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Voorwoord 

Wanneer 15 maanden van je leven in het teken staan van de Spuit, is er sprake van een zekere 
mate van verslaving. Dat ik aan die verslaving niet ten onder ben gegaan is voor een groot 
deel te danken aan de fantastische technische steun die ik heb gekregen van Louis, Rien, Piet 
en de faculteitswerkplaats. Ook de prikkelende discussies met Herman, Ton en Jan hebben dit 
onderzoek een flinke injectie gegeven. Tenslotte was er natuurlijk Maarten met zijn flitsende 
acties in de kopzaal en op de tennisbaan. 

Het is echter niet alleen het bloedstollend onderzoeksgebied van laserkoeling wat mij tot 
afkicken dwingt: Ook zal ik de komende 40 jaar het AOW leven moeten missen, een leven 
wat me prima bevallen is. Behalve bovenstaande personen wil ik dan ook alle stagiare's, 
afstudeerders en AIO's/OIO's bedanken voor de gezellige, stimulerende sfeer. 



Samenvatting 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is een opstelling gebouwd waarmee intense evenwijdige atoom
bundels gecreëerd kunnen worden. Dit is te realiseren met behulp van laserkoeling omdat 
fotonen impuls bezitten en dus een kracht kunnen uitoefenen; de stralingsdrukkracht. 

Monte Carlo simulaties van dit koelproces toonden aan dat voor het verkrijgen van een 
intense atoombundel binnen 1.5 m de snelheid van de atomen die de thermische bron verlaten 
( 1200 m/ s) te hoog was. Daarom is een nieuwe, stikstof gekoelde, thermische bron ontwik
keld. De snelheid van atomen uit deze bron bedraagt slechts 600 mjs. Om de atoombanen 
evenwijdig te maken wordt de laserbundel eerst evenwijdig gemaakt en vergroot, vervolgens 
verdeeld in vier identieke takken en tenslotte bijna loodrecht ingestraald op een spiegelsectie. 
Deze bestaat uit twee sets van twee bijna parallelle spiegels. Door de bijna loodrechte inval 
van de laserbundel heeft de dopplerverschuiving ook in component in de stroomrichting. Om
dat de hoek tussen de normaal op de stroomrichting en laserbundel gemiddeld per reflectie 
met de spiegelhoek afneemt, kunnen atomen met een divergentie van 100 mrad transversaal 
gestopt worden. Met een dergelijke spiegelsectie is het gelukt de divergentie van de gehele 
atoombundel van 100 mrad terug te brengen tot ongeveer 4 mrad. Om de atoombundelpro
fielen te kunnen meten is een draadscanner ontwikkeld met een scanbereik van 46 mm en een 
oplossend vermogen van 0.5 mm. 

Voor het focusseren van een evenwijdige atoombundel is een plaatsselectieve kracht no
dig. Deze wordt verkregen door behalve een (bijna) resonant stralingsveld een quadrupooi 
magneetveld aan te leggen. De grootte en het verloop van de vereiste Zeeman- opsplitsing 
is berekend met het simulatieprogramma. Om laservermogen te besparen wordt het laser
veld met behulp van polarisatie behoudende spiegels verzorgd door slechts één laserbundel in 
plaats van vier. Met het huidige Magneto Optisch Lens (MOL) moet het mogelijk zijn de 
atoombundel binnen 0.7 m te focusseren tot een spot van typisch 1 mm. De MOL bevindt 
zich op dit moment in de testfase. 

Deze convergente atoombundel kan tenslotte weer evenwijdig gemaakt worden met een 
identieke spiegelsectie als in de eerste koelfase. Als alle drie de koelfases in werking zijn, zal 
de helderheid van deze bundellijn ruim 106 maal groter zijn dan van een klassieke bundellijn. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Het onderzoek binnen de groep Atomaire en Optische Wisselwerking van de faculteit Tech
nische Natuurkunde richt zich in eerste instantie op de wisselwerking tussen geëxciteerde 
edelgasatomen en atomen of moleculen in de grondtoestand. Daarnaast wordt onderzoek ver
richt aan ets-plasma's waarbij de invloed op de etssnelheid van de verschillende componenten 
van het plasma zoals de ionen en fotonen afzonderlijk onderzocht kan worden. Een derde tak 
binnen de groep vormt het onderzoek aan diodelasers. Het bruikbaar maken van de diode
lasers voor spectroscopische doeleinden is hierbij een van de onderzoeksgebieden. Tenslotte 
wordt ook sinds enkele jaren zowel fundamenteel als toegepast onderzoek verricht aan laser
koeling. Onder laserkoeling wordt verstaan het kinetisch manipuleren van atoombundels met 
lasers. De theorie en de mogelijkheden van laserkoeling voor bundelexperimenten zullen in 
hoofdstuk 2 besproken worden. 

Bij bundelexperimenten laat men onder hoogvacuümcondities een bundel geëxciteerde 
edelgasatomen botsen met een dwarsbundel bestaande uit atomen of moleculen. Bij een der
gelijke botsing kunnen fotonen, ionen en electronen uitgezonden worden. Door deze samen 
met de edelgasatomen te detecteren, kunnen botsingsprocessen bestudeerd worden. Veelal 
wordt de (differentiële) werkzame doorsnede van een bepaalde botsing gemeten. Door middel 
van laserexcitatie in het botsingscentrum is het ook mogelijk de wisselwerking tussen kort
levende aangeslagen toestanden met atomen te bestuderen. Hiervoor is tot nu toe gebruik 
gemaakt van een CW dye laser, maar in de toekomst zullen diodelasers deze rol overnemen. 

Om bij de bundelexperimenten goed gedefinieerde atoombundels te krijgen, worden dia
fragma's in de bundels geplaatst. Dit levert echter een behoorlijk signaalverlies omdat de flux 
kwadratisch met de afstand afneemt. Botsingsprocessen met een kleine werkzame doorsnede 
( < 0.1A2) zijn hierdoor moeilijk te meten. Met laserkoeling kunnen echter intense evenwijdige 
atoombundels gecreëerd worden. 

Een foton bezit impuls en kan daardoor een kracht uitoefenen; de stralingsdrukkracht. 
Hiervan wordt gebruik gemaakt bij laserkoeling. In figuur 1.1 staat de toepassing van la
serkoeling voor het verkrijgen van een intense atoombundel toegelicht. Door een divergente 
bundel edelgasatomen radiëel te bestralen met (bijna) resonant laserlicht zijn de geëxciteerde 
atomen in de radiële richting te stoppen (koelen). Het dopplereffect speelt hierbij een be
langrijke rol zoals in hoofdstuk 2 zal blijken. Hier zal worden volstaan met de opmerking dat 
de stralingsdrukkracht een snelheidsselectieve en geen plaatsselectieve kracht is. Dit afrem
men levert een evenwijdige bundel geëxciteerde atomen met een grote diameter (~ 40 mm). 
Omdat de gewenste diameter in de orde van 1 mm is, zal de atoombundel nog gefocusseerd 
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Figuur 1.1: Het beoogde effect van laserkoeling bij bundelexperimenten: Omdat beide atoom
bundels loodrecht moeten kruisen, staat een diafragma in de bundellijn. Hierdoor kon in het 
verleden slechts een klein deel van de geëxciteerde atomen gebruikt worden voor het experi
ment. Met behulp van laserkoeling kan de vangsthoek n aanzienlijk vergroot worden. Hiertoe 
worden de bundel geëxciteerde atomen eerst evenwijdig gemaakt, vervolgens gefocusseerd en 
tenslotte weer evenwijdig gemaakt. 

moeten worden. Teneinde een mooie spot te krijgen zullen de geëxciteerde atomen die zich 
het verst van de bundelas bevinden dus een grotere snelheid naar de bundelas moeten krijgen 
dan degene die zich dicht bij de bundelas bevinden. Omdat de atomen afgezien van hun radi
ele positie identiek zijn, is dit met een laserveld alleen niet te realiseren. Daarom wordt een 
inhomogeen magneetveld aangelegd. De energieopsplitsing ten gevolge van het Zeeman effect 
maakt positie-selectieve lasermanipulatie van de atomen mogelijk. Omdat de gefocusseerde 
bundel een grote divergentie heeft, hetgeen niet gewenst is bij bundelexperimenten, wordt de 
bundel net als in het begin wederom evenwijdig gemaakt door deze radiëel met bijna resonant 
laserlicht te bestralen. 

Met het zojuist beschreven drie traps koelproces kunnen aldus intense atoombundels ge
creëerd worden. De signaalwinst die laserkoeling oplevert kan gedefinieerd worden als het 
quotient van de invangst-ruimtehoek (f!, zie figuur 1.1) wanneer laserkoeling plaatsvindt en 
de invangsthoek zonder laserkoeling. Deze laatste is ongeveer gelijk aan 10-6 sr terwijl de 
invangst-ruimtehoek bij laserkoeling 10-2 sr zal bedragen. De signaalwinst is dus gelijk aan 
104 • Indien ook de dwarsbundel met botsingspartners lasergekoeld zal worden is de signaal
winst een factor 108 . Omgerekend in tijdswinst betekent dit dat experimenten die eerst drie 
jaar in beslag moesten nemen nu in één seconde uitgevoerd kunnen worden! 

Doel van het project waarbinnen dit afstudeerwerk heeft plaatsgevonden, is het ontwikke
len van een bundellijn waarmee een dergelijke intense atoombundel gerealiseerd kan worden. 
Alvorens aan de daadwerklijke bouw begonnen werd is een simulatieprogramma geschreven 
waarmee een drie traps koelproces bestudeerd kan worden. Dit programma en de resulta
ten daarvan zullen in hoofdstuk 3 besproken worden. Uit het simulatieprogramma bleek oa. 
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dat de binnen de groep gebruikte thermische bron niet geschikt was voor een lasergekoelde 
bundellijn omdat de snelheid van de geëxciteerde atomen die deze bron verlaten te groot 
is. Daarom is een nieuwe, vloeibaar stikstof gekoelde, bron ontwikkeld en getest. Theorie 
en resultaten van deze bron zijn te vinden in hoofdstuk 5. De uiteindelijke opstelling voor 
de intense atoombundel, wordt in hoofdstuk 4 behandeld. De met deze opstelling behaalde 
resultaten zijn in hoofdstuk 6 samengevat. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de conclusies van 
dit afstudeerwerk nogmaals opgesomd en volgt nog een korte toekomstbeschouwing. 



Hoofdstuk 2 

Laserkoeling 

2.1 Inleiding 

Laserkoeling is een relatief nieuw begrip in de atomaire fysica. De eerste publikaties dateren 
uit 1975 toen Hänsch en Schawlow van de Stanford University [HAN 75] en Wineland en 
Dehmelt [WIN 75] van de University van Washington onafhankelijk van elkaar het idee van 
laserkoeling lanceerden. 

Het principe van laserkoeling is eenvoudig en zal beschreven worden met behulp van het 
door ons gebruikte neon Ne*{3 P2}-+ Ne**{3D3 } twee niveau systeem dat in de volgende 
paragraaf besproken wordt. 

Wanneer een neon atoom in de { 2p53s1 } 3 P2 metastabiele toestand bestraald wordt 
met een laser op 640.2 nanometer dan kan het buitenste elektron geëxciteerd worden naar 
de { 2p53p1 } 3 D3 toestand. Tijdens deze absorptie wordt de foton impuls overgedragen aan 
het atoom. Dit atoom zal naar zeer korte tijd weer vervallen naar het onderniveau onder 
uitzending van een foton waarvan de golflengte À wederom 640.2 nanometer bedraagt. Dit 
verval kan op twee manieren geschieden. 

Ten eerste kan verval plaatsvinden door gestimuleerde emissie doordat een tweede foton 
wisselwerkt met het aangeslagen atoom. Het uitgezonden foton heeft dezelfde richting als het 
stimulerende foton. Als alle invallende fotonen uit dezelfde richting komen (één laserbun del) 
zal deze cyclus netto geen impulsverandering opleveren. 

Een tweede manier om naar het onderniveau te vervallen is door spontane emissie. De 
richting van het uitgezonden foton is nu willekeurig zodat deze cyclus een impulsverandering 
van het atoom oplevert. In figuur 2.1 is dit nogmaals geschetst. Indien deze cyclus vele 
malen herhaald wordt zal de bijdrage van de spontane emissies uitmiddelen en is de netto 
impulsverandering gelijk aan het aantal absorpties die gevolgd worden door spontane emissies. 
Met deze cyclus is dus een kracht uit te oefenen op het atoom; de stralingsdrukkracht. Deze 
kracht is gelijk aan de impuls van een resonant foton maal het aantal spontane emissies per 
tijdseenheid. In paragraaf 2.3 wordt deze kracht afgeleid. 

Het idee van laserkoeling van atoombundels is gebaseerd op het feit dat de stralings
drukkracht snelheidsa:fhankelijk is ten gevolge van het Doppier effect. Om dit te begrijpen 
beschouwen we een atoom dat met een snelheid v beweegt in de x richting en plaatsen dit in 
het veld van twee tegengestelde laserbundels waarvan de frequentie net iets lager is dan de 
overgangs frequentie van het atoom. De Doppier verschuiving b.wv wordt gegeven door 

b.wv = -k · v (2.1) 
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Figuur 2.1: Schematische weergave van zowel gestimuleerde emissie als spontane emzssze. 
Duidelijk is dat spontane emissie na absorptie wel een netto impulsverandering kan opleveren. 

waarbij k de golfvector gegeven door 21T' I À. Gevolg is dat het atoom de laserbundel in de -x 
richting blauwverschoven (~wv > 0) ziet en de laserbundel in de x richting roodverschoven 
(~wv < 0). In figuur 2.2 is deze situatie weergegeven vanuit een laboratorium stelsel en 
een met het atoom meebewegend stelsel. De tegengesteld gerichte laserbundel is nu resonant 

a> 
V .--
~-', I I 

'- ' .• -, 
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Figuur 2.2: Een bewegend atoom in het veld van twee tegengestelde, roodverschoven lasers 
gezien vanuit a) Het laboratorium stelsel x,y,z,en b) een met het atoom meebewegend stelsel 
x',y',z' waarvoor geldt x'=x-vt,y'=y en z'=z. 

en fotonen uit deze bundel kunnen dus aanslag teweeg brengen. Na een N aantal maal een 
absorptie- spontane emissie cyclus doorlopen te hebben, zal de snelheidsverandering ~v gelijk 
zijn aan 

~v = v- Nhklm (2.2) 

met h de constante van Planck, k de golfvector gegeven door 21T' I À en m de massa van het 
atoom is. Door wisselwerking met het stralingsveld is het atoom dus ( snelheids) selectief af 
te remmen. De snelheidsspreiding wordt dus gereduceerd. Dit impliceert dat entropie van 
het atoom naar het stralingsveld is afgevoerd. Het laserkoelproces dat gebruik maakt van de 
Doppier verschuiving wordt Doppier koeling genoemd. Het woord koelen komt voort uit de 
relatie die aan de gemiddelde kinetische energie van een atoom een temperatuurT toekent: 

( ~mv2 ) = ~k8T (2.3) 

met kB de konstante van Boltzmann. Een lage temperatuur betekent dus niets anders dan 
een lage snelheid1 . De vraag is echter of aan een verzameling van al dan niet gekoelde 

1 In feite is de temperatuur gekoppeld aan de snelheidsspreiding rond een bepaalde centrale snelheid. Deze 
is nu gemakshalve gelijk aan nul gesteld 
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atomen een temperatuur toegekend mag worden. De snelheidsverdeling moet dan namelijk 
aan de Boltzmann verdeling voldoen. In het algemeen beschouwt men een systeem met een 
bepaalde temperatuur dat in evenwicht verkeert met een reservoir. In dit geval is dat niet 
zo duidelijk. De atomen wisselwerken in het algemeen niet met elkaar maar wel met het 
stralingsveld. Het niet-coherent stralingsveld kan samen met het vacuüm gezien worden als 
het reservoir. Monte Carlo simulaties [LET 89] hebben àangetoond dat het toekennen van een 
temperatuur gerechtvaardigd is. De temperaturen die met Doppier koelen te bereiken zijn, 
zullen in 2.5 afgeleid worden. Naast Doppier koeling bestaan er nog andere koelprocessen 
die samen te vatten zijn onder de kop 'Sub-Doppler koeling'. Deze processen, die leiden tot 
kleinere krachten dan Doppier koelen, berusten op het ontaard zijn van het onderniveau en een 
variërende polarisatie van het licht in de ruimte. In paragraaf 2.6 wordt van deze processen 
een korte beschrijving gegeven. Een meer uitgebreide behandeling wordt gegeven in [BIE 92] 
en [LET 89]. 

2.2 Neon 

Zoals reeds in §2.1 vermeld, wordt bij de koelexperimenten gebruik gemaakt van neon, een 
edelgas met tien elektronen. De grondtoestandscanfiguratie kan geschreven worden als 

(2.4) 

De kernspin I van de meest voorkomende isotoop van neon 20Ne (90.9 %) een edelgas is gelijk 
aan nul. De eerste twee groepen van geëxciteerde niveau's worden gegeven door 

Ne* { ( 1s )2(2s )2(2p )53s} 

Ne** { (1s )2(2s )2 (2p )53p} 

(2.5) 

(2.6) 

Omdat de positieve kern afgeschermd wordt door de 2p elektronen schil moet bij de kop
peling van het baanimpulsmoment en spinimpulsmoment eerst de romp beschouwd worden. 
Koppeling van het baanimpulsmoment L en spinimpulsmoment S van de romp leveren j, het 
totaal impulsmoment van de romp. Koppeling van j met het baanimpulsmoment l van het 
buiten elektron levert het quanturn getal K wat samen met de spin s van het buiten elektron 
het totaal impulsmoment J oplevert [BEI 91]. De geëxciteerde niveau's worden genoteerd ( 
in jl notatie) als 

28+1 Ljn'l[K]J , (2.7) 

waarbij n' het hoofdquantumgetal van het buitenelektron is. In tabel 2.1 staat een overzicht 
van de eerste en tweede aangeslagen toestand. Naast de Russell-Saunders notatie [BEI 91] 
en jl notatie is ook de Paschen notatie vermeld die berust op rangschikking van de niveau's 
naar energie. De Paschen notatie kan in principe niet vertaald worden naar een zuivere 
Russell-Saunders notatie (LS koppeling). De vermelde Russell-Saunders notatie geeft slechts 
de belangrijkste component aan. In figuur 2.3 staat het energieniveau schema van neon 
weergegeven met daarin de al eerder vermelde 640.2 nanometer lijn. 

Ten gevolge van de selectieregel tl.J = ±1, 0, waarbij de J = 0 -+ 0 overgrang verboden 
is, zijn de overgangen van 3 P0 en 3 P2 naar de grondtoestand verboden. Deze niveau's zijn 
metastabiel en hun levensduren bedragen (volgens berekeningen) resp. ongeveer 430 en 24.4 
s. Eerder genoemde selectieregel zorgt er tevens voor dat de toestand 3 D 3 alleen naar de 
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Figuur 2.3: Het energie niveau schema van de eerste twee aangeslagen niveau 's van neon in 
Russell Saunders notatie. Aangegeven staat de 640.2 nm overgang welke bij de koelexperi
menten gebruikt wordt. 

elektron Paschen Russell-Saunders jl 
configuratie notatie notatie notatie 

(2p)6 1So 
(2p)5(3s) ls2 1 pl 2P1; 23s[l/2h 

ls3 3po 2P1; 23s[l/2]o 
ls4 3pl 2P 3/23s[3 /2h 
ls5 3p2 2P3;23s[3/2h 

(2p )5(3p) 2pl 1 So 2P1; 23p[l/2]o 
2p2 3pl 2Pl/23p[l/2h 
2p3 3po 2P3; 23p[l/2]o 
2p4 3p2 2P1;23p[3/2]o 
2ps lpl 2Pl/23p[3/2h 
2p6 1 D2 2P3/23p[3/2h 
2p7 3D1 2P3/23p[3/2h 
2ps 3D2 2P3/23p[5/2h 
2pg 3D3 2P3/23p[5/2]3 
2pl0 3S1 2P3; 23p[l/2h 

Tabel 2.1: Eerste twee aangeslagen configuraties van neon. 
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metastabiele 3 P2 toestand kan vervallen waardoor een twee niveau systeem gecreëerd is. De 
natuurlijke lijnbreedte r /(27r) van de overgang bedraagt 8.2 Mhz. 

2.3 De stralingsdrukkracht 

Hieronder zal op eenvoudige wijze een formule voor de stralingsdrukkracht afgeleid worden. 
Voor een volledige afleiding wordt verwezen naar [BEI 91]. 

Uitgaande van de definitie van kracht 

(2.8) 

met (j{) de gemiddelde atomaire impuls en t::..t een tijdsinterval, kan de stralingsdrukkracht 
afgeleid worden. Om van deze klassieke definitie gebruik te kunnen maken, moet voldaan zijn 
aan een drietal voorwaarden: Ten eerste dient de Dopplerverschuiving ten gevolge van een 
foton veel kleiner zijn dan de halve lijnbreedte van de overgang (f /2). De Dopplerverschuiving 
is gelijk aan t::.!ft8 k. Hierbij is t::..pR de impulsverandering van het atoom ten gevolge van 
één absorptie. Deze minimale impulsverandering is gelijk aan nk en wordt de recoil limiet 
genoemd. De eerste voorwaarde kan derhalve geschreven worden als 

(2.9) 

Als hieraan niet voldaan is, zal het atoom na een absorptie niet meer resonant zijn met het 
laserveld. Bij de door ons gebruikte Ne* -+ Ne** overgang is de halve lijnbreedte (25.8 106 ) 

bijna 100 maal groter dan de dopplerverschuiving (0.3 106 ) ten gevolge van een foton zodat een 
voorwaarde (2.9) ruimschoots wordt voldaan. De tweede voorwaarde kan geschreven worden 
als 

(2.10) 

waarbij (j{) de gemiddelde impuls van het atoom is. Als dit niet het geval is mag geen 
continue benadering van de kracht gemaakt worden. 

De derde voorwaarde heeft betrekking op de tijdschaal t::..t. Omdat de impulsverandering 
plaatsvindt in een aborptie- spontane emissie cyclus moet de tijdschaal t::..t groter zijn dan de 
tijdschaal van een enkele cyclus. Een typische tijdschaal voor deze cyclus is 1/f, de levensduur 
van het aangeslagen niveau. Deze voorwaarde is dus te schrijven als 

(2.11) 

Verondersteld dat voldaan is aan de in (2.9), (2.10) en (2.11) gestelde eisen dan kan voor de 
impuls p na een tijd t::..t geschreven worden 

(2.12) 
s 

waarbij pÖ de impuls voor wisselwerking, N+ en N- resp. het aantal geabsorbeerde en gesti
muleerd geëmiteerde fotonen en de derde term de bijdrage ten gevolge van spontane emissie 
beschrijft. Omdat de gemiddelde bijdrage hiervan nul is, kan de gemiddelde impulsverande
ring (t::..j{) geschreven worden als 

(2.13) 
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zodat voor de stralingsdrukkracht geschreven kan worden 

F = _hk__:_( (.:.._N_+.:...._) -----'--(N_-_:_:_)) 
~t 

waarbij het verschil (N+) - (N-) het aantal spontaan geëmiteerde fotonen aangeeft. 

9 

(2.14) 

Uitgaande van een twee niveau schema met als bezettingsgraden van het onder- en bo
venniveau resp. n9 en ne, absorptiekans per tijdseenheid Sabs en gestimuleerde emissiekans 
per tijdseenheid Sges, welke overigens gelijk zijn, geldt de volgende relatie 

(2.15) 

Daarnaast zijn er een tweetal relaties die het verband tussen n9 en ne enerzijds en (N+) en 
(N-) anderzijds weergeven: 

(N+) = n9 Sabsb..t 

(N-) = neS9esb..t 

(2.16) 

(2.17) 

Combinatie van formules (2.14), (2.15) en (2.16) levert de volgende uitdrukking voor de 
stralingsdrukkracht 

(2.18) 

De stralingsdrukkracht is dus gelijk aan de impuls van een foton maal het aantal spontane 
emissies per tijdseenheid, hetgeen te verwachten was. Door substitutie van de bovenniveau 
bezettingsgraad ne, zoals afgeleid in [LIF 87] en (BEI 91] is de stralingsdrukkracht ten gevolge 
van een laserbundel in de positieve of negatieve richting te beschrijven als 

- -r s 
F± = ±hk- ~ 

2 1 + 8 + (2(c5}k·v))2 
(2.19) 

hierbij is 6 gelijk aan w- w0 , de verstemming van de laser en s de verzadigingsparameter die 
gedefinieerd is als 

I 20k s------ Io- f 2 
(2.20) 

met ! 0 de verzadigingsintensiteit en OR de rabi frequentie (LIF 87]. Voor de sterkste overgan
gen van het door ons gebruikte neon twee niveau systeem bedraagt de verzadigingsintensiteit 
40 J.LW /mm2 • Bij een hogere verzadigingsparameter zal de bezetting van het bovenniveau dus 
ook hoger zijn. 

Indien we de som van de naar links en naar rechts lopende laserbundel willen berekenen, 
dienen we te beseffen dat een atoom dat in een richting gekoeld wordt ook door de andere 
laserbundel verzadigd kan worden, zeker als de snelheid van het atoom bijna nul is. Bovendien 
moet bij hoge intensiteit ook rekening gehouden worden met interferentie van beide golven. 
Optelling van F+ en f_ is derhalve alleen toegestaan voor kleine verzadigingsparameters. 
Voor s ~ 1 vinden we voor de grootte van de totale kracht 

(2.21) 

In figuur 2.4 staan zowel de totale stralingskracht als de afzonderlijke krachten uitgezet als 
functie van de snelheid. Hierin valt meteen op dat er sprake is van een dempende kracht: voor 
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positieve snelheden is de kracht negatief en omgekeerd. Ook blijkt de totale kracht lineair 
met de snelheid voor kleine snelheden. In de limiet voor v -+ 0, wat zeggen wil dat 

is formule (2.21) te schrijven als 

JkvJ ~ JbJ 
JkvJ ~ JfJ 

F = -Çv 

waarbij de dempingscanstante Ç gegeven door 

positief is voor b < 0. 

10 -

5 -

z 
LL o •••• 0 ••• 

-5 -

-10 

~ts -~--

-eo 

. . . •••••• 0 ••• 

~~~.~.~.~.~.~-~-~~ 

-----~L___~----
0 40 

V (m/ S) 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 

Figuur 2.4: De stralingsdrukkracht als functie van de snelheid. De totale kracht is getekend 
met een doorgetrokken lijn, de krachten van de afzonderlijke laserbundels zijn gestippeld. Nabij 
de nulsnelheid is de totale kracht lineair met de snelheid. De laserverstemming b was in dit 
geval -r /2 . De piek van de krachtcurve ligt ongeveer bij v= 3 m/s. 

De maximale demping wordt bereikt bij een verstemming waarvoor geldt 2b/f = -1/vJ. 
Dit is zoals zal blijken niet de verstemming die tot de laagste temperatuur leidt. 

Bij hogere intensiteiten is formule (2.25) niet langer geldig. Voor s ë:: 1 kan formule 
(2.25) verbeterd worden door een verzadigingsterm 2s in de noemer op te nemen zodat de 
dempingscoëfficient gelijk wordt aan 

(2.26) 

Dit resultaat kan rechtstreeks uit formule (2.19) afgeleid worden waarbij rekening gehouden 
is met het feit dat de overgang door beide laserbundels verzadigd wordt. 
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Voor s > 1 wordt het beeld radicaal anders. Gestimuleerde emissie wordt nu dominant 
en veroorzaakt opwarming bij een negatieve detuning en koeling bij een positieve detuning! 
Modellen die dit effect beschrijven [LET 89] [DAL 89] zijn gebaseerd op het dressed-atom mo
del. De ligging van de energieniveau's wordt hierin bepaald door de sterkte van het laserveld. 
De ruimtelijke variaties van de laserveldsterkte (staande golf) maken koeling mogelijk. Een 
essentieel verschil met het lage intensiteitsmodel is dat de dempingscoëfficient direct afuan
kelijk is van de veldsterkte en naar oneindig gaat als de veldsterkte naar oneindig gaat. De 
algemene vorm van de dempingscoëfficient zoals afgeleid door [DAL 86] wordt gegeven door 

-nk2 4s'e6
) 26 3 

Ç = 3 ( f6 ( 1 + 2s') - -r ( 1 + 6s' + 6s'2 
- ( 1 + 4s') 2)) 

(1 + 4s')2 1 + (-F )2 
(2.27) 

waarbij s' gelijk is aan 
s 

s' = ----::::r---
1 + ( ~)2 (2.28) 

In fig 2.5 staat de dempingscoëfficient uitgezet als functie van de verzadigingsparameter waar
bij ook het lagesen het s ~1 model zijn aangegeven. Bij de door ons uitgevoerde transversale 

c: 
CD 

0 --CD~ oo 
oN 
111 • 
Cl~ 
c: 
a. 
E 
CD 
u 

0.80 "---..---..---.,.----,----.,.----,.---.---, 

0.40 

. . . . . . . . . 

--- ------
-------~-----------------------0.00 h~:::-----~~=-==-------------'-'-'--.-,-:-c---------1 

I~ 
-o.4o T 

ollt·.---~-~=-=----. 

eoo.""--~-~-~---' 

s 
-0.80 L_ __ ..._ ___ l. __ __,_ __ __,_ __ ---I. __ ___J. __ ___J. __ __J 

0 10 20 s 30 40 

Figuur 2.5: De dempingscoëfficient als functie van de verzadigingspa rameters bij een de tuning 
van -r /2 met (-) het lage s model, (- -) het s ~ 1 model en ( .. )het hoge s model. 

koelexperimenten is de verzadigingsparameter niet groter dan 1.5 zodat het lage s model in 
ons geval goed bruikbaar is. 

Een probleem van de stralingsdrukkracht is de beperkte invangstsnelheid, de capture 
range Vc. Deze kunnen we definiëren door te kijken bij welke snelheid de kracht gehalveerd 
is. Dit houdt in dat de Doppier verschuiving gelijk is aan een halve lijnbreedte. Voor het 
neon twee niveau systeem levert dit Vc ~ ± 2,6 m/s. Met twee tegengesteld gerichte bundels 
die een verstemming hebben van 8 = -f/2 ligt het invangst bereik slechts tussen de -5 en 
5 mjs. Om een grotere snelheid in te vangen moet met een grotere verstemming gewerkt 
worden zodat de resonante snelheid, dit is de snelheid waarbij de atomen een maximale 
kracht ondervinden, hoger wordt. Om de atomen uiteindelijk transversaal te stoppen zal de 
verstemming stroomafwaarts dan af moeten nemen. 
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ex, 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _I_ -

I 

Figuur 2.6: Situatie waarbij om de invangstsnelheid te vergroten de laserbundel onder een 
hoek /3 wordt ingestraald op twee bijna parallelle spiegels. Bij iedere reflectie zal de hoek 
f3 afnemen. Na het verlaten van de spiegels dient de hoek zo te zijn dat atomen met een 
transversale snelheid van ongeveer 3 m/s resonant zijn met de laserbundel. 

In de praktijk is een dergelijke opzet echter niet haalbaar. De oplossing ligt echter in het 
feit dat de Doppier verschuiving gelijk is aan het inprodukt van snelheid van de atomen en 
golfvector van de laserbundeL Door de laserbundel onder een bepaalde hoek f3 in te laten 
schijnen, kan de resonante snelheid beïnvloed worden. We beschouwen nu de situatie waarbij 
de atomen onder een kleine hoek f3 met de loodlijn op de bundelas stroomafwaarts beschenen 
worden (zie figuur 2.6). Omdat de hoek klein is, geldt sin(f3) :: f3 en cos(f3) :: 1 zodat de 
Doppier verschuiving te schrijven is als 

(2.29) 

Door f3 te laten variëren is het mogelijk om de resonante tranversale snelheid van -100 m/s 
naar -3 mfs te laten doorlopen zodat alle metastabielen met transversale snelheid Vtr waarvoor 
geldt 0 mfs ::;I Vtr I::; 100 m/s gekoeld kunnen worden. In feite is een convergente laserbundel 
al voldoende om dit te realiseren. Om laservermogen te besparen is dit resultaat ook te 
bereiken door de laserbundel in te schieten op een set van twee bijna parallelle spiegels. 

2.4 De plaatsafhankelijke kracht: De magneto optische lens 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 vermeld, is om een 'bright beam' te maken behalve een snelheids
selectieve kracht ook een plaats-selectieve kracht nodig. Deze kan gerealiseerd worden door 
een inhomogeen magneetveld aan te leggen. 

Ten gevolge van het Zeeman effect splitsen de ontaarde subtoestanden van het Ne*e P2 ) 

niveau op in aanwezigheid van een magneetveld B op zoals geschetst in figuur 2. 7. 
De ligging van de energieniveau's van het Ne* I J, M > systeem wordt gegeven door 

EM = Eo- MgLJJ.BB (M = -J, ... , J) (2.30) 

waarbij Eo gelijk is aan Tiwo, J.lB het Bohrmagneton, en 9L de Landé factor. Voor de gebruikte 
overgang 3 P2 --+3 D 3 is deze factor resp. gelijk aan gLe P2) = 1.501 en 9Le D3) = 1.335. 
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Figuur 2.7: Zeeman opslitsing van het Ne"eP2 ) niveau bij een zwak magneetveld. De energie 
opsplitsing van het Ne" I J, M > systeem is evenredig met het magneetveld. 

Omdat deze factoren niet gelijk zijn is de verschuiving ten opzichte van w0 verschillend voor 
iedere mogelijke overgang. Hierdoor ontstaan 15 verschillende overgangsfrequenties. Dit 
wordt het anomaal Zeeman effect genoemd. De verschuiving Ó.wM, ..... Mk wordt gegeven door 

(2.31) 

Om het effect van een inhomogeen magneetveld op de stralingsdrukkracht toe te lichten 
beschouwen we een twee niveau systeem waarbij Ji=Ü en Jk=l. Het magneetveld bestaat uit 
vier magneten in quadrupooi configuratie (fig. 2.8). 

2.9). Een dergelijk configuratie vertoont de volgende kenmerken: Op de z-as is het mag-

Figuur 2.8: Magneetveld voor een snelheids-selectieve kracht. De magneten staan in quadru
pooi configuratie. Hierdoor is het magneetveld op de z-as nul, lineair toenemend in de x en y 
richting en afnemend is de z richting. 

neetveld nul. Het veld neemt lineair toe in de x en y richting en voor een vaste (x,y) positie 
daalt de veldsterkte vanaf het midden van de magneten stroomopwaarts ( +z) of stroomaf-
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waarts (-z). Het verloop van de gradient ~~ met r = Jx2 + y2 is echter slechts gedeeltelijk 
lineair (zie figuur 2.9). 

30.------.---------------------------------. 

'E 25 

~ 
ijl 20 
~ 
5j 15 

'2 .... -
0l 10 ------- ---------
u 

~ 5 
3l. 
c: 
~ 0;-------; -------

-5+------+------,--L---,---L-,,-----,-----~ 
-5 0 5 10 15 20 25 

positie t.o.v. midden magneet [cm) 

Figuur 2.9: Radiele gradient van het magneetveld als functie van de axiale (z) positie. Slechts 
binnen een klein interval is het verloop lineair met de axiale positie. Het gradientsverloop dat 
nodig is voor de experimenten loopt echter van 2 Gauss/cm tot 11 Gauss/cm. Dit interval is 
met een dunne lijn aangegeven. 

De ontaarde niveau's van het J = 1 niveau zullen onder invloed van het magneetveld 
opsplitsen zoals in figuur 2.10 waar de resonantie frequentie uitstaat als functie van de radiële 
positie. Indien nu het systeem van links door een a+ laserbundel en van rechts door een a
laserbundel beschenen wordt, is in principe een magneto optische lens gerealiseerd. De a+ 
gepolariseerde bundel kan namelijk alleen !:l.M = 1 overgangen veroorzaken en de a- gepo
lariseerde bundel alleen !:l..M = -1. Indien nu de laserfrequentie 6 MHz verstemd wordt ten 
opzichte van de veldvrije overgangsfrequentie w0 zullen de metastabielen in die punten ( ±y') 
resonant zijn waar de laserverstemming gecompenseerd wordt door de Zeemanverschuiving. 
Door de wisselwerking met de a+ laserbundel zullen de metastabielen in -y' maximaal naar 
de as toe versneld worden. Hetzelfde gebeurt met de metastabielen in y' maar dan door 
wisselwerking met de a- laserbundeL Tussen de posities +y' en -y' is de kracht (bij een 
verstemming van - r /2 ) ongeveer lineair in de afstand tot de as hetgeen gewenst is. 

Van een goede atomaire lens is echter dan nog geen sprake. De kracht op de metastabielen 
in ±y' werkt slechts korte tijd effectief. Dit laatste omdat na een korte tijd de snelheid van de 
deeltjes dermate hoog is dat ze ten gevolge van de Doppier verschuiving niet meer resonant 
zijn. 

Om dit probleem te overwinnen kan gebruik gemaakt worden van de variatie van de gra
dient ~~ in de axiale richting. Teneinde de atoombundel goed te focusseren zullen de buitenste 
metastabielen met de grootste snelheid naar de as toe moeten bewegen. Zij moeten dan ook 
als eerste de maximale magneto optische kracht moeten 'voelen'. Deze voorwaarde legt bij een 
bepaalde laser detuning de begingradient ~~ vast. Deze gradient zal stroomafwaarts toe moe
ten nemen zodat ook deeltjes in ±y" resonant worden. Bovendien moet de Doppler verschui
ving van de metastabielen in ±y' het verschil in magneetveld met posities ±y" compenseren. 
Dit legt condities op aan de waarde van d~ ~~ waarop in hoofdstuk 3 wordt teruggekomen. 

Als richtlijn voor het Ne*e P2 ) ---+ Ne**e D 3) systeem geldt !:l.wn = kv ~ 1.56~Vtr en 
m 1s 
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Figuur 2.10: Energie niveau opsplitsing van de J 0 -+ J = 1 overgang bij de magneto 
optische lens. Uitgezet staat de overgangsfrequentie als functie van de transversale positie. 
Gestippeld is de laserfrequentie weergegeven. In de snijpunten ±y' doorsnijdt deze de lijn van 
de overgangsfrequentie. De metastabielen op deze positie zijn resonant met de laser. De a+ 
bundel werkt op de metastabielen in -y' en de a- bundel in y' zodat van deze atomen de 
versnelling naar de as toe maximaal is. 

~wz = ckiB =~ 1.4d'!,~:sB. 
De beschrijving van de magneto optische kracht voor de 3 P2 -+3 D3 overgang is equivalent 

aan de zojuist beschreven J = 0 -+ J = 1 overgang. Men dient echter wel te realiseren dat 
optisch pompen plaatsvindt. Omdat een a+ gepolariseerde laser alleen een ~M = 1 overgang 
veroorzaakt en voor spontane emissie geldt ~M = ± 1 of 0, zullen alle metastabielen die met 
het a+ licht resonant zijn zich na korte tijd in het M = 2 grondniveau bevinden en alle 
metastabielen die resonant zijn met het a+ licht in M = -2. Gevolg is dat de a+ bundel 
werkt op de M = 2-+ M = 3 overgang en de a- bundel op dM= -2-+ M = -3 overgang. 

De magneto optische kracht voor lage verzadigingsparameters is gelijk aan formule (2.21) 
waarbij echter de Dopplerverschuiving is vervangen door de som van de Doppier verschuiving 
~wv en de Zeeman verschuiving ~wz 

F - nkf s ~WD + ~wz ~ 
- 2 r 1 + ~(h2 + (~wv + ~wz)2) + »(62- (~wv + ~wz)2 )2 

(2.32) 

In figuur 2.11 is de magneto optische kracht uitgezet als functie van de plaats voor twee 
verschillende magneetvelden. Verondersteld is dat de atomen transversaal stilstaan. Duidelijk 
zichtbaar is dat de top van de kracht curve voor hogere magneetvelden naar de bundelas toe 
verschuift. 
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Figuur 2.11: De magneto optische kracht als functie van de transversale positie voor een 
magneetveld van a)2 Gauss/cm en b}ll Gauss/cm. (- ): De totale kracht,(-----) de 
afzonderlijke krachten. 

2.5 Limiet van Doppierkoeling 

Uitgaande van de dempingskracht ~ zou men kunnen denken dat een atoom kan worden 
afgekoeld tot de recoil limiet t:J.pR met de daarbij behorende temperatuur TR. 

TR = (1ik)2 
kBm 

(2.33) 

De uitgerekende stralingsdrukkracht is echter een gemiddelde kracht. Fluctuaties zorgen voor 
verhitting van de atomen. Een atoom met v ~ 0 geplaatst in het veld van tegenovergesteld 
gerichte laserbundels heeft een even grote kans een foton uit de linker bundel te absorberen als 
een foton uit de rechter bundel. Deze absorptie komt overeen met een impulsverandering van 
lik is positieve of negatieve richting. Bij spontane emissie zal weer een dergelijke willekeurige 
stap plaatsvinden. In de 1 dimensionale situatie zal iedere absorptie spontane emissie cyclus 
dus overeenkomen met 2 random stappen. Bij een meer realistische 2 dimensionale situatie 
met een dipool stralingspatroon komt de cyclus slechts overeen met 7/5 stappen terwijl in de 
isotrope 3 dimensionale situatie de random beweging nog maar 4/3 stappen bedraagt. We 
beschouwen nu de 1 dimensionale situatie. 

Uitgaande van slechts 1 dimensie bedraagt de toename van de kinetische energie ten 
gevolge van koeling 

dE 1i2k2 
( dt )verhitting = --:;;;-R ( 2.34) 

waarbij R het totaal aantal verstrooide fotonen per tijdseenheid belichaamt. In de benadering 
voor lage verzadigingsparameters met I kv I~ r en I kv 1~1 ó !levert dit 

dE _ _ _ 1ik2 r s 
( dt )verhlttmg - m 1 + ( ~ )2 (2.35) 

Het verlies van kinetische energie ten gevolge van de dempingskracht is gelijk aan 

dE 2 2 (~) 2 
( dt )koeling = Fv = -~v = -41ik s (1 + ( ~)2 )2 V (2.36) 
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In evenwicht geldt dat de verhitting gelijk is aan de koeling zodat gelijkstellen van formules 
(2.35) en (2.36) levert 

2 - 1if 1 + ( ~ )2 
v- 4m ~ (2.37) 

r 

Als nu een thermische energie van !kBT per vrijheidsgraad genomen wordt dan levert de 
vergelijking !kBT = !mv2 

1ir 1 + es)2 
kBT= 4 ~ 

r 
(2.38) 

Deze temperatuur is minimaal voor 26 /f = -1 zodat voor de Doppierlimiet gevonden wordt 

(2.39) 

Voor Ne* is de Doppierlimiet gelijk aan 196 JLK wat correspondeert met een snelheidsspreiding 
van 28 cmfs. Bij grotere verzadigingsparameters (s ~ 1) gaat 2.38 over in 

(2.40) 

Voor s = 1 is de Doppier limiet nu twee maal zo hoog omdat de demping minder is toegenomen 
dan de verhitting ten gevolge van het relatief toegenomen aantal gestimuleerde emissies. 

Het is echter gebleken dat temperaturen tot ver onder de Doppier limiet te bereiken 
zijn. De processen die leiden tot temperaturen die in ordegrootte enkele malen de recoil 
temperatuur bedragen, worden sub-Doppier koelprocessen genoemd. 

2.6 Sub-Doppier koeling 

Nadat bij verschillende experimenten temperaturen ver onder de Doppier limiet waren be
reikt, werd gezocht naar de achterliggende procesen. In 1988 werden het eerste mechanismen 
door Dalibard et. al. [DAL 88] gepresenteerd die deze lage temperaturen konden verklaren. 
Essentieel voor deze sub-Doppier koelmechanismen (polarisatie gradient koeling) is de ont
aarding van het grondniveau en een ruimtelijk afhankelijke polarisatie van het laserveld. De 
sub-Doppier koelkracht verschilt op meerdere manieren van de gewone Doppler kracht. Het 
belangrijkste verschil is echter wel dat de dempingscoëffi.cient voor lage intensiteiten onaf
hankelijk is van de intensiteit. Omdat de opwarming evenredig is met de intensiteit zal de 
limiet temperatuur dus dalen als de intensiteit afneemt. Als ondergrens blijft natuurlijk de 
recoillimiet geldig. Een ander verschil is dat de capture range afneemt met kleiner wordende 
intensiteit. Tenslotte is de grootte van de kracht veel kleiner dan de Dopplerkoelkracht zoals 
te zien is in figuur 2.12. Hierin is aan de helling rond de nulsnelheid tevens te zien dat de 
dempingscoëffi.cient groter is voor sub-Doppier koeling dan voor Doppier koeling. Een theore
tische beschrijving van de sub-Doppier koelprocesen is oa. te vinden in [BIE 92] en [BEI 91]. 
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Figuur 2.12: Sub-Doppier koeling v.s. Doppier koeling. Zowel het snelheidsbereik als de grootte 
van de sub-Doppier kracht zijn zeer klein ten opzichte van de Doppier kracht. Aan de helling 
rond v ~ 0 is echter te zien dat de dempingscoëfficient voor lage snelheden groter is voor 
sub-Doppier koeling. 



Hoofdstuk 3 

Computersimulatie koelproces 

3.1 Inleiding 

Nadat Metcalf het idee gelanceerd had om met behulp van transversale laserkoeling een intense 
atoombundel te creëren, werd in Eindhoven een Monte Carlo simulatie programma, gebaseerd 
op een programma van Metcalf, van het koelproces opgezet [TIM 90] om de realiseerbaarheid 
te testen en richtlijnen te vinden voor het ontwerp van een nieuwe gekoelde bundellijn. Dit 
I-dimensionale programma is later uitgebreid [MEG 91] naar een 2-dimensionale versie die 
meer betrouwbare resultaten oplevert. Afgelopen jaar is echter weer het 1-D programma 
uitgebreid. Zo werd bijvoorbeeld een realistische spiegelsectie ingevoerd. Daarnaast is er een 
versie gemaakt waarmee de gevoeligheid van enkele belangrijke parameters onderzocht kan 
worden. Een compleet overzicht van de momenteel beschikbare programmatuur is te vinden 
in appendix A. 

Het principe van de simulatie programma's is eenvoudig. De simulatie begint met een aan
tal metastabielen met uniforme Vax maar verschillende Vtn verdeeld over de uitstroomopening 
van het definiërend diafragma. In dit punt wordt de oorsprong van de z-as (stroomrichting) 
genomen. We volgen de metastabielen stroomafwaarts en kijken met een random generator 
en de juiste kansverdeling hoe groot de kans op een absorptie-spontane emissie cyclus is van 
de laserbundel van links en de laserbundel van rechts. Het kinetisch effect van deze cylcus 
wordt wederom met een random generator bepaald. De interactietijd tussen twee uit te re
kenen punten kan ingesteld worden en wordt uitgedrukt in levensduren van het bovenniveau. 
De invoer van het programma bestaat uit een omvangrijke lijst parameters. In tabel 3.1 is 
hiervan een voorbeeld gegeven. Als uitvoer worden posities en snelheden van metastabielen 
alsmede het aantal absarpties dat ze ondergaan opgeslagen in datafiles. De presentatie van 
de resultaten kan op meerdere manieren. In §3.2 wordt hierop teruggekomen. 

Omdat de parameterset zeer uitgebreid is, zijn afschattingen belangrijk om enig houvast 
te krijgen bij simulaties. In §3.3 volgen enkele eenvoudige beschouwingen van het koelproces. 
Tenslotte worden de resultaten van de verschillende programma's besproken. 

3.2 Faseruimte beschrijving van een atoombundel 

Tot nu toe werden de resultaten gepresenteerd in de zogenaamde snelheden en banen plaatjes. 
Hierin staan respectievelijk de transversale snelheid en de transversale positie uit als functie 
van de positie op de z-as. Hoewel deze representatiewijze erg inzichtelijk is, geeft hij geen 
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par z=0.15 z=0.30 z=0.35 z=0.89 z=l.04 z=20.00 
dt 15 15 5 400 15 400 
Q 0.0035 0.0015 0 0 0.0005 0 
f3o 0.165 -la 0 0 0.067 0 
d 0.06 0.06 léb le8 0.06 le8 

s 2 2 1.5 0 1 0 
bi 000 000 2.015e-2 000 000 000 

0.8158 
20.45 

si glas 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
offias 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
bi 224e6 224é -27.5é 5400e6 224é 5400e6 

Tabel 3.1: Parameterset van het i-dimensionale simulatie programma met dt het aantal le
vensduren per simlulatiepunt, a de spiegelhoek {rad}, (30 de inkoppelhoek {rad}, d de spie
gelafstand ( m), s de verzadigingsparameter, bi, magneetveldparameters voor di I dzi (dB I dr) 
fT jmi+l ]! met i={0 .. 2}, siglass de waist van de laserbundel bij de MOL [m}, offlas de positie 
van deze bundel in de MOL [m}, 6 de laser verstemming in 21r [Hz}. Resultaten van deze 
simulatie zijn te vinden in §4 van dit hoofdstuk. Opm. a (30 =-1 betekent dat de uitkoppelhoek 
van de vorige spiegelsectie wordt overgenomen; b: Bij afwezigheid van spiegelsectie wordt een 
groot getal ingevuld. 

statistische informatie over het koelproces. Om een banenplaatje enigzins overzichtelijk te 
houden, kunnen niet meer dan een tiental banen afgebeeld worden. Om deze reden wordt 
ook gebruik gemaakt van de zogenaamde faseruimte representatie. 

We beschouwen een atoombundel bestaande uit metastabiele neon atomen die in de z
richting loopt en waarvan zowel de positie (x, y) als divergentie (x', y') in de richtingen lood
recht op de z-richting klein zijn. Onder divergentie wordt verstaan: 

1 ( Vtr )x 
x=--

Vax 
(3.1) 

Deze bundel kan gekarakteriseerd worden door het plotten van de atomen in de 4-D faseruimte 
met coördinaten (x,y,x',y'). Om practische redenen vindt de presentatie echter veelal plaats 
in de deelruimtes (x, x') en (y,y'). 

Bij de bundelopstelling wordt met behulp van twee diafragma's de maximale divergentie en 
uitstroomopening vastgelegd. In ons geval is het eerste diafragma een skimmer. In figuur 3.1 
is dit schematisch weergegeven. De maximale x coördinaat op het begin van de simulatie 
(z = L2) is ±D212, de maximale divergentie x~ax bedraagt hier ongeacht de afstand bron
skimroer 

I D2 + Dt 
Xmax = 2(L2- Lt) (3.2) 

De beginsituatie neemt dus een bepaald oppervlak Ex in beslag in de faseruimte, het 
faseruimte oppervlak. Dit oppervlak wordt opgegeven in (mm mrad). In vier dimensies wordt 
een bepaald volume ExEy ingenomen. De helderheid van de atoombundel is nu gedefinieerd 
als het aantal atomen (of fotonen in het geval van een licht bundel) per seconde per eenheid 
van oppervlak per eenheid van ruimtehoek (aantall(s m2 Sr)). Omdat veel 1-D simulaties 
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Figuur 3.1: Schematische weergave van de definiërende diafrogma 's in de opstelling. 
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Figuur 3.2: De faseruimte bezetting in het begin van de simulatie (na tweede diafragma). 
Op de verticale as staat de tronsversale snelheid. Om hieruit de divergentie te vinden moet 
gedeeld worden de axiale snelheid, 580 m/s in dit geval. 
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verricht zijn is het handig een 1-D analagon van het begrip helderheid te hebben. Deze 1-D 
helderheid wordt nu gedefinieerd als het aantal atomen per faseruimte oppervlak. 

Bij het begrip helderheid wordt uitgegaan van een homogene verdeling van de atomen 
binnen het volume. Om te kijken of dit zo is moeten we de hoekverdeling van de intensiteit 
J(O)(s- 1sr- 1 ) met (J = Jx'2 + y'2 kennen. Voor een supersone expansie geldt I(O)"' cos3 0. 
Daar de maximale hoek (J bij de bundelexperimenten niet groter is dan 0.1 rad, is de bena
dering I(O) ~ I(O) gerechtvaardigd. Voor Ne* geldt J(O) ~ 1014s-1sr-1 Daarnaast moet ook 
numeriek rekening gehouden worden met de eindige afmeting van de bron. Voor de bepa
ling van de helderheid kan gebruik gemaakt worden van de verdelingsfunctie J( x, y) van de 
virtuele bron uit §5.5. 

Uitgaande van een homogeen gevuld fasevolume geldt voor de deeltjesflux (s-1 ) 

Deeltjesflux = HExEy (3.3) 

In figuur 3.2 is het faseruimte oppervlak van de begin situatie gegeven voor een 1-D 
simulatie. Hierbij staat op de verticale as niet de divergentie uit maar de transversale snelheid 
Vtr· De omrekening naar een divergentie is zoals gezegd gelijk aan de transversale snelheid 
gedeeld door de axiale snelheid. 

Bij deze simulatie bedraagt de axiale snelheid 580 mjs. De afmetingen van de diafragma's 
waren (in mm) als volgt (zie fig. 3.1); L1 = 3,12 = 28,D1 = 0.5,D2 = 8. Dit levert 
X~ax = 0.17 en Vtrmax = 98.6 m/s . We zien dat het oppervlak niet echt mooi homogeen 
gevuld is. Dit komt omdat ronde diafragma's verondersteld zijn zodat de x en y coördinaat 
afhankelijk van elkaar zijn. Het faseruimte volume zal wel homogeen gevuld zijn. Voorlopig 
is echter helaas alleen bij het 1-D programma faseruimte representatie mogelijk waardoor we 
genoodzaakt zijn met de 1-D helderheid te werken. 

3.3 Eenvoudige beschrijving van het koelproces 

3.3.1 Eerste Doppiersectie 

Zoals gezegd is de parameterset te uitgebreid om zomaar wat te proberen. Allereerst moet enig 
inzicht verworven worden in het proces om schattingen te krijgen van parameters. Hiertoe 
volgt nu een eenvoudige beschrijving van de verschillende fases van het koelproces. Om de 
noodzaak van een nieuwe thermische bron te illustreren wordt gedurende de beschrijving de 
vergelijking gemaakt tussen atomen met een snelheid van 580 m/s (de nieuwe bron) en van 
1000 m/s (de oude bron). 

Verondersteld wordt dat alle metastabielen een axiale snelheid Vax hebben. De maximale 
invangsthoek is gelijk aan (J rad zodat de maximale in te vangen transversale snelheid gelijk is 
aan VaxB. Bij een verzadigingsparameter van s= 1, een reële waarde, is de stralingsdrukkracht 
op resonantie gelijk aan hkf /4. De afstand die de metastabielen dan in de transversale 
richting afleggen alvorens gestopt te zijn bedraagt dan 

lmv2 (J2 
2 ax 

r J.. = nkr 
-4- hkf 

(3.4) 

In de axiale richting heeft het atoom dan een afstand l11 afgelegd. Deze is te bepalen door 
gebruik te maken van F = b.pj b.t en is gelijk aan 

l "- 4mv;xo 
11 = Vaxl..l.t = hkf (3.5) 
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Voor Ne* atomen met Vax = 580 m/s en () = 0.1 rad levert dit r .1 = 4.2 mm en lil = 84.3 
mm. Voor atomen van 1000 m/s vinden we r .1 = 12.5 mm en lil = 250.6 mm. De minimale 
bundelstraal is echter groter omdat de bundelstraal voor aanvang van het koelproces minimaal 
gelijk is aan de straal van het definiërend diafragma. De bundelstraal is bij 580 m/s dus 
minimaal6.2 mm en bij 1000 m/s minimaal14.5 mm. Bij de volgende koeltrap zal wanneer r .1 

in een <lfleiding voorkomt dan ook de minimale bundelstraal ingevuld worden. Het gemak van 
een nieuwe thermische bron komt bij deze bepaling duidelijk naar voren. Tot 1992 was deze 
echter nog niet aanwezig zodat voor het evenwijdig maken van de bundel 300 mm gereserveerd 
werd. Alvorens over te gaan naar de volgende koeltrap, de magneto optische lens, volgen eerst 
enkele beschouwingen over de bij de eerste koeltrap gebruikte spiegelsectie. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 bestaat de spiegelsectie in principe uit twee spiegels die 
ten opzichte van elkaar onder een hoek o scheef staan. De lichtbundel wordt ingekoppeld 
op deze spiegels onder een hoek f3o en verlaat de spiegelsectie onder een hoek f3N (fig. 3.3). 
Bij iedere reflectie aan de scheefstaande spiegel neemt j3 af met 2o. Na N reflecties aan deze 

CXI 
- - - - - - -- ---- --- ---- _I_-

I 
/ 

Figuur 3.3: Schematische weergave van een spiegelsectie. Het laserlicht wordt onder een hoek 
{30 met de bundelas ingekoppeld op een spiegelsectie waarvan een spiegel evenwijdig is aan de 
bundelas en de tweede een hoek o maakt met de bundelas. De afstand tussen de spiegels is 
gelijk aan d. Het licht verlaat de sectie na N reflecties aan de scheefstaande spiegel onder een 
hoek f3N = f3o- 2N o. 

spiegel verlaat de lichtbundel de sectie onder een hoek 

f3N = f3o- 2No (3.6) 

Een eerste vereiste is dat de lichtbundel niet in de spiegelsectie omdraait (/3 < 0). Hiertoe 
kan de maximale afstand Zmax berekend worden die bij een bepaalde f3o, o combinatie hoort. 
Uitgaande van de paraxiale benadering tan j3 ::: j3 vinden we 

n<~ 1~ d/35 
Zmax = 2d L tan 2no ::: 2d 2no dn = -

n=O o 2o 
(3.7) 

Door te eisen dat Zmax groter moet zijn dan de lengte van een spiegelsectie kan een minimale 
waarde voor j30 bepaald worden bij gegeven o. Deze voorwaarde kan echter nog aangescherpt 
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worden want de combinatie van a en j30 bepalen bij gegeven verstemming IJ het vangstbereik. 
De maximaal te koelen transversale snelheid wordt namelijk gegeven door 

IJ 
Vtrvangst = - k + Vaxf3o (3.8) 

Bij iedere reflectie neemt de resonante transversale snelheid met een waarde 2vaxn af totdat na 
N reflecties bij het verlaten van de spiegelsectie de resonante transversale snelheid ongeveer 
gelijk is aan 3 m/s. De waarde van f3N ligt bij één bepaalde detuning van de laser dus 
vast! In principe wil men een maximale invangsthoek en dus ook een maximale j30 . Dit is te 
bereiken door a groter te maken. Bij een zekere a zal de overlapping tussen twee krachtcurves 
behorende bij twee opeenvolgende reflecties te klein zijn om de metastabielen nog te kunnen 
koelen. Hiermee is een bovengrens voor a aangegeven. 

Om deze bovengrens te bepalen bekijken we twee opeenvolgende reflecties met hoeken 
f3n en f3n - 2a. Voor een verzadigingsparameter van één is de kracht bij f3n gegeven door 

F _ nkr 1 
- 4 1 + 2( 6-kvax~n+kVtr )2 (3.9) 

Verondersteld dat de minimale kracht waarbij nog efficiënt gekoeld wordt de helft moet zijn 
van de maximale kracht bij s=1 , dan moet gelden 

r IJ r IJ 
- kyi2 - k + Vaxf3n ~ Vtr ~ + kyi2 - k + Vaxf3n (3.10) 

Wanneer Vtr zijn minimale waarde heeft bereikt bij reflectie f3n, moet het koelproces over
genomen worden door de volgende reflectie. De minimale snelheid bij f3n is dus de maximale 
snelheid bij f3n+I· Gebruikmakend van deze voorwaarde is voor de spiegelhoek a af te leiden 

r 
(3.11) nmax = In 

kvaxv2 

wat voor Vax = 580 mjs een nmax = 6.4 mrad en voor 1000 m/s een nmax= 3.7 mrad oplevert. 
Een andere parameter die in het experiment en simulatie te variëren is, is de laserbundel 

breedte. De maximale breedte wordt bepaald door het feit dat de laserbundel bij het inkop
pelen in de spiegelsectie langs de achterzijde van de tegenoverstaande spiegels moet. Als dit 
het geval is zal het volledige oppervlak van de spiegels in de spiegelsectie belicht worden met 
de laser, hetgeen gewenst is. De breedte van de bundel liaserinstel bij het experiment is dus 
gegeven door 

liaserinstel = d tan f3o (3.12) 

Men kan echter ook de minimaal gewenste bundelbreedte uitrekenen. Deze kan afgeschat 
worden door een gemiddelde kracht van 1ikf /6 te nemen (formule (2.19) met s=1 en IJ- kv = 
r /2) en gebruikmakend van de maximale spiegelhoek (formule (3.11) ). Men dient zich wel te 
realiseren dat de laserbundel slechts bij een van de twee spiegels van hoek verandert. Omdat 
nu van twee kanten licht ingekoppeld wordt, ondervinden de metastabielen over tweemaal de 
laserbreedte dezelfde kracht (verondersteld dat de inkoppelhoek van beide bundels gelijk is). 
De koeltijd is dan gegeven door het quotient van de impulsverandering en gemiddelde kracht. 
Deze tijd !:l.t' vermenigvuldigd met de axiale snelheid levert dan de gewenste bundelbreedte 

1 1 3V'2mvax 
liasergewenst = ÏVaxf:l.t = fik2 (3.13) 
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Voor de axiale snelheden van 580 en 1000 m/s vinden we resp. 8.1 mm en 13.9 mm. Als nu 
de gewenste bundelbreedte van de laser groter is dan de in te stellen bundelbreedte dan is de 
gekozen spiegelhoek a te groot. De afstand d tussen beide spiegels bedraagt bij de gebruikte 
spiegelsectie 60 mm. De inkoppelhoeken bedragen typisch 0.1 rad zodat liaserinstel ongeveer 
gelijk is aan 6 mm. De maximale spiegelhoek a is bij deze spiegelsectie dus niet bruikbaar. 
Op grond van (3.12) en (3.13) is de maximale spiegelhoek bij een bundel van 580 mfs gelijk 
aan 8~1 x 6.4 = 4. 7 mrad. 

3.3.2 De Magneto Optische Lens (MOL) 

Na de eerste koeltrap dienen de metastabielen op een afstand f gefocusseerd te worden met 
behulp van de magneto optische lens. De lengte van de lens wordt begrensd door het beschik
baar laservermogen. Daarom is de afmeting van de lens lmot=50 mm gekozen. De lengte van 
de lens bepaalt op zijn beurt weer de minimale focus lengte f daar de interactietijd met de 
laser gelijk is aan 1:;:,~'. Vermenigvuldigd met de stralingsdrukkracht met een verzadigingspa
rameter van s=1 en in de veronderstelling dat de atomen continu resonant blijven, levert dit 
voor de maximaal mee te geven transversale snelheid 

nkf lmol 
Vtrmol = -4 -

m Vax 
(3.14) 

Voor een Ne* bundel van 580 m/s levert dit Vtrmol = 34.4 m/s zodat de minimale focus afstand, 
gegeven door 

Vax 
fmin = --r 1_, 

Vtrmol 
(3.15) 

gelijk is aan 105 mm 1 . Voor de 1000 m/s bundel bedraagt de minimale focus afstand reeds 
728 mm omdat de axiale snelheid tot de vierde macht in deze formule voorkomt. 

Het probleem van de magneto optische lens zal echter het creëren van een goed mag
neetveld zijn. Voor het focusseren van de metastabielen moeten de buitenste metastabielen 
meer versneld worden dan de binnenste. Daarom moet de uitgeoefende stralingsdrukkracht 
afhankelijk zijn van de afstand tot de bundelas. Deze afhankelijkheid wordt bereikt door 
een constante magneetveldgradient aan te leggen in de transversale richting. Dit is met een 
viertal magneten in quadrupooi configuratie te realiseren. De laserverstemming wordt gelijk 
aan een halve lijnbreedte genomen: ó = - r /2. Omdat de naar de bundelas toe bewegende 
metastabielen ten gevolge van de Doppier verschuiving al snel niet meer resonant zijn moet 
de radiële magneetveldgradient stroomafwaarts toenemen. Een lineaire toename is daarbij 
gewenst omdat de atomen dan een constante versnelling ondervinden. De quadrupooi mag
neetveld configuratie bevat een gebied waarin de gradientstoename min of meer lineair is. 
We zullen nu een schatting van het benodigde magneetveld trachten te maken. De dB/ dr 
moet bij aanvang voor de buitenste metastabielen overeenkomen met een halve lijnbreedte. 
De beginwaarde van dB/ dr is dus afhankelijk van r 1.. Voor de Zeeman verschuiving geldt 
b..wz/B = 1.4 MHz/(Gauss). Voor een verschuiving van f/2 is dus een veld nodig van 
2.9 Gauss. Met de zojuist berekende waarde voor r 1. levert dit voor de 580 m/s bundel 
dBjdrmin ~ 4.7 Gauss/cm en voor de 1000 m/s bundel dB/drmin ~ 2.0 Gauss/cm. Indien 
we de metastabielen de maximale transversale snelheid willen geven, dient de Zeeman ver
schuiving de Doppier verschuiving te compenseren. Daar voor de Doppier verschuiving geldt 

1 Deze waarde is bepaald met de minimale bundelstraal van 6.2 mm i.p.v. de minimale koelweg van 4.2 
mm. Dit geldt ook voor de waarde bij 1000 m/s 
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tl.wv ~ 1.56 MHz/(m/s )vis de radiële gradient gegeven door 

( dB) (Gauss) Vtr 
-d eind= 1.11 -

1
-

r m s r1. 
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(3.16) 

wat voor een bundel van 580 mjs oplevert; dB/dr = 61.6 Gauss/cm en dus een maximaal 
magnetisch veld (op r 1. = 6.2 mm) van 38 Gauss. Voor de bundel van 1000 m/s vinden we 
dBjdr = 15.3 Gauss/cm en Bmax = 22.1 Gauss. De brandpuntsafstand zal echter zeker voor 
de 580 mjs bundel aanzienlijk groter worden dan nu berekend. 

3.3.3 Tweede Doppiersectie 

Tenslotte is er weer een Doppier sectie. De nominale lengte om de metastabielen weer evenwij
dig te maken is te berekenen met (3.5). Uitgaande van een f van 0.7 m levert dit /11(580) = 5.1 
mm en /11(1000) = 44.7 mm. De minimale bundelbreedte is echter niet met (3.4) te bereken. 
Theoretisch zou men deze zo klein kunnen maken dat de botsingen tussen Ne* atomen de 
beperkende factor worden. Het focus van de mol moet dan iets achter het begin van de laatste 
spiegelsectie liggen. De straal waarbij de botsingen dominant worden bedraagt r 1. ~ 0.1 mm. 
Deze waarde is bepaald met de formules voor de vrije weglengte ( 4.6) en de werkzame door
snede voor elastische verstrooiing ( 4. 7). De maximale divergentie is in deze laatste formule 
op 1 mrad gesteld en bij de bepaling van de vrije weglengte werd Vax = 580 m/s gesteld. Een 
meer practische waarde voor r 1. is echter ongeveer vijf maal zo groot. De minimale divergentie 
die theoretisch te behalen is, wordt bepaald door de Doppier limiet (vv ~ 0.28 m/s), en is 
gelijk aan Ov = 0.48 mrad. 

3.4 Resultaten simulaties 

Zoals in §3.2 besproken, kunnen de simulaties gepresenteerd worden in de faseruimte. Voor
lopig bevat alleen het I-Dimensionale programma deze optie. Om het verschil tussen de 1-D 
en 2-D resultaten te oudezoeken wordt dus gebruik gemaakt van de klassieke banenplaatjes. 

Uitgangspunt bij het uitvoeren van een simulatie is uiteraard het bereiken van een maxi
male invangsthoek en een minimale bundeldiameter na koeling. Daarnaast is in tegenstelling 
tot voorheen ook de stabiliteit van een parameterset onderzocht. Hiertoe werden de inkop
pelhoek, intensiteit, spiegelhoek, detuning en axiale snelheid gevariëerd. Ook werd het effect 
van de posities van de magneten bij de magneto optische lens (MOL) onderzocht. Omdat 
momenteel reeds een koele thermische bron aanwezig is, zijn simulatie resultaten waarbij de 
axiale snelheid gelijk is aan 1000 m/s achterwege gelaten. Uit voorafgaande beschouwingen 
mag het duidelijk zijn dat het creëren van een bright beam bij 1000 m/s veel moeilijker is 
dan bij 580 mjs. 

De simulaties zijn op te delen in intervallen. Begonnen wordt met een spiegelsectie van 150 
mm, eventueel direct gevolgd door nog een spiegelsectie van 150 mm. De atomen bewegen 
nu evenwijdig aan de bundelas zoals in figuur 3.4 te zien is. Hierna worden de atomen 
gefocusseerd met de MOL. De laser interactielengte bedraagt 50 mm. Vervolgens is er een 
tijd geen wisselwerking met een laserveld totdat vlak voor het focus van de MOL de atomen 
weer evenwijdig gemaakt worden met een spiegelsectie van 150 mm. 

Bij de simulatie zijn voor de MOL en de Doppier spiegelsecties twee verschillende laserfre
quenties nodig namelijk een roodverschoven en een blauwverschoven. Indien het verschil gelijk 
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Figuur 3.4: Resultaten van a) het 1-D programma en b) het 2-D programma, uitgevoerd bij 
Vax = 580 m/s. Een duidelijk verschil is de focus lengte van de MOL. 
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genomen wordt aan 40 MHz dan kan dit gemaakt worden met behulp van een in de groep 
aanwezige acousto optische modulator zodat slechts één dye laser nodig is. 

In de figuren 3.4 staan de banen- en snelhedenplaatjes van zowel het 1-D en 2-D programma 
voor een axiale snelheid van 580 m/s weergegeven. De parameterset van het 1-D simulatie 
programma staat reeds in tabel 3.1. De parameterset van het 2-D programma staat gegeven 
in appendix B. 

Het meest opvallende verschil tussen de 1-D en 2-D simulatie zit in de MOL. Het focus van 
de MOL ligt bij de 1-D simulatie bij gelijke B-veld parameters ongeveer 5 cm voor het focus 
van de MOL bij de 2-D simulatie. Bij deze laatste was bovendien per laserbundel 33 procent 
meer laserlicht nodig om een mooi focus te krijgen. Dit heeft een tweetal oorzaken. Ten 
eerste treedt er kruisverzadiging op. Dit houdt in dat een metastabiel door twee laserbundels 
uit verschillende richtingen verzadigd wordt. De totale uitgeoefende kracht is lager dan de 
som van beide afzonderlijke krachten omdat relatief meer gestimuleerde emissies op gaan 
treden. Een andere belangrijke reden is dat de richting van het magneetveld bij een bepaald 
metastabiel atoom niet gelijk is aan de richting van een van de laserbundels. Metastabielen 
die zich niet op een van beide door de laserbundels gedefinieerde assen liggen zullen hierdoor, 
gezien vanuit het assenstelsel dat gedefinieerd wordt door de richting van het magnetisch 
veld, geen zuivere circulaire polarisatie zien. Voor een meer uitgebreide behandeling van dit 
probleem wordt verwezen naar Megens [MEG 91]. 

De kwaliteit van een atoombundel wordt bepaald door de divergentie en de afmeting van 
de bundel na focussering. Het faseruimte oppervlak is daarom bij uitstek geschikt om de 
kwaliteit van de bundel te bekijken. Afgaande op de snelheids- en banenplaatjes is voor de 2-
D simulatie de bundelafmeting kleiner maar de divergentie groter dan voor de 1-D simulatie. 
De bundelkwaliteit is nagenoeg gelijk. In figuur 3.5 staat de 1-D simulatie uitgezet in de 
faseruimte waarbij op de y-as niet de divergentie maar de transversale snelheid uitstaat. In 
deze figuur zijn opzettelijk bij alle koelfases dezelfde verdeling op de assen gegeven om zo 
de faseruimtecompressie duidelijk naar voren te laten komen. Dezelfde figuren met optimale 
assen staan gegeven in appendix B. 

De bepaling van het faseruimte oppervlak en de hierbij behorende helderheid gebeurt als 
volgt. De simulatie wordt gedraaid met 465 deeltjes. Het faseruimte oppervlak is gelijk aan 
het oppervlak dat deze deeltjes innemen in de faseruimte. Deeltjes die de verdeling binnen 
dit oppervlak inhomogeen zouden maken, dit zijn deeltjes die niet of slechts ten dele gekoeld 
worden, worden hierbij wegelaten. Deze deeltjes zijn in de faseruimte duidelijk herkenbaar 
als 'weggeslingerde' punten. De 1-D helderheid (mm-1 mrad-1 ) wordt nu gedefinieerd als 
het aantal deeltjes binnen dit oppervlak gedeeld door het oppervlak. De resultaten van deze 
bepaling staan vermeld in tabel 3.2. Hierin staan tevens de op grond van §3.3 verwachtte 
schattingen gegeven. 

De afschatting en de simulatie vertonen grote overeenkomst. Opvallend is dat de snelheids
spreiding na de tweede Doppier sectie kleiner is dan de Doppier limiet. Het verhittingsproces 
ten gevolge van de spontane emissies is dus niet goed opgenomen in het simulatieprogramma. 

In de tabel staat eveneens de helderheidswinst ten opzichte van het begin na de eerste en 
tweede Doppier sectie. Dit is een goede maat voor de signaalwinst ten gevolge van het koel
proces. De helderheidswinst in een dimensie bedraagt een factor 1054 dus in twee dimensies 
is dit reeds 1.1 106 ! 

Behalve simulaties van een drie-traps koelproces is ook een één traps koelproces bekeken 
waarbij slechts een spiegelsectie van 150 mm aanwezig is. Dit omdat de tot nu toe verrichtte 
metingen aan deze configuratie plaatsgevonden hebben. Bij deze configuratie is tevens de 
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Figuur 3.5: Tronsversale laserkoeling in de faseruimte (vax = 580 m/s). In deze representatie 
is de faseruimte compressie duidelijk zichtbaar, een effect wat met lichtbundels niet te bereiken 
is (Theorema van Liouville).a) beginpunt simulatie. De beginsituatie wordt bepaald door de 
diafragma configuratie. b) Na een spiegelsectie zijn de snelste deeltjes reeds resonant. De piek 
van de krachtcurve ligt rond de 30 mjs. c) De deeltjes zijn nu evenwijdig aan de bundel as. d} 
Na de MOL hebben de deeltjes een snelheid naar de bunde/as toe welke lineair is met de afstand 
tot de as. e) vlak voor het focus van de MOL is weer een spiegelsectie. De staarten links en 
rechts bevatten deeltjes die niet goed gefocusseerd zijn. f) De deeltjes zijn nu geconcentreerd 
in de oorsprong. Deeltjes uit de in e) vermelde staarten liggen hier duidelijk buiten. 
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I simulatie I afschatting I 
1-D (} = 200mrad 

Begin situatie 
Ux [mm] 3 3 
Uv [m/s] 60 60 
volume [mm mrad] 1241 1241 
punten weggegooid 0 0 
1-D helderheid [mm-1mrad-1] 0.37 0.37 
Na 1 e Doppiersectie 
Ux [mm] 13 17 
Uv [m/s] 0.38 0.28 a 

volume [mm mrad] 35 33 
punten weggegooid 9 n.v.t. 
1-D helderheid [mm-1mrad-1] 13 14 
helderheidswinst t.o.v. begin 35 38 
Na 2e Doppiersectie 
Ux [mm] 1.1 0.5 b 

Uv [m/s] 0.16c 0.28 
volume [mm mrad] 1.2 1.0 
punten weggegooid 18 n.v.t. 
1-D helderheid [mm-1mrad-1] 390 481 
helderheidswinst t.o.v. begin 1054 1300 

Tabel 3.2: Vergelijking van simulatie en afschatting uit §3 van dit hoofdstuk. De axiale snel
heid is gelijk aan 580 mjs. De verwachte waarden komen goed overeen met de simulatie 
resultaten. Bij de afschattingen is gebruik gemaakt van a) de Doppier limiet en b) een gemid
delde vrije weglengte van ongeveer 1 m. Bij de simulatieresultaten wordt bij c) een snelheid 
onder de Doppier limiet behaald. Dit betekent dat het verhittingsproces niet goed opgenomen 
zs. 
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stabiliteit van de gebruikte parameterset onderzocht. Dit werd gedaan door uitgaande van 
een goede parameterset steeds een parameter te variëren en te kijken wat het gevolg hiervan 
is op de 1-D helderheid. Het probleem van de bepaling van de 1 - D helderheid wordt hier 
duidelijk zichtbaar. Naarmate de parameterset slechter wordt, zal het faseruimte oppervlak 
toenemen en de 1-D helderheid dus afnemen. Op een bepaald moment zullen enkele deeltjes 
echter buiten het homogeniteitscriterium vallen zodat ze niet meer meegenomen worden in de 
bepaling van het faseruimte oppervlak. Dit oppervlak wordt dan kleiner. De 1-D helderheid 
kan zowel groter als kleiner worden, afhankelijk van wat het zwaarst doorweegt: de afname van 
het faseruimte oppervlak of de afname van het aantal deeljes hierbinnen. Omdat dit proces 
zich gedurende het variëren van de parameters zich meerdere malen herhaalt, vertoont de 1-D 
helderheid curve soms een grillig verloop. De huidige programmatuur is echter toereikend 
om gevoel te krijgen voor de stabiliteit van een parameterset. Met name het vergelijken van 
verschillende sets levert goede resultaten. 
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Figuur 3.6: Helderheid als functie van de afwijking van de axiale snelheid voor (30 =0.097 rad 
(DJ en (30 = 0.132 rad(+). 

Bij een stabilisatie onderzoek zijn een aantal parameters interessant. Zo is variatie van 
de axiale snelheid nuttig omdat de axiale snelheid van de door onze bron geproduceerde 
metastabielen variëert tussen de 440 en 700 mfs. Ook zijn we geïnteresseerd in het minimaal 
benodigd laservermogen voor het creëren van een intense bundel. De inkoppelhoek f3o is van 
belang om te weten wat de vereiste instelnauwkeurigheid van deze hoek is. Tenslotte kan ook 
nog gekeken worden naar de variatie van de spiegelhoek o: en de laserdetuning ó om te kijken 
bij welke instelling deze het minst gevoelig zijn. 

Het belangrijkst is uiteraard het axiaal snelheidsvangst bereik van een bepaalde parame
terset. In figuur 3.6 is de 1-D helderheid uitgezet tegen de variatie van de axiale snelheid. 
Een snelheidsvariatie van 0 m/s komt overeen met een axiale snelheid van 580 mfs. Er zijn 
simulaties verricht voor een tweetal parametersets: een set met een kleine inkoppelhoek (f3o = 
0.097 rad) en een set met een grote inkoppelhoek ((30= 0.132 rad). Enkele andere parameters 
van deze set zijn in tabel 3.3 weergegeven. 

Uitgaande van de figuur van de snelheidsvariatie 3.6 zien we dat de parameterset met 
grote inkoppelhoek (30 een hogere maximale helderheid levert. De maximale helderheid zegt 
echter niet veel want met een kleine aanpassing van de andere set is de helderheid even hoog 
te krijgen. Belangrijk is echter wel het vangstgebied. Als criterium hiervoor nemen we de 1-D 
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Grote f3 kleine f3 
a (mrad) 2.5 1.7 
f3o (mrad) 132 97 
b (MHz 21r) 400 190 
s 2 2 

Tabel 3.3: Parameters van de twee op stabiliteit onderzochte parameters sets. Het betreft hier 
in beide gevallen een enkele Doppier-sectie van 150 mm lengte 
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Figuur 3.7: Helderheid als functie van de afwijking van de inkoppelhoek voor f3o= 0.097 rad 
(D) en f3o= 0.132 rad(+). 

helderheid op halve hoogte. Uit de figuur volgt dan dat bij f3o= 0.132 rad het vangstbereik 
in axiale snelheid gelijk is aan ± 37 m/s terwijl voor f3o= 0.097 rad het vangstbereik maar 
liefst ± 67 m/s bedraagt. Uit metingen aan de gekoelde thermische bron (zie hoofdstuk 5) 
blijkt de spreiding in axiale snelheid typisch ± 120 m/s. Het vangstgebied omvat dus in 
beide gevallen niet alle axiale snelheden. Metastabielen met een snelheid die hoger is dan 
het vangstgebied toelaat ondervinden helemaal geen kracht van de laserbundel of worden 
pas tegen het einde van de spiegelsectie gekoeld. Bij metastabielen die langzamer gaan is 
echter op het einde van de spiegelsectie reeds sprake van opwarming. Het punt waarbij het 
metastabiel transversaal gekoeld is, ligt ergens voor het einde van de spiegelsectie. In beide 
gevallen zal echter sprake zijn van een grote divergentie en dus ook van een lage helderheid. 
Voor kleine inkoppelhoeken is dit effect minder groot. Dit is eenvoudig te begrijpen als 
we kijken naar de formule voor de Dopplerverschuiving (2.29). Bij f3o= 0.132 rad is de 
bijdrage van de term Vax sin (30 groter dan voor f3o= 0.097 rad. Variaties in de axiale snelheid 
geven derhalve een grotere verandering van de Dopplerverschuiving. Het verschil tussen de 
Dopplerverschuiving en de laserverstemming zal daarom bij f3o= 0.132 rad eerder te groot 
worden om de stralingsdrukkracht nog effectief te laten zijn dan voor f3o= 0.097 rad. Dit is 
een van de redenen waarom bij de laserkoelexperimenten gebruik gemaakt wordt van kleine 
inkoppelhoeken. 

Een andere belangrijke parameter is de intensiteit. Zowel voor grote als kleine inkop
pelhoeken begint de 1-D helderheid bij 35 % verzwakking van de intensiteit duidelijk af te 
nemen. Dit komt overeen met een verzadigingsparameter s van 1.3. Omdat met de pom-
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Figuur 3.8: Helderheid als functie van de afwijking van de spiegelhoek voor (30 = 0.097 rad 
(D) en f3o= 0.132 rad(+). 

plaser van het dye laser systeem het uitgekoppelde vermogen van de dye laser eenvoudig te 
variëren is, kan deze schatting goed gecontroleerd worden. Dit is eveneens het geval bij de 
inkoppelhoek f3o en de laserverstemming 8. De toegestane fout in inkoppelhoek bedraagt voor 
grote inkoppelhoeken ± 1,8 mrad en voor kleine inkoppelhoeken ± 1,9 mrad (zie figuur 3.7). 
Dat deze waarden nagenoeg gelijk zijn kan verwacht worden op grond van de formule voor 
de Dopplerverschuiving: omdat in beide gevallen de axiale snelheid 580 mjs bedraagt, zal 
een fout 1).(3 voor beide gevallen dezelfde 1).8 opleveren. Als functie van de detuning zien we 
om dezelfde reden bij beide bronnen een gelijke marge. Deze is gelijk aan ± 4.1 MHz. Dit 
is een prachtig resultaat want op grond van de formule van de stralingsdrukkracht (2.19) is 
een vangstbereik van een halve lijnbreedte (4.2 MHz) te verwachten. Voor de spiegelhoek 
(fig. 3.8) zien we echter een duidelijk verschil. Voor de parameterset met f3o= 0.097 rad is 
de maximale toegestane afwijking in de spiegelhoek slechts 0.07 mrad terwijl voor f3o= 0.132 
rad deze maximale fout 0.11 mrad bedraagt. Dit is te begrijpen als we beseffen dat bij (30= 
0.097 rad de laserbundel vaker aan de scheefstaande spiegel reflecteert voordat hij de spiegel
sectie verlaat. Bij (30 = 0.132 zijn er 12 reflecties aan deze spiegel en bij (30 = 0.097 zijn er 
18 reflecties. De verhouding 18/12 is vrijwel gelijk aan 0.11/0.07 hetgeen te verwachten was 
want het produkt van het aantal reflecties maal de fout in de spiegel wordt verwacht gelijk te 
zijn. In dat geval is de fout in de uitkoppelhoek voor beide parametersets namelijk gelijk. 

Tot slot is voor een drie traps koelsimulatie nog het effect van de posities van de magneten 
van de magneto optische lens onderzocht. Onderzocht is de invloed van verschillende radiële 
posities van de magneten voor een bepaalde axiale positie. Dit zegt iets over de nauwkeurig
heid waarmee de positie van de magneten ingesteld moet kunnen worden. Het verloop van de 
helderheid als functie van de magneetpositie bleek erg grillig te zijn zodat een goed criterium 
op grond van deze simulaties niet valt te geven. Als schatting lijkt een radiële nauwkeurigheid 
van ± 2.5 mm voldoende. Om een betere uitspraak te kunnen doen, moeten meer simulaties 
verricht worden en moet wellicht de procedure die de helderheid bepaalt, herzien worden. 



Hoofdstuk 4 

De opstelling 

4.1 Inleiding 

Nadat in 1990 de meeste ontwerpeisen opgesteld waren (zie [MEG 91]), is in 1991 begonnen 
met het opbouwen van de transversaal gekoelde bundellijn op. Gekozen is voor een modulaire 
opzet, zodat in de testfase de bundellijn naar believen in te delen is met de verschillende 
koeltrappen. Om Time Of Flight (TOF) metingen mogelijk te maken is deze lijn gekoppeld 
aan een bestaande gekruiste bundelopstelling, 'Klavertje Vier'. 

Figuur 4.1: Schematische weergave van de totale opstelling. Links is de nieuwe bundellijn 
en rechts Klavertje Vier. Enkele belangrijke componenten zijn 1) de thermische bron, 2) de 
koeltrappen, 3) het dwarsbundelvat, 4) de chopper en 5) de metastabielen detector. 

In figuur 4.1 is een schematische weergave van de totale opstelling te zien. Het choppervat 
van Klavertje Vier is naar de andere kant van het strooivat verplaatst om de ruimte links 
geheel voor de nieuwe bundellijn te reserveren. De looplengte, dit is de lengte tussen de 
chopper en de metastabielen detector, bedraagt momenteel 1474 mm. Door de aanwezigheid 
van een dwarsbundelvat zijn in de nabije toekomst gekoelde bundelexperimenten mogelijk. 

In figuur 4.2 is een gedetailleerde tekening van de uiteindelijke bundellijn gegeven. Van
wege de evenwijdige atoombanen, de intensiteit van de atoombundel en het verloop van de 
transversale snelheid stroomafwaarts (zie 3.4) is deze lijn Spuit 11 gedoopt. De belangrijkste 
componenten hiervan zullen in de volgende paragrafen beschreven worden. Zo wordt ingegaan 
op de nieuwe, stikstof gekoelde, thermische bron, de vacuümhuishouding, de spiegelsecties en 
de magneto optische lens. Daarnaast is nog een paragraaf gewijd aan de gebruikte en ont-

34 
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!/ ~:f:_f/ 
Figuur 4.2: Gedetailleerd zijaanzicht van de nieuwe bundellijn Spuit 11. Hierin zijn de vol
gende componenten te herkennen: 1) De Thermische Bron, 2) Een inkoppelmoduul. Door de 
vensters worden de laserbundels op de spiegel van de spiegelsectie geleid. Deze bevindt zich 
in het NW 150 buisstuk na het inkoppelmoduul. 3} een uitkoppelmoduul (identiek aan het 
inkoppelmoduul), 4) de M 0 L met 4a) het optisch moduul en l) het magnetisch moduul en 5) 
drie turbopompen 

wikkelde diagnostieken. 
Hoewel reeds alle componenten voor een drie traps koelproces aanwezig zijn, is tot nu toe 

alleen onderzoek verricht aan een configuratie met een enkele Doppier spiegelsectie van 150 
mm. 

4.2 De vacuümhuishouding 

4.2.1 De einddrukken 

De nieuwe bronlijn is van een van Klavertje Vier onafhankelijk vacuümsysteem voorzien om 
zo verplaatsing naar een andere opstelling te vereenvoudigen. Om de gewenste einddruk van 
10-6 Torr in de bronlijn te bereiken is voor een drie-traps differentiëel pompsysteem geko
zen. De bronlijn is in te delen in drie gebieden van verschillende druk; de bronkamer waar 
de gasbelasting en druk hoog is, de differentiële pompkamer met een gemiddelde druk en 
gasbelasting en de pompkamer waarbinnen de spiegels zich bevinden. Hierin treden alleen 
de deeltjes die de bron verlaten onder een hoek die kleiner is dan de door skimmer en dia
fragma bepaalde ruimtehoek. Alle gebieden worden gepompt door een combinatie van rotatie 
voorpomp en turbopomp. Vanwege de hoge gasbelasting is voor de bronkamer een aparte 
voorpomp gereserveerd. Er is voor turbopompen gekozen omdat deze kompakt zijn en niet, 
zoals bij diffusiepompen, het gevaar bestaat dat olie op de spiegels komt. Bovendien is het bij 
turbopompen, die snel op toeren zijn, niet nodig elke pomp van vlinderkleppen te voorzien 
ten behoeve van het veelvuldig beluchten van de opstelling. 
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De pompsnelheden S van de turbopompen onder de bron-, differentiële pomp- en pomp
kamer bedragen respectievelijk 110 1/s, 110 1/s en 270 1/s. Ten gevolge van balgstukken en 
een buisstuk zal het effectief pompvermogen Sef f echter kleiner zijn. Deze tussenstukken zijn 
echter onvermijdelijk. De balgstukken dienen om de trillingen van de 110 1/s turbopompen 
te dempen opdat de optische komponenten op de tafel en in Spuit 11 niet mee gaan trillen. 
Beide turbopompen zijn aan de vloer bevestigd. De 270 1/s pomp geeft ten gevolge van de ho
rizontale lagering veel minder trillingen. Deze past echter weer niet zonder tussenstuk onder 
de pompkamer. De te behalen einddrukken zijn te berekenen met de formules 

N = (-1-)t(-
2
-),'' _l'E_f;I;;d~ (s- 1) 

ï + 1 ï + 1 JTo kBm 
(4.1) 

N kBT 
( 4.2) p S 33 3 (Torr) eff 1 · 

Sejf 
CS 

C+S (ljs) (4.3) 

c R 3 1JN2 (293K) 
0·98(2.7 R + L)( 7JNe(293K)) (ljs) ( 4.4) 

Hierbij is N het aantal deeltjes per seconde dat de bron verlaat, ï het quotient van de soor
telijke warmtes bij constante druk en volume (5/3 bij neon), p0 de druk in de bron, p de 
achtergronddruk, m de massa van neon, T0 de reservoir temperatuur die ongeveer 140 K 
bedraagt omdat de bron stikstof gekoeld is, T de temperatuur van het vacuüm, Rn de straal 
van de uitstroomopening van de bron (Rn ~ 0.0635 mm), C het geleidingsvermogen en Ren 
L respectievelijk de straal en de lengte van de balg of het tussenstuk in mm. De viscositeits-

• TIN (293K) 
correctlefactor 'TIN!(293K) bedraagt 0.6. In tabel 4.1 staan de berekende drukken vermeld. De 

afschatting van de einddrukpis aan de hoge kant gezien de reeds behaalde druk van 8 10-7 

Torr. 

bronkamer diff. pompkamer pompkamer 
S (1/s) 110 110 270 
L (mm) 60 135 235 
R (mm) 50 50 50 
C (1/s) 371 268 196 
Seff (1/s) 85 78 114 
N (s-1 ) 2 1018 1.4 1016 11016 

p (Torr) 7.2 10-4 7.8 10-6 2.7 10-6 

Tabel 4.1: Schattingen van de drukken in de verschillende pompkamers. De eindruk in de 
pompkamer, dit is de kamer waarin de experimenten uitgevoerd worden, blijkt in praktijk te 
dalen tot ongeveer 8 Jo-7 Torr. 

Het vacuümsysteem van Klavertje Vier is intakt gebleven. Dankzij een vloeibare stikstof 
koelval in het strooivat zijn drukken van onder de 10-6 Torr bereikbaar. De vrije weglengte 
van de metastabielen is hierdoor groot genoeg om de detector te bereiken. In tabel 4.2 staan 
verschillende typische waarden voor het vacuümsysteem van de gehele opstelling. In figuur 
4.3 is een schematische weergave van dit systeem te zien. Door de aanwezigheid van met 
de hand te sluiten kleppen bij Spuit 11 kunnen de voorpompen aan blijven staan als de 
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Voordruk Einddruk 
(Torr) (Torr) 

SPUIT 11 
bronkamer onbelast 0.8 10-2 x 
bronkamer met flux 1.6 10-1 x 
diff. pompkamer <10-3 x 
pompkamer <10-3 8 10-7 

KLAVERTJE 4 
vat 1 4 10-2 2.5 10-7 

vat 2 110-2 x 
vat 3 4 10-2 110-6 

Tabel 4.2: Typische waarden van de drukken in Spuit 11 en Klavertje Vier. X betekent dat 
deze druk niet gemeten wordt. 

Vacuumhwshoudmg 
spwt 11 legende 

voorvacuum 
@ drukmeter 

vat 1/3 

® vat 2 

® = Bypass 

k 1 ® pompkamer 

® bronkamer 

lrotpj hoogvacuum 
k2 G) drukmeter 

vat 1 

® vat 3 

® handbedtende 
klep 

elektnsche 
klep 

Figuur 4.3: Schematische weergave van het vacuümsysteem van de gehele opstelling. Spuit 
11 is van Klavertje Vier gescheiden door BI MBA 1, een perslucht gestuurde klep. Spuit 11 
wordt gepompt met 2 rotatie voorpompen en 3 turbopompen. Klavertje Vier wordt gepompt 
met twee voorpompen, drie diffusiepompen, een jetpomp (vat 2} en een ionen getter pomp 
( detectiekamer). 



HOOFDSTUK 4. DE OPSTELLING 38 

opstelling belucht is. Dit levert grote tijdswinst als men weer gaat pompen. Reeds na een 
tiental minuten is de druk weer laag genoeg om te experimenteren. 

4.2.2 Botsingsprocessen 

Tijdens het koelproces vinden er allerlei verstrooiingsprecessen aan het achtergrondgas en de 
bundel zelf plaats. Bij elastische verstrooiing zal de bundel intensiteit alleen afnemen als de 
strooihoek groter is dan een bepaalde drempelwaarde, bij inelastische verstrooiing waarbij het 
metastabiel atoom terug valt naar de grondtoestand of ioniseert neemt de bundel intensiteit 
altijd af. De verzwakking bij verstrooiingsprocessen kan volgens [MEG 91] geschreven worden 
als 

dl 
_ -INe•dz 

Ne*-
Àmeta 

( 4.5) 

Àmeta is de vrije weglengte van de metastabiele atomen. Deze is gelijk aan 

1 
Àmeta = ( j ) 'Q g Vax n 

(4.6) 

met g de relatieve botsingssnelheid en n' de dichtheid van het achtergrond gas. Dit kan 
behalve neon ook N 2 , 0 2 en C02 zijn. De totale werkzame doorsnede Qel voor elastische 
verstrooiing voor kleine hoeken 8 is gegeven door 

Q ( 15 2)l(c6)ln_l 
el = 16 1r 3 E 3 u 3 (4.7) 

waarbij E de relatieve botsingsenergie ( ~JLg2 ) is. De gereduceerde massa JL is bij een botsing 
tussen een atoom met massamen een atoom met massa m' gegeven door JL = ( mm')/( m+m'). 
De waarden van enkele Van der Waals parameters C6 staan vermeld in tabel4.3. De werkzame 

Botsing C6[10-78Jm6] 

Ne*+ Kr 29.3 
Ne*+ Ar 19.8 

Ne*+ C02 34.8 
Ne*+ Ü2 19.9 
Ne*+ N2 21.3 
Na+ Na 10.2 

Tabel4.3: Van der Waals constantes voor enkele mogelijke botsingen van metastabiel neon. De 
Na-Na botsing kan men als maat nemen voor de inelastische botsing tussen neon metastabielen 
onderling. 

doorsnede voor inelastische botsingen ( Qion) kan afgeschat worden met 

c6 1 
Qion ~ 5.94( E )3 ( 4.8) 

Bij het drie traps koelproces waarbij achtereenvolgens een divergente atoom bundel even
wijdig gemaakt wordt, een evenwijdige bundel convergent en vervolgens weer evenwijdig, 
zullen de botsingseffecten voornamelijk optreden in de eerste en derde sectie. In de eerste 
fase wordt de maximale elastische strooihoek bepaald door de capture range van de laserbun
deL Deze bedraagt Llvtr = ±2.5 m/s zodat voor metastabielen met een axiale snelheid van 
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580 m/s de maximaal toegestane strooihoek 5 mrad bedraagt. In de derde koelfase wordt de 
maximale strooihoek bepaald door de toegestane divergentie van de bundel. Deze stellen we 
1 mrad zodat ook hiervan de werkzame doorsnede berekend kan worden. In tabel 4.4 staat 
een overzicht van de verschillende botsingsprocessen. 

koelfase 1 koelfase 3 
botsing c6 n' Q Àmeta n' Q Àmeta 

[l0-ï8].Jm6 [1016m-3] [Á2] [m] [1016rn-3] [Á2] [m] 
Ne*+ Nee1 15 85 21.5 0.55 0.05 367 545 
Ne*+ Ne;, 102 0.0008.5 407 .5780a 0.2 695 14.4a 

Ne*+ Neind 102 0.00085 197 11960a 0.2 197 36.4a 

Ne*+ Xe! 30 3.2 270 11.6 3.2 462 6.8 

Ne*+ .Xind 3.2 20-50b 63-156 3.2 20-50b 63- 156 

Tabel 4.4: Mogelijke botsing.spr-oce.ssen die plaat.svinden tijdens het koelen. De waar·den van C6 

zijn afge.sclw t met tabel 4. 3. De achter·gr·ond druk werd w-6 Torr veronder·steld en g ~ Va x. 

m.u.v. a) g ~ all, b) volgens Van den Bery et al. {BER 87}. 

Zoals in tabel 4.4 te zien is, zal in de eerste koelfase vooral de verstrooiing aan neon 
dominant zijn bij een druk van 10-6 Torr. De in de tabel opgegeven dichtheid is berekend 
halverwege de eerste spiegelsectie. Deze neemt stroomafwaarts kwadratisch af zodat de vrije 
weglengte kwadratisch zal toenemen! In de derde koelfase verwacht men in eerste instantie 
dat de wisselwerking tussen neon metastabielen onderling dominant zal zijn. Bij de bere
kening is uitgegaan van een hundeldiameter van 1 mm. Bovendien werd bij de intrabundel 
botsingen de relatieve snelheid gelijk aan de snelheiels spreiding in axiale richting genomen. 
Het blijkt dat bij de veronderstelde achtergronddruk en bundeldiameter de botsingen met 
het achtergrondgas nog steeds dominant zijn. Bij een kleinere bundeldiameter fm/of drukken 
onder de 4 w-ï Torr zullen de intrabundelprocessen echter wel dominant worden. 

4.3 De thermische bron 

0.01 mm 

Figuur 4.4: Foto van de boronnitride nozzle. Ieder .streepje komt over·een met 0.01 mm. De 

no::::::le opening is mooi rond en de diameter bedraagt 0.127 mm. 
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Zoals uit de voorbeschouwingen en uit de simulaties bleek, is de standaard thermische bron 
waarbij de metastabielen de bron met een snelheid van ongeveer 1100 m/s verlaten niet ge
schikt om laserkoeling mee te bedrijven. Onder andere Ertmer [ERT 90) heeft echter aange
toond dat door koeling van de bron de axiale snelheid behoorlijk teruggedrongen kan worden. 
De door Nienhuis [NIE-90) beschreven en getestte thermische bron berust op indirecte (met 
behulp van litseband) afkoeling van de bron met vloeibare stikstof. Dit had echter niet het 
beoogde resultaat; de reservoir temperatuur bedroeg nog steeds 700 K wat overeenkomt met 
een axiale snelheid van 1200 mjs. 

Hierna is de in figuur 4.5 getekende bron vervaardigd waarbij het vloeibaar stikstof in direct 
warmtekontakt staat met de bron. Het belangrijkste verschil tussen de beide bronnen is dat nu 
de nozzle gekoeld werd terwijl bij de door Nienhuis getestte bron de toevoerbuis gekoeld werd. 
Voor het koelen van de nozzle wordt gebruik gemaakt van een baronnitride nozzleplaatje dat 
door een macor klemring met behulp van veertjes tegen de glazen ontladingsbuis getrokken 
wordt. horon-nitride is een goed warmtegeleidend materiaal waarin eenvoudig kleine gaatjes 
te maken zijn. In figuur 4.4 is een foto van de gebruikte nozzle te zien. De omtrek is mooi 
rond en de diameter bedraagt ongeveer 0.127 mm. De macor klemring is wat steviger. De 
warmtegeleidingscoëfficiënten van macor en baronnitride zijn achtereenvolgens 1.68 J /m/s/K 
en 23.6 JjmjsjK. De uitzettingscoëfficiënt van baronnitride is verwaarloosbaar klein. Beide 
materialen zijn overigens niet electrisch geleidend. 
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Figuur 4.5: Tekening van de thermische bron met 1} de uier (doorvoerbuis), 2} De boronnitride 
nozzle 3} de macor aantrekring met veertjes, 4) het glazen stikstof reservoir, 5} De cryostaat 
(p < 1o-3 mbar}, 6} de NW100 flens, 7) De hoogspanningsdoorvoer, 8} de kathode, 9} de 
ontladingsbuis, 10) de micrometers en 11) de toevoerleiding voor neon. 

De bron wordt gekoeld met LN2 uit een cryostaat met een inhoud van 1.35 liter. De 



HOOFDSTUK 4. DE OPSTELLING 41 

isolatiemantel van de cryostaat wordt vacuüm gepompt door een voorpomp van Spuit 11 
(zie figuur 4.3). De druk binnen de cryostaatwand is lager dan 10-3 mbar. Daarnaast is 
de bron aan de doorvoerflens bevestigd met zogenaamde uiers [SES 70]. Deze dunwandige 
cylindervormige RVS buisjes zijn slecht warmtegeleidend. Vanuit deze cryostaat stroomt het 
LN 2 door de uier via een metalen balgje en een glazen buisje naar het glazen reservoir om 
de kathode. Om optimaal warmtekontakt te krijgen is de nozzle ingesmeerd met een mengsel 
van Apiezon vacuümvet en zilverpoeder. Het deels verdampte stikstof wordt via een ander 
kanaal, dat uitmondt in de cryostaat, weer afgevoerd. Door de aanwezigheid van balgjes in 
de aan- en afvoer leiding is manipulatie van de positie van de bron nog steeds mogelijk met 
de oude micrometer constructie. Dankzij deze balgen is bovendien de lengte van de bron nog 
een beetje te variëren zodat een optimale nozzle-skimmer afstand ingesteld kan worden. 

De resultaten van deze bron waren boven verwachting. De axiale snelheid werd door 
stikstof koeling grofweg teruggebracht van 1000 m/s naar 600 mjs. Ten opzichte van de oude 
thermische bron werd de axiale snelheid zelfs met een factor twee gereduceerd. Uitgebreide 
resultaten van de metingen aan deze bron worden gegeven in hoofdstuk 5. 

4.4 De Doppier sectie 

De Doppier sectie voor het transversaal koelen van een divergente of een convergente meta
stahielen bundel bestaat uit een drietal belangrijke optische componenten. Ten eerste is er 
het afbeeldingssysteem waarmee de afmeting van de laserbundel ingesteld kan worden. Hier 
wordt de laserbundel die uit de fiber komt evenwijdig gemaakt en vergroot naar de gewenste 
afmeting. Deze bundel komt dan op de vertikale optische tafel. Op deze tafel wordt de bundel 
eerst gesplitst in vier bundels van gelijke intensiteit die vervolgens de opstelling ingekoppeld 
worden door de vensters van een inkoppelmoduuL Daar treffen de laserbundels de bijna paral
lelle spiegels van de spiegelsectie. Na een aantal reflecties verlaat de laserbundel de opstelling 
weer door een uitkoppelmoduuL Daar dit identiek is aan een inkoppelmoduul zal hiertussen 
voortaan geen onderscheid meer gemaakt worden. 

Het bundel-afbeeldingssysteem voor het vergroten van de laserbundel is schematisch in 
figuur 4.6 weergegeven. Als lichtbron wordt gebruik gemaakt van een single mode CW dye
laser. Een uitvoerige beschrijving van deze laser is te vinden in de afstudeerverslagen van 
Megens [MEG 91] en De Bie [BIE 92]. De laserbundel wordt bij de dyelaser ingekoppeld 
in een polarisatiebehoudend fiber en hierdoor getransporteerd naar de experimenteertafeL 
De divergente bundel uit deze fiber wordt daar met behulp van twee cylindrische lenzen 
evenwijdig gemaakt en vergroot. De gewenste bundelhoogte wordt bepaald door de hoogte 
van de spiegels in de spiegelssectie (38 mm). De hoogte/breedte verhouding van de bundel is 
in te stellen met de twee cylindrische lenzen en de vergratingsfactor wordt bepaald door de 
numerieke apertuur van het fiber (0.14). De bundelbreedte wordt begrensd door de maximaal 
in te koppelen laserbreedte llaserma:r welke bij spiegelafstand den inkoppelhoek f3o gegeven is 
door d tan (30 . Daar de spiegelafstand 60 mm bedraagt en de inkoppelhoek ongeveer gelijk is 
aan 0.1 Rad is llaserma:r ~ 6 mm. Voor de experimenten is gebruik gemaakt van lenzen met 
brandpuntsafstanden van 40 mm en 200 mm. 

De afgebeelde bundel bereikt vervolgens de vertikale optische tafel. Deze is aan twee 
kanten gevuld met optica. Aan de achterzijde bevindt zich het bundel verdeel systeem. 
Dit bestaat uit een drietal beamsplitters en vijf spiegels. De bundel wordt eerst met een 
beamsplitter opgesplitst in twee bundels van gelijke intensiteit. Van de afgesplitste bundel 
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Figuur 4.6: Het bundel-afbeeldingssysteem voor het vergroten van de laserbundelafmeting. De 
laserbundel wordt van de dye laser met een polarisatie behoudend fiber naar de opstelling ge
leid. De bundel wordt daar evenwijdig gemaakt door twee cylindrische lenzen. De aangegeven 
bundelafmetingen zijn schattingen. 

wordt de helft met een tweede beamsplitter door een gat in de vertikale optische tafel naar 
de voorzijde geleid. De andere helft wordt via twee spiegels eveneens door een gat naar 
de voorzijde geleid. De bij de eerste beamsplitter niet gereflecteerde helft wordt ook nog 
eenmaal gesplitst en door de tafel geleid. Aan de andere zijde van de vertikale optische tafel 
komen dus vier bundels van gelijke intensiteit evenwijdig aan de bundelas het inkoppelsysteem 
in. Iedere bundel valt op een van micrometers voorziene spiegelhouder met een spiegel die 
een hoek heeft van iets minder dan 45 graden met de bundelas. De bundels worden zo 
door de inkoppelvensters in het inkoppelmoduul bijna loodrecht op de bundelas de opstelling 
ingestraald. Daar treffen ze de spiegelsectie. Omdat de hoeken in het verdeelsysteem vast zijn, 
wordt de inkoppelhoek {30 volledig bepaald door de stand van de micrometers 1 . De fout in de 
inkoppelhoek ten gevolge van de afleesnauwkeurigheid bedraagt 0.2 mrad. Uit de simulaties 
volgde een stabiliteitsgebied van 2 mrad zodat de instelprecisie ruim voldoende is. Dankzij 
gecoate spiegels is het intensiteitsverlies van de totale vertikale optische tafel aan de achterzijde 
ongeveer 7 procent. Aan de voorzijde is het verlies per bundel nog eens 5 % zodat het totale 
verlies 12% bedraagt. Het intensiteitverlies ten gevolge van de vensters in het inkoppelmoduul 
is minimaal omdat deze anti-reflectie gecoat zijn. De vertakkingsverhoudingen zijn echter 
significant verschillend zoals in tabel 4.5 te zien is. Dit levert een intensiteitsverschil in de 
horizontale koelrichting van 15 % en in de verticale richting van maar liefst 33 %. 

Dit is een van de redenen waarom bij de bestudering van I-dimensionale koeling gebruik 
gemaakt wordt van de horizontale koelrichting. Een andere reden is de slechte instelbaarheid 
van de onderste inkoppelspiegeL Bij deze houder is een micrometer noodgedwongen verplaatst 
waardoor de beide instelrichtingen gekoppeld zijn. Een derde nadeel is dat de elders in dit 
hoofdstuk besproken draadscanner waarmee het koelproces onderzocht wordt in horizontale 
positie moet opereren. Hierdoor buigt de draad door en wordt de stappenmotor (te) zwaar 

1 Hierbij is er van uitgegaan dat de evenwijdige laserbundelloodrecht op de bundelas op de vertikale optische 
tafel geleid is. 
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tak intensiteit 
(%) 

boven 20.4 
rechts 21.0 
onder 27.2 
links 24.1 

verlies 7.3 

Tabel 4.5: Vertakkingspercentages van de vertikale optische tafel. Links en rechts zijn stroom
afwaarts gedefinieerd. 

a) b) 

Figuur 4.7: De verticale optische tafel met a) aan de achterkant het bundel verdeel systeem 
en b) aan de voorzijde de met micrometers instelbare inkoppelspiegels. Dankzij de multilaags 
diëlectrische coating op spiegels M2 en M4 en de aluminium coating van de andere spiegels is 
het intensiteitsverlies van de gehele tafel slechts ongeveer 12 procent. 
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belast. 
Het gebruikte licht is lineair gepolariseerd. Omdat de spiegels met de diëlectrische coating 

(M2 ,M4 ) alleen hoog reflectief ( > 99 %) zijn voor S polarisatie, is de polarisatievector van 
de laserbundel vertikaal gericht. De spiegels met aluminium coating (Mt,M3 en M5 tjm Ms) 
zijn minder polarisatie gevoelig en zijn voor P polarisatie nog steeds 95 % reflectief. 

Indien een nieuwe hoek f3b ingesteld wordt zal de 3.xiale positie van de laserbundel ter 
plaatse van de spiegel een afstand l'(f3b - (30 ) verschuiven. Hierbij is l' de loodrechte af
stand tussen de inkoppelspiegel en de spiegel van de inkoppelsectie. Om deze verschuiving 
te compenseren kan de hele vertikale optische tafel met een verstelschroef die voorzien is van 
een meetklok verplaatst worden zodat de eerste reflectie weer precies op het begin van de 
spiegelsectie ligt. 

De spiegelsectie bevat een viertal spiegels van 38x150 die voorzien zijn van een meerlaags 
diëlectrische coating zodat de reflectiecoëfficiënt groter is dan 99.7 %. Hierdoor is het la
servermogen verder in de spiegelsectie gegarandeerd: Na 40 reflecties is het laservermogen 
slechts met 10% afgenomen. 

De spiegelafstand is 60 mm zodat zelfs bij twee spiegelsecties achter elkaar de spiegels niet 
in de zichtlijn van de bron liggen. Hiermee wordt vervuiling van de spiegels door deeltjes uit 
de bron voorkomen. 

De hoek tussen de spiegels is in te stellen met nikkel brons spacers die onder twee van de 
vier steunpunten van de spiegels geplaatst kunnen worden. De afstand tussen de steunpunten 
bedraagt 100 mm. Er zijn spacers vervaardigd van 0.05 tot 0.8 mm met een stapgrootte van 
0.05 mm zodat in sprongen van 0.5 mrad de hoek ingesteld kan worden. 
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Figuur 4.8: De testbank om de spiegelhoek a van de spiegelsectie te bepalen. De spiegelafstand 
d van de spiegels in deze sectie bedraagt 60 mm en de lengte Lo 150 mm. De afstanden L1 

en L 2 zijn resp. gelijk aan 123 mm en 127 mm. De spiegelhoek kan iteratief bepaald worden 
door het aantal reflecties te tellen en de afstanden x1 en x 2 te meten. 

Om de spiegelhoek te kunnen meten is door Megens [MEG 91] een testbank ontworpen. 
Een schets hiervan is te zien in figuur 4.8. De HeNe laserbundel wordt met behulp van een 
spiegel die op een x-</> module gemonteerd is ingekoppeld in de spiegelsectie. De inkoppelhoek 
(30 is gegeven door arctan( ~). Na N reflecties aan de spiegel met spacers verlaat de bundel 
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vanaf een afstand 8 voor het einde van de spiegelsectie deze onder een hoek f3N met f3N gelijk 
aan arctan( (c5!:2

) ). Daar f3N per definitie ook gelijk is aan (30 - 2N a kan de spiegelhoek a 
bepaald worden door meting van x 2 • Voor de bepaling van a uit x1 en x 2 zijn reeds door 
Megens enkele modellen ontwikkeld. Bij de meest recente hoekbepalingen is echter gebruik 
gemaakt van een iteratieve methode. Het aantal reflecties N moet hierbij geteld worden en 
de afstanden Xt, x2, Lt en L2 kunnen gemeten worden.· De eerste reflectie moet precies aan 
het begin van de spiegelsectie liggen zodat f3o goed gedefinieerd is. De set van vergelijkingen 
die iteratief opgelost moet worden is 

f3ntheorie 

XI 
arctan( Lt ) - 2na ( 4.9) 

N 

8 Lo - L 2d tan(f3ntheorie) (4.10) 
n=l 

f3Nexp 
8 + X2 

(4.11) = arctan( ----y;;-) 

Hierbij is Lo de spiegellengte (150 mm). Als invoer voor a wordt een default waarde gekozen 
die past bij het aantal reflecties. Als a te klein is, zal 8 te klein zijn en dus f3Nexp < f3Ntheorie. 

De waarde van a wordt voor de volgende iteratieslag dan opgehoogd. Als a te groot is 
geldt f3Nexp > f3Ntheorie zodat a verlaagd moet worden. De resultaten van deze hoekmetingen 
worden gepresenteerd in Vanneer [VAN 92]. 

4.5 De magneto optische lens 

De magneto optische lens (MOL) bestaat uit een magnetisch moduul en een optisch moduul 
van beide 75 mm lang. 

In het optisch deel van de MOL zijn vier laserbundels nodig, een a+ -u- gepolariseerd 
paar in zowel de horizontale als vertikale richting. De interactielengte (dit is de breedte van de 
laserbundel) moet 50 mm zijn. De hoogte van de laserbundel wordt bepaald door de afstand 
van de as tot de buitenste te focusseren metastabielen. Gekozen is voor een hoogte van 
40 mm zodat een interactiecentrum ontstaat van 40x40x50 mm. De hoeveelheid benodigd 
laservermogen zou bij een verzadigingsparameter van 1.5 echter 4 x 40 J.l W / mm 2 x 1.5 x 2000 
mm2= 480 m W moeten bedragen. Daar dit niet door de dye laser is te leveren, is gekozen 
voor de in figuur 4.9 getekende opzet. Deze reduceert het benodigd laservermogen tot 120 
m W omdat slechts één bundel van 2000 mm2 nodig is. Een groot probleem van deze opzet 
is echter de laserpolarisatie. De laserbundel doorkruist vier maal het interactie centrum. Als 
bij de eerste doorkruising de polarisatie a+ is moet bij de vierde doorkruising de polarisatie 
u- zijn. Zo ook bij de tweede en derde doorkruising waar de polarisatie resp. u- en a+ moet 
zijn. Dit kan bereikt worden met spiegels die onder een invalshoek van 45 graden polarisatie 
behoudend zijn. Bij de firma Laser Optik zijn inmiddels dergelijke spiegels met multilaags 
coating geproduceerd. 

Het magnetisch moduul staat afgebeeld in figuur 4.10. De permanente magneten zijn aan 
de buitenkant op het moduul gemonteerd omdat ze dan eenvoudig te verplaatsen zijn. Bo
vendien levert een grote afstand van de magneten tot de bundelas een groter lineair verlopend 
gebied op in ~~. 

De magneetvelden kunnen met een door Van Leeuwen [LEE 92] geschreven programma 
berekend worden. In figuur 4.11 staat het resultaat van een dergelijke berekening. Bij deze 
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Figuur 4.9: Het optisch moduul van de MOL in zijaanzicht. Door de spiegelconstructie met 
polarisatiebehoudende spiegels is slechts met een laserbundel de gehele optische configuratie te 
realiseren. De polarisatie van de laserbundels staat met behulp van pijltjes aangegeven. Het 
interactievolume bedraagt 40x 40x 50 mm. 1) inkoppelvenster, 2) Al blok van 200x 200x 75 
mm, 3) polarisatie behoudende spiegels. 
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Figuur 4.10: Het magnetisch moduul van de MOL. De magneten zijn transversaal verplaats
baar zodat de steilheid van het verloop in 1J!- beïnvloed kan worden en in de axiale richting 
verplaatsbaar om het veld axiaal goed te positioneren ten opzichte van het optisch moduul. De 
afmetingen van de gebruikte magneten :dikte 17 mm, binnenstraal 18 mm en buitenstraal 4 5 
mm. De transversale verplaatsing is instelbaar met een nauwkeurigheid van 0.05 mm. Met 1} 
Al blok van 200x 200x 75 mm, 2} magneten, 3} klemmoer voor radiële verplaatsing magneten, 
4) axiale verplaatsingsinrichting en 5) Instelknop axiale positie magneten. 
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berekening werd geëist dat de radiële gradient over een gebied van 50 mm min of meer lineair 
van 2 Gauss/cm naar 11 Gauss/cm moest toenemen. In dat geval kan namelijk het focus 
van de MOL vlak na de pompkamer komen (zie figuur 4.2). Dit bleek te realiseren met een 
achttal magneten met een remanent magneetveld van 4000 Gauss, een dikte van 17 mm, 
een binnenstraal van 18 mm en een buitenstraal van 45 mm. Wanneer de afstand tussen de 
achterkant van de achterste magneet en de bundelas 146 mm bedraagt, heeft de gradient het 
gewenste verloop. Het begin van het interactiecentrum moet dan op 122 mm van het midden 
van de magneten liggen. 
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Figuur 4.11: Verloop van de radiële gradient van het magneetveld als functie van de axiale 
positie gemeten vanaf het begin van het interactiecentrum. De berekening is uitgevoerd met 
de in figuur 4.10 gespecificeerde magneten op een afstand van 146 mm van de bundelas. De 
gradient verloopt in 50 mm van 2 Gauss/cm naar 11 Gauss/cm en is te fitten met de functie 
dB/dr = 2.015+0.816 z'+ 0.205 z 12 Gauss/cm met z' in cm. 

Zoals in figuur 4.11 te zien is verloopt de gradient niet geheel lineair. De veldgradient 
blijkt te schrijven als~~ = 2.015+0.816 z'+ 0.205 z'2 Gauss/cm waarbij z'=O (cm) samenvalt 
met het begin van het interactiegebied. Dit licht kwadratisch verloop leverde bij de simulaties 
echter geen problemen op. Door de afstand van de magneten tot de as te variëren is de steilheid 
van het verloop van ~~ te beïnvloeden. Omdat de beginwaarde van ~~ moet samenvallen 
met het begin van het interactiecentrum zijn de magneten eveneens in de bundelrichting 
verplaatsbaar. De zojuist opgestelde eis voor het verloop van de magneetveldgradient laat bij 
een bepaalde magneetkeuze echter weinig speelruimte over. 

4.6 Diagnostiek 

4.6.1 TOF detectie 

Het analyseren van het koelproces kan op meerdere manieren. Ten eerste kan gekeken worden 
naar de totale count ra te op de metastabielen detector van Klavertje Vier. Door de aanwe
zigheid van een chopper kunnen met deze detector tevens TOF spectra opgenomen worden. 
Een nadeel van deze methode is dat alleen het centrale deel van de bundel deze detector 
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bereikt, zelfs wanneer geen extra diafragma in de bundel wordt geplaatst. De klep op z ~ 
1150 mm die Spuit 11 van Klavertje Vier scheidt heeft namelijk een opening van 15 mm en 
de klep op z ~ 3250 mm die het detectorvat afsluit heeft een openingsdiameter van 22 mm. 
Zeker wanneer slechts één koeltrap aanwezig is kan geen goed beeld van het koelen verkregen 
worden. Bovendien kan niet plaatsafhankelijk gemeten ~orden. 

4.6.2 De draadscanners 

Om deze redenen is een zogenaamde 'cold wire' detector ontwikkeld waarmee plaatsafhanke
lijke metingen verricht kunnen worden. Het detectieprincipe van een dergelijke detector is 
hetzelfde als van de reeds bestaande metastabielendetector. Nu staat echter slechts een meta
len draad in plaats van een plaat in de metastabielen bundel. Wanneer een metastabiel atoom 
tegen deze draad botst is er een kans dat een electron uit deze draad wordt vrijgemaakt. De 
benodigde energie hiervoor bedraagt namelijk slechts 4 e V terwijl de potentiële energie van 
de metastabiele neon atomen 16 eV bedraagt. Atomen in de grondtoestand zullen niet in 
staat zijn een electron vrij te maken want zij hebben alleen kinetische energie en die bedraagt 
slechts 0.035 eV. Wanneer nu een pico-ampere meter aan de draad bevestigd wordt kan een 
stroompje gemeten worden. De grootte van deze stroom is afhankelijk van de metastabielen
flux N*, de afstand tot de bron, het oppervlak van de draad Adr en de efficiency K van het 
proces waarmee de electronen vrijgemaakt worden. De stroom I wordt gegeven door 

I = :N* Adr K e (A) 
A bundel 

( 4.12) 

Hierbij is Abundel het oppervlak dat de bundel ter plaatse van de detector bestrijkt en e de 
elementaire lading (1.6 10-19 C). Dit oppervlak wordt dus bepaald door de configuratie van 
skimmeren diafragma. Deze bepalen overigens ook de flux N*. Met de in figuur 3.1 getekende 
configuratie is de ruimtehoek gelijk aan 10-2 sr zodat het bestreken oppervlak op 200 mm 
van de bron 400 mm2 bedraagt en de flux afgaande op eerdere schattingen gelijk is aan 1012 

s-1 • Van de efficiency factor K zijn geen exacte gegevens bekend. Uit eerdere experimenten 
is gebleken dat deze ongeveer 0.3 bedraagt. De dikte van de draad tenslotte bedraagt typisch 
0.5 mm. Verondersteld wordt dat de lengte van de draad het volledige bundeloppervlak 
doorsnijdt zodat in dit geval het draadoppervlak gelijk is aan 20 mm2 • Het signaal bedraagt 
nu 2.4 nA. 

Tijdens de eerste metingen bleek er een negatieve achtergrond van -110-7 A te zijn zodat 
het signaal niet meer zichtbaar was. Deze negatieve stroom is het gevolg van electronen uit de 
bundel die op de draad vallen. Het plaatsen van een magnetisch of electrastatisch veld vlak 
na de uitstroomopening van de bron bleek deze achtergrond vrijwel geheel weg te drukken. 

Rest nu nog het probleem van het verplaatsen van de draad. Het eerste model draadscan
ner (fig.4.12) is vervaardigd met een draaispoelmeter. Loodrecht op de wijzer hiervan is de 
scandraad electrisch geïsoleerd vastgelijmd. De signaaldraad wordt via een torsieveer naar de 
draaias gevoerd en kan vervolgens met een vacuümdoorvoer aan de pico-amperemeter aange
sloten worden. Wij hebben gebruik gemaakt van een Keithley electrometer model 610B. De 
uitslag van de detectiedraad is evenredig met de spanning op spoel zodat een scan eenvoudig 
te maken is. Nadeel van deze scanner is dat het koppel van de draaispoelmeter erg klein is 
zodat de gehele scaneenheid erg licht moet zijn. De extra torsieveer van de signaaldraad was 
noodzakelijk om de uitslag lineair met de spanning te houden. De gebruikte scandraad had 
een dikte van 0.3 mmeneen lengte van 8 mm. De lengte van de arm waarop hij gemonteerd 
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Figuur 4.12: Twee verschillende versies ontwikkelde 'cold wire' detectoren om de metasta
bielenbundel mee af te scannen. In a) is gebruik gemaakt van een draaispoelmeter en in b) 
van een stappenmotor om de draad door de bundel te bewegen. Enkele belangrijke onder
delen zijn Ja)Spoel, 2a}scandraad, 3a} torsieveertjes, 4a)signaaldraad en Jb)stappenmotor, 
2b)scandraad, 3b)aandrijfband, 4)signaaldraad, 5b)eindstop switches 

is bedraagt 28.5 mm. Omdat de maximale uitslag van de draaispoelmeter slechts 2 rad be
draagt, is het scanbereik ongeveer 46 mm. Een ander nadeel van dit model is dat de wijzer 
een cirkelbeweging beschrijft waardoor de afstand tot de bron niet in alle posities gelijk is. 

Er is daarom een nieuw model ontwikkeld dat uiteindelijk ook in staat moet zijn om een 
bundelprofiel in de vertikale richting op te nemen. Bij dit model wordt de scandraad verplaatst 
met een stappenmotor gesloopt uit een floppy disc-drive. Er is voor deze stappenmotor 
gekozen vanwege zijn kleine afmeting, het grote aantal stappen per omwenteling (200) en het 
relatief grote koppel. De scandraad is ingeklemd in een teflon blokje dat door een aluminium 
sleuf kan glijden. De aandrijving geschiedt met een rubberen bandje. Het scanbereik van 
deze versie wordt beperkt door de afmeting van het gat in het inkoppelmoduul waar hij op 
gemonteerd wordt en bedraagt 46 mm. Deze afstand kan in 308 stappen afgelegd worden 
zodat het oplossend vermogen 0.15 mm is. Daar de dikte van de wijzer 0.5 mm bedraagt, 
vormt dit geen bezwaar. 

Voordat deze tweede draadscanner in gebruik genomen werd is nog geëxperimenteerd met 
een detector bestaande uit 13 draden op een onderlinge afstand van 3 mm met een dikte van 
0.1 mm. Het voordeel van deze meter, genaamd de eiersnijder, is dat in principe real time het 
koelproces bekeken kan worden. Er moeten dan wel 13 pA meters aanwezig zijn. Omdat in 
de toekomst toch meerdere pA meters gewenst zijn, is met hulp van A. Kernper [KEM 92] een 
pA versterker gemaakt. In eerste instantie was daarvoor de goedkope TL271 opamp gebruikt 
maar deze voldeed niet. Daarom is de wat duurdere (fl 70,-) AD549 opamp gekocht wat wel 
gewenste resultaat opleverde. Bijkomend voordeel is dat de responsietijd korter is dan van 
de Keithley. Men moet echter rekening houden met de ruimteladingseffecten rond de draad. 
De electronen die van de draad afkomen blijven namelijk als een wolk rond de draad hangen. 
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Om deze ruimteladingseffecten te voorkomen zijn bij de wijzer aluminium platen geplaatst 
welke op een positieve spanning van enkele honderden volts gezet worden. Hierdoor zullen de 
vrijgekomen electronen snel afgevoerd worden. Bovendien zal de achtergrond van elektronen 
die uit de bron komen, afnemen. 
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Figuur 4.13: Gemeten (x) en gesimuleerd (DJ profiel van de metastabielen bundel na de 
skimmer en definiërend diafragma op 220 mm van de bron. Op de horizontale as staat de 
positie van de wijzer ten opzichte van de bundelas. De schaal op de vertikale as is willekeurig. 

De draadscanners zijn inmiddels uitgebreid getest. Behalve te onderzoeken of de scanner 
goed functioneerde is bekeken in hoeverre het bundelprofiel te beschrijven is met de bron
verdelingsfunctie J( x, y) en de hoekafhankelijkheid van de intensiteit met cos3 ( 0). Hiertoe is 
een simulatieprogramma geschreven waarmee tevens de invloed van een slechte uitlijning van 
de bron met de skimmer en het definiërend diafragma onderzocht kan worden. Afstanden 
en diameters van diafragma en skimmer alsmede de positie van de detector kunnen ingesteld 
worden. Tenslotte is nog gekeken naar de invloed van de scansnelheid op het gemeten signaal. 

Alle testmetingen die nu gepresenteerd worden zijn verricht met de eerste versie draads
canner (draaispoelmeter). Deze bevond zich op 220 mm van de bron. Deskimmer met een 
diameter van 0.5 mm bevond zich op ongeveer 3 mm van de bron. Deze afstand is echter 
niet goed direct te bepalen. De fout in alle afstanden in de bundelrichting bedraagt dan ook 
± 2 mm! Het definiërend diafragma met een diameter van 4 mm bevondt zich op 28 mm 
± 2 mm. In figuur 4.13 zijn zowel de meting (x) als de simulatie (D) behorende bij deze 
instellingen weergegeven. Op de x-as staat de afstand tot de bundelas van de wijzer uit en 
de schaal op de y-as is willekeurig. Hoewel de overeenkomst aardig te noemen is, zijn er toch 
enkele duidelijke verschillen. Zo ligt bij de meting de piekwaarde niet op de bundelas en is de 
breedte van het profiel smaller. Beide verschillen kunnen het gevolg zijn van een foute ijking 
van de draadscanner. Bij het plaatsen van de onder atmosfeer geijkte draadscanner bestaat 
namelijk de kans dat door verdraaiing van een torsieveertje de ijking verandert. Dat de piek 
van de verdeling niet precies op de oorsprong ligt kan echter ook het gevolg zijn van een 
slechte uitlijning van de bron met skimmer en diafragma. Het smaller zijn van het profiel is 
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bovendien mogelijk het gevolg van een achtergrondsignaal van electronen. Zoals reeds vermeld 
is het signaal van de electronen 100 maal zo groot als het metastabielen signaal. Met behulp 
van magneten kunnen de electronen echter worden afgebogen. Het is echter onwaarschijnlijk 
dat geen enkel electron de draadscanner nog bereikt. Een kleine negatieve bijdrage aan het 
signaal zal dus aanwezig blijven, hetgeen ook gemeten werd. Hierdoor verdwijnt een deel van 
het profiel onder de nullijn en negatieve signalen kunnen door ons data aquisitie systeem niet 
gemeten worden. 
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Figuur 4.14: Simulaties van het bronprofiel wanneer de bron niet midden voor de skimmer 
staat. 

Een iets subtieler verschil is dat het profiel niet symmetrisch is om zijn piekwaarde. De 
rechter flank is duidelijk minder steil dan de linker flank. De oorzaak hiervan kan wederom 
een verkeerde ijking zijn. Het is echter ook mogelijk dat de bron niet precies voor het midden 
vandeskimmer staat. Deze simulatie is eveneens uitgevoerd. In figuur 4.14 is voor enkele ver
schillende transversale bronposities het te verwachten signaal weergegeven. Wanneer de bron 
slechts 0.2 mm uit het midden staat is het asymmetrisch effect reeds duidelijk waarneembaar. 

Dit effect is ook experimenteel onderzocht. De resultaten hiervan zijn in figuur 4.15 te 
vinden. De afstand van de micrometers tot de flens bedraagt 155 mm en de afstand van de 
nozzle tot de flens 334 mm. Een verdraaiing van de micrometer van 1 mm komt dus overeen 
met een verplaatsing van de bron van 2.15 mm. Ten gevolge van de balgen in de stikstof 
doorvoerleiding is dit lineair verband echter slechts geldig voor kleine afwijkingen. De balgen 
zijn namelijk zo geconstrueerd dat bron bij een grote horizontale verplaatsing ook vertikaal 
gaat uitwijken. De in de figuur vermelde waarden dienen derhalve meer als indexering dan 
als exacte positie aanduiding. 

Het verplaatsen van de piekpositie is in de metingen duidelijk zichtbaar. De piekpositie 
verplaatst per 0.1 mm verplaatsing van de bron telkens ongeveer 1.4 mm. Ook het asym
metrisch worden van het profiel komt goed overeen met de verwachtingen. Het verloop in 
hoogte van de profielen is in de metingen echter niet goed zichtbaar. Dit is waarschijnlijk 
het gevolg van de slechte horizontale verplaatsbaarheid van de thermische bron. Verdraaiing 
van de micrometer voor de horizontale verplaatsing levert ook een verplaatsing in de vertikale 
richting. De piek met de maximale hoogte is bovendien niet de meest symmetrische piek. 
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Figuur 4.15: Metingen van het bronprofiel voor verschillende tmnsversale posities van de bron. 
De verschillende profielen komen overeen met een positie t.o.v. het midden van 1} 0.5 mm, 
2} 0.4 mm, 3} 0.3 mm, 4) 0.2 mm, 5} 0 mm, 6}-0.1 mm, 7) -0.2 mm, 8}-0.3 mm, 9}-0.4 mm. 

Het lijkt alsof de horizontale verplaatsingsrichting van de bron niet samenvalt met de y-as 2 

(horizontale as) van de opstelling. Het snijpunt van beide assen lijkt bovendien niet op de 
bundelas te liggen maar rechts hiervan. Hierdoor zijn de profielen met een positieve offset 
iets hoger dan de profielen met een negatieve offset. 

Desondanks is de conclusie van alle testmetingen dat de draadscanner voldoende functi
oneert en dat de bron goed beschreven kan worden met de bronverdelingsfunctie J( x, y) uit 
hoofdstuk 5. Bovendien is het probleem van een slechte ijking in de tweede versie draadscanner 
opgelost omdat hier gebruik wordt gemaakt van een stappenmotor. 

4.6.3 De imager 

Momenteel wordt ook nog gewerkt aan een zogenaamde imager. Deze detector is in staat 
het koelproces instantaan te meten. In figuur 4.16 is deze imager schematisch weergegeven. 
Ook hier wordt gebruik gemaakt van feit dat metastabielen in staat zijn electronen uit een 
metaal vrij te maken. Nu wordt echter geen electrisch maar een optisch signaal gemeten. Dat 
gebeurt als volgt. 

Het metastabielen bombardement op het eerste gaas zal daar electronen vrijmaken. Deze 
worden met behulp van een tweede gaas dat op een positieve hoogspanning staat naar een 
scintillatie folie getrokken. De electronen maken in het folie fotonen vrij die de detector aan 
de achterkant verlaten. Deze kunnen vervolgens gedetecteerd worden. Om electronen die niet 
uit het gaas vrijgemaakt zijn te verhinderen om het folie te treffen, bevindt het geheel zich in 
een PVC cylinder en is de achterkant van de detector afgedekt met een glasplaatje. Omdat 
de elektronen in een rechte lijn naar het folie versneld worden kan de bundel plaatsafhankelijk 
geanalyseerd worden door naar de helderheid op een bepaald positie te kijken. Dit zou kunnen 
met een CCD kamera. Bij een analyse dient men echter rekening te houden met het licht dat 

2 Het rechtsdraaiend assenstelsel is zodanig gekozen dat de z-as samenvalt met de bundelas in stroomaf
waartse richting 
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Figuur 4.16: De imager. De metaslabie/en maken in het eerste gaas electronen vrij. Deze 
worden door het tweede, op hoogspanning staande, gaas naar het scintillatiefolie versneld. 
Daaruit maken de electronen fotonen vrij die gedetecteerd kunnen worden met het oog, eed 
kamera of een foton multiplier. 

uit de thermische bron komt. Dit licht kan onderdrukt worden door gebruik te maken van 
een bandfilter. Een ander probleem is de oplading van de folie. Om dit te voorkomen is tot 
nu toe zonder succes getracht een dunne goudlaagje op de folie aan te brengen. 

De bij het proefmodel gebruikte folie is de NE102A plastic scintillatie folie. Deze bestaat 
uit een oplossing van organische scintillatoren in plastic. De pulsresponsie ten gevolge van een 
electron inslag is gegeven door een convolutie van een Gauss verdeling f( a, t) en een exponent 
[LEO 78]. Het aantal geëmitteerde fotonen fotonen op tijdstip t is gegeven door 

I 

N(t) = Nof(a, t)e--; ( 4.13) 

met N0 het totaal aantal uitgezonden fotonen, a de standaarddeviatie van de Gaussverdeling 
(0. 7 ns) en r de vervaltijd (2.4 ns ). Het totaal aantal fotonen dat uitgezonden wordt is 
afhankelijk van de energie van de electronen en is in benadering gegeven door 10 fotonen 
per keV. Het spectrum van de folie is gegeven in figuur 4.17. Indien de detector in het 
pompmoduul geplaatst wordt (z ~ 780 mm) is het aantal metastabielen dat binnen het 
oppervlak van de detector valt ongeveer gelijk aan 8.3 1010 s-1 . Dit oppervlak is slechts voor 
de helft gevuld met metaal. Verondersteld dat de efficiency factor K gelijk is aan 0.3 dan is de 
electronenflux in de detector gelijk aan 1.25 1010 s-1 • Deze bereiken het scintallatiefolie bij 
een hoogspanning van 5000 V met een energie van 5 ke V zodat het totaal aantal vrijgemaakte 
fotonen per seconde gelijk is aan 6,2 1011 . Deze fotonen hebben een golflengte van ongeveer 
430 nm zodat het totale fotonensignaal gelijk is aan 0.29 J.LW en dus 0.18 n W Jmm2• Dit is met 
het oog nauwelijks meer waarneembaar. Daarom zal het eerste gaas waarschijnlijk vervangen 
moeten worden door een multi channel plate. Deze verhoogt de electronen:flux grofweg met 
een factor 10000 zodat het signaal opgeschroefd kan worden tot enkele J.LW per mm2 hetgeen 
prima te detecteren is. Voor het detecteren van de atoombundel als het drietraps koelsproces 
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Figuur 4.17: Spectrum van het NE102A plastic scintillatie/olie. De piek ligt ongeveer bij 430 
nm. 

in werking is, is er waarschijnlijk geen multi channel plate nodig omdat de bundelintensiteit 
per mm2 dan ongeveer 1000 maal hoger is dan bij het 1-traps koelproces. 



Hoofdstuk 5 

De thermische bron 

5.1 Inleiding 

Binnen de groep wordt voor de botsingsexperimenten gebruik gemaakt van een type thermi
sche bron waarbij de axiale snelheid van de (neon) atomen die deze bron verlaten ongeveer 
1100 m/s bedraagt. Een dergelijk hoge axiale snelheid bemoeilijkt echter het koelproces. Dit 
is gemakkelijk in te zien: 

-De verblijftijd van de snelle atomen in het laserveld is korter dan voor langzame atomen 
waardoor ieder atoom minder absorptie-spontane emissie cycli ondergaat. 

-Een grote axiale snelheid weegt zwaar in de Dopplerverschuiving. Nemen we wederom 
de benadering voor een kleine inkoppelhoek {30 dan kunnen we voor de resonante transversale 
snelheid schrijven 

(5.1) 

Hierbij is de laserverstemming 8 zo gekozen dat hij de Doppier verschuiving compenseert. 
Bij een hoge axiale snelheid zal de bijdrage van de tweede term groot zijn. Dit houdt in dat 
variaties in {30 ten gevolge van instelfouten zwaar doorwegen. 

-Een kleine axiale snelheid is ook handig omdat we uiteindelijk de bundel ook in axiale 
richting willen koelen. Een kleine axiale snelheid verkleint de koelweg aanzienlijk. 

-Daarnaast wordt verwacht dat de axiale snelheidsspreiding bij kleinere snelheden even
redig kleiner wordt zodat op een groter gedeelte van de atomen de maximale koelkracht 
uitgeoefend wordt. 

De eerste ontwerpen van een nieuwe thermische bron werden reeds in 1990 binnen de groep 
door Nienhuis [NIE-90] getest. Uitgangspunt voor deze bron was de in de groep gebruikte 
bron welke bestaat uit een glazen ontladingsbuis met daarin een kathode. De nozzle is niets 
anders dan een gaatje in de buis. De flens waar de bron doorheen steekt, is nu bovendien 
voorzien van stikstof doorvoeren welke verbonden zijn met een buis waardoor vloeibaar stik
stof kan stromen. Om de bron af te koelen maken de bron en stikstofleiding met behulp 
van goed warmtegeleidende litse band met elkaar thermisch contact. Dit ontwerp was echter 
niet succesvol. De reden hiervor moet gezocht worden in het feit dat de nozzle slecht wordt 
gekoeld: de warmte, geproduceerd door de ontlading, moest in de lengterichting van het gas 
afgevoerd worden. De axiale snelheid nam dan ook nauwelijks af. Daarnaast werd de litse
band bij afkoeling stijf waardoor de bron niet meer te bewegen was. Daarom is overgestapt 
naar een model waar de bron omhuld wordt door een stikstof mantel zonder gebruik te maken 

55 
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van litse band. Een uitvoerige hesehijving van de bron is te vinden in hoofdstuk 4. In figuur 
5.1 zijn zowel de oude gekoelde bron als de nieuwe gekoelde bron schematisch weergegeven. 

Versie 2.0 
u1er Litse band 

L. N 2 
0.2 mm 

Neon =======r 

L. N 2 

Versie 3.0 balg 

L. N 2 

0.127 mm 
Neon --------:------.-----~ = = = = = = =r 

L. N 2 

Figuur 5.1: Thermische bronnen, versie 2.0 en versie 3.0. De oude bron (versie 2.0) bestaat 
uit een glazen cntladingsbuis met een ingesmolten kathode. Met behulp van litse band staat 
de bron in thermisch contact met een stikstof leiding. De diameter van de uitstroomopening 
bedraagt ± 0.2 mm. Bij de nieuwe bron (versie 3.0) is de ontladingsbuis omhuld met een 
glazen stikstof reservoir. Bovendien is de nozzle van baronnitride om de warmteafvoer te 
bevorderen. De nozzle diameter bedraagt 0.127 mm. 

In dit hoofdstuk wordt een beknopte theoretische beschrijving van een thermische bron 
gegeven met behulp van een aantal karakteristieke parameters. Met deze parameters kun
nen we de metingen vervolgens analyseren. Daarnaast wordt ook aandacht besteedt aan de 
metastabielen bundel. Een volledige beschrijving van de supersone expansie is te vinden in 
[BEI 81]. In de paragraaf 5.5 worden de resultaten gepresenteerd. Met de Time-Of-Flight 
(TOF) metingen zijn naast de axiale snelheid nog meer interessante parameters bepaald. 
Voor de koelexperimenten zijn naast de axiale snelheid bijvoorbeeld ook de snelheidssprei
ding en centrale intensiteit belangrijk. Om de nieuwe bron te kunnen vergelijken met het 
oude exemplaar zijn ook TOF spectra bepaald van de oudeongekoelde bron. 

5.2 Supersone expansies 

Voor de produktie van metastabiele edelgasatomen zijn binnen de groep twee soorten bron
nen aanwezig. Allereerst is er de holle cascade boog plasma bron. Bij deze bron worden 
edelgasionen versneld in een plasma. Deze ionen kunnen een elektron invangen en door verval 
eindigen in een metastabiele toestand. De kinetische energie van deze metastabielen ligt tus
sen de 0.5 en 8 eV. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van thermische bronnen. Hier is sprake 
van een supersone expansie van een edelgas dat aangeslagen wordt door een ontlading. De 
fractie metastabielen die deze bron produceert bedraagt w-s. De kinetische energie van de 
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metastabielen ligt bij dit type bron tussen de 0.03 en 0.2 eV. Deze energieën corresponderen 
voor neon met snelheden van respectievelijk 540 en 1400 m/s terwijl de deeltjessnelheden bij 
een plasmabron rond de 4000 m/s liggen. 

Een supersone expansie is te realiseren door een gas via een laval nozzle te laten expande
ren. Een veel gebruikte dimensieloze parameter om de supersone expansie mee te beschrijven 
is het getal van Mach (Ma) dat gelijk is aan het quotient van de stroomsnelheid u en de 
geluidsnelheid van het betreffende medium. Een laval nozzle heeft een diabolo-vormige ope
ning; Het openingsoppervlak A neemt eerst af en neemt na een bepaald punt weer toe. Bij 
de binnen de groep gebruikte nozzles is het tweede deel overigens vaak niet aanwezig. Om 
het snelheidsverloop ~~ stroomafwaarts te beschrijven, kan gebruik gemaakt worden van de 
in [FTV 78] afgeleide formule 

du 

dz 
(5.2) 

De stroming van het gas in het reservoir is subsoon (Ma<1). Als dit gas de nozzle instroomt zal 
de snelheid toenemen daar de nozzle diameter afneemt. Dit gaat door totdat het Mach getal 
gelijk is aan 1. Hier ligt het zogenaamde sonisch vlak. Dit is het openingsvlak met minimale 
diameter. Hierna neemt de snelheid weer toe omdat de stroming supersoon is (Ma> 1) en 
de uitstroomopening groter wordt. Bij een supersone expansie is de vrije weglengte, dit is 
de gemiddelde afstand die een atoom aflegt tussen twee botsingen, klein in vergelijking met 
de nozzle diameter. Dit in tegenstelling tot de vrije expansie. De hoge dichtheidsgradient 
bij een supersone expansie zorgt ervoor dat de atomen als ware door andere atomen de bron 
'uitgetrapt' worden terwijl bij een vrije expansie ieder atoom afzonderlijk ongehinderd de bron 
verlaat. Dit heeft onder andere gevolgen voor de hoek afhankelijke intensiteit J(O) (s-1sr- 1) 

waarbij 0 de hoek is die de atomen met de bundelas maken. Voor een supersone expansie 
geldt I( 0) ex cos3 ( 0) terwijl voor een vrije expansie geldt I( 0) ex cos( 0). 

Deze supersone expansie wordt meestal beschreven met de volgende parameters; de deel
tjesdichtheid n en de snelheidscomponenten loodrecht ( v 1.) en evenwijdig (vil) aan de stroom
lijnen. Hier wordt de supersone bundel echter beschreven met de centrale intensiteit I(O), de 
totale deeltjesflow N, de genormaliseerde fluxverdeling in het bronvlak f( x, y) en de snelheids 
verdelingsfunctie P( v ). 

De atomen verlaten de bron door de nozzle (zie figuur 5.2). De stroom door het sonisch 
vlak van de nozzle wordt adiabatisch verondersteld [BEI 81]. De totale deeltjes flow N door 
een opening met straal Rn is daar gegeven door 

met 
1 1 2 1 

f(l) = (-)2(-)-y-1 

1+1 1+1 

(5.3) 

(5.4) 

waarbij 1 het quotient van de soortelijke warmtes is, n0 de deeltjesdichtheid in het reservoir 
(de bron) en a 0 = J(2kBTo/m) de karakteristieke reservoir snelheid met T0 de reservoir 
temperatuur en m de atoommassa. Voor neon ( 1 = 5/3 ) bedraagt J( 1) = 0.513. De straal 
Rn van de nozzle is in dit model kleiner dan de geometrische nozzlestraal Ro door het bestaan 
van een grenslaag die afhankelijk is van het Reynoldsgetal Re: 

(5.5) 
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met 

(5.6) 

De constante c blijkt ongeveer gelijk aan 0.5 [BEI 81 J te zijn. De viscositeit T/ is voor neon 
bij kamertemperatuur gelijk aan 29.7 x 10-6kg/(ms) . 

..... R -· ...._____ : t ~'<n ,....-/ stroomlijn 
---;-_1:1: 0,. ...-

-·-·-( ~ ... -:::-·-·-·-·-·-
! : ......... z 
~: ...................... 

I d 

~sonisch vlak 

Figuur 5.2: Nozzle van de thermische bron. De oorsprong van de z-as wordt genomen op de 
plaats waar alle stroomlijnen vandaan lijken te komen. Dit is op een afstand d achter het 
sonisch vlak 

Dichtbij het sonisch vlak is door de hoge dichtheidsgradient sprake van continuurn stro
ming. Hier wordt het gas sterk versneld en vinden veel botsingen plaats. Enkele nozzle 
diameters verder stroomafwaarts vindt de overgang plaats naar vrije moleculaire stroming. 
De expansie kan hier voorgesteld worden als een radiële expansie van stroomlijnen. Een 
stroomlijn stelt de gemiddelde baan van een atoom voor. De stroomlijnen lijken allemaal uit 
een punt te komen; het virtueel bronpunt. Op deze positie wordt de oorsprong van de z-as 
genomen. De afstand d tot het sonisch vlak bedraagt volgens Sherman [SHE 63] ongeveer 
d ::::: 0.15Rn. De dichtheid in dit gebied als functie van de axiale positie bedraagt 

() (
Zref)2( U )-1 n z = no -- --

z U00 

(5.7) 

De schalingsparameter Zref is voor neon gelijk aan 0.806 maal [BEI 81] de nozzle straal Rn· 
De maximale stroomsnelheid u00 is gegeven door 

Uoo = aoJ "Y ~ 1 
(5.8) 

Deze maximale stroomsnelheid zal in de praktijk echter nooit gehaald worden omdat dan de 
snelheidsspreiding gelijk aan nul zou zijn. 

Stroomafwaarts zal de dichtheid kwadratisch afnemen waardoor het aantal botsingen ver
mindert. De overgang van continuurn stroming naar vrije moleculaire stroming wordt volledig 
behandeld in het thermisch geleidings model [BEI 81]. Een goede benadering is echter het zo
genaamde 'sudden freeze' model [BEI 81] waarbij een abrupte overgang verondersteld wordt. 
Deze overgang ligt bij de zogeheten 'freezing plane' wat zich op positie ZJ bevindt. Indien 
we de rechte atoombanen vanaf z > z f extrapoleren naar het vituele bronvlak op z = 0 dan 
vinden we een verdeling van snijpunten f(x, y) welke de virtuele bron genoemd wordt. 
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Uitgaande van een enkele Boltzmannverdeling voor de snelheidcomponent loodrecht op de 
stroomlijnen welke gekarakteriseerd wordt door 

o:.l(z) = 

en een uniforme parallelle snelheid vil = u00 is deze verdeling gelijk aan 

1 -(x2+Y2) 

f(x,y)dxdy=7rR
2

e R2 dxdy 

met de virtuele bronstraal R gegeven door 

R = z a.1(z) 
Uoo 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 

Indien er sprake is van moleculaire stroming, dit houdt in dat de atomen onderling nauwelijks 
meer botsen, is de virtuele bronstraal een constante. Het product za.1(z) moet dan dus 
constant zijn. 

Een meer nauwkeurige beschouwing van de botsingsprocessen [BEI 81] leert echter dat 
er sprake is van twee virtuele bronstralen, een brede en een smalle. De verdeling met de 
smalle virtuele bronstraal omvat de meerderheid van de atomen en is het gevolg van een 
botsingsvrije expansie. Alle atomen die echter botsen verdwijnen uit deze verdeling en worden 
als een afzonderlijke populatie beschouwd. De verdeling van deze populatie zal een veel hogere 
karakteristieke snelheid loodrecht op de stroomlijnen hebben ( o:.i) wat resulteert in een veel 
bredere virtuele bronstraal Rz. 

De verdelingsfunctie J( x, y) is dan ook opgebouwd uit twee gauss verdelingen met voor
factoren c1 en c2 en bronstralen R1 en R2. De som van de voorfactoren is gelijk aan één. 

Voor de virtuele bronstralen worden de volgende formules gehanteerd; 

R/ Zref 

parameter 

ql 
qz 
q3 
q4 

ql(=:f100)q2 

q3(=:f100) + q4 

R1 Rz 
4.82 20 
0.26 0 a) 

0.15 
0.241 

(5.12) 

(5.13) 

Tabel 5.1: Experimentele waarden voor de virtuele bronstralen zoals bepaald door Beijerinck 
et. al. voor kleine :=: waarden. Opm. a) Deze parameter werd nul gesteld bij de analyse. 

Hierbij is de :=: de zogenaamde bronparameter. In deze dimensieloze parameter zijn de 
fysische parameters Rn, T0 , p, en C6 verwerkt volgens 

~ ~ c6 1 
=- = 3.189V ---::;-----

1
-zrefno( kBTo )3 (5.14) 

De Van der Waals constante C6 voor neon bedraagt C6 = 0.62810-78 Jm6
• De waarden voor 

qi met i= 1, ... , 4 voor beide bronstralen staan vermeld in tabel 5.1. 
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5.3 De parallelle snelheidsverdeling 

De parallelle snelheidsverdeling van een supersonische expansie wordt in eerste benadering 
gegeven door de verschoven Maxwell-Boltzmann verdeling 

-(vÏu)2 
b V a 

PMB(v)dv= r:;;-e 11 dv auy7r u 
( 5.15) 

waarbij b een normalisatie constante is, u de stroomsnelheid en au j(2kB~I)fm de ka

rakteristieke snelheid die de spreiding aangeeft. De temperatuur van het gas T11 is dus een 
maat voor de breedte van de snelheidsverdeling. Een correctie op vergelijking (5.15) is de 
vermenigvuldiging van de Maxwell- Boltzmann verdeling met Hermite polynomen vanaf orde 
3 ((BEI 83]). 

P(v)dv = PMB(v)(1 + Lai1ti(v- u))dv 
i>3 au 

(5.16) 

De gewichtsfactoren ao, a1 en a2 worden nul gesteld . Een nulde orde correctie verandert 
namelijk alleen de intensiteit, een eerste orde correctie verandert de stroomsnelheid u en een 
tweede orde correctie verandert de spreiding au. De Hermitepolynomen zijn gelijk aan 

(5.17) 

De Hermitepolynomen van orde 1 t/m 4 staan uitgeschreven in appendix C. In figuur 5.3 
is een voorbeeld van een Time-Of-Flight spectrum te zien. Op de horizontale as staat de 
aankomsttijd uit en op de verticale as het aantal op dat tijdstip getelde metastabielen. De 
snelheid is omgekeerd evenredig met de aankomsttijd. Bij het spectrum (blokjes) staan te
vens twee fits aangegeven. De getrokken lijn met ruitjes is een zuivere Boltzmann fit en de 
getrokken lijn met plusjes is een Boltzmann Hermite fit. Aan het residu is duidelijk te zien 
dat de Boltzmann Hermite fit significant beter is dan de zuivere Maxwell-Boltzmann fit. Een 
belangrijke parameter die uit de fit bepaald kan worden is de speedratio. Dit getal dat de 
gepiektheid van de snelheidsverdeling beschrijft, is gedefinieerd als 

(5.18) 

en hangt volgens Beijerinck et. al. (BEI 81] alleen af van de dimensieloze bronparameter 3 
volgens 

s = 3.13(::)0
•
545 (5.19) 

4 

Voor de koelexperimenten is een zo hoog mogelijk speedratio gewenst. Dan is de spreiding in 
de axiale snelheid namelijk minimaal zodat efficiënt gekoeld kan worden. Een hoog speedratio 
kan volgens formule (5.19) en formule (5.14) in combinatie met de ideale gaswet bereikt 
worden met een grote nozzlestraal Rn of een hoge druk p. De bronparameter is namelijk 
evenredig met RnP· De gasflow N gaat echter met R;p. Een hoge gasflow zorgt voor een 
verhoogde deeltjesdichtheid in de bronkamer en door interactie met het achtergrondgas zal 
de intensiteit / 0 afnemen (zie paragraaf 5.4). Om een hoog speedratio te bereiken is het 
daardoor verstandiger om de druk te verhogen en de nozzlestraal te verkleinen, zodat bij 
gelijke gasbelasting het produkt RnP groter kan zijn. 
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Figuur 5.3: a) TOF spectrum van een thermische bron (D ). De zuivere Boltzmann fit (<>) is 
duidelijk minder goed dan de Boltzmann-Hermite fit ( + ). b) het residu van beide fits. 

5.4 De metastabielen produktie 

Bij de koelexperimenten wordt gebruik gemaakt van metastabiel neon. Dit wordt verkregen 
door excitatie van een supersone expansie met behulp van elektronen. Hiertoe wordt een 
kathode in de ontladingsbuis aangebracht en fungeert de skimmer, dit is een kegelvormig 
metalen plaatje met een gat erin, behalve als vacuüm-technische scheiding tussen de expan
siekamer en de rest van de opstelling tevens als anode voor de ontlading door deze aan aarde 
te leggen (fig. 5.4). Voor de experimenten is de intensiteit en de snelheidsverdeling van de 
metastabiele atomen belangrijk. Om deze te bepalen gaan we uit van de centrale flux Ina(O) 
(s-1sr-1 ) na de skimmer. De centrale metastabielen intensiteit I~a(O) zal evenredig zijn met 
I na {0). 

(5.20) 

De centrale intensiteit Ina(O) is gelijk aan de centrale intensiteit van J(O) van de vrije supersone 
expansie maal enkele correctiefactoren. 

(5.21) 

De transmissiefactor tskim is gelijk aan de integraal van de virtuele bronverdeling over het 
oppervlak van de skimmeropening. De transmissiefactor tres geeft de bundel verzwakking 
ten gevolge van botsingen tussen metastabielen en atomen in het gebied tussen de nozzle 
en de skimmer. Deze factor is opgebouwd uit twee bijdragen. Ten eerste zijn er botsingen 
met achtergebleven atomen in de expansiekamer. Deze bijdrage neemt lineair toe met Z 8 , 

de nozzle-skimmer afstand. Daarnaast vinden er botsingen plaats met deeltjes die door de 
skimmer teruggekaatst worden, de zogenaamde skimmer interactie. Deze bijdrage neemt snel 
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Figuur 5.4: Schematische weergave van de ontlading. Het neon expandeert door de nozzle 
richting skimmer en ondervindt een elektronen bombardement tussen kathode en anode. De 
kathode staat op -500 V en de anode hangt aan aarde 

af met toenemende nozzle-skimmer afstand. Bovendien is de skimmer zoals reeds vermeld ke
gelvormig waardoor de atomen niet rechtstreeks teruggekaatst worden. Ook wordt met deze 
vorm opeenhoping van atomen rond de skimmeropening voorkomen. Door de twee verschil
lende bijdragen aan tres kan men daarom een ideale skimmerafstand verwachten. Metingen 
van Verheijen [VER 84] hebben dit ook aangetoond. Behalve variatie van z8 werd ook de 
reservoir druk gevariëerd. Zowel bij variatie van druk als z8 werd een optimum gevonden. 
De fractie f bedroeg bij deze metingen ongeveer 10-5 waardoor de centrale metastabielen 
intensiteit gelijk was aan 1014s-1sr-1 • 

5.5 Resultaten TOF metingen 

Er zijn TOF spectra opgenomen van drie bronnen: de oude bron (versie 2.0) en de nieuwe 
bron (versie 3.0) zowel ongekoeld als gekoeld. In figuur 5.5 staat van iedere bron een TOF 
spectrum afgebeeld. Bron 2.0 is aangegeven met ( o ), bron 3.0 ongekoeld met ( +) en bron 
3.0 gekoeld met (D). Deze conventie wordt gedurende de gehele paragraaf, tenzij expliciet 
vermeld, aangehouden. Op de x-as van figuur 5.5 staat niet de snelheid uit maar de looptijd 
uitgedrukt in een kanaalnummer. De kanaaltijd, dit is tijd dat een bepaald kanaal geopend 
is en gevuld kan worden met counts, bedroeg 100 J.lS. De looplengte, dit is de lengte tussen 
het chopperblad en de detector, is 1474±1.5 mm. De snelheid vil van de metastabielen is nu 
in eerste instantie als volgt te bepalen. 

vu = kanaalnummer * kanaaltijd 
looplengte 

(5.22) 

Om de exacte snelheid te bepalen moet nog gecorrigeerd worden voor het feit dat de top van 
de lichtpiek niet precies op t=O ligt. De lichtpiek is de signaalpiek die veroorzaakt wordt door 
de UV-fotonen uit de bron die door de chopper worden doorgelaten. In het door Nienhuis 
([NIE-90]) geschreven fitprogramma is deze correctie wel meegenomen. 

De belangrijkste conclusie die uit figuur 5.5 getrokken kan worden is dat de parallelle 
snelheid bij koeling met vloeibare stikstof inderdaad afneemt want de piek van de snelheids-
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Figuur 5.5: TOF spectra van drie verschillende bronnen met (o ): de oude thermische bron, 
( + ): de nieuwe thermische bron ongekoeld en (D ): de nieuwe thermische bron gekoeld met 
vloeibaar stikstof. Op de x-as staat in feite de aankomsttijd uit van de deeltjes in plaats van 
de snelheid. Duidelijk is dus dat het koelen met vloeibaar stikstof het gewenste effect oplevert: 
De snelheid neemt beduidend af. 

verdeling ligt bij een hoger kanaalnummer. De hoogte van de piek is echter lager dus de 
countrate van de gekoelde bron lager is dan van de ongekoelde bron. Hierbij dient men echter 
wel te beseffen dat de gemiddelde snelheid van de bij de detector arriverende deeltjes lager is. 
Vergelijken we de nieuwe ongekoelde bron met de oude ongekoelde bron dan zien we we dat 
de piekwaarde van de oude bron hoger is en bij een lager kanaalnummer ligt. De intensiteit 
van deze bron is dus hoger en de snelheid groter dan van de nieuwe ( ongekoelde) bron. Met 
behulp van het fitprogramma kan behalve de gemiddelde snelheid ook andere karakteristieke 
parameters van de bron zoals speedratio, reservoir temperatuur en gas temperatuur bepaald 
worden. Om het gedrag van de bron onder verschillende condities te onderzoeken zijn aan 
iedere bron een tweetal meetseries verricht: een waarbij de druk gevariëerd werd en een waar
bij de stroom gevarëeerd werd. De resultaten van deze series zullen nu besproken worden 
waarbij eerst naar de drukvariatie gekeken wordt. De resultaten van deze metingen staan in 
de tabellen 5.2 en 5.3. 

Bij de parameters in de tabellen 5.2 en 5.3 zijn terwille van de overzichtlijkbeid geen fouten 
bij de punten aangegeven. De fout in aflezing van de stroom bedraagt ± 0.2 mA en de fout 
in de aflezing van de druk is typisch ±1 Torr. De fouten van de afgeleide fysische parameters 
worden bepaald door de kwaliteit van Maxwell-Boltzmann fit met een Hermite correctie die 
van de TOF spectra gemaakt wordt. Statistische fluctuaties in de telsnelheid hebben gevolgen 
voor al deze parameters. Een schatter voor deze fout is de wortel van het aantal counts. Deze 
bedroeg typisch 70 kHz, de kanaaltijd 100 ps en er werden 1000 meetslagen per TOF kanaal 
gemaakt. De fout in de telsnelheid is hierdoor gelijk aan 1.2 %. De fouten in de karakteristieke 
bronparameters ten gevolge van telsnelheidfluctuaties zijn dus te verwaarlozen klein. 
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Bron 2.0, stroom meting, p=55 Torr 

I u s l~a(O) To Tu Na) Nbl /3 /4 

(mA) (m/s) 1012 (s-1sr-1) (K) (K) 1016 (s-1) 1016 (s-1) 

4 1016 4.70 2.21 535 57 323.45 1061.05 0.0216 0.0132 
5 1024 4.55 2.48 546 61 323A5 1050.20 0.0184 0.0141 
6 1032 4.47 2.62 556 64 323.45 1040.70 0.0183 0.0146 
7 1041 4.40 2.76 567 68 323.45 1030.66 0.0180 0.0149 
8 1052 4.36 2.90 580 70 323.45 1019.28 0.0209 0.0142 
9 1062 4.33 3.11 592 73 323.45 1008.89 0.0241 0.0136 

10 1076 4.30 3.26 608 76 323.45 995.38 0.0279 0.0124 
11 1086 4.24 3.38 621 79 323.45 985.29 0.0264 0.0126 
12 1094 4.16 3.52 632 84 323.45 976.33 0.0245 0.0136 
13 1105 4.05 3.57 648 90 323.45 964.60 0.0202 0.0154 
14 1108 3.72 3.98 661 107 323.45 954.69 0.0060 0.0199 
14 1113 3.71 4.01 668 109 323.45 949.95 0.0072 0.0193 
15 1134 3.98 3.85 684 98 323.45 938.50 0.0257 0.0144 
16 1146 3.97 3.89 699 101 323.45 928.18 0.0294 0.0134 

Bron 3.0 ongekoeld, stroommeting, p=41 Torr 
2 926 4.08 1.12 454 62 318.18 348.40 0.0180 0.0157 
3 930 4.03 1.34 459 64 318.18 346.37 0.0173 0.0157 
4 934 4.01 1.43 464 66 318.18 344.64 0.0177 0.0157 
5 938 3.96 1.52 468 68 318.18 342.98 0.0160 0.0164 
6 942 3.90 1.63 474 71 318.18 341.11 0.0150 0.0173 
7 946 3.89 1.72 478 72 318.18 339.56 0.0160 0.0169 
8 95::J 3.82 1.74 483 75 318.18 337.72 0.0134 0.0180 
9 954 3.80 1.78 488 76 318.18 335.92 0.0142 0.0179 
10 959 3.80 1.83 493 77 318.18 334.32 0.0157 0.0179 
11 963 3.77 1.88 498 79 318.18 332.56 0.0153 0.0178 
12 966 3.72 1.95 503 81 318.18 331.10 0.0141 0.0183 
13 971 3.76 2.04 507 81 318.18 329.77 0.0185 0.0171 
14 973 3.72 2.14 511 83 318.18 328.55 0.0170 0.0178 
15 976 3.66 2.25 515 86 318.18 327.06 0.0136 0.0189 
16 982 3.67 2.35 521 87 318.18 325.24 0.0164 0.0181 

Bron 3.0 gekoeld, stroommeting, p=13 Torr 
1 485 4.18 0.36 124 16 317.62 222.06 -0.0260 0.0355 
2 497 4.13 0.53 131 18 317.62 216.55 -0.0168 0.0326 
3 508 3.94 0.67 137 20 317.62 211.16 -0.0178 0.0325 
4 518 3.95 0.70 143 21 317.62 206.81 -0.0066 0.0293 
5 528 3.87 0.80 149 23 317.62 202.58 -0.0049 0.0287 
6 537 3.81 0.86 154 24 317.62 199.13 -0.0024 0.0271 
7 543 3.79 0.90 158 25 317.62 196.70 0.0011 0.0263 
8 550 3.78 0.93 163 26 317.62 194.04 0.0039 0.0252 
9 557 3.64 0.95 168 28 317.62 190.97 0.0006 0.0260 

10 566 3.61 0.98 174 30 317.62 187.87 0.0038 0.0258 
11 573 3.70 1.02 177 29 317.62 185.85 0.0155 0.0223 
12 577 3.51 1.07 182 33 317.62 183.54 0.0023 0.0256 
13 585 3.57 1.07 186 33 317.62 181.47 0.0142 0.0231 
14 590 3.48 1.13 190 35 317.62 179.39 0.0101 0.0240 
15 595 3.44 1.15 194 36 317.62 177.64 0.0097 0.0242 
16 601 3.32 1.14 199 39 317.62 175.36 0.0015 0.0268 

Tabel 5.2: Resultaten TOF metingen met stroomvariatie. a) bepaald met drukval over capil
lair, b) bepaald met gemeten nozzlestraal 
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Figuur 5.6: De parallelle snelheid als functie van a) de druk en b) de ontladingsstroom voor 
( o) bron 2. 0 ongekoeld, ( +) bron 3. 0 on gekoeld en (D) bron 3. 0 gekoeld. 

In figuur 5.6 is het belangrijkste resultaat, het verlagen van de parallelle snelheid, nogmaals 
duidelijk te zien. De snelheid van de metastabielen uit bron 3.0 is ongekoeld allOOm/slager 
dan van bron 2.0. Gekoeld wordt de parallelle snelheid nog eens 400 m/s lager. Zoals voor 
bron 2.0 en bron 3.0 duidelijk te zien is, neemt de snelheid als functie van de druk eerst toe 
en verzadigt voor hoge drukken. Dit verschijnsel is te verklaren indien gekeken wordt naar 
formule (5.23) voor enthalpiebehoud. Omdat de loodrechte temperatuur te verwaarlozen 
ten opzichte van de evenwijdige temperatuur draagt alleen de laatste bij aan de enthalpie. 
Enthalpie behoud levert derhalve 

(5.23) 

Deze formule wordt tevens gebruikt om uit experimentele gegevens de reservoir temperatuur 
te bepalen. De reservoirtemperatuur is dus een som van een snelheidsterm en de snelheids
spreiding van de atomen in de bundel. 

Uit (5.23) zien we dat een snelheidsverhoging een verlaging van de snelheidsspreiding 
levert. Op een bepaald moment zal er dus geen verhoging meer mogelijk zijn omdat de 
spreiding een minimale waarde bereikt. Bij de gekoelde bron is dit verzadigingspunt niet 
gemeten omdat de gasbelasting in het bronvat te hoog werd. De voorvacuüm druk bedroeg in 
dat geval 6 10-1 mbar. Deze grote gasbelasting wijst erop dat de nieuwe bron lekt. Verderop 
in deze paragraaf zal dit nader onderzocht worden. 

Een andere zeer interessante parameter voor het laserkoelen is de speedratio. Dit neemt 
toe bij toenemende druk hetgeen wederom duidelijk wordt als we kijken naar de formule 
voor enthalpiebehoud. Zoals we net zagen neemt de snelheid toe bij toenemende druk. De 
gastemperatuur (en dus ook de spreiding) neemt af. De speedratio (vgl. 5.18) neemt dus 
toe. In principe kan de speedratio dus oneindig worden. De gastemperatuur is dan 0 K en de 
stroomsnelheid u is dan gelijk aan u00 • Bij de thermische bron is echter een bovengrens aan 
de speedratio. Deze wordt veroorzaakt door de elektronen uit de ontlading. Op een bepaald 
moment zal de snelheidsspreiding zo klein worden dat de impulsoverdracht van de elektronen 
aan de atomen dominant wordt. Dit is precies wat we bij de gekoelde bron zien gebeuren. 
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Bron 2.0, druk meting, 1=10 mA 

p u s l~a(O) To Tn Na) NîiT 1'3 1'4 
(Torr) (m/s) 1012 (s-1sr-1) (K) (K) 1016 (s-1) 1016 (s-1) 

23 1023 2.89 3.40 600 152 109.27 417.70 0.0315 0.0141 
30 1064 3.20 3.90 631 134 138.99 529.51 0.0337 0.0134 
36 1077 3.41 3.90 636 120 171.81 649.00 0.0322 0.0139 
42 1083 3.57 3.80 637 112 234.46 749.60 0.0244 0.0161 
51 1090 3.91 3.61 634 94 30Q.48 913.87 0.0176 0.0167 
58 1099 4.31 3.43 634 79 359.92 1035.81 0.0250 0.0129 
65 1103 4.62 3.16 633 69 410.72 1158.51 0.0253 0.0121 
74 1107 5.01 2.82 630 59 519.01 1323.37 0.0233 0.0122 
80 1109 5.12 2.58 632 57 566.34 1424.15 0.0187 0.0129 
88 1109 5.44 2.36 628 50 616.74 1571.59 0.0163 0.0125 
95 1111 5.59 2.30 629 48 637.02 1692.86 0.0162 0.0117 
103 1113 5.92 1.86 628 43 736.11 1837.31 0.0153 0.0112 
114 1116 6.28 1.58 629 38 848.48 2039.94 0.0145 0.0105 
123 1121 6.53 1.34 632 36 892.00 2197.44 0.0137 0.0102 

Bron 3.0 ongekoeld, druk meting, 1=10 mA 
13 872 2.24 1.26 480 183 93.43 103.55 -0.0005 0.0248 
15 903 2.34 1.38 496 167 69.35 120.33 0.0079 0.0224 
17 902 2.45 1.70 493 163 103.54 139.26 -0.0056 0.0268 
17 912 2.43 1.53 507 171 87.87 137.33 -0.0061 0.0269 
22 929 2.81 1.94 499 132 135.20 175.41 0.0158 0.0201 
23 941 2.86 1.81 510 131 145.69 182.68 0.0117 0.0210 
26 941 2.95 2.07 505 123 179.49 211.08 0.0093 0.0216 
29 953 3.04 1.86 513 119 177.16 227.59 0.0101 0.0214 
33 967 3.37 1.94 515 99 247.28 263.57 0.0209 0.0174 
38 974 3.54 1.89 516 92 283.61 299.54 0.0157 0.0183 
44 980 3.81 1.87 515 80 405.59 354.36 0.0147 0.0179 
52 986 4.14 1.77 514 69 459.13 418.43 0.0151 0.0167 
57 988 4.36 1.75 512 62 537.81 455.84 0.0170 0.0152 
63 1121 6.53 1.34 632 36 611.86 451.23 0.0138 0.0102 
68 991 4.76 1.55 509 52 716.88 548.16 0.0166 0.0142 
74 992 4.93 1.43 508 49 811.26 594.71 0.0165 0.0134 
80 994 5.09 1.27 508 46 911.42 640.34 0.0143 0.0139 
84 994 5.23 1.21 507 44 1020.98 677.76 0.0138 0.0131 
91 1052 4.36 2.90 580 70 1084.79 684.99 0.0209 0.0143 

Bron 3.0 gekoeld, druk meting, 1=10 mA 
9 547 2.71 0.93 175 49 104.22 124.62 -0.0401 0.0508 

13 558 3.48 0.97 170 31 225.52 173.87 -0.0005 0.0286 
15 570 3.95 0.10 173 25 345.23 211.48 0.0094 0.0226 
19 583 4.59 0.91 177 20 510.56 263.69 0.0125 0.0175 
24 591 4.90 0.81 180 18 838.38 322.64 0.0108 0.0165 
29 600 5.13 0.67 185 17 1005.24 379.11 0.0110 0.0155 
34 610 5.33 0.48 190 16 1319.08 448.44 0.0115 0.0133 

Tabel 5.3: Resultaten TOF metingen met drukvariatie. a) bepaald met drukval over capillair, 
b) bepaald met gemeten nozzlestraal 
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Hier zien we de speedratio afvlakken bij hogere druk terwijl voor de ongekoelde bronnen de 
speedratio door blijft stijgen. De asymptotische waarde van de speedratio bij de gekoelde 
bron blijkt ongeveer 6 te zijn. Bij een snelheid van 600 m/s is dit een spreiding van 100 m/s. 
Zoals door Driessen [DRI 93] vermeld is dit ongeveer de snelheid die hoort bij een elektron 
van 20 eV. 

De snelheid als functie van de stroom neemt voor àlle bronnen eveneens toe met toene
mende stroom. De ontlading draagt dus duidelijk wel bij tot de parallelle snelheid van de 
metastabielen. De ontlading beïnvloedt op twee manieren de expansie. Ten eerste botsen 
elektronen op hun baan van kathode naar anode met de neon atomen. Behalve dat ze deze 
kunnen exciteren, vindt er ook impulsoverdracht plaats. Daarnaast zorgt het ontwikkelde 
vermogen voor opwarming van het gas. Dit vermogen is bij een ontladingstroom van 10 mA 
ongeveer gelijk aan 4 W. Voor de ongekoelde bronnen is de snelheidstoename lineair met de 
stroom waarbij de richtingscoëfficiënt van bron 2.0 (10.8 m/s per mA) groter is dan van bron 
3.0 ( 4.1 m/s per mA). De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de ontwikkelde warmte bij 
bron 3.0 beter afgevoerd wordt. Voor de gekoelde bron is de snelheidstoename niet lineair en 
verloopt in het gemeten stroominterval (bij oplopende stroom) van 10.8 m/s per mA naar 5.6 
m/s per mA. Het afkoelen van de bron geeft dus een duidelijk verschil in snelheidstoename 
bij lage stromen. Blijkbaar gedraagt de gekoelde bron zich bij lage stromen anders dan on
gekoeld. Dit effect, zoals dadelijk bij het bestuderen van de Hermite polynomen zal blijken, 
kan te maken hebben met afwijkingen van het thermisch evenwicht voor lage stromen. Uit 
tabel 5.2 blijkt dat de speedratio daalt als functie van de stroom. In figuur 5.6b zagen we 
de snelheid als functie van de stroom stijgen voor toenemende stroom. De extra energie gaat 
dus niet zozeer in de snelheidsverhoging maar in de snelheidsspreiding van het gas zitten. Als 
functie van de stroom stijgt de reservoir temperatuur van alle bronnen. Bij de oude bron is 
de stroomafhankelijkheid echter het sterkst (14.2 K per mA). De stijging van de nieuwe bron 
bedraagt zowel gekoeld als ongekoeld 5 K per mA. Dit betekent dat de ontwikkelde warmte 
bij de nieuwe bron beter afgevoerd wordt dan bij bron 2.0 hetgeen precies is wat we wilden 
bereiken met de boron nitride nozzle. De warmtegeleidingscoëfficiënt van dit materiaal is 
bijna 30 maal hoger dan van glas. Voor glas is de warmtegeleidingscoëfficiënt gelijk aan 0.8 
J/(sKm) en voor Boron nitride bedraagt deze 23.5 J/(sKm). De gas temperatuur blijkt line
air met de stroom op te lopen. De richtingscoëfficiënt van beide bronnen zijn echter duidelijk 
verschillend. Voor bron 3.0 bedraagt deze zowel gekoeld als ongekoeld 1.7 K/mA terwijl deze 
voor bron 2.0 gelijk is aan 4.75 K/mA. De snelheidsspreiding van bron 2.0 neemt dus bij toe
nemende stroom ongeveer drie maal zo snel toe als bij de nieuwe bron. De snelheidstoename 
was echter ook groter dan bij bron 3.0. Het verhogen van de stroom heeft ten gevolge van de 
slechtere warmtegeleiding gewoon meer effect op de bron. 

In figuur 5.7 is de centrale intensiteit I(O) van de snelheidsverdeling uitgezet tegen de 
flow. De flow is bepaald met behulp van de formule (5.3). De bronstraal van bron 2.0 was 
echter niet goed bekend en werd gelijk aan 0.1 mm gesteld. Zoals dadelijk zal blijken is deze 
schatting te groot zodat de curve in figuur 5. 7 van de oude bron iets naar rechts is verschoven. 
De centrale intensiteit kon bepaald worden dankzij de aanwezigheid van een diafragma van 1 
mm diameter in de bundel op een afstand van 750 mm. De detectie efficiency is gelijk aan één 
gesteld. In werkelijkheid bedraagt deze ongeveer 0.3 zodat de centrale intensiteit ruim drie 
maal zo hoog is. In principe geldt er een lineair verband tussen de centrale intensiteit en de 
gasflow: Een constante fractie van ongeveer 10-5 van de totale flow bestaat uit metastabiele 
atomen. Dit lineair verband is met een stippellijn in de figuur aangegeven. We zien alle drie 
de bronnen al snel afbuigen van deze lijn en bij nog hogere flows neemt de metastabielen 
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Figuur 5.7: intensiteit J(O) van de metastabielen bundel als functie van de gasflow N waarbij 
de gasflow bepaald is met behulp van de bekende nozzlestralen. Door interactie met het achter
grondgas zal het verband tussen gasflow en metastabielenintensiteit bij een bepaalde flow niet 
meer lineair zijn. Bij de nieuwe bron, zeker wanneer hij gekoeld wordt, gebeurt dit blijkbaar 
eerder dan bij de oude bron. 

intensiteit af van iedere bron. De grootte van de flow waarbij dit gebeurt, verschilt echter 
behoorlijk. Het afbuigen wordt veroorzaakt door de toename van de wisselwerking met het 
achtergrondgas. Hierdoor worden metastabielen al tijdens de expansie vernietigd. Hierbij 
moet wel opgemerkt worden dat de excitatiekans en de skimmer interactie ook afhankelijk 
zijn van de dichtheid. De oude bron volgt het langst de gestippelde lijn. Bij de nieuwe bron 
wordt de interactie met het achtergrondgas eerder dominant. Als de nieuwe bron afgekoeld 
is, bevindt zelfs geen enkel meetpunt zich nog op de verwachte lijn! De optimale druk blijkt 
voor de gekoelde bron bij 15 Torr te liggen, bij de ongekoelde bron 3.0 bij 30 Torr en bij 
bron 2.0 zelfs bij 40 Torr. Het verschil tussen de oude en nieuwe bron kan deels verklaard 
worden door het feit dat de interactie met het achtergrondgas sterk van de afstand tussen 
nozzle en skimmer afhangt. Bovendien kan bij de oude bron door zijn kompakte afmetingen 
wellicht het gas beter afgepompt worden. Dit verklaart echter niet het grote verschil tussen 
de nieuwe bron in de gekoelde en ongekoelde situatie. Bovendien was het de nozzle-skimmer 
afstand bij de nieuwe bron zeker niet veel groter dan bij de oude bron. De dichtheid in het 
expansievat is groter dan verwacht van een nozzle met straal van 63.5 J.Lm. Dit betekent dat 
er bij de nieuwe bron naast een flow door de nozzle ook nog een lek aanwezig is waardoor 
de dichtheid in de expansiekamer sneller dan verwacht toeneemt. De reden van het lek is de 
losse nozzle. Bij toenemende druk komt deze nozzle van de glazen ontladingsbuis los omdat 
de veerconstante van de aantrekveertjes te klein is. De atomen verlaten nu de bron niet meer 
alleen via de nozzle maar ook langs de zijkant. Dit effect neemt toe bij een hogere inlaatdruk. 
Bovendien is het lek bij de afgekoelde bron groter dan bij de ongekoelde. De reden hiervan is 
dat de veerconstante van de aantrekveertjes bij lage temperaturen significant afneemt. Ook 
het gedrag bij lage temperaturen van de contact pasta die tevens als plakmiddel dient, is niet 
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bekend. 
Om het nozzlegedrag te onderzoeken is tijdens de metingen de drukval gemeten over een 

capillair in het gasinlaatsysteem van 50 mm lang met een diameter van 0.3 mm dat tussen het 
gasfles en de bron geplaatst is. Een dergelijk capillair wordt veelal gebruikt om de continuïteit 
van de gasflow te vergroten. Het geleidingsvermogen C1 [1/s/Torr] van dit capillair is bepaald 
door Vlugter [VLU 75] en is voor neon gelijk aan 8.5 io-6 1/s/Torr. De gasstroom J [J/s] 
door het capillair is gegeven door 

(5.24) 

waarbij p1 de druk voor het capillair is en p0 de druk na het capillair. Deze gasstroom 
expandeert dan vervolgens door de nozzle de expansiekamer in. De thermische energie van 
deze van deze atomen is gelijk aan ~kBT waarbij de temperatuurT 293 K bedraagt. Indien To 
en p0 bekend zijn is met formule (5.3) uit de gasstroom de deeltjesstroom N te bepalen. Deze 
is echter ook de bepalen met behulp van de reservoirdruk, -temperatuur en de nozzlestraal. 
Door deze te vergelijken, kan het lek kwantitatief onderzocht worden. De deeltjesstroom door 
het capillair is namelijk de totale N terwijl de met de druk, temperatuur en nozzlestraal 
bepaalde deeltjesstroom de verwachteN door de nozzle belichaamt. 

Helaas is het geleidingsvermogen van het capillair niet drukonafhankelijk. Bij hogere 
drukken treedt in het capillair een grenslaageffect op dat het geleidingsgedrag van het capil
lair verlaagt. In plaats van een constant geleidingsvermogen levert dit een drukafhankelijk 
geleidingsvermogen C(p ). Door de introductie van een slipcoëfficiënt C2 kan het geleidings
vermogen volgens [VLU 75] geschreven worden als 

(5.25) 

Bij de berekeningen is deze slipcoëfficiënt echter niet meegenomen omdat deze voor neon niet 
bekend was. 

In figuur 5.8 staat de deeltjesflow N als functie van de druk waarbij niet alleen de flow 
behorende bij de gasstroom maar ook de flow behorende bij de gemeten nozzlestraal uitgezet 
is. Het verschil is een maat voor de grootte van het lek. Voor bron 2.0 is de flow lager dan 
verwacht voor een nozzle van 0.1 mm. Blijkbaar is de afschatting van de nozzlestraal te groot 
of klopt de waarde van C(p) niet. De nozzlestraal van deze bron was echter niet goed te 
bepalen. Wanneer een nozzlestraal van 65 J.Lm genomen wordt, is de flow berekend met de 
drukval over het capillair wel gelijk aan de flow berekend met de nozzlestraal (zie figuur 5.8b ). 
Voor de nieuwe bron is de flow echter groter dan verwacht. In dit geval is de nozzlestraal 
nauwkeurig opgemeten (Rn = 63.5 J.Lm ± 0.5 J.Lm) dus dit kan niet de oorzaak zijn. Voor 
lage drukken komen de waarden goed overeen maar voor toenemende druk wordt het verschil 
steeds groter. Bij de gekoelde bron is dit effect nog duidelijker zichtbaar. Het verschil kan als 
schatting gebruikt worden voor de atomen die de bron niet door de nozzle verlaten. Op grond 
van deze analyse kan met zekerheid gesteld worden dat de aantrekveertjes van de nieuwe bron 
niet sterk genoeg zijn om de nozzle strak tegen het glas gedrukt te houden, zeker niet wanneer 
de bron afgekoeld wordt. 

Om te kijken in hoeverre er sprake is van thermisch evenwicht kan gekeken worden naar de 
coëfficiënten van de Hermite polynomen. Het asymmetrische Hermite polynoom van orde drie 
geeft aan in hoeverre de snelheidsverdeling in de staarten afwijkt van thermisch evenwicht. 
Een positieve coëfficiënt betekent dat er meer lanzame en minder snelle deeltjes zijn dan op 
grond van thermisch evenwicht verwacht mochten worden. Een negatieve coëfficiënt geeft juist 
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Figuur 5.8: De flow [s- 1} als functie van de druk bepaald op twee manieren:l (o) met behulp 
van de geschatte bronstraal, 2 (D) met behulp van de gasstroom door het capillair. Figuur 
a) bron 2.0 met Rn= 100 11m, b) bron 2.0 met Rn= 65 11m, c) bron 3.0 ongekoeld en c) 
bron 3.0 gekoeld. Het verschil tussen beide bepalingen bij bron 3.0 wordt veroorzaakt door de 
hoeveelheid atomen die de bron niet door de nozzle verlaten. 

het omgekeerde weer. Het symmetische Hermite polynoom van orde vier is positief in het 
centrum en negatief in de staarten. Een positieve coëfficiënt betekent dat meer metastabielen 
dan verwacht een gemiddelde snelheid hebben. In het kort zullen nu de Hermite polynomen 
van orde drie en vier besproken worden. De nadruk zal hier meer liggen op de presentatie van 
de coëfficiënten dan op de interpretatie. Dit omdat de Hermite polynomen in eerste instantie 
ingevoerd zijn om de TOF spectra goed te kunnen fitten en niet vanuit een bepaald fysisch 
beeld van de expansie. In appendix C is het verloop van de Hermite coëfficiënten als functie 
van de druk en de stroom weergegeven. 

Als functie van de druk vertoont a3 (vergelijking (5.16) ) voor beide bronnen nauwelijks 
verschillend gedrag. Voor lage drukken is de coëfficiënt negatief bij bron 3.0 maar deze neemt 
bij toenemende druk snel toe. Boven de 20 Torr is de waarde inmiddels positief en ongeveer 
gelijk aan bron 2.0. Bij de oude bron 2.0 is niet bij drukken onder de 20 Torr gemeten. 

Als functie van de stroom neemt a3 voor de gekoelde bron voor lage stromen een duidelijk 
negatieve waarde aan terwijl bij de ongekoelde bronnen de coëfficiënt stroomonafhankelijk is. 
Het lijkt alsof het opwarmend effect van de ontlading bij de gekoelde bron noodzakelijk is om 
thermisch evenwicht te bereiken terwijl dit voor de ongekoelde bronnen niet nodig is. 

De coëfficiënt a4 vertoont als functie van de druk voor alle bronnen dezelfde afval voor 
zover gemeten. Voor lage drukken is a4 duidelijk positief maar boven de 20 Torr resteert nog 
slechts een zeer geringe bijdrage van dit polynoom aan de snelheidsverdeling. 
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Voor de stroomafuankelijkheid zien we weer hetzelfde gebeuren als voor 1i3. Wederom is 
er een significant verschil tussen de ongekoelde en de gekoelde bron. Voor warme bronnen is 
a4 nagenoeg stroomonafuankelijk en voor de gekoelde bron neemt deze voor lagere stromen 
duidelijk toe. Ook hier is dus een duidelijk verschil voor tussen de ongekoelde en de gekoelde 
bron. 

Zowel voor a3 als a4 is het verloop bij de gekoelde bron als functie van de stroom duidelijk 
anders dan van de ongekoelde bronnen. Het lijkt alsof de stroom (en de daarmee samenhan
gende warmte-ontwikkeling) nodig is om thermisch evenwicht te bewerkstelligen tijdens de 
expansie. Om hier een betrouwbare uitspraak over te doen zal het effect van de stroom op 
een supersone expansie echter beter onderzocht moeten worden. 
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Figuur 5.9: De flow {s- 1} als functie van de druk voor de gekoelde bron bepaald op twee 
manieren: 1 (o) met behulp van de gemeten bronstraal, 2 (D) met behulp van de gasstroom 
door het capillair. De nozzle is nu voorzien van sterkere aantrekveertjes dan voorheen. Het 
lek is hierdoor beduidend kleiner geworden (zie figuur 5.8d). 

Een eerste aanzet hiertoe is reeds gegeven. Hiertoe zijn TOF spectra van de gekoelde bron 
opgenomen van telkens een zestal stromen bij verschillende drukken. De bron was bij deze 
experimenten voorzien van sterkere aantrekveertjes. Het lek was dan ook beduidend kleiner 
dan voorheen zoals in figuur 5.9 te zien is. Voor drukken onder de 25 Torr zijn de veertjes nog 
sterk genoeg om de nozzle tegen de ontladingsbuis gedrukt te houden daarna ontstaat een 
steeds groter lek. Bij 35 Torr is het lek ongeveer 1 1018 s-1 terwijl bij de eerder uitgevoerde 
experimenten dit nog 8 1018 s-1 bedroeg. Het afwijkend gedrag van de Hermite polynomen 
is nu lang niet meer zo duidelijk als voorheen bij de gekoelde bron. De coëfficiënt a3 wordt 
alleen bij hoge drukken nog negatief voor lage stromen. De stijgende coëfficiënt a4 is geheel 
niet meer waarneembaar. Alleen voor hoge drukken en dus voor een hoge gasbelasting is nog 
iets van de eerder waargenomen effecten terug te vinden. Afgaande op deze resultaten kan 
men concluderen dat het afwijkend gedrag van de polynoom coëfficiënten voor de gekoelde 
bron niet zozeer veroorzaakt werd door het afkoelen maar door het sterk toegenomen lek door 
het afkoelen. 

Om de resultaten van de bronmetingen te vergelijken met eerder uitgevoerde experimen
ten, kunnen we gebruik maken van de in dit hoofdstuk vermelde vergelijking die het verband 
tussen de bronparameter 3 en de speedratio S beschrijft: S = 3.13(3/4)0·545 . Eerdere me
tingen binnen de groep aan Argon [BEI 81) leverde een iets afwijkende waarde, namelijk 
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S = 3.92(3/ 4 )0 .495 . De parameterwaarden voor de door ons doorgemeten bronnen staan 
vermeld in tabel 5.4. 

bron variatie Ko aKo K1 aK1 
parameter 

2.0 druk 3.530 0.032 0.524 0.011 
2.0 stroom 3.392 0.098 0.555 0.067 

3.0 ( ongek. )a) druk 3.917 0.012 0.472 0.006 
3.0 ( ongek.) stroom 3.956 0.008 0.586 0.029 
3.0 (gekoeld) druk 3.234 0.112 0.529 0.047 
3.0 (gekoeld) stroom 3.361 0.023 0.329 0.018 

Tabel 5.4: Gefitte waarden van de functie S = K0(3/4)K1 • Opmerking a) Bij deze fit zijn 
twee meetpunten die duidelijk afwijken, weggelaten. 

Bij deze tabel moet aan de fitparameters berekend uit een drukvariatie serie meer waarde 
gehecht worden omdat bij variatie van stroom de bronparameter 3 slechts weinig verandert. 
In figuur 5.10 staan de resultaten van een tweetal fits weergegeven. Voor bron 2.0 ligt zowel 
de voorfactor als de exponent tussen de theoretische waarde en de experimentele waarde van 
Argon. Bij de nieuwe ongekoelde bron (3.0) is bij druk variatie de exponent lager dan zowel 
de theoretische waarde als de waarde voor Argon. De voorfactor is echter precies gelijk aan 
die van de Argon metingen. De fit op de stroomvariatie geeft het omgekeerde beeld. Zowel 
de exponent als de voorfactor zijn hier groter dan bij de Argon metingen en theorie. 

De drukserie van de gekoelde bron laat weer precies waarden zien tussen de theoretische en 
de Argon metingen. De exponent bij de stroomserie is hier echter veel kleiner. Bij de gekoelde 
bron gaat bij hoge speedratios echter het effect van de impulsoverdracht van de elektronen 
uit de ontlading overheersen. Dit effect is niet opgenomen in de theorie waaruit het afgeleide 
verband tussen bronparameter en speedratio voortkomt. Het is daarom niet verwonderlijk 
dat de fit van de stroomserie niet de gewenste waarde oplevert. 

Voor de gekoelde bron is het verband K0 (3/4)K1 dus niet geldig. Dit wordt nogmaals 
duidelijk als we het residu van de fit over de drukserie, die op zich goede fitwaarden oplevert, 
beschouwen. Het residu is hier in tegenstelling tot de fits bij de andere bronnen systematisch. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat met de nieuwe stikstof gekoelde bron de axiale snel
heid teruggebracht is van 1200 m/s naar 600 mfs. De snelheidsspreiding werd evenredig 
kleiner zodat de speedratio S gelijk is aan de oude bron. Bij hoge drukken wijkt de spee
dratio van de gekoelde bron echter af omdat de snelheidsspreiding zo klein wordt dat de 
impulsoverdracht van de elektronen die de excitatie veroorzaken dominant wordt. Dit levert 
een minimale snelheidsspreiding zodat de speedratio naar een asymptotische waarde gaat bij 
hoge drukken. Een probleem van de nieuwe bron is dat de veertjes die de nozzle tegen de 
ontladingsbuis trekken bij hoge drukken niet sterk genoeg zijn waardoor een lek ontstaat. 

Voor de koelexperimenten is de bron prima geschikt. Deze zullen uitgevoerd worden bij 
een ontladingsstroom van 10 mA en een druk van ongeveer 20 Torr. De axiale snelheid is in 
dit geval 580 mfs. 



HOOFDSTUK 5. DE THERMISCHE BRON 73 

a) ,. 
6 

5 

Vl 
4 

3 

4 6 B 10 12 -
1E-2 0 0 

10 

5 0 
0 

0 

0 
0 0 0 

0 

-5 0 0 
:::J 0 
"0 

ïii -10 0 

" L. 

-15 0 

-20 2 4 6 8 10 12 -

b) 

5.5 

5.0 

4.5 
Vl 

4.0 

3.5 

3.0 
0 

2.5 2 4 6 B 10 -
1E-2 0 

20 f- -

10. f-
0 -

0 

~ 0 f- 0 -
"0 0 

~ -10 f- ..,_ -
L-

-20 f- 0..,_ -0 

-30 2 4 -6 8 - 10 

Figuur 5.10: Fits van metingen met de functie S = K0(3)K1 • Bij a) bron 2.0 is de ruis mooi 
random bij b) de gekoelde bron is de ruis echter systematisch en voldoet het model dus niet. 



Hoofdstuk 6 

Resultaten laserkoeling 

6.1 Inleiding 

In februari en april 1992 zijn de eerste laserkoeling metingen aan Spuit 11 verricht. Hierbij 
werd getracht metastabiele atomen uit de stikstof gekoelde thermische bron met behulp van 
een spiegelsectie met een lengte van 150 mm evenwijdig te maken. Allereerst zal een typische 
meting vergeleken worden met een uit het simulatieprogramma verkregen bundelprofieL Ver
volgens zal de minimale laser-intensiteit bepaald worden en tot slot wordt nog gekeken naar 
de afhankelijkheid van het koelproces van de inkoppelhoek (3 en de laser detuning tJ. Hierbij 
zal naast de metingen met de draadscanners ook gebruik gemaakt worden van de met TOF 
metingen verkregen resultaten. 

Bron Laser : Oraadsnamers D1atragna Chopper 

220 mm 450 mm 1472 mm 

Eurocrate 

OAS 
M.Jitiscaler 

TOF 
:detector 

Figuur 6.1: Schematische weergave van de diagnostische apparatuur voor de koelexperimenten. 
Met de twee draadscanners kunnen bundelprofiel en divergentie van de bundel bepaald worden. 
Met de TOF diagnostiek kan het koelproces (axiaal) snelheidsselectief onderzocht worden. 

De diagnostisch apparatuur bestond naast de uit Klavertje Vier overgenomen Time Of Flight 
(TOF) diagnostiek uit een tweetal draadscanners welke zich op 220 mm en 670 mm van de 
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bron bevonden. De scanrichting van beide draadscanners was in het horizontale vlak. Dit 
staat nogmaals geschetst in figuur 6.1. Voor de eerste draadscanner is een diafragma van 
10 mm hoogte en 46 mm breedte geplaatst. Hierdoor worden alleen metastabielen gedetec
teerd die gekoeld zijn door het centrale deel van het Gaussische laserprofieL Dit profiel wordt 
besproken in appendix D. 

Met behulp van het in hoofdstuk 3 besproken simulatieprogramma is een parameterset 
bepaald voor het 1-traps koelproces. Dankzij enkele aanpassingen in dit programma is het nu 
tevens mogelijk om het bundelprofiel op een willekeurige plaats op de bundelas te simuleren. 
Het resultaat van een dergelijke simulatie staat gegeven in figuur 6.2a. Naast het gesimuleerde 
profiel staat een afbeelding van een gemeten bundelprofiel bij een vergelijkbare parameterset. 
De draadscanner bevond zich op 220 mm van de bron. 
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Figuur 6.2: Gesimuleerd a) en gemeten b) bundelprofiel op 220 mm van de bron. 

Hoewel de overeenkomst redelijk is, zijn er toch enkele duidelijke verschillen. Ten eerste 
is het gemeten bundelprofiel asymmetrisch. Dit effect was ook al waargenomen bij het onge
koelde bundelprofiel uit hoofdstuk 4. Deze asymmetrie is het gevolg van de slechte uitlijning 
van de bron ten opzichte van de skimmer en het definiërend diafragma. Wanneer deze meting 
gedeeld wordt door een ongekoelde meting is het profiel wel symmetrisch (zie figuur 6.4). Een 
tweede verschil zijn de uitlopers van de flanken bij de meting. Het lijkt alsof een aantal roe
tastahielen niet gekoeld worden. Dit zijn in hoofdzaak echter metastabielen die sowieso niet 
gekoeld kunnen worden: 16.6 % van de metastabielenbundel bestaat namelijk uit atomen die 
zich in de 3 Po toestand bevinden! Daarnaast is er nog een bijdrage aan het signaal van andere 
isotopen (10 %) en UV licht uit de bron. De totale niet-actieve fractie bedraagt ongeveer 25 
%. Bij de simulatie werden echter alleen metastabielen in de 3 P2 toestand verondersteld zodat 
deze uitlopers afwezig zijn. 

Een opmerkelijke overeenkomst is de dip in het midden van het profiel. Dit is te begrijpen 
als we de banen van de afzonderlijke metastabielen volgen. In figuur 6.3 zij deze banen sche
matisch geschetst. De metastabielen met de grootste transversale snelheid zullen het eerst 
resonant worden met het laserveld binnen de spiegelsectie en zullen dus als eerste van de 
baan die ze ongekoeld doorlopen, afwijken. Verder stroomafwaarts zullen ook de metastabie
len met een lagere transversale snelheid resonant worden. Voordat de transversale snelheid 
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Figuur 6.3: Verklaring van het bundelprofiel met behulp van de banen van de metastabielen. 
Omdat de meeste metastabielen voor en tijdens het koelen zich al loodrecht op de bundelas 
verplaatst hebben, is de intensiteit op de bunde/as na koelen niet langer een maximum. 

ongeveer nul is, hebben de metastabielen echter reeds een bepaalde afstand afgelegd. Omdat 
de metastabielen met kleinere transversale snelheid pas later gekoeld worden, is het niet ver
wonderlijk dat na de spiegelsectie veel metastabielen zich op ongeveer dezelfde transversale 
positie bevinden. Dit uit zich in een dip in het bundelprofieL 

6. 2 Laservermogen 

Het benodigd laservermogen lijkt op dit moment de bottleneck van de 3-traps gekoelde bundel
lijn. De binnen de groep aanwezige dye laser kan ongeveer 300 m W leveren waarvan ongeveer 
230 m W overblijft na transport naar de opstelling via een polarisatie behoudend fiber. Het 
benodigd vermogen bedraagt ongeveer 340 mW. Recycling van het gebruikte laserlicht lijkt 
dus noodzakelijk. Daarnaast moet voor iedere trap een minimale hoeveelheid vermogen ge
bruikt worden. Om dit minimum te vinden voor de eerste koeltrap zijn wijzerscans verricht 
bij een aantal verschillende laser intensiteiten. Gemeten is bij een vaste inkoppelhoek ({3 ~ 
0.1 rad) met een vijftal detunings per intensiteit. De laserintensiteit werd opgenomen op het 
maximum van de Gaussverdeling direct na de bundel-afbeeldingssectie. Om uit deze bepa
ling de gemiddelde verzadigingsparameter van het koelproces te bepalen moeten we rekening 
houden met de verliezen in de vertikale optische tafel (± 12 %), het feit dat bundel op de 
vertikale optische tafel in vier takken gesplitst wordt en het gebruikte detector oppervlak 
van de powermeter (tr/4 mm2 ). Daarnaast moet nog een gemiddelde genomen worden over 
het Gaussische laserprofieL Deze integratie levert een correctiefactor van 0. 72. De verza
digingsparameter s wordt gedefinieerd ten opzichte van de sterkste overgang omdat dit in 
het simulatieprogramma ook gedaan is. Om de verzadigingsparameter voor lineair gepola
riseerd licht te vinden moet de verzadigingsintensiteit van 40.8 JLW per mm2 nog met 1.78 
vermenigvuldigd worden. 

Enkele resultaten van het intensiteitsonderzoek staan in figuur 6.4 afgebeeld. Hierin staat 
niet het signaal maar de intensiteitsverhouding tussen een meting met en een meting zonder 
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Figuur 6.4: Intensiteitsverhoudingen tussen profielmetingen met en zonder laserkoeling voor 
een drietal verschillende verzadigingsparameters. Bij iedere intensiteit zijn twee profielen met 
draadscanners gemeten, een op 220 mm van de bron {links) en een op 670 mm van de bron 
(rechts). De gemiddelde verzadigingsparameter bedraagt achtereenvolgens (DJ 0.54, (+) 1.09 
en {0) 1.63. 

laserkoeling uit als functie van de positie. 
Het meest in het oog springende verschil tussen de drie profielen bij z=220 mm is de 

aanwezigheid van twee extra pieken in de flanken van het profiel voor lage intensiteit. Een 
aantal metastabielen wordt dus niet of slechts ten dele gekoeld bij lage intensiteit. 
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Figuur 6.5: Gesimuleerde verhouding bij s=0.25 van een gekoeld bundelprofiel gedeeld door 
een ongekoeld profiel. In a) staat het verwachte profiel en in b) de ontbinding van dit profiel 
in componenten met verschillende axiale snelheid. 

De situatie met lage intensiteit is ook gesimuleerd. In figuur 6.5 staat een gesimuleerde 
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profielverhouding met en zonder laserkoeling bij een verzadigingsparameter van 0.25. Uit de 
simulatie blijkt dat in de flanken voornamelijk metastabielen met een grote axiale snelheid 
aanwezig zijn. Dit is op grond van de dopplerverschuiving te verwachten omdat de atomen met 
grotere axiale snelheden en gelijke transversale snelheid pas tegen het einde van de spiegelsectie 
gekoeld gaan worden. Tot die tijd konden ze zich ongehinderd in de transversale richting 
verplaatsen. De metastabielen met lage axiale snelheden worden al bij het begin van de 
spiegelsectie gekoeld en bevinden zich nog dicht bij de bundelas. De extra pieken bevatten 
metastabielen met alle axiale snelheden. De top van de extra pieken ligt op ongeveer ± 17 
mm van de bundelas. Kijken we naar het bundelprofiel wanneer er geen laserkoeling optreedt 
(fig. 4.13) dan zien we dat de extra pieken op de rand van het bundelprofiel liggen. De 
metastabielen in de extra pieken zijn dus de metastabielen die de bron onder de maximale 
hoek (} verlaten en dus een maximale transversale snelheid hebben. Blijkbaar kunnen deze 
metastabielen bij lage intensiteit niet meer volgen. 

De verklaring hiervoor is in figuur 6.6 te vinden. Hierin staat in de krachtcurve ten ge
volge van de ingekoppelde laserbundel gegeven. Zowel bij de simulatie als het experiment 
is de parameterset zo gekozen dat de top van de krachtcurve behorende bij de ingekoppelde 
laserbundel bij lagere transversale snelheden ligt dan de geometrisch bepaalde maximale trans
versale snelheid ( Vtransmax = 0.1 Vax ). Hierdoor bevinden de metastabielen zich bij aanvang 
van het koelproces reeds 'aan de verkeerde kant' van de krachtcurve. Omdat de atomen een te 
kleine kracht ondervinden, zullen ze bij de volgende reflectie nog verder uit resonantie raken. 
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Figuur 6.6: Krachtcurve van a) de ingekoppelde bundel en b) de één maal gereflecteerde la
serbundel. Het bolletje stelt een metaslabiel atoom met de maximale transversale snelheid 
voor. Gedurende het koelproces neemt zijn transversale snelheid af en beweegt het in de gra
fiek dus naar de oorsprong. Op een bepaald moment komt het in het veld van de een maal 
gereflecteerde bundel. Wanneer de transversale snelheid per reflectie weinig verandert, raakt 
het atoom steeds meer uit resonantie. 
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De positie van de extra pieken is dus afuankelijk van de laserintensiteit. Dit verklaart 
gelijk het verschil tussen meting en simulatie. Bij de simulatie is het dal tussen de centrale 
piek en een extra piek veel dieper dan bij de meting. Bij de meting was sprake van een 
Gaussisch intensiteits profiel. Deze verschillende intensiteiten geven allemaal verschillende 
posities van de extra pieken waardoor het uitgesproken effect dat in de simulatie zichtbaar is, 
uitgesmeerd wordt. Bovendien is bij de meting nog een achtergrondsignaal ten gevolge van 
onder andere de metastabielen in de 3 Po toestand aanwezig welke prima is te zien in figuur 
6.4 bij hoge intensiteit. De extra pieken zijn dan verdwenen. De hoogte (verhouding~ 0.25) 
komt goed overeen met de verwachte niet actieve bundelfractie van 25 %. 

Bij de bepaling van de minimale laserintensiteit zouden we dus de afwezigheid van extra 
pieken als criterium kunnen nemen. Zoals uit figuur 6.4 blijkt, is dit echter moeilijk te 
bepalen. Vandaar dat, evenals bij de simulaties, gebruik gemaakt wordt van de I-dimensionale 
helderheid. De draadscanner profielen zeggen echter niets over de snelheid van de afzonderlijke 
metastabielen. Hiervoor nemen we de divergentie van de totale bundel. Deze is gelijk aan helft 
van het verschil tussen de piekbreedtes op 220 mm en 670 mm gedeeld door de afstand tussen 
beide detectoren. De piekbreedte van een bundelprofiel wordt gedefinieerd als de breedte 
op halve hoogte. Door nu de breedte van het profiel op 220 mm te vermenigvuldigen met 
tweemaal de divergentie van het totale profiel kunnen we een faseruimte oppervlak definiëren. 
Omdat de I-dimensionale helderheid gelijk is aan het aantal metastabielen per faseruimte 
oppervlak wordt ook nog gecorrigeerd voor de fractie van het bundelprofiel die zich binnen 
de bepaalde piekbreedte bevindt. De aanwezigheid van extra pieken wordt hierdoor in de 
bepaling van de helderheid meegenomen. 
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Figuur 6.7: i-dimensionale helderheid als functie van de detuning voor vijf verschillende 
intensiteiten. De inkoppelhoek bedroeg 0.1 rad. Bij 35 MHz, de beste instelling, is het helder
heidsverschil tussen lage en hoge intensiteit overduidelijk aanwezig. 

Door de helderheid bij een bepaalde detuning en inkoppelhoek te onderzoeken als functie 
van de intensiteit kan een minimale intensiteit gevonden worden. In figuur 6.7 is het resultaat 
van dit onderzoek weergegeven. Hierin staat de helderheid als functie van de detuning uit voor 
een vijftal verschillende intensiteiten. De beste detuning blijkt bij de ingestelde inkoppelhoek 
van 0.1 rad rond de 35 MHz te liggen, overeenkomstig de uitgevoerde simulaties. Dit is ook 
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te zien in figuur 6.8 waar de helderheid als functie van de inkoppelhoek uitstaat voor een 
zestal verschillende detunings. Het verschil in helderheid voor de verschillende intensiteiten is 
echter overduidelijk. Bij een verzadigingsparameter van 1.1 of hoger is de helderheid tweemaal 
zo groot als bij lagere intensiteiten. De afname van de helderheid wordt veroorzaakt door 
het hiervoor besproken effect dat de kracht op de atomen te klein is om het verloop van de 
verstemming te volgen. 

De minimale divergentie die bij een detuning van 35 MHz, een inkoppelhoek van 0.1 rad en 
een verzadigingsparameter van 1.63 behaald kan worden bedraagt 4.6± 0.2 mrad. Dit komt 
overeen met een snelheid van 2.8 mfs. De minimale bundelbreedte bedraagt ongeveer 12.3± 
0.1 mm. Wanneer we dit vergelijken met de simulaties bij een verzadigingsparameter van 2, 
een detuning van 30 MHz en een inkoppelhoek van 97 mrad zien we redelijke overeenkomst. 
De piekbreedte bedraagt hier 12.7±0.1 mm en de divergentie 1.7±0.2 mrad, hetgeen gelijk 
is aan een snelheid van slechts 1 mfs. De piekbreedte komt dus zeer goed overeen met de 
resultaten. De divergentie is bij de simulatie echter aanzienlijk kleiner. De oorzaak hiervan is 
waarschijnlijk het feit dat bij de experimenten de verzadigingsparameter niet gelijk aan 2 was 
maar slechts 1.63 bedroeg. Daarnaast kan een kleine fout in de bepaling van de spiegelhoek 
a ook leiden tot een grotere divergentie zoals in de volgende paragraaf zal blijken. 

De resultaten mogen echter bevredigend genoemd worden. Uit de simulaties bij een be
paalde axiale snelheid volgde dat een verzadigings parameter van minimaal 1.3 nodig was. 
Het is daarom verheugend dat de koeltrap bij een gemiddelde verzadigingsparameter van 1.1 
reeds voldoende goed werkt. 

6.3 Afhankelijkheid van detuning en inkoppelhoek 

6.3.1 Inleiding 

Behalve variatie van de intensiteit is ook de afhankelijkheid van het proces van de tijdens het 
experiment in te stellen parameters te weten de detuning ó van de laser en de inkoppelhoek (3, 
onderzocht. De resultaten die hier gepresenteerd worden zijn verkregen met een gemiddelde 
verzadigingsparameter van 1.6. 

Voordat deze resultaten gepresenteerd worden, volgen enkele opmerkingen over de spiegel
hoek a en de inkoppelhoek (3. Ten eerste is het moeilijk om een referentiehoek te definiëren in 
de opstelling. Deze hoek (3=0 wordt bepaald door de inkoppelspiegel zo te verdraaien dat de 
reflectie van de laserbundel aan het inkoppelvenster op de ingaande bundel wordt afgebeeld. 
Daarnaast moet de laserbundel precies op het begin van de spiegelsectie ingekoppeld worden. 
Als dit niet het geval is, zal het aantal reflecties in de spiegelsectie afnemen zodat de koel
kracht aan het einde van de spiegelsectie niet overeenkomt met de kracht waarvan de helling 
van de krachtcurve rond de oorsprong maximaal is. Het merendeel van de metastabielen 
behoudt dan een snelheid van enkele m/s. Het verschil in te koelen transversale snelheid ten 
gevolge van één reflectie in de spiegelsectie minder is ongeveer gelijk aan 2 m/ s. 

De metastabielen worden ook niet naar de nulsnelheid gekoeld als de spiegelhoek kleiner 
of groter is dan bepaald met behulp van de testbank [VAN 92]. Wanneer de hoek te klein 
is, is de situatie gelijk aan het zojuist geschetste beeld. Als de hoek te groot is, zullen de 
metastabielen bij de laatste reflectie al weer opgewarmd worden. 

Het aantal reflecties is tijdens het experiment echter niet te meten. Daarvoor moet de 
opstelling belucht worden. Het bepalen van de hoek tussen de spiegels van de spiegelsectie 
in vacuüm is eveneens onbegonnen werk. De opgegeven hoeken bij de resultaten moeten 
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derhalve meer als goede schattingen beschouwd worden. De hoekverschillen zijn echter wel 
goed gedefinieerd. 

6.3.2 Resultaten draadscanners 
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Figuur 6.8: Bundelprofielen met (D) een te grotedetuning (35 MHz) en te kleine inkoppelhoek 
(0.0912 Rad), (+)een goede parameterset (ó= 31 MHz, {3=0.0956 Rad) en(<>) een te kleine 
detuning (19 MHz) en een te grote hoek (0.1088 Rad). Figuur a) z=220 mm, b)z=670 mm. 

In figuur 6.8 zijn een drietal typische metingen weergegeven. Wanneer de inkoppelhoek te 
klein is enjof de detuning te groot dan is het vangstgebied in transversale snelheid kleiner 
dan bij een goede parameterset. Metastabielen met een grote transversale snelheid zullen niet 
gekoeld worden. Een ander belangrijk effect is dat bij de laatste reflecties in de spiegelsectie 
de combinatie van detuning en hoek zodaning is dat de metastabielen weer opgewarmd wor
den: de metastabielen zijn resonant als ze met de laserbundel mee bewegen. Deze kenmerken 
zijn terug te vinden in het gemeten profiel. De achtergrond is hoger dan voor de goede para
meterset. Er zijn dus meer metastabielen die niet of nauwelijks gekoeld worden. Daarnaast 
is de piekbreedte op 220 mm smaller en lager dan voor een goede set. Het kleiner zijn van 
de piekbreedte ligt in het feit dat de metastabielen die wel gekoeld worden reeds dichter bij 
de bron resonant met het laserveld zijn. De afgelegde afstand loodrecht op de bundelas is 
na koeling derhalve kleiner zodat de breedte van het bundelprofiel kleiner is. De maximale 
piekverhouding is lager omdat lang niet alle metastabielen gekoeld worden. Nemen we ook 
het bundelprofiel op 670 mm mee dan zien we dat de bundel ook zeer divergent is als gevolg 
van de opwarming aan het eind van de spiegelsectie. 

Wanneer de inkoppelhoek te groot is en/of de detuning te klein dan is de divergentie 
eveneens groot. Het bundelprofiel op 220 mm is nu echter veel breder. De instelling is nu 
blijkbaar zodaning dat zelfs de snelste metastabielen aan het begin van de spiegelsectie nog 
niet resonant zijn met het laserveld. Het koelen begint nu pas verder stroomafwaarts zodat 
de metastabielen langer ongehinderd in de transversale richting kunnen bewegen. Dit levert 
een breed bundelprofieL De hoek tussen de spiegels van de spiegelsectie is zodaning gekozen 
dat het koeltraject van de metastabielen met de maximale transversale snelheid gelijk is aan 
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de lengte van de spiegelsectie. Omdat het koelen bij deze instelling niet aan het begin van 
de spiegelsectie begint zullen de metastabielen bij het verlaten van de spiegelsectie nog niet 
volledig gekoeld zijn. Vandaar dat de divergentie ook hier groot is. 
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Figuur 6.9: Helderheid als functie van de inkoppelhoek (30 voor zes verschillende detunings 6. 
Zoals verwacht verschuift de maximale helderheid bij hogere detunings naar grotere inkoppel
hoeken. 

In figuur 6.9 is de helderheid als functie van de inkoppelhoek uitgezet voor een zestal 
verschillende detunings. We zien dat bij kleine detunings (kleiner 23 MHz) de maximale 
helderheid rond de 0.0956 rad ligt. Voor hogere detunings verplaatst dit maximum zich naar 
0.1 rad. Deze verschuiving is in overeenstemming met de op de dopplerverschuiving gebaseerde 
verwachting dat bij een groteredetuning een grotere inkoppelhoek hoort. Vergelijken we de 
curve bij een detuning van 35 MHz met de simulatie dan zien we dat de breedte op halve 
hoogte bij de meting 11 mrad bedraagt terwijl deze bij de simulatie slechts 2 mrad is. De 
simulatie is echter bij één axiale snelheid verricht. Wanneer in het experiment de inkoppelhoek 
verandert, zal een andere axiale snelheidsklasse metastabielen optimaal gekoeld worden. De 
gevoeligheid van de totale atoombundel voor variatie in de inkoppelhoek is daardoor minder 
dan bij een simulatie voor één axiale snelheid. 

6.3.3 Resultaten TOF diagnostiek 

Tot nu toe zijn alleen de resultaten van de draadscanners besproken. Deze bevatten dan 
ook de meeste informatie. De TOF diagnostiek heeft als nadeel dat alleen de metastabielen 
op de bundelas gedetecteerd worden. Zeker wanneer het diafragma van 1 mm in Spuit 11 
geplaatst wordt dat voor het doormeten van de nieuwe bron gebruikt is (op z~ 670 mm 
van de bron), valt weinig informatie uit de TOF spectra te halen. Die TOF resultaten 
die hier gepresenteerd worden, zijn dan ook verkregen zonder dit diafragma. De maximale 
bundelafmeting en divergentie zijn nu echter niet goed bepaald. Het grote voordeel van de 
TOF diagnostiek is dat het koelproces (axiaal) snelheidsselectief onderzocht kan worden. 

In figuur 6.10 is het resultaat van een serie TOF metingen te zien waarbij een vaste in
koppelhoek verschillende detunings zijn ingesteld. Het onderste spectrum met doorgetrokken 
lijn is het spectrum van de ongekoelde meting. Door de gekoelde spectra hiermee te vergelij
ken kunnen we zien wat de gevolgen zijn van een bepaalde detuning op samenstelling van de 
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Figuur 6.10: Tof spectm bij verschillende detunings. De onderste getrokken lijn is het spectrum 
zonder laserkoeling. De detuning van de overige curves is a) 8 MHz, b) 16 MHz, c) 24 MHz, 
d} 32 MHz ene) 36 MHz. 

centrale bundelintensiteit. Ten eerste blijkt het maximum van de TOF spectra bij optopende 
detuning naar hoge snelheden te verlopen. Dit is in overeenstemming met de formule voor de 
dopplerverschuiving Vtr =-ó / k + Vax {3. Bij een detuning van 24 MHz ligt het maximum bij 
ongeveer dezelfde axiale snelheid als het maximum van de ongekoelde meting. Dit is de gewen
ste situatie omdat dan het meeste metastabielen gekoeld zullen worden. Dit uit zich dan ook 
in de hoogte van het spectrum. Bij lagere detunings zullen lagere axiale snelheden optimaal 
gekoeld worden en bij hogere detunings metastabielen met hogere axiale snelheden. Bij deze 
laatste groep zien we bovendien nog een interessant verschijnsel. Het gekoelde signaal bij lage 
axiale snelheden is bij grote detunings lager dan het ongekoelde signaal. Deze metastabie
len worden door het lichtveld uit de centrale bundel verwijderd doordat deze metastabielen 
opgewarmd worden aan het eind van de spiegelsectie. 

Uitgaande van de TOF resultaten zou men ook een kwaliteitsmaat voor het koelproces 
kunnen definiëren. Deze is dan gelijk aan de totale signaalwinst bij de TOF detector ten 
opzichte van de ongekoelde bundel. In figuur 6.11 is deze totale winst als functie van de 
detuning uitgezet. Ook hier zien we evenals bij de helderheid uit de vorige paragraaf een 
duidelijk maximum optreden. Voor het 1-traps koelproces is deze kwaliteitsmaat weinig 
bruikbaar omdat de bundelafmeting na het koelen veel te groot is. Wanneer echter een 
drie-traps koelproces geanalyseerd moet worden, is deze kwaliteitsmaat echter zeer nuttig. 
Alle metastabielen die de TOF detector bereiken zijn immers in principe bruikbaar voor 
bundelexperimenten. Het is echter goed mogelijk dat de gekoelde bundel metastabiele atomen 
niet of slechts ten dele de TOF - detector bereikt omdat de axiale snelheid na koeling niet 
meer met de bundelas samen hoeft te vallen. 
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Figuur 6.11: Totale signaalwinst bij de TOF detector ten opzichte van een ongekoelde situatie 
als functie van de detuning. De ingestelde inkoppelhoek bedroeg ongeveer 90 mrad. 



Hoofdstuk 7 

Conclusies en toekomst 

7.1 Co nel usies 

De bouw van de nieuwe bundellijn Spuit 11, waarmee met behulp van laserkoeling intense 
evenwijdige atoombundels gecreëerd kunnen worden, is vrijwel voltooid. 

Er een nieuwe thermische bron ontwikkeld omdat de snelheid van de atomen uit de oude 
bron te hoog was om binnen 1.5 m een intense evenwijdige bundel te realiseren. Door een 
thermische bron te koelen met vloeibaar stikstof is het gelukt de axiale snelheid van de 
atomen die deze bron verlaten van 1000 m/s terug te brengen naar 600 m/s waarbij de 
snelheidsspreiding evenredig kleiner werd. 

Daarnaast zijn twee van de drie koeltrappen reeds geïnstalleerd. Voor de eerste koeltrap 
is de vertikale optische tafel ontworpen. Hiermee wordt de laserbundel, die de opstelling via 
een fiber bereikt, gesplitst in vier takken en ingekoppeld in de spiegelsectie. Dankzij het 
gebruik van spiegels met hoog-reflectieve coatings bedraagt het totale intensiteitsverlies in 
de vertikale optische tafel slechts 12 %. De inkoppelhoek kan met een precisie van 0.2 mrad 
ingesteld worden. 

Deze koeltrap is reeds uitgetest. Om het profiel van de (gekoelde) atoombundel te kunnen 
meten, is een draadscanner ontwikkeld. Met de ontwikkelde 'cold wire' detector kan binnen 
30 s een betrouwbaar profiel van de metastabielen bundel opgenomen worden. De resolutie 
van deze meting wordt begrensd door de afmeting van de gebruikte scandraad (0.5 mm). De 
scansnelheid wordt beperkt door ruimteladingseffecten rond de scandraad. 

Met behulp van simulatieprogramma's kan een betrouwbare schatting van de te gebruiken 
parameterset voor laserkoeling gemaakt worden. Bovendien kan de gevoeligheid van de pa
rameterset voor instelfouten en verschillende axiale snelheden onderzocht worden. Daarnaast 
is het bundelprofiel van zowel de ongekoelde als de (laser) gekoelde metastabielen-bundel te 
simuleren hetgeen handig is bij de bestudering van de resultaten. 

Het is gelukt om een atoombundel met een divergentie van 100 mrad evenwijdig te maken 
binnen 150 mm. De divergentie van de atoombundel met axiale snelheden tussen de 500 
m/s en 700 m/s bedroeg na laserkoeling nog maar 4 mrad. Hierbij merken we op dat deze 
divergentie gemeten is over alle axiale snelheden gemiddeld. 

Voor de magneto optische lens is een optisch moduul vervaardigd, waarmee met behulp 
van spiegels die polarisatie behoudend zijn onder 45° inval, het volledige laserveld slechts 
met één laserbundel opgebouwd wordt. Bij het magnetisch moduul bevinden de permanente 
magneten zich buiten het vacuüm zodat ze eenvoudig verplaatsbaar zijn. 

85 
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7.2 Toekomst 

Tot slot zullen nog een aantal punten besproken worden die voor de toekomst van belang 
kunnen zijn. Hierbij is dezelfde indeling aangehouden als bij de bespreking van de opstelling 
in hoofdstuk 4. 

7.2.1 De thermische bron 

De nieuwe stikstof gekoelde thermische bron functioneert prima en behoeft daarom weinig 
verandering. Het enige echte probleem is nog steeds het vastklemmen van de nozzle. Zelfs 
met sterkere aantrekveertjes was er nog steeds een lek (zie hoofdstuk 5, figuur 5.9). Dit is 
ook te zien aan de geleidingspasta. Als de nozzle na een tijdje van de bron wordt gehaald, 
zijn duidelijk sporen in de geleidingspasta te zien. Wellicht is het beter om geen zilverpoeder 
aan het vacuümvet toe te voegen. Dit moet dan natuurlijk niet de warmteafvoer van de 
nozzle beïnvloeden. Als deze maatregel geen effect heeft zal een nieuwe, starre, bevestigings
methode van de nozzle nodig zijn. Hierbij moet wel een materiaal gebruikt worden waarvan 
de uitzettingscoëfficiënt gelijk is aan die van glas. 

Een ander probleem van de bron is dat ten gevolge van de balgconstructie de afstand van 
de nozzle totdeskimmer nauwelijks te variëren is. Bovendien is door de grote afmeting van de 
bron de skimmer niet te zien zodat de afstand nozzle-skimer ook niet af te schatten is. Deze 
is echter wel belangrijk voor de metastabielen opbrengst [VER 84]. De balgconstructie zorgt 
er ook voor dat de bron niet makkelijk met de micrometers voor de skimmer te positioneren 
is. Om deze redenen is het wellicht verstandig om bij een nieuwe generatie gekoelde bronnen 
een NWlOO balgstuk met drie micrometers tussen bronhuis en doorvoerflens te monteren. 
Een nadeel van deze constuctie is dat de cryostaat niet langer aan de doorvoerflens vast mag 
zitten. 

Tenslotte is het interessant om met nog kleinere nozzlediameters te experimenteren. Zoals 
in hoofdstuk 5 besproken zijn dan bij een gelijke gasbelasting hogere speedratio's te realiseren. 

7.2.2 Simulaties 

Het afgelopen jaar zijn alleen essentiële veranderingen aan het 1-Dimensionale simulatiepro
gramma aangebracht. Zo werd een spiegelsectie met discrete stappen in j3 ingevoerd ter 
vervanging van de continu variërende hoek /3, de faseruimte representatie toegevoegd en de 
Magneto Optische Lens voorzien van een Gaussisch laserprofieL Deze veranderingen kunnen 
in principe ook allemaal aangebracht worden in het 2-Dimensionale simulatieprogramma. Het 
invoeren van een spiegelsectie kost echter veel rekentijd en het is daarom verstandiger om in 
het 2-D programma de huidige formule voor de hoek j3 tussen de laserbundel en de normaal 
op de bundelas te dicretiseren met stappen van tweemaal de spiegelhoek van de spiegels in 
de spiegelsectie. Dit is overigens ook gebeurd bij de snelle versie van het programma voor de 
gevoeligsheidsanalyse (zie appendix A). 

Tot slot is het aan te raden om een betere gevoeligheidsanalyse van de Magneto Optische 
Lens te maken. Gekeken kan worden naar de gevoeligheid van de transversale en axiale posi
ties van de magneten waarbij niet alle vier de magneten dezelfde positie ten opzichte van de 
bundelas hebben. Deze analyse kan dan het best uitgevoerd worden met een tweedimensio
nale versie van het huidige programma voor de gevoeligheidsanalyse. Het is dan echter aan 
te bevelen het programma zo te construeren dat de simulatie kan beginnen met een paral-
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lelie bundel. Deze optie kan overigens overgenomen worden uit het !-dimensionale simulatie 
programma 'dopkoext' op de RS6000 computer. 

7.2.3 Doppier spiegelsectie 

De Doppier spiegelsectie blijkt gezien de behaalde resultaten goed te functioneren. Het is 
echter jammer dat de spiegelhoek tijdens het experiment niet gevariëerd kan worden. Dit kan 
opgelost worden door een piëzo element op een steunpunt van de spiegelhouder te monteren 
als in figuur 7.1 aangegeven. De uitwijking van een piëzo element is evenredig met de aange
brachte spanning en bedraagt typisch 0.5 11m/V. De steunpunten van de spiegelsectie liggen 
100 mm uit elkaar zodat de variatie van de spiegelhoek 0.05 mrad/V bedraagt. 

a) Veertje b) 
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Figuur 7.1: (a) De montage van een piëzo element om de spiegelhoek tijdens het experiment 
te kunnen variëren. De variatie van de spiegelhoek bedraagt typisch 0.05 mradjV. (b) het 
piëzo element wordt nu gebruikt om de spiegel te krommen. 

Een tweede mogelijke aanpassing van de Doppier spiegelsectie betreft eveneens de spiegel
hoek. Deze is op dit moment constant binnen de gehele doppiersectie zodat de afname van 
{3 per reflectie constant is. De reflecties volgen elkaar stroomafwaarts echter steeds sneller op 
met als risico dat de metastabiele atomen het laserveld niet meer kunnen volgen en 'uit de 
bocht vliegen'. Om dit te voorkomen kan gebruik gemaakt worden van een gekromde spie
gel. Dit staat in figuur 7.1b aangegeven. Door met een piëzo element tussen de steunpunten 
van een spiegel te drukken is de spiegel te krommen. De benodigde uitwijking van het piëzo 
element blijkt ongeveer 20 11m te zijn. In appendix E wordt deze aanpassing nauwkeuriger 
besproken. 

Een andere verbetering betreft de laserbundeL Aan het begin van de spiegelsectie is de 
afmeting van atoombundel ongeveer gelijk aan de diameter van het definiërend diafragma ( 4 
mm). Bij het verlaten van de spiegelsectie is de atoombundeldiameter toegenomen tot ca. 12 
mm. Om het ingekoppelde laserlicht optimaal te gebruiken is het dus gewenst een divergente 
laserbundel te gebruiken. Daar de afgelegde weg van de laserbundel bij een inkoppelhoek 
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van 97 mrad en een spiegelhoek van 1. 7 mrad ongeveer 1 m bedraagt, moet de laserbundel 
een divergentie hebben van 0.5*(12-4)/1000:::: 4 mrad. Dit is echter een ondergrens want de 
laserbundelafmeting neemt op het eind van de spiegelsectie steeds sneller toe bij toenemende 
axiale positie terwijl de atoombundel dan reeds bijna evenwijdig is. Voor een kwantitatieve 
beschrijving wordt verwezen naar appendix E. 

Om deze divergente atoombundel te maken moet de cylindrische lens die de hoogte van 
de bundel (!= 200 mm) bepaalt, vervangen worden door een cylindrische lens met een veel 
kleinere brandpuntsafstand (J :::: 40 mm). Omdat de cylindrische lens die de laserbundel
breedte bepaalt ook een brandpuntsafstand heeft van 40 mm kunnen beide cylindrische lensen 
vervangen worden door een sferische lens met f= 40 mm. Deze evenwijdige bundel kan di
vergent worden gemaakt met behulp van cylindrische brilleglazen die voorzien zijn van een 
anti-reflectie coating. Deze kunnen tegen de gaten in de Vertikale Optische Tafel bevestigd 
worden. De brandpuntsafstand van de brilleglazen bedraagt ongeveer 1 m. 

7.2.4 De Magneto Optische Lens 

De MOL verkeert op dit moment nog in de testfase. Het onderzoek op dit moment richt 
zich vooral op het optisch deel van de lens. Ten eerste wordt de kwaliteit van de bestaande 
lens onderzocht. Deze wordt bepaald door de reflectiviteit van de gebruikte spiegels in de 
lens en de verstoring van de circulaire polarisatie per reflectie. De door firma Laseroptik 
aangebrachte coating heeft een reflectiviteit van 99.7 % en bij inval onder 45 graden treedt 
voor zowel S- als P-polarisatie een faseverschuiving van 180 graden op. Rechtshandig circu
lair gepolariseerd licht verandert bij een reflectie in linkshandig circulair gepolariseerd licht 
omdat de draairichting behouden blijft en de bewegingsrichting reflecteert ('omkeert'). In 
figuur 7.2 staat de reflectiviteit en fasedraaiing van een dergelijke coating als functie van de 
golflengte weergegeven voor S- en P-polarisatie. De reflectiviteit verandert nauwelijks bin
nen een golflengtegebied van 50 nm. Het opgelopen faseverschil tussen S- en P-polarisatie 
verandert echter wel. Het verschil in faseverschuiving d</J/ d>.. is voor P-polarisatie gelijk aan 
2.16 ° /nm en voor S-polarisatie slechts 0.86 ° /nm. Voor een golflengte die 1 nm groter is 
dan de gespecificeerde golflengte verschuift het faseverschil tussen de P- en S-polarisatie dus 
1.3 °. Dit effect is door Driessen en Eurlings [EUR 92] ook onderzocht. Het faseverschil bleek 
onder vacuümcondities een golflengte-afhankelijkheid te vertonen van slechts 0.55 ° /nm. De 
golflengte waarbij een netto faseverschil van 0° optrad was echter 635 nm zodat voor 640.2 nm 
het faseverschil gelijk is aan 2.9 °! In de MOL maakt de laserbundel acht reflecties zodat het 
faseverschil van de uittredende S- en P-polarisaties 23.2° groter is dan de gewenste 90° voor 
circulaire polarisatie. De reflectiecoëfficiënt van de spiegels bleek 0.995 te zijn zodat de bun
delverzwakking bij het verlaten van de MOL (8 reflecties) 4% bedraagt, hetgeen acceptabel 
is. De meest kritische factor van de MOL is dus de polarisatie. 

Om het opgelopen faseverschil te beperken is door Driessen [DRI 92] een nieuwe spiegel
configuratie bedacht waarbij de x en de z component van de veldsterkte afwisselend P- en 
S-reflecties ondergaan. In figuur 7.3 is de helft van deze configuratie weergegeven. Bijkomend 
voordeel van deze oplossing is dat 75 % minder laservermogen nodig is dan bij het huidige 
optisch moduul. De x component in figuur 7.3 ondergaat eerst twee P-reflecties. Hierdoor 
loopt deze component een extra faseverschil op van 5.8 ° ten opzichte van de z component. 
Bij de volgende twee reflecties wordt dit verschil weer ongedaan gemaakt omdat dan de z
component twee P-reflecties ondergaat (en de x-component twee S-reflecties). In figuur 7.3 
is alleen de lichtweg getekend voor de vereiste laserbundels in de y-richting. Een identieke 
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Figuur 7.2: Typisch voorbeeld van de reflectiviteit (a) en de faseverdraaiing (b) voor deS- en 
P- polarisatie componenten van het onder 45° invallende laserlicht als functie van de golf
lengte. De coating is ontwikkeld voor laserlicht met een golflengte van 265 nm. De reflectiviteit 
blijft binnen een gebied van 30 nm boven de 99 %, de faseverschuiving is veel gevoeliger voor 
de golflengte en is bovendien ongelijk voor S- en P-polarisatie. 

constructie is nodig voor de laserbundels in de x richting. De twee secties kunnen 'kortge
sloten' worden zodat met één laserbundel de hele MOL-sectie uitgevoerd kan worden. De 
intensiteitsafname van de laserbundel bedraagt na 14 reflecties 6.8 % en na 30 reflecties (de 
volledige spiegelconfiguratie) 14 %. 

Figuur 7.3: Nieuw ontwerp van het optisch moduul. De laserbanen zijn rechts nogmaals 
weergegeven. De x component van de veldsterkte maakt wisselend twee P-reflecties gevolgd 
door twee S-reflecties terwijl de z-component net het omgekeerde doet. Hierdoor wordt het 
opgelopen faseverschil tussen beide campenenten telkens weer gecompenseerd. 

350 
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7.2.5 Diagnostiek 

De huidige diagnostische apparatuur ( draadscanners en TOF detector) bleek voldoende om 
het 1-traps koelproces te analyseren. Met de draadscanners kon het bundelprofiel en de 
divergentie van de gekoelde bundel bepaald worden en de TOF detector leverde (axiale) snel
heidsafhankelijke informatie. Wanneer de MOL getest moet worden, leveren de draadscanners 
niet veel informatie omdat de bundelafmeting in het focus niet veel groter is dan de dikte van 
de draad. Vandaar dat de zogenaamde imager verder ontwikkeld moet worden. 

Om het van de bron afkomstige licht weg te filteren kan gebruik gemaakt worden van 
een bandfilter rond de 430 nm of een afkapfilter voor grote golflengtes (À > 500 nm). Dit 
wordt achterdeimager geplaatst. Hiermee wordt het probleem van de uit de bron afkomstige 
UV fotonen die ook fotonen uit het folie losmaken dus niet opgelost. De fotonen uit het 
scintillatiefolie kunnen vervolgens gedetecteerd worden met een CCD camera. Wanneer het 
signaal van de gefocusseerde bundel te laag is, kan gebruik gemaakt worden van een Multi 
Channel Plate (MCP). De versterkingsfactor van een MCP bedraagt typisch 10000. Wanneer 
de imager werkt kan ook nog overwogen worden om de detector verplaatsbaar in de axiale 
richting te maken zodat de positie van het focus gezocht kan worden. In dat geval is het 
aan te raden het signaal direct achter de imager in een fiber-optic te koppelen zodat de CCD 
kamera niet mee verplaatst hoeft te worden. 

Bij draadscanners verdienen de volgende punten aandacht: Door de schoksgewijze ver
plaatsing van de scandraad trilt deze na. Dit wordt niet alleen door de stappenmotor ver
oorzaakt. Ook het geleidingssysteem draagt hiertoe bij. De scandraad is namelijk bevestigd 
aan een teflon blokje dat met een rubberen bandje tegen een aluminium geleidingsbalk wordt 
getrokken. Om trillingen te voorkomen kan het teflon blokje beter ingeklemd worden in een 
zogenaamde zwaluwstaart constructie. Daarnaast is het aan te raden de uit de bron afkom
stige electronen direct na de bron al af te buigen met een elektrisch of magnetisch veld zodat 
de negatieve achtergrond in het signaal volledig verdwijnt. 
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Appendix A 

Programmatuur 

A.l Simulatieprogramma's 

- DopkoeLpas (PC); is een 1-D versie van het bekende simulatieprogramma waarmee het 
drie-traps koelproces gesimuleerd kan worden. Het belangrijkste verschil ten opzichte van 
de oude versie 'zeedop.pas' is dat een realistische spiegelsectie ingevoerd is. Hierin wordt 
rekening gehouden met het dicrete verloop van de hoek j3 en de afmeting van de laserbundeL 
Daarnaast kan de simulatie bij een willekeurig interval begonnen worden. De invoerfile heet 
'zeedop. par'. Als uitvoer kan behalve de *. pla en * .snl file ook een * .fas file en een file genaamd 
'absorp.dat' aangemaakt worden. De * .fas file bevat de transversale positie en snelheid van 
ieder simulatiepunt op het eind van ieder inerval. De 'absrop.dat' file bevat oa. het aantal 
absarpties van een bepaald deeltjes per simulatiepunt. Omdat de spiegelsectie echter (op 
een PC) veel rekentijd in beslag neemt, is dit programma overgeschreven in een RS-versie 
genaamd: 

-Dopkoext.pas (RS); Dit programma heeft behalve de invoer over de verschillende koel
trappen ('dopkoel.par') extra invoer de file 'brondat*.dat' welke informatie over de bron (be
ginsituatie) bevat. De uitvoer is identiek. Nadat een goede parameterset gevonden is met 
dit programma, kan de stabiliteit hiervan onderzocht worden met 'dopmenus.pas' of 'dop
menu2.pas'. 

-'Uibron.pas (RS); Dit is de 2-D versie van het simultieprogramma. Hierin is onder andere 
kruisverzadiging opgenomen. Dit programma bevat echter geen realistische spiegelsectie zoals 
in 'dopkoext.pas' ingevoerd is. De invoer staat in 'uibron.par' en de uitvoer in 'result.pla' en 
result.snl'. 

-'Dopmenus.pas' en 'dopmenu2.pas'(RS); zijn de programma's waarmee het effect van 
istelfouten te onderzoeken is. Het grote verschil tussen beide programma's is dat in 'dop
menu2.pas' gebruik gemaakt wordt van een complete spiegelsectie terwijl in 'dopmenus.pas' 
de formule voor j3 uit 'zeedop.pas' gediscretiseerd is in stappen van tweemaal de hoek tussen 
de spiegels. Dit levert uiteraard veel tijdswinst op. Met beide programma's is de stabiliteit 
van de parameterset als functie van de snelheid, intensiteit, inkoppelhoek, spiegelhoek en 
detuning te onderzoeken. Dit gebeurt door een aantal simulaties uit te voeren waarbij maar 
een parameter verandert. De kwaliteit van de gekoelde bundel wordt bepaald door een 1-D 
helderheid uit te rekenen. Daarnaast is een atoombundelprofiel op een willekeurige positie 
van de bundelas te simuleren. De uitvoer van deze programma's bestaat uit de vol* .dat files. 

-'Faseplot.pas' (PC); Hiermee kan de '*.fas' file van 'dopkoext.pas' geplot worden. Het '*' 
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dient gelijk te zijn aan 'fas465??' waarbij'??' nog te kiezen is. De resultaten worden weerge
geven in de faseruimte. Tevens wordt de 1-D helderheid bepaald. Een ander programma om 
de resultaten van de simulatie mee te bekijken is: 

-'Rsbanen.pas' (PC); Hiermee kunnen de klassieke banen en snelheden plaatjes getekend 
worden. Als invoer dienen de '* .pla' en '* .snl' files uit het 1-D of 2-D simulatieprogramma. 

-'Absorp.pas' (PC); Dit programma dient om het aantal absarpties gedurende de simulatie 
te onderzoeken. De invoer is de 'absorp.dat' file uit een 1-D simulatie (RS of PC). Overigens 
is ook de verhittingsterm in deze file opgenomen. 

-'Wijzer.pas'(PC); Met dit programma kan het atoombundelprofiel van de ongekoelde 
bundel gesimuleerd worden. 

-'krachtcu.pas' (PC); Hiermee kunnen schattingen gemaakt worden voor de te gebruiken 
pararoterset van de simulatie. Daarnaast is de dempingscoëfficiënt als functie van de verza
digingsparameter te bepalen. Ook het effect van laserbundels met ongelijke intensiteit kan 
bestudeerd worden. 

-'Spiegpie.pas' (PC); Dit programma is geschreven om de kromming van de spiegels in de 
spiegelsectie te berekenen teneinde stroomafwaarts een lineair verlopende stralingsdrukkracht 
te hebben. Eveneens kan de hoogte van de laserbundel in de spiegelsectie berekend worden 
bij een divergente laserbundeL 

A.2 Meetprogramma's 

-'Spuitb.jdc' (PEP) is een bibliotheek waarin de oa. procedures 'newint' en 'newreal' gedefi
nieerd worden. 

-'Laspi2.jdc' en 'laspr2.jdc'(PEP); zijn de uitgebreide versies van de programma's 'laspin' 
en 'laspro'. Met 'laspr2' kan een 2-D oppervlak afgescand worden. 'Laspi2' bevat enkele 
declaraties. Deze programma's zijn gebruikt om het laserbundelprofiel mee te bepalen. 

-'Tstbnkl.jdc' (PEP); is de vernieuwde versie van 'beam.jdc'. Dit programma is geschre
ven voor het bepalen van de spiegelhoek van de spiegelsectie met de testbank. 

-'Tstmsl.jdc' (PEP); is het programma voor het verrichten van Time-Of-Flight metingen. 
-'Bundel.jdc' (PEP); Met dit programma worden de draadscanners aangestuurd en uitge-

lezen. 
-'Spui1l.jdc' (PEP); Het totale meetprogramma dat gebruikt is bij de laserkoelling me

tingen. Naast de gebruikelike bibliotheken van Klavertje Vier, 'Spuitb' en 'HBD:pakplo.hbc' 
dienen de programma's 'tstms1' en 'bundel' geladen te zijn. 

A.3 Verwerkingsprogramma's 

-'Laserp.pas' (PC); Dit programma is geschreven om de 2-dimensionale metingen van het 
laserprofiel mee te verwerken. 

-'Fit.pas' (PC); is het van MS-Pascal naar Turbo Pascal omgeschreven fitprogramma voor 
TOF metingen. De meetnummers moeten in 'list.inp' staan. De resultaten (stroomsnelheid, 
speedratio etc.) worden weggeschreven in de file 'chi.out '. 

-'Wijzei.pas'(PC); is het programma waarmee atoombundelprofielen getekend en geana
lyseerd kunnen worden. De uitvoer bestaat uit een 'sen* .out' file waarbij '*' gelijk is aan 
een deel van de meetnummers van referentiemeting en lasermeting. Deze file bevat bv. de 
piekhoogte en breedte van het bundelprofieL 
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-'Wijspiek.pas'(PC); heeft als invoer een aantal 'scn*.out' files. Met dit programma kun
nen de uit de bundelprofiel gehaalde gegevens als functie van de laserverstemming, inkop
pelhoek of verzadigingsparameter uitgezet worden. De laserverstemming, inkoppelhoek en 
verzadigingsparameter staan resp. in 'wijsdelta.inp', 'wijsbeta.inp' en 'wijsverz.inp'. De meet
nummers waarvàn de 'sen* .out' file ingelezen moet worden staan in 'wijspiek.inp'. 

-'Plottof.pas'(PC); Met dit programma kunnen de TÖF metingen van de koelexperimenten 
geplot en geanalyseerd worden. De uitvoer is een 'tof* .out' file waarbij analoog aan 'wijzei.pas' 
het '*'opgebouwd is uit de meetnummers van de metingen met en zonder laserkoeling. Deze 
file bevat onder andere de maximale verhouding van beide TOF spectra. 

-'Tofpiek.pas'(PC); is het programma waarbij de 'tof*.out' files weer als invoer dienen. 
Evenals bij 'wijspiek.pas' kunnen de uit de TOF spectra bepaalde gegevens als functie van 
de detuning en de inkoppelhoek weergegeven worden. De detuning en de inkoppelhoek staan 
resp. in 'tofdelta.inp' en 'tofbeta.inp'. De meetnummers staan in 'tofpiek.inp'. 

-'Tofverw2.pas' (PC); Dit programma is geschreven om de thermische bronnen te kunnen 
karakteriseren. Als invoer dient een (of meerdere) 'chi*.out' file. Het'*' kan bijvoorbeeld zijn 
'3op2'. Dit staat voor:'Bron 3, niet stikstofgekoeld (o), meetserie waarbij de druk (p) gevari
eerd werd, tweede keer (2) dat de bronnen doorgemeten werden'. Met dit programma kan 
bijvoorbeeld de reservoirtemperatuur als functie van de druk geplot worden. Ook kunnen de 
metingen vergeleken worden met door Beijerinck et. al. [BEI 81] uitgevoerde experimenten 
waarbij een bepaald verband tussen de speedratio S en de dimensieloze bronparameter 3 
gevonden werd. De resultaten hiervan kunnen weggeschreven worden in een 'br* .dat' file 
waarbij het '*'gelijk is aan het '*'in de 'chi*.dat' file. 



Appendix B 

Simulatie resultaten 

B.l Parameterset 2-D programma 

z=0.15 z=0.3 z=0.35 z=0.89 z=l.04 z=20 
parameter 
a (mrad) 3.5 1.5 0 0 0.5 0 
(3 (mrad) 165 -la 0 0 67 0 

d (m) 0.06 0.06 le8 le8 0.06 le8 
Sb 

x 2 2 0 0 1 0 
Sy 2 2 0 0 1 0 

dBidrc (Tim) 0 0 0.02015 0 0 0 
dldz( dBidr) (T lm2

) 0 0 0.8158 0 0 0 
d2 I dz2

( dB I dr) (T lm3
) 0 0 20.45 0 0 0 

ó (Mradls) 224 224 -27.5 5400 224 5400 

Tabel B.l: Parameterset voor het 2-D simulatieprogramma voor een simulatie waarbij de 
de axiale snelheid 580 mjs bedraagt en de maximale transversale snelheid gelijk is aan 80 
mjs. Per 5 levensduren wordt een simulatiepunt bepaald. Opm. a) inkoppelhoek is gelijk 
aan de uitgekoppelde hoek van vorige spiegelsectie, b) Er wordt in twee dimensies gekoeld, c) 
Parabolisch verloop van de dB/dr stroomafwaarts. 

B.2 Faseruimte representatie 

In hoofdstuk 3 is het resultaat van het 1-D simulatieprogramma weergegeven in de faseruimte. 
Om het effect van faseruimtecompressie duidelijk te maken is gekozen voor vaste assen. Hier
onder zijn dezelfde resultaten weergegeven met optimale assen. In figuur B.lc zien we dat 
na twee doppiersecties de faseruimtebezetting vrijwel homogeen is. Rond de bundelas is de 
puntdichtheid echter duidelijk lager. Dit is ook experimenteel waargenomen. Na de magneto 
optische lens (figuur B.ld) zien we dat enkele deeltjes onvoldoende richting bundelas versneld 
zijn. Aan het begin van de laatste spiegelsectie (figuur B.le) bevinden deze punten zich dan 
ook ver van de oorsprong. Hierin zien we tevens dat de bundel licht overgefocusseerd is. 
Na deze spiegelsectie is er een intense evenwijdige bundel atomen. Ook hier zien we dat de 
bundelintensiteit pieken heeft op ongeveer één mm naast de oorsprong. 
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Figuur B.l: Faseruimte representatie van het 1-D simulatieprogramma. Bij iedere figuur zijn 
de optimale assen gekozen om de atoomverdeling duidelijk zichtbaar te maken. 
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B.3 Resultaten voor één spiegelsectie 

Naast simulaties van het drie- traps koelproces is ook een simulatie verricht met slechts een 
spiegelsectie van 150 mm. De resultaten hiervan zijn gebruikt bij de testexperimenten. In 
tabel B.2 is de parameterset van de simulatie weergegeven. 

axiale snelheid ( m / s) 580 
einde interval ( m) 0.15 

aantallevensduren per simulatiepunt 25 
spiegelhoek o ( mrad) 17 

inkoppelhoek (3 ( mrad) 97 
spiegelafstand d ( m) 0.06 

verzadigingsparameter s 2.0 
magneet veld (T /m) 0 
detuning 6 (Mrad/s) 190 

Tabel B.2: Parameterset van een 1-D simulatie waarbij slechts één spiegelsectie aanwezig is. 

De banen en snelheden als functie van de axiale (z) positie zijn in figuur B.2 weergegeven. 
Hierin is te zien dat de transversale snelheid van de atomen aan het eind van de spiegelsectie 
licht gaat oscilleren omdat de krachten van links en rechts aan elkaar gelijk zijn. 
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Figuur B.2: Transversale snelheid en transversale positie van de atomen als functie van de 
axiale positie voor een 1-D simulatie met één spiegelsectie. 

B.4 Stralingsdrukkracht bij laserbundels van ongelijke inten
siteit 

De in hoofdstuk 2 weergegeven krachtcurves zijn berekend met tegenovergesteld gerichte la
serbundels waarvan de intensiteit gelijk is. In de praktijk zijn zowel bij de spiegelsecties als 
bij de magneto optische lens (MOL) de intensiteiten ongelijk. Bij de spiegelsectie wordt dit 
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verschil veroorzaakt door de ongelijke vertakkingsverhoudingen van de vertikale optsiche tafel. 
Dit verschil bedraagt in de vertikale koelrichting maar liefst 33 %. Het gevolg voor de stra
lingsdrukkracht staat in figuur B.3 weergegeven. Met de getrokken lijn staat de krachtcurve 
aan het begin (/3 = 0.097 rad) en het eind ((3 = 0.040 rad) van de spiegelsectie weergegeven 
wanneer beide bundels gelijke intensiteit bezitten. Met de onderbroken lijn is de situatie weer
gegeven wanneer een laserbundel 30 % zwakker is dan de andere. De krachtcurve doorsnijdt de 
x-as nu niet meer in de oorsprong: De atomen worden dus naar een eindige snelheid gekoeld! 
Naarmate de hoek (3 kleiner wordt, verplaatst het snijpunt zich echter naar de oorsprong. Het 
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Figuur B.3: Stralingsdrukkracht als functie van de snelheid aan het begin (!3 =0.097) en het 
eind (!3 = 0.040) van de spiegelsectie. Wanneer een van beide laserbundels 30 % verzwakt 
is (onderbroken lijn) wordt naar een eindige snelheid gekoeld, terwijl bij gelijke intensiteit 
(getrokken lijn) naar de nulsnelheid gekoeld wordt. 

effect is bij de simulatieresultaten dan ook nauwelijks waarneembaar. Zoals in figuur B.4 te 
zien is neemt de afmeting van de bundel enigszins toe. De (transversale) snelheidsspreiding 
blijft echter gelijk en ook de gemiddelde snelheid blijft 0.0 mfs. De 1-D helderheid van de 
atoombundel neemt af van 155.0 (mm mrad)-1 naar 154.0 (mm mrad)-1 . 

Bij de magneto optische lens wordt de verzwakking van de uittredende bundel bepaald 
door de reflectiviteit van de polarisatie behoudende spiegels. Om de invloed van laserbundels 
met ongelijke intensiteit goed duidelijk te maken is ook hier de situatie met 30 % verzwakking 
onderzocht. In praktijk bedraagt deze verzwakking slechts 4 %. In figuur B.5 is het resultaat 
hiervan weergegeven. De totale krachtcurve van de laserbundels met ongelijke intensiteit 
(onderbroken lijn) snijdt ook hier de x-as niet meer in de oorsprong. Aan het begin van de 
MOL (dB/dr= 2 Gauss/cm) ligt dit snijpunt zelfs 7.5 mm uit de oorsprong. Aan het eind 
van de MOL (dB/dr = 11 Gauss/cm) bedraagt deze afstand nog maar 0.8 mm zodat ook hier 
het effect gering zal zijn. 
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Figuur B.4: Atoombanen wanneer (a) beide laserbundels gelijke intensiteit bezitten en (b) een 
van de bundels 30 % verzwakt is. 
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Figuur B.5: Stralingsdrukkracht in de MOL als functie van de snelheid aan het begin (dB/dr 
= 2 Gauss/cm) en het eind (dB/dr = 11 Gauss/cm) van de MOL. Wanneer een van beide 
laserbundels 30% verzwakt is (onderbroken lijn) wordt naar een eindige positie gekoeld, terwijl 
bij gelijke intensiteit (getrokken lijn) het focus op de bunde/as ligt. 



Appendix C 

Hermitepolynomen van de 
bronmetingen 

De fits op de TOF spectra van de gekoelde thermische bron bleken in hoofdstuk 5 wat betreft 
de coeëfficiënten van de Hermite polynomen duidelijk af te wijken. De Hermitepolynomen 
van orde 1 t/m 4 zijn gegeven door 

1-l1(x) 

1-l2(x) 

1-{3( x) 

1-{4( x) 

2x 

4x2 - 2 

8x3
- 12x 

16x4 
- 48x2 + 12 

(C.1) 

(C.2) 

(C.3) 

(C.4) 

In figuur C.1 staan de Hermite polynomen van de derde (7-l3 ) en vierde orde (1-l4 ) uit
gezet. Hierin is duidelijk te zien dat (7-l3 ) de asymmetrie en (1-l4 ) de gepiektbeid van de 
snelheidsverdeling beschrijft. 
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Figuur C.1: Hermitepolyomen van de derde (!::.)en vierde orde (o). 

In figuur C.2 staan de coeëfficiënten van de hermitepolynomen als functie van de stroom 
en als functie van de druk weergeven voor de oude bron ( o ), de nieuwe ongekoelde bron ( +) 
en de gekoelde bron (D). Als functie van de druk zijn de coëfficiënten H3 en H4 van zowel 
Hermite 7-{3 als Hermite 7-{4 gelijk voor alle drie de bronnen. 
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Figuur C.2: Coëfficiënten van de Hermitepolynomen van de derde {H3) en vierde (H4) orde 
als functie van de druk (a) en de stroom (b). Voor lage stromen zijn H3 en H4 van de gekoelde 
bron (D) duidelijk anders dan de ongekoelde nieuwe bron ( +) en oude bron (o ). 
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Voor drukken boven de 20 Torr zijn beide ligt postitief. Beneden de 20 Torr wordt H3 
negatief en H4 meer positief. Als functie van de stroom zijn zowel H3 als H4 voor lage stromen 
duidelijk anders. Bij de gekoelde bron wordt bij lage stromen de H3 coëfficiënt duidelijk 
negatief en de H4 coëfficiënt duidelijk positief terwijl bij de andere bronnen de coëfficiënten 
van beide polynómen een constante kleine positieve waa:rde hebben. 

Het lijkt alsof het opwarmend effect van de ontlading noodzakelijk is om thermisch even
wicht te bereiken. Om dit verder te onderzoeken is een nieuwe serie metingen verricht aan 
de gekoelde bron. Hierbij waren de aantrekveertjes van de nozzle echter vervangen door ster
kere veertjes. De resultaten van deze meetserie staan in de figuren C.3 en C.4. In figuur C.3 
staan de axiale snelheid en het speedratio als functie van de druk voor een zestal verschillende 
stromen. Het opwarmend effect van de ontlading uit zich duidelijk in de axiale snelheid. Het 
speedratio is bij lage drukken hoger voor lage stromen maar bij toenemende stroom neemt het 
verschil af. Bij hoge stromen (en drukken) is dus zowel de snelheid als de snelheidsspreiding 
groter dan bij lage stromen. Uit formule voor enthalpiebehoud 5.23 blijkt dat in dit geval de 
reservoir temperatuur toeneemt hetgeen te verwachten is bij hogere stromen. 
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Figuur C.3: Axiale snelheid (a) en speedratio (b) als functie van de druk voor een zestal 
stromen: (o) 3 mA, (+) 6 mA, (D) 9 mA, (x) 12 mA, (-) 15 mA en (•) 18 mA. 

De coëfficiënten H3 en H4 staan in figuur C.4. Als functie van de druk (fig. a) zijn de 
coëfficiënten voor alle stromen nagenoeg gelijk. Het verloop van de H3 en H4 als functie van 
de druk is bovendien hetzelfde als in figuur C.2. Het verschil tussen de gekoelde en ongekoelde 
bronnen was echter gelegen in de afhankelijkheid van de stroom. In figuur C.4b staan H3 en 
H4 uit als functie van de stroom voor een vijftal drukken. Het toenemen van H3 en afnemen 
van H4 bij lage stromen is nu echter nauwelijks meer waarneembaar. Voor hoge drukken 
(p>39 Torr) wordt H3 weliswaar negatief maar het verloop is veel minder sterk. De toename 
van H4 bij lage stromen is in het geheel niet waarneembaar. Het enige verschil tussen de eerste 
meetserie en de tweede zijn de nieuwe aantrekveertjes van de nozzle. Door deze veertjes is 
het lekken langs de nozzle afgenomen (zie figuur 5.9). Het grote lek van de gekoelde bron 
was dus de oorzaak van het afwijkend gedrag van de coëfficiënten voor lage stromen. De hoge 
deeltjesdichtheid tussen nozzle en skimmer ten gevolge van het lek levert blijkbaar een meer 
gepiekte snelheidsverdeling (H4). Een verklaring hiervoor is nog niet gevonden. 
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Figuur C.4: Hermite coëfficiënten H3 en H4 als functie van druk (a) en de stroom (b). 
Betekenis symbolen in figuur a) (o) 3 mA,(+) 6 mA, (D) 9 mA, (x) 12 mA,(-) 15 mA, (•) 
18 mA en in figuur b) (o) 12 Torr, ( +) 20 Torr, (D) 27 Torr, (x) 39 Torr en (-) 50 Torr. 



Appendix D 

Het laserbundel profiel 

Figuur D.1: 3-D plot van de gebruikte laserbundel. Een hokje komt overeen met 1 mm2 • 

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van een vergrote laserbundel zoals geschetst in figuur 
4.6. Het profiel van deze laserbundel is nog steeds Gaussisch. Bij de koelexperimenten willen 
we echter een zo homogeen mogelijk lichtveld. Voor het vergroten van de laserbundel wordt 
gebruik gemaakt van de divergentie van de uit het fiber komende bundel. De numerieke 
apertuur van het gebruikte fiber bedraagt 0.14 zodat met behulp van twee cylindrische lenzen 
van 40 mm en 200 mm de laserbundelafmeting vergroot wordt tot ca. 56.0 x 11.2 mm. Voor 
het meten van het profiel van de laserbundel is gebruik gemaakt van een digitale powermeter 
met daarvoor een pinhole van 1 mm doorsnede. Het resultaat van deze meting is te zien in 
figuur D.l. Een hokje komt hier overeen met 1 mm2 • De scherpe afkap aan de rechterzijde 
van het profiel is het gevolg van de beperkte afmeting van de tweede cylindrische lens. Het 
gemeten profiel is vervolgens met de volgende Gaussverdeling gefit. 

x- x0 I= J0 exp( -2(--)2
) +offset (D.1) 

w 

De resultaten van deze fits staan gegeven in tabel D. De fits met bijbehorend residu over 
de twee centrale assen van het intensiteitsprofiel staan tevens in figuur D.2 gegeven. In 
deze figuur staat ook de benodigde laserbundel afmeting in beide richtingen aangegeven. We 
zien dat in de x-richting ( 40 mm) de bundelintensiteit bij x = 20 mm slechts 19 % van de 
piekwaarde bedraagt. Voor de y-richting (10 mm) is dit nog 30 %. 
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Figuur D.2: /ntensiteitsprofiel met fit over de twee centrale assen van de laserbundel. Met 
verticale strepen staat de gewenste bundelafmeting aangegeven. In a) is de intensiteit op de 
rand slechts 19 % van de piekwaarde en in b) is dit nog 30 % van de piekwaarde. 
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pos Io (J' offset. xo 
(mm) (a. u) (mm) (a. u.) (mm) 
Fits in y richting 

2 0.049 22.443 -0.003 28.445 
3 0.071 22.178 -0.004 28.121 
4 0.095 21.179 -0.002 27.702 
5 0.119 20.755 -0.002 27.365 
6 0.144 20.291 -0.001 26.957 
7 0.159 20.313 -0.002 26.373 
8 0.162 20.483 -0.002 26.048 
9 0.162 20.768 -0.004 25.521 

10 0.148 21.395 -0.006 25.007 
11 0.131 21.974 -0.008 24.543 
12 0.109 23.172 -0.010 23.965 
13 0.085 24.134 -0.010 23.581 
14 0.064 24.723 -0.009 23.257 
15 0.045 24.639 -0.007 22.732 
16 0.029 24.438 -0.005 22.624 
17 0.019 23.852 -0.004 23.204 
18 0.011 15.158 -0.001 19.833 

Fits in x richting 
2 0.015 3.662 -0.001 4.663 
4 0.022 4.071 -0.002 4.731 
6 0.034 4.435 -0.004 4.659 
8 0.046 4.563 -0.006 4.632 
10 0.058 4.491 -0.007 4.604 
12 0.075 4.624 -0.010 4.576 
14 0.093 4.646 -0.013 4.558 
16 0.106 4.514 -0.013 4.502 
18 0.129 4.197 -0.011 4.503 
20 0.155 4.251 -0.016 4.390 
22 0.161 4.103 -0.015 4.270 
24 0.175 4.094 -0.017 4.255 
26 0.184 4.007 -0.016 4.201 
28 0.176 3.982 -0.016 4.128 
30 0.175 3.957 -0.016 4.074 
32 0.153 3.952 -0.014 4.048 
34 0.138 3.978 -0.014 4.000 
36 0.116 3.929 -0.012 3.947 
38 0.097 3.898 -0.010 3.903 
40 0.071 3.767 -0.007 3.706 
42 0.058 3.693 -0.006 3.644 
44 0.043 3.619 -0.004 3.597 
46 0.000 3.627 0.000 3.582 

Tabel D.l: Fits van het Gaussisch laserprofiel in de x- en de y-richting. 
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Gevolg voor de variatie in de y-richting is dat de intensiteit van het laserveld dat een 
metastabiel doorloopt niet constant is. Het risico bestaat dus dat de intensiteit aan het begin 
of het eind van het lichtveld te laag is om het metastabiel voldoende te koelen. Wanneer 
de intensiteit in de x-richting constant is, zal dit gemiddeld bij alle metastabielen tegelijk 
optreden. Deinhomogeniteit in de x-richting maakt echter dat de metastabielen die zich ver 
van de bundelas bevinden eerder slecht gekoeld zullen worden dan de metastabielen nabij de 
bundelas. Dit blijkt experimenteel moeilijk analyseerbare resultaten op te leveren. 

Een mogelijke oplossing om een meer homogene belichting te krijgen is om de laserbundel 
te splitsen in twee evenwijdige componenten op kleine onderlinge afstand. Tijdens de eerste 
koelexperimenten waarbij het vermogensprobleem nog niet speelde omdat de magneto optische 
lens nog niet geïnstalleerd was, is echter voor de volgende oplossing gekozen. Om alleen 
metastabielen te detecteren die gekoeld zijn met het centrale deel van de laserbundel is voor 
de eerste draadscanner een aluminium plaatje gemonteerd met daarin een gat van 46 mm 
breedte en 10 mm hoogte. Het midden van het gat bevindt zich op de bundelas. De afkap die 
dit tot gevolg heeft staat eveneens in figuur D.2 aangegeven. Het intensiteitsverschil tussen 
de rand en het maximum bedraagt nu nog slechts 10 %. Als we echter een echte intense 
metastabielenbundel willen creëren is deze oplossing niet meer bruikbaar. 

correctie 
factor 

0.627 
0.964 

0.743 

Tabel D.2: Correctiefactoren voor de gemiddelde verzadigingsparameter. Formule D.J wordt 
geïntegreerd van -a tot a. 

Bij de experimenten wordt gebruik gemaakt van een gemiddelde verzadingsparameter. 
Om deze te verkrijgen moet formule D.1 geïntegreerd worden. Dit levert een correctiefactor 
tussen de 0 en 1 waarmee de gemeten piekintensiteit vermenigvuldigd moet worden. In tabel 
D.2 staan deze factoren opgesomd. Door het plaatsen van het diafragma is de gemiddelde 
intensiteit maar liefst met 35 % verhoogt! De totale correctiefactor is gelijk aan het produkt 
van de factoren in de x - en de y - richting. 



Appendix E 

Verbeteringen van de spiegelsectie 

E.l Kromming van de spiegel 

Bij vlakke spiegels neemt de resonante snelheid binnen de spiegelsectie steeds sneller af omdat 
de hoek tussen de loodlijn op de bundelas en de laserbundel steeds sneller afneemt. Om te 
voorkomen dat de metastabielen tijdens het koelproces 'uit de bocht vliegen' kan gebruik 
gemaakt worden van gekromde spiegels. In figuur E.1 staat een voorbeeld van een dergelijk 
spiegeloppervlak weergegeven. Steunpunt Steunpunt 

0.30 

OC0 = 0.0028 rad 

f3 o = 0.097 rad 0.20 0.02 mm 

--- _J ______ .------------------- -.... -; .. ~'-------------~---------
-t------ r-------- ----~~~----~;r---- ------------ -;-- -------

0 ·10 Ptezo 
I 
I 

0.00 1__-á-_....__ __ _L.... __ _L_ __ _L __ __,_ __ __, 

0.00 0.05 0.10 0.15 
axiale positte [m) 

Figuur E.1: Voorbeeld van een gekromd spiegeloppervlak. De (D) op het oppervlak geven de 
reflecties van de laserbundel aan. De inkoppelhoek van de laserbundel bedroeg in dit geval 97 
mrad, het transversaal vangstbereik van deze spiegelsectie is gelijk aan 39.7 mjs. 

De steunpunten van de spiegel bevinden zich 100 mm uit elkaar. Het piëzo element 
waarmee de spiegel gekromd wordt, bevindt zich midden tussen de steunpunten. De (D) op 
de curve die het spiegeloppervlak weergeeft, markeren de plaatsen waar de laserbundel aan dit 
spiegeloppervlak reflecteert. Indien het spiegeloppervlak met behulp van een spaeer en/ of een 
piëzo element 0.02 mm gekromd wordt, is een constante df3/dz ter realiseren. Deze bedraagt 
zoals in figuur E.2 te zien is ongeveer 240 mrad/mm. Het gekromde oppervlak is echter geen 
cirkelsegment. De kromtestraal van het oppervlak neemt stroomafwaarts af van 380 mm naar 
140 m (zie figuur E.2). 
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Figuur E.2: De da/dz (ofwel df3/dz) van het spiegeloppervlak uit figuur E.1 (linkse as) en de 
kromtestraal van deze spiegel (rechtse as). Daar dajdz constant is, zal de resonante snelheid 
stroomafwaarts lineair afnemen. 

E.2 De divergente laserbundel 

Om het beschikbare laservermogen effectiever te benutten kan gebruik gemaakt worden van 
een divergente laserbundeL Omdat de atoombundel bij aanvang van de spiegelsectie niet 
veel groter is dan de diameter van het definiërend diafragma kan dit als ondergrens voor de 
afmeting van de in te koppelen laserbundel genomen worden. De minimale laserbundelafme
ting bij het verlaten van de spiegelsectie is gelijk aan de diameter van de evenwijdige bundel 
metastabiele atomen. In figuur E.3 staat met (D) de laserbundel aangegeven die aan deze 
voorwaarden voldoet (straal = 0.002+ 0.004 z ). De atomen (onderbroken lijnen) zijn aan 
het eind van de spiegelsectie nog nauwelijks divergent terwijl de laserbundelafmeting steeds 
sneller toeneemt omdat de reflecties elkaar sneller opvolgen. Zoals in de figuur te zien is, 
zal de laserbundel een deel van de atoombundel niet bestralen. De andere laserbundelcurve 
( +) in de figuur bestrijkt echter wel de totale atoombundel omdat een grotere beginafmeting 
genomen is (straal = 0.004 + 0.004 z). 
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Figuur E.3: Divergente lasrbundels voor het koelen in de spiegelsectie. De onderste laserbundel 
(D) voldoet wel aan de begin- en eindvoorwaarde maar zal in de spiegelsectie niet alle atomen 
(onderbroken lijn) bestralen. De bovenste lijn ( +) doet dit wel. De laserbundelcurves zijn 
berekend met een spiegelhoek van 1. 7 mrad en een inkoppelhoek van 97 mrad. 


