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Summary

Since the original proposal of theoretical physicist Richard Feyman in the 1980s, the concept of
the quantum computer has become increasingly popular. With the increasing miniaturization
of electronic components according to Moore’s law, structures reach length scales where the laws
of quantum mechanics will eventually become in$uential. Simply put, a quantum computer
aims at solving computational problems using genuine quantum mechanical e%ects. It could
o%er a signi&cant speed-up for a certain set of tasks, as well as optimization problems. Another
important feature is that a quantum computer can simulate the behavior of any other quantum
mechanical system. �is could facilitate the understanding of physical systems which are
computationally too complex for classical computers. Furthermore, quantum devices are
predicted to enable secure communication through quantumkey distribution, likely to in$uence
future forms of data transmission.

With this large number of possible applications, researchers examine di%erent systems for
the implementation of a quantum computer, including quantum dots, nuclear spin systems,
superconducting circuits and trapped ions, to name a few. Our platform uses neutral atoms,
which are cooled to a few µK using lasers and other cooling techniques. �e advantage of
neutral atoms is that they are comparably insensitive to environmental in$uences. Naturally,
they o%er a way to implement a qubit, the basic computational unit of a quantum computer.
Qubits can be prepared in a superposition of two di%erent states carrying the information of a
classical bit. �is is a quantum mechanical state which is highly sensitive to the environment,
which needs to be preserved su)ciently long for actual computation. Whereas low sensitivity
to the environment is bene&cial on one side, it has the disadvantage that neutral atoms hardly
interact. Interaction between qubits is necessary to implement quantum mechanical gates,
which are the basic building block of a quantum computer besides single qubit manipulation.
To overcome this problem, atoms are excited to states with high principal quantum number and
mesoscopic radius, which can interact at distances of several µm. Atoms with these properties
are called Rydberg atoms. For a working quantum computer, the interaction of Rydberg atoms
and the environment has to be precisely controlled.

Our platform o%ers a unique solution to the issue of scalability, meaning the ability to extend
the system size (e.g. number of qubits involved) su)ciently for a given task. �e system features
an atom chip with a permanent magnetic material, structured in a way to produce a lattice of
magnetic microtraps for 87Rb atoms. �e design freedom in patterning the material enables
di%erent trapping geometries and di%erent lattice spacings, with 10 µm in the present chip. �is
work aims at examining di%erent aspects of this atom chip with regard to quantum information
experiments. In particular, we investigate if we can implement and manipulate a qubit using
the atoms in the magnetic traps, and if we can excite Rydberg atoms close to the surface of the
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atom chip. �e &ndings are important for future atom chip experiments, while we give concrete
suggestions for possible improvements.

In chapter 2 we describe the trapping of atoms in the magnetic lattice, with a focus on the
trapping of Rydberg atoms, which is theoretically investigated. Chapter 3 provides the technical
framework of the optical setup, which is used to manipulate the qubit and to excite the atoms
to Rydberg states. In chapter 4 we address the topic of how to selectively manipulate qubits
in a lattice geometry. Our approach is based on a commercial device called liquid-crystal
Spatial Light Modulator (SLM), with which we can produce arbitrary spot patterns of the
laser excitation light. Chapter 5 focuses on the implementation of a qubit in the ground state
manifold of 87Rb , where we manipulate the qubit by a pair of lasers. In chapter 6 we present a
&nding related to the decoupling of the electronic and nuclear spin at low magnetic &elds, called
the Breit-Rabi regime. We measure this process using a technique named Electromagnetically
Induced Transparency (EIT) in a room-temperature vapor cell. Chapter 7 examines Rydberg
excitation close the atom chip surface. We report on the dynamics of electric stray &elds caused
by adsorbed 87Rb atoms, which pose an obstacle to coherent excitation of Rydberg atoms.
Finally, in chapter 8 we discuss possible collective scattering e%ects in the magnetic microtraps,
which can occur if the spacing of the atoms matches the wavelength of the excitation light. Due
to the high atomic density of the microtraps, collective e%ects are expected to in$uence the
measurements.



Samenvatting

Vanaf het moment dat de theoretisch natuurkundige Richard Feynman zijn oorspronkelijke idee
voor het ontwikkelen van een kwantumcomputer introduceerde, is de populariteit van dit idee
alsmaar toegenomen. Na de voortdurende miniaturisering van elektronische componenten,
in overeenstemming met de wet van Moore, worden vandaag de dag lengteschalen bereikt
waar de wetten van de kwantummechanica een grote rol spelen. Een kwantumcomputer kan
beknopt worden omschreven als een apparaat dat gebruikt maakt van kwantummechanische
e%ecten om computationele/rekenkundige vraagstukken op te lossen. Dit maakt het mogelijk
om bijzondere “kwantum algoritmes” uit te voeren, waarmee problemen opgelost kunnen
worden die voor de hedendaagse computers onmogelijk zijn om op te lossen. Daarnaast kan
een kwantumcomputer gebruikt worden om alle mogelijke kwantumsystemen te simuleren.
Hierdoor kan inzicht worden verkregen in kwantum systemen die computationeel te complex
zijn voor de hedendaagse computers. Verder is de verwachting dat “kwantum-gadgets” de
mogelijkheid verscha%en tot gegarandeerd veilige communicatie door gebruik te maken van
“kwantum-versleuteling” (quantum key distribution), wat mogelijk een grote invloed zal hebben
op toekomstige vormen van communicatie.

Gezien het grote aantal mogelijke toepassingen, zijn wetenschappers uiteenlopende syste-
men aan het onderzoeken voor de mogelijke implementatie van een kwantum computer. Deze
systemen kunnen onder andere bestaan uit zogenoemde “quantum dots”, supergeleidende
schakelingen, optisch ingevangen ionen en kernspins. In ons experiment gebruiken we neutrale
atomen die we met behulp van lasers en andere koeltechnieken afkoelen tot enkele µK. Deze
atomen worden gebruikt als “qubit”, het primaire element voor het uitvoeren van berekeningen.
Een voordeel van het werken met neutrale atomen is dat deze atomen relatief ongevoelig zijn
voor externe invloeden. De qubits kunnen in een zogenoemde superpositie worden gebracht
waarbij ze zich als het ware gelijktijdig in beide mogelijke toestanden van de klassieke bit
bevinden. In deze toestand zijn ze zeer gevoelig voor externe invloeden, terwijl ze deze toes-
tand voldoende lang moeten kunnen behouden om ermee te kunnen rekenen. Hoewel de
ongevoeligheid enerzijds zeer wenselijk is, hee9 die anderzijds het nadeel dat de atomen zwak
wisselwerken. Een wisselwerking tussen de qubits is nodig om de benodigde kwantummech-
anische logische poorten te kunnen verwezenlijken die samen met de mogelijkheid tot het
individueel manipuleren van de qubits, de bouwstenen vormen van de kwantumcomputer.
Om een sterke wisselwerking tussen de atomen mogelijk te maken kunnen de atomen worden
aangeslagen naar een toestand met een zeer hoog hoofd kwantumgetal en een mesoscopis-
che afmeting. Atomen in zo’n toestand heten Rydberg-atomen. De Rydberg-atomen kunnen
wisselwerken over een afstand van enkele µm. Voor het verwezenlijken van een kwantumcom-
puter is het van belang om een nauwkeurige controle te hebben over de wisselwerking tussen
de Rydberg-atomen en de omgeving. Onze benadering biedt een unieke oplossing voor het
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probleem van schaalbaarheid, de mogelijkheid tot het uitbreiden van het aantal qubits in het
systeem. Het systeem werkt met een atoomchip waarop een permanent magnetische structuur
is aangebracht zodat een rooster van magnetische vallen ontstaat voor het vangen van 87Rb
atomen. Het fabricageproces maakt het mogelijk om roosters met verschillende structuren
en roosterafstanden te creëren. Zo bedraagt de roosterafstand op de huidige chip 10 µm. In
dit proefschri9 worden verscheidene aspecten van de atoomchip, die betrekking hebben op
kwantum-informatie experimenten, bestudeerd. We onderzoeken of we het manipuleren van
een qubit kunnen realiseren en of we de atomen dicht bij het oppervlak kunnen exciteren naar
Rydberg-niveaus. De bevindingen zijn van belang voor toekomstige atoomchip experimenten.
Bovendien doen we enkele concrete voorstellen voor verbeteringen.

In hoofdstuk 2 beschrijven we het invangen van atomen in een magnetisch rooster, waarbij
de nadruk ligt op een theoretische studie naar het invangen van Rydberg-atomen. Hoofdstuk
3 beschrij9 de technische aspecten van de optische opstelling die wordt gebruikt voor het
manipuleren van de qubits en voor het exciteren van atomen naar Rydberg-toestanden. In
hoofdstuk 4 leggen we uit hoe atomen in een rooster selectief worden gemanipuleerd. In onze
aanpak maken we gebruik van een commercieel verkrijgbare SLM (Spatial Light Modulator)
waarmee willekeurige stippen-patronen van laser excitatie-licht gevormd kunnen worden.
Hoofdstuk 5 behandelt de implementatie van een qubit in de verzameling van de subtoestanden
in de grondtoestand van 87Rb , waar we de qubit manipuleren met een tweetal lasers. In hoofd-
stuk 6 presenteren we een bevinding gerelateerd aan de ontkoppeling van de elektron- en de
nucleaire-spin bij zwakke magnetische velden, in vaktermen bekend als het Breit-Rabi regime.
We doen metingen aan dit proces gebruikmakende van “Electromagnetic Induced Transpar-
ency” (EIT) in een cell op kamertemperatuur. Hoofdstuk 7 behandelt Rydberg-excitatie vlakbij
het oppervlak van de atoomchip. We beschrijven de dynamiek van de elektrische strooivelden
van geadsorbeerde 87Rb atomen, die een obstakel vormen voor het coherent exciteren van
Rydberg-atomen. Tot slot, beschouwen we in hoofdstuk 8 collectieve verstrooiingse%ecten in
de magnetische vallen, die zich kunnen voordoen wanneer de afstand tussen de atomen klein
is vergeleken met de gol$engte van het excitatie-licht. De verwachting is dat vanwege de hoge
dichtheid van atomen in de microvallen deze collectieve e%ecten een rol zullen spelen.


