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Samenvatting

Symmetriëen zijn een waardevol concept gebleken in de beschrijving van de
natuur. De discrete symmetrieën pariteit (P), ladingsconjugatie (C) en tijdsom-
keer (T) spelen een belangrijke rol in de beschrijving van interacties op sub-
atomaire schaal. Behoud van pariteit betekent dat gebeurtenissen in eensysteem
en hetzelfde systeem, maar gespiegeld, op precies dezelfde manier verlopen als
in het spiegelbeeld van elkaar. Pariteits-schending of -breking betekent dat de
afloop van gebeurtenissen in een spiegelbeeldige wereld niet meer voorspeld kan
worden door in een spiegel te kijken. Ladingsconjugatie houdt hetzelfdein als
geldt voor pariteit maar nu vergelijkt men een wereld bestaande uit materie en
antimaterie. Ten slotte verstaat men onder invariantie bij tijdsomkeer, dat de
natuurwetten niet afhankelijk zijn van de richting waarin de tijd verloopt.

Het kwam als een grote verrassing in 1957 dat in het radioactieve verval van
60Co zowel pariteit (P) als ladingsconjugatie (C) volledige geschonden bleken te
zijn. Dit is een gevolg van de zwakke wisselwerking, die dit radioactieve verval
mogelijk maakt. De gecombineerde symmetrie (CP) leek wel behouden te zijn.
In 1967 bleek dit echter toch niet het geval te zijn, zoals in het verval van neutrale
kaonen (elementaire deeltjes) kon worden vastgesteld. Er zijn tot nu toe geen
experimentele aanwijzingen dat CPT, de combinatie van C, P en T, geschonden
wordt, wat impliceert dat de CP en T symmetrieën equivalent zijn.

De schending van CP symmetrie speelt een essentiële rol in de verklaring
waarom uit de oerknal wel materie is overgebleven en geen anti-materie. De
mate van CP schending, zoals onder andere gevonden in het kaon verval, is echter
niet voldoende om de materie/antimaterie asymmetrie in ons heelal te verklaren,
en er moeten dus nieuwe, nu nog onbekende, vormen van CP schending zijn.
De zoektocht naar meetbare permanente elektrische dipoolmomenten (EDM) van
fundamentele deeltjes is een veelbelovende manier om deze nieuwe fysica te vin-
den. De reden is dat een EDM zowel de pariteits- als de tijdsomkeer-symmetrie
schendt, en zelfs met de meeste nieuwe en nauwkeurige technieken alleen meet-
baar is als er nieuwe vormen van CP schending zijn.
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Figure C.4: Links: niveau schema van het barium atoom. De (vacuüm) golflengten,
zoals bepaald door middel van laser spectroscopie aan de metastabiele D-toestanden,
zijn aangegeven in nanometers. De overige overgangen gebruikt voor het laserkoeling-
sexperiment zijn eveneens gegeven. Rechts: relatieve toename van de flux van langzame
atomen. Inzet (a): snelheidsverdeling van de thermische barium bundel. (b) de snelhei-
dsverdeling na laserkoeling.

Het radium atoom (Ra), een radioactief aardalkali element, blijkt een veel-
belovende kandidaat te zijn. Als er nieuwe vormen van T of CP schending zijn,
zullen die in het Ra atoom (kern en elektronen) en in de Ra kern versterktwor-
den waardoor de gevoeligheid voor deze schendingen vele malen groterwordt.
De TRIµP-faciliteit (Trapped Radioactive Isotopes:µ icrolaboratories for funda-
mental Physics) wordt op dit moment in gereedheid gebracht om deze (enandere)
radioactieve isotopen te produceren, en te gebruiken in precisie experimenten. De
faciliteit bestaat uit een productiestation waar met behulp van deeltjes uit de ver-
sneller AGOR van het KVI radioactieve kernen kunnen worden gemaakten een
aantal trappen om de gewenste isotopen te isoleren, af te remmen, en te vangen
in een atoomval.

In het EDM experiment zal gebruik gemaakt worden van een aantal con-
cepten uit de atoomfysica, zoals het koelen en invangen van atomen met laser-
licht. Dit levert atomen die nagenoeg stilstaan. Ter voorbereiding op het EDM
experiment met radium atomen moeten de laser koel- en invangtechnieken voor
zware aardalkali elementen aangepast en ontwikkeld worden. In eersteinstantie
wordt dit gedaan door stabiel barium te gebruiken, dat een atomaire structuur
heeft vergelijkbaar met die van radium. Laserkoeling van barium is het onder-
werp van dit proefschrift.

Laserkoeling en vangst vereisen een gesloten atomaire overgangscyclus, waar-
bij voortdurend een atoom met laserlicht wordt aangeslagen om vervolgens weer
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naar dezelfde toestand te vervallen waaruit het aangeslagen werd. Deatomen die
tot nu toe gevangen konden worden in een dergelijke lichtval hebben alleneen
nagenoeg gesloten cyclus, met verwaarloosbare lekken naar anderetoestanden.
Voor barium atomen zal echter gemiddeld 1 op de 330 cycli een verval plaatsvin-
den naar een metastabiele toestand (D-toestanden). Het atoom keert dusniet meer
terug naar het uitgangspunt, waardoor het niet verder gekoeld kan worden. Hier-
door zal de snelheid van de barium atomen met niet meer dan 2 m/s verminderd
worden. Dit lek vormt dus een ernstige complicatie. Voor verdere koeling zullen
de atomen uit de D-toestanden teruggebracht moeten worden in de koel-cyclus
met daarvoor geschikte ”terugpomplasers”.

Een eerste vereiste hierbij is de precieze bepaling van de overgangen naar
de metastabiele D-toestanden in barium door laser spectroscopie. De golflengten
voor de overgangen zijn bepaald op respectievelijk 1500.4 nm, 1130.6 nm en
1107.8 nm. Deze meting is gebruikt om de isotoopverschuiving van deze toes-
tanden te bepalen (zie figuur C.4).

Wij zijn er als eerste in geslaagd een atomaire bariumbundel te vertragen. De
gemeten snelheidsverdeling van een thermische bundel is te zien in fig. C.4. De
toename van langzame atomen is het resultaat van laserkoeling. De snelheid van
deze atomen is met meer dan 50 m/s afgenomen. Voor snelheden beneden 30 m/s
is de toename in bundel flux nagenoeg een factor 5. De flux van atomen met een
snelheid beneden 10 m/s moet nog verder verbeterd worden. De volgende stap is
het invangen van de vertraagde bundel in een magneto-optische val.

Het werk beschreven in dit proefschrift is de eerste stap op weg naareen
nieuw type EDM experiment, waarin radium gebruikt zal worden vanwegezijn
intrinsieke gevoeligheid. Hierbij is een volledig nieuw laserlaboratorium opgezet
en ingericht. Het eerste belangrijke resultaat is een werkend koelingsschema
voor zware aardalkali atomen gedemonstreerd met barium. De spectroscopische
technieken die hiervoor ontwikkeld zijn zullen ook gebruikt worden om meer
over de atomaire structuur van radium te weten te komen.






