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Samenvatting

In dit proefschrift wordt dipool-dipool wisselwerking tussen Rydbergatomen onderzocht.
We willen onder meer weten of deze wisselwerkende Rydbergatomen gebruikt kunnen
worden voor een quantumcomputer. Een quantumcomputer is een computer die rekent
met quantumbits, verkort qubits. Zo’n qubit kan tegelijkertijd de waarde 0 en 1 hebben,
dat heet superpositie, terwijl de klassieke (de ’gewone’) computerbit óf 0 óf 1 is. Daar-
naast zijn de qubits in een quantumcomputer met elkaar ’verstrengeld’, dat wil zeggen dat
de waarden van de qubits met elkaar samenhangen. In deze combinatie van eigenschap-
pen schuilt de kracht van de quantumcomputer; hij kan met alle qubits tegelijk rekenen,
terwijl deze ook nog eens alle mogelijke waarden tegelijk hebben.

Nanofysica op micrometerschaal

Qubits moeten met quantummechanische objecten gerealiseerd worden; dat zijn meestal
heel kleine deeltjes zoals elektronen of atomen. Wij gebruiken een speciaal soort atomen,
zogeheten Rydbergatomen - naar de Zweedse fysicus Johannes Rydberg (1854-1919). Dit
zijn heel grote atomen. De grootte van een atoom wordt bepaald door de elektronenwolk
die om de kern heen zit. Een elektronenwolk is normaliter ongeveer een Ångström of 0.1
nanometer groot (1 nanometer is 10−9 meter of 1 miljardste meter). De Rydbergatomen
die wij gebruiken daarentegen hebben een elektronenwolk van wel 0.2 micrometer (1 mi-
crometer is een miljoenste meter, of een duizendste millimeter). Dit is enorm, zo’n 1000
keer groter dan normaal. Door deze grootte zijn ze technologisch een stuk makkelijker
bereikbaar, terwijl het nog steeds quantummechanische deeltjes zijn. We kunnen hiermee
dus typische nano-natuurkunde doen op een micrometerschaal. Misschien is hiermee de
ontwikkeling van een quantumcomputer op eenvoudiger wijze haalbaar.

Dipool-dipoolinteractie

Om een quantumcomputer te maken moeten we twee toestanden kiezen voor de Rydberg-
atomen, die we dan 0 en 1 noemen, en we moeten de Rydbergatomen met elkaar verstren-
gelen. De verstrengeling gebeurt door middel van elektrische dipool-dipoolinteractie.
Deze interactie (wisselwerking) komt veel voor bij atomen en moleculen. De bekende
Van der Waals-interactie is een vorm daarvan; het is de oorzaaak dat druppels water bij-
een blijven en gekko’s tegen een muur op kunnen lopen. Een elektrische dipool is een
object, waarbij de positieve en negatieve lading uit elkaar zit. Er bestaan ook magnetische
dipolen; elke magneet is er een. Net als bij twee magneten, kunnen elektrische dipolen
elkaar aantrekken of afstoten. De dipool-dipoolinteractie kan, naast deze afstotende en
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128 Samenvatting

aantrekkende krachten, er ook voor zorgen dat de atomen van toestand veranderen. Dat is
de eigenschap waar wij in dit onderzoek gebruik van maken.

Atoomtoestanden en licht
De elektronen in een atoom kunnen zich in verschillende banen, ook wel ’schillen’, bevin-
den. Deze banen zijn genummerd, beginnend bij 1 en oneindig oplopend. Hoe groter het
nummer, hoe groter de baan en hoe zwakker het elektron gebonden is. De toestand van
een atoom is de verdeling van alle elektronen over de verschillende banen. In ons geval
varieert alleen de baan van het buitenste elektron. Wij gebruiken het element rubidium,
dat heeft normaliter het buitenste elektron in de 5e baan; deze toestand heeft de laagste
energie. Met licht van de juiste kleur kun je het atoom in een hogere toestand brengen,
waarbij één foton wordt geabsorbeerd. Een foton is een lichtdeeltje, en zijn energie hangt
samen met de kleur van het licht. Bij de juiste kleur komt de energie van het foton precies
overeen met het verschil in energie tussen de hogere en de lagere toestand. Wij gebruiken
een laser om de atomen in een hogere toestand te brengen, omdat een laser heel veel licht
uitzendt met een hele smalle bandbreedte, oftewel heel precies die ene kleur die je wilt.

In ons experiment gebruiken we twee zorgvuldig uitgekozen toestanden, 41d en 49s.
Het cijfer is het baannummer, de letter zegt iets over de draaiing van het elektron. Bij
een zwak elektrisch veld kunnen de twee atomen van toestand veranderen door middel
van de dipool-dipoolinteractie. Het 41d atoom gaat in energie omlaag naar de toestand
42p (vreemd genoeg een schil hoger, maar toch een lagere energie) en het 49s atoom gaat
omhoog naar 49p. Dit proces is een quantummechanisch proces en er is eigenlijk niet één
moment waarop de toestandsverandering plaatsvindt; het ene atoom zit in de 41d en 42p
toestand tegelijk, terwijl het andere atoom in de 49s en 49p toestand tegelijk zit. Of beter,
door de verstrengeling kunnen we beter spreken over het systeem van de twee atomen
samen, dit systeem zit tegelijkertijd in de 41d+49s toestand én in de 42p+49p toestand.

Experiment
We creëren eerst een koud wolkje atomen. Het is belangrijk dat de atomen koud zijn, want
dan blijven ze een tijdje op hun plaats, want hoe lager de temperatuur, hoe langzamer
atomen en moleculen bewegen. Door middel van laserbundels en een magnetisch veld
hebben we de rubidiumatomen op ongeveer één tienduizendste graad boven het absolute
nulpunt van temperatuur gebracht: behoorlijk koud dus. Vervolgens schijnen we twee
andere laserbundels in het koude wolkje (zie figuur 1). De ene laser brengt atomen in
de 41d toestand en de andere in de 49s toestand. Hierdoor ontstaan twee langgerekte
gebieden met elk ongeveer 30 Rydbergatomen. We detecteren de atomen na ze een tijdje
te hebben laten wisselwerken. De detectie gebeurt door een elektrisch veld aan te brengen
dat toeneemt in de tijd. Hierdoor komen één voor één de elektronen vrij, eerst van de
atomen in de hoogste toestanden, want die zijn het zwakst gebonden, en daarna die van
lagere toestanden. Die elektronen komen op een detector en uit hun aankomsttijd kunnen
we herleiden in welke toestand de atomen zaten. We hebben ook een techniek ontwikkeld
om tegelijkertijd de plaats van de atomen te herleiden, echter, dit is enigszins complex en
we hebben het pas nodig bij meerdere gebiedjes met atomen.
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Figuur 1: Een schets van het experiment. Twee verschillende laserbundels maken Rydbergatomen uit
een koud wolkje atomen. De atomen uit de twee gebiedjes kunnen vervolgens een toestandsveran-
dering ondergaan van 49s naar 49p en van 41d naar 42p. µm is kort voor micrometer.

In de experimenten meten we het aantal atomen in de 49p toestand terwijl we ofwel de
afstand tussen de laserbundels, ofwel de interactietijd, of het elektrisch veld variëren. We
kunnen dus verschillende aspecten van de dipool-dipoolinteractie bestuderen, zodat we
het proces beter kunnen begrijpen. Het elektrisch veld is belangrijk, omdat de atomen een
iets andere energie krijgen in het veld. Deze verandering in energie is grafisch afgebeeld
op het omslag van dit proefschrift. Bij een bepaald elektrisch veld, het resonantieveld, is
het energieverschil tussen 41d en 42p precies gelijk aan het energieverschil tussen 49s en
49p. Omdat energie altijd behouden moet blijven, kan alleen bij deze waarde van het veld
de interactie plaatsvinden.

Als het elektrisch veld goed is afgesteld variëren we de afstand tussen de laserbun-
dels (zie figuur 2). Bij zeer grote afstanden, bijvoorbeeld 50 micrometer – ongeveer een
haardikte, vindt er nog steeds interactie plaats tussen de atomen in de gescheiden ge-
bieden. Deze meting van atomaire interactie op zulke afstanden is heel bijzonder en nog
nooit eerder vertoond. Wanneer we de hoeveelheid 49p atomen meten als functie van de
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Figuur 2: De 49p populatie na 10 microsecon-
den in blauw (1 microseconde is 1 miljoenste
seconde). In rood de overlap tussen de twee
atoomgebiedjes. Boven de figuur de bijbehorende
foto’s van de doorsneden van de laserbundels.

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

ge
m

et
en

49
p 

fr
ac

tie

0 5 10 15 20 25
interactie tijd in microseconden

Figuur 3: De gemeten 49p populatie als functie
van de tijd voor verschillende afstanden; � 0, �
20, � 30, � 40 en N 50 micrometer.



130 Samenvatting

tijd zien we een gestage groei en daarna een afvlakking (figuur 3). De snelheid van de
groei heeft te maken met de sterkte van de interactie: hoe kleiner de afstand, hoe sterker
de interactie en hoe sneller de groei van de 49p populatie. Echter, in het geval van twee
atomen op een vaste afstand, zou je niet een gestage groei verwachten, maar een oscillatie:
de populatie gaat op en neer tussen 0 en 1 op regelmatige wijze. Dit heeft te maken met
de quantummechanische processen van superpositie en verstrengeling. In ons experiment
is dit niet zichtbaar, omdat we niet twee atomen, maar twee langgerekte gebieden hebben
met meerdere atomen. Hierdoor komen verschillende afstanden en daarmee verschillende
interactiesterktes voor en zodoende kunnen we het quantumkarakter niet goed aantonen.
In de nabije toekomst is wel het doel om slechts twee atomen te maken in veel kleinere
gebiedjes, zodat we deze oscillatie kunnen zien.
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Figuur 4: Interferentiepatronen tussen de 41d+49s toestand en de 42p+49p toestand voor een ver-
schillend aantal uitgezonden RF fotonen.

In vervolgexperimenten hebben we de afstand en de interactietijd vast gehouden en
een oscillerend elektrisch veld in het radio-frequentiegebied (RF) aangebracht. Hierbij
kunnen de twee atomen samen één of meerdere RF-fotonen absorberen of uitzenden. Met
deze metingen konden we interferentie aantonen tussen de twee toestanden 41d+49s en
42p+49p. Interferentie is een effect dat plaatsvindt tussen golven. Als twee gelijke golven
samenkomen tellen twee toppen op tot een twee keer zo grote top en twee dalen tot een
twee keer zo diep dal (constructieve interferentie). Als de ene golf daarentegen een stukje
achter loopt op de ander, dat wil zeggen, ze hebben een verschillende fase, kan een top
van de één precies het dal van de ander opheffen en is het resultaat nul (destructieve in-
terferentie). De intensiteit van het resultaat is dus afhankelijk van het faseverschil van de
golven. Quantummechanische objecten gedragen zich ook als golven. In het oscillerende
elektrische veld kunnen de twee toestanden 41d+49s en 42p+49p een verschillende fase
ontwikkelen en op het punt dat het elektrisch veld gelijk is aan het resonantieveld (waar de
dipool-dipoolinteractie plaats kan vinden) interfereren de twee toestanden. Afhankelijk
van de eigenschappen van het oscillerende veld is deze interferentie constructief of de-
structief, en dit betekent dat je meer of juist minder in de 42p+49p toestand meet (figuur
4). Met deze meting hebben we bewezen dat ons systeem zich daadwerkelijk quantum-
mechanisch gedraagt gedurende ten minste een halve microseconde.


