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Samenvatting

In de spectroscopie houdt men zich bezig met het zeer precies meten van overgangs-
frequenties in allerlei atomaire en moleculaire systemen. Omdat frequentiemetingen
nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd dan alle andere soorten metingen, geven ze
een zeer gedetailleerd beeld van de structuur der materie en van de interactie tussen
straling en materie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat frequentiemetingen al meer
dan een eeuw een drijvende kracht achter de voortdurende verbetering van de fysische
beschrijving van de natuur vormen. Hoewel het overduidelijk is dat de nauwkeurigheid
van frequentiemetingen enorm is toegenomen— vergelijk bijvoorbeeld de metingen
op basis van de zonnestand uit de oudheid met de onvoorstelbaar precieze metingen
met behulp van moderne atoomklokken — is het einde van deze ontwikkeling nog niet
in zicht. Zelfs zonder rekening te houden met nog niet ontdekte methoden zijn er met
behulp van de huidige technieken nog grote stappen te zetten, al zijn de experimenten
die daarvoor nodig zijn niet makkelijk uit te voeren.

In de ontwikkeling van spectroscopie en frequentiemetrologie speelt de laser een
belangrijke rol omdat laserlicht uiterst coherent is en omdat de frequentie van een smal-
bandige, continue laser zeer nauwkeurig is af te stemmen. Het smalbandige licht van een
goed gestabiliseerde laser is dan ook bijzonder geschikt voor het verrichten vanmetingen
aan atomaire overgangsfrequenties. Voor een absolute frequentiemeting moet de laser-
frequentie uiteraard wel gekalibreerd worden met behulp van een goed gede�nieerde
referentiefrequentie, zoals bijvoorbeeld een atoomklok. De huidige internationale fre-
quentiestandaard is de cesiumatoomklok, die een frequentie afgee� van ongeveer
9,2 GHz, een frequentie die in het radiofrequentiegebied (rf-gebied) ligt. In combinatie
met lasers gee� deze standaard echter behoorlijke problemen, aangezien de optische
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frequenties van lasers veel hoger liggen: het verschil is grofweg een factor 100.000.
Het leggen van een link tussen optische frequenties en de rf-frequentiestandaard was
hierdoor lange tijd een zeer complexe en ine�ciënte aangelegenheid, zeker omdat een
dergelijk experiment slechts bruikbaar was voor het meten van één enkele frequentie.

De uitvinding van de frequentiekamlaser in 1999 zorgde voor een drastische vereen-
voudiging van deze experimenten. Een dergelijke laser zendt geen continue lichtbun-
del uit, maar juist zeer korte pulsen die ongeveer een miljoenste van een miljardste
seconde (10 fs) duren. In tegenstelling tot het frequentiespectrum van smalbandige,
continue lasers bestaat het spectrum van een frequentiekam uit zeer veel verschillende
smalbandige frequenties, die allemaal tegelijkertijd oscilleren. Deze frequenties zijn
zeer regelmatig verdeeld, waarbij de exact bepaalbare onderlinge afstand gelijk is aan
de herhalingsfrequentie van de pulsen uit de laser, frep. De kamstructuur die door
deze ‘frequentietanden’ wordt gevormd kan volledig worden vastgelegd door het �-
xeren van deze frep en de verschuiving van de hele kam. Deze tweede parameter is
gerelateerd aan het puls-tot-pulsverschil in de faseverschuiving tussen de draaggolf
(carrier) en de omhullende (envelope) van de frequentiekam-pulsen, en wordt daarom
de carrier-envelope o�set-frequentie (fceo) genoemd. Aangezien deze beide parameters
rf-frequenties zijn, kunnen zij zonder problemen vergeleken worden met de gangbare
frequentiestandaard. De frequentiekam fungeert dan als een soort meetlat, waarmee
onbekende optische frequenties vergeleken en dus gemeten kunnen worden. Op deze
manier kan de nauwkeurigheid van rf-atoomklokken overgebracht worden naar het
optische domein. waardoor demeting van absolute frequenties aanzienlijk wordt vereen-
voudigd.

Verschillende onderzoeksgebieden pro�teren van deze ontwikkelingen. Zo kunnen
de theorieën over de structuur van de materie, zoals de quantumelektrodynamica (qed),
zeer nauwkeurig getest worden, ervan uitgaande dat de theoretische berekeningen van
een vergelijkbare precisie zijn als de experimentelemetingen. Deze berekeningen zijn het
beste uit te voeren voor eenvoudige atomen zoals waterstof, helium en waterstofachtige
ionen. Met name de overgangen vanuit de grondtoestand het interessantst; vandaar dat
deze overgangen het aantrekkelijkst zijn om nauwkeurig te meten. Helaas liggen deze
allemaal in het vacuüm-ultraviolet (vuv) of het extreem-ultraviolet (xuv), en het is zeer
moeilijk zo niet onmogelijk om smalbandige lasers te maken bij dergelijke frequenties.

Ook de ontwikkeling van moderne atoomklokken is afhankelijk van de vooruitgang
in de nauwkeurigheid van spectroscopische experimenten. Betere, preciezere klokken
kunnen worden geconstrueerd door gebruik te maken van een hogere klokfrequentie:
de klok tikt dan sneller, zodat de tijd in kleinere stukjes wordt opgedeeld. Er wordt
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dan ook zeer veel moeite gestoken in experimenten die erop uitzijn de tegenwoordige
microgolfklokken te vervangen door klokken die werken met optische frequenties —
en in de toekomst zullen deze zonder twijfel op hun beurt vervangen worden door uv-,
vuv- en xuv-klokken.

Het voorgaande schetst de behoe�e aan zeer nauwkeurige laserspectroscopie bij hoge
frequenties; ook is duidelijk geworden dat dit geen eenvoudige kwestie is, aangezien
het bijna onmogelijk is om smalbandige lasers te bouwen in het vuv of xuv. Hierdoor
falen de traditionele spectroscopische methoden, ook al maken ze gebruik van een
frequentiekam voor de kalibratie. In dit proefschri� wordt derhalve een methode
voorgesteld en gedemonstreerd die het toch mogelijk maakt om de nauwkeurigheid van
frequentiekamlasers over te brengen naar zeer hoge frequenties.

Deze methode, waarvan de theoretische, conceptuele en experimentele details
behandeld worden in de hoofdstukken 2 tot en met 4, rust op twee belangrijke pijlers.
De eerste is het idee om de korte pulsen van een frequentiekamlaser direct te gebruiken
om atomen aan te slaan. De excitatie ten gevolge van opeenvolgende pulsen zal dan
interfereren, en door bijvoorbeeld het faseverschil tussen de pulsen te variëren kan
de excitatiewaarschijnlijkheid worden gemoduleerd. Uit dit modulatiesignaal kan dan
de overgangsfrequentie in kwestie bepaald worden. Deze aanpak is nauw verwant aan
Ramseys methode van gescheiden oscillerende velden, een standaardmethode voor
atoomklokken in het rf-domein.

De tweede pijler van de beschreven methode is het gebruik van frequentieconversie
van de frequentiekam-pulsen in kristallen of gassen om de gewenste hoge frequenties
te bereiken. De geconverteerde pulsen kunnen dan worden gebruikt voor directe
frequentiekamspectroscopie in het vuv of zelfs in het xuv, mits de fasecoherentie
van de pulsen dit conversieproces overlee�. Omdat deze processen doorgaans weinig
e�ciënt zijn, is het nodig de kam-pulsen te versterken om ze bruikbaar te maken voor
frequentieconversie. Ook hier geldt dat de fasecoherentie van de pulsen niet aangetast
mag worden door het versterkingsproces.

Zoals gezegd is een goede controle over de twee bepalende parameters frep en fceo
van een frequentiekam nodig om experimenten met dit instrument te doen slagen.
In hoofdstuk 5 wordt dan ook een gedetailleerde studie naar de dynamica van de
carrier-envelope-fase van onze frequentiekam beschreven. Om de invloed van de
feedbackloops, de niet-lineaire interacties in de fotonische glasvezel die wordt gebruikt
in het fceo-detectiesysteem, de pomplaser en omgevingsinvloeden te bepalen zijn
realtimemetingen verricht. De belangrijkste uitkomsten hiervan zijn dat de e�ecten
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van de niet-lineariteiten in de fotonische glasvezel te klein zijn om door ons gemeten te
kunnen worden, en dat het gebruik van een single mode-pomplaser de stabiliteit van de
fasecontrole drastisch verbetert in vergelijking met eenmulti mode-pomplaser.

De praktische haalbaarheid van de voorgestelde methode van directe frequentiekam-
spectroscopie bij hoge frequenties wordt vervolgens gedemonstreerd in hoofdstuk 6.
In dit hoofdstuk wordt een experiment beschreven aan een diep-uv-overgang in het
kryptonatoom bij 2×212.5 nm. Korte reeksen van kam-pulsen zijn hiertoe versterkt
in een niet-verzadigende multipass titaan:sa�er-versterker; na twee frequentiever-
dubbelingstrappen in bbo-kristallen werden de aldus gegenereerde diep-uv-pulsen
door een kryptonatoombundel geschoten en de geproduceerde ionen gedetecteerd. Om
de precieze faserelatie tussen opeenvolgende pulsen te weten te komen zijn zorgvuldige
metingen van de door de versterker veroorzaakte faseveranderingen uitgevoerd. Een
langzame verstemming van de herhalingsfrequentie van de pulsen resulteerde in het
een zeer uitgesproken modulatie van de ionenproductie, waarmee is aangetoond dat
de diep-uv-pulsen hun fasecoherentie niet verliezen gedurende de versterking en de
frequentieconversie.

Door de modulatie in het ionensignaal voor verschillende isotopen tegelijkertijd te
meten, waren we in staat de isotoopverschuiving te bepalen met een nauwkeurigheid
van een paar honderd kilohertz. De absolute overgangsfrequentie kon worden bepaald
uit drie sets metingen die elk met een andere frep gemeten waren. De nauwkeurigheid
van dezemeting was 3,5MHz, ruim een factor 10 beter dan eerdere metingen die gebruik
maakten van nanosecondegepulste lasers.

Aangezien dit experiment slechts gebruik maakte van frequentieverdubbeling in
kristallen, is een tweede experiment opgezet om de methode te testen, ditmaal met
gebruikmaking van de generatie van harmonische frequenties in een gas. Bij de in-
teracties in een dergelijk gasvormig medium is het risico op faseverstoringen vele
malen groter dan in kristallen. Hoofdstuk 7 beschrij� dit experiment, waarin de over-
gang bij 125 nm in xenon centraal staat. Deze overgang is aangeslagen met versterkte
frequentiekam-pulsen waarvan de frequentie eerst verdubbeld is in een kristal en
vervolgens is verdrievoudigd in een gascel. Ook in dit experiment werden zeer duidelijke
modulatiesignalen gemeten. Uitgebreid onderzoek naar de e�ecten van de gasdruk en
laserintensiteit is uitgevoerd met zuurstof en acetyleen als medium; de xenonatomen
fungeerden hierbij als zeer precieze fasedetectoren. Er werd geen signi�cant verband
gevonden tussen de parameters van frequentieconversie en de gemeten faserelatie
tussen de pulsen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het inderdaad mogelijk is
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om directe frequentiekamspectroscopie uit te voeren in het vuv, gebruik makend van
frequentieconversie in een gasvormig medium.

In dit tweede experiment is ook aangetoond dat een hogere resolutie niet alleen
verkregen kan worden door reeksen met meer pulsen te gebruiken, maar ook door
de tijdsduur tussen slechts twee pulsen te vergroten. Deze laatste aanpak is een stuk
praktischer bij onze experimenten, aangezien het meten van de faseverschuiving van
de versterker slechts mogelijk is voor twee pulsen. Daar komt nog bij dat het in het
algemeen makkelijker is om slechts twee pulsen te versterken.

Vanwege het gebruik van een multi-pass titaan:sa�er-versterker zijn de experi-
menten beschreven in de hoofdstukken 6 en 7 nodeloos complex, aangezien het nodig
is de faseverschuiving die deze versterker veroorzaakt te meten. In hoofdstuk 8 wordt
daarom een systeem gepresenteerd dat gebaseerd is op een andere versterkingsmeth-
ode, namelijk de niet-collineaire optische parametrische gechirpte-pulsversterking
(in het Engels afgekort tot nopcpa). Deze methode is gebaseerd op de instantane
parametrische interactie in een bbo-kristal, waarbij het vermogen van een intense pom-
plaserpuls overgedragen wordt op de geïnjecteerde frequentiekam-puls. Aangezien de
fase van de geïnjecteerde pulsen bij deze interactie behouden blij�, kunnen fasestabiele
frequentiekam-pulsen met hoog vermogen gegenereerd worden.

Hiertoe is een Nd:YAG-pomplasersysteem gebouwd dat 160 mJ-pulsen bij 532 nm
kan produceren met een herhalingsfrequentie van 30 Hz, gesynchroniseerd met de
frequentiekam; deze pulsen pompen vervolgens een drietraps nopcpa-systeem. Doordat
bbo zeer hoge lichtintensiteiten kan weerstaan, hoeven de pulsenmaar beperkt uitgerekt
te worden in de tijd, waardoor de opstelling zeer compact kan blijven. Adaptieve pulse
shaping is toegepast om de dispersiecompensatie van de stretcher en compressor zeer
precies bij te kunnen stellen. De uiteindelijke outputpulsen van de versterker waren
slechts 7.5 fs lang, terwijl ze een energie van 15.5 mJ bevatten: dit komt overeen met een
piekvermogen van 2 terawatt. Pulscontrastmetingen resulteerden in een pre-pulscontrast
van 2×10−8 tussen de hoofdpuls en de �uorescentieachtergrond. Een dergelijk systeem
is zeer interessant voor velerlei onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld extreem
niet-lineaire optica, maar kan ook uitstekend gebruikt worden in directe frequentiekam-
spectroscopie. Het hier beschreven nopcpa-versterkersysteem zal dan ook in de nabije
toekomst worden toegepast bij dergelijke experimenten met helium.
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