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Samenvatting

Het fundament van dit proefschrift wordt gevormd door frequentiekamla-
sers, dan wel als essentieel onderdeel van de experimenten, dan wel als on-
derwerp van het experiment zelf. Frequentiekamlasers maken een precieze
verbinding tussen optische en rf frequenties mogelijk. Op die manier kun-
nen optische frequenties met de nauwkeurigheid van de beste atoomklokken
worden gemeten. Dit heeft een spectra aan toepassingen mogelijk gemaakt,
waaronder precisie spectroscopie aan atomen en moleculen voor het testen
van fundamentele natuurkunde of andere doeleinden, optische atoomklok-
ken, en natuurkunde op de tijdschaal van een attoseconde. Frequentiekamla-
sers in ons laboratoriummaken het meten van absolute optische frequenties
mogelijk met een relatieve nauwkeurigheid van 10−12, bepaald door de pre-
cizie van de belangrijkste frequentiestandaard in het laboratorium, een aan
het GPS gerefereerde rubidium atoomklok.
De eerste drie introductiehoofdstukken van dit proefschrift beschrijven de
noodzakelijke theorie om de latere hoofdstukken te kunnen begrijpen. Hier-
bij inbegrepen zijn theorie over metingen aan frequentiestabiliteit, de prin-
cipes van optische frequentiekammen, hogere orde harmonische generatie
en atoomspectroscopie. Ook behandelen zij het ontwikkelen en testen van
op korte tijdschalen smalbandige diodelasers, optische glasvezelversterkers,
glasvezelgekoppelde optische heterodyne mengeenheden en direct digitale
synthese eenheden.
In Hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe hybride modengekoppelde kwantum-
punthalfgeleiderlasers, geproduceerd aan de TUE, met continu laserlicht
werden geïnjecteerd. Het geïnjecteerde licht wordt door de microgolfgedre-
ven verzadigbare absorptiesectie van de kwantumpunt laser gemoduleerd,
hetgeen de vorming van een frequentiekam ten gevolge heeft die wordt ver-
sterkt in het lasermedium. Op deze manier werd een miniatuur frequentie-
kamgenerator gerealiseerd. Een karakterisatie van deze apparaten laat zien
dat het kwantumpunt medium geschikt is voor het genereren van nauwkeu-
rige, smalbandige (100 kHz) frequentiekamgeneratie.
Hoofdstuk 5 vormt een inleiding op het werk van Hoofdstuk 6, alwaar hoge
resolutie spectroscopie in het XUVopovergangen vanuit de grondtoestand in
heliumwordt beschreven. Spectroscopie aan helium is van belang omdat het
een test van de Kwantum Elektrodynamische (KED) theorie mogelijk maakt.
Na waterstof is helium het volgende iets complexere atoom waar KED kan
worden getest, inclusief de elektron–elektron effecten. In de theorie worden
gebonden KED effecten normaliter geformuleerd als een machtreeks van α,
de fijnstructuurconstante, en Z, de kernlading. Omdat de convergentie van
deze machtreeks niet is bewezen, is experimentele verificatie van de bereke-
ningen vitaal voor het verder ontwikkelen van theoretische methoden voor
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meerdeeltjes KED berekeningen. De hoge-resolutie spectroscopie aan helium
is uitgevoerd met behulp van een versterkte frequentiekamlaser, waarbij de
Ramsey excitatiemethodewerd gebruikt. Wehebbende grondtoestandsener-
gie van helium, die het meest beïnvloed wordt door KED effecten, bepaald op
h×5 945 204 212(6)MHz. De experimentele bepaling is nu zesmaal nauwkeu-
riger dan de theoretische waarde, hetgeen vraagt om een betere theoretische
berekening.
Als laatsteworden de onderdelen die zijn beschreven inHoofdstuk 3, gebruikt
in Hoofdstuk 7 om de frequentieoverdrachtsstabiliteit van een 2 × 298 km
optische glasvezelverbinding tussen Amsterdam en Groningen te onderzoe-
ken. De door de verbinding toegevoegde relatieve frequentieafwijkingen aan
een continuegolf laserfrequentie, met name door temperatuursveranderin-
gen van de glasvezel, zijn in de orde van grootte van 10−13. Dit maakt een di-
recte vergelijking van de twee rubidium standaarden in het VU LaserLaB en
het Van Swinderen Instituut mogelijk. Er werd een poging ondernomen om
de frequentieoverdracht te verbeteren door de toepassing van een eenvoudig
grondtemperatuurmodel samen met de grondtemperatuurmetingen van het
KNMI op de Cabauw locatie. Ondanks dat geen verbetering werd gezien kan
het model gebruikt worden om de grootteorde van de maximaal te verwach-
ten frequentieafwijkingen op optische glasvezelverbindingen zonder actieve
lengtecompensatie te voorspellen.


