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Samenvatting

De ontwikkeling van de laser heeft onderzoekers in de gelegenheid gesteld om
atomaire en moleculaire systemen te meten en manipuleren. In de vroege jaren
van laserfysica werden cw en gepulseerde lasers gebruikt voor verschillende
toepassingen. Aan de ene kant, met het gebruik van een single-mode laser,
konden onderzoekers de absolute frequentie van atomaire en moleculaire over-
gangen met zeer hoge nauwkeurigheid bepalen. Dit heeft geleid tot de ontwikke-
ling van atoomklokken en nauwkeurige testen van fundamentele theorieën. Aan
de andere kant produceren de zogenaamde mode-locked lasers een grote band-
breedte en een korte pulstijd, die gebruikt kunnen worden om een hoge tem-
porele resolutie te bereiken. Gecombineerd met ”pulse-shaping” technieken
kunnen deze breedbandige pulsen, door middel van quantum-interferentie, ge-
bruikt worden om de excitatie van atomen en moleculen te manipuleren. In
het begin van de 21e eeuw is een nieuw type mode-locked laser gerealiseerd
die deze twee werelden samenbracht. De output van deze zogenaamde frequen-
tiekam laser is een reeks van pulsen die op zo’n manier met elkaar interfer-
eren dat het spectrum van deze laser een verzameling van equidistante modes
bevat. Hierdoor kunnen wetenschappers de eigenschappen van breedbandige
lasers combineren met hoge spectrale resolutie.
In dit proefschrift maken we gebruik van de unieke eigenschappen van de fre-
quentiekam om de excitatie van atomaire overgangen te manipuleren. In onze
methode worden atomaire overgangen geëxciteerd door ”shaped” femtoseconde
pulsen uit tegengestelde richtingen. De grote bandbreedte van deze pulsen zorgt
ervoor dat de overgang tegelijk geëxciteerd wordt via meerdere quantum-paden.
Verder zorgt de toepassing van spectrale fasemanipulatie voor controle over de
quantum-interferentie van de verschillende mogelijke paden. Het exciteren van
deze overgangen in een tegengestelde (counterpropagating) geometrie resul-
teerde zowel in hoge-precisie spectroscopie als ”quantum control” met hoge
resolutie. Een gedetailleerde onderbouwing van ons werk wordt in hoofdstuk 1
gepresenteerd.
Hoofdstuk 2 bevat de theoretische achtergrond voor de methoden die gebruikt
worden in dit proefschrift. We beginnen met de voortbeweging van elektromag-
netische golven in vacuüm en lineaire media. Hiervoor wordt wiskundig afgeleid
hoe ultrakorte laserpulsen bëınvloed worden als gevolg van de voortbeweging
door dispersieve materialen. Vervolgens worden andere vormen van spectrale
fase-manipulatie beschreven zoals de sinusoidale en V-vormige spectrale fase
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Samenvatting

en de resulterende temporele eigenschappen. We breiden deze analyse uit naar
lange reeksen van pulsen en laten zien hoe de coherente toevoeging van pulsen
resulteert in een kam van equidistante smalle modes. Dit theoriehoofdstuk
wordt afgesloten met een wiskundige beschrijving van de interactie tussen licht
en materie in 2- en 3-niveau atomen en een discussie over het verschil tussen
resonante en niet-resonante twee-foton absorptie (TPA).
Het belangrijkste experimentele resultaat van dit proefschrift is de manipulatie
van het twee-foton signaal wanneer het geëxciteerd wordt door frequentiekam
pulsen uit tegengestelde richtingen. Om de invloed van de gevormde pulsen
op het twee-foton signaal te voorspellen, gebruiken we een analogie tussen ex-
citatie in verschillende propagatie geometrieën. In hoofdstuk 3 bestuderen we
het effect van ”pulse-shaping” op excitatie door puls-paren die in dezelfde richt-
ing bewegen voor resonante en niet-resonante TPA. Een V-vormige spectrale
fase wordt toegepast, waardoor elke puls opgesplitst wordt in een ”rode” en
”blauwe” subpuls. We laten zien dat de vertraging tussen de pulsparen en de
vertraging tussen de ”rode” en ”blauwe” subpulsen en sterke invloed hebben
op zowel de algehele vorm als de oscillatie van het signaal. We bespreken ook
de bijdrage van fotonparen van verschillende pulsen (en subpulsen) en hoe de
interferentie tussen deze paden tot het totale signaal leiden. Het inzicht verkre-
gen uit deze resultaten wordt in verdere hoofdstukken gebruikt om een model
te ontwikkelen voor de excitatie door frequentiekampulsen uit tegengestelde
richtingen.
In hoofdstuk 4 gebruiken we ”pulse-shaping” op frequentiekam pulsen uit tegen-
gestelde richtingen om de dominante Doppler-verbrede achtergrond (ruis) te
reduceren. We laten zien dat het aanbrengen van een V-vormige spectrale
fase het achtergrondsignaal volledig elimineert en derhalve resulteert in een
uitstekende signaal/ruis verhouding. De bruikbaarheid van deze techniek wordt
gedemonstreerd door hoge-precisie spectroscopie uit te voeren op de 5S→7S
overgang in Rb. Daarbij werd een verbetering van de nauwkeurigheid van het
bepalen van de absolute frequentie gerealiseerd met een factor 10, vergeleken
met eerdere metingen.
In hoofdstuk 5 wordt het principe uit hoofdstuk 4 gegeneraliseerd voor pulsen
met een willekeurige vorm. Het model dat in hoofdstuk 3 gepresenteerd is,
wordt aangepast voor pulsen uit tegengestelde richtingen. De voorspelling van
het TPA signaal onthult een aantal intrigerende symmetrie-eigenschappen van
het signaal, die we experimenteel demonstreren door een sinusoidale spectrale
fase aan te brengen. We laten zien dat kleine veranderingen in de spectrale
fase tot drastische verschillende excitatiepatronen leiden, met een uitstekende
overeenstemming tussen de experimentele resultaten en de numerieke simu-
laties.
In het geval van niet-resonante TPA hebben alle frequentieparen die deelne-
men in de excitatie ongeveer hetzelfde aandeel in de transitie amplitude. Daar-
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entegen, in resonante TPA leiden de fotonparen waar een van de fotonen een
frequentie heeft vlak bij een tussenresonantie, tot een grotere excitatie ampli-
tude. Bovendien heeft de bijdrage van het resonante pad (een fotonpaar dat
ook resonant is met de tussenresonantie) en faseverschuiving ten opzichte van
de niet-resonante paden. In de situatie van pulsen uit tegengestelde richtingen
reageren de verschillende paden ook anders op het Doppler-effect. In hoofdstuk
6 bespreken we deze aspecten en laten we experimenteel zien dat de parameters
van de frequentiekam gebruikt kunnen worden om onderscheid te maken tussen
de resonante en niet-resonante paden. Door een V-vormige spectrale fase toe
te passen, laten we zien dat de quantum interferentie tussen de resonante en
niet-resonante paden plaats afhankelijk wordt.
In coherent control experimenten kan de spectrale fase mogelijk honderden
vrijheidsgraden hebben. Het zoeken in zo’n hoog dimensionale ruimte is on-
praktisch en geeft niet noodzakelijkerwijze meer inzicht over het fysische sys-
teem. Daarom wordt de spectrale fase vaak geparametriseerd tot een functie
met een beperkt aantal vrijheidsgraden, zoals de V-vormige fase en de sinu-
soidale fase gebruikt in dit proefschrift. In hoofdstuk 7 wordt het concept van
sinusoidale fase uitgebreid tot arbitraire periodieke fasemodulatie. We laten
zien dat iedere periodieke spectrale fase resulteert in een reeks van subpulsen
waarvan de amplitude van de subpulsen afhankelijk is van de coëfficiënten van
de Fourier transformatie van de periodieke functie. Deze benadering biedt een
groter aantal controleparameters voor het zoeken door een hoog-dimensionaal
landschap. Dit wordt gëıllustreerd door de berekening van het niet-resonante
TPA signaal met 2 en 3 controleparameters, waar we laten zien hoe de toevoeg-
ing van controleparameters beter inzicht geeft in het controlelandschap.
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