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Nederlandse samenvatting

Het uiteindelijke doel van het project dat beschreven staat in dit proefschrift (het zoge-
naamde Al41Catraz project) is om een apparaat te bouwen dat in staat is de hoeveel-
heid van een specifiek soort calcium, het 41Ca isotoop, te meten in een natuurlijk
monster van natuurlijk calcium, dat voornamelijk bestaat uit 40Ca. Een dergelijke
bepalingsmethode heeft toepassingen in biomedisch en archeologisch onderzoek. Als
biomedische toepassing zou het gebruikt kunnen worden als meetmethode bij het on-
derzoek naar de precieze rol van calcium in het menselijk lichaam. Slechts één op de
1000 000 000 000 000 calciumatomen is een 41Ca atoom. Door deze lage concentratie
is het mogelijk om deze concentratie kunstmatig met bijvoorbeeld een factor 1000 te
verhogen zonder dat er gevaar voor de patiënt ontstaat. Hierdoor is het mogelijk om
calcium in het lichaam te “labelen”. Op deze manier is onderzoek te doen naar hoe
het lichaam precies met calcium omgaat. Dit is relevant onderzoek voor bijvoorbeeld
de bestrijding van osteoporose. De archeologische toepassing van de methode maakt
gebruik van het feit dat 41Ca licht radioactief is. 41Ca vervalt daardoor langzaam, en als
er vanuit gegaan kan worden dat er geen 41Ca bijgemaakt wordt, kan uiteindelijk uit de
gemeten concentratie van 41Ca afgeleid worden hoe oud een bepaald monster is.

De belangrijkste experimentele techniek die gebruikt wordt bij dit experiment is
laserkoeling. Door middel van laserlicht met de juiste frequentie kunnen atomen wor-
den afgeremd en uiteindelijk in een val, de zogenaamde magneto-optical trap (MOT),
worden opgesloten. De precieze frequentie van het licht dat nodig is om interactie te
kunnen hebben tussen het laserlicht en het af te remmen atoom is voor ieder isotoop
net een beetje verschillend. Door de frequentie van het laserlicht nauwkeurig af te stem-
men kan een specifiek isotoop worden afgeremd en opgesloten. Op deze manier kan
onderzoek gedaan worden naar afzonderlijke isotopen van calcium.

De reeds genoemde zeer lage concentratie van 41Ca geeft de moeilijkheid en de
uitdaging van het project aan. In het proefschrift worden twee belangrijke aspecten van
dit project beschreven. Allereerst een fundamenteel-wetenschappelijk aspect, waarbij
het gedrag van calciumatomen tijdens het laserkoelen en invangen wordt bestudeerd.
Deze kennis is nodig om de bepalingsmethode succesvol verder te kunnen ontwikke-
len. Er is gemeten hoe lang de atomen in de val kunnen blijven bij verschillende om-
standigheden. Verder is de temperatuur van de atomen in de val bestudeerd. Afhanke-
lijk van de instellingen van het experiment zijn temperaturen gemeten tussen 2 en 10
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mK, een paar duizendste graad boven het absolute 0-punt (ongeveer−273◦C). Met deze
data zijn een aantal modellen getest die de temperatuur in een door ons gebruikte val
voorspellen.

Een tweede aspect dat beschreven wordt in dit proefschrift is van meer technologis-
che aard. Om laserkoelingexperimenten uit te kunnen voeren is het erg belangrijk dat
de precieze frequentie van het laserlicht volledig onder controle is. In het proefschrift
staat een nieuwe methode beschreven die hiertoe gebruikt kan worden die eenvoudig is
toe te passen en minstens zo nauwkeurig is als de meer complexe standaard technieken
die hiervoor traditioneel worden toegepast.

Geconcludeerd kan worden dat hiermee twee belangrijke stappen in de richting
van het uiteindelijke doel zijn gezet. Er is echter nog een lange weg te gaan voor dat er
sprake zal zijn van een werkende opstelling waarmee de 41Ca-bepalingen gedaan kun-
nen worden. Het verbeteren van de gevoeligheid van de methode lijkt daarbij de groot-
ste uitdaging te vormen.




