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WST"P 

Badania zimnych atomów, jakie dot'd były prowadzone w Zakładzie Fotoniki IF UJ, 

obejmowały temperatury rz"du 10-100 µK. Kolejnym celem, który sobie stawiamy jest 

osi'gni"cie temperatur rz"du 100 nK, w jakich b"dzie mo%liwa kondensacja Bosego-

Einsteina. Do tego celu postanowiono stosowa$ techniki do#wiadczalne wykorzystuj'ce 

zachowawcze siły dipolowe, pozwalaj'ce m.in. na konstrukcj" tzw. optycznej pułapki 

dipolowej. 

Optyczne pułapki dipolowe s' bardzo wa%nym narz"dziem w badaniach ultra-zimnej materii. 

Podobnie jak magnetyczne pułapki dipolowe, pozwalaj' na pułapkowanie atomów w 

temperaturach znacznie ni%szych ni% popularne pułapki magnetooptyczne. Od magnetycznych 

pułapek dipolowych odró%nia je jednak to, %e nie wymagaj' one przygotowania atomów w 

okre#lonym stanie magnetycznym. Ogromnie rozszerza to zakres ich stosowalno#ci – m.in. do 

atomów z zerowym momentem p"du w stanie podstawowym. 

Głównym celem niniejszej pracy doktorskiej była budowa i diagnostyka optycznej pułapki 

dipolowej z laserem CO2, która w dalszej perspektywie powinna umo%liwi$ osi'gni"cie 

kondensacji Bosego-Einsteina metodami optycznymi. 

W ramach pracy zbudowano tak' pułapk", a nast"pnie poddano diagnostyce uwi"zione w niej 

atomy. Postanowiono zbada$ ewentualn' przydatno#$ efektów magnetooptycznych do celów 

diagnostycznych i wybrano do tego diagnostyk" faradayowsk' wykorzystuj'c' nieliniowy 

efekt Faradaya. Efekt ten jest wynikiem indukowanej przez wi'zk" #wietln' koherencji 

stanów zeemanowskich. Koherencje te s' bardzo wra%liwe na rozmaite procesy 

dekoherencyjne, w tym zwłaszcza zderzenia atomowe i niejednorodno#ci pól magnetycznych, 

które ogranicza$ mog' czas %ycia spułapkowanych atomów oraz szanse na otrzymanie 

kondensatu. Mog' one by$ wi"c bardzo czułym narz"dziem w diagnostyce pułapki. Z drugiej 

strony – przy zoptymalizowaniu optycznej pułapki dipolowej – mog' pozwoli$ na 

prowadzenie do#wiadcze( z zakresu magnetometrii oraz informacji kwantowej. 

W trakcie realizacji pracy, zbudowano tak%e optyczne pułapki dipolowe z laserami, takimi jak 

Nd:YAG oraz tytanowo-szafirowy (Ti:S). Kontynuowano badania procesów ich ładowania 

[37], zapocz'tkowane w pracy doktorskiej dr Leszka Krzemienia [35]. W ramach 

optymalizacji ładowania, zaobserwowano ró%ne rodzaje dynamiki chmury spułapkowanych 

atomów. 
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1 PODSTAWY TEORETYCZNE 

1.1 Pułapka magnetooptyczna 

W wyniku oddziaływania ci#nienia #wiatła, czyli tzw. spontanicznych sił optycznych na 

atomy, odpowiednio modyfikowanych przez kwadrupolowe pole magnetyczne, powstaje 

pułapka magnetooptyczna (Magneto-Optical Trap, MOT). To bardzo u%yteczne narz"dzie jest 

dokładnie opisane w wielu pracach – np. [1,2,3], dlatego w tej rozprawie zostanie 

przedstawione bardzo pobie%nie. 

Rozwa%my dwupoziomowy model atomu, który w stanie podstawowym  posiada wypadkowy 

moment p"du F=0 i w stanie wzbudzonym F’=1. Gdy atom taki znajdzie si" w polu 

magnetycznym, jego górny stan ulegnie rozszczepieniu na trzy podpoziomy zeemanowskie 

*1,-1>,*1,0>,*1,+1>, gdzie *F, mF> to stany własne rzutu momentu p"du. Działaj'c na 

taki atom niejednorodnym polem magnetycznym o stałym gradiencie spowodujemy, %e 

rozszczepienie b"dzie zale%ne od poło%enia atomu. Przyjrzyjmy si" bli%ej takiej sytuacji w 

jednym wymiarze dla niejednorodnego pola magnetycznego skierowanego wzdłu% osi z i 

przyjmuj'cego warto#$ B=0 w punkcie z=0 (Rys. 1.1). 

 

Rys. 1.1 Atom w polu dwóch przeciwbie!nych wi"zek o przeciwnie skr#tnych polaryzacjach kołowych $+
 

i $– odstrojonych od atomowej cz#sto%ci rezonansowej !0 o warto%& ", znajduj"cy si# w niejednorodnym 
polu magnetycznym B o stałym gradiencie. 

Poddajmy omawiany atom znajduj'cy si" w zadanym polu magnetycznym oddziaływaniu z 

wi'zk' #wiatła spolaryzowan' kołowo ++
 rozchodz'c' si" wzdłu% kierunku z oraz o 
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cz"stotliwo#ci # odstrojonej od cz"stotliwo#ci przej#cia *0,0>,*1,0> (cz"stotliwo#$ #0) o 

warto#$ $=#–#0. Zgodnie z regułami wyboru, wi'zka ++ b"dzie indukowa$ przej#cia ze 

zmian' magnetycznej liczby kwantowej %m=1. Poprzez efekt Dopplera oraz przesuni"cie 

energii podpoziomów w polu B, dla pewnej klasy pr"dko#ci w punkcie z+ (Rys. 1.1) wi'zka ta 

b"dzie w rezonansie z przej#ciem *0,0>,*1,1>. Dla atomów znajduj'cych si" po 

przeciwnej stronie osi z w punkcie z– wi'zka ta b"dzie zbyt silnie odstrojona od rezonansu by 

indukowa$ przej#cie. Analogiczn' sytuacj" b"dziemy mieli w punkcie z– dla wi'zki 

propaguj'cej w przeciwnym kierunku, spolaryzowanej kołowo +–, równie% odstrojonej od 

rezonansu o warto#$ $. 

Kiedy atom znajdzie si" w punkcie innym ni% z=0, zawsze b"dzie oddziaływał silniej z jedn' 

z wi'zek ni% z drug'. W wyniku tego oddziaływania, dojdzie do wielu aktów absorpcji i 

emisji spontanicznej. Przekaz p"du podczas absorpcji b"dzie kierował atom zawsze do 

centrum układu, natomiast podczas emisji spontanicznej atom b"dzie doznawał odrzutu w 

przypadkowym kierunku (ze wzgl"du na to, %e kierunek emitowanych spontanicznie fotonów 

jest przypadkowy). Po wielu aktach, p"d atomu zwi'zany z odrzutem u#redni si" do zera i 

efektywnie atom poddany b"dzie jedynie działaniu siły, która b"dzie go spowalnia$ i spycha$ 

do centrum układu, z=0. 

Stosuj'c opisany mechanizm w trzech wymiarach dla układu trzech par przeciwbie%nych, 

odpowiednio spolaryzowanych wi'zek z polem magnetycznym o trójwymiarowym 

gradiencie, takim %e B(z=0)=0, otrzymamy pułapk" magnetooptyczn' (Rys. 1.2). 

 

Rys. 1.2 Trójwymiarowa pułapka magnetooptyczna. 
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W opisanym mechanizmie, #redni p"d zwi'zany z odrzutem w wyniku emisji spontanicznej 

wynosi zero, niezerowa jest jednak #rednia warto#$ kwadratowa p"du, czyli jego rozmycie. 

Wyznacza to granic" mo%liwo#ci chłodzenia atomów w pułapce magnetooptycznej, zwan' 

dopplerowsk' granic' chłodzenia. Dla atomów 87Rb u%ywanych w naszych eksperymentach 

wynosi ona TD=140 µK. 

Dzi"ki wyst"powaniu bardziej zło%onych mechanizmów, takich jak chłodzenie z gradientem 

polaryzacji powstałym w wyniku interferencji wi'zek chłodz'cych, które szczegółowo 

opisane zostało w pracy [4], mo%na osi'gn'$ temperatury ni%sze od TD. Dla atomów 87Rb 

granica chłodzenia z gradientem polaryzacji wynosi TGP=184 nK. W praktyce jednak typowe 

temperatury osi'gane przy pomocy sił spontanicznych i gradientu polaryzacji s' nie ni%sze ni% 

10 µK. 

1.2 Optyczna pułapka dipolowa 

Pułapka dipolowa działa w oparciu o tzw. zachowawcze siły dipolowe. W wyniku 

oddziaływania odpowiednio ukształtowanych gradientów pól magnetycznych z atomowymi 

magnetycznymi momentami dipolowymi, lub niejednorodnych elektrycznych pól fal 

#wietlnych z indukowanymi atomowymi momentami elektrycznymi, powstaje odpowiednio: 

magnetyczna (magnetic trap, MT) [5], lub optyczna pułapka dipolowa (optical dipole trap, 

ODT) [6]. Pułapki MT wymagaj' niejednorodnych pól o silnych gradientach wytwarzanych 

przez specjalne cewki lub magnesy, a tak%e przygotowania atomów do odpowiedniego stanu 

magnetycznego (z okre#lon' projekcj' wypadkowego momentu magnetycznego). Pułapki 

ODT wykorzystuj' natomiast pole elektryczne fali #wietlnej i jego oddziaływanie z 

indukowanymi przez to pole momentami dipolowymi, nie wymagaj' wi"c przygotowywania 

atomów do odpowiedniego stanu. Ze wzgl"du na zachowawczy charakter pułapek 

dipolowych nie mog' one ochładza$ spułapkowanych atomów. By zgromadzi$ atomy w 

optycznej pułapce dipolowej, potrzeba je wst"pnie schłodzi$ w omawianej wcze#niej pułapce 

magnetooptycznej. 

1.2.1 Siła dipolowa 

Działanie optycznej pułapki dipolowej jest mo%liwe dzi"ki istnieniu sił dipolowych, których 

pochodzenie i charakter jest inny ni% sił spontanicznych, b"d'cych podstaw' pułapek 

magnetooptycznych. W wyniku umieszczenia atomu w polu fali #wietlnej o cz"stotliwo#ci # 

odstrojonej od cz"stotliwo#ci rezonansowej atomu #0 o warto#$ $, poprzez elektryczn' 
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składow' pola #wietlnego E o amplitudzie E indukowany zostanie moment dipolowy         

d=–er=&0'aE, gdzie 'a to tzw. skalarna polaryzowalno#$, &0 to przenikalno#$ elektryczna 

pró%ni, a e to ładunek elektronu. Moment ten b"dzie oscylował z cz"stotliwo#ci' pola #, które 

go indukuje. Energia takiego oddziaływania dana jest przez 

2
0

0
0 2

10

EedU aa

E

χεεχε −=−= !
.       (1.1) 

Poprzez zró%niczkowanie po poło%eniu wyra%enia (1.1) otrzymamy sił" wywieran' na atom 

przez wi'zk" #wietln' 

UF −∇=
r

.          (1.2) 

Rozpatrzmy z-tow' składow' Fz tej siły, czyli w kierunku rozchodzenia si" wi'zki #wietlnej, 

która j' indukuje 

E
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F az ∂
∂=
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∂−= χε0 .        (1.3) 

Zapisuj'c składow' elektryczn' pola #wietlnego jako 

xekztE ˆ)cos(0 −=Ε ω
r

,        (1.4) 

gdzie êx to wersor kierunkowy (prostopadły do kierunku z), wzdłu% którego wi'zka przyjmuje 

polaryzacj" liniow', a k to długo#$ wektora falowego, mo%emy przekształci$ wzór (1.3) do 

postaci 
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Posługuj'c si" klasycznym modelem oscylatora harmonicznego i u#redniaj'c po czasie 

obejmuj'cym wiele cykli drga( fali #wietlnej, mo%emy wzór (1.5) sprowadzi$ do 
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gdzie m oznacza mas" atomu, a - to szeroko#$ naturalna, odwrotnie proporcjonalna do czasu 

%ycia wzbudzonego poziomu rezonansowego. 
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W podobny sposób mo%na rozpatrzy$ pozostałe składowe siły Fx i Fy oraz uogólni$ wzór 

(1.6) do postaci 
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gdzie c to pr"dko#$ #wiatła, a I to nat"%enie wi'zki #wiatła oraz 

2
002

1 cEI ε= .          (1.8) 

We wzorze (1.7) mo%na wyró%ni$ dwa człony. Pierwszy z nich o profilu dyspersyjnym, jest 

proporcjonalny do gradientu nat"%enia #wiatła I. Dominuje on w warunkach du%ego 

odstrojenia od rezonansu i odpowiedzialny jest za oddziaływania dipolowe (siła dipolowa). 

Drugi człon o profilu lorentzowskim, jest proporcjonalny do nat"%enia #wiatła I. Dominuje on 

w warunkach małego odstrojenia od rezonansu (#(#0) i odpowiedzialny jest za rezonansowe 

rozpraszanie fotonów (siła spontaniczna). 

Efektem oddziaływania siły dipolowej na atom jest przesuni"cie energii jego stanów 

atomowych, tzw. przesuni"cie #wiatłem (light-shift). Poniewa% przesuni"cie to zwi'zane jest z 

przestrzenn' niejednorodno#ci' (gradientem) nat"%enia I, mo%na tak uformowa$ wi'zk" 

#wietln', aby utworzy$ pułapk" atomow'. B"dzie to mo%liwe je%eli energia kinetyczna 

atomów b"dzie mniejsza od gł"boko#ci jamy potencjału wytworzonego przez light-shift   

(Rys. 1.3). Nale%y tak%e pami"ta$ o kierunku odstrojenia wi'zki $. Tylko dla odstrojenia „ku 

czerwieni” $<0, siła dipolowa b"dzie wci'ga$ atomy do wytworzonej jamy potencjału. W 

przypadku odstrojenia „w stron" niebiesk'” $>0, siła dipolowa wytworzy potencjał 

wypychaj'cy atomy z obszaru maksymalnego pola E. 
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Rys.1.3 Przesuni!cia energetycznych poziomów atomowych wywołane przez siln" nierezonansow" 
wi"zk! o cz!sto#ci !<!0. Przykład atomu dwupoziomowego. Poziom dolny, którego energia zale$y 
odpowiednio od współrz!dnych tworz"c jam! potencjału, mo$e zosta% wykorzystany do pułapkowania 
atomów. 

1.2.2 Pułapkowanie atomów w optycznym potencjale dipolowym 

Najprostsz' optyczn' pułapk" dipolow' stanowi zatem silnie zogniskowana wi'zka #wietlna 

(gradient nat"%enia) odstrojona od rezonansu „ku czerwieni” (#<#0). 

Dla skupionej wi'zki gaussowskiej przestrzenny rozkład jej nat"%enia mo%na przedstawi$ 

wzorem 

)(/2
2

2
0 22

)(
),( zwre

zw
wIrzI −=  ,       (1.9) 

gdzie z i r to współrz"dne cylindryczne: z wyznacza kierunek propagacji fali #wietlnej, a r 

odległo#$ od jej osi, I to nat"%enie pocz'tkowe #wiatła, 

20
0 )(1)(

Rz
zzwzw −

+= ,        (1.10) 

gdzie w0 to promie( ogniska, a zR to tzw. długo#$ Rayleigha 

λ
π 2

0wzR = ,          (1.11) 

gdzie ) oznacza długo#$ fali #wiatła, a z0 to lokalizacja ogniska gdzie w(z0)=w0. 
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Wiedz'c, %e potencjał dipolowy jest proporcjonalny do nat"%enia #wiatła, mo%emy zapisa$ 

)(/2
2

2
0 22

)(
),( zwre

zw
wUrzU −−= ,       (1.12) 

Kształt potencjału optycznej pułapki dipolowej w skupionej wi'zce #wietlnej odstrojonej ku 

czerwieni, ukazuje schematycznie poni%szy rysunek (Rys. 1.4). 

 

Rys. 1.4 Kształt potencjału optycznej pułapki dipolowej dla atomów 87Rb w przew!$onej wi"zce 
laserowej odstrojonej ku czerwieni. Zało$ono moc całkowit" wi"zki 50 W oraz promie& ogniska (1/e2) 
150 µm, co daje długo#% Rayleigha 6700 µm i gł!boko#% pułapki 148 µK. 

Zauwa%y$ mo%na, %e pułapka ODT nie jest sferycznie symetryczna. Przyjmuje ona znacznie 

wi"kszy rozmiar zR w kierunku podłu%nym (wzgl"dem propagacji wi'zki) ni% poprzecznym 

w0. Z uwagi na to, %e ODT stanowi pułapk" harmoniczn', przekłada si" to na ró%ne cz"sto#ci 

oscylacji spułapkowanych atomów w ró%nych kierunkach, tzw. podłu%n' oraz poprzeczn' 

cz"sto#$ pułapki, dane odpowiednio wzorami 
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1.2.3 Gł!boko"# potencjału i ró$nicowe przesuni!cie "wiatłem 

Oprócz przesuni"cia #wiatłem poziomu podstawowego U, które wykorzystywane jest do 

pułapkowania atomów w powstałej jamie potencjału dipolowego, przesuni"ciu ulegaj' te% 

energie pozostałych poziomów atomowych. Ró%nicowe przesuni"cie mi"dzy poziomami 

podstawowym i wzbudzonym wykorzystywanymi do wytworzenia pułapki MOT, ma 

ogromny wpływ na jej prac", dlatego w analizie działania pułapki ODT nie mo%na zaniedba$ 

przesuni"cia poziomów wzbudzonych. 

By obliczy$ przesuni"cie #wiatłem danego poziomu atomowego, nale%y zsumowa$ 

przyczynki %Ei przesuni"$ pochodz'cych od wszystkich mo%liwych przej#$ z tego stanu (i) do 

pozostałych stanów (f) [7], 
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gdzie Aif to współczynniki Einsteina, które mo%na znale.$ m.in. w tablicach Kurucza [8], a * 

to współczynnik uwzgl"dniaj'cy wagi zwi'zane z przej#ciem mi"dzy konkretnymi stanami 

atomowymi F i F` 
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O ile w przypadku atomów alkalicznych, przesuni"cie dolnego poziomu wykorzystywane do 

pułapkowania atomów wymaga uwzgl"dnienia jedynie silnych przej#$ zwi'zanych z liniami 

dubletowymi D1 oraz D2, o tyle obliczenie przesuni"cia poziomów wzbudzonych, wymaga 

sumowania z uwzgl"dnieniem bardzo wielu przej#$. 

Poni%szy wykres (Rys. 1.5) pokazuje zale%no#$ przesuni"cia #wiatłem poziomu 52S1/2 (kolor 

zielony) oraz poziomu 52P3/2 (kolor czerwony) dla atomów 87Rb pułapkowanych w naszym 

eksperymencie, w zale%no#ci od długo#ci fali wi'zki pułapki ODT obliczone na podstawie 

(1.15). Zało%ono moc całkowit' wi'zki 50 W oraz promie( ogniska (1/e2) 150 µm.  
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Rys. 1.5 Przesuni!cie #wiatłem poziomów atomowych 52S1/2 (kolor zielony) oraz 52P3/2 (kolor czerwony) 
dla atomów 87Rb, w zale$no#ci od długo#ci fali wi"zki pułapki ODT. Zało$ono moc całkowit" wi"zki 50 
W oraz promie& ogniska (1/e2) 150 µm. W dodatkowym okienku pokazano dokładniej przesuni!cia 
energii w zakresie 700–900 nm.  

Wi"cej o ró%nicowym przesuni"ciu mo%na znale.$ w pracy [7]. 

1.2.4 Rodzaje optycznych pułapek dipolowych 

Optyczne pułapki dipolowe, mo%na podzieli$ na trzy rodzaje w zale%no#ci od wielko#ci 

odstrojenia cz"stotliwo#ci lasera # od rezonansu atomowego #0. Mo%na wyró%ni$ pułapki 

blisko odstrojone, pułapki daleko odstrojone – tzw. Far Off Resonance Trap (FORT) oraz 

pułapki prawie elektrostatyczne – tzw. Quasi ElectroStatic Trap (QUEST). 

Pułapki blisko odstrojone s' rzadko stosowane, poniewa% mała warto#$ odstrojenia sprawia, 

%e wyst"puje w nich silne rezonansowe rozpraszanie fotonów, powoduj'ce podgrzewanie 

atomów przez emisj" spontaniczn'. 

W odró%nieniu od nich, pułapki FORT to takie, dla których cz"stotliwo#$ lasera 

pułapkuj'cego dipolowo jest odstrojona od rezonansu atomowego tak bardzo, %e 
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prawdopodobie(stwo absorpcji przez atom fotonu pochodz'cego z wi'zki pułapki i zwi'zany 

z absorpcj' proces emisji spontanicznej s' bardzo małe. Inaczej mówi'c, cz"sto#$ 

rozpraszania rezonansowych fotonów dla pułapki FORT jest tak mała, %e mechanizm 

rezonansowego podgrzewania atomów w pułapce ma małe znaczenie. Dzi"ki temu pułapki 

FORT pozwalaj' na zgromadzenie wi"kszej liczby atomów i przetrzymywanie ich (czas %ycia 

pułapki) przez dłu%szy czas ni% w przypadku pułapek blisko odstrojonych. 

Pułapki QUEST to takie, dla których cz"stotliwo#$ lasera pułapkuj'cego dipolowo jest bardzo 

mała, o wiele mniejsza ni% w przypadku pułapki FORT (#<<#0). W konsekwencji 

polaryzacja atomu jest w stanie pod'%a$ za polem elektrycznym fali #wietlnej nie doznaj'c 

przesuni"cia fazowego. Pole elektryczne wi'zki pułapkuj'cej mo%e by$ w przypadku takiej 

pułapki uznane z dobrym przybli%eniem za elektrostatyczne. Ponadto odstrojenie 

cz"stotliwo#ci lasera pułapki QUEST od rezonansu atomowego jest tak du%e, %e gł"boko#$ 

takiej pułapki nie zale%y od tego odstrojenia. Pułapka QUEST pozwala na zgromadzenie 

bardzo du%ej liczby atomów w małej obj"to#ci, zapewniaj'c du%' g"sto#$ atomów. Cz"sto#$ 

rozpraszania rezonansowych fotonów w przypadku pułapki QUEST jest całkowicie 

zaniedbywalna. Dzi"ki temu pułapka QUEST charakteryzuje si" bardzo długim czasem %ycia 

ze wzgl"du na znikomy wpływ mechanizmu podgrzewania uwi"zionych atomów przez 

rezonansowe fotony, znacznie dłu%szym ni% w przypadku pułapki FORT. 

W naszym do#wiadczeniu, do wytworzenia optycznej pułapki dipolowej postanowili#my u%y$ 

lasera CO2. W eksperymencie pułapkujemy atomy 87Rb, które s' wst"pnie chłodzone w 

pułapce magnetooptycznej, z u%yciem rezonansowego #wiatła o długo#ci fali 780 nm (linia 

D2 dla 87Rb). Długo#$ fali #wiatła emitowanego przez laser CO2 tj. 10600 nm jest 13,6 razy 

wi"ksza od rezonansowej (780 nm), co zapewnia warunki potrzebne do wytworzenia pułapki 

typu QUEST. 

Warto tak%e zauwa%y$, %e ze wzgl"du na długo#$ fali lasera CO2, znacznie dłu%sz' od 

długo#ci fali linii widmowych, wi'zka takiego lasera dla atomów ka%dego pierwiastka zawsze 

b"dzie odstrojona od rezonansu „ku czerwieni”. Odstrojenie to zawsze b"dzie bardzo du%e, co 

czyni w praktyce laser CO2 doskonałym narz"dziem do wytwarzania pułapek QUEST. Poza 

tym jest to jedyny łatwo dost"pny laser pozwalaj'cy na uzyskanie takich warunków. 

Inn' zalet' lasera CO2 jest du%a moc emitowanego #wiatła która wynosi 50 W, co umo%liwia 

uzyskanie du%ej gł"boko#ci potencjału pułapkuj'cego. 
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Zalety lasera CO2 jako jedni z pierwszych wykorzystali T. W. Hänsch oraz M. Weitz do 

wytworzenia pułapki QUEST dla atomów 87Rb oraz sieci optycznej poprzez odbicie wi'zki 

lasera CO2 i wytworzenie fali stoj'cej [9, 10]. Wcze#niej, sieci optyczne wytwarzane były z 

u%yciem laserów emituj'cych #wiatło o cz"stotliwo#ci o wiele mniejszej ni% cz"stotliwo#$ 

#wiatła emitowanego przez laser CO2 (długo#ci fali o rz'd wielko#ci mniejsze) i dawały 

niewielkie mo%liwo#ci badawcze. Z uwagi na małe odstrojenie cz"stotliwo#ci #wiatła od 

rezonansu atomowego oraz mał' stał' sieci, we wcze#niejszych eksperymentach 

pułapkowano bardzo niewielk' liczb" atomów nie zapełniaj'c wszystkich oczek sieci. Stała 

sieci wytworzonej z laserem CO2 to połowa emitowanej przez niego długo#ci fali czyli 5300 

nm. Z uwagi na du%y rozmiar oczek sieci oraz bardzo du%e odstrojenie u%ytej fali #wietlnej od 

rezonansu atomowego, czyli brak mechanizmu rezonansowego podgrzewania atomów 

(cz"sto#$ rozpraszania rezonansowych fotonów dla sieci wytworzonej z laserem CO2 w 

eksperymencie T. W. Hänscha oraz M. Weitza to 1 foton na 20 minut), udało si" spułapkowa$ 

bardzo du%' liczb" atomów w ka%dym z wytworzonych oczek sieci. 

Podobny eksperyment wykonał P. Griffin [7], a tak%e C. S. Adams we współpracy z P. 

Griffinem [11], buduj'c sie$ optyczn' z u%yciem lasera CO2 oraz dodatkowego lasera 

Nd:YAG. Budowa sieci optycznych z u%yciem lasera CO2, daje m.in. mo%liwo#$ bada( 

zwi'zanych z logik' kwantow' oraz stanów spl'tanych. 

Mimo osi'gni"cia stanu, w którym atomy w oczkach sieci znalazły si" w najni%szych stanach 

wibracyjnych, g"sto#$ atomowa w eksperymencie T. W. Hänscha oraz M. Weitza była zbyt 

niska do osi'gni"cia degeneracji kwantowej. Przełomem na tej drodze był eksperyment M. S. 

Chapmana, który u%ył lasera CO2 do wytworzenia pierwszego kondensatu Bosego-Einsteina 

(Bose-Einstein Condensation, BEC) na drodze czysto optycznej [12]. Eksperyment ten został 

dokładnie opisany w pracy doktorskiej M. D. Barreta [13].  

By doprowadzi$ do kwantowej degeneracji i uzyska$ kondensacj" Bosego-Einsteina na 

drodze czysto optycznej, nale%y zapewni$ odpowiednie warunki pocz'tkowe, tj. uzyska$ 

maksymaln' mo%liw' g"sto#$ atomów w przestrzeni fazowej (degeneracja zachodzi gdy 

g"sto#$ ta osi'ga 1). Laser CO2 doskonale nadaje si" do tego celu, z uwagi na to, %e pozwala 

on na wytworzenie bardzo gł"bokiej pułapki, która mo%e pomie#ci$ bardzo du%' liczb" 

atomów w małej obj"to#ci. Konstruuj'c pułapk" z u%yciem wi'zki o bardzo małym promieniu 

ogniska (rz"du kilkudziestu mikrometrów), mo%na wytworzy$ bardzo „ciasn'” pułapk", ale 

tylko w kierunku radialnym ze wzgl"du na symetri" pułapki. M. S. Chapman postanowił u%y$ 
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konfiguracji pozwalaj'cej dodatkowo polepszy$ warunki pocz'tkowe i wytworzy$ pułapk" 

QUEST w dwóch skrzy%owanych wi'zkach lasera CO2. W ten sposób mo%na uzyska$ 

symetryczn' pułapk", „ciasn'” we wszystkich kierunkach. M. S. Chapman spułapkował w ten 

sposób 3,5*104 atomów, uzyskuj'c g"sto#$ w przestrzeni fazowej rz"du 1/200. 

Poprzez stopniowe zmniejszanie gł"boko#ci jamy potencjału wytworzonej w przew"%onej 

wi'zce optycznej pułapki dipolowej, mo%na pozby$ si" najgor"tszych atomów pozwalaj'c 

pozostałym na osi'gni"cie stanu równowagi termicznej. W ten sposób dochodzi do 

zwi"kszenia g"sto#ci atomów w przestrzeni fazowej, która po osi'gni"ciu krytycznej warto#ci 

pozwala na degeneracj" kwantow' i otrzymanie kondensatu. Odległo#ci mi"dzy atomami 

staj' si" rz"du długo#ci fali de Broglie`a, a atomy (tylko bozony ze wzgl"du na zakaz 

Pauliego) obsadzaj' ten sam stan energetyczny. Jest to tzw. proces chłodzenia poprzez 

odparowanie. W przypadku konfiguracji z u%yciem skrzy%owanych wi'zek, jak w pierwszym 

eksperymencie M. S. Chapmana, doprowadzenie do kondensacji Bosego-Einsteina poprzez 

odparowanie zajmuje około 2 s. Tak krótkie czasy odparowania to jedna z konsekwencji jakie 

niesie za sob' wytworzenie pułapki „ciasnej” we wszystkich kierunkach. W pó.niejszych 

eksperymentach, u%ywano tak%e pojedynczej wi'zki. Czas odparowania i osi'gni"cia 

degeneracji wydłu%ył si" do 7 s.  

W #lady M. S. Chapmana poszli tak%e M. Weitz [14], którego eksperyment został 

szczegółowo opisany w pracy [15] oraz H. Helm, którego eksperyment został dokładnie 

opisany w pracach doktorskich [16, 17]. Podobnej konfiguracji, u%ył D. Hoogerland [18]. 

W odró%nieniu od kondensatów otrzymywanych z u%yciem pułapek magnetycznych, 

konfiguracja wykorzystuj'ca optyczn' pułapk" dipolow' pozwala na spułapkowanie atomów 

o wszystkich mo%liwych rzutach momentu p"du, co daje nowe mo%liwo#ci badawcze (np. 

do#wiadczenia z tzw. kondensatami spinorowymi). W szczególno#ci mo%liwym staje si" 

pułapkowanie atomów o zerowym momencie p"du w stanie podstawowym, co ma ogromne 

znaczenie dla kondensacji atomów ziem alkalicznych takich jak Yb i Sr [19, 20]. 

Autorzy wymienieni w tym rozdziale stosowali do wytworzenia kondensatu konfiguracj" 

dwóch skrzy%owanych jak i pojedynczej wi'zki lasera CO2. 



!*"

"

1.3 Efekty magnetooptyczne 

1.3.1 Liniowy i nieliniowy efekt Faradaya 

Posłu%my si" modelem atomu, który posiada co najmniej trzy stany energetyczne, z których 

dwa s' podpoziomami zeemanowskimi. Do takich rozwa%a( mo%na wykorzysta$ dwa typy 

układów - układ typu / i V (Rys. 1.6a). Najprostszym rzeczywistym układem, jaki realizuje 

tak' sytuacj" jest przej#cie elektronowe mi"dzy atomowym stanem wzbudzonym o momencie 

p"du F’=0 i stanem podstawowym z F=1, rozszczepionym w zewn"trznym polu 

magnetycznym na trzy składowe zeemanowskie mF=–1,0,1 (Rys. 1.6b). 

 

Rys.1.6  a) Przykłady dwóch mo$liwych układów (' i V), w których mo$na modelowa% nieliniowy efekt 
Faradaya. b) Atom dwu-poziomowy z górnym poziomem F’=0 i dolnym F=1 rozszczepionym w 
zewn!trznym polu magnetycznym na 3 podpoziomy zeemanowskie - układ typu '. Linie ci"głe oznaczaj" 
przej#cia indukowane przez #wiatło, a faliste - koherencje zeemanowskie. !E to przesuni!cie poziomów w 
podłu$nym polu magnetycznym B – rozszczepienie zeemanowskie proporcjonalne do B. 

Poddajmy układ z rysunku 1.6b oddziaływaniu z liniowo spolaryzowan', rezonansow' 

wi'zk' #wiatła, której polaryzacja jest koherentn' superpozycj' polaryzacji kołowej lewo–  

(+–) i prawo– (++) skr"tnej (kierunek rozchodzenia si" wi'zki i kierunek pola magnetycznego 

s' równoległe, a o# kwantyzacji z obrana jest równolegle do nich). Ze wzgl"du na reguł" 

wyboru %m=±1 dla składowych +– i ++, z wi'zk' #wiatła oddziałuj' tylko poziomy *F=1, 

mF=±1> i *F’=0, mF’=0>, co odtwarza modelowy układ / (o ile zaniedbamy emisj" 
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spontaniczn' z F’=0 do *F=1, mF=0>). W obecno#ci podłu%nego pola magnetycznego 

podpoziomy zeemanowskie z mF=1 i –1 ulegn' rozsuni"ciu o warto#$ 2%E proporcjonaln' do 

warto#ci przyło%onego pola magnetycznego B. Dojdzie do zniesienia degeneracji ze wzgl"du 

na mF i rodzaj polaryzacji kołowej, co odpowiada za anizotropi" o#rodka – dichroizm i 

dwójłomno#$. Pr"dko#ci rozchodzenia si" poszczególnych składowych polaryzacji (+– i ++), 

czyli zmiany współczynnika załamania, b"d' ró%ne w zale%no#ci od polaryzacji #wiatła. 

Zale%no#ci widmowe współczynników załamania #wiatła dla wi'zek +– i ++ b"d' przesuni"te 

wzgl"dem siebie o warto#$ rozszczepienia zeemanowskiego podpoziomów mF=–1 i mF=+1. 

Po opuszczeniu o#rodka i ponownym zło%eniu polaryzacji kołowych w liniow' pojawi si" 

skr"cenie płaszczyzny polaryzacji #wiatła, wynikłe z ró%nicy faz mi"dzy poszczególnymi 

składowymi, nabytej ze wzgl"du na anizotropi" o#rodka. 

K't skr"cenia płaszczyzny polaryzacji #wiatła po przej#ciu przez o#rodek o długo#ci l dany 

jest wzorem 

lnn
2

−+ −=θ ,          (1.17) 

gdzie n– i n+ to współczynniki załamania #wiatła odpowiednio dla składowych +– i ++. K't 

skr"cenia płaszczyzny polaryzacji #wiatła mo%na wyrazi$ tak%e przez 

lBV ⋅⋅=θ ,          (1.18) 

gdzie V jest stał' materiałow' tzw. stał' Verdeta charakteryzuj'c' o#rodek.  

Opisany mechanizm, w którym V jest wielko#ci' stał', jest podstaw' liniowego efektu 

Faradaya (Linear Faraday Rotation, LFR) [21-24]. 

Bior'c pod uwag" rozszerzenie dopplerowskie ka%dego z przej#$ +– i ++, zale%no#$ +(B) 

obejmuje w przypadku liniowego efektu Faradaya szeroki zakres pól magnetycznych – 

szeroka krzywa na poni%szym rysunku (Rys. 1.7). Szeroko#$ tej krzywej jest rz"du 0D/gµB, 

gzie 0D oznacza szeroko#$ dopplerowsk' przej#cia, za# g to ró%nica czynników Landego 

górnego i dolnego stanu. Gdyby nie było rozszerzenia dopplerowskiego, szeroko#$ tej 

krzywej zwi'zanej z LFR byłaby rz"du ,e/gµB. 
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Rys. 1.7 Schematyczna ilustracja zale$no#ci k"ta skr!cenia płaszczyzny polaryzacji " od warto#ci pola 
magnetycznego B. W B=0 widoczne s" dwa rezonanse o kształcie dyspersyjnym: szeroki zwi"zany z 
liniowym efektem Faradaya i w"ski zwi"zany z efektem nieliniowym.  

Nieliniowy efekt Faradaya (Nonlinear Faraday Rotation, NFR) [25-27] polega na zale%nym 

od nat"%enia #wiatła skr"ceniu + płaszczyzny polaryzacji #wiatła, przechodz'cego przez 

o#rodek umieszczony w podłu%nym (wzgl"dem propagacji wi'zki) polu magnetycznym B. 

Efekt ten charakteryzuje si" bardzo w'skim rezonansem (w'ska krzywa na rysunku 1.7) o 

szeroko#ci ,g/gµB w zale%no#ci +(B) wokół B=0, wynikaj'cym z długiego czasu %ycia 

koherencji zeemanowskich (faliste strzałki na rysunku Rys. 1.6a) odpowiedzialnych za 

nieliniowo#$ zjawiska. 

Pierwsze obserwacje NFR zostały opisane w pracach [28, 29], a jego mechanizm i 

zastosowania s' przedstawione w [25-27]. 

Aby lepiej zrozumie$ NFR, wprowad.my poj"cie macierzy g"sto#ci, która opisuje stan 

omawianego układu z rysunku 1.6b 
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gdzie -ij oznaczaj' odpowiednie elementy macierzy g"sto#ci (jak populacje i koherencje 

atomowe), i i j s' zgodne z oznaczeniami z rysunku 1.6b (diagonalne elementy -: ---, -00, -++ 
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oraz -ee, oznaczaj' populacje odpowiednich podpoziomów zeemanowskich oraz poziomu 

wzbudzonego, a --+, -+-, koherencj" zeemanowsk' mi"dzy podpoziomami o mF=1 i -1 – 

nale%y tu pami"ta$ %e macierz -, jest samosprz"%ona -=-+ i dlatego -ij=-ji*, gdzie + oznacza 

sprz"%enie hermitowskie). 

Ewolucja macierzy g"sto#ci opisana jest równaniem master 

ρρρ Γ−−= ],[Hi
h

& ,         (1.20) 

gdzie H to hamiltonian układu, [] oznacza komutator, -- to macierz opisuj'ca procesy 

relaksacji w układzie 

!

!

!

!

!

"

#

$

$

$

$

$

%

&

ΓΓΓ
Γ−ΓΓ
ΓΓ−Γ
ΓΓΓ−

=Γ

++−−

++++++++−+−+

++−−

−−+−+−−−−−−−

eeeeeeeee

eeg

eeg

eeg

ργρρρ
ρρργρρ
ρρρργρ
ρρρρργ

ρ

00

)0(
00

0000
)0(

000000

00
)0(

)(
)(

)(

,   (1.21a) 

gdzie, ,g i ,e to stałe relaksacji odwrotnie proporcjonalne do czasów %ycia poziomów 

odpowiednio podstawowego (g) i wzbudzonego (e), a pozostałe -ij opisuj' pozostałe 

relaksacje). Elementy )0(
−−ρ ,"

)0(
00ρ " -./0"

)0(
++ρ  oznaczaj' pocz'tkowy rozkład populacji 

unormowany do 1, dany przez 
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Hamiltonian układu składa si" z dwóch cz"#ci 

oddzat HHH += ,         (1.22) 

gdzie Hat zwi'zana jest z atomami, a w Hoddz uwzgl"dni$ nale%y oddziaływanie z polem 

magnetycznym oraz z polem elektrycznym fali #wietlnej indukuj'cym momenty dipolowe 

BDEH Boddz µ−⋅−= ,        (1.23) 

gdzie D to macierz indukowanego momentu dipolowego przez składow' elektryczn' E pola 

fali #wietlnej, która w rozwa%anym przypadku dana jest przez 
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a µB to magneton Bohra. 

Poprzez wstawienie (1.21–23) do równania master (1.20), mo%emy otrzyma$ równania ruchu 

w postaci 

kjikkjikkjikkjikij HHii ρρρρωρ Γ−−−−= ][
h

& .      (1.25) 

Z otrzymanych równa( ruchu (1.25) poprzez perturbacyjne rozwini"cie macierzy g"sto#ci w 

szereg pot"gowy ze wzgl"du na nat"%enie pola elektrycznego fali #wietlnej E 

!
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=
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)()(

n

nn Eρρ ,         (1.26) 

przy zastosowaniu tzw. przybli%enia stacjonarnego (steady state approximation, SSA), w 

którym przyrównujemy lew' stron" równa( (1.25) do zera, otrzymamy wyra%enia na 

populacje oraz koherencje atomowe w omawianym układzie, które w kolejnych rz"dach 

rachunku zaburze( (n) przyjm' postaci [26]: 

3
)0( N

gg =ρ ,          (1.27a) 

(w zerowym rz"dzie rachunku zaburze(), 
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(w pierwszym rz"dzie rachunku zaburze(), 
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(w drugim rz"dzie rachunku zaburze(), 
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(w trzecim rz"dzie rachunku zaburze(), itd. 

W obliczeniach prowadz'cych do powy%szych wzorów przyj"to przybli%enie fali rotuj'cej 

(rotating wave approximation, RWA) i zastosowano kilka podstawie( prowadz'cych m.in. do 

uproszcze( zapisu [26]: 

ti
ijij ett ωσρ −= )()( ,         (1.38) 

h

αβ
αβ

dE ⋅
=Ω ,         (1.29) 

(cz"sto#$ oscylacji Rabiego dla przej#cia 1,2) 

2
e

L iA γδ −Ω=± m ,         (1.30) 

h

Bg BF
L

µ=Ω ,          (1.31) 

(cz"sto#$ Larmora - precesji spinów atomowych), N to liczba atomów, gF to czynnik 

Landego, a ! to odstrojenie cz"stotliwo#ci wi'zki #wietlnej od cz"sto#ci rezonansu 

atomowego. 

W zerowym rz"dzie rachunku zaburze(, kiedy atomy nie oddziałuj' ze #wiatłem, wyst"puj' 

jedynie równowagowe pocz'tkowe populacje (1.27a) podpoziomów zeemanowskich poziomu 

podstawowego rozwa%anego układu (Rys. 1.6b). 

Je%eli b"dziemy interpretowa$ pojawienie si" czynnika 3!"

(n) jako procesy zwi'zane z 

oddziaływaniem atomu z n fotonami, wówczas otrzymane wyra%enie (1.27b), w pierwszym 

rz"dzie rachunku zaburze(, mo%emy rozumie$ jako koherencj" optyczn' mi"dzy poziomami 
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podstawowym i wzbudzonym, która jest tworzona z udziałem pojedynczego fotonu. 

Koherencje optyczne odpowiedzialne s' za zjawiska takie jak liniowa absorpcja, liniowa 

dyspersja oraz liniowy efekt Faradaya. 

Przy takiej interpretacji, w drugim rz"dzie rachunku zaburze( uwzgl"dnione zostały 

oddziaływania zwi'zane z udziałem dwóch fotonów. W wyniku takich oddziaływa( mo%na 

zaobserwowa$ fluorescencj" zwi'zan' z emisj' wymuszon', a tak%e koherencj" 

zeemanowsk' mi"dzy podpoziomami mF=1 i -1 stanu podstawowego w rozwa%anym układzie 

(1.27e). 

W trzecim rz"dzie rachunku zaburze( – oddziaływanie z trzema fotonami, wytłumaczy$ 

mo%na zjawiska takie jak nieliniowa absorpcja i dyspersja. Mo%liwe jest powstanie 

jednoczesnych koherencji zeemanowskich podpoziomów stanu podstawowego i 

wzbudzonego (przypadku układu z rysunku 1.6b powstałe koherencje trójfotonowe obejm' 

jedynie struktur" nadsubteln' poziomu podstawowego poniewa% poziom wzbudzony takiej 

struktury nie posiada). 

Poniewa% k't " skr"cenia płaszczyzny polaryzacji #wiatła (1.17) jest proporcjonalny do 

ró%nicy współczynników załamania #wiatła n+ – n– (odpowiednio dla składowych polaryzacji 

+
+ i +–) oraz 

!
±±

± ∝−
eg

egegdn )Re(1 )()( ρ ,        (1.33) 

gdzie deg to odpowiednie elementy macierzy indukowanego momentu dipolowego (1.24) – w 

przypadku rozwa%anego układu de+ i de–, a koherencje optyczne 

)( )(
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)(
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)( ±±± Ω−Ω∝! geee
ge

ggegeg ρρρ ,       (1.34) 

k't " b"dzie zale%e$ od koherencji zeemanowskich #g’g oraz #ee’, czyli #+– (1.27e) w 

przypadku rozwa%anego układu z rysunku 1.6b. 

Przyjrzyjmy si" dokładniej wyra%eniu (1.27e), które informuje nas o koherencji 

odpowiedzialnej za powstanie NFR w rozwa%anym układzie. Dyspersyjny kształt sygnału 

zwi'zanego z (1.27e) obejmie szeroko#$ rz"du $g/gµB. Poniewa% czas %ycia koherencji 

podpoziomów stanu podstawowego (1/$g) – nie emituj'cego spontanicznie – mo%e by$ bardzo 

długi, mo%liwa jest obserwacja bardzo w'skich rezonansów wokół B=0. Szeroko#ci tych 
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rezonansów zwi'zane ze stał' relaksacji atomowego stanu podstawowego $g, która zazwyczaj 

jest znacznie mniejsza ni% $e ($g<< $e ) b"d' znacznie mniejsze ni% w przypadku LFR (1.27b). 

1.3.2 Magnetorotacja ze !wiatłem zmodulowanym amplitudowo 

W poprzednim podrozdziale został omówiony mechanizm skr"cenia płaszczyzny polaryzacji 

#wiatła zwi'zany z nieliniowym efektem Faradaya. Poprzez u%ycie ci'głej wi'zki #wiatła 

wywołuj'cej koherencje zeemanowskie mi"dzy podpoziomami atomowymi, mo%na 

zaobserwowa$ bardzo w'skie rezonanse lecz jedynie wokół zerowej warto#ci pola 

magnetycznego B=0, tzw. rezonanse zero-polowe (Rys. 1.7). 

W podłu%nym polu magnetycznym B podpoziomy zeemanowskie mF i mF’ ulegaj' 

rozsuni"ciu, które jest proporcjonalne do przyło%onego pola. Rozsuni"cie to dane jest 

zale%no#ci' 

mBgE BF Δ=Δ µ ,         (1.35) 

gdzie 0m=mF–mF’. 

Skr"cenie płaszczyzny polaryzacji #wiatła zwi'zane jest z anizotropi' o#rodka, a po obrocie 

anizotropii o k't 4 wokół osi propagacji wi'zki własno#ci optyczne o#rodka nie zmieniaj' si". 

Zatem dokonuj'c amplitudowej modulacji %AM nat"%enia #wiatła wi'zki odpowiedzialnej za 

tworzenie koherencji zeemanowskich i synchronizuj'c cz"sto#$ modulacji %AM z cz"sto#ci' 

Larmora (1.31), która jest zwi'zana z precesj' spinów atomowych wokół pola 

magnetycznego, tak by %AM=±23L, wraz z ka%dym impulsem #wiatła, powstawa$ b"d' nowe 

koherencje, które b"d' si" konstruktywnie dodawa$. Jest to idea tzw. synchronicznego 

pompowania optycznego. 

Stosuj'c amplitudow' modulacj" #wiatła odpowiedzialnego za tworzenie koherencji 

zeemanowskich, oprócz rezonansu zero-polowego, dla którego 3L=0, mo%na zaobserwowa$ 

dodatkowe rezonanse magnetooptyczne tzw. wysoko-polowe, które wraz ze wzrostem 

cz"sto#ci modulacji pojawiaj' si" dla wi"kszych warto#ci bezwzgl"dnych pola 

magnetycznego B=±%AM 5/2gFµB. Technika ta jest nazwana AMOR (Amplitude Modulated 

Optical Rotation) [30, 31] i stanowi bardzo u%yteczne narz"dzie do precyzyjnych pomiarów 

pól magnetycznych o sko(czonych, niezerowych nat"%eniach. Dodatkow' zalet' AMOR jest 

fakt, %e szeroko#$ i kształt rezonansów wysoko-polowych, w przeciwie(stwie do zero-
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polowych, nie s' podatne na zaburzenia pochodz'ce od nieskompensowanych poprzecznych 

składowych (wzgl"dem propagacji wi'zki) zewn"trznych pól magnetycznych. Ponadto 

technika AMOR pozwala na kalibracj" pola magnetycznego B w funkcji cz"sto#ci %AM. 

Krzyw' teoretyczn' dla typowego sygnału AMOR przedstawia poni%szy wykres (Rys. 1.8). 

 

Rys. 1.8 Krzywa teoretyczna sygnałów AMOR. Zale!no"# amplitudy skr$cenia płaszczyzny polaryzacji od 
warto"ci pola magnetycznego. Widoczne trzy rezonanse: "rodkowy tzw. zero-polowy i dwa boczne tzw. 
wysoko-polowe. Symulacja dla 87Rb i cz$sto"ci modulacji !AM=1 MHz. 

Mechanizm powstawania rezonansów AMOR został szczegółowo przedstawiony w pracach 

[25-27]. 
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W opisanych w tej pracy do#wiadczeniach optyczna pułapka dipolowa z laserem CO2 o 

długo#ci fali 10600 nm, jest ładowana atomami 87Rb przygotowanymi i ochłodzonymi w 

pułapce magnetooptycznej działaj'cej dzi"ki u%yciu laserów diodowych o długo#ci fali 780 

nm. 

Poni%szy schemat przedstawia poziomy energetyczne izotopu 87Rb wykorzystywanego w 

eksperymencie, z wyszczególnieniem przej#$ u%ywanych do wytworzenia pułapki MOT  

(Rys. 2.1). 

 

Rys. 2.1 Schemat poziomów atomowych 87Rb i przej"# optycznych wykorzystywanych w eksperymencie. 

Wi'zka chłodz'ca i pułapkuj'ca zaznaczona na rysunku 2.1 kolorem czerwonym jest 

odstrojona od rezonansu dla przej#cia atomowego 52S1/2-52P3/2, F=2-F’=3, o warto#$ !=16,5 

MHz. Ze wzgl"du na reguł" wyboru 0F=0,±1, jest to w zasadzie przej#cie zamkni"te, czyli 

takie, z którego nie ma emisji spontanicznej do innego poziomu ni% stan pocz'tkowy F=2. 

Jest ono jednak bliskie przej#cia 52S1/2-52P3/2, F=2-F’=2, które ju% jest otwarte, a wi"c 

zwi'zane z emisj' spontaniczn' do stanu 52S1/2, F=1, który nie oddziałuje z laserem 

chłodz'cym. Przez takie cz"#ciowe wzbudzenie przej#cia F=2-F’=2, nast"puje ucieczka 

populacji z 52S1/2, F=2 i jej przepompowanie do 52S1/2, F=1, w którym zostaje ona 

uwi"ziona. Aby temu zapobiec, stosujemy dodatkowo wi'zk" repompuj'c' b"d'c' w 

rezonansie z przej#ciem atomowym 52S1/2-52P3/2, F=1-F’=2 (kolor niebieski na rysunku 2.1). 

Pomaga ona wydajnie chłodzi$ atomy zapobiegaj'c uwi"zieniu populacji w stanie F=1. Na 

powy%szym rysunku uwidoczniono tak%e wi'zk" wykorzystywan' do obrazowania 

absorpcyjnego (kolor zielony) oraz wi'zk" próbkuj'c' (kolor purpurowy), wykorzystywan' w 
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eksperymencie do badania nieliniowego efektu Faradaya oraz optycznie modulowanych 

rezonansów. 

Poni%sze podrozdziały, omawiaj' szczegółowo aparatur" u%ywan' w eksperymencie. 

2.1 Tor optyczny 

Układ do#wiadczalny rozmieszczony był na dwóch poziomach na stole optycznym, co 

schematycznie zostało przedstawione na poni%szych rysunkach (Rys. 2.2 i 2.3). 

2.1.1 Dolna cz"!# stołu optycznego - przygotowanie wi$zek laserowych 

#

Rys. 2.2 Schemat dolnej cz$"ci stołu optycznego. Poszczególne symbole obja"nione s% w tek"cie, a kolory 
odpowiadaj% funkcji poszczególnych wi%zek – zgodnie z Rys. 2.1. 
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Wi'zka z lasera potocznie zwanego „master” (zaznaczona kolorem zielonym na rysunku 2.2) 

przechodzi przez izolator optyczny OIM, a nast"pnie jest dzielona na polaryzacyjnej kostce 

#wiatło-dziel'cej (PBS). W celu zapewnienia mo%liwo#ci regulacji stosunku mocy w obydwu 

ramionach wyj#ciowych kostki PBS, przed kostk' zawsze umieszczana jest płytka półfalowa 

(6/2). Wi'zka z pierwszego ramienia kostki PBS kierowana jest do lasera zwanego potocznie 

„slave”, w celu sprz"%enia go z laserem „master” (podrozdział 2.2.4). Dostaje si" ona do 

niego poprzez wyj#ciowy polaryzator izolatora optycznego OIS umieszczonego na drodze 

lasera „slave”, a nat"%enie tej wi'zki dopasowywane jest przez płytk" półfalow' (6/2). 

Wi'zka z drugiego ramienia kostki PBS jest ponownie dzielona w ten sam sposób co 

powy%ej. Pierwsza cz"#$ przechodzi przez modulator akustooptyczny AOM1 w podwójnym 

przej#ciu. Taka konfiguracja zapewnia dwukrotnie wi"ksze odstrojenie cz"stotliwo#ci wi'zki 

ni% w przypadku przej#cia pojedynczego, ponadto pozwala na przestrajanie cz"stotliwo#ci 

modulacji wi'zki bez zmiany jej kierunku. Nast"pnie wi'zka wykorzystywana jest do 

stabilizacji cz"stotliwo#ci lasera (podrozdział 2.2.5). 

Druga cz"#$ wi'zki słu%y do obrazowania absorpcyjnego (podrozdział 3.2). Wi'zka 

wykorzystywana do obrazowania trafia na modulator AOM3, który umo%liwia jej szybkie 

wł'czanie i wył'czanie. Na drodze wi'zki znajduje si" dodatkowo migawka. Pozwala ona na 

niezale%ne od modulatora AOM3 zasłoni"cie wi'zki. Takie rozwi'zanie zapewnia 

powtarzalno#$ pracy modulatora. Podczas pracy nagrzewa si" on, a jego temperatura ma 

wpływ na parametry, takie jak k't wyj#ciowy wi'zki, jej nat"%enie i polaryzacja. Zatem 

najlepszym rozwi'zaniem jest zapewnienie mu stałej temperatury, co mo%na uzyska$ poprzez 

wył'czanie go jedynie na krótki okres czasu. Migawka pozwala na zachowanie takich 

warunków. Nast"pnie wi'zka obrazuj'ca kierowana jest do górnej cz"#ci stołu, gdzie znajduje 

si" komora pró%niowa, w której dokonywany jest eksperyment. Wykonuje si" to z u%yciem 

jednomodowego #wiatłowodu zachowuj'cego polaryzacj", który dodatkowo filtruje j' 

przestrzennie. Przed  #wiatłowodem znajduje si" układ: płytka półfalowa (6/2) oraz kostka 

PBS, w celu regulacji mocy wi'zki obrazuj'cej oraz dodatkowo tu% przed #wiatłowodem 

płytka półfalowa (6/2) w celu dopasowania polaryzacji do #wiatłowodu. 

Wi'zka lasera „slave” (kolor czerwony na rysunku 2.2) wymuszanego przez laser „master” po 

przej#ciu przez izolator optyczny OIS, zaw"%ana jest przez teleskop, w którego ognisku 

znajduje si" migawka umo%liwiaj'ca całkowite zasłoni"cie wi'zki, a nast"pnie jest dzielona 

na kostce PBS. Pierwsze rami" kierowane jest do interferometru Fabry-Perot, który 

umo%liwia kontrol" sprz"%enia laserów „master” i „slave”, a drugie trafia do modulatora 
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AOM2, który odpowiednio dostraja wi'zk", by mogła by$ wykorzystana jako pułapkuj'ca. 

Nast"pnie przy u%yciu luster wi'zka jest kierowana na górn' cz"#$ stołu do komory 

pró%niowej.  

Wi'zka lasera potocznie zwanego „repumper” (kolor niebieski na rysunku 2.2), po wyj#ciu z 

lasera i przej#ciu przez izolator optyczny OIR dzielona jest podobnie jak wi'zka lasera 

„master” z u%yciem kostki PBS na dwie cz"#ci, z których jedna kierowana jest do układu 

stabilizacji cz"stotliwo#ci lasera (podrozdział 2.2.5), a druga ponownie dzielona. Ponowny 

podział słu%y zbudowaniu układu umo%liwiaj'cego kontrolowane osłabianie wi'zki w fazie 

ładowania pułapki ODT. W jednym z ramion umieszczona jest migawka, a nast"pnie ramiona 

s' ł'czone z powrotem. Po wł'czeniu migawki, zasłania ona jedno rami" osłabiaj'c w ten 

sposób cało#$ wi'zki po poł'czeniu. Układ ten przypomina interferometr Macha-Zehndera, 

ale jest wyjustowany w taki sposób, %eby unikn'$ interferencji wi'zek, a jedynie mie$ 

mo%liwo#$ zmiany nat"%enia wi'zki wyj#ciowej. Dalej wi'zka trafia na teleskop, który 

poszerza j' do rozmiaru 0,7 cm (promie( w 1/e2) i kierowana jest za pomoc' luster na górn' 

cz"#$ stołu jako wi'zka repompuj'ca. 

Wi'zka lasera CO2 słu%'ca do wytworzenia optycznej pułapki dipolowej poszerzana jest 

soczewk' o ogniskowej 180 mm i kierowana przy u%yciu luster na górn' cz"#$ stołu do 

komory pró%niowej. 

W trakcie do#wiadcze( z badaniem nieliniowych zjawisk magnetooptycznych w zimnych 

atomach, takich jak NFR czy AMOR, potrzebna była dodatkowa wi'zka próbkuj'ca 

dostrojona do odpowiedniego przej#cia atomowego. U%yto dodatkowego układu zło%onego z 

płytki półfalowej (6/2) oraz kostki PBS umo%liwiaj'cego oddzielenie cz"#ci wi'zki 

pochodz'cej z lasera „master” do u%ycia jako próbkuj'cej (punkt PR na schemacie z rysunku 

2.1). W dalszej cz"#ci przechodziła ona przez AOM4 umo%liwiaj'cy szybkie wł'czanie i 

wył'czanie wi'zki oraz przestrajanie jej wokół odpowiedniego rezonansu atomowego. Po 

przej#ciu przez AOM trafiała na układ płytki półfalowej (6/2) i kostki PBS, umo%liwiaj'cy 

regulacj" mocy wi'zki, a nast"pnie do #wiatłowodu jednomodowego zachowuj'cego 

polaryzacj". Przed #wiatłowodem dodatkowo umieszczona była płytka półfalowa w celu 

dopasowania polaryzacji do #wiatłowodu. Po opuszczeniu #wiatłowodu, wi'zka była 

kierowana na górn' cz"#$ stołu do komory pró%niowej. &wiatłowód dodatkowo filtrował 

wi'zk" przestrzennie. 
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2.1.2 Górna cz"!# stołu optycznego – komora pró%niowa 

Przygotowane w dolnej cz"#ci stołu wi'zki trafiaj' za pomoc' luster oraz #wiatłowodów na 

górn' cz"#$ stołu gdzie s' odpowiednio formowane geometrycznie i wprowadzone do komory 

pró%niowej (Rys. 2.3). 

 

Rys 2.3 Schemat eksperymentu. a) Schemat wi%zek laserowych na górnej cz$"ci stołu optycznego (nie 
zaznaczono trzeciej pary wi%zek pułapki MOT), b) schemat rozmieszczenia głównych elementów układu 
na ró!nych poziomach stołu optycznego. 
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Wi'zka pułapkuj'ca jest poszerzana przy u%yciu teleskopu do rozmiaru 0,85 cm (promie( w 

1/e2). W ognisku teleskopu umieszczona jest przesłona o #rednicy 25 µm w celu filtracji 

przestrzennej wi'zki. Nast"pnie wi'zka jest rozdzielana przy u%yciu luster i kostek PBS na 

trzy ramiona i kierowana do komory w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach. Ka%de z 

trzech ramion jest polaryzowane kołowo z u%yciem płytki $wier$falowej (6/4), a nast"pnie po 

przej#ciu przez komor", odbijane do niej z powrotem. Przed i po odbiciu wi'zka trafia na 

dodatkow' płytk" $wier$falow' (6/4) w celu zachowania odpowiedniej polaryzacji kołowej 

po ponownym wej#ciu do komory. Jest to wi"c typowy układ pułapki MOT pracuj'cej z 

odbitymi wi'zkami. Ma on pewn' wad" z uwagi na nie do ko(ca zrównowa%on' moc wi'zek 

pułapkuj'cych, w zwi'zku ze stratami na lustrach podczas wstecznego odbicia do komory, a 

tak%e absorpcj" w chmurze atomowej, ale jest on znacznie prostszy w konstrukcji od układu 

sze#ciu niezale%nych wi'zek. 

Wi'zka repompuj'ca odpowiednio poszerzona w dolnej cz"#ci stołu, dzielona jest na dwa 

ramiona i kierowana współliniowo wraz z dwiema cz"#ciami wi'zki pułapkuj'cej do komory. 

Wi'zka obrazuj'ca po opuszczeniu #wiatłowodu, poszerzana była teleskopem do rozmiaru 1 

mm (promie( w 1/e2), a nast"pnie polaryzowana kołowo z u%yciem płytki $wier$falowej (6/4) 

i kierowana do komory. 

Wi'zka pułapki ODT z lasera CO2 jest skupiana przy u%yciu soczewki o ogniskowej 17 cm i 

kierowana do komory przez okna wykonane z ZnSe, poniewa% typowe materiały optyczne 

(np. szkło kwarcowe) nie przepuszczaj' promieniowania o długo#ci fali 10600 nm. Promie( 

ogniska wi'zki (1/e2) to 150 µm, a długo#$ Rayleigha to 6,7 mm (1.11).  

Geometria wi'zki próbkuj'cej dokładnie opisana została w podrozdziale 4.1. 

W eksperymencie wykorzystywane s' modulatory akustooptyczne, takie jak AOM Izomet 

1205C (2 sztuki: w torze lasera „slave” oraz zamiennie dla wi'zki obrazuj'cej i próbkuj'cej) 

wraz ze sterownikami Izomet 532C-2 (sterowanie moc') oraz Izomet D322D (sterowanie 

cz"sto#ci' oraz wł./wył. TTL) i AOM Brimrose wraz ze sterownikiem tworz'ce komplet TEF-

80-40-780 (tor lasera „master”). Schemat odstroje( poszczególnych modulatorów AOM 

przedstawia poni%szy rysunek (Rys. 2.4).  
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Rys 2.4 Odstrojenia modulatorów AOM. 

Stosowane s' tak%e migawki elektromechaniczne firmy Morting wraz ze sterownikami 

Uniblitz CCS-2. Do siłownika ka%dej z migawek przymocowana została cz"#$ %yletki, która 

przysłania wi'zk". U%ywane migawki charakteryzuj' si" kilkoma wadami. Pierwsz' z nich 

jest opó.nienie reakcji siłownika na sygnał wyzwalaj'cy, które wynosi kilka milisekund. Jest 

ono jednak stałe dla poszczególnych migawek i łatwo je zmierzy$ a nast"pnie uwzgl"dni$ w 

kontroli eksperymentu. Kolejn' wad' jest czas potrzebny na przysłoni"cie lub odsłoni"cie 

wi'zki laserowej, który mo%e przyjmowa$ ró%ne warto#ci w zale%no#ci od powierzchni 

przekroju wi'zki padaj'cej na %yletk". Jest on mierzalny i wynosi około 1 ms dla wi'zki o 
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przekroju około 1 mm. Czas ten mo%na znacz'co skróci$ umieszczaj'c migawk" w ognisku 

wi'zki co zmniejsza czas zamkni"cia/otwarcia migawki do około 100 µs. Poniewa% migawka 

jest elementem elektro-mechanicznym, ka%de jej uruchomienie niesie za sob' drgania 

akustyczne, które mog' zakłóci$ eksperyment. By zapobiec drganiom przenoszonym poprzez 

stół optyczny odizolowano migawki od podło%a kilkukrotn' warstw' sorbotanu (materiał 

tłumi'cy drgania). Dodatkowym problemem s' jednak drgania przenoszone w powietrzu, 

których nie da si" unikn'$. Zaobserwowano wpływ takich drga( na prac" laserów, 

obserwuj'c ró%nicowy sygnał bł"du ze spektroskopii laserów „master” i „repumper”. 

2.2 Lasery pułapki magnetooptycznej 

Do wytworzenia pułapki MOT, stanowi'cej podstaw" eksperymentu z zimnymi atomami, 

wykorzystywane s' własnej konstrukcji lasery diodowe z zewn"trznym rezonatorem. To 

bardzo ekonomiczne rozwi'zanie z uwagi na to, %e długo#$ fali #wiatła (~780 nm) 

wykorzystywana w naszym eksperymencie, jest łatwo osi'galna z u%yciem powszechnie 

stosowanych, tanich diod laserowych. U%ywali#my mi"dzy innymi diody Sharp 

GH0781RA2C i GH0781JA2 oraz Sanyo DL 7149-201. Opracowane konstrukcje s' opisane w 

[32]. 

2.2.1 Stabilizacja pr$du diody 

By zapewni$ mo%liwo#$ skanowania długo#ci fali #wiatła emitowanego przez diod" laserow' 

u%ywamy sterownika pr'du wykonanego przez in%. Wiesława Wierb". Precyzyjna zmiana 

nat"%enia pr'du diody laserowej powoduje zmian" g"sto#ci no#ników pr'du w strukturze 

diody, co powoduje zmian" współczynnika załamania materiału wypełniaj'cego rezonator. 

Steruj'c pr'dem diody, zmieniamy współczynnik załamania, a tym samym długo#$ optyczn' 

rezonatora, co wpływa na długo#$ emitowanej przez diod" fali #wiatła. 

2.2.2 Stabilizacja temperatury diody 

Z uwagi na konieczno#$ precyzyjnej kontroli długo#ci fali #wiatła lasera konieczna jest tak%e 

stabilizacja temperatury diody laserowej. Termiczna zmiana długo#ci rezonatora, ma 

znacz'cy wpływ na długo#$ emitowanej przez diod" fali #wietlnej. Zmiana temperatury w 

zakresie 20-40 0C powoduje zmian" długo#ci fali rz"du kilku nanometrów. W celu stabilizacji 

temperatury, stosujemy układ Peltiera w poł'czeniu ze sterownikiem wykonanym przez     

in%. Wiesława Wierb". Przy u%yciu układu PID sterowanego sygnałem z termistora 
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zamontowanego w głowicy laserowej uzyskane zostaje sprz"%enie zwrotne umo%liwiaj'ce 

stabilizacj" temperatury z dokładno#ci' do ±0.1 0C. 

2.2.3 Zewn"trzny rezonator 

Dioda laserowa z układem stabilizacji pr'dowej i temperaturowej emituje #wiatło o 

szeroko#ci spektralnej rz"du dziesi'tek MHz. Poniewa% szeroko#$ spektralna zewn"trznego 

rezonatora mo%e by$ mniejsza od szeroko#ci spektralnej rezonatora diody, zewn"trzny 

rezonator pozwala zaw"%y$ t" szeroko#$ do rz"du jednego MHz lub lepiej. W naszym 

przypadku stosowany jest rezonator z siatk' dyfrakcyjn' w układzie Littrowa. Dzi"ki 

zewn"trznemu rezonatorowi, poprzez zmian" k'ta siatki dyfrakcyjnej wzgl"dem kierunku 

propagacji wi'zki laserowej,  mo%liwe jest tak%e dodatkowe grubsze przestrajanie długo#ci 

fali #wiatła w zakresie kilku nanometrów. 

2.2.4 Wzmacnianie !wiatła 

Stosowane przez nas lasery z układem zewn"trznego rezonatora charakteryzuj' si" w'sk' 

szeroko#ci' spektraln', lecz poprzez zastosowanie dodatkowego rezonatora ich moc ulega 

osłabieniu. W wolnej generacji stosowane przez nas diody laserowe emituj' #wiatło o mocy 

rz"du 60-80 mW. Po zastosowaniu rezonatora z u%yciem siatki dyfrakcyjnej moc spada do 

około 10-15 mW. W przypadku lasera repompuj'cego jest to wystarczaj'ce. Taka moc nie 

wystarczy jednak do pułapkowania atomów. Aby uzyska$ wymagan' moc wi'zek 

pułapkuj'cych, #wiatło lasera „master” przy u%yciu techniki tzw. „Injection Locking 

Technique” [33], zostaje wzmocnione przez dodatkow' diod" laserow' bez zewn"trznego 

rezonatora. Ten tzw. laser „slave”, poprzez wymuszenie laserem „master”, zachowuje 

szeroko#$ spektraln' promieniowania wzmacnianego lasera „master” generuj'c wi'zk" o 

mocy takiej, jak' „slave” emituje w wolnej generacji (~70 mW). 

2.2.5 Stabilizacja cz"stotliwo!ci 

Do stabilizacji laserów „master” oraz „repumper” u%ywane s' odpowiednio układy: Doppler 

Free Dichroic Lock, w skrócie DFDL [34] wykorzystuj'cy dichroizm o#rodka oraz 

Magnetically Assisted Rotation Spectroscopy, w skrócie MARS wykorzystuj'cy dwójłomno#$ 

o#rodka. 
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Układ do stabilizacji DFDL schematycznie przedstawia poni%szy rysunek (Rys 2.5). 

 

Rys. 2.5 Układ spektroskopii DFDL 

&wiatło stabilizowanej wi'zki dzielone jest na kostce PBS na dwie składowe, z których 

silniejsza stanowi wi'zk" pompuj'c', a słabsza próbkuj'c'. Obie zostaj' spolaryzowane 

liniowo w prostopadłych do siebie kierunkach. Przed kostk' PBS wstawiona jest płytka 

półfalowa (6/2), umo%liwiaj'ca podział mocy mi"dzy wi'zkami. Obie wi'zki przechodz' 

przeciwbie%nie przez komórk" z parami rubidu umieszczon' w podłu%nym polu 

magnetycznym wytwarzanym przez solenoid nawini"ty wokół komórki. W naszym 

przypadku komórka ma długo#$ 7,5 cm, a owini"ty wokół solenoid #rednic" 5 cm i długo#$ 

12 cm. Wytwarza on pole wielko#ci 46 G przy płyn'cym w nim pr'dzie wielko#ci 1 A. 

Liniowo spolaryzowana wi'zka próbkuj'ca, po przej#ciu przez komórk" pada na płytk" 

$wier$falow' (6/4), której o# optyczna tworzy k't 450 z kierunkiem polaryzacji wi'zki 

padaj'cej. W ten sposób składowe ++ i +– wi'zki padaj'cej zamienione s' na składowe 

spolaryzowane liniowo w dwóch ortogonalnych kierunkach. Nat"%enia tych składowych, 

mog' by$ mierzone przez niezale%ne detektory w układzie tzw. zrównowa%onego 

polarymetru. Poniewa% nat"%enia te s' miar' nat"%e( składowych ++  i +– wi'zki próbkuj'cej, 

ich ró%nica pozwala na pomiar widma dichroizmu. Dzi"ki silnej przeciwbie%nej wi'zce 

pompuj'cej zostaj' nasycone, odpowiednie klasy pr"dko#ci atomów, co jest monitorowane 

przez pomiar transmisji wi'zki próbkuj'cej. 

Ró%nica stosowanej techniki wzgl"dem absorpcji nasyconej polega na zastosowaniu pola 

magnetycznego, które rozszczepia składowe ++ i +– dipów saturacyjnych. W konsekwencji 

dipy te dla składowych ++ i +–
 wi'zki próbkuj'cej, ze wzgl"du na efekt Zeemana, pojawiaj' 
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si" dla ró%nych warto#ci odstroje( wi'zki próbkuj'cej. Daje to wolny od poszerzenia 

dopplerowskiego sygnał dyspersyjny, który wykorzystywany jest do stabilizacji lasera. 

Szczegółowe omówienie spektroskopii DFDL mo%na znale.$ w pracy [34]. 

Układ do stabilizacji typu MARS schematycznie przedstawia poni%szy rysunek (Rys 2.6). 

 

Rys. 2.6 Układ spektroskopii MARS 

Podobnie jak w przypadku stabilizacji typu DFDL #wiatło jest dzielone na dwie składowe 

stanowi'ce wi'zk" pompuj'c' i próbkuj'c'. Jednak w tym przypadku, o ile wi'zka 

próbkuj'ca jest tak samo spolaryzowana liniowo, to wi'zka pompuj'ca jest spolaryzowana 

kołowo, a próbkuj'ca liniowo. Po przej#ciu przez komórk" wi'zka próbkuj'ca trafia na płytk" 

półfalow' (6/2) zamiast $wier$falowej (6/4), a nast"pnie na kostk" PBS, która rozdziela j' na 

dwie składowe, z których ka%da trafia na osobny detektor. 

Dzi"ki zastosowaniu płytki półfalowej (6/2) przed kostk' PBS rozdzielaj'c' sygnał do obu 

detektorów, zamiast dichroizmu, jak w przypadku spektroskopii DFDL, badamy 

dwójłomno#$ o#rodka (skr"cenie płaszczyzny polaryzacji wi'zki próbkuj'cej). Płytka fazowa 

jest ustawiona tak, by skr"cała pocz'tkowo poziom', liniow' polaryzacj" padaj'cej na ni' 

wi'zki próbkuj'cej o k't 450. W przypadku, gdy po przej#ciu wi'zki próbkuj'cej przez 

komórk" z parami rubidu wi'zka nadal posiada polaryzacj" liniow' poziom', obydwa 

detektory rejestruj' to samo nat"%enie #wiatła. Tworzymy tzw. zrównowa%ony polarymetr 

daj'cy zerowy sygnał ró%nicowy. Gdy pocz'tkowa płaszczyzna polaryzacji ulegnie skr"ceniu 

o dowolny k't, sygnał ró%nicowy b"dzie niezerowy i mo%e by$ wykorzystany do stabilizacji 

cz"sto#ci lasera na danym przej#ciu.  
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Sygnały otrzymywane z u%yciem spektroskopii MARS s' o wiele silniejsze ni% w przypadku 

spektroskopii DFDL. Mo%na je traktowa$ jako sygnały spektroskopii polaryzacyjnej, z 

dodatkowym polem magnetycznym. Zasad" spektroskopii MARS omawia dokładnie praca 

[35]. 

2.3 System pró!niowy 

2.3.1 Komora pró%niowa 

W eksperymencie u%ywana jest komora pró%niowa wykonana z niskomagnetycznej stali 

nierdzewnej. Schemat komory przedstawiony został na poni%szym rysunku (Rys. 2.7). 

 

Rys. 2.7 Schemat komory pró!niowej. 

Komora posiada 12 wyj#ciowych portów optycznych i dwa dodatkowe (rozgał"zione) do 

podł'cze( pró%niowych (A1-2 na rysunku 2.7) oraz innych zastosowa( (B1-2). Wszystkie 

porty optyczne za wyj'tkiem (F1-4) zako(czone s' okienkami pokrytymi warstw' 

antyrefleksyjn' na 780 nm. Cztery okna pionowe (C1-4) i dwa poziome (D1-2) wykorzystane 

s' do wprowadzenia wi'zek tworz'cych pułapk" MOT. Ponadto okna poziome (D1-2) słu%' 
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do wprowadzenia wi'zki do obrazowania absorpcyjnego. Dwa okna pionowe (E1-2) 

wykorzystywane by$ mog' do ró%nych bada( – np. we wcze#niejszych eksperymentach 

u%ywane były do wprowadzenia wi'zek laserów Ti:S oraz Nd:YAG do wytworzenia pułapek 

ODT z tymi laserami. W niniejszej pracy przez okna (E1-2) wprowadzona jest wi'zka 

próbkuj'ca do pomiarów magneto rotacyjnych NFR i AMOR. Dwa z po#ród czterech okien 

pionowych (F1-4) zako(czone s' okienkami wykonanymi z ZnSe pokrytymi warstw' 

antyrefleksyjn', umo%liwiaj'c' wprowadzenie do komory wi'zki lasera CO2 o długo#ci fali 

10600 nm, dwa pozostałe s' za#lepione. Port pionowy (A1) oraz dodatkowy poziomy (A2) 

umieszczony na flanszy portu (A1) wykorzystane s' do podł'czenia pomp pró%niowych. Po 

drugiej stronie komory, na wprost portu (A1) umieszczony jest we flanszy portu (B1) 

channeltron, który mo%e słu%y$ do wykrywania zjonizowanych atomów rubidu [36]. 

Usuwaj'c channeltron, mo%na uzyska$ dodatkowy wolny, optyczny port pionowy. W 

dodatkowym porcie poziomym (B2) na flanszy, w której jest umieszczony chaneltron, 

znajduj' si" dwa dyspensery atomu rubidu, sterowane pr'dem. 

2.3.2 Pompy pró%niowe 

W eksperymencie korzystamy z układu pomp zapewniaj'cego ultra wysok' pró%ni" (UHV), 

tj. lepiej ni% 10-9 mBar. W tym celu stosowana jest pompa jonowa Physical Electronic, Low 

Profile 100 o wydajno#ci 100 l/s, podł'czona do portu (A1). Pompa ta do uruchomienia 

potrzebuje zapewnienia wst"pnej pró%ni na poziomie 10-5 mBar. W tym celu do rozruchu 

korzystamy z pompy turbomolekularnej Varian Turbo V-70, podł'czonej równolegle do portu 

(A2) umieszczonego na flanszy od pompy jonowej. Szeregowo do pompy turbo podł'czona 

jest pompa membranowa KNF Neuberger PJ 10456-813.4. Po wst"pnym odpompowaniu 

gazów z u%yciem pompy turbo, wł'czona zostaje pompa jonowa a pompa turbo wraz z 

membranow' odł'czana. 

W celu zapewnienia wysokiej jako#ci pró%ni, komor" nale%y wygrzewa$ po ka%dym 

zapowietrzeniu. Typowa temperatura wygrzewania w naszym przypadku wynosiła 250 0C i 

utrzymywana była podczas wygrzewania przez kilka dni. Po zamontowaniu okienek z selenku 

cynku temperatur" zmniejszono do około 150 0C aby unikn'$ ich zniszczenia. Podobnie przed 

zapowietrzeniem komory, powinna by$ ona wygrzana w celu usuni"cia resztek par rubidu 

osiadłych na #ciankach komory i channeltronie, aby zmniejszy$ ryzyko uszkodzenia detektora 

podczas reakcji rubidu z powietrzem. 
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2.4 Laser optycznej pułapki dipolowej 

Do wytwarzania pułapek ODT, we wcze#niejszych eksperymentach prowadzonych w 

Zakładzie Fotoniki UJ, wykorzystywane były lasery takie jak przestrajalny Ti:S (695-950 nm) 

oraz Nd:YAG (1064 nm). Udało si" dzi"ki nim wytworzy$ odpowiednio pułapk" blisko 

odstrojon' oraz pułapk" FORT. Przeprowadzono ich diagnostyk" oraz zbadano proces 

ładowania pułapki [35, 37]. Celem tej pracy było zbudowanie nowej, quasi elektrostatycznej 

pułapki ODT wykorzystuj'cej laser CO2 (10600 nm). Wykorzystano laser firmy DeMaria 

ElectroOptics Sysytems, Inc, model GEM 50-L. Jest to laser o mocy całkowitej >50 W, 

chłodzony ciecz' w zamkni"tym obiegu. Ciecz chłodz'ca to w 75 % woda destylowana oraz 

w 25 % płyn typu „borygo”. Zamkni"ty obieg chłodziwa dodatkowo chłodzony jest wod' z 

kranu w otwartym obiegu. Do tej pory nie stosowano stabilizacji temperatury cieczy 

chłodz'cej, ale b"dzie to konieczne w do#wiadczeniach wymagaj'cych stabilnego potencjału 

pułapki ODT. 

Laser CO2 jest bardzo niebezpiecznym narz"dziem wymagaj'cym znacznej uwagi w trakcie 

obsługi. Zarówno ze wzgl"du na moc wi'zki, jak i długo#$ emitowanej fali mo%e on dokona$ 

wielu spustosze(. Ponadto wi'zka CO2 jest trudna do wizualizacji. U%ywane s' do tego 

termicznie odbarwiaj'ce si" karteczki, co bardzo ogranicza dokładno#$ okre#lenia poło%enia 

wi'zki. W zwi'zku z powy%szym, wi'zk" lasera CO2 poł'czono przy u%yciu dzielnika wi'zki 

wykonanego z ZnSe, z czerwon' wi'zk' lasera diodowego. Umo%liwia to bezpieczne 

justowanie wi'zki laserowej i wst"pne trafienie do centrum komory pró%niowej bez wł'czania 

wi'zki CO2. Planowane jest tak%e zabudowanie toru lasera CO2 przy u%yciu rur metalowych, 

w celu unikni"cia przypadkowego kontaktu eksperymentatora z wi'zk'. 

2.5 Cewki pola magnetycznego 

2.5.1 Cewki  pułapki magnetooptycznej 

W eksperymencie u%ywane s' ró%nego rodzaju cewki wytwarzaj'ce ró%ne pola magnetyczne. 

Podstaw" stanowi' cewki umo%liwiaj'ce wytworzenie kwadrupolowego pola magnetycznego 

słu%'cego do uzyskania pułapki MOT. Cewki te zamontowane zostały na dwóch okr'głych 

karkasach miedzianych z wbudowanym systemem chłodzenia wod'. &rednica ka%dej cewki 

wynosi 2r=9,5 cm, a odległo#$ mi"dzy ich #rodkami 2a=11,5 cm. Ka%da z tej pary cewek 

liczy n=300 nawini"tych zwojów z drutu miedzianego o #rednicy  1,2 mm. Cewki tworz' 

tzw. układ antyhelmholtzowski, tzn. pr'dy płyn' w nich w przeciwnych kierunkach, a 
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odległo#$ mi"dzy ich #rodkami jest równa ich #rednicy. Gradient pola magnetycznego 

wytwarzanego przez cewki wzdłu% osi z przeprowadzonej przez #rodki karkasów wynosi 
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gdzie n to liczba zwojów, I to pr'd płyn'cy przez cewki, 2a to odległo#$ mi"dzy cewkami, a r 
to promie( cewek. 

W naszym przypadku przy pr'dzie płyn'cym przez cewki wynosz'cym 2,5 A gradient pola 

magnetycznego w centrum komory wynosi 8,6 G/cm. 

2.5.2 Cewki kompensuj$ce 

W eksperymencie stosowano tak%e dodatkowe cewki umo%liwiaj'ce kompensacj" ziemskiego 

pola magnetycznego. Wzdłu% karkasów cewek pola kwadrupolowego nawini"to dodatkowo 

po n=30 dodatkowych zwojów drutu miedzianego o #rednicy 1,2 mm, w których pr'd płynie 

w tym samym kierunku. Cewki te słu%' do kompensacji pola magnetycznego w kierunku 

pionowym z. Warto#$ pola magnetycznego w centrum komory, pochodz'cego od cewek, 

mo%na obliczy$ ze wzoru: 
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Dla pr'du o nat"%eniu 1 A pole magnetyczne wytwarzane przez cewki kompensuj'ce w tym 

kierunku, wynosi w centrum komory 24,8 G. 

W pozostałych dwóch kierunkach, x i y, umieszczono po dwie pary cewek prostok'tnych o 

wymiarach 15,5x8,5 cm, zawieraj'cych po n=100 zwojów drutu miedzianego o #rednicy 1,2 

mm. W zwi'zku z geometri' układu do#wiadczalnego, cewki umieszczono w du%ych 

odległo#ciach od siebie. Dla pary cewek w kierunku x odległo#$ ta wynosiła 2l=40 cm, 

natomiast dla pary w kierunku y 2l=68 cm. Warto#$ pola magnetycznego wytwarzanego 

przez tego typu układ cewek w centrum układu (pr'd płynie w tych samych kierunkach), 

mo%na wyliczy$ ze wzoru: 
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gdzie u i v oznaczaj' wymiary poprzeczne cewek, 2l to odległo#$ mi"dzy cewkami, a 

pozostałe oznaczenia jak we wzorze (2.1). 

Dla pr'du o nat"%eniu 1 A, pole magnetyczne wytwarzane przez cewki kompensuj'ce wynosi 

odpowiednio 0,55 G w kierunku x oraz 0,125 G w kierunku y. 

2.5.3 Cewki dla pomiarów magnetorotacji 

Do bada( nieliniowych efektów magnetooptycznych (NFR oraz AMOR) w pułapce ODT, 

zbudowano dodatkowy układ cewek wytwarzaj'cych jednorodne pole magnetyczne w 

kierunku rozchodzenia si" wi'zki próbkuj'cej. Ka%da z prostok'tnych cewek rozmiaru 

18x11cm, zawiera po n=130 zwojów drutu miedzianego o #rednicy 0,8 mm. Cewki 

umieszczone s' w odległo#ci 2l=23 cm. Dla pr'du wielko#ci 1 A, cewki wytwarzaj' w 

centrum komory pole magnetyczne wielko#ci 3 G. 

Cewki te sterowane s' za pomoc' układu elektronicznego opartego o wzmacniacz OPA548, 

zasilanego napi"ciem ±9 V. Układ umo%liwia szybkie wł'czanie i wył'czanie pola 

magnetycznego, poprzez bramkowanie pr'du płyn'cego w cewkach sygnałem TTL. 

Umo%liwia tak%e sterowanie polem magnetycznym wytwarzanym przez cewki poprzez 

zmian" pr'du płyn'cego w cewkach. Zmian" pola uzyskuje si" podaj'c na wej#cie układu 

napi"cie w zakresie ±10 V (Rys. 2.8). Odpowied. układu na przyło%one napi"cie jest liniowa 

w istotnym zakresie pól magnetycznych. 

 

Rys. 2.8 Uproszczony schemat układu steruj%cego polem cewek NFR i AMOR. 
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Zarówno omówione cewki do badania efektów magnetooptycznych, jak i cewki 

kompensuj'ce nie zachowuj' proporcji idealnego układu Helmholtza, a wi"c nie wytwarzaj' 

jednorodnego pola magnetycznego. Nie ma to jednak wi"kszego znaczenia ze wzgl"du na 

niewielki obszar oddziaływania pola z atomami, który jest wyznaczony przez rozmiar pułapki 

ODT. W tak małym obszarze pole magnetyczne mo%e by$ uznane za jednorodne. 
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3 DIAGNOSTYKA SPUŁAPKOWANYCH ATOMÓW 

3.1 Obrazowanie 

Po wytworzeniu pułapki magnetooptycznej oraz optycznej pułapki dipolowej, kolejnym 

krokiem jest wyznaczenie ich parametrów. Jednym z najwa%niejszych jest liczba 

załadowanych atomów. W tym podrozdziale opisany został u%ywany przez nas mechanizm 

obrazowania absorpcyjnego oraz fluorescencyjnego, wykorzystywane do diagnostyki 

spułapkowanych atomów. 

W obydwu przypadkach obrazowania, korzystamy z kamery CCD Apogee Alta U57+ z 

matryc' E2V CCD57-10 (512x512 pikseli z 13x13 µm) oraz standardowego obiektywu Carl-

Zeiss PANCLOAR auto 1.8/50 MC o powi"kszeniu M=0,23. Zdj"cia analizowane s' za 

pomoc' programu Maxim DL doł'czonego do kamery przez firm" Apogee, a nast"pnie 

przetwarzane przy u%yciu programu Mathematica.  

3.1.1 Obrazowanie absorpcyjne 

Chmura atomów o#wietlona wi'zk' próbkuj'c' o jednorodnym nat"%eniu I0 daje przestrzenny 

obraz transmisji chmury t2=It/I0

 
na matrycy CCD. Dla wi'zki obrazuj'cej dostrojonej do 

rezonansu z przej#ciem atomowym, mo%na zapisa$ spadek jej nat"%enia po przej#ciu przez 

chmur" 

0),( σyxIn
dz
dIt −= ,         (3.1) 

gdzie &0 to przekrój czynny na rozpraszanie, a n(x,y) to g"sto#$ kolumnowa atomów wzdłu% 

osi z. 

Po rozwi'zaniu równania (3.1), otrzymamy prawo Lamberta-Beera: 

),(
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0 yxn
t eII σ−= ,         (3.2) 

czyli
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It σ−= .         (3.3) 
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Wielko#$ O(x,y)=*&0n(x,y)* okre#la si" jako g"sto#$ optyczn'. Obrazowanie 

spułapkowanych atomów polega na pomiarze O(x,y). 

Do obrazowania absorpcyjnego u%ywamy kamery CCD oraz wi'zki obrazuj'cej b"d'cej w 

rezonansie z wybranym przej#ciem atomowym (podrozdział 2.1). Wi'zka obrazuj'ca 

przechodzi przez #rodek komory pró%niowej, a nast"pnie pada po przej#ciu przez soczewki 

obiektywu na matryc" CCD. Wykonujemy seri" trzech zdj"$. Pierwsze zdj"cie, by uzyska$ 

nat"%enie tła Ibg(x,y), które jest wykonywane bez obecno#ci wi'zki obrazuj'cej i jest 

odejmowane od dwóch pozostałych zdj"$. Drugie, to zdj"cie transmisji wi'zki po przej#ciu 

przez chmur" atomów, daj'ce nat"%enie It(x,y) transmisji. Trzecie, to zdj"cie robione pod 

nieobecno#$ atomów, by uzyska$ nat"%enie I0(x,y) wi'zki obrazuj'cej. Dokonuj'c 

odpowiednich operacji na zdj"ciach, mo%na uzyska$ g"sto#$ optyczn' dan' wzorem 

),(),(
),(),(

ln),(
0 yxIyxI

yxIyxI
yxO

bg

bgt

−
−

= .       (3.4) 

By upro#ci$ zapis, zróbmy podstawienie 

),(),( yxIyxII bgtt −= ,        (3.5) 

),(),(00 yxIyxII bg−=         (3.6) 

i skró$my do postaci 
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Maj'c wykonane odpowiednie zdj"cia, mo%na sporz'dzi$ zatem wykres zale%no#ci 

O(x,y)=*&0n(x,y)*. 

Po dopasowaniu funkcji Gaussa (reprezentuj'cej termiczny rozkład atomów w pułapkach 

MOT i ODT) 

ConstyxAyxG
yx

+
!

!

"

#

$

$

%

& −
!
!

"

#

$
$

%

& −= 2

2

2

2

2
exp

2
exp),(

σσ
,      (3.8) 

gdzie 
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tynA σσπ 02= ,         (3.9) 

oraz 

2

2

0 )/2(1
1

2
3

Γ+
=

δπ
λσ ,        (3.10) 

(' to długo#$ fali wi'zki próbkuj'cej – u nas 780 nm, ! to odstrojenie od rezonansu 

atomowego i !=0 w przypadku wi'zki w rezonansie, a - to szeroko#$ naturalna przej#cia), 

mo%na otrzyma$ maksymaln' g"sto#$ nt oraz szeroko#ci rozkładu Gaussa &x i &y. Pozwala to 

wyznaczy$ liczb" atomów w chmurze 

22/3)2( yxtnN σσπ= .         (3.11) 

Metoda obrazowania absorpcyjnego charakteryzuje si" prostot' i du%' czuło#ci'. Wad' jest 

podgrzewanie chmury atomów przez rezonansowe fotony, co sprawia %e jest to metoda 

niszcz'ca. 

3.1.2 Obrazowanie fluorescencyjne 

Inn' metod' diagnostyki, jest obrazowanie fluorescencyjne. Do wyznaczenia liczby atomów 

wystarczy zrobi$ jedno zdj"cie. W celu jego wykonania, o#wietlamy atomy wi'zkami 

chłodz'c' i repompuj'c' i rejestrujemy fluorescencj" z u%yciem kamery CCD. 

Poniewa% fluorescencja pochodz'ca od obrazowanej chmury atomów jest emitowana we 

wszystkich kierunkach, na matryc" CCD pada jedynie cz"#$ wypromieniowywanego #wiatła. 

Trzeba to uwzgl"dni$ chc'c okre#li$ liczb" spułapkowanych atomów. Nale%y w tym celu 

wyznaczy$ k't bryłowy, w którym zawiera si" padaj'ce na matryc" #wiatło. Trzeba zmierzy$ 

w tym celu #rednic" 2R obiektywu kamery (u nas 2,9 cm) oraz jego odległo#$ L od centrum 

pułapki (u nas 27,6 cm). Dodatkowo trzeba zna$ nat"%enie IMOT wi'zek pułapkuj'cych 

u%ywanych do obrazowania (u nas 12,5 mW/cm2) oraz ich odstrojenie od rezonansu ! (u nas 

16,5 MHz). Trzeba tak%e zna$ czas ekspozycji ( (u nas 1 ms). 

Znaj'c powy%sze parametry, mo%na wyznaczy$ wielko#$ stałej rozpraszania, która informuje 

nas o liczbie fotonów wypromieniowanych przez chmur" uwi"zionych w pułapce atomów 
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gdzie IS=4,1 µW/cm2 to nat"%enie nasycenia, po uwzgl"dnieniu siły poszczególnych linii 

struktury nadsubtelnej. 

Mo%na tak%e obliczy$ rejestrowan' przez kamer" energi" wypromieniowywan' przez jeden 

atom 
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h
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τΓ= .         (3.13) 

Po dopasowaniu profilu Gaussa (3.8) do zdj"cia i scałkowaniu wyznaczonego przez profil 

pola powierzchni otrzymujemy energi" padaj'c' na matryc" CCD. Po dokonaniu kalibracji 

kamery, np. przy u%yciu wi'zki do obrazowania absorpcyjnego (znamy jej nat"%enie oraz 

kontrolujemy długo#$ jej błysku), mo%emy wyliczy$ całkowit' liczb" atomów. 

3.1.3 Porównanie metod obrazowania na podstawie oblicze! liczby atomów 

U%ywaj'c obu omówionych metod, obliczono liczb" atomów pułapki MOT pracuj'cej w tych 

samych warunkach, a nast"pnie porównano obie wielko#ci. Dla obrazowania absorpcyjnego 

liczba atomów wyniosła 1,0(0,3)*107 atomów, a dla obrazowania fluorescencyjnego 

1,0(0,4)*107 atomów. Wyniki te s' bardzo zgodne. Poni%szy rysunek przedstawia 

przykładowe zdj"cia pułapki MOT wykonane technik' obrazowania absorpcyjnego i 

fluorescencyjnego (Rys. 3.1).  

 

Rys. 3.1 Przykładowe zdj!cia pułapki MOT z u"yciem techniki obrazowania a) absorpcyjnego oraz b) 
fluorescencyjnego. 
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Przy obrazowaniu absorpcyjnym, podczas wykonywania zdj"$ pojawiaj' si" na nich pr'%ki 

powstałe w wyniku interferencji zwi'zanej z przej#ciem wi'zki obrazuj'cej przez okna 

komory pró%niowej (Rys. 3.1 a). W wyniku operacji odejmowania zdj"$ (3.4), powinny one 

znikn'$. Jednak ze wzgl"du na ró%ne warunki (np. drobna zmiana temperatury) podczas 

wykonywania poszczególnych zdj"$, pr'%ki te zmieniaj' poło%enie i nie odejmuj' si" 

całkowicie. Pr'%ki interferencyjne s' charakterystyczne dla tej metody obrazowania. 

Po sprawdzeniu i porównaniu obu metod, dokonano w analogiczny sposób pomiaru liczby 

atomów załadowanych do pułapki ODT. Maksymalna liczba atomów, któr' udało si" 

załadowa$ po zoptymalizowaniu procesu ładowania to 4,0(0,5)*106 atomów. 

3.1.4 Wyznaczanie temperatury atomów w pułapkach 

Kolejnym krokiem było wyznaczenie temperatury atomów w pułapce MOT oraz ODT. By 

tego dokona$, mo%na obserwowa$ ekspansj" balistyczn' chmury atomowej po jej 

wypuszczeniu z pułapki z u%yciem dowolnej z omówionych metod obrazowania. Pomi"dzy 

temperatur' kinetyczn' Ti oraz #redni' pr"dko#ci' <vi> atomów w danym kierunku (i=x,y,z), 

zachodzi relacja wynikaj'ca z równowagi termodynamicznej, któr' charakteryzuje jednakowy 

rozkład pr"dko#ci oraz temperatury dla ka%dego z atomów uwi"zionego w pułapce 

B

i
i k

mvT
2

= ,           (3.15) 

gdzie m to masa atomu a kB to stała Boltzmana. 

Dopasowuj'c krzyw' Gaussa (3.8) do zdj"$ absorpcyjnych lub fluorescencyjnych, 

wykonanych po ró%nym czasie t od wypuszczenia atomów z pułapki, oraz mierz'c zmian" w 

czasie szeroko#ci rozkładu Gaussa &x i &y, mo%na wyznaczy$ pr"dko#$ ekspansji jako 

współczynnik nachylenia prostych &i(t). Przykładow' sekwencj" zdj"$ ukazuj'cych ekspansj" 

chmury po wypuszczeniu atomów z pułapki ODT, ukazuje poni%szy rysunek (Rys. 3.2). Na 

rysunku tym skala kolorów jest znormalizowana do maksymalnej g"sto#ci atomów w pułapce 

ODT. Dlatego resztkowa chmura z pułapki MOT widoczna na zdj"ciach, wydaje si" by$ 

coraz g"stsza mimo upływu czasu. 
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Rys. 3.2 Ekspansja balistyczna w czasie chmury atomów wypuszczonych z pułapki ODT. Zdj!cia 
wykonane (kolejno od lewej strony) po czasach 1,2,3,4,5ms po wypuszczeniu atomów z pułapki ODT. W 
tle wida# niezaładowane atomy pochodz$ce z tzw.” ciemnej pułapki”. Zdj!cia fluorescencyjne. Skala 
kolorów znormalizowana do maksymalnej g!sto%ci atomów w pułapce ODT. 

Dla pułapki harmonicznej o cylindrycznej symetrii, mo%na tak%e wyznaczy$ temperatur" T 

chmury z zasady ekwipartycji energii u%ywaj'c formuły 

)
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3 2222

yyxxB mTk σωσω )) += ,       (3.16) 

gdzie %x i %y to cz"sto#ci pułapki w kierunkach x i y, odpowiadaj'ce odpowiednio 

cz"sto#ciom %r i %z ze wzorów (1.9) i (1.10). 

W naszym przypadku zmierzyli#my temperatur" pierwszym sposobem – badaj'c ekspansj" 

balistyczn'. Dla pułapki MOT wyniosła ona 100 µK, a dla pułapki ODT 40 µK. Ró%nica 

wynika z tego, %e obni%amy temperatur" atomów w trakcie ładowania pułapki ODT. 

Mechanizm ten omówiony jest w kolejnym podrozdziale. 

W dalszej cz"#ci diagnostyki korzystali#my z obrazowania fluorescencyjnego. 

3.2 Dokładna diagnostyka optycznej pułapki dipolowej 

By optymalnie załadowa$ atomy do pułapki ODT, konieczne jest zachowanie odpowiedniej 

sekwencji czasowej poszczególnych etapów, co zostało przedstawione na poni%szym 

schemacie (Rys. 3.3). 
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Rys. 3.3 Przebieg czasowy ładowania i diagnostyki pułapki ODT. 

W pierwszej fazie ładowana jest pułapka MOT. Wi'zka chłodz'ca odstrojona jest w tej fazie 

o 16,5 MHz od rezonansu atomowego 52S1/2-52P3/2, F=2-F`=3, dla atomów 87Rb i posiada 

całkowit' moc 20 mW. Wi'zka repompuj'ca ma całkowit' moc 6 mW i dostrojona jest do 

rezonansu atomowego 52S1/2-52P3/2, F=1-F`=2. S' to optymalne warunki do załadowania 

pułapki MOT. Faza ta trwa kila sekund. Do pułapki ładowane jest ~107 atomów w 

temperaturze 100 µK. 

Kolejna faza to ładowanie pułapki ODT. Wi'zka chłodz'ca jest w tej fazie odstrajana od 

rezonansu atomowego 52S1/2-52P3/2, F=2-F`=3 o 90 MHz, a repompuj'ca osłabiana 

dziesi"ciokrotnie do mocy 600 µW. Dzi"ki temu temperatura w pułapce MOT zostaje 

zmniejszona (działa mechanizm chłodzenia z gradientem polaryzacji [4] oraz osłabienie 

rezonansowego rozpraszania fotonów i zmniejszenie cz"sto#ci zimnych zderze(). Tworzy si" 

wtedy tzw. „ciemna pułapka” (Dark MOT, dMOT). Nast"pnie wył'czana jest wi'zka 

repompuj'ca, co powoduje w czasie 1ms przepompowanie atomów do stanu 52S1/2 F=1, który 

jest najni%szym podstawowym stanem energetycznym. Dzi"ki przepompowaniu atomów do 

tego stanu, zmniejszaj' si" straty atomów w pułapce ODT poprzez zderzenia elastyczne 

zwi'zane z energi' kinetyczn' atomów. Potem wył'czana jest wi'zka chłodz'ca i 

kwadrupolowe pole magnetyczne. Ta faza ładowania pułapki ODT ko(czy si" po kilkudziestu 

milisekundach. 

W trakcie ładowania pułapki ODT, istotne znaczenie ma wielko#$ odstrojenia wi'zki 

chłodz'cej (faza dMOT), osłabienie wi'zki repompuj'cej, ale tak%e sam czas ładowania. 

Dokładny mechanizm i dynamika ładowania ODT bardzo silnie zale%y od rodzaju pułapki. 

Badania nad procesem ładowania pułapek: blisko odstrojonej oraz FORT (z laserami Ti:S 
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oraz Nd:YAG) zostały opisane w pracy doktorskiej Leszka Krzemienia [35], oraz w pracy 

[37]. W przypadku omawianej w tej pracy pułapki z laserem CO2, optymalne warunki to 

odstrojenie wi'zki chłodz'cej o 90 MHz od rezonansu, osłabienie wi'zki repompuj'cej do 

600 µW oraz czas ładowania 15 ms. Przykładow' krzyw' ładowania dla optymalnego 

odstrojenia wi'zki chłodz'cej i osłabienia repompuj'cej, przedstawia poni%szy wykres (Rys. 

3.4) 

 

Rys. 3.4 Krzywa ładowania pułapki ODT z laserem CO2 przy odstrojeniu wi$zki chłodz$cej o 90 MHz od 
rezonansu atomowego 52S1/2-52P3/2, F=2-F`=3 i mocy wi$zki repompuj$cej 600 µW w fazie ładowania. 
Krzywa przedstawia liczb! załadowanych atomów (całka z fluorescencji atomów w pułapce 
proporcjonalna do liczby atomów) w zale"no%ci od czasu ładowania pułapki. Na czerwono schematyczna 
krzywa ł$cz$ca punkty pomiarowe. 

Po załadowaniu pułapki nast"puje faza przetrzymywania atomów w pułapce, a po niej 

diagnostyka. 

3.2.1 Czas "ycia pułapki 

Bardzo istotnym parametrem w kontek#cie bada( koherencji atomowych i zastosowa( 

pułapki ODT, jest czas %ycia pułapki ODT. By zmierzy$ czas %ycia, zrobiono seri" zdj"$ 

fluorescencyjnych dla atomów w pułapce po ró%nych czasach od momentu jej załadowania. 

Zmieniano okres czasu okre#lony na schemacie przedstawiaj'cym przebieg czasowy 

eksperymentu (Rys. 3.3) jako „przetrzymywanie”. Nast"pnie sporz'dzono wykres 

przedstawiaj'cy zale%no#$ liczby atomów (całka z obrazu fluorescencji atomów w pułapce 
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proporcjonalna do liczby atomów) od czasu, który min'ł od ich załadowania do pułapki ODT 

(Rys 3.5). 
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Rys. 3.5 Krzywa zaniku, przedstawiaj$ca spadek liczby atomów (całka z obrazu fluorescencji atomów w 
pułapce proporcjonalna do liczby atomów) w pułapce ODT z laserem CO2 w zale"no%ci od czasu jaki 
min$ł od ich załadowania do pułapki do momentu zrobienia zdj!cia fluorescencyjnego.  

W pocz'tkowej fazie po załadowaniu atomów do pułapki ODT – du%a g"sto#ci atomów w 

pułapce, ich ucieczka zdominowana jest przez zderzenia pomi"dzy nimi, co powoduje 

hiperboliczny zanik atomów w pułapce (dN=–BN2dt, gdzie B jest stał'). Kiedy g"sto#$ 

atomów w pułapce jest niewielka, straty spowodowane s' głównie zderzeniami z molekułami 

tła. Powoduje to eksponencjalny zanik atomów w pułapce (dN=–ANdt, gdzie A jest stał') 

[38]. 

Do otrzymanej zale%no#ci dopasowano krzyw' w postaci sumy hiperboli reprezentuj'cej 

bardzo szybki zanik w pocz'tkowej fazie od załadowania pułapki oraz krzywej 

eksponencjalnej dominuj'cej dla czasu t>60 ms. Z zaniku krzywej eksponencjalnej, 

wyznaczono czas %ycia pułapki, który wynosi 350 ms. 

3.2.2 Gł#boko$% i cz#sto$ci pułapki 

Wyznaczaj'c czas %ycia pułapki, zauwa%ono mo%liwo#$ prostego pomiaru jej cz"sto#ci 

poprzez pomiar okresu oscylacji pułapki widocznych na zdj"ciach (Rys. 3.6) [39]. 
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Rys 3.6 Oscylacje podłu"ne i poprzeczne pułapki ODT z laserem CO2. Liczby pod poszczególnymi 
zdj!ciami to czas jaki min$ł od załadowania pułapki do zdj!cia wyra"ony w ms. Pionowa skala pokazuje 
rozmiar pułapki w µm. Na pierwszych trzech zdj!ciach widoczny jest dMOT. 

Mo%liwo#$ obserwacji oscylacji jest spowodowana niedokładnym przekryciem ogniska 

pułapki ODT oraz centrum pułapki MOT. Widoczne s' oscylacje podłu%ne w formie 

wydłu%ania si" pułapki, a nast"pnie zw"%ania w kierunku rozchodzenia si" wi'zki 

pułapkuj'cej z. Rysunek obejmuje niewiele ponad jeden okres oscylacji podłu%nej. Mo%na 

zaobserwowa$ tak%e oscylacje poprzeczne, prostopadłe do kierunku rozchodzenia si" wi'zki 

pułapkuj'cej, w postaci „falowania” pułapki w tym kierunku. Oscylacje poprzeczne s' lepiej 

widoczne (w formie poprzecznych zafalowa( chmury atomowej) na kolejnym rysunku (Rys. 

3.7). 

Zmierzono okres drga( podłu%nych pułapki %z=3,0(0,5) Hz, mo%na porówna$ go z 

wyliczonym ze wzoru (1.13), który wyniósł 4Hz. Zmierzono tak%e okres drga( poprzecznych 

%r=200(5) Hz, podczas gdy obliczona ze wzoru (1.14) warto#$ wyniosła 253 Hz. Wyniki te 

nie zgadzaj' si" ze sob' nawet w granicy bł"du. Jedn' z przyczyn mo%e by$ bł"dne obliczenie 

gł"boko#ci potencjału (1.15), która jest wykorzystywana do oblicze( cz"sto#ci pułapki.  

Nale%y zwróci$ uwag" na parametry u%yte do obliczenia gł"boko#ci pułapki, mianowicie 

całkowit' moc wi'zki oraz promie( ogniska wi'zki, które wyznaczaj' nat"%enie wi'zki, jakie 

nale%y wstawi$ do wzoru (1.15). Zmiana dowolnego z tych parametrów ma wpływ na 

gł"boko#$ jamy potencjału. Z uwagi na brak stabilizacji temperaturowej lasera CO2, jego moc 

mo%e fluktuowa$, a rozmiar ogniska wi'zki został wyznaczony dla wi'zki ODT skupionej 

dokładnie w centrum komory pró%niowej. W zwi'zku z opisanymi w dalszej cz"#ci 

pomiarami nieliniowego efektu Faradaya, konieczne jest kompensowanie zewn"trznych 

składowych pól magnetycznych z u%yciem cewek kompensuj'cych. Cewki te przesuwaj' 
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poło%enie pułapki MOT, co powoduje, %e koniecznym jest tak%e przesuni"cie soczewki 

skupiaj'cej wi'zk" ODT w celu przekrycia pułapki MOT i ogniska wi'zki. W ten sposób 

rozmiar ogniska ulega zmianie i powoduje systematyczne bł"dy pomiarowe, które 

najprawdopodobniej s' przyczyn' wy%ej wymienionych rozbie%no#ci. 

Gł"boko#$ potencjału obliczona z uwzgl"dnieniem wszystkich przyczynków (1.15) dla stanu 

podstawowego 52S1/2 atomów 87Rb z u%yciem tablic Kurucza [8], w naszym przypadku 

wyniosła 148 µK. 

Obserwowane oscylacje mog' by$ wynikiem drga( nie tylko dipolowych ale i wy%szych 

rz"dów, jak np. kwadrupolowe. Ewentualny udział drga( wy%szych rz"dów w oscylacjach 

chmury, tak%e mo%e sprawia$, %e warto#ci cz"sto#ci pułapki wyznaczone w opisany powy%ej 

sposób mog' by$ niedokładne.  

W kolejnym kroku postanowiono przemie#ci$ centrum pułapki MOT wzgl"dem ogniska 

pułapki ODT o 1 cm osi wzdłu% pułapki. Oscylacje pułapki stały si" wówczas lepiej 

widoczne. Poni%szy rysunek przedstawia sekwencj" zdj"$ ukazuj'cych opisan' sytuacj". 

 

Rys. 3.7 Oscylacje podłu"ne i poprzeczne pułapki ODT z laserem CO2. Liczby pod poszczególnymi 
zdj!ciami to czas jaki min$ł od załadowania pułapki do zdj!cia wyra"ony w ms. Pionowa skala pokazuje 
rozmiar pułapki w µm. Ognisko pułapki ODT zostało przesuni!te wzgl!dem centrum pułapki MOT o 1 
cm, przez co oscylacje stały si! lepiej widoczne. 

Oscylacje chmury s' powa%nym ograniczeniem w pomiarach NFR i AMOR poniewa% 

powoduj' ucieczk" atomów z obszaru próbkowania. W celu optymalizacji pułapki ODT do 

pomiarów zwi'zanych z NFR i AMOR , ognisko wi'zki ODT zostało dokładnie przekryte z 

centrum pułapki MOT, tak by obserwowane oscylacje były znikome. 
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4 BADANIE NIELINIOWEJ MAGNETOROTACJI 

4.1 Geometria układu pomiarowego 

Po skonstruowaniu pułapek MOT oraz ODT, zamontowano dodatkowe cewki podłu%nego 

(wzgl"dem propagacji wi'zki), pola magnetycznego (podrozdział 2.5.3) oraz wprowadzono 

liniowo spolaryzowan' wi'zk" próbkuj'c' (podrozdział 2.1.1). Poni%szy rysunek, ukazuje 

szczegółowo geometri" układu. 

 

Rys. 4.1 Geometria układu do pomiarów NFR. 

Na pocz'tku, odpowiednio przygotowana wi'zka próbkuj'ca (w rezonansie z przej#ciem 

52S1/2-52P3/2, F=2-F’=3), pochodz'ca z dolnej cz"#ci stołu optycznego, poprowadzona została 

do górnej cz"#ci stołu, gdzie wykonywany jest eksperyment, poprzez jednomodowy 

#wiatłowód zachowuj'cy polaryzacj". Po opuszczeniu #wiatłowodu, poszerzona została 

teleskopem do rozmiaru 1 mm (promie( w 1/e2). Kolejnym krokiem było trafienie wi'zk' w 

centrum komory pró%niowej w miejscu, w którym znajduje si" chmura atomowa w pułapkach 

MOT oraz ODT. W celu wst"pnego trafienia u%yto dwóch luster w konfiguracji „zygzak” i 

obserwowano wydmuchiwanie atomów z pułapki MOT zwi'zane z o#wietlaniem ich 

rezonansow' wi'zk'. Na drodze wi'zki, tu% przed wej#ciem do komory pró%niowej 

umieszczona została kostka PBS1 w celu zapewnienia liniowej polaryzacji wi'zki. Po 

opuszczeniu komory, wi'zka trafia na kolejn' kostk" PBS2 słu%'c' jako analizator 

skrzy%owany z polaryzatorem. Przed analizatorem umieszono płytk" półfalow' (6/2), której 
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obrót jest równowa%ny zmianie efektywnego k'ta mi"dzy polaryzatorem i analizatorem, w 

szczególno#ci pozwala to na łatwe odkrzy%owanie polaryzatora i analizatora. Za analizatorem 

wi'zka podzielona została na dwa ramiona, z których jedno trafiało na detektor a drugie na 

lustro w celu powrotnego odbicia cz"#ci wi'zki do komory. Efektywny k't skrzy%owania 

polaryzatorów wej#ciowego oraz wyj#ciowego został przy pomocy płytki półfalowej (6/2) 

ustawiony na 450. Powrotne odbicie miało za zadanie cz"#ciow' kompensacj" wydmuchu 

atomów z pułapki zwi'zanego z o#wietlaniem ich rezonansow' wi'zk'. Wi'zka próbkuj'ca 

tworzyła wraz z wi'zk' pułapki ODT k't 350. Du%o lepszym rozwi'zaniem daj'cym znacznie 

dłu%szy czas oddziaływania wi'zki próbkuj'cej z oscyluj'c' chmur', byłoby równoległe 

przekrycie wi'zek. Niestety k't ten wymuszony jest poprzez konstrukcj" komory pró%niowej.  

Omówionej geometrii wi'zki próbkuj'cej u%ywano jedynie we wst"pnej fazie eksperymentu. 

Nast"pnie zmieniono konfiguracj" dodaj'c układ soczewki S1 o ogniskowej 300 mm 

skupiaj'cej wi'zk" próbkuj'c' w komorze oraz dodatkowej soczewki S2 równie% o 

ogniskowej 300 mm umieszczonej za komor'. Obie soczewki znajdowały si" na wózkach 

przesuwnych w kierunku podłu%nym, z dokładno#ci' przesuwu 1/100 mm. Układ miał za 

zadanie zapewni$ mo%liwo#$ regulacji wielko#ci obszaru przekrycia wi'zki próbkuj'cej z 

próbk' zimnych atomów w ODT poprzez przesuw ogniska wi'zki próbkuj'cej. 

4.2 Kształt sygnałów magnetorotacji 

W podrozdziale 1.3.1 został opisany mechanizm powstawania rezonansów zwi'zanych z 

nieliniowym efektem Faradaya. Przyjrzyjmy si" teraz bli%ej i przedyskutujmy jak powinien 

wygl'da$ kształt obserwowanych przez nas sygnałów dla konfiguracji przedstawionej na 

rysunku 4.1. 

Obierzmy kartezja(ski układ współrz"dnych, taki %e o# polaryzatora liniowego PBS1 b"dzie 

wyznaczona przez o# x, a kierunek propagacji wi'zki próbkuj'cej b"dzie wzdłu% osi z. 

Pole fali #wietlnej po przej#ciu przez polaryzator PBS1 b"dzie dane przez 

)(
0 ˆ)(),( kzti

xi eeEzE −−= ωωω
r

,        (4.1) 

gdzie E0 to amplituda pola, % oznacza cz"stotliwo#$ fali #wietlnej, 

λ
π2=k ,          (4.2) 
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to liczba falowa #wiatła, a xê
#

to wersor kierunkowy osi x (dla pozostałych osi y oraz z 

odpowiednio b"d' to wersory yê  oraz zê ) w obranej bazie kartezja(skiej. 

Poniewa% liniowa polaryzacja wi'zki próbkuj'cej, mo%e by$ potraktowana jako zło%enie 

dwóch polaryzacji kołowych o przeciwnej skr"tno#ci ++ i +–, dla ułatwienia oblicze( mo%na 

zmieni$ baz" z kartezja(skiego układu współrz"dnych { xê , yê , zê } na baz" w układzie 

cylindrycznym { +ê , −ê , 0ê }, tak' %e 

}ˆˆ{
2

1ˆ yx eiee ⋅±=± m , zee ˆˆ0 = .       (4.3) 

Pole fali #wietlnej po przej#ciu przez chmur" atomów mo%na zapisa$ w nowej bazie jako 

)()( ˆˆ),( tzitzi
t eeAeeAtzE ωηωη −

−−
−

++
−+ +=

r

,      (4.4) 

gdzie A+ i A– to amplitudy, a 7+ i 7– to zespolone współczynniki załamania odpowiednio dla 

składowych polaryzacji ++ i +–. 

Z warunku ci'gło#ci na granicy o#rodków (pocz'tek układu współrz"dnych, z=0), gdzie 

Et(z=0)=Ei(z=0) mo%na policzy$ warto#ci 

2
0EA m=± .          (4.5) 

Znaj'c pole fali #wietlnej Et i rzutuj'c go na o# analizatora PBS2, która tworzy k't 900+! 

(wersor kierunkowy analizatora to ϕϕ cosˆsinˆˆ yxa eee += ) z osi' polaryzatora PBS1, gdzie ! 

to k't odkrzy%owania polaryzatora PBS1 i analizatora PBS2, mo%na otrzyma$ pole fali 

#wietlnej po przej#ciu przez analizator 

))((
2
1),( )()(

0
tliitlii

m eieeieEtlE ωηϕωηϕω −−− −+ −=
r

,     (4.6) 

gdzie l to długo#$ obszaru oddziaływania wi'zki z atomami (w eksperymencie wyznaczona 

przez rozmiar pułapki). 

Znaj'c pole fali #wietlnej mo%na policzy$ nat"%enie #wiatła padaj'ce na detektor umieszczony 

na wprost wi'zki 
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, (4.7) 

gdzie I0=*E0*
2. 

Zespolony współczynnik załamania #wiatła dany jest przez 

κηηη in +=+= ImRe ,        (4.8) 

gdzie n to współczynnik załamania #wiatła, a " to współczynnik absorpcji. 

Korzystaj'c z zale%no#ci (4.8) mo%na przepisa$ równanie (4.7) do postaci 
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,    (4.9) 

gdzie # to k't skr"cenia płaszczyzny polaryzacji #wiatła dany przez (1.17). 

Rozpatrzmy teraz dwie sytuacje: pierwsz', gdy polaryzatory PBS1 i PBS2 s' skrzy%owane 

(8=0) oraz drug', gdy polaryzatory s' odkrzy%owane o k't 8=450, jak w naszym 

eksperymencie. 

Wyra%enie (4.9) w pierwszym przypadku przyjmie posta$ 

lll
m eIeeII )(2

0
2

0 sin)(
4
1

−+−+ +−−− ⋅+−= κκκκ θ ,      (4.9a) 

a w drugim 

lll
m eIeeII )(

0
22

0 2sin
2
1)(

4
1

−+−+ +−−− ⋅−+= κκκκ θ .     (4.9b) 

Na zale%no#$ (4.9a) składaj' si" dwa człony. Pierwszy z nich zwi'zany jest z dichroizmem, a 

drugi z dwójłomno#ci' o#rodka. Zauwa%y$ mo%na, %e dla wi'zki próbkuj'cej b"d'cej w 

eksperymencie w rezonansie z przej#ciem atomowym współczynniki absorpcji 9+ i 9– dla 
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składowych ++ i +– b"d' sobie równe, w zwi'zku z czym pierwszy człon wyra%enia zniknie. 

W drugim członie mo%na za# zrobi$ przybli%enie, zakładaj'c mał' absorpcj" (mał' g"sto#$ 

o#rodka) i przyrówna$ eksponent" do 1. Przy takich zało%eniach wyra%enie (4.9a) przyjmie 

posta$ prawa Malusa 

θ2
0 sinIIm = .         (4.10) 

Zatem sygnał, który zarejestruje detektor, w pierwszym przypadku proporcjonalny b"dzie do 

sin2
#. Z uwagi na dyspersyjn' zale%no#$ #(B), kształt sygnału b"dzie wygl'dał jak na 

poni%szym rysunku (Rys. 4.2). W przypadku nierezonansowej wi'zki próbkuj'cej, sygnał 

zostanie przesuni"ty o stał' warto#$ – pierwszy człon wyra%enia (4.9a), z uwagi na to, %e 

9+:9–. Sygnał b"dzie symetryczny wzgl"dem B=0. 

 

Rys. 4.2 Modelowy sygnał który zarejestruje detektor w układzie z rysunku 4.1 w konfiguracji dwóch 
skrzy!owanych polaryzatorów. 

Podobnie jak w pierwszym przypadku, na zale%no#$ (4.9b), składaj' si" dwa człony. Przy 

takim samym zało%eniu jak powy%ej – mała absorpcja, zauwa%y$ mo%na, %e sygnał jaki 

zarejestruje detektor, b"dzie proporcjonalny do sin2#. W zwi'zku z tym, %e k't #(B) jest 

proporcjonalny do ró%nicy współczynników załamania #wiatła n+–n– (1.17), a ró%nica ta ma 

charakter dyspersyjny, sygnał, który zarejestruje detektor, tak%e b"dzie miał charakter 

dyspersyjny (Rys. 4.3). Ponadto sygnał b"dzie przesuni"ty o stał' warto#$ – pierwszy człon 

wyra%enia (4.9b), w przypadku nierezonansowej wi'zki próbkuj'cej (9+:9–), a tak%e, ze 

wzgl"du na sum" eksponent w pierwszym członie (4.9b), b"dzie on niesymetryczny 

wzgl"dem B=0. 
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Rys. 4.3 Modelowy sygnał który zarejestruje detektor w układzie z rysunku 4.1 w konfiguracji dwóch 
polaryzatorów odkrzy!owanych o k"t 450. Czerwon" przerywan" lini" zaznaczono #rodek sygnału. 

4.3 Pomiar nieliniowego efektu Faradaya 

Sekwencj" czasow' eksperymentu przedstawia poni%szy schemat (Rys. 4.4). 

 

Rys. 4.4 Przebieg czasowy eksperymentu dla badania magnetorotacji. 

Na pocz'tku ładowana jest pułapka MOT, a nast"pnie pułapka ODT. Po załadowaniu atomów 

do pułapki ODT nast"puje krótka faza przetrzymania atomów w pułapce trwaj'ca około 5 ms. 

Zwi'zana jest ona z opó.nieniami migawek przysłaniaj'cych wi'zki i słu%y przepompowaniu 

atomów ze stanu 52S1/2, F=1, w którym s' uwi"zione do stanu 52S1/2, F=2 przy u%yciu 1 ms 

impulsu wi'zki repompuj'cej. Po przepompowaniu atomów do odpowiedniego stanu, 

nast"puje faza pomiaru. Wł'czane jest podłu%ne wzgl"dem propagacji wi'zki pole 

magnetyczne oraz wi'zka próbkuj'ca. Pole magnetyczne przemiatane jest w odpowiednim 

czasie 5-10 ms, a sygnał jest rejestrowany w sposób ci'gły na detektorze. 
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4.3.1 Pierwsze sygnały 

W pierwszej fazie eksperymentu pracowano w konfiguracji bez u%ycia soczewek 

skupiaj'cych wi'zk" próbkuj'c' i u%ywano detektora własnej konstrukcji z diod' OPT101 o 

czuło#ci 30 mV/nW oraz pa#mie przenoszenia 2 kHz. Podłu%ne pole magnetyczne 

przemiatane było w zakresie 1 G w czasie 5 ms, a nat"%enie wi'zki próbkuj'cej wynosiło 1,9 

µW/mm2 (moc całkowita 3 µW). Przy u%yciu cewek kompensuj'cych (podrozdział 2.5.2) 

skompensowano wst"pnie poprzeczne składowe zewn"trznego pola magnetycznego. Była to 

bardzo wa%na faza do#wiadczenia, poniewa% bez kompensacji sygnały NFR były zupełnie 

niewidoczne. Dzi"ki kompensacji udało si" zaobserwowa$ pierwsze sygnały zwi'zane z NFR. 

Na poni%szym wykresie (Rys. 4.5) przedstawiono przykładowy sygnał, którego szeroko#$ 

wyniosła ~50 mG (dopasowano krzyw' dyspersyjn'). Zarówno w przypadku tego, jak i 

kolejnych sygnałów, przesuni"to o# pionow' tak by #rodek sygnału był w zerze. 

 

Rys.4.5 Jeden z pierwszych zarejestrowanych sygnałów NFR. Sygnał u#redniony dwukrotnie. Wykres 
przedstawia fragment zarejestrowanego sygnału. Na czerwono dopasowana krzywa dyspersyjna. Na 
niebiesko krzywa ukazuj"ca schematycznie zanik atomów w pułapce zachodz"cy w czasie 5ms 
potrzebnym na przemiatanie pola magnetycznego. 

Na szeroko#$ oraz jako#$ sygnału NFR istotny wpływ maj' czynniki, m.in. takie jak moc 

wi'zki próbkuj'cej oraz zaburzenia pochodz'ce od składowych zewn"trznego pola 

magnetycznego poprzecznych wzgl"dem propagacji wi'zki (składowe podłu%ne nie 

poszerzaj', a jedynie przesuwaj' #rodek rezonansu). Poprzez zwi"kszenie mocy wi'zki 

próbkuj'cej szeroko#$ rezonansu NFR ulega zwi"kszeniu. Jest to tzw. poszerzenie moc'. 

Poprzez nieskompensowane składowe poprzeczne pola magnetycznego, sygnał równie% ulega 

poszerzeniu. Zaburzeniu ulega kształt sygnału i jego amplituda, mog'c wr"cz uniemo%liwi$ 

obserwacj" sygnału NFR. 
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W celu polepszenia jako#ci sygnału oraz zw"%enia rezonansu NFR, zmniejszono nat"%enie 

wi'zki próbkuj'cej do 0,3 µW/mm2 (moc całkowita 500 nW). Skrócono te% czas ładowania 

pułapki MOT do 500 ms, co jest mo%liwe z uwagi na szybkie, ponowne załadowanie atomów 

do pułapki MOT po ka%dym cyklu pomiarowym, który trwa na tyle krótko, %e atomy nie 

rozbiegaj' si" zbyt daleko. Dzi"ki temu ponowna obserwacja sygnału z cz"sto#ci' około 2 Hz 

(ponowne ładowanie pułapki MOT) pozwalała na dokonanie dokładniejszej kompensacji 

poprzecznych składowych pola magnetycznego. Udało si" w ten sposób otrzyma$ znacznie 

lepsze i w"%sze rezonanse o szeroko#ci rz"du 20 mG (Rys. 4.6). 

 

Rys.4.6 Sygnał NFR po dokonaniu dokładniejszej kompensacji poprzecznych składowych pola 
magnetycznego oraz obni!eniu mocy wi"zki próbkuj"cej z 2µW do 500nW. Sygnał u#redniony 
dwukrotnie. Wykres przedstawia fragment zarejestrowanego sygnału. Na czerwono dopasowana krzywa 
dyspersyjna. Na niebiesko krzywa ukazuj"ca schematycznie zanik atomów w pułapce zachodz"cy w 
czasie 5ms potrzebnym na przemiatanie pola magnetycznego. 
 

W trakcie pomiarów obserwowano eksponencjalny zanik sygnału zwi'zany z ucieczk' 

atomów z pułapki ODT, co uwzgl"dniono podczas dopasowania krzywej dyspersyjnej w celu 

wyznaczenia szeroko#ci rezonansu (widoczne na Rys. 4.6). Na powy%szych wykresach    

(Rys. 4.5 i 4.6) zanik sygnału ilustruje niebieska krzywa. Nale%y zwróci$ uwag" na to, %e 

krzywa ta ma jedynie schematyczny charakter. Jej dokładne wyznaczenie wymagałoby 

dodatkowych systematycznych bada( dynamiki zaniku atomów w pułapce, wynikaj'cej z 

wielu czynników (zderzenia z gor'cymi atomami tła, wydmuch przez ci#nienie #wiatła od 

wi'zki próbkuj'cej, oscylacje chmury itp.). 

Wykresy z rysunku 4.5 oraz  4.6 s' w jednakowej skali. Mniejsza amplituda sygnału z 

rysunku 4.6 wynika z mniejszego nat"%enia wi'zki próbkuj'cej. Poni%szy rysunek 
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przedstawia wykresy z rysunków 4.5 i 4.6 wykre#lone w jednym układzie współrz"dnych, w 

celu porównania. 

 

Rys. 4.7 Wykresy z rysunków 4.5 (krzywa niebieska) i 4.6 (krzywa czerwona) wykre#lone w jednym 
układzie współrz$dnych w celu porównania. 

4.3.2 Optymalizacja sygnału 

Po wst"pnych pomiarach, na drodze wi'zki próbkuj'cej zamontowano wcze#niej omówiony 

układ soczewek w celu zaw"%enia wi'zki do obszaru chmury atomowej. 

Przy u%yciu techniki obrazowania fluorescencyjnego z u%yciem impulsu rezonansowej wi'zki 

próbkuj'cej wyznaczono obszar oddziaływania wi'zki próbkuj'cej z atomami w pułapce 

ODT. Wi'zka próbkuj'ca o promieniu (1/e2) 200 µm w miejscu przeci"cia pułapki ODT pod 

k'tem 350 wyznaczyła obszar oddziaływania 0,007 mm3. 

Oprócz poszerzenia moc' i zaburzenia poprzez poprzeczne składowe zewn"trznego pola 

magnetycznego, dodatkowym problemem w rejestracji sygnałów NFR, jest szybko#$ zmiany 

podłu%nego pola magnetycznego. Wydłu%enie czasu pomiaru lub zaw"%enie obszaru skanu 

pola magnetycznego, wpływa w znacz'cy sposób na rejestracj" sygnałów. Jest to zwi'zane z 

czasem potrzebnym na wytworzenie koherencji podpoziomów zeemanowskich 

odpowiedzialnych za NFR oraz ich rejestracj'. Wywołanie i detekcja istotnych zmian 

długo%yj'cych obserwabli musi bowiem zachodzi$ z dług' stał' czasow'. Zbyt szybki skan 

pola zaburza rejestrowany sygnał NFR, poszerzaj'c go i deformuj'c jego kształt. 

Udało si" wydłu%y$ czas skanu pola magnetycznego, czyli czas pomiaru, do 10 ms. Dalsze 

próby sko(czyły si" niepowodzeniem. Spowodowane jest to: a) utrat' atomów z pułapki 

poprzez przepompowanie ich przed pomiarem do stanu 52S1/2, F=2, który nadaje atomom 
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wi"ksz' energi", b) przez opisane w podrozdziale 3.2.2 oscylacje chmury, a tak%e c) przez 

wydmuch atomów przez rezonansow' wi'zk" próbkuj'c', który nawet przy małych mocach 

wi'zki, nie pozostaje bez znaczenia. 

Dokonano tak%e zmiany w układzie steruj'cym cewkami podłu%nego pola magnetycznego 

(Rys. 2.8). Zaw"%ono dwudziestokrotnie zakres zmiany pola magnetycznego przy napi"ciu 

steruj'cym ±10 V oraz zwi"kszono czuło#$ sterowania cewkami kompensuj'cymi w celu 

mo%liwo#ci dokładniejszej kompensacji poprzecznych składowych zewn"trznego pola 

magnetycznego. 

Zgodnie z poprzedni' sekwencj' czasow' (Rys. 4.4), udało si" uzyska$ około 

dwudziestokrotnie w"%sze rezonanse od omówionych poprzednim podrozdziale. 

Przeprowadzono szereg pomiarów w celu uzyskania zale%no#ci szeroko#ci rezonansu od 

parametrów takich jak moc i odstrojenie wi'zki. 

Jako pierwsz', zbadano zale%no#$ szeroko#ci i amplitudy rezonansu od odstrojenia wi'zki 

próbkuj'cej. Otrzymane wyniki przedstawiaj' poni%sze wykresy (Rys. 4.8). Czas pomiaru 

trwał 10 ms, a szeroko#$ skanu obejmowała 0,3 G. Nat"%enie wi'zki próbkuj'cej wynosiło 

0,6 µW/mm2 (moc całkowita 40 nW).  

a)   
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b)   

Rys. 4.8 Zale!no#ci a) szeroko#ci oraz b) amplitudy rezonansu NFR od odstrojenia wi"zki próbkuj"cej. 
Zakre#lony obszar był niedost$pny do pomiarów ze wzgl$du na wydmuch atomów. Na czerwono 
schematyczne krzywe ł"cz"ce punkty pomiarowe. 

Zaobserwowano wzrost szeroko#ci sygnału oraz jego amplitudy wraz ze zmniejszaniem 

odstrojenia wi'zki próbkuj'cej od rezonansu 52S1/2-52P3/2, F=2-F’=3. Zauwa%ono tak%e 

bardzo silny wydmuch atomów w okolicy rezonansu obejmuj'cy obszar około 50 MHz, 

uniemo%liwiaj'cy pomiary w tym zakresie oraz przesuni"cie rezonansu o około –20 MHz, 

które zwi'zane jest z ró%nicowym przesuni"ciem #wiatłem poziomów 52S1/2,F=2 oraz 

52P3/2,F’=3. 

W celu potwierdzenia powy%szych obserwacji, zbadano widmo absorpcji wi'zki próbkuj'cej 

w pułapce ODT (Rys. 4.9). Wyznaczono jego szeroko#$, która wyniosła 37(3) MHz (FWHM) 

oraz przesuni"cie maksimum absorpcji o –21,5(0,3) MHz zwi'zane z ró%nicowym 

przesuni"ciem #wiatłem (light-shift) podpoziomów zwi'zanych z rezonansem atomowym 

52S1/2-52P3/2, F=2-F’=3, wywołanym przez wi'zk" pułapki ODT. Porównano warto#$ 

przesuni"cia otrzyman' do#wiadczalnie z obliczon' na podstawie (1.19). Obliczona warto#$ 

wyniosła 20 MHz. Przyczyna rozbie%no#ci mo%e by$ podobna jak w przypadku wyznaczania 

cz"sto#ci pułapki. Poziom absorpcji wyniósł 50%, co odpowiada g"sto#ci optycznej 0,7. 

Jak zauwa%ył Griffin [7], podczas oblicze( przesuni"cia #wiatłem z wykorzystaniem tablic 

Kurucza [8], w których znale.$ mo%na współczynniki Einsteina Aif, mo%e doj#$ do 

rozbie%no#ci mi"dzy warto#ciami obliczonymi i zmierzonymi eksperymentalnie. Podawane w 

tablicach Kurucza współczynniki obliczone teoretycznie, nie s' obarczone bł"dem 
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statystycznym. Dla poziomu podstawowego najwa%niejsze s' dwa główne przej#cia zwi'zane 

z dubletem linii D1 i D2, a współczynniki Einsteina dla tych przej#$ s' dobrze znane i 

potwierdzone eksperymentalnie. Zatem rozbie%no#$ wyników powinna si" pojawi$ raczej w 

przypadku przesuni"cia #wiatłem górnego poziomu pułapkuj'cego, który wymaga 

uwzgl"dnienia wielu przej#$. 
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Rys 4.9 Profil absorpcji wi"zki próbkuj"cej w pułapce ODT dla rezonansu atomowego 52S1/2-52P3/2, F=2-
F’=3. Czerwona krzywa to dopasowanie w celu wyznaczenia szeroko#ci profilu która wyniosła 47(3) MHz 
(FWHM). Profil jest przesuni$ty wzgl$dem rezonansu o –21,5(0,3) MHz z uwagi na ró!nicowe 
przesuni$cie #wiatłem podpoziomów. 

Na podstawie otrzymanych zale%no#ci, wyznaczono optymalne odstrojenie wi'zki 

próbkuj'cej, przy którym sygnały NFR nie s' znacznie zaburzone przez absorpcj" wi'zki. W 

dalszych pomiarach u%ywano odstrojenia wielko#ci –50 MHz, po uwzgl"dnieniu ró%nicowego 

przesuni"cia #wiatłem. 

W kolejnym kroku, zbadano zale%no#$ szeroko#ci sygnału od mocy wi'zki próbkuj'cej. Czas 

pomiaru wynosił 10 ms, a zakres przemiatanego w tym czasie pola magnetycznego 

obejmował obszar 0,3 G. Poni%szy wykres przedstawia rezultat (Rys. 4.10). 
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Rys. 4.10 Poszerzenie moc" sygnału NFR dla rezonansu atomowego 52S1/2-52P3/2, F=2-F’=3. Dopasowana 
prosta pozwala na ekstrapolacj$ szeroko#ci sygnału do zerowej warto#ci nat$!enia wi"zki. 

Pomiar był robiony ze stopniowym zmniejszaniem mocy wi'zki próbkuj'cej. Po dokonaniu 

pomiaru, wrócono do wy%szych warto#ci mocy wi'zki próbkuj'cej by uzupełni$ wykres o 

dodatkowy punkt pomiarowy, przy około 0,8 µW/mm2. Okazało si", %e szeroko#$ rezonansu 

w tym miejscu odbiega od spodziewanej warto#ci. Ilustruje to pewn' niestabilno#$ układu 

kompensacji zewn"trznych pól magnetycznych. Zauwa%ono, %e drobna zmiana pola na 

zewn'trz układu, nawet w du%ej odległo#ci, zaburza pomiar. Przemieszczenie jakiegokolwiek 

przedmiotu wykonanego z magnetycznego materiału w okolicy eksperymentu, zmienia 

drastycznie kształt i szeroko#$ sygnału. Ilustruje to potencjalne mo%liwo#ci zastosowania 

zjawiska do czułych pomiarów magnetometrycznych. 

Do wykresu dopasowano prost' pozwalaj'c' na ekstrapolacj" szeroko#ci sygnału do zerowej 

warto#ci nat"%enia wi'zki, która wyniosła 210±150 µG. Najw"%szy z zarejestrowanych 

rezonansów NFR miał szeroko#$ rz"du 1 mG przy nat"%eniu wi'zki 0,25 µW/mm2 (Rys. 

4.11). 
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Rys. 4.11 Najw$!szy z uzyskanych sygnałów (1 mG), dla rezonansu atomowego 52S1/2-52P3/2, F=2-F’=3. 
Sygnał u#redniony o#miokrotnie. Na czerwono dopasowana krzywa dyspersyjna. Na niebiesko krzywa 
ukazuj"ca orientacyjny zanik atomów w pułapce zachodz"cy w czasie 10ms potrzebnym na przemiatanie 
pola magnetycznego. 

Niewielka zmiana k'ta odkrzy%owania polaryzatora (PBS1) i analizatora (PBS2) – poprzez 

obrót płytki półfalowej umieszczonej mi"dzy nimi, który wynosił 450 w eksperymencie,  

pozwoliła na wykalibrowanie k'ta skr"cenia płaszczyzny polaryzacji #wiatła wi'zki 

próbkuj'cej. Zmierzono zmian" nat"%enia #wiatła wi'zki próbkuj'cej na detektorze, 

odpowiadaj'c' zmianie k'ta odkrzy%owania polaryzatorów o 20 w okolicy 450. Zgodnie z 

prawem Malusa (4.10), zmiana nat"%enia #wiatła po przej#ciu przez układ polaryzator – 

analizator, jest równa nat"%eniu wej#ciowemu pomno%onemu przez sinus k'ta pomi"dzy 

osiami polaryzatorów. Poniewa% w okolicach 450, sinus k'ta zmienia si" liniowo, pozwoliło 

to wyznaczy$ k't skr"cenia płaszczyzny polaryzacji #wiatła wi'zki próbkuj'cej, który wyniósł 

50 dla najw"%szego z uzyskanych sygnałów. 

By pozby$ si" problemów zwi'zanych z zaburzeniami pochodz'cymi od zewn"trznych pól 

magnetycznych i niestabilno#ciami kompensacji, które maj' bardzo silny wpływ na 

koherencje zeemanowskie w polu B;0, postanowiono wypróbowa$ metod" na AMOR, która 

mo%e pozwoli$ na pomiary rezonansów koherencyjnych w polach B:0, przez to mniej 

wra%liwych na kompensacj". 
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4.4 Pomiar magnetorotacji ze !wiatłem zmodulowanym amplitudowo 

Przed przyst'pieniem do pomiarów AMOR, zmodyfikowano układ do#wiadczalny. W 

pierwszej kolejno#ci zmieniono wolny detektor OPT101 na szybki New Focus, model 1801 o 

czuło#ci 5 µW/nW oraz pa#mie przenoszenia 125 MHz. Modulator AOM na drodze wi'zki 

próbkuj'cej podł'czono do generatora firmy HP model 33120A, w celu modulacji nat"%enia 

wi'zki. By móc zarejestrowa$ zmodulowany sygnał, detektor podł'czono do wzmacniacza 

fazoczułego firmy Stanford Research Sysytems model SR830 o pa#mie cz"sto#ci do 100 kHz. 

Sytuacj" ilustruje poni%szy schemat (Rys. 4.12). 

 

 

Rys. 4.12 Schemat układu do#wiadczalnego AMOR. 

Dokonano rejestracji pierwszych sygnałów AMOR. Pole magnetyczne przemiatane było w 

zakresie 0,3 G w czasie 10 ms, a nat"%enie wi'zki wynosiło 8 µW/mm2 (moc całkowita 500 

nW). Stał' całkowania wzmacniacza fazoczułego ustawiono na 100 µs przy poziomie 

czuło#ci 1 mV. Poni%szy rysunek (Rys. 4.13) przedstawia przykładowy sygnał dla cz"sto#ci 

modulacji wynosz'cej 90 kHz. 
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Rys. 4.13 Krzywa AMOR dla cz$sto#ci modulacji wi"zki próbkuj"cej wynosz"cej 90 kHz. Fragment 
zarejestrowanego sygnału. Widoczne trzy rezonanse, #rodkowy tzw. zeropolowy oraz dwa boczne tzw. 
wysokopolowe. Krzywe pionowe wyznaczaj" #rodki poszczególnych rezonansów. Na niebiesko krzywa 
ukazuj"ca schematycznie zanik atomów w pułapce. W wyniku zaniku rezonans przy +60 mG jest ju! 
prawie nie widoczny. 

Zaobserwowano wyra.ny spadek poziomu sygnału zwi'zany z utrat' atomów w pułapce, 

nawet bardziej znacz'cy ni% w przypadku sygnałów NFR. W wyniku tego zaniku rezonans 

boczny pojawiaj'cy si" po prawej stronie wykresu jest ju% prawie niewidoczny. Zmian" 

liczby atomów uwzgl"dniono w trakcie dopasowywania krzywych dyspersyjnych w celu 

wyznaczenia szeroko#ci rezonansów. 

W kolejnym kroku, zaw"%ono obszar przemiatania pola magnetycznego do 0,1 G w czasie 10 

ms, badaj'c ka%dy z rezonansów z osobna. Zbadano zale%no#$ szeroko#ci rezonansu 

zeropolowego oraz rezonansu wysokopolowego od mocy wi'zki. Poni%sze wykresy 

przedstawiaj' otrzymane rezultaty (Rys. 4.14). 
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Rys. 4.14 Poszerzenie moc" a) rezonansu zeropolowego oraz b) wysokopolowego dla sygnałów AMOR, 
dla przej#cia 52S1/2-52P3/2, F=2-F’=3. Cz$sto#% modulacji 90 kHz. 

Do wykresów dopasowano proste pozwalaj'ce na ekstrapolacj" szeroko#ci sygnałów do 

zerowej warto#ci nat"%enia wi'zki. Zauwa%ono %e ekstrapolowane do I=0 szeroko#ci 

rezonansu zeropolowego i wysokopolowego znacznie si" ró%ni' i wynosz' odpowiednio 

1,63±0,11 mG oraz 0,43±0,18 mG. Ilustruje to omówion' wcze#niej wi"ksz' czuło#$ 

rezonansu zeropolowego na poszerzenie przez nieskompensowane poprzeczne składowe pola. 

Nie zaobserwowano wpływu od poprzecznych składowych pola magnetycznego, na 

szeroko#$ rezonansu wysokopolowego. Przy tych samych nat"%eniach wi'zki próbkuj'cej, 

obserwowano niezaburzone i zarazem w"%sze ni% zeropolowe, rezonanse wysokopolowe 

W trakcie pomiarów metod' AMOR, nie udało si" obni%y$ mocy wi'zki próbkuj'cej do 

warto#ci pozwalaj'cych uzyska$ szeroko#ci rezonansów porównywalne z otrzymanymi w 

poprzednim rozdziale. Spowodowane było to gorsz' czuło#ci' szybkiego detektora, 

uniemo%liwiaj'c' pomiar ze słabsz' wi'zk' próbkuj'c'. 

4.5 Analiza wyników do!wiadcze" z nieliniowymi efektami magnetooptycznymi 

4.5.1 Ograniczenia do!wiadczalne 

Dokonuj'c jakichkolwiek pomiarów eksperymentator ograniczony jest niedokładno#ci' 

aparatury do#wiadczalnej. W przypadku pomiarów magnetooptycznych opisanych w 

powy%szych dwóch podrozdziałach, kluczow' rol" odgrywa detektor u%ywany do rejestracji 

sygnału. Zarówno czuło#$ jak i pasmo przenoszenia detektora maj' istotny wpływ na 

mo%liwo#ci do#wiadczalne. 
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Przy pierwszych pomiarach sygnałów NFR (w B;0) wykorzystywano detektor, który 

charakteryzował si" dobr' czuło#ci', co pozwoliło na u%ywanie bardzo małych mocy wi'zki 

próbkuj'cej. Umo%liwiło to zredukowanie poszerzenia moc' otrzymywanych sygnałów oraz 

straty atomów przez ci#nienie #wiatła, dzi"ki czemu uzyskano bardzo w'skie rezonanse. 

Okazało si" jednak, %e samo poszerzenie moc' nie stanowi jedynej przeszkody w 

minimalizacji szeroko#ci rezonansu. Wyeliminowanie zaburze( pochodz'cych od 

zewn"trznych składowych pola magnetycznego odgrywa równie istotn' rol". 

To zaburzenie nie powinno mie$ znaczenia dla sygnałów modulowanych w B:0. 

Postanowiono wi"c zmieni$ metod" na AMOR i rejestracj" sygnałów modulowanych, co 

wymagało detektora charakteryzuj'cego si" szerokim pasmem przenoszenia. Pozwoliło to na 

rejestracj" sygnałów niezaburzonych poprzez zewn"trzne pole magnetyczne (rezonanse 

wysokopolowe), pogorszyła si" jednak czuło#$ detekcji, uniemo%liwiaj'c jednocze#nie 

redukcj" poszerzenia moc' rezonansów i ci#nienia #wiatła na poprzednim poziomie. 

Oprócz detektora wa%nym ograniczeniem jest geometria układu, a #ci#lej małe przekrycie 

wi'zki próbkuj'cej z chmur' atomów spułapkowanych w ODT. W naszym przypadku wi'zka 

próbkuj'ca przecina pułapk" ODT pod k'tem 350. Jest to podyktowane konstrukcj' komory 

pró%niowej, w której wykonywany jest eksperyment, a tak%e długo#ci' fali 10600nm, któr' 

emituje laser CO2 - wymusza to stosowanie okien komory pró%niowej, wykonanych z selenku 

cynku, które s' nieodpowiednie dla długo#ci fali wi'zki próbkuj'cej która wynosi 780nm. 

Najlepszym rozwi'zaniem do bada( NFR czy AMOR w pułapce ODT, jest zapewnienie 

współosiowego biegu wi'zek pułapkuj'cej i próbkuj'cej. Zastosowanie współosiowej 

geometrii  pozwoliłoby na osi'gni"cie czasu oddziaływania wi'zki próbkuj'cej z atomami 

równego czasowi pomiaru.  

Nasza geometria z k'tem 350 znacznie ogranicza mo%liwo#$ uzyskania w'skich rezonansów. 

Pułapka ODT jest pułapk' harmoniczn', w zwi'zku z czym atomy drgaj' w niej wokół 

poło%enia równowagi z cz"sto#ciami pułapki. W naszym przypadku długo#$ Rayleigha czyli 

„długo#$ pułapki” to 6,7 mm a wi'zka próbkuj'ca przecina j' jedynie na odcinku 200 µm. 

Poniewa% atomy poruszaj' si" z cz"sto#ci' podłu%n' pułapki wynosz'c' 3 Hz, opuszczaj' one 

obszar oddziaływania i powracaj' po czasie dłu%szym ni% nasz czas pomiaru. Zatem wi'zka 

próbkuj'ca oddziałuje z atomami przez sko(czony czas, wyznaczony przez ich oscylacje. 

Nasze oszacowania wyznaczaj' dolne ograniczenie szeroko#ci rezonansów na poziomie 100 

µG. 
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Mimo ogranicze( jakie wprowadziła aparatura do#wiadczalna oraz geometria układu, udało 

si" zaobserwowa$ rezonanse zwi'zane z NFR oraz AMOR w skonstruowanym w ramach tej 

pracy układzie do#wiadczalnym i zademonstrowa$ ich wła#ciwo#ci. 

4.5.2 Czuło!" pomiarów pola magnetycznego 

Konstrukcja układu do detekcji rezonansów zwi'zanych z NFR i AMOR w pułapce ODT, 

mo%e słu%y$ m.in. bardzo czułym pomiarom pól magnetycznych. 

W celu u%ycia układu do pomiarów pola magnetycznego, trzeba okre#li$ jego czuło#$. 

Posługuj'c si" wzorem [40] 

NSg
B R

BF /
Γ=

µ
δ h ,         (4.10) 

gdzie -R to ekstrapolowana szeroko#$ rezonansu przy zerowej mocy wi'zki wyra%ona w MHz 

a S/N to stosunek zarejestrowanego sygnału do szumu, mo%na wyznaczy$ warto#$ $B, która 

okre#la czuło#$ aparaturow'. Warto#$ ta, informuje nas o ograniczeniach ze strony układu 

eksperymentalnego. Czynniki, takie jak parametry u%ytego do rejestracji nat"%enia #wiatła 

detektora (wzmocnienie, pasmo przenoszenia itp.), zaburzenia od nieskompensowanych 

składowych poprzecznych zewn"trznego pola magnetycznego, utrata atomów z pułapki 

poprzez oscylacje chmury oraz wydmuch atomów przez rezonansow' wi'zk" próbkuj'c', 

wyznaczaj' minimaln' warto#$ $B. 

W naszym do#wiadczeniu, wyznaczona przez nas warto#$ $B dla pomiarów NFR wyniosła 

4,5 µG/<Hz. Natomiast dla pomiarów AMOR, dla rezonansu zero-polowego 10 µG/<Hz, a 

dla wysoko-polowego 2,8 µG/<Hz. 

Oprócz czuło#ci aparaturowej, mo%na wyznaczy$ granic" kwantow' zwi'zan' z tzw. 

atomowym szumem #rutowym [40] 

TNg
B

BF
A τµ

δ 1h= ,         (4.11a) 

gdzie N to liczba atomów, % to czas %ycia koherencji, a T czas pomiaru, a tak%e granic" 

kwantow' zwi'zan' z tzw. fotonowym szumem #rutowym [40] 
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BF
ph λτ

π
µ

δ hh 2
2
1 Γ= ,        (4.11b) 

gdzie A#oznacza amplitud" skr"cenia płaszczyzny polaryzacji, I#nat"%enie wi'zki próbkuj'cej, 

a s pole przekroju poprzecznego wi'zki. 

Poprzez obliczenie limitu czuło#ci zwi'zanego z szumem #rutowym pochodz'cym od atomów 

i #wiatła mo%emy okre#li$ granic" do której mo%emy zbli%y$ si" poprawiaj'c czuło#$ 

aparatury. Granice kwantowe informuj' nas o stopniu niedoskonało#ci układu 

do#wiadczalnego. 

W przypadku naszych eksperymentów z NFR $BA = 19 nG/<Hz oraz $Bph = 38 nG/<Hz. Dla 

pomiarów AMOR dla rezonansu zero-polowego $BA = 54 nG/<Hz i $Bph = 137 nG/<Hz, a dla 

rezonansu wysoko-polowego $BA = 27 nG/<Hz i $Bph = 56 nG/<Hz. 

Obliczone granice kwantowe pokazuj', %e dla zadanej geometrii układu oraz sekwencji 

czasowych, powinno by$ mo%liwe poprawienie czuło#ci aparatury nawet o dwa rz"dy 

wielko#ci, zarówno w przypadku pomiarów NFR jak i AMOR. 

Wi"cej informacji na temat granic kwantowych mo%na znale.$ w pracy [40]. 
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5 PODSUMOWANIE 

Mimo wielu trudno#ci napotkanych w trakcie do#wiadcze( opisanych w tej pracy, udało si" 

zademonstrowa$ po raz pierwszy nieliniowy efekt Faradaya oraz amplitudowo modulowane 

optyczne rezonanse w optycznej pułapce dipolowej. Uzyskano czuło#$ magnetometryczn' 

dobrej klasy tj. $B = 4,5 µG/<Hz w przypadku metody wykorzystuj'cej NFR oraz $B = 2,8 

µG/<Hz w przypadku metody wykorzystuj'cej AMOR (rezonans wysoko-polowy). Jest to 

dobry wynik w porównaniu z opisanym wcze#niej eksperymentem nad badaniami 

zwi'zanymi z NFR i AMOR w pułapce MOT [41]. 

Jako#$ sygnałów i czuło#$ magnetometryczna mo%e zosta$ w przyszło#ci poprawiona poprzez 

zastosowanie innej ni% obecna, geometrii układu (współliniowa wi'zka próbkuj'ca z pułapk' 

ODT) oraz zastosowanie czulszych detektorów o szerokim pa#mie przenoszenia. 

Do#wiadczenie pokazało tak%e istotny wpływ zaburze( pochodz'cych od zewn"trznych pól 

magnetycznych na pomiary oraz trudno#ci zwi'zane z ich kompensacj'. 

Z uwagi na specyficzn' budow" optycznej pułapki dipolowej, która mo%e przyjmowa$ bardzo 

małe rozmiary, a szczególnie w kierunku poprzecznym (rozmiar ten wyznaczony jest przez 

rozmiar ogniska wi'zki), pomiar pola magnetycznego z wykorzystaniem nieliniowego efektu 

Faradaya w ODT, mo%e by$ wykonany w odległo#ci nawet kilku mikrometrów od badanego 

obiektu. Optyczna pułapka dipolowa zapewnia zatem wysok' przestrzenn' zdolno#$ 

rozdzielcz', co mo%e zosta$ wykorzystane do bardzo precyzyjnych pomiarów pól 

magnetycznych. 

Wydaje si", %e opisane nieliniowe zjawiska magnetooptyczne mog' by$ tak%e przydatne do 

diagnostyki zimnych, spułapkowanych atomów. Z jednej strony obserwacja odpowiednio 

wykalibrowanych sygnałów NFR mo%e by$ miar' g"sto#ci atomowej, z drugiej strony, 

poniewa% s' one zwi'zane z istnieniem koherencji mi"dzy atomami mog' one dostarczy$ 

dodatkowej informacji w stosunku do standardowych pomiarów absorpcyjnych czy 

fluorescencyjnych. W szczególno#ci, poniewa% koherencje s' zaburzane przez zewn"trzne 

czynniki (np. niejednorodno#ci pola, czy zderzenia), wydaje si" mo%liwe u%ywanie tych 

sygnałów do diagnostyki g"sto#ci gazów resztkowych w pułapce. 

Sygnały NFR mog' by$ równie% przydatne do precyzyjnego zerowania pól magnetycznych, 

co jest głównym ograniczeniem w do#wiadczeniach z kondensatami spinorowymi [42]. 
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SPIS U!YTYCH SKRÓTÓW 

MOT – Magneto-Optical Trap – pułapka magnetooptyczna 

dMOT – dark MOT – ciemna pułapka 

MT – Magnetic Trap – pułapka magnetyczna 

ODT – Optical Dipole Trap – pułapka dipolowa 

FORT – Far Off Resonance Trap – pułapka daleko odstrojona 

QUEST – QUasi ElectroStatic Trap – pułapka quasi elektrostatyczna (prawie 

elektrostatyczna) 

BEC – Bose-Einstein Condensation – kondensacja Bosego-Einsteina 

LFR – Linear Faraday Rotation – liniowy efekt Faradaya 

NFR – Nonlinear Faraday Rotation – nieliniowy efekt Faradaya 

AMOR – Amplitude Modulated Optical Rotation – magneto rotacja ze #wiatłem 

modulowanym amplitudowo 

AOM – Acousto-Optical Modulator – modulator akusto-optyczny 

OI – Optical Isolator – izolator optyczny 

PBS – Polarization Beam Splitter – polaryzacyjny dzielnik wi'zki 

#/2 – płytka półfalowa 

#/4 – płytka $wier$falowa 

DFDL – Doppler Free Dichroic Lock – bezdopplerowska spektroskopia z polem 

magnetycznym i liniowo spolaryzowan' wi'zk' pompuj'c' 

MARS – Magnetically Assisted Rotation Spectroscopy - bezdopplerowska spektroskopia z 

polem magnetycznym i kołowo spolaryzowan' wi'zk' pompuj'c' 
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DODATEK A – Współczynniki Einsteina dla przej"# atomowych z 
poziomów 52S1/2 oraz 52P1/2 i 52P3/2 dla atomu Rb 

-------------------------------------------------------------- 
Długo!" fali Wsp. Einsteina    J  Konfig.       J  Konfig.    
     [nm]        [1/s]        DOLNY POZIOM    GÓRNY POZIOM 
-------------------------------------------------------------- 
   315.7527   2.071e+05    0.5 5s  2S       1.5 10p  2P     
   315.8256   1.033e+05    0.5 5s  2S       0.5 10p  2P     
   322.7976   3.296e+05    0.5 5s  2S       1.5  9p  2P      
   322.9153   1.732e+05    0.5 5s  2S       0.5  9p  2P      
   334.8692   5.835e+05    0.5 5s  2S       1.5  8p  2P      
   335.0809   3.233e+05    0.5 5s  2S       0.5  8p  2P      
   358.7046   1.226e+06    0.5 5s  2S       1.5  7p  2P      
   359.1568   7.266e+05    0.5 5s  2S       0.5  7p  2P      
   420.1788   3.664e+06    0.5 5s  2S       1.5  6p  2P      
   421.5519   2.456e+06    0.5 5s  2S       0.5  6p  2P      
   516.9648   2.642e+05    0.5 5p  2P       0.5 11s  2S     
   523.3956   4.626e+05    1.5 5p  2P       0.5 11s  2S     
   532.2369   4.080e+05    0.5 5p  2P       0.5 10s  2S     
   536.2593   1.390e+06    0.5 5p  2P       1.5  8d  2D      
   539.0558   7.073e+05    1.5 5p  2P       0.5 10s  2S     
   543.1525   1.659e+06    1.5 5p  2P       2.5  8d  2D      
   543.1823   2.824e+05    1.5 5p  2P       1.5  8d  2D      
   557.8777   6.573e+05    0.5 5p  2P       0.5  9s  2S      
   564.7761   2.037e+06    0.5 5p  2P       1.5  7d  2D      
   565.3740   1.130e+06    1.5 5p  2P       0.5  9s  2S      
   572.4107   2.457e+06    1.5 5p  2P       2.5  7d  2D      
   572.4602   3.966e+05    1.5 5p  2P       1.5  7d  2D      
   607.0746   1.254e+06    0.5 5p  2P       0.5  8s  2S      
   615.9619   2.192e+06    1.5 5p  2P       0.5  8s  2S      
   620.6305   2.595e+06    0.5 5p  2P       1.5  6d  2D      
   629.8324   3.157e+06    1.5 5p  2P       2.5  6d  2D      
   629.9221   5.312e+05    1.5 5p  2P       1.5  6d  2D      
   727.9989   2.640e+06    0.5 5p  2P       0.5  7s  2S      
   740.8166   4.400e+06    1.5 5p  2P       0.5  7s  2S      
   761.8924   2.438e+06    0.5 5p  2P       1.5  5d  2D      
   775.7647   2.706e+06    1.5 5p  2P       2.5  5d  2D      
   775.9429   4.788e+05    1.5 5p  2P       1.5  5d  2D      
   780.0259   3.755e+07    0.5 5s  2S       1.5  5p  2P      
   794.7597   3.592e+07    0.5 5s  2S       0.5  5p  2P  
  1323.3279   6.332e+06    0.5 5p  2P       0.5  6s  2S      
  1366.2993   1.311e+07    1.5 5p  2P       0.5  6s  2S     
  1475.2870   1.125e+07    0.5 5p  2P       1.5  4d  2D      
  1528.8938   2.080e+06    1.5 5p  2P       1.5  4d  2D      
##


