippellijn. 

In figuur 4.1 is de deflectie van de bundel aangegeven via blokjes en de rms breedte van 
het bundelprofiel door middel van kruisjes. De curve, zoals die is berekend met behulp van 
de theorie van Nienhuis et al. is aangegeven via de getrokken lijn. 
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Wat direct opvalt in figuur 4.1 is dat de de:flectie van de atoombundel een stuk kleiner 
is dan de door de theorie voorspelde. De gemeten snelheidsverandering van de atoombundel 
bedraagt slechts ongeveer 35 % van de voorspelde verandering. De gemeten de:flectie kan 
echter niet veroorzaakt worden door alleen Doppler-koeling. Op deze schaal, met transversale 
snelheden tussen -0.8 en +0.8 m/s is de Doppier kracht recht evenredig met de snelheid. Het 
effect van deze kracht alleen is in de figuur aangegeven via de gestippelde lijn. De de:flectie 
zoals die gemeten is, is duidelijk en significant groter dan de Doppler-de:flectie. Ook de 
onnauwkeurigheid in de gemeten de:flectie kan geen verklaring zijn. Deze onnauwkeurigheid 
is ongeveer 2 mm/s en daarmee vallen de fouten binnen de blokjes. 

In dit experiment is het noodzakelijk om de interactielengte kort te houden, zoals bespro
ken in paragraaf 3.2.1. Tijdens de interactie verandert namelijk de snelheid van het atoom, 
waardoor in feite bij elk snelheidspunt, de over een klein snelheidsinterval in de buurt van 
de beginsnelheid geïntegreerde kracht wordt gemeten. De interactielengte was ingesteld op 
ongeveer 1.1mm. Bij een axiale snelheidscomponent van 1200 m/s komt hiermee de interac
tietijd op 0.9JLS. Door deze korte interactietijd is het weliswaar mogelijk om een krachtcurve 
op te meten, maar het brengt wel een ander probleem met zich mee. In de sub-Doppier koel 
kracht berekeningen van Nienhuis et al. wordt namelijk uitgegaan van de situatie waarin de 
populaties, zoals die ontstaan bij dit koelmechanisme, zich op het stationaire niveau bevin
den. In deze situatie is de populatie van het 12,2 >-niveau groter of kleiner dan die van het 
12,-2 >-niveau, afhankelijk van de richting van de snelheid van de atomen (zie paragraaf2.7). 

De resulterende imbalans in stralingsdruk tussen de naar rechts bewegende u+ laserbundel 
en de naar links bewegende u- veroorzaakt de netto koelkracht. Bij het begin van de interactie 
zijn echter de atomen gelijk verdeeld over de verschillende mJ toestanden, zodat geen kracht 
resulteert. In de aanloopfase naar de stationaire situatie toe, is de kracht dus 'in opbouw'. 

Door Ungar et al. zijn computersimulaties uitgevoerd voor natrium, waarbij met een 
Monte Carlo methode de tijdsevolutie van de dempingskracht op het natrium atoom in de 
u+ u- -configuratie is uitgerekend. Ter illustratie is het resultaat van die berekening gegeven 
in figuur 4.2. 
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Figuur 4.2: De tijdsontwikkeling van de dempingskracht in de u+u- situatie is door Ungar 
et al. uitgerekend. Deze berekening is gedaan bij de parameters s=1.25 en 8 = -2.73f 
voor het natrium-atoom. De bezettingen van de verschillende magnetische subtoestanden zijn 
aangegeven via een stippellijn. 

Voor dit atoom is volgens deze berekeningen, de tijd om naar de stationaire kracht toe te 
groeien van de orde van enkele honderden f~1trium· 

Ook in ons experiment is het dus aannemelijk dat er een bepaalde tijd nodig is om naar een 
stationaire toestand te groeien, hoewel de tijdsschaal kleiner zal zijn door de grotere intensiteit 
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en kleinere verstemming, waardoor optisch pompen sneller verloopt. De totale interactie tijd 
in het experiment bedraagt echter slechts 50 r~e~n,zodat er in ieder geval sprake is van een 
transiënt- of ingroeieffect, waardoor een kleinere bundeldeflectie resulteert. 

De breedte van de atoom bundel na de interactie is door middel van kruisjes aangegeven 
in figuur 4.1 en is de absolute breedte van de atoombundel, uitgedrukt in een snelheid. De 
rms breedte van de oorspronkelijke atoombundel is 0.0147 mfs (± 0.0002 m/s). Deze breedte 
verschilt nauwelijks van de verbreding van het bundelprofieL Het verband tussen deze twee 
• 2 - 2 ( b d' )2 1s O'laseraan - O'laseruit + ver re mg . 

De gemiddelde breedte van de atoombundel bij laser-aan, die uit deze figuur volgt is 0.105 
mfs (± 0.006 mfs). Gecorrigeerd voor de oorspronkelijke rms breedte resulteert dit in een 
verbreding van 0.104 mfs. Uit de figuur blijkt dat de verbreding van de atoombundel niet 
gecorreleerd is met de transversale snelheidscomponent van de atoombundeL Op dit moment 
is het nog niet mogelijk de gemeten snelheidsverbreding van de bundel te vergelijken met een 
uit de theorie berekende waarde. 

Verder lijkt op de krachtcurve een oscillatie gesuperponeerd met een periode van 0.21 mfs. 
Deze oscillatie is terug te zien bij alle a+ a- metingen, maar is tot op heden niet verklaard. 
Momenteel worden door P. vd. Straten et al. berekeningen uitgevoerd, die zowel verbreding 
als transiënt effecten meenemen. 
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Figuur 4.3: De deflectie van de atoombundel als functie van de beginsnelheid bij de parameters 
ó = +2f en s=3.6. De gemeten deflectie is aangegeven via blokjes; de verbreding via kruisjes. 
Verder is de berekende curve aangegeven via een getrokken lijn en de bijdrage van het Doppier 
effect via een stippellijn. 

Het is wenselijk om de controleren of dat, wat gemeten is, ook werkelijk een koelkracht 
1s. Een mogelijke controle hierop is het omdraaien van het teken van de verstemming van 
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Fig. meetnr. s 6 ~Vmax (m/s) Ll.Vmax 1ex2 
<Tv (mjs) verbreding (m/s) 

~Vmax the 

1.1 FM910466 3.6 -2 r 0.029 35% 0.105 0.104 
1.2 FM910487 3.6 +2 r 0.040 40% 0.12 0.119 
1.3 a FM910211 1.1 -1.6 r 0.009 20% 0.06 0.058 
1.3 b FM910190 2.6 -1.6 r 0.023 35% 0.10 0.099 
1.3 c FM911276 5.2 -1.6 r 0.039 45% 0.16 0.159 

Tabel 4.1: Overzicht van gegevens van de metingen aan de <T+<T- -configuratie. Hierin is 
onder andere ~Vmax' de maximaal gemeten deftectie vermeldt en (~Vmax,exp)/(~vmax,the), de 
verhouding van de gemeten en de verwachte deftectie bij de snelheid waar je de maximale 
deftectie verwacht. Verder zijn de breedte (CT) en de verbreding van het bundel profiel vermeld. 

de laser. De theorie voorspelt namelijk dat dan ook het teken van de kracht moet omkeren. 
Er dient dan in principe wel te worden gecorrigeerd voor het feit dat de vertaling van deze 
kracht naar een meetbare deflectie van de bundel (in Jlm of in m/s) de vorm van de curve iets 
verandert. Dit wordt veroorzaakt door de integratie van de kracht over het interactiecentrum 
zoals omschreven in paragraaf 3.2.3. 

Het resultaat van deze meting is weergegeven in figuur 4.3. Te zien is dat het teken van de 
kracht inderdaad omdraait. Het koelen bij een negatieve verstemming verandert in opwarmen 
bij een positieve verstemming. Ook nu blijkt weer dat de grootte van de deflectie veel minder 
is dan door de theorie voorspelt en is de oscillatie wederom te onderscheiden. De verhouding 
tussen de gemeten en berekende deflectie is van dezelfde orde grootte als de verhouding van 
beide deflecties bij een negatieve verstemming; ook hier is de kracht significant groter dan de 
Doppier kracht, zelfs meer dan bij negatieve verstemming. 

De verbreding van de bundel is nauwelijks veranderd door het omkeren van de verstemming 
van de laser. Deze is bij een positieve verstemming iets groter, wat wel verklaard kan worden 
uit de onnauwkeurigheid, waarmee de laserintensiteit bekend is. Een hogere s zou ook een 
hogere verbreding te zien geven, evenals een grotere deflectie. 

Bij een iets andere verstemming van de laser zijn een aantal metingen met verschillende 
intensiteiten gedaan. Deze resultaten staan geschetst in figuur 4.4. 

In tabel 4.1 is de grootste gemeten deflectie opgenomen. Hieruit blijkt dat die deflectie 
sterk toeneemt bij een toenemende s. Daar tegenover staat dat ook de theoretisch berekende 
maximale snelheidsdeflectie steeds groter wordt. Een handig getal is daarom weer de ver
houding van de gemeten en de berekende deflectie bij die snelheid, waarbij je de maximale 
snelheidsdeflectie zou verwachten (het maximum in de berekende curve). Het bepalen van 
die verhouding is niet erg nauwkeurig doordat wederom een oscillatie op de curve lijkt ge
superponeerd. Een schatting hiervoor is echter in tabel 4.1 opgenomen. Hieruit blijkt dat 
naarmate s groter wordt, de experimentele deflectie de theoretische beter benaderd. Dit kan 
verklaard worden door het feit, dat bij een hogere laserintensiteit, de bezettingen van de ver
schillende magnetische subniveaus sneller naar de stationaire toestands bezettingen groeien. 
De experimentele deflectie benadert daardoor steeds beter de berekende. 

Tot slot is ook de snelheids-verbreding van de atoombundel in tabel 4.1 vermeldt. Deze 
verbreding wordt groter naarmate de intensiteit van de laser groter wordt, zoals verwacht. 

Bij dezelfde parameters als bij de meting in figuur 4.4b is nog een meting gedaan, waarvan 
de resultaten zijn weergegeven in figuur 4.5 en waaruit blijkt dat de metingen goed reprodu
ceren. Zowel de deflectie als de verbreding zijn vrijwel gelijk voor de beide metingen. Voorts 
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Figuur 4.4: De deflectie van de atoombundel als functie van de beginsnelheid bij een laserver
stemming van 6 = -1.6f en a) s=l.l, b)2.6 en c) 5.2. De gemeten deflectie is aangegeven 
via blokjes; de verbreding via kruisjes. Verder is de berekende curve aangegeven via een ge
trokken lijn en de bijdrage van het Doppier effect via een stippellijn. 
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Figuur 4.5: De deflectie van de atoombundel als functie van de beginsnelheid bij de parame
ters ó = -1.6r en s=2.6. De gemeten deflectie is aangegeven via blokjes; de verbreding via 
kruisjes. Verder is de berekende curve aangegeven via een getrokken lijn en de bijdrage van 
het Doppier effect via een stippellijn. 

reproduceert ook de plaats en de periode van de oscillatie. Hieruit volgt dat deze oscillatie óf 
uit de eigenschappen van de atoom-laser interactie verklaard moet worden óf een artefact is 
van de meetmethode. 

Hoewel nog niet alle resultaten van het experiment worden begrepen, mag worden gecon
cludeerd, dat er wel degelijk een sub-Doppier koelkracht is gemeten. Terwijl de theoretische 
berekeningen uitgaan van een stationaire situatie (met de hierbij behorende populatieverschil
len ), moet er in het experiment eerst naar zo'n toestand worden gegroeid. Dit is de reden 
dat de deflectie die in het experiment wordt gemeten, kleiner is dan die door de berekeningen 
wordt voorspeld. Verder wordt de discrepantie tussen experiment en theorie kleiner bij hogere 
intensiteiten, hetgeen consistent is met de voorgestelde verklaringen. Een vergelijking met 
uitgebreidere berekeningen, die het ingroei-effect, zowel als de diffusie correct bevatten, moet 
hier uitsluitsel geven. Deze berekeningen zijn momenteel gaande. 
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In dit hoofdstuk worden van deze configuratie twee metingen getoond. De eerste hiervan is 
weer gedaan bij een negatieve vertemming. Net zoals in de situatie van de er+ u- -polarisatie 
is het ook hier zo dat bij een negatieve verstemming van de laser, de berekende kracht te
gengesteld is aan de snelheid van het atoom. Bij een negatieve verstemming is er dus weer 
sprake van een koelende kracht. 
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Figuur 4.6: De deflectie van de atoombundel als functie van de beginsnelheid bij de parameters 
ó = -2f en s=3.6. De gemeten deflectie is aangegeven via blokjes; de verbreding via kruisjes. 
Verder is de berekende curve aangegeven via een getrokken lijn en de bijdrage van het Doppier 
effect via een stippellijn. 

Bij die negatieve verstemming is de meting gedaan die is weergegeven in figuur 4.6. Deze 
is bij eenzelfde intensiteit en laser verstemming gedaan als de meting met de negatieve ver
stemming aan de er+ u- -configuratie. 

Bij deze laser configuratie lijkt de overeenstemming tussen theorie en experiment veel 
beter dan bij de er+ u- -configuratie. De snelheids de:fl.ectie past qua grootte veel beter bij de 
berekende curve. 

Ook hier geldt dat het een eindige tijd kost om naar een stationaire situatie te groeien. 
Die verdeling moeten bereikt worden via optisch pompen. Een maat hiervoor is de karakte
ristieke pomptijd, welke afhankelijk is van de parameter s. Deze is weer afhankelijk van de 
Clebsch-Gordan coëfficiënt Cc9 • Voor elke magnetische subtoestand is dus een andere karak
teristieke pomptijd aan te geven. Voor een er+ gepolariseerde laserbundel zijn deze vermeld 
in tabel 4.2. De interactietijd van een atoom met het laserlicht bedraagt ongeveer 0.9 ps. Dit 
betekent dat we de tijd die nodig is om het ensemble atomen via optisch pompen naar een 
stationaire toestandsverdeling te brengen niet mogen vergeten. Daar het koel mechanisme 
in deze configuratie echter niet berust op het bereiken van een (stationair) populatie verschil 
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overgang c~q Tp(J.LS) 
12,-2 > --+ 13,-1 > 1/15 1.5 
12,-1 > --+ 13, 0 > 3/15 0.5 
12,-0 > --+ 13, 1> 6/15 0.25 
12, 1 > --+ 13, 2> 10/15 0.15 
12, 2 > --+ 13, 3> 15/15 0.1 

Tabel 4.2: Voor elke overgang gelden verschillende karakteristieke pomptijden. Deze zijn voor 
het geval van een a+ -gepolariseerde lichtbundel met s = 3.5 en 6 = -2f aangegeven in deze 
tabel. 

kan de tijdsafuankelijkheid van de kracht gedurende de 'ingroei tijd' volledig anders zijn. In 
principe kan dit de betere overeenkomst tussen de metingen en de berekeningen verklaren. 

Desondanks wekt het enige achterdocht dat bij snelheden rond -0.3 m/s de gemeten snel
heidsde:fiectie groter is dan de berekende waarde! 

Een ander opvallend verschijnsel is dat de verbreding van de bundel een soort resonant 
karakter laat zien (zie pijltje 1). Bij lage transversale snelheden is de verbreding van de 
atoombundel groter dan bij de hogere snelheden. Vanuit de theorie is daar geen directe 
aanleiding toe. 
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Figuur 4.7: De deflectie van de atoombundel als functie van de beginsnelheid bij de parameters 
6 = +2f en s=3.6. De gemeten deflectie is aangegeven via blokjes; de verbreding via kruisjes. 
Verder is de berekende curve aangegeven via een getrokken lijn en de bijdrage van het Doppier 
effect via een stippellijn. 

Een goede controle om te kijken of er inderdaad een sub-Doppier koelkracht in het spel is, is 
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wederom het omkeren van de verstemming van de laser. Volgens het model van paragraaf2.4.2 
zou in dat geval ook het teken van de kracht moeten omkeren. Het resultaat van deze meting 
is gegeven in figuur 4. 7. 

Duidelijk is te zien, dat er geen sprake is van het eenvoudig omkeren van het teken van 
de snelheidsdeflectie van de atoombundeL In de staarten van de grafiek (zie pijltje 2) is de 
gemeten deflectie in overeenstemming met de berekende deflectie en verandert keurig van 
teken. De kracht blijft hier aanmerkelijk groter dan de Doppier bijdrage. 

Bij snelheden rond nul blijft er echter vrijwel geen kracht meer over. Dat het teken van 
de kracht niet omkeert, is tegenstrijdig met de theorie van het sub-Doppier koelen. Blijkbaar 
speelt of spelen er in het experiment andere effecten een rol die de symmetrie bij het omkeren 
van de verstemming van de laser verstoren. 

De verbreding die bij deze meting te zien is vertoont een resonant karakter, zoals bij de 
meting met een negatieve verstemming. Alleen de wat geringere breedte bij nul-snelheid die 
de meting met een negatieve verstemming te zien gaf, keert nu niet terug. (Wellicht is dit 
toch een koelend effect, dat bij een negatieve laserverstemming de verbreding kleiner en bij 
een positieve verstemming wat groter maakt.) 

Een aanzet voor een verklaring van de discrepantie tussen theorie en experiment is te 
vinden in het volgende. Bij lage transversale snelheid leggen de atomen slechts een korte weg
lengte af in de richting van de laserbundeL Karakteristiek voor de interactietijd van 0.9 J.LS 
is dit een weglengte die bij een transversale snelheid van 0.1 m/s overeenkomt met 0.15 keer 
de golflengte van het gebruikte laserlicht. Dit betekent dat het niet juist is om de over één 
golflengte gemiddelde kracht te nemen voor de berekening van de deflectie. Deze middeling 
gebeurt wel bij de stationaire krachten berekeningen. Binnen die ene golflengte is de totale 
kracht op een atoom niet constant. Dit betekent dat de kracht die het atoom ondervindt af
hankelijk is van de plaats waarop het atoom binnenkomt. Dit introduceert voor een ensemble 
atomen, die op een willekeurige plaats het lichtveld binnenkomen een grotere snelheidssprei
ding. In het volgende hoofdstuk zal worden duidelijk gemaakt, dat de aanwezigheid van een 
plaats-afhankelijke component van de kracht niet alleen de snelheidsafhankelijkheid van de 
verbreding verklaart, maar ook de discrepantie tussen de deflectie curve voor negatieve en 
positieve laser verstemming. 



Hoofdstuk 5 

Channeling 

5.1 Inleiding 

De hiervoor besproken metingen aan de 1rx1ry configuratie kwamen niet overeen met berekenin
gen, gebaseerd op de snelheidsafhankelijke sub-Doppier koelkracht. Dit werd toegeschreven 
aan de aanwezigheid van een plaatsafhankelijke kracht op de atomen. Deze kracht kan leiden 
tot een reeds geruime tijd bekend effect, dat 'channeling' wordt genoemd. 

Het basisprincipe van channeling is erg eenvoudig en is te begrijpen door te denken aan 
knikkers die door een 'wasbord' van naast elkaar liggende gootjes rollen (zie figuur 5.1). De 
snelheid van zo'n knikker is te ontbinden in twee componenten. Een component evenwijdig 
aan de gootjes (die ongewijzigd blijft) en een component daar loodrecht op. Als deze laatste 
snelheids component klein is, zal de knikker geen kans zien om uit een gootje over te springen 
naar een naburig gootje. De knikker is dan als het ware gevangen in dat gootje. 

Figuur 5.1: Channeling is voor te stellen als knikkers die door naast elkaar liggende gootjes 
rollen. 

Voor atomen geldt hetzelfde verhaal. Ook die kunnen ingevangen worden in kanaaltjes 
(gootjes) welke gevormd worden door een één dimensionale periodieke potentiaal. Zo'n po
tentiaal kan bijvoorbeeld ontstaan in een staande lichtgolf, waarbij de light shift gemoduleerd 
is. Deze light shift is maximaal bij de buiken en nul bij de knopen van het lichtveld. Een 
ensemble atomen met een bepaalde eindige beginsnelheid, (veel) kleiner dan de kritische snel
heid (de 'ontsnappings snelheid' uit de bodem van een kanaaltje), zal grotendeels worden 
ingevangen in die kanaaltjes. De atomen gaan dan een soort schommelbeweging uitvoeren, 

55 
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met een periode die afhangt van de precieze beginsnelheid en positie. Gemiddeld over het 
ensemble atomen zal dan de eindsnelheid na een bepaalde interactietijd nul zijn. Het effect is 
te zien als een soort 'scrambling' van beginsnelheden. De gemiddelde snelheid van de atomen 
is dan gereduceerd en de atoombundellijkt dus gekoeld. Op deze manier is door channeling 
een koelende kracht nagebootst. Van echte koeling kan geen sprake zijn, daar de periodieke 
potentiaal slechts tot een conservatieve kracht leidt die geen koeling kan veroorzaken. 

Bij grotere snelheden wordt het atoom alleen periodiek versneld en vertraagd in het 'was
bord', maar zal gemiddeld vrijwel zijn oorspronkelijke snelheid behouden. 

Het effect van channeling in zijn zuiverste vorm kan in een pure staande golf ( O"+ O"+- of 
1rx1rx configuratie) geobserveerd worden. Daar bestaat een ruimtelijk gemoduleerde intensiteit 
die zorgt voor het 'wasbord'. Om de hypothese te toetsen, dat channeling de experimentele 
resultaten bij de 1rx1ry metingen kan verklaren, is een aantal metingen in zowel de O"+ O"+ als 
in de 1rx1rx configuratie met verschillende verstemming en intensiteit verricht. 

In de 1rx1ry situatie is er weliswaar geen ruimtelijk gemoduleerde intensiteit, maar er is wel 
een verandering van polarisatie van het licht langs de z-as. De verzadigingsparameter s, die de 
grootte van de light shift bepaalt, is niet alleen afhankelijk van de intensiteit van het lichtveld 
maar, via de Clebsch-Gordan coëfficiënt, ook van deze polarisatie van het lichtveld. Ondanks 
het feit dat de intensiteit constant is, is dus in deze situatie wel een ruimtelijk gemoduleerde 
potentiaal aanwezig. Hierdoor is ook in deze configuratie channeling mogelijk . 

. In de O"+ O"- situatie is de intensiteit constant langs de z-as en bovendien is overal de pola
risatie van de staande lichtgolf lineair. Er bestaan dan geen kanaaltjes en dus kan channeling 
niet optreden. 

In dit hoofdstuk zal allereerst 'channeling' worden besproken aan de hand van een staande 
lichtgolf, zoals ontstaat bij O"+ O"+ of 1rx1rx, waarbij s alleen een functie is van z en niet van x. 
Ook optisch pompen wordt dan nog buiten beschouwing gelaten. 
In paragraaf 5.3 wordt het simulatieprogramma besproken waar zowel de realistische x- en 
z-afhankelijke intensiteit als optisch pompen in verwerkt zijn. Daarna zullen de resultaten van 
de metingen en de simulaties met elkaar vergeleken worden en tot slot wordt in paragraaf 5.6 
de 1rx1ry situatie besproken. 
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5.2 Channeling 

Channeling is een effect dat kan optreden indien we een ruimtelijk gemoduleerde kracht heb
ben. Een manier waarop zo'n plaatsafhankelijke kracht ontstaat is via de light-shift, zoals 
beschreven in paragraaf 2.3.4. Als we dit beeld namelijk combineren met de ruimtelijk ge
moduleerde intensiteit van een staande lichtgolf, zoals bijvoorbeeld in de 0'+ 0'+- of 7rx7rx

configuratie, dan resulteert hieruit een ruimtelijk gemoduleerde light-shift. 
De verzadigingsparameter van een atoom in het lichtveld wordt dan gegeven door: 

s = 4srcos2(kz) = 2sr (1 + cos(2kz)) (5.1) 

Hierin is s de locale verzadigingsparameter, die evenredig is met de intensiteit van de staande 
golf en Sr de verzadigingsparameter van één lopende laserbundeL Voor elk m1-niveau heeft 
de verzadigingsparameter een andere waarde. Deze is namelijk niet alleen afhankelijk van de 
intensiteit van de lichtgolf, maar ook van de Clebsch-Gordan coëfficiënt (zie formule 2.13). 
Merk op dat in zo'n staande golf de maximale intensiteit gegeven wordt door 4sr. 

De light shift (zie paragraaf 2.3.4) is een functie van de verzadigingsparameter. Zo volgt 
voor de light shift van het grondniveau: 

M { [ s (r)2]
1
'
2
} D.E = -2 1- 1 + 2 h (5.2) 

met hierin ó de verstemming van de laser en s de locale verzadigingsparameter voor het 
m1-niveau, waarop de energie verschuiving betrekking heeft volgens formule 5.1. De ruimte
lijk gemoduleerde energie vormt zo een soort 'wasbord' (zie figuur 5.1), door de periodieke 
opeenvolging van toppen en dalen. 

Voor ó < 0, dus een roodverschoven laser, is de light shift negatief en geldt dat de toppen 
in het light-shift patroon ontstaan op de plaatsen waar de knopen in de staande lichtgolf 
ontstaan en de dalen op de plaatsen van de buiken. Voor ó > 0 (een blauwverschoven laser) 
geldt het omgekeerde. Indien we een in de x-richting (=a toombundel-as) homogeen lichtveld 
veronderstellen, dan krijgen we hierdoor precies de kanaaltjes zoals geschetst in figuur 5.1. 
Als er geen verandering van de interne toestand van het atoom plaatsvindt, dus als het 
geen absorptie-spontane emissie cyclus ondergaat, dan is het probleem te beschrijven via de 
conversie van kinetische energie (Ekin) in potentiele energie (U) en andersom. De potentiaal 
U correspondeert met de energieverschuiving van het in-fase atomaire dipoolmoment, dat 
geïnduceerd wordt door het electrische veld van de laser. De resulterende kracht F is de 
zogenaamde dipool- of gradiëntkracht. 

F __ dU _ 1if2 
• os 

- dz - só { 1 + ~ (ç) 2f'2 az 
(5.3) 

Dalibard et al. [DAL 85] berekenen een gecorrigeerde formule voor deze dipoolkracht, 
waarbij de ( evenwiehts) bezetting van de grond- en aangeslagen toestand (of de basis die hij 
gebruikt, de 'dressed states' IJ) en liJ)) in rekening gebracht worden. Voor de berekening 
van de gemiddelde dipoolkracht op een atoom is het dan noodzakelijk om de kracht, met de 
populaties gewogen, over beide toestanden te middelen, dus: 

(5.4) 
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Figuur 5.2: De ruimtelijk gemoduleerde lightshijt, die ontstaat in een staande lichtgolf bij a) 
de a+ a+- en b) de 1rx1rx -configuratie. De bij de assen vermelde waarden gelden voor een la
serintensiteit van 160 J.LW/mm2 (sr = 4 voor de 12,2}-+ 13,3} overgang met a+ gepolariseerd 
licht) en een laserverstemming 6 = -2f. 

De gemiddelde dipoolkracht die uit deze behandeling volgt is dan: 

Flt - -M 
dip - 4 { ~ + 2 ( f) 2 } 

as 
[)z 

(5.5) 

Deze plaatsafhankelijke kracht is eenvoudig om te rekenen naar een plaatsafhankelijke 
versnelling, die geschetst is in figuur 5.3. 

Als de snelheid van het atoom in de dalen van het potentiele energie patroon niet groot 
genoeg is om te ontsnappen, blijft het atoom gevangen en voert een oscillerende beweging uit 
in de z-richting. Het atoom heeft echter nóg een snelheidscomponent, namelijk loodrecht op de 
k-vector van het licht. Als er geen intensiteitsvariatie is in deze richting, zal deze component 
niet beïnvloed worden door de dipoolkracht. De beweging van het atoom in die richting zal 
dus onverstoord blijven. Daarmee ontstaat dan het beeld zoals geschetst in figuur 5.1. 

Het is duidelijk dat channeling slechts kan optreden voor snelheden waarbij de kinetische 
energie van het atoom kleiner is dan de amplitude van de oscillatie in het potentiele energie
patroon. Voor grotere snelheden zal het atoom weliswaar periodiek vertragen en versnellen, 
maar zal niet ingevangen worden. Na een verplaatsing van een geheel aantal keren een vol
ledige golflengte, zal het atoom weer de oorspronkelijke snelheid hebben. Er is dus een soort 
'kritische snelheid' (ver), die volgt uit het verschil van de minimale en maximale potentiele 
energie van een atoom in het lichtveld: 

(5.6) 

Voor sr=4 en 6=-2f geldt voor een a+a+ polarisatie tiE= -0.73 lir en Ver = 49 cmfs. 

1.00 



HOOFDSTUK 5. CHANNELING 

2E+06.----------------------------------, 

-2E +06+---.------,----,----.----r----.---.-----r----.---------l 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0. 7 0.8 0.9 1.0 

positie [lambda) 

59 

Figuur 5.3: De plaatsafhankelijke versnelling die een atoom ondervindt in de u+ u+
configuratie is in deze figuur geschetst. De bij de assen vermelde waarden gelden wederom 
voor een verzadigingsparameter s0 = 4 en een laserverstemming 6 = -2f. 

Als het atoom een goed gedefinieerde beginsnelheid heeft, veel kleiner dan Ven dan zal de 
eindsnelheid van het atoom niet alleen afhangen van de beginsnelheid, waarmee het atoom het 
potentiële energie rooster binnenkomt. Deze eindsnelheid zal ook sterk afhangen van de plaats 
waarop het atoom het lichtveld binnenkomt en van de weglengte van het atoom in de staande 
lichtgolf. Daar de potentiaal sterk niet-harmonisch is, varieert ook de oscilaatie periode van 
de ingevangen atomen. Voor een ensemble atomen die het lichtveld op verschillende plaatsen 
binnenkomen spreidt de eindsnelheid tussen -Ver en +ver en lijkt het alsof de beginsnelheid 
'vergeten' is. Voor snelheden die veel groter zijn dan Ven zal de periodieke potentiaal weinig 
invloed hebben op de snelheid van de atomen, behalve dan een geringe, tijdelijke vertraging 
of versnelling. 

Niet alleen in de u+u+ en 1!'x1!'x situaties kan channeling optreden, maar ook in de 1!'x1l'y 

situatie. In dat geval is niet de intensiteit een functie van z, maar wel de polarisatie van 
de staande golf. Hierdoor is toch de verzadigingsparameter gemoduleerd. Dit is beschreven 
in paragraaf 2.4.2, in het Sisyphus model. Wat er dan gebeurt is analoog aan wat in deze 
paragraaf beschreven is. Het atoom zal, afhankelijk van zijn positie, versnellen of vertragen, 
dus een positieve of een negatieve kracht ondervinden. 

Zonder optisch pompen resulteert geen over een golflengte gemiddelde kracht op een en
semble atomen dat met een constante snelheid door het lichtveld beweegt (de zgn. 'drag 
force'). In de beschikbare berekeningen van P. v.d. Straten is het juist deze kracht die wordt 
berekend. Voor een goede beschrijving van het channeling effect moeten we deze middeling 
weg laten. Dit gebeurt momenteel in nieuwe berekeningen. 
Daar het Sisyphus model niet op coherenties berust en dus in principe met een rate-equation
benadering beschreven kan worden is gekozen voor een alternatieve aanpak. Dit gebeurt 
middels een simulatie programma waarin absorptie en emissie via die benadering beschreven 
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V eind 

Vbegin 

Figuur 5.4: De eindsnelheid van een individueel atoom zal willekeurig zijn, maar de gemiddeld 
snelheid van al die atomen zal tot nul reduceren, indien v < ver. Voor snelheden, groter dan 
die critische snelheid, zullen de atomen nagenoeg geen invloed ondervinden van het potentiële 
energie rooster. 

zijn. 
Met deze aanpak kan zowel een pure channeling configuratie (a+ a+ of 1rx1rx) als de 1rx1ry 

configuratie doorgerekend worden. In de volgende paragraaf wordt eerst het simulatie pro
gramma toegelicht voor de pure channeling situatie. 
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5.3 Channeling simulaties 

Met de beschouwingen uit de vorige paragraaf is het mogelijk om het channeling effect door 
te rekenen met een Monte Carlo simulatie. In een Monte Carlo methode worden een aan
tal individuele atomen gevolgd, waarbij wordt berekend wat er met het atoom en zijn baan 
gebeurt. Een individueel atoom kan een aantal trajecten volgen, afhankelijk van een aantal 
stochastisch bepaalde mogelijkheden, zoals bijv. het initiële mJ-quantumgetal of de momen
ten waarop optisch gepompt wordt. Zo wordt voor een groot aantal atomen de baan gevolgd 
en de eindsnelheid bepaalt, waardoor een bepaalde snelheidsverdeling als uitkomst ontstaat. 
Bij deze methode is het echter wel noodzaak om de beweging van zeer veel atomen te volgen 
om zodoende een statistisch verantwoord resultaat te krijgen. Indien N atomen binnen een 
bepaald snelheidsinterval geregistreerd worden, dan is de statistische spreiding hierin ../N. De 
relatieve onnauwkeurigheid is dus ..(ir1

, en die dient zo laag mogelijk te worden gehouden. 
Dit betekent: veel schoten! 

Allereerst wordt een bepaalde beginsnelheid gekozen voor een ensemble atomen. In deze 
beginsnelheid bestaat in het experiment echter nog een bepaalde spreiding. Ook bij de si
mulatie wordt daarom een beginsnelheid gegokt uit een verdeling met een breedte (a) van 2 
cmjs. Daarnaast wordt ook gegokt, wat het initiële mJ quanturngetal is voor het atoom. 
In het experiment is er sprake van een homogene ruimtelijke verdeling van de atomen aan het 
begin van de interactie, althans op de schaal van een optische golflengte. Ook in de simulatie 
wordt dus begonnen met een gelijke verdeling van de atomen over de plaatscoördinaat z, vari
erend tussen nul en een halve golflengte. Het potentiele energierooster is immers periodiek, 
met periode van een halve golflengte. 

Voor elk opeenvolgend tijdsinterval wordt nu een stukje van de baan van het atoom be
rekend. Aan de hand van de beginsnelheid van het atoom in dit interval wordt een schatting 
gemaakt voor de eindpositie voor dit tijds interval. Zowel bij de beginpositie van het atoom, 
als bij de geschatte eindpositie wordt dan de kracht berekend die uit formule 5.3 volgt. De 
beste benadering voor de gemiddelde kracht die het atoom gedurende het tijdsinterval Llt 
heeft ondervonden is dan het gemiddelde van deze twee berekende krachten. De beste schat
ting voor de gemiddelde snelheid tijdens dit interval is het gemiddelde van de beginsnelheid en 
de geschatte snelheid. Hiermee zijn zowel de eindpositie als de eindssnelheid voor dit interval 
bekend. Deze positie en snelheid zijn dan weer het uitgangspunt voor de berekening van een 
hierop volgend stukje van de baan van het atoom in het lichtveld. 

Ook in de x-richting ( atoombundel as) verplaatst het atoom natuurlijk. Met een bundel
snelheid van 1200 m/s, is het atoom in die richting 1200·Llt meter verplaatst in het tijdsinterval 
Llt. Op deze manier worden plaats en snelheid van een atoom door het volledige lichtveld 
gevolgd en resulteren een bepaalde eindsnelheid en positie voor dit atoom. 

Vervolgens wordt een andere beginpositie gekozen en wordt de baanberekening ook voor 
dit atoom herhaald. Zo wordt voor typisch tienduizend atomen de baan bij een bepaalde 
beginsnelheid berekend. De atomen worden daarna in snelheids- of positie intervallen gesor
teerd. Uit deze verdeling, behorende bij een bepaalde beginsnelheid is dan eenvoudig een 
gemiddelde eindsnelheid en een snelheidsspreiding te bepalen. Door deze berekening te her
halen voor diverse beginsnelheden, wordt vervolgens een snelheids deflectie curve berekend. 

In het hieraan voorafgaande is een constante intensiteit verondersteld in de x-richting. In 
werkelijkheid is het laserbundelprofiel in die richting echter gaussisch. 

In het experiment heeft dit gaussische profiel een rms breedte a (gelijk aan de helft van 
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x(mm) 

z(mm) 
Figuur 5.5: Channeling bij een gaussisch interactiegebied. 

de Gaussische waist straal op 1je2 hoogte) van 0.324 mm. Het channeling effect bij zo'n 
interactiegebied is geschetst in figuur 5.5. 

Naast de invloed van de dipoolkracht kan het atoom nog meer invloed van het laserlicht 
ondergaan. Het atoom kan namelijk optisch gepompt worden (zie paragraaf 2.3.3). 

In het lichtveld van een pure staande golf, is het mogelijk om de locale verzadigingspara
meter uit te rekenen volgens formule 2.6. Met behulp hiervan is de optische pompsnelheid R 
bepaald via formule 2.14: 

r s 
R=-. 2 

2 1+(j?) 
(5.7) 

met de verzadigingsparameter s volgens formule 5.1. 
Met behulp van deze absorptie snelheid moet gegokt worden of er in het tijdsinterval D.t 

ook werkelijk een absorptie plaats zal vinden. Voor D.t ~ R-1 is de kans op een absorptie in 
dit tijdsinterval gelijk aan RD.t. In het programma vindt dus een absorptie plaats indien: 

random(O, 1) < RD.t (5.8) 

Zo'n absorptie zal gepaard gaan met een snelheidsverandering van het atoom ter grootte 
van één foton recoil nk / M. Aangezien het atoom gelijke kansen heeft om een foton uit 
de naar links bewegende lichtbundel te absorberen als uit de naar rechts bewegende, zal in 
het simulatie programma gegokt moeten worden, welk teken deze snelheidsverandering zal 
hebben. 

Als een atoom optisch gepompt wordt, moet vanuit het bovenniveau gegokt worden, hoe 
en naar welk grondniveau het atoom terugvalt. Zeker bij hogere intensiteiten is de bijdrage 
van gestimuleerde emissie hierbij niet te verwaarlozen. In dat geval kan een atoom na een 
absorptie zowel gestimuleerd als spontaan vervallen. 
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Voor gestimuleerde emissie geldt dezelfde overgangssnelheid in het geval van een pure 
polarisatie (circulair of lineair gepolariseerde staande golf) als voor absorptie. Ook dan geldt 
dat de snelheidsverandering, waarmee de gestimuleerde emissie gepaard zal gaan beide kanten 
op kan met gelijke waarschijnlijkheid. Het teken van die snelheidsstap moet dus weer worden 
gegokt. In het geval van een pure polarisatie kan een atoom bij gestimuleerd verval, alleen 
terug naar de oorspronkelijke grondtoestand. In zo'n absorptie- gestimuleerde emissie cyclus 
zal dus wel de snelheid van het atoom veranderen, maar niet het quanturngetal mJ. 

De andere mogelijkheid van verval is via spontane emissie. De overgangssnelheid voor 
spontaan verval is gelijk aan r. Aangezien ook de gestimuleerde emissie overgangssnelheid 
bekend is, kunnen we in het programma gokken volgens welk vervalsmechanisme het atoom 
zal terugvallen naar de grondtoestand. Ook bij spontaan verval zal het atoom een bepaalde 
impulsverandering ondergaan. Voor een dipoolverdeling van de uitgezonden straling is dit 
een gemiddelde resulterende impulsstap in de z-richting van 2/5 lik naar links of naar rechts. 

Bij spontaan spontaan verval wordt de kans op verval naar een behaalde grond toestand 
geven door de vervalswaarschijnlijkheden, zoals die geschetst zijn in figuur 2.3. In het si
mulatieprogramma moet dus zowel gegokt worden wat het quanturngetal mJ voor de grond 
toestand zal worden, als het teken van de snelheidsstap ter groote van ~ lik/ M. 

Op deze manier wordt zowel het optisch pomp proces, als de impulsspreiding die door de 
absorptie-emissie processen veroorzaakt wordt, in rekening gebracht. 
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5.4 Resultaten 

Zoals gezegd zou channeling het beste te zien moeten zijn bij een pure staande golf zoals bij 
de a+ 0'+- of de 1l'x1rx-configuratie. Met beide configuraties zijn een aantal metingen gedaan, 
zowel bij een positieve verstemming als bij een negatieve verstemming. In deze paragraaf 
worden de resultaten van circulaire en lineaire polarisatie getoond. Bij de 0'+ 0'+ -configuratie 
zijn er ook metingen verricht waarbij een magneetveld was aangebracht. Dit betekent dat er 
een sub-Doppier koelkracht kan gaan werken. Ook hiervan is een meting in deze paragraaf 
opgenomen. 

Het resultaat van de meting aan de 0'+ 0'+ -configuratie bij een negatieve verstemming is 
weergegeven in figuur 5.6. 
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Figuur 5.6: De snelheidsdeflectie van de atoombundel in de 0'+ 0'+ configuratie als functie van 
de beginsnelheid bij de parameters é = -2f en s=4. De gemeten deflectie is aangegeven via 
blokjes; de verbreding via kruisjes. Verder is de simulatie-curve aangegeven via een getrokken 
lijn 

In die grafiek is de gemeten snelheidsdeflectie weergegeven door middel van blokjes en de 
gemeten snelheidsverbreding door middel van kruisjes. De getrokken curves zijn de resultaten 
van het simulatieprogramma. 

Uit de figuur blijkt dat de simulaties het experiment uitstekend benaderen. Slechts in de 
toppen van de curve is er enig verschil tussen het experiment en de simulatie. Het mechanische 
model wat gebruikt is bij de simulaties is blijkbaar een goede benadering van de werkelijkheid. 

Ook is bij deze meting te zien dat de verbreding van de atoombundel een soort resonant 
karakter heeft (zie pijltje 1 ). Het simulatieprogramma berekent dit ook. Op grond van een 
mechanisch 'knikker' model is dus te begrijpen wat er met de bundelverbreding gebeurt in het 
experiment. Er blijft een zekere discrepantie tussen de meting en de simulatie bij snelheden 
kleiner dan 20 cm/s voor wat betreft de verbreding. 

Channeling zou zich weinig aan moeten trekken van het teken van de verstemming van de 
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laser. De sub-doppier koelkracht zou dit juist wel moeten doen. Deze laatste kracht verandert 
van teken bij de tekenverandering van de verstemming van de laser. Dit is dus een manier 
om de sub-doppier koelkracht te onderscheiden van channeling. De meting met circulaire 
polarisatie en een positieve verstemming is geschetst in figuur 5. 7. 
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Figuur 5.7: De snelheidsdeflectie van de atoombundel in de 0'+0'+ configuratie als functie van 
de beginsnelheid bij de parameters ó = +2f en s=4· De gemeten deflectie is aangegeven via 
blokjes; de verbreding via kruisjes. Verder is de simulatie-curve aangegeven via een getrokken 
lijn. 

De snelheidsdeflectie van de atoombundel blijkt inderdaad niet van teken te zijn verandert. 
Alleen in de staarten van de grafiek (zie pijltje 2) is de snelheidsdeflectie omgedraaid. Deze 
staart is de snelheidsdeflectie die afkomstig is van het doppier-koel mechanisme en behoort 
dus ook om te draaien. 

In de figuur is de getrokken lijn de curve die is berekent met behulp van het simulatiepro
gramma. Deze simulaties van channeling reproduceren de curve zeer goed. Blijkbaar is het 
channeling model een goede beschrijving van de werkelijkheid. 

Ook de volledig gesimuleerde atoombundel profielen komen zeer goed overeen met de 
gemeten bundel profielen. Als voorbeeld is in figuur 5.8 een profiel geschetst, dat behoort 
bij het punt Vbegin=0.17 m/s uit figuur 5.6. Beide atoombundel profielen zijn hierbij op het 
totaal aantal deeltjes genormaliseerd, zodat ze met elkaar kunnen worden vergeleken. 

Bij het eenvoudige beeld van het invangen van de atomen in kanaaltjes verwacht je dat 
bij snelheden kleiner dan Ver de gemiddelde eindsnelheid gelijk aan nul is. De eindsnelheid 
als functie van de beginsnelheid is uitgezet in figuur 5.9. 

Hierin is duidelijk te zien dat inderdaad de gemiddelde eindsnelheid gelijk is aan nul voor 
v < Ver· Boven de critische snelheid ondervinden de atomen nauwelijks nog invloed van het 
lichtveld, precies zoals verwacht werd. 

Het zelfde verhaal geldt ook voor de metingen aan de lineaire polarisatie 1rx1rx. De resul
taten van deze meting is weergegeven in figuur 5.10 en figuur 5.11. 
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Figuur 5.8: Het atoombundel profiel dat uit de simulaties volgt, komt uitstekend overeen met 
het gemeten profiel. Dit profiel behoort bij het punt Vbegin=0.17 m/s uit figuur 5.6. De lijn 
met de blokjes is hierbij het experimentele atoombundel profiel en de lijn met de kruisjes het 
profiel dat is berekend met het simulatieprogramma. 
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Figuur 5.9: De eindsnelheid van de atoombundel als functie van de beginsnelheid bij s=3.5 en 
a) 6 = -2f en b) 6 = +2f in de u+u+ configuratie. De gemeten deflectie is aangegeven via 

blokjes; de verbreding via kruisjes. Verder is de simulatie-curve aangegeven via een getrokken 
lijn. 
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lineaire polarisatie 
dclta=-2•gamma, s=4 
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Figuur 5.10: De resultaten van de meting met een lineair gepolariseerde staande golf bij 
6 = -2f en s = 3.5. Bij a) de snelheidsdeflectie en bij b} de eindsnelheid als functie van de 
beginsnelheid. Via de getrokken lijn is de simulatie curve aangegeven. 
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Figuur 5.11: De resultaten van de meting met een lineair gepolariseerde staande golf bij 
6 = +2f en s = 3.5. Bij a) de snelheidsdeflectie en bij b) de eindsnelheid als functie van de 
beginsnelheid. Via de getrokken lijn is de simulatie curve aangegeven. 
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5.5 Resultaten van de circulaire polarisatie met een mag
neetveld 

Bij deze meting wordt weer gebruik gemaakt van de circulair gepolariseerde staande licht
golf, waarbij nu een magneetveld is geïntroduceerd, loodrecht op de k-vector van het licht. 
Aangezien bij de introductie van een magneetveld een sub-Doppier koelmechanisme mogelijk 
wordt (zie paragraaf 2.5), dat niet met de 'rate-equation' benadering beschreven kan worden, 
is in deze figuur geen theoretisch berekende curve getekend. Het resultaat van de meting is 
opgenomen in figuur 5.12. 
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Figuur 5.12: De snelheidsdeflectie van de atoombundel als functie van de beginsnelheid bij 
8 = -2f en s=3.5. De meting is gedaan aan een circulair gepolariseerde staande golf in 
aanwezigheid van een magneetveld in de y-richting van 3.5 Ur 5 T. 

De bijdrage van channeling is weer duidelijk te onderscheiden. Bij kleine transversale 
snelheden worden de atomen ingevangen en krijgen daardoor een grote snelheidsdefl.ectie. 

In de staarten van de grafiek is een verhoogde snelheidsdefl.ectie van de bundel te zien. 
Dit zou een gevolg van het velocity selective magnetic resonance laser cooling ofwel VSMRLC 
kunnen zijn. Het is daarbij mogelijk om de atomen te koelen naar +vr en -vr, d.w.z. naar 
snelheden ongelijk aan nul. Voor een uitgebreidere behandeling van dit koelmechanisme 
verwijs ik naar [HOO]. 

Bij deze meting is de stroom door de Helmholtz spoelen, die het aardmagneetveld in de y
richting (verticaal) compenseerde, omgepoold. Dit betekent dat het aanwezige magneetveld 
tijdens deze meting gelijk was aan twee maal het aardmagneetveld. Met behulp van de 
stroom door de Helmholtzspoelen (lA), het aantal windingen (8), de afstand tussen de spoelen 
(0.39m) en de diameter van de spoelen (0.79m) is het magneetveld uit te rekenen. Dit blijkt 
dan 3.5 10-5T te zijn. De hiermee corresponderende resonante snelheid Vr voor VSMRL 
koeling is dan 0.6 mjs, wat gezien de verhoging van de bundeldefl.ectie in de grafiek iets te 
laag zou zijn. 
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5.6 De 1rx1ry-situatie 

5.6.1 Het simulatieprogramma 

Ook bij de rrxrry configuratie kan channeling optreden. Niet door een gemoduleerde intensiteit, 
maar door een gemoduleerde polarisatie is dan de verzadigingsparameter gemoduleerd. Het 
probleem is echter, dat lineaire polarisatie en circulaire polarisatie niet ten opzichte van 
dezelfde quantisatie-as zijn beschreven. Lineair gepolariseerd licht is beschreven ten opzichte 
van de polarisatievector, terwijl circulair gepolariseerd licht is beschreven ten opzichte van de 
k-vector van het licht. We moeten dus één quantisatie-as kiezen, ten opzichte waarvan we het 
systeem beschrijven. 

Hier kiezen we dek-vector van de laserbundel als quantisatie-as. In het gekozen assenstelsel 
is lineair gepolariseerd licht te beschrijven als een coherente mengtoestand van twee circulair 
gepolariseerde lichtgolven. Het is dus mogelijk om het lichtveld, dat afwisselend lineair, 
elliptisch en circulair gepolariseerd is, te schrijven als een superpositie van twee circulair 
gepolariseerde lichtgolven. Het oorspronkelijke lichtveld voldeed aan: 

Ë(z, t) = v'2E0 { Ëx ~ Ëy cos(kz) + ifx ~ Ëy sin(kz)} exp( -iwt) (5.9) 

Dit kunnen we omschrijven naar een andere basis, namelijk die van 0'+ (t+) en 0'- (c) 
gepolariseerd licht. We gebruiken hierbij: 

t+ ~J2(fx + it-;) (5.10) 

ê-_ 1v2C ·-) 2 2 Ex- têy (5.11) 

(5.12) 

Als we dit invullen en kwadrateren vinden we vervolgens de plaatsafhankelijke superpositie 
van beide circulair gepolariseerde lichtgolven. De intensiteit kunnen we zo uitsplitsen in een 
intensiteit van 0'+ licht (J+) en een intensiteit van 0'- licht u-): 

J+(z) 
1
1 . 12 2/o ; t (coskz- sinkz) = / 0(1- sin2kz) 

2/o 1
1 ~i (coskz + sinkz)l

2 

= / 0 (1 + sin2kz) 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 

Met behulp hiervan is het mogelijk om zowel de light shift van de afzonderlijke sub
toestanden op elke positie te berekenen, als ook een absorptiesnelheid voor 0'+ gepolariseerd 
licht en 0'- gepolariseerd licht volgens formule 5.7. Hierin moet s vervangen worden door de 
verzadigingsparameter voor de overgang van een bepaald magnetisch subniveau bij gebruik 
van 0'+ gepolariseerd licht van intensiteit J+ of hetzelfde voor 0'- gepolariseerd licht. Dan 
zijn de afzonderlijke overgangssnelheden voor een 0'+ of een 0'- overgang bekend als functie 
van z. 

Ook voor de gestimuleerde emissie term is daarmee de overgangssnelheid bekend. In 
het programma moet nu vaker een random getal genomen worden. Ook de absorptie moet 
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nu gegokt worden, gewogen naar de afzonderlijke verzadigingsparameters. Dus eerst wordt 
gegokt of er een absorptie plaats vindt en vervolgens wordt gegokt of dit gebeurt met timJ = 
+1 of met timJ = -1. 

Voor de emissie is het verhaal analoog. Dan moet via een gok worden bepaald of de 
emissie spontaan plaatsvindt of gestimuleerd, met timJ = +1 of met timJ = -1. 

Voor de interpretatie van de metingen en het begrip van de koelkracht is het handig om 
het gedrag van deze krachtcurve te kennen bij het veranderen van de parameters s en ó. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn geschetst figuur 5.13. 

Lin perp lin simulatie 
0.25 

0.2 

0.15 
a) s=6.2, ó = -3.8f 

0.1 

-.<!'_ 0.05 .§. 
.!!:! 0 .... 
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u 
liJ 

ç -0.05 liJ 
"0 

-0.1 

-0.15 
c) s=1.8, ó = -1.6r 

-0.2 

-0.25 
-0.8 -0.4 0 0.4 0.8 

transversale snelheid [m/s] 

Figuur 5.13: In deze grafiek is te zien, hoe de deflectie curve afhankelijk is van de parameters 
s en ó. Naast de figuur zijn de parameters voor de verschillende curves aangegeven. 

5.6.2 Resultaten 1rx1ry 

Van deze configuratie zijn in hoofdstuk 4 al een aantal metingen getoond. De meetresultaten 
komen hierbij niet overeen met de berekeningen. Dit komt omdat we niet met een statio
naire toestand te maken hebben, zoals verondersteld is in de berekeningen en ook door het 
channeling effect. 

Het simulatieprogramma dat ook die krachtcurve uitrekent, gaat niet van een stationaire 
situatie uit. Het Sisyphus mechanisme dat tot koeling leidt, is impliciet in de simulaties vervat, 
evenals channeling. Daardoor is het simulatieprogramma een veel directere benadering van 
de werkelijke metingen. 

Om te kijken ofhet simulatieprogrammainderdaad een sub-Doppier koel kracht berekend, 
is in eerste instantie de Doppier koel kracht uitgeschakeld. Als er sub-Doppier gekoeld wordt, 
zou er een significant verschil moeten overblijven tussen de simulaties met een omgekeerd 
teken van de verstemming. Het resultaat van deze berekening is getekend in figuur 5.14. Er is 
inderdaad sprake van een sub-Doppier effect in deze simulaties, geïntroduceerd via het optisch 
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Figuur 5.14: Bij het uitschakelen van de doppier koel bijdrage berekent het simulatieprogramma 
een significant verschil tussen de situaties met een omgekeerd teken van de verstemming van 
de laser. De berekeningen zijn gedaan bij s=4 en Ó=+/-2f. De curves zijn gemerkt met het 
teken van de verstemming. 

pompen. Het omkeren van het teken van de deflectie in de staarten van de curve (zie pijltje 
1) bij het omkeren van de verstemming van de laser is een duidelijke aanwijzing hiervoor. 

Bij dezelfde parameters, als die van de metingen die werden getoond in paragraaf 4.3 is 
een berekening gedaan. Het resultaat hiervan is tesamen met de meetresultaten opgenomen 
in figuur 5.15a. De berekeningen met behulp van het simulatieprogramma blijken uitstekend 
bij de metingen te passen. Het lijkt erop dat het model, waarop de simulaties gebaseerd zijn, 
de werkelijkheid redelijk beschrijft. 

De deflectie lijkt in de toppen van de curve (v ~ ±0.2m/s) iets te klein en de curve is 
enigszins assymmetrisch. Deze assymmetrie is wel te verklaren uit het feit dat er een dip in 
de laserintensiteit was bij de meetpunten rond +0.2 mfs. 
Ook is de verbreding in goede overeenkomst met de simulaties, evenals het 'resonante' karakter 
(zie pijltje 2) van de verbreding bij lage snelheden (kleiner dan ong. 0.4 m/s). 

De resultaten van de simulatie en de meetresultaten voor dezelfde meting, maar dan 
met een positive verstemming van de laser zijn opgenomen in figuur 5.15b. De deflectie curve 
benadert de gemeten curve nu minder goed dan bij de meting van een negatieve verstemming. 
Toch is de trend dat de koelkracht een stuk kleiner wordt wel in de curves te zien. Zowel bij 
de meting als bij de simulatie is de snelheidsdeflectie een stuk kleiner dan bij een negatieve 
verstemming. 

De gemeten verbreding van de atoombundel is over het gehele snelheidsgebied groter dan 
bij de vorige meting en tevens meer 'gepiekt' bij lage snelheden. De simulaties reproduceren 
het sterkere resonante karakter, maar niet de grotere verbreding voor grotere beginsnelheid 
(v>0.5m/s). De enige verklaring hiervoor is dat de parameterssen ó, slechts met een nauw
keurigheid van ongeveer 10 % bekend zijn. Een iets andere waarde van deze parameters zou 
deze iets hogere verbreding kunnen veroorzaken. 

Met behulp van deze simulaties en deze metingen is dus wel te begrijpen, waarom het 
teken van de krachtcurve niet omdraait bij het veranderen van het teken van de verstemming 
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Figuur 5.15: De snelheidsdeftectie van de atoombundel als functie van de beginsnelheid bij de 
parameters a) 8 = -2f en s=3.6 en b) 8 = +2f en s=3.6. De gesimuleerde krachtcurve is 
aangegeven via de getrokken lijn. 

van de laser. Channeling trekt zich namelijk niets aan van het teken van de verstemming. 
Blijkbaar is de invloed van channeling nog zo groot, dat de sub-Doppler koelkracht ongeveer 
gecompenseerd wordt door channeling. Dit is in de meting sterker het geval dan in het model. 

Het lijkt er dus op dat in het model nog niet alle effecten, die in het experiment een 
rol spelen, volledig op de juiste manier zijn beschreven. Er worden in het model een aantal 
vereenvoudigingen gemaakt. De belangrijkste hiervan is het gebruik van 'rate-equations'. 
Deze benadering is vrij drastisch en zeker niet geldig bij het beschrijven van de gestimuleerde 
emissie bijdrage tot de difusie. 

Bij de 1rx1ry-configuratie zijn nog meer metingen gedaan. Enkele resultaten van metingen 
bij 8 = -1.6 r zijn opgenomen in figuur 5.16. 

De berekende en de gemeten deflectiecurve lijken, zeker bij de laagste drie intensiteiten, 
goed overeen te komen. In alle drie gevallen is de verbreding echter groter dan die uit de 
simulaties blijkt. Bij de meting met een verzadigingsparameter van 6.1 is dit andersom. Hier 
lijkt de verbreding wel in overeenstemming, maar de deflectiecurve iets te hoog. 

Deze laatste meting is echter op een veel vroeger tijdstip verricht, wat het zeer aanne
melijk maakt dat er in de tussenliggende periode iets gebeurt is waardoor de waarde van de 
verstemming van de laser niet meer correct is. Al deze metingen zijn gedaan in de tijd waarin 
we nog niet beseften dat de verstemming van de laser onder bepaalde omstandigheden onbe
trouwbaar kon worden (zie appendix B). Het zou dus kunnen zijn dat de eerste drie metingen 
( tesamen) gedaan zijn terwijl de verstemming van de laser een bepaalde, kleine offset had en 
de laatste meting bij een iets andere offset. Als we alle resultaten bekijken lijkt het er echter 
niet op dat we de verstemming van de laser bij deze metingen als erg onbetrouwbaar moeten 
bestem pelen. 

Tot slot is ook een meting gedaan bij een positieve verstemming van 1.6f, bij een verza
digingsparameter van 2. 7 . Deze is getekend in figuur 5.17. Hierin is weer hetzelfde te zien 
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Figuur 5.16: Voor verschillende intensiteiten zijn metingen verricht aan de 1rx1ry configuratie. 
De laserverstemming was bij deze metingen telkens -1.6f. De verzadigingsparameter is bij de 
figuur aangegeven. 
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Figuur 5.17: De snelheidsdeflectie van de atoombundel als functie van de beginsnelheid bij de 
parameters ó = + 1.6f en s=2. 7. De gesimuleerde krachtcurve is aangegeven via de getrokken 
lijn. 

als bij de metingen met een verstemming van + /- 2f. Ook hier is de berekende snelheids 
deflectie nog iets te hoog ten opzichte van de meting. Deze meting onderbouwt de conclusie 
dat het gebruikte model weliswaar een redelijk goede, maar nog geen perfecte beschrijving 
van de werkelijkheid is. 

Voor een overzicht van alle metingen die aan deze configuratie gedaan zijn, verwijs ik 
nogmaals naar appendix A. 
Weliswaar lijkt het er bij sommige metingen op, dat de verstemming van de laser was verscho
ven, maar tevens dat dit niet in zo'n ernstige mate is gebeurt dat de metingen onbruikbaar 
zijn geworden. 

Aan de hand van de resultaten mag geconcludeerd worden dat we met het model, waarin 
channeling en optisch pompen zijn verwerkt, de processen die in de 1rx1ry-configuratie optreden 
redelijk goed begrijpen. Het sub-Doppier koelen is in dit model verwerkt, allijkt dit op grond 
van de discrepantie tussen de meting en de berekening bij de metingen met een positieve 
verstemming, nog te worden onderschat. 

Een betere beschrijving van de experimenten kan gegeven worden door nieuwe berekenin
gen door P. v.d. Straten, waarin in tegenstelling tot de eerder gepubliceerde kracht-curven 
[NIE 90) zowel transiënt effecten, channeling en koeling voor alle polarisatie-configuraties 
binnen het kader van een semi klassiek model (waarin de beweging van het atoom niet ge
quantiseerd is) correct meegenomen worden. 



Hoofdstuk 6 

Slotopmerkingen 

Tot slot van dit afstudeerverslag wil ik nog een paar opmerkingen en conclusies van dit project 
opsommen. Tevens zal een kort blik in de toekomst worden geworpen. 

In dit afstudeerproject zijn we er in geslaagd om bij verschillende omstandigheden sub
Doppier koel krachten te meten. Deze omstandigheden behelsten niet alleen de verschillende 
waarden voor de laserfrequentie en de laserintensiteit, maar ook verschillende configuraties 
van lichtvelden. Het is duidelijk geworden, dat in de meeste configuraties niet alleen de sub
Doppier koelkrachten een rol hebben gespeeld in de metingen, maar ook nog een ander effect. 
Dit effect wordt 'channeling' genoemd. Het is het invangen van atomen in 'kanalen', die 
worden gevormd door de ruimtelijk gemoduleerde energie van de toestanden van de atomen 
in de staande lichtgolf. 

Voor dit laatste mechanisme is een simulatieprogramma geschreven. Dit programma, 
waarin de dipoolkracht en het optisch pompen zijn meegenomen, benadert de werkelijkheid 
zeer goed. Ook sub-Doppier koeling in de configuratie met twee laserbundels waarvan de 
lineaire polarisatierichtingen loodrecht op elkaar staan, de zgn 'lin l. lin' configuratie, kan 
hier goed mee worden beschreven. De beschrijving van het sub-Doppier koel mechanisme 
verloopt dan volgens het zogenaamde 'Sisyphus' model. 

In de toekomst zal moeten worden gepoogd om de laserfrequentie en de laserintensiteit, 
beter te beheersen en te meten. De onnauwkeurigheid (en voor de frequentie de onbetrouw
baarheid) hiervan, leverden grote moeilijkheden op bij de analyse en de interpretatie van de 
metingen. Hiertoe zijn onder andere al nieuwe gascellen voor de stabilisatie van de laser 
gemaakt, die vrijwel geen magnetische materialen meer bevatten. Daarnaast zijn er ook ver
beteringen mogelijk aan het profiel van de laserbundel in het interactiegebied, hetzij door het 
produceren van een beter Gaussische bundel, hetzij door het maken van een blokvormig inten
siteitsprofiel in het interactiegebied met behulp van een optisch afbeeldingssysteem. Ook aan 
de detector zijn verbeteringen mogelijk. Deze zal worden vervangen door een positie-gevoelige 
detector, gebaseerd op 'multi-channel plate electron multipliers'. Dit reduceert de tijdsduur 
van een meting ook aanzienlijk. 

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat deze experimenten ook gedaan kunnen worden 
met bijv. argon of krypton, waarbij de golflengte corresponderende met de twee-nivau over
gangsfrequentie ongeveer gelijk is aan>. = 811 nm. Deze golflengte maakt het mogelijk om de 
experimenten niet met een dye-laser, maar met een diode laser( array) te doen. Daarnaast zijn 
deze atomen zwaarder, waardoor de snelheidsverandering ten gevolge van de terugstoot van 
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één foton veel kleiner is en de verbreding dus minder. Ook is de vangstsnelheid voor channe
ling kleiner voor atomen met een grotere massa, terwijl de vangstsnelheid voor sub-Doppier 
koeling nagenoeg niet verandert. 

Verder is het ook mogelijk om via het gebruik van een LNA laser (A ~ 1083nm), deze 
experimenten met metastabiel helium te doen. Door de andere overgang (J=l-+ J'=l) treden 
hierbij weer geheel andere effecten op, zoals Velocity Selective Coherent Population Trapping, 
een koelmechanisme, waarmee temperaturen tot zelfs onder de recoil limiet kunnen worden 
bereikt. Toch blijven de deflecties hierbij goed detecteerbaar aangezien helium erg licht is en 
de recoil groot. 
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Bijlage A 

Overzicht metingen 

In dit overzicht is de beste schatting opgegeven voor de parameters s en ó. De s is de ver
zadigingsparameter die geldt op resonantie voor de 12,2 > naar 13,3 > overgang met 0'+
gepolariseerd licht. Verder is ook het meetnummer en de datum waarop de meting is verricht 
vermeldt. Deze data is bewaard onder de naam fmxxxxxx, waarbij xxxxxx staat voor het meet
nummer van de meting. De file-extensie is wk1 of wq1, waarbij in de wk1-file de berekende 
curve volgens P vd Straten et al. is opgenomen en in de wq1-file, waar mogelijk, een simulatie 
curve. 
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I configuratie I meetnr. I datum I s l15(f) I opmerkingen 

a+ a FM910466 16-10-91 3.6 -2 
a+ a- FM910487 16-10-91 3.6 +2 
a+ a- FM910403 14-10-91 3.7 +2.4 Verstemming onbetrouwbaar 
a+ a- FM910382 14-10-91 3.4 -0.8 Verstemming onbetrouwbaar 
a+ a- FM910233 08-10-91 6.3 -3.8 
a+ a- FM910211 07-10-91 1.1 -1.6 
a+ a- FM910190 07-10-91 2.6 -1.6 
a+ a- FM911276 01-10-91 5.2 -1.6 
a+ a- FM911234 01-10-91 2.6 -1.6 
a+ a- FM911157 26-09-91 2.4 -1.6 
a+ a- FM910780 27-06-91 11.2 -1.6 Verstemming onbetrouwbaar 
a+ a- FM910748 27-06-91 2.5 -1.6 Verstemming onbetrouwbaar 
a+ a- FM910726 20-06-91 2.8 -1.6 Verstemming onbetrouwbaar 
1rx1ry FM910530 17-10-91 4.1 +2 
1rx1ry FM910508 17-10-91 4.0 -2 
1rx1ry FM910361 11-10-91 2.5 +1.6 Verstemming onbetrouwbaar 
1rx1ry FM910339 11-10-91 2.5 -1.6 Verstemming onbetrouwbaar 
1rx1ry FM910276 09-10-91 2.75 +1.6 
1rx1ry FM910255 09-10-91 2.2 -1.6 Verstemming onbetrouwbaar 
1rx1ry FM911187 26-09-91 2.6 -1.6 
1rx1ry FM911178 26-09-91 2.5 -1.6 slechts 9 meetpunten 
1rx1ry FM911094 07-09-91 3.2 -3.8 
1rx1ry FM911075 06-09-91 1.8 -1.6 
1rx1ry FM911052 06-09-91 4.5 -1.6 
1rx1ry FM911031 05-09-91 2.8 -1.6 
1rx1ry FM911010 04-09-91 3.0 +0.5 
1rx1ry FM910951 28-08-91 3.5 -1.6 Uitlijning slecht 
1rx1ry FM910924 27-08-91 3.5 -1.6 Uitlijning slecht 
1rx1ry FM910896 20-08-91 6.1 -1.6 
1rx1ry FM910869 19-08-91 6.2 -3.8 
1rx1ry FM910801 27-06-91 9.5 -3.8 Verstemming onbetrouwbaar 
1rx1ry + B FM911208 26-09-91 2.6 -1.6 
a+ a+ FM010000 18-10-91 3.5 +2 
a+ a+ FM010027 18-10-91 3.6 -2 
a+ a+ FM910318 10-10-91 2.1 +2.4 
a+ a+ FM910297 09-10-91 2.2 -1.6 Verstemming onbetrouwbaar 
a+a+ + B FM910145 04-10-91 2.6 -1.6 
a+a+ + B FM910122 02-10-91 2.5 -1.6 
a+a+ + B FM910100 02-10-91 2.9 -1.6 
a+a+ + B FM911255 01-10-91 2.6 -1.6 
1rx1rx FM910573 18-10-91 4.2 +2 
1rx1rx FM910551 18-10-91 4.1 -2 
1rx1rx FM910424 15-10-91 4.0 -0.8 Verstemming onbetrouwbaar 



Bijlage B 

IJk- en uitlijn metingen 

B.l Het magneetveld 

Voor het experiment is het belangrijk dat de atomen zich in een goed gedefinieerde grond
toestand bevinden. Als er een magneetveld aanwezig is, dan zullen door de Larmor-precessie 
om de magneetveld vector Ë, de grondtoestanden gemengd worden. Het is dus noodzakelijk 
om het magneetveld in het interactiecentrum te 'nullen'. 

Om de grootte van het magneetveld in het interactiecentrum te controleren zijn een vol
ledige set Helmholtzspoelen aangebracht rond de interactiekamer van Looptijd II. Zo'n vol
ledige set bestaat uit 6 magneetspoelen, waarbij elk tweetal spoelen het magneetveld in een 
bepaalde richting bepaald. De stroom door de spoelen bepaalt dan het magneetveld in het 
interactiecentrum. Om geen last te hebben van de invloeden van magnetische materialen in 
de interactiekamer zijn al die magnetische componenten vervangen door niet componenten 
van niet magnetische materialen. 

Het aardmagneetveld ter grootte van 5 10-5T is groter dan we ons in het experiment 
kunnen veroorloven. De hierbij behorende Larmorfrequentie is 17.5 MHz en dat betekent 
dan in de interactietijd van 0.9 J.lS de J-vector van het atoom ongeveer 16 rad, ofwel bijna 3 
omwentelingen maakt om de B-vector, in het interactiegebied. Ook de Zeeman-splitsing zal 
het experiment verstoren. Evenals de light-shift is de Zeemansplitsing afhankelijk van het 
quanturngetal ffiJ. De energieverschuiving van het ffiJ = 2 grondniveau ten gevolge van het 
aardmagneetveld zal hierdoor ongeer nf /3 bedragen, terwijl de light-shift bij Sr=4 en 6=-2f 
voor dit nivau met circulaire polarisatie een grootte van lïf /4 zal hebben. 

Voor het 'nullen' van het magneetveld gebruiken we de Ne*e Po) naar Ne**( a 8 )-overgang. 
Dit is een J =2 naar J =2 overgang en de selectieregels voor optisch pompen verbieden hierbij 
een ffiJ=O naar mJ=O overgang. Door de laser zullen dus alleen overgangen met mJ =f. 0 op
tisch geëxciteerd worden. De geëxciteerde niveaus vervallen vrijwel onmiddelijk ( T verval ~20ns) 

naar de grondtoestand van Ne. Aangezien grondtoestands Ne-atomen niet gedetecteerd wor
den zal het detectorsignaal vanwege het optisch pompen afnemen. Er blijft nog wel een 
signaal over, doordat de atomen in de ffiJ=O toestand niet optisch gepompt en dus gewoon 
gedetecteerd worden. 

In het geval dat er een magneetveld aanwezig is, zal echter menging van de verschillende 
mJ-toestanden optreden. Door de Larmorprecessie zal zoals gezegd de resulterende J-vector 
draaien rond de B-vector. De component van J, evenwijdig aan B, zal dus ongewijzigd blij
ven. De component van J die loodrecht op B staat, zal variëren. Bij gebruik van lineair 
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Figuur B.l: De metaslabieten detectie frequentie is een functie van de stroom door de Helm
holtz spoelen. Deze stroom bepaalt het magnetisch veld dat in het interactiegebied aanwezig 
is. Op de top van deze curve is het magneetveld het kleinst. 

gepolariseerd laserlicht wordt de atoom-licht interactie op de juiste manier beschreven met 
de E-vector als quantisatie-as. Ten opzichte van deze as zijn de mJ toestanden gedefinieerd. 
Dit betekent dat alleen indien de B-vector loodrecht op Ë staat, er een menging van de mJ 

toestanden zal optreden. In dat geval zal de Larmorprecessie er voor zorgen dat het mJ=O 

niveau wordt opgemengd in mJ =/:- 0-toestanden. Deze zullen vervolgens optisch gepompt 
worden naar de grondtoestand van Ne. Als er een magneetveld aanwezig is, zullen dus geen 
Ne* atomen overblijven, terwijl in afwezigheid van een magneetveld ongeveer 20% van de oor
spronkelijke Ne* gedetecteerd wordt. De afname van de effectieve intensiteit van het laserlicht 
ten gevolge van de Zeeman verschuiving is in dit geval verwaarloosbaar. Deze verschuiving 
van ongeveer (1/3)f geeft slechts een afname van de effectieve intensiteit (sr = 4, 6 = 2f) van 
5%). 

Het detectorsignaal is dus een functie van de stroom door de Helmholtz-spoelen (zie fi
guur B.l). Dit signaal is maximaal als de stroom door de spoelen zo is ingesteld, dat er geen 
magneetveld resulteert. De meting moet voor elke component van het magneetveld afzonder
lijk herhaald worden. Met één instelling van de laser, dat wil zeggen één polarisatierichting, 
kunnen twee componenten van het magneetveld op nul afgeregeld worden. Het magneetveld 
in de richting van de lineaire polarisatie van het licht, kan niet afgeregeld worden omdat het 
magneetveld deze component niet beïnvloed. Voor de andere component van het magneet
veld, moet daarna dus de polarisatierichting van de laser 90 graden worden gedraaid. De 
beste instelling is vermeld in tabel B.l. 
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Set Helmholtz spoelen Stroom I (mA) 
dwars 20 ±10 
verticaal 1006 ±20 
axiaal -30 ±2 

Tabel B.1: Bij deze instelling van de stromen door de Helmholtz-spoelen blijft er geen mag
neetveld over in de interactiekamer van Looptijd IJ. 

B.2 Het uitlijnen 

Het is erg belangrijk dat de laser goed wordt uitgelijnd ten opzicht van de atoombundeL De 
snelheidscomponent die gekoeld wordt in het experiment (de transversale snelheid) is immers 
de component loodrecht op de laserbundeL 

Eerst wordt hiertoe de atoombundel op het midden van het scangebied gericht. Hiermee 
is de middellijn van het bundelexperiment bepaald. Daarna moet de laserbundel worden 
uitgelijnd zodat die een hoek van 90 graden maakt met de atoombundeL In dat geval is de 
snelheidscomponent van de atoombundel in de richting van de laser nul. Een verdraaiing van 
die hoek over 1 mrad geeft al een transversale snelheidscomponent van 1.2 m/s. Met het 
scanmechanisme is een totaal scanbereik van minder dan 2 m/s haalbaar, terwijl de fysische 
informatie zich in een interval van ongeveer 1 m/s bevindt. Dit betekent dat de uitlijning erg 
nauwgezet moet gebeuren. 

Hiertoe stellen we de dye-laser in op een golflengte van 633.44 nm waarmee we de meta
stahielen in de 3 P2 toestand optisch pompen naar de a 8 toestand. Vanuit het aangeslagen 
niveau kan het atoom zowel terugvallen naar de toestanden 3 P1 en 1 P1 als terug naar de 3 P2 
toestand. Deze eerste twee toestanden zijn niet metastabiel en vervallen vrijwel instantaan 
(vervalstijd ~ 20 ns.) naar de atomaire grondtoestand van Ne. Neon in de grondtoestand 
wordt niet door de metastabielendetector gedetecteerd, de metastabielen uiteraard wel. Dit 
betekent dat door het pompproces minder metastabielen gedetecteerd worden dan zonder 
optisch pompen. 

Het pompproces is optimaal als de laser precies resonant is met de atomaire overgang. 
Als de hoek tussen de laser en de atoombundel niet precies 90 graden is, zal er ook een 
snelheidscomponent van de atoombundel in de propagatierichting van de laser zijn. In dat 
geval zal door de doppplerverschuiving van de atomen, het laserlicht niet precies resonant 
zijn met de atomaire overgang. Het pompproces is dan niet optimaal en er zullen dien ten 
gevolge minder atomen optisch gepompt worden en meer atomen gedetecteerd worden. De 
metastabielen detectiefrequentie varieert dus als functie van de hoek tussen de laser- en de 
atoombundeL Het resultaat van zo'n meting is gegeven in figuur B.2. 

Het minimum in deze curve is het punt waarbij de laserbundel loodrecht staat uitgelijnd 
op de atoombundeL Gezien de spreiding in het metastabielen signaal is het aan te bevelen de 
meting een aantal keren te herhalen. 

Ook de laserfrequentie moet erg nauwkeurig ingesteld worden. 
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Figuur B.2: Om de laserbundelloodrecht uit te lijnen op de atoombundel wordt de metastabie
len detectiefrequentie gemeten als functie van de hoek tussen die twee. De geëiste nauwkeu
righeid is minder dan 1 mrad. Voor een betrouwbaar resultaat dient dus de meting een aantal 
keren te worden herhaald. 

B.3 Bepaling van de verzadigingsparameter s 

Zoals uit paragraaf 2.2 bleek is de s-parameter een geschaalde maat voor de intensiteit van de 
laser. Aangezien de sub-doppier koelkrachten afhankelijk zijn van onder meer de intensiteit 
van de laser, is het belangrijk om deze parameter te kennen. Een mogelijkheid hiertoe is om 
de totale intensiteit van de laser te meten met een powermeter. Hieruit is eenvoudig de s op 
de top van het bundelprofiel te bereken als we veronderstellen dat we te maken hebben met 
een gaussisch laserbundelprofieL De integraal over een gaussisch laserbundelprofiel levert de 
totale intensiteit. 

(B.l) 

Met een waistbreedte in de x-richting van 0.6 mm en in de y-richting van 2.5 mm wordt 
dit: Itop = 0.40 Itot· Deze methode is echter niet erg nauwkeurig. De waist in de y-richting 
is niet constant langs de x-as en moeilijk af te lezen uit de meting. Bovendien is het profiel 
helemaal niet gaussisch, zoals blijkt uit paragraaf 3.4.3. De intensiteit die tijdens een meting 
wordt bepaald is de intensiteit voor het lenzensysteem. Deze optische componenten absor
beren nog ong 20& van het licht. De top-verzadigingsparameter Stop wordt gevonden door 
de top-intensiteit te delen door de verzadigingsintensiteit 40,8 ~-tW /mm2 • De relatie tussen 
Stop in het interactiecentrum en de totale intensiteit die telkens wordt gemeten is daarmee: 
Stop = 7.8 Itot/mW. 

De verhouding van de topintensiteit en de totale intensiteit is ook te bereken uit de meting 
van het bundelprofieL De totale intensiteit volgt uit de integratie over het volledige profiel 
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en de topintensiteit volgt direct uit de meting. Een verhouding ltop = 0.41 ltot is daarmee 
eenvoudig bepaald. 

De verzadigingsparameter s is ook nog op een andere manier te bepalen. Hierbij wordt, 
met de instellingen van de laser- en de atoombundel, zoals die ook in het uiteindelijke ex
periment worden gebruikt, de effectieve s bepaalt. Uit vergelijking 2.3 blijkt dat de kracht 
van één laserbundel op de atoombundel evenredig is met de bezetting van het geëxciteerde 
niveau. Deze bovenniveau bezetting is weer afhankelijk van de verzadigingsparameter. De 
afhankelijkheid is geschetst in figuur B.3. 

0.25 

0 1 

Figuur B.3: De bezetting van het geëxciteerde niveau als functie van de verzadigingspammeter 
s. De kracht van de laserbundel op de atoombundel is hiermee evenredig. 

Bij lage intensiteiten is de bovenniveaubezetting recht evenredig met de laserintensiteit, 
maar bij hogere intensiteiten begint gestimuleerde emissie een rol te spelen en raakt het 
bovenniveau verzadigd. 

De bepaling van s gebeurt nu door de kracht van één laserbundel op de atoombundel te 
meten bij verschillende intensiteiten. Het resultaat van deze meting wordt dan vergeleken 
met simulaties van de kracht als functie van de intensiteit, zoals die volgt uit de theorie. 
Met behulp van deze twee curves is de laserintensiteit uit het experiment te relateren aan 
de verzadigingsparameter s. Met behulp van deze methode volgt: Stop = 5.6 ltotfm W. Deze 
verzadigingsparameter s komt dus 28 % lager uit dan met de vorige methode. Aangezien de 
laatste methode direct gebruik maakt van de atoom-licht interactie in het interactiegebied, 
zoals dat ook gebruikt wordt in het uiteindelijke experiment, zullen we deze waarden gebrui
ken. Overigens is het door de onnauwkeurigheid in de directe laserintensiteits metingen en 
laserbundel profielen niet ongebruikelijk dat zo'n verschil in de laserintensiteit resteert. 

B .4 Bepaling van de laserverstemming 8. 

Uit de in paragraaf B.3 behandelde metingen is het ook mogelijk om de verstemming 6 te 
bepalen. Hiermee kan de verstemming die met behulp van de verzadigde absorptie opstelling 
is ingesteld, gecontroleerd worden. 

De bezetting van de geëxciteerde toestand is afhankelijk van de effectieve s, welke afhan
kelijk is van de verstemming (zie vergelijking 2.4). Als de laser precies resonant is met de 
atomaire overgang zal de kracht dus maximaal zijn, zoals geschetst in figuur B.4. 

Door nu, via de bundel afbuiging, de kracht op de de atoombundel te meten als functie 
van de ingestelde verstemming, is daaruit de echte verstemming te bepalen. Bij een 'echte' 
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Figuur B.4: De kracht van een laserbundel op een atoombundel is afhankelijk van de effectieve 
s, die weer afhankelijk is van de verstemming van de laser. 

verstemming gelijk aan nul is de kracht maximaal. Daarnaast is de breedte van de krachtcurve 
een maat voor de verhouding van de ingestelde en de werkelijke verstemming. De breedte van 
het krachtprofiel is namelijk gelijk aan de vermogensverbrede natuurlijke lijnbreedte. 

Tot slot moet de meting van de afbuiging van de atoombundel nog vergeleken worden met 
simulaties, die de afbuiging berekenen bij een bepaald (geometrisch) bundelprofieL 

Hiermee is dan ook de parameter 8 (binnen ±10%) bekend. 

B.5 Overzicht ijkingen 

datum s(mw*-1 ) s*(J.LW 1 ) 8 (MHz) 
25/ 9/91 5.6 246 2.17 (8/'MHz' + 1.54) 
15/10/91 5.6 246 2.17 ( 8 /'MHz' + 4.56) 
18/10/91 5.6 246 2.17 ( 8 /'MHz' + 4.18) 

Tabel B.2: In deze tabel staan de waarden die gevonden zijn bij de verschillende ijkmetingen. 
Hierbij is aangegeven op welke datum de ijkmeting is gedaan. In deze tabel is de waarde 
voor de verzadigingsparameter aangegeven als functie van twee intensiteitsmetingen: die in 
de bundel, voor het lenzensysteem (in m W) en die met behulp van de continue power meter (in 
J.L W). Verder is de verstemming van de laser zoals die ingesteld werd, aangegeven in xx 'MHz' 
en de werkelijke verstemming in xx MHz. 
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Simulatieprogramma 

program channeling { SIMUL24T.PAS }; 

{TURBO-VERSIE om de lin perp lin configuratie door te rekenen.} 
{incl. optisch pompen met gestimuleerde emissie.} 

USES compat,veclib,gkslib,crt; 

type ar1 = array[-4 .. 2] of float; 
ar2 = array[-3 .. 3,-1 .. 1] of float; 
vectore = array[0 .. 200] of float; 
pointvec= -vectore; 
Baanstukprae = procedure(told,xold,vold:float;var tnew,xnew,vnew: float; 

var i:integer); 

const 
ClebschFac : ar1 = (0.0,0.0,1.0/15.0,1.0/5.0,2.0/5.0,2.0/3.0,1.0); 
CumBranchFac : ar2 = ((0.0,0.0,1.0),(0.0,1.0/3.0,1.0), 
(1.0/15.0,9.0/15.0,1.0),(1.0/5.0,4.0/5.0,1.0), 
(6.0/15.0,14.0/15.0,1.0),(2.0/3.0,1.0,1.0),(1.0,1.0,1.0)); 

const pi=3.141592654; 
gamma=5.15e7; 
hplanck=6.62618e-34; 
hstreep=hplanck/(2•pi); 
kboltzman=1.380658e-23; 
lambda=640.0e-9; 
kgolf=2.0*pi/lambda; 
mneon=20.0*1.6606e-27; 
lengte1=1.948; 
lengte2=0.259; 
lengte3=1.780; 
vlong=1200.0; 
width=0.324e-3; 

{golflengte gebruikte laserlicht} 
{golf getal} 
{massa neon atoom} 
{afmetingen} 

{van} 
{Looptijd I I} 

{longitudinale snelheid atomen} 
{waist van de laserbundel} 
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{bepaalt lengte interactiegebied} mult=8.0; 
NumBin=100; 
vsb=0.033; 
spontaanstap=0.4; 
NumReturn=50; 
Num!ntervals=200; 

{Aantal intervallen om data op te slaan} 
{oorspronkelijke sigma snelheidsverdeling} 
{gemiddelde stapgrootte voor spontante emissie} 
{Aantal keren dat data geschreven wordt} 
{Aantal intervallen voor baanberekening} 

var delta,sO,vzmax,c1,c2,c3,tO,tw,tbegin,teind,zbegin,vzbegin: float; 
vzeind,vzcum,v2zcum,vzav,v2zav,vzspread:float; 
MaxLSGamma,MaxLSJoule,MaxLSKelvin,CritVel:array[-2 .. 2] of float; 
seed,index,NumVelo:integer; 
i,j,k,NumZb:Longint; 
pdm,pdx,qdm,qdx:pointvec; 
range1,range2,zbal,zbar:float; 
TVal,XVal,VVal,ZVal,VZVal:pointvec; 
zba,vza,vzc:pointvec; 
vin,vuit,vsp,pos_un_mm,pos_def_mm,spread_mm:pointvec; 
xmin,xmax,ymin,ymax,ymins,ymaxs,ymint,ymaxt,phib,phie:float; 
uitS,uitM,infile:text; 
uitSname,uitMname,in_name:string[30]; 
runid,PlotLevel,typi,ivc :integer; 
ris:string[3]; 
px,py:array[0 .. 5] of vectore; 
pyc:array[O .. S] of integer; 
VStap,DifMult,sOq,diffs:float; 
teller,Divisor,MLower,MUpper,MFix,Pol,DelMdown,DelMup:integer; 
vsbb,xx,zz,vzbeginh,dt:float; 

Function rand2:float; 
begin 

rand2: =random 
end; 

Procedure initran(var sd1:integer); 
begin RandSeed:=sd1 end; 

Function PolaGamble(Mupper: integer): integer; 
{Hierin wordt bepaald hoe spontaan verval geschiedt} 
var xg: float; 
begin 

xg:=rand2; 
if xg < CumBranchFac[Mupper,-1] then PolaGamble:=-1 else 
if xg < CumBranchFac[Mupper,O] then PolaGamble:=O else PolaGamble:=1; 

end; 

Function S(x:float;M:integer):float; 
{Berekening van de locale s-parameter} 
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var phi,sphi: float; 
begin 

phi:=c2•x; 
sphi:=sin(phi); 
S:=sO•((l-sphi)*ClebschFac[M] + (l+sphi)•ClebschFac[-M]); 

end; 

Function DSDX(x:float;M:integer):float; 
{Berekening van de afgeleide van de locale s-parameter} 
var phi,cphi:float; 
begin 

phi:=c2•x; 
cphi:=cos(phi); 
DSDX:=c2•sO•(-cphi•ClebschFac[M] + cphi•ClebschFac[-M]); 

end; 

Function Rplus(x,t:float; M:integer):float; 
{Rplus is de plaatsafhankelijke overgangssnelheid voor sigma plus licht} 
var phi,splus:float; 
begin 

phi:=c2•x; 
splus:=s0/(1+4*delta•delta)•(1-sin(phi))*ClebschFac[M] 

•exp(-1/2•sqr((t-t0)/tv)); 
Rplus:=(gamma/2)*splus; 

end; 

Function Rmin(x,t:float; M:integer):float; 
{Rmin is de plaatsafhankelijke overgangssnelheid voor sigma min licht} 
var phi,smin:float; 
begin 

phi:=c2•x; 
smin:=s0/(1+4•delta•delta)•(l+sin(phi))*ClebschFac[-M] 

•exp(-1/2•sqr((t-t0)/tv)); 
Rmin:=(gamma/2)•smin; 

end; 

Procedure MCDINT2(tbegin,teind,xbegin,vbegin,VStep: float; 
NumReturn,Numintervals: integer; 

var TVal,XVal,VVal: pointvec; 
Baanstuk : Baanstukproc); 

{Deze procedure berekent de hele baan van een atoom in het lichtveld} 

var xg,sdt,tto,xo,vo,t,x,v,acco,accs,sphi,Rp,Rm: float; 
i,ip: integer; 

begin 
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dt:=(teind-tbegin)/Numintervals; 
TVal-[O]:=tbegin; 
XVal-[0] :=xbegin; 
VVal-[O]:=vbegin; 
tto:=tbegin; 
xo:=xbegin; 
vo:=vbegin; 
teller:=O; 
if MFix=O then MLower:=round(Rand2*5-2.5); 
repeat 

Baanstuk(tto,xo,vo,t,x,v,teller); 
if (teller mod Divisor)=O then 
begin 

ip:=teller div Divisor; 
TVal-[ip] :=t; 
XVal-[ip] :=x; 
VVal-[ip]:=v; 

end; 
xg:=rand2; 

{********* Optisch pompen **********} 
if xg < ((Rplus(x,t,MLower)+Rmin(x,t,MLower))*dt) then 

begin 
if xg < (Rplus(x,t,MLower)*dt) then De1Mup:=1 
else DelMup:=-1; 
MUpper:=MLower+DelMup; 
v:=v+(2*Trunc(2*rand2)-1)•VStep; 
xg:=rand2; 
Rp:=Rplus(x,t,(MUpper-1)); 
Rm:=Rmin(x,t,(MUpper+1)); 
while xg > (Rp + Rm + gamma)•dt do 
begin 

tto:=t; 
xo:=x; 
vo:=v; 
Baanstuk(tto,xo,vo,t,x,v,teller); 
if (teller mod Divisor)=O then 
begin 

ip:=teller div Divisor; 
TV al- [ip] : =t; 
XV al- [ip] :=x; 
VVal-[ip]:=v; 

end; 
Rp:=Rplus(x,t,(MUpper-1)); 
Rm:=Rmin(x,t,(MUpper+1)); 
xg:=rand2; 

end; 
{********* Verval **********} 
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end; 

{$F+} 

if xg <= gamma/(gamma+Rp+Rm) then 
begin 

DelMdown:=PolaGamble(MUpper); 
v:=v+(2*Trunc(2*rand2)-1)*spontaanstap*VStep; 

end 
else if xg <= (gamma + Rp)/(gamma + Rm + Rp) then 
begin 

DelMdown:=-1; 
v:=v+(2*Trunc(2*rand2)-1)*VStep; 

end 
el se 
begin 

DelMdown: =+ 1; 
v:=v+(2*Trunc(2*rand2)-1)*VStep; 

end; 
MLower:=MUpper+DelMdown; 

end; 
tto:=t; 
xo:=x; 
vo:=v; 

until teller > Numlntervals; 

Procedure Baanstuk(told,xold,vold:float;var tnew,xnew,vnew:float; 
var teller:integer); 

{Baanstuk berekent baaninterval;} 
{ alle intervallen samen bepalen volledige baan van het atoom} 

var xs,vs,acco,accs:float; 
ip:integer; 

Procedure ADE(t,x,v: float; var acc:float); 
var h,phi,delta2,cphi,slt,diffst:float; 
begin 

end; 

begin 

sOq:=S(x,MLower); 
diffs:=DSDX(x,MLower); 
delta2:=delta*delta; 
slt:=s0q*exp(-1/2*sqr((t-t0)/tw)); 
diffst:=diffs*exp(-1/2*sqr((t-t0)/tw)); 
h:=slt/2+2*delta2; 
acc:=c1*diffst/h; 
acc:=acc+c3*slt/sqr(1+2*slt+4*delta2)*v; 
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ADE(told,xold,vold,acco); 
xs:=xold+vold*dt; 
vs:=vold+acco*dt; 
tnew:=told+dt; 
ADE(tnew,xs,vs,accs); 
xnew:=xold+(vold+vs)/2*dt; 
vnew:=vold+(acco+accs)/2*dt; 
teller:=teller+1; 

end; 
{$F-} 

{ ********************************************************************** } 
{ HOOFDPROGRAMMA } 
{ ********************************************************************** } 
begin 

{ 

write('Input file name? <return>=none: '); 
if not eoln then 
begin 

readln(in_name); 
assign(infile,in_name); 
reset(infile); 
readln(infile,delta,sO,phib,phie,vzmax,seed,NumVelo); 
readln(infile,runid,PlotLevel,NumZb); 
readln(infile,DifMult); 
readln(infile,MFix,MLower,Pol,ivc); 
close(infile); 

end 
el se 
begin 

write('Delta/Gam, sO, pb, pe [1/2], vz-int [m/s], seed, nvel :'); 
readln(delta,sO,phib,phie,vzmax,seed,NumVelo); 
write('Output file id. # (O<=Runid<=999), PlotLevel, NumZb :'); 
readln(runid,PlotLevel,NumZb); 
write('Diffusion multiplication factor :'); 
readln(DifMult); 
write('MFix (0/1), MLowar (-2 .. 2), Pol (0/1), invalcon (0/1) :'); 
readln(MFix,MLower,Pol,ivc); 

end; 

initran(seed); 
*********** Bereken maximale Light-shift ************* 

for i:=-2 to 2 do 
begin 

MaxLSGamma[i] :=abs(delta)/delta* 
(sqrt(2*sO*ClebschFac[ABS(i)]+delta*delta)-abs(delta))/2; 

MaxLSJoule[i]:=MaxLSGamma[i]*hstreep*gamma; 
MaxLSKelvin[i] :=MaxLSJoule[i]*2/kboltzman; 

} 
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CritVel[i] :=sqrt(abs(2*MaxLSJoule[i]/mneon)); 
writeln(' LS [M = ',i:2,'] = ',MaxLSGamma[i]:6:3,' Gamma'); 
writeln(' CV [M = ',i:2,'] = ',CritVel[i]:6:3,' m/s'); 
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writeln(' LS [M = ',i:2,'] = ',MaxLsKelvin[i]*1e6:6:0,' microKelvin'); 
end; 
readln; 

if (runid>=O) and (runid<=999) then str(runid:3,ris); 
uitSname:='CESumOOO'; 
uitMname:='CEMcsOOO'; 
for i:=1 to 3 do if ris[i]<>' ' then 
begin 
uitSname[S+i]:=ris[i]; 
uitMname[S+i]:=ris[i]; 
end; 

assign(uitS,uitSname); 
rewrite(uitS); 
writeln(uitS, 

'#tp DifM vst[m/s] ll[m] 12[m] 13[m] vl[m/s] ws[mm] mult'); 
writeln(uitS,typi:3,DifMult:10:6,VStap:10:6,lengte1:6:3, 
lengte2:6:3,lengte3:6:3,vlong:8:1,width*1000:7:3,mult:6:3); 
writeln(uitS,'# Simul24t '); 
writeln(uitS, 

'#runid Det[Gm] sO phb[l/2] phe[l/2] vzr[m/s] MF ML Po seed'); 
writeln(uitS,runid:6,delta:8:3,s0:8:3,phib:9:3,phie:9:3, 

vzmax:9:3,MFix:3,MLower:3,Pol:3,seed:6); 
writeln(uitS,'#'); 
writeln(uitS,'#Max-Min Lightshifts in:'); 
writeln(uitS, 

'# M [Gamma] [Joule] [mKelvin] 
for i:=-2 to 2 do 

[CrV ,m/s] '); 

writeln(uitS,i:3,MaxLSGamma[i]:14:4,' ',MaxLSJoule[i]:12, 
MaxLSKelvin[i]*1e3:14:3,CritVel[i]:14:3); 

writeln(uitS,'#'); 
writeln(uitS,'#'); 

assign(uitM,uitMname); 
rewrite(uitM); 
writeln(uitM, 

'#tp DifM vst[m/s] ll[m] 12[m] 13[m] vl[m/s] ws[mm] mult'); 
writeln(uitM,typi:3,DifMult:10:6,vstap:10:6,lengte1:6:3, 
lengte2:6:3,lengte3:6:3,vlong:8:1,width*1000:7:3,mult:6:3); 
writeln(uitM,'# Simul24t'); 
writeln(uitM, 

'#runid Det[Gm] sO phb[l/2] phe[l/2] vzr[m/s] MF ML Po seed'); 
writeln(uitM,runid:6,delta:8:3,s0:8:3,phib:9:3,phie:9:3, 
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vzmax:9:3,MFix:3,MLower:3,Pol:3,seed:6); 
writeln(uitM,'#'); 
writeln(uitM,'#Max-Min Lightshifts in:'); 
writeln(uitM, 

'# M [Gamma] [Joule] [mKelvin] 
for i:=-2 to 2 do 

[CrV ,m/s] '); 

writeln(uitM,i:3,MaxLSGamma[i] :14:4,' ',MaxLSJoule[i]:12, 
MaxLSKelvin[i]*1e3:14:3,CritVel[i]:14:3); 

writeln(uitM,'#'); 
writeln(uitM,'#'); 

cl:=-delta•hstreep*gamma/mneon/4; 
c2:=2*kgolf; 
c3:=8•hstreep*sqr(kgolf)•delta/mneon; 
tw:=width/vlong; 
tbegin:=O; 
teind:=mult•tw; 
tO:=(tbegin+teind)/2; 
dt:=(teind-tbegin)/Num!ntervals; 
VStap:=sqrt(DifMult)•hstreep*kgolf/mneon; 
Divisor:=Num!ntervals div NumReturn; 
typi:=l; 
range1:=1.0; 
range2:=1.0; 
ymint:=-ie-6; 
ymaxt:=le-6; 

New(pdm); New(pdx); New(qdm); New(qdx); New(zba); New(vza); New(vzc); 
New(VVal); New(TVal); New(XVal); New(VZVal); New(ZVal); 
New(vin); New(vuit); 
New(vsp); New(pos_un_mm); New(pos_def_mm); New(spread_mm); 
ClrScr; 
TextAttr:=Yellow + Red*16; 
GotoXY(10,3); 
writeln('*********** LT II Simulation Program Executing **********'); 

{===== Begin 'loop' van berekening voor 'NumVelo' snelheden ===== } 
for i:=O to NumVelo do 
begin 

TextAttr:=Yellow + Blue•16; 
GotoXY(20,11); 
write(i:3,' of ',(NumVelo+1):3,' veloeities completed !'); 
TextBackGround(black); 
GotoXY(1,20); 

vzbegin:=i•vzmax/NumVelo; 
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zbal:=phib+vzbegin*(tO-tbegin)*kgolf/Pi; 
zbar:=phie+vzbegin*(tO-tbegin)*kgolf/Pi; 

vzcum:=O; 
v2zcum:=O; 

for j:=O to NumBin do 
begin 

pdm- [j] : =0; 
pdx-[j]:=rangel*(j-NumBin/2)*2/NumBin; 

qdm- [j] : =0; 
qdx-[j] :=range2*(j-NumBin/2)*2/NumBin; 

zba-[j]:=phib+j*(phie-phib)/NumBin; 
vza-[j] :=0; 
vzc-[j]:=O; 

end; 

if PlotLevel>=2 then 
begin 

activate_workstation(det); 
for k:=O to 4 do 
begin 

px[k] [0] :=tbegin-0.05*(teind-tbegin); 
px[k][l] :=teind+0.05*(teind-tbegin); 

end; 
px [5] [0] : =tO; 
for k:=O to 4 do 

px [5] [1] : =tO; 

begin 
py[k][O]:=(k-2)*lambda/4; 
py[k][1]:=(k-2)*lambda/4 

end; 
py[5][0] :=ymint; py[5][1]:=ymaxt; 
pyc[0]:=9; 
pyc[1]:=12; 
pyc[2]:=9; 
pyc[3]:=12; 
pyc[4]:=9; 
pyc[5]:=14; 
frame(tbegin,teind,ymint,ymaxt,O,l,O,l,'tijd','zpos',l); 
for k:=O to 5 do 
begin 

set_color_index(pyc[k]); 
polyline(O,l,px[k],py[k]); 

end; 
end; 

{*** Begin 'loop' voor NumZb baanberekeningen; NumZb is aantal atomen ***} 
for j:=O to NumZb do 
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begin 
if (j mod 1000)=0 then 
begin 
end 
else if (j mod 100)=0 then write('.'); 
zbegin:=Pi/kgolf*(phib+j*(phie-phib)/NumZb)-vzbegin* 

(tO-tbegin); 
xx:=Rand2-0.5; 

vsbb:=sqrt(sqr(vsb)+ivc*sqr(0.48*vzbegin)); 
if xx>O then vzbeginh:=vzbegin+(1-sqrt(1-2*xx))*vsbb else 

vzbeginh:=vzbegin+(sqrt(1+2*xx)-1)*vsbb; 

{*********************** Hier baanberekening **************************} 
MCDINT2(tbegin,teind,zbegin,vzbeginh,VStap, 

NumReturn,Numintervals,TVal,ZVal,VZVal,Baanstuk); 
{**********************************************************************} 

vzeind:=VZVal-[NumReturn]; 
vzcum:=vzcum+vzeind; 
v2zcum:=v2zcum+sqr(vzeind); 

index:=Round(j*NumBin/NumZb); 
if (index>=O) and (index<=NumBin) then 
begin 

vza-[index]:=vza-[index]+vzeind; 
vzc-[index]:=vzc-[index]+1; 

end; 

index:=round(((vzeind-vzbegin)/vlong*lengte3*1000) 
/range1*NumBin/2.0)+NumBin div 2; 
if (index>=O) and (index<=NumBin) then 

pdm-[index]:=pdm-[index]+1; 

zz:=ZVal-[NumReturn div 2]*kgolf/Pi; 
if zz < -0.5 then repeat zz:=zz+1.0 until zz >= -0.5; 
if zz >= 0.5 then repeat zz:=zz-1.0 until zz < 0.5; 
index:=round(zz/range2*(NumBin div 2))+(NumBin div 2); 
if (index>=O) and (index<=NumBin) then 

qdm-[index] :=qdm-[index]+1; 

if PlotLevel >= 2 then 
begin 

set_color_index((j+1) mod 15); 
polyline(O,NumReturn,TVal-,ZVal-); 

end; 
end; 

for j:=O to NumBin do if vzc-[j]<>O then vza-[j]:=vza-[j]/vzc-[j]; 
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if PlotLevel >= 2 then 
begin 

readln; 
deactivate_workstation(det); 

end; 

{ ********** Plotten en Data wegschrijven 

if PlotLevel >=1 then 
begin 

****************** } 

scan_minmax(O,NumBin,pdx-,pdm-,xmin,xmax,ymin,ymax); 
activate_workstation(det); 
set_color_index(2); 
frame(xmin,xmax,ymin,ymax,0,1,0,1,'deflectie [mm]' ,'aantal' ,1); 
set_marker_type(2); 
set_color_index(3); 
polymarker(O,NumBin,pdx-,pdm-); 
readln; 
deactivate_workstation(det); 

scan_minmax(O,NumBin,qdx-,qdm-,xmin,xmax,ymin,ymax); 
activate_workstation(det); 
set_color_index(2); 

frame(xmin,xmax,ymin,ymax,0,1,0,1,'positie(centraal)' 
, 'aantal' ,1); 

set_marker_type(2); 
set_color_index(4); 
polymarker(O,NumBin,qdx-,qdm-); 
readln; 
deactivate_workstation(det); 

scan_minmax(O,NumBin,zba-,vza-,xmin,xmax,ymin,ymax); 
activate_workstation(det); 
set_color_index(2); 
frame(xmin,xmax,ymin,ymax,0,1,0,1,'zbegin','vzeind',1); 
set_marker_type(2); 
set_color_index(4); 
polymarker(O,NumBin,zba-,vza-); 
readln; 
deactivate_workstation(det); 

end; 

writeln(uitM,'*Beginsnelheid ',vzbegin:10:3); 
writeln(uitM,'#'); 
writeln(uitM, 

'#defl [mm] aantal pc [1/2] aantal pb [1/2] vze[m/s]'); 
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for j:=O to NumBin do writeln(uitM, 
pdx-[j]:10:3,round(pdm-[j]):10,qdx-[j]:10:3,round(qdm-[j]):10, 
zba-[j] :10:3,vza-[j] :10:3); 

writeln(uitM,'#'); 

end; 

vzav:=vzcum/(NumZb+1); 
v2zav:=v2zcum/(NumZb+1); 
vzspread:=sqrt(v2zav-sqr(vzav)); 
vin-[i]:=vzbegin; 
vu i t- [i] : =vzav; 
vsp-[i]:=vzspread; 
pos_un_mm-[i) :=vin-[i]/vlong*(lengte1+lengte2+lengte3)*1000; 
pos_def_mm-[i]:=(vuit-[i)-vin-[i])/vlong*lengte3*1000; 
spread_mm-[i):=vsp-[i]/vlong*lengte3*1000; 

if PlotLevel >=1 then 
begin 

scan_minmax(O,NumVelo,pos_un_mm-,pos_def_mm-,xmin,xmax,ymin,ymax); 
scan_minmax(O,NumVelo,pos_un_mm-,spread_mm-,xmin,xmax,ymins,ymaxs); 
if ymins<ymin then ymin:=ymins; 
if ymaxs>ymax then ymax:=ymaxs; 
activate_workstation(det); 
set_color_index(2); 
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frame(xmin,xmax,ymin,ymax,0,1,0,1,'pos_ana [mm]','deflection[mm]',1); 
set_color_index(3); 
polyline(O,NumVelo,pos_un_mm-,pos_def_mm-); 
set_marker_type(3); 
set_color_index(4); 
polymarker(O,NumVelo,pos_un_mm-,spread_mm-); 
readln; 
deactivate_workstation(det); 

end; 

writeln(uitS,'# Eindresultaten :'); 
writeln(uitS,'#'); 
writeln(uitS,'# Vin[m/s] vuit[m/s] Vspr[m/s]'); 
for i:=NumVelo downto 1 do writeln(uitS,-vin-[i]:10:3,-vuit-[i]:10:3, 

vsp-[i) :10:3); 
for i:=O to NumVelo do writeln(uitS,vin-[i]:10:3,vuit-[i] :10:3, 

vsp-[i] :10:3); 
close(uitS); 

writeln(uitM,'#'); 
writeln(uitM,'# Eindresultaten :'); 
writeln(uitM,'#'); 
writeln(uitM,'# Vin[m/s] Vuit[m/s] Vspr[m/s]'); 
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for i:=NumVelo downto 1 do writeln(uitM,-vin-[i] :10:3,-vuit-[i] :10:3, 
vsp-[i] :10:3); 

for i~=O to NumVelo do writeln(uitM,vin-[i]:10:3,vuit-[i] :10:3, 
vsp-[i] :10:3); 

end. 

close(uitM); 

Dispose(pdm); Dispose(pdx); 
Dispose(zba); Dispose(vza); 
Dispose(TVal); Dispose(XVal); 
Dispose(vin); Dispose(vuit); 
Dispose(pos_def_mm); 

Dispose(qdm); Dispose(qdx); 
Dispose(vzc); Dispose(VVal); 
Dispose(VZVal); Dispose(ZVal); 
Dispose(vsp); Dispose(pos_un_mm); 
Dispose(spread_mm); 
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