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Samenvatting

”Physics is really nothing more than a search for ultimate simplicity,
but so far all we have is a kind of elegant messiness.”

– Bill Bryson, A Short History of Nearly Everything

Naar mijn mening is het de taak van een natuurkundige om dieper in
deze elegante wanorde te duiken, en een klein beetje meer orde te brengen,
geduldig de puzzle van het heelal te ontwarren totdat het kan worden gevat
in enkele simpele principes. Een goede strategie om dit doel te bereiken is om
al bekende natuurkundige verschijnselen opnieuw te bestuderen, maar van-
uit een nieuwe invalshoek, met hogere nauwkeurigheid en vollediger, zodat
informatie wordt verkregen op een nieuw niveau. Hoge resolutie spectro-
scopie is een effectieve methode toegepast door onderzoeksgroepen overal in
de wereld. Het doel is om kennis over de structuur van atomen en moleculen
te verkrijgen door hun wisselwerking met licht te bestuderen. Moleculen
worden door een lichtveld een laserbundel of microgolf cavity gezonden,
en zullen, gedurende de tijd dat het ze zich in het veld bevinden, interactie
hebben met het licht. Als de moleculen een hoge snelheid hebben is de inter-
actietijd kort en, als gevolg daarvan, de precisie van het experiment beperkt.

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift richt zich op het gebruik
van technieken om moleculen af te remmen en hun beweging te controleren
met als doel om nauwkeurigere metingen aan moleculen mogelijk te maken.
Langzame moleculen zullen een gedurende een langere tijd interactie hebben
met het lichtveld waardoor ze nauwkeurig kunnen worden bestudeerd. Op
deze wijze kan een zo hoge precisie worden behaald, dat fundamentele na-
tuurkundige theorieën kunnen worden getest. Het voornaamste obstakel om
lange interactietijden te verkrijgen is dat de moleculen een eindige temper-
atuur en snelheidsspreiding hebben waardoor ze zullen uitwaaieren en maar
enkele van hen de detector zullen bereiken. Voor een hoge precisie is het nodig
om veel moleculen te detecteren. Hiervoor is het nodig om de moleculen
tot lage temperatuur te koelen. Helaas kan laserkoeling, een methode die
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met veel succes toegepast wordt op atomen, niet effectief worden toegepast
op moleculen omdat hun structuur hiervoor te complex is. In dit onder-
zoek wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Stark effect, de interactie
van elektrische velden met het elektrische dipoolmoment van moleculen, om
moleculen af te remmen en af te koelen.

Het doel van het onderzoek, beschreven in dit proefschrift, is om een zo
groot mogelijk signaal van langzame moleculen te genereren zodat ongeëve-
naard lange interactietijden verkregen worden. In hoofdstuk 1 wordt in detail
het belang van langzame atomen en moleculen voor hoge resolutie spectro-
scopie besproken en geef ik een samenvatting van onze inspanning om een
moleculaire fontein te creëren. In deze fontein bewegen moleculen met een
langzame snelheid omhoog, worden vertraagd en vallen uiteindelijk terug
door de zwaartekracht. Op deze manier is het mogelijk om Interactietijden
van typisch een seconde te verkrijgen. Helaas zijn we er niet in geslaagd om
moleculen te zien terugvallen, voornamelijk doordat de efficiëntie van con-
ventionele Stark afremmers snel afvalt bij de lage snelheden die nodig zijn.
In hoofdstuk 2 wordt een nieuwe detectiemethode voor langzame ammo-
niak moleculen die gebruikmaakt van VUV laserlicht met een golflengte van
159 nm vergeleken met de “standaard” detectie methode die gebruik maakt
van laserlicht bij 322 nm. In hoofdstuk 3 wordt een ionenlens gepresenteerd
waarmee we erin zijn geslaagd om ionen afhankelijk van hun snelheid af te
beelden op een CCD camera. Op deze manier kunnen wij het signaal van
langzame moleculen scheiden van achtergrond signaal van snelle moleculen
afkomstig van de niet-afgeremde bundel. In hoofdstukken 4 en 5 wordt een
nieuwe Stark afremmer – een lopende golf afremmer – gepresenteerd die in
staat is om moleculen vrijwel zonder verlies af te remmen en tot stilstand te
brengen. Omdat de benodigde voltages gegenereerd worden door een ar-
bitrary wave generator en vervolgens worden versterkt met HV-versterkers,
hebben we complete controle over de vorm en diepte van de potentialen en
dus over de afgeremde moleculen. Dit wordt geı̈llustreerd door metingen
waarbij moleculen worden afgeremd, opgesloten en vervolgens afgekoeld.
Tenslotte worden in hoofdstuk 6 metingen gepresenteerd aan een ultrakoud
wolkje ammoniak moleculen die worden losgelaten uit de val en vervolgens
worden teruggevangen na een variabele tijd. In dit experiment zijn wij erin
geslaagd om moleculen na meer dan 10 milliseconde vrije vlucht te detecteren.
Dit maakt het mogelijk om spectroscopische metingen te doen met een uniek
hoge resolutie die het mogelijk maakt om fundamentele natuurkunde theo-
rieën te testen.


