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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft de eerste succesvolle poging om het zware aardalkali

element barium met behulp van laserlicht af te koelen en te vangen. De koel-

ingscyclus die de 6s2 1S0 → 6s6p 1P1 overgang met de golflengte λ1 = 553.7 nm

gebruikt om de barium atomen af te koelen laat grote lekken zien naar meta

stabiele D-toestanden. Atomen die zich in deze toestanden bevinden ontsnappen

aan de koelingscyclus. Meer lasers zijn noodzakelijk om de atomen daarin terug

te brengen. In totaal werden er zeven lasers ingezet om barium in een magneto

optische val (MOT) te vangen (zie Fig. C.2).

De eigenschappen van de barium MOT werden gekarakteriseerd. De efficiëntie

om een atoom in te vangen vanuit een thermische atoombundel in de MOT is

0.4(1)%. Typische levensduren van de MOT wolk zijn in de orde van een sec-

onde en worden voornamelijk begrensd door het onvoldoende terugbrengen van

de atomen vanuit de D-toestanden. De invangefficiëntie en de vallevensduren

zouden verbeterd kunnen worden door sterkere lasers te gebruiken. Het snel-

heidsinterval waaruit de barium atomen kunnen worden gevangen in de MOT is

ongeveer 30 m/s. Atomen uit een bredere interval van snelheden zouden kunnen

worden gevangen met een breedbandige lichtbron. Verschillende overgangen zijn

gebruikt om de barium atomen die zich in de 6s5d 3D1 en de 6s5d 3D2 toestanden

bevonden terug te brengen in de koelingscyclus. Deze leidden tot vergelijkbare

MOT-bevolkingen en levensduren. De temperatuur van de koude atomaire bar-

ium wolk is ongeveer 5 mK. Dit is ongeveer tien keer groter dan de Doppler

limiet wat bekend is van de theorie van laserkoeling. Atoomeigenschappen van

de 5d2 3F2 toestand zijn bestudeerd met gevangen atomen, in het bijzonder is de

levensduur van 160(10)µs gevonden.

Dit werk heeft een mogelijk schema laten zien om atomen te vangen die een

koelingscyclus met sterke lekken hebben. Aangezien dit zo is voor de meerder-

heid van de elementen in het periodiek systeem kan het aantal van optisch te

vangen elementen aanzienlijk worden uitgebreid met de hier ontworpen meth-
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Fig. C.2: (a) Een foto van een wolk koude barium atomen in een magneto-optische
val. De heldere stip in het midden van de optische toegangspoort is verstrooid
licht op een golflengte 553.7 nm van de koelingsovergang. (b) De grafiek laat de
afhankelijkheid zien van de MOT fluorescencie op de frequentie verstemming ∆νt

1

van de laser bundel met de golflengte 553.7 nm.

oden. Van bijzonder groot belang is dat voor het radium atoom, chemisch

homoloog aan barium. De in dit werk ontwikkelde technieken kunnen worden

ingezet om een efficiënte verzamel-MOT te bouwen voor radium door van de

sterke 7s2 1S0 → 7s7p 1P1 overgang als primaire koelovergang gebruik te maken.

De interesse in radium vloeit voort uit de hoge gevoeligheid van dit atoom voor

de mogelijke permanente kern- en elektrische dipoolmomenten (EDM’en). Een

EDM schendt zowel pariteit als tijdsomkering en is daarom van fundamentaal

belang. De zoektocht naar EDM’s behoort tot de belangrijkste doelstelling van

de recentelijk gereed gekomen TRIµP faciliteit op het KVI.




