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Samenvatting

De Nederlandse titel van dit proefschrift luidt: "XUV frequentiekam-
metrologie en de grondtoestand van helium". Bij vele grote vooruitgan-
gen in de moderne wetenschap hebben precisiemetingen een belangrijke
rol gespeeld. Een van de beroemdste voorbeelden hiervan is het experi-
ment van Michelson en Morley [158] aan het begin van de 20e eeuw. De
aanleiding van het experiment was een bepaling van de invloed van de
’aether wind’ op de snelheid van het licht via interferometrie, maar in
plaats daarvan werd een sterke aanwijzing gevonden dat de lichtsnelheid
in vacuum altijd constant is, ongeacht de beweging van de waarnemer.
Deze uitkomst leidde tot de ontwikkeling van de speciale relativiteitsthe-
orie, en iets later tot de algemene relativiteitstheorie.

Een halve eeuw later gaf een ander precisie-experiment, dat werd
uitgevoerd door Lamb and Retherford [35], gedetailleerde informatie
over the energiestructuur van het waterstofatoom. Het was een ver-
rassing dat die niet in overeenstemming bleek te zijn met de voor-
spellingen van de quantumtheorie van die dagen. Het verschil wordt
nu de ’Lamb-verschuiving’ genoemd, en kon verklaard worden na de
ontwikkeling van quantum-electrodynamica (QED). De uitbreiding van
standaard-quantummechanica met QED zorgde weliswaar niet voor een
zelfde paradigmaverschuiving als speciale relativiteitstheorie, maar het
was wel een grote stap voorwaarts voor ons begrip van de wisselwerking
van licht en materie, en daarmee ook bijvoorbeeld voor het begrijpen
van de structuur van atomen.

Een belangrijk ingrediënt van QED is dat een vacuüm (zelfs ruimte
in zijn algemeenheid) nooit echt leeg is, maar vol zit met ’virtuele deelt-
jes’. Deze virtuele deeltjes verschijnen vanuit het niets, en verdwijnen
ook weer in het niets op zo’n korte tijdschaal dat energiebehoud niet
geschonden wordt binnen de grenzen van de onzekerheidsrelatie voor
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tijd en energie van Heisenberg. De tijdschaal waarop de virtuele deeltjes
verschijnen en verdwijnen is sneller dan de dynamica van bijvoorbeeld
electronen in een atoom. Niettemin is er een netto effect op de energi-
etoestanden van atomen en moleculen, en dat kan met QED worden
uitgerekend. Het idee dat een lege ruimte feitelijk niet bestaat, maar
altijd gevuld is met deeltjes die voortdurend verschijnen en verdwijnen
zorgt nog steeds voor verwondering bij velen. Ondanks de vreemde im-
plicaties van de theorie is QED toch buitengewoon succesvol gebleken in
zijn voorspellingen, zodat het op dit moment de best geteste theorie in
de fysica is.

QED kan op verschillende manieren getest worden, bijvoorbeeld door
precisie-spectroscopie aan atomen en molekulen. In het ideale geval
wordt de spectroscopie uitgevoerd in de vorm van een frequentiemeting,
omdat daarmee de hoogste nauwkeurigheid mogelijk is. De uiteindelijke
grens aan de nauwkeurigheid wordt in dit geval bepaald door de fre-
quentiereferentie die gebruikt wordt, wat doorgaans een atoomklok is.
De meest gebruikelijke atoomklok is gebaseerd op cesium, warmee een
fractionele nauwkeurigheid gehaald kan worden die gewoonlijk tussen
10−13 en 10−16 in zit. De meest moderne atoomklokken zijn gebaseerd
op een optische overgang, en daarmee is een precisie van ongeveer 10−17

gedemonstreerd in een relative frequentiemeting [11]. Het is echter nog
niet mogelijk om absolute metingen met deze nauwkeurigheden te doen
omdat de standaard voor tijd en frequentie nog steeds gebaseerd is op
cesium atoomklokken.

Om een frequentiemeting te doen bij optische frequenties voor laser-
spectroscopie is niet eenvoudig. Tot ruim tien jaar geleden waren com-
plexe "frequentieketens" nodig om de nauwkeurigheid van atoomk-
lokken die bij microgolffrequenties werken (zoals de cesium atoomklok bij
9.2 GHz) naar optische frequenties over te brengen bij honderden THz.
Dit nam een heel lab in beslag, bestond uit veel lasers en elektronica,
en had ook veel personeel nodig om te functioneren. Door de uitvinding
van de frequentiekamlaser [10, 60] is dat is dat enorm vereenvoudigd, en
kunnen optische frequentiemetingen vrijwel routinematig plaatsvinden.
Een frequentiekam is gebaseerd op een ’modengekoppelde’ laser die door-
gaans kleiner is dan 1m2, en die makkelijk door een persoon bediend kan
worden. Door externe terugkoppeling wordt de herhalingsfrequentie en
fase-evolutie van de pulsen uit zo’n laser heel precies gecontroleerd. Het
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spectrum van de pulsen is daarom equivalent met een spectrum in de
vorm van (honderdduizenden) equidistante optische modes. De posities
van die modes worden gekarakteriseerd met maar twee radiofrequenties
die eenvoudig elektronisch te meten zijn. De kamlaser werkt als een soort
overbrenging tussen elektronische frequenties waar de meeste atoomk-
lokken functioneren, en de optische frequenties van de lasers voor spec-
troscopie. Dit principe heeft een ware revolutie teweeggebracht in vele
wetenschappelijke disciplines. Zo zijn frequentiekammen tegenwoordig
een centraal onderdeel in de eerder genoemde optische atoomklokken.
Maar bijvoorbeeld ook voor attosecondenfysica, waarbij verschijnselen
worden bestudeerd die zich afspelen op een tijdschaal van 10−18 sec-
onde, spelen frequentiekammen een belangrijke rol. Tot nu toe waren er
echter geen frequentiekammen die metingen in het extreem ultraviolet
mogelijk maakten.

In dit proefschrift wordt een methode gedemonstreerd om QED te
testen in helium door de eerste absolute frequentiebepaling te doen in
het extreem ultraviolet by 6 PHz (51 nm) met een frequentiekam in
het extreem-ultraviolet. Deze XUV kam (XFC) is gebasserd op har-
monische opconversie van een nabije-infrarood frequentiekam. De en-
ergiepositie van de grondtoestand van helium is door middel van de
XFC met een ongekende fractionele nauwkeurigheid van 10−9 bepaald.
Uit deze meting is een Lamb-verschuiving afgeleid voor de grondtoes-
tand van 41247(6) MHz, wat overeenkomt met de meest recente theo-
retische berekeningen van 41284(36) MHz [30], 41285(36) MHz [32, 31]
en 41264(42) MHz [23]. De experimentele waarde is echter wel duidelijk
nauwkeuriger dan de theorie. Dit maakt ook een interessante vergelijking
mogelijk met eerdere metingen van de grondtoestandsenergie van helium
die onderling niet met elkaar overeen komen. Als de meting van Eikema
et al. [40] wordt gecorrigeerd voor een "recoil shift" die indertijd niet
is meegenomen, dan resulteert een Lamb-shift van 41250(45), wat goed
overeenkomt met de waarde die nu met de XFC bepaald is. De waarde
bepaald door Bergeson et al. [41] wijkt echter bijna 3σ af.

In de eerste twee hoofdstukken van dit proefschrift wordt een
overzicht gegeven van de theorie die de energiestructuur van helium
beschrijft, en worden de gebruikte experimentele technieken geïntro-
duceerd. Hoofdstuk 3 geeft vervolgens een systematisch overzicht van
de verschillende componenten waaruit de XUV frequentiekam is opge-

165



Samenvatting

bouwd. Een belangrijke component is parametrische versterking van
frequentiekam-pulsen. In hoofdstuk 4 wordt een experiment beschreven
waarin de fase-stabiliteit is onderzocht voor parametrische versterking
van individuele kamlaserpulsen. Om een frequentiekam te maken zijn
minimaal twee versterkte pulsen nodig. Een systeem wat daartoe in
staat is wordt beschreven in hoofdstuk 5, inclusief het resultaat van
de fase-karakterisatie. Als laatste stap voor de realisatie van een fre-
quentiekam in het XUV is hoge-harmonische generatie toegepast met
de versterkte laserpulsen. Het licht wat hierbij ontstaat kan gebruikt
worden om direct helium te exciteren vanuit de grondtoestand naar een
hoger gelegen P toestand. In feite wordt helium zo geëxciteerd met een
soort frequentiekam die gegenereerd is op de 15e harmonisch van de oor-
spronkelijke infrarode laserpulsen. Voor detectie zijn de helium atomen
met behulp van een 1064 nm laser geïoniseerd, en vervolgens gedetecteerd
met een vluchttijd-massaspectrometer. De frequentie van de XFC modes
kunnen worden verschoven door de repetitiefrequentie van de oorspron-
kelijke frequentiekamlaser aan te passen. Als gevolg hiervan wordt de ex-
citatiewaarschijnlijkheid gemoduleerd in de vorm van zgn. Ramsey oscil-
laties. Door deze oscillaties te meten voor verschillende repetitiefrequen-
ties van de kamlaser over een bereik van 100− 185 MHz is het mogelijk
geworden de absolute frequentie van de gemeten overgangen te bepalen,
en daaruit de grondtoestandsenergie (ionisatie-energie) te bepalen. Een
gedetailleerde beschrijving van dit experiment wordt gegeven in hoofd-
stuck 6. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 een vooruitblik gegeven voor
toekomstige experimenten met de ontwikkelde extreem-ultraviolet fre-
quentiekam.
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