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Abstract

Door middel van precisiespectroscopie van lichte atomaire systemen
kunnen de groottes van atoomkernen met hoge nauwkeurigheid bepaald
worden. Vreemd genoeg komen verschillende van dit soort metingen van
de kern van het waterstofatoom niet met elkaar overeen, een probleem dat
sindsdien als de protonstroolpuzzel te boek staat.

Het werk in dit proefschrift probeert in plaats daarvan de heliumkern-
straal te meten door gebruik te maken van heliumatomen in de metasta-
biele toestand. Om dit te bereiken worden kleine ensembles atomen met
behulp van lasers afgekoeld tot minder dan een microkelvin boven het
absolute nulpunt en vervolgens gevangen in een sterk gefocusseerde en in-
tense laserbundel. Door de golflengte van deze laser op een zogenoemde
magische golflengte af te stellen kan de negatieve invloed van deze val op
de spectroscopiemeting gecompenseerd worden. Met behulp van ab ini-
tio berekeningen van de atomaire polarizeerbaarheid is een veelbelovende
magische golflengte in het ultraviolet gevonden en er is een intense laser-
bron gebouwd om een val bij deze golflengte te realizeren. In deze val
is de frequentie van het licht waarmee een uitzonderlijk zwakke overgang
gemaakt wordt met extreme nauwkeurigheid gemeten. Deze meting is
de meest nauwkeurige in het heliumatoom tot nu toe en is gevoelig voor
verschillen in de kernstraal van minder dan een attometer.
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