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I. Wprowadzenie 
 

I.1. Wstęp 
 
 
Chłodzenie i pułapkowanie atomów metodami optycznymi jest niezwykle 

złoŜone zarówno pod względem zachodzących procesów fizycznych, jak i samej 
procedury eksperymentalnej. Jednak procesy te znane są od wielu lat na tyle dobrze, 
Ŝe moŜna powiedzieć, iŜ jest to postępowanie standardowe, przygotowujące tylko 
atomy do dalszych eksperymentów. Od wielu lat fizycy zgłębiają zachowanie 
zimnych atomów w pułapkach. RównieŜ w Krakowie na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, niemało poświęcono czasu temu zagadnieniu. Grupa Optyki 
Kwantowej i Nieliniowej w ramach działalności Zakładu Fotoniki badała zachowanie 
zimnych atomów w pułapkach magnetooptycznych (MOT) [1, 2, 3, 4, 5]. W pułapce 
takiej, atomy poruszają się stosunkowo swobodnie, ograniczone jedynie poprzez 
oddziaływanie ze światłem i polem magnetycznym. Ciekawą ideą jest aby atomy 
znajdujące się w pułapce MOT dodatkowo uwięzić w sieciach optycznych jedno-, 
dwu-, czy trójwymiarowych tak, aby ruch atomu był ograniczony do skwantowanych 
drgań w minimum potencjału. Badania takie prowadzone były takŜe w tym 
laboratorium, choć do tej pory tylko w przypadku jednowymiarowych sieci 
optycznych. Niniejsza praca miała na celu kontynuację badań nad sieciami poprzez 
badanie atomów w sieciach dwuwymiarowych o topologii niezmienniczej względem 
fluktuacji faz wiązek sieciowych. Do diagnostyki takich sieci uŜyto, podobnie jak w 
poprzednich eksperymentach Grupy Optyki Kwantowej i Nieliniowej, metody 
rezonansów odrzutów i ramanowskiej spektroskopii przejść wibracyjnych. 
Prezentowane wyniki zostały uzyskane wspólnie z Marcinem Boberem i  
mgr. Adamem Wojciechowskim. 
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I.2. Streszczenie i cel pracy 
 
 
Praca ta poświęcona jest badaniu zimnych atomów w pułapce MOT,  

a w szczególności struktur atomowych jakie tworzą atomy w sieciach optycznych. 
Metodą diagnostyczną jest spektroskopia z uŜyciem wiązki próbkującej, za pomocą 
której obserwowano rezonanse odrzutu (pochodzące od swobodnych atomów),  
a takŜe przejścia wibracyjne atomów zlokalizowanych w sieciach.  

Aby zrozumieć, co dzieje się z atomami w sieciach optycznych, pierwsze 
rozdziały poświęcono krótkiemu zarysowaniu głównych procesów chłodzenia  
(str. 10), pułapkowania (str. 11) oraz lokalizowania atomów w sieciach (str. 16). 
Opisano takŜe procesy fizyczne związane ze spektroskopową diagnostyką atomów 
swobodnych oraz atomów w obecności sieci (str. 22). Przed przystąpieniem do 
realizacji doświadczalnej podjęto dyskusję na temat spodziewanego kształtu 
potencjału sieci oraz w związku z tym przewidywanych wyników doświadczalnych 
(str. 38). Następnie, w celu sprawdzenia czy układ badawczy działa poprawnie, 
eksperyment rozpoczęto od wykonania serii pomiarów próbnych dla sieci 
jednowymiarowych  
(str. 45), aby uzyskane wyniki porównać z dotychczas uzyskiwanymi w tym układzie. 
Ostatecznie stwierdzono, Ŝe nie ma Ŝadnych nieprawidłowości w działaniu układu  
i przebudowano go w taki sposób, aby otrzymać dwuwymiarowe sieci optyczne. 
Następnie przeprowadzono serię badań spektroskopowych. Otrzymane widma 
spektroskopii absorpcyjnej przedstawiono, wraz z ich interpretacją, dla 
dwuwymiarowych sieci optycznych w dwóch róŜnych konfiguracjach w rozdziale 
ostatnim (str. 57). 
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I.3. Zimne atomy w sieciach optycznych – motywacja do pracy. 
 
 
Pytanie, które naleŜy sobie postawić na samym początku tej pracy to: co jest 

ciekawego w idei sieci optycznych i co moŜemy uzyskać z takich badań? Sieci 
optyczne to układ atomów i stojącej fali świetlnej, która uniemoŜliwia ich swobodne 
poruszanie się. Budowę sieci optycznych moŜna porównywać z siecią krystaliczną 
ciała stałego z tą róŜnicą, Ŝe w kryształach stała sieci jest o kilka rzędów wielkości 
mniejsza niŜ stała sieci optycznych. W wyniku tego, oddziaływania elektronów  
w kryształach są bardzo znaczące, natomiast w sieciach optycznych moŜna mówić, Ŝe 
atomy, jako cząstki obojętne i odległe, są prawie niezaleŜne. W efekcie tego 
obliczenia związane z takimi sieciami zostają znacznie uproszczone, co pozwala na 
stosunkowo dokładne modelowanie zachodzących procesów. Tak niezwykłe 
udogodnienia są obecne nie tylko przy teoretycznych rozwaŜaniach dotyczących 
sieci, ale występują równieŜ przy realizacji eksperymentalnej. Dysponując 
odpowiednio precyzyjną aparaturą moŜemy osiągnąć sieci praktycznie bez defektów, 
a ich parametry, takie jak stała sieci i ich symetria, kształt i głębokość minimów 
potencjału, moŜna prawie dowolnie zmieniać kontrolując polaryzację, natęŜenie, 
częstotliwość i geometrię wiązek lasera. 

Realizacje pierwszych sieci optycznych przypadają na wczesne lata 
dziewięćdziesiąte. Eksperymenty te, początkowo mocno niedoskonałe, 
przeprowadzane były najpierw jako przypadki jednowymiarowe. Z czasem idea 
okazała się na tyle interesująca, a jednocześnie stosunkowo prosta w wykonaniu, Ŝe 
po niewielkich modyfikacjach udało się osiągnąć róŜne konfiguracje 
wielowymiarowe (szerzej omówione w rozdziale II.3.). 

Jednymi z ciekawszych przykładów są sieci optyczne otrzymywane  
w kondensacie Bosego-Einsteina (tzw. izolator Motta). Ze względu na moŜliwość 
uzyskania w takich sieciach duŜych odległości między atomami, stało się realne 
adresowanie pojedynczych atomów, co z kolei otwarło furtkę dla młodej dziedziny, 
jaką jest informacja kwantowa. Ze względu na niezwykle duŜą wagę tych zagadnień 
we współczesnej fizyce, temu tematowi poświęcono kilka kolejnych akapitów. 
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I.4. Krótko o tym, dlaczego sieci optyczne mogą być przydatne  
w informacji kwantowej 

 
 
Mówiąc o informacji kwantowej naleŜy najpierw rozwaŜyć, jakie korzyści 

moŜe nam ona przynieść w stosunku do współczesnej standardowej informatyki. 
OtóŜ w informacji klasycznej, z którą mamy do czynienia na co dzień, mamy do 
dyspozycji tylko bity 0 i 1. Oznacza to tyle, Ŝe dany układ moŜe być albo w stanie 0 
albo w stanie 1. Natomiast w procesach obliczeń kwantowych wejściowe i wyjściowe 
elementy są ukryte w postaci określonych stanów kwantowych. Podstawową 
jednostką poddawaną operacjom jest qubit, a układem komputera kwantowego jest 
zbiór wielu splątanych ze sobą qubitów, czyli po prostu pewnych obiektów  
(w naszym przypadku atomów w sieciach) w odpowiednich stanach 
kwantowomechanicznych. [6]. W mechanice kwantowej układ qubitów (w notacji 
Diraca jest to układ stanów kwantowych: 0  i 1 ) moŜe się znajdować w stanie 

będącym ich liniową kombinacją: 
 

10 βαψ +=  , (1) 

 
gdzie α i β to zespolone współczynniki. W układzie sferycznym współczynniki 

te moŜemy zapisać jako funkcje liczb rzeczywistych θ oraz φ: 
 

1
2

sin0
2

cos
θθψ ϕie+= . (2) 

 
Tym samym nasz stan kwantowy moŜemy sobie wyobrazić jako pewien punkt 

na teoretycznej sferze, będącej geometrycznym wyobraŜeniem wszystkich moŜliwych 
kombinacji liniowych stanów 0  i 1 , zwanej sferą Blocha (rys. 1). Widać więc, jak 

bardzo róŜnorodny moŜe być stan układu w porównaniu z informacją klasyczną. 
UmoŜliwia to przeprowadzanie operacji logicznych według innych algorytmów niŜ 
dla klasycznych bitów, co pozwala na szybsze operacje logiczne. Jest to główny atut 
informacji kwantowej. 
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rys. 1 Sfera Blocha, rysunek z [6]. Szerszy opis rysunku znajduje się w tekście. 

 
 
Teoria informacji kwantowej oferuje niezliczoną liczbę algorytmów opartych na 

załoŜeniach mechaniki kwantowej. Są to głównie algorytmy poświęcone procesom 
obliczeniowym oraz kryptograficznym [7], operują one na tzw. stanach splątanych. 
Jednak chwila, kiedy pomysły te zostaną zrealizowane w laboratorium jest jeszcze 
bardzo odległa. Jak do tej pory, bardzo niewiele grup zajmujących się 
eksperymentalnie informacją kwantową ma na swoim koncie istotne sukcesy. 

Zastanawiając się, skąd biorą się tak duŜe trudności w tej materii, warto 
najpierw rozwaŜyć, w jaki sposób powinny przebiegać obliczenia kwantowe.  
Z pewnością naleŜy zacząć od przygotowania stanu początkowego N qubitów, które 
będą mogły ulegać splątaniu. Następnie trzeba zbudować odpowiednie bramki 
kwantowe, będące sprzęŜeniem qubitów. Dalej procedura przebiega zgodnie  
z zaplanowanym algorytmem, a zakończona zostaje selektywnym pomiarem 
wybranego stanu. ZwaŜywszy na fakt, Ŝe przy wszystkich tych operacjach 
przeprowadzający eksperyment muszą walczyć z przeciwnościami takimi jak 
dekoherencja, szumy, czy błędy pomiarowe widać, Ŝe nie jest to wcale proste. 

Istnieje bardzo wiele róŜnych sposobów realizacji obliczeń kwantowych [8], 
jednak aby układ mógł być wykorzystany do celów informacji kwantowej musi 
spełniać pewne minimum warunków [9]: 

1. skalowalny układ dobrze określonych qubitów – dwupoziomowy układ 
kwantowy (np. cząstka o spinie ½) o znanych parametrach fizycznych, 

2. inicjalizacja w stanie dobrze określonym, 
3. zbiór uniwersalnych bramek kwantowych, 
4. moŜliwość wykonywania selektywnego pomiaru kwantowego, 
5. długi czas koherencji w stosunku do czasu działania bramki. 
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Jednym z bardziej obiecujących i spełniających powyŜsze kryteria 
eksperymentów jest wykorzystanie zimnych atomów w sieciach optycznych. DuŜą 
zaletą takiego rozwiązania jest moŜliwość łatwego rozbudowania układu do systemu 
wieloqubitowego, a takŜe niewielka dekoherencja, ze względu na słabe 
oddziaływanie nienaładowanych atomów z otoczeniem. Głównym źródłem 
dekoherencji jest tu emisja spontaniczna, ale moŜna ją zaniedbać biorąc pod uwagę 
czas trwania tego procesu w stosunku do czasu trwania operacji logicznych 
przeprowadzanych na qubitach.  

Sieci optyczne realizujące działania informacji kwantowej otrzymano  
w kondensacie Bosego-Einsteina. Odpowiednio sterując potencjałem sieci moŜna 
zaobserwować, Ŝe gdy oczek sieci jest tyle samo co atomów, atomy będą dąŜyć do 
stanu, w którym w kaŜdym oczku sieci będzie tylko po jednym atomie, bo będzie to 
dla nich najkorzystniejsze energetycznie. Taki układ nazywamy izolatorem Motta 
[10, 11, 12], a zapewnia on moŜliwość selektywnego adresowania atomów. 

Pierwszą realizację takiego pomysłu przeprowadziła niemiecka grupa 
T. Hänscha [13]. Zbudowała ona bramkę logiczną CNOT, doprowadzając stany 
atomów do splątania za pomocą kontrolowanych zderzeń [14]. Eksperyment ten 
polegał na wzbudzeniu atomów w stanie podstawowym znajdujących się  
w sąsiednich oczkach sieci j i j+1  do stanu: 

 

( )( )
11

1010
2

1
++

++=
jjjj

ψ , (3) 

 
a następnie rozseparowaniu ich poprzez spinowo zaleŜny koherentny transport 

[15]. W taki sposób moŜna doprowadzić układ do stanu, gdzie oba pakiety falowe są 
od siebie odległe o 2/λ=∆x , co moŜemy zapisać: 

 

( ) 2/11011000
2

1
211121 ++++++

+++=
jjjjjjjj

ψ . (4) 

 
Teraz, poprzez odpowiednie zderzenia atomów, moŜe dochodzić do obliczeń 

kwantowych, a w szczególności do realizacji bramki CNOT.  
 
PowyŜszy przykład pokazuje, Ŝe tematyka sieci optycznych jest rozwojowym 

zagadnieniem, które moŜe znaleźć zastosowanie m.in. w informacji kwantowej. 
Prowadzenie badań podstawowych nad zachowaniem atomów w sieciach pozwoli na 
lepsze zrozumienie procesów z nimi związanych. Temu teŜ celowi słuŜy 
prezentowana praca. 
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II. Wytwarzanie sieci optycznych 
 

II.1. Przygotowanie sieci optycznych – zimne atomy w pułapce 
MOT 

 
 
Do otrzymania sieci optycznych w pułapce magnetooptycznej niezbędne jest 

właściwe przygotowanie atomów: spułapkowanie ich oraz ochłodzenie do 
odpowiednio niskich temperatur. Aby zrozumieć te procesy zachodzące w pułapce 
magnetooptycznej, naleŜy rozwaŜyć siły, z jakimi światło przeciwbieŜnych wiązek 
lasera oddziałuje na atom. 

 
 
 

II.1.1. Chłodzenie dopplerowskie 

 
Idea chłodzenia atomów za pomocą wiązki laserowej sprowadza się do 

rezonansowego oddziaływania światła z atomami. RozwaŜmy atom o dwóch stanach, 
podstawowym i wzbudzonym, odległych o 0ω . Porusza się on w wybranym kierunku 

z prędkością υ. Gdy pada na niego foton o częstości ω, poruszający się w kierunku 
przeciwnym, ze względu na zjawisko Dopplera atom zaabsorbuje go tylko jeśli 
częstość ω  będzie spełniała warunek: 

 

υωω k−= 0 , (5) 

 
gdzie k  to długość wektora falowego fotonu. Zgodnie z powyŜszą zaleŜnością,  
z wiązki światła przeciwbieŜnej do kierunku poruszania się atomu absorbowane są 
tylko fotony odstrojone ku czerwieni (w kierunku niŜszych częstości). Tak 
wzbudzony atom emituje spontanicznie fotony o częstości w0. Tym samym 
emitowane są fotony o energii większej niŜ energia fotonów pochłanianych. Proces 
ten prowadzi więc do zmniejszenia pędu atomu oraz jego energii kinetycznej  
i w konsekwencji moŜemy mówić o obniŜeniu temperatury atomu. Układ trzech par 
przeciwbieŜnych wiązek odstrojonych ku niŜszym częstościom, oddziałujących  
z chmurą gazu poprzez wiele aktów absorpcji–emisji, prowadzi do efektywnego 
chłodzenia atomów w trzech wymiarach. Ten sposób chłodzenia nazywamy 
chłodzeniem dopplerowskim, a szerzej metoda ta została omówiona w [16, 17]. 
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W wyniku procesu chłodzenia dopplerowskiego, pęd atomu znacznie się 
zmniejsza, jednak ze względu na ciągłe akty absorpcji i emisji fotonów dochodzi do 
ustalenia się równowagi pomiędzy tymi procesami, co prowadzi do błądzenia 
przypadkowego atomu w przestrzeni pędów. Dlatego nie jest moŜliwe jego całkowite 
zatrzymanie, a co za tym idzie, istnieje pewna graniczna temperatura, zwaną 
temperaturą dopplerowską, do której moŜna schłodzić atom za pomocą powyŜej 
opisanej metody: 

 

B
Dopp k

T
2

Γ= h
, (6) 

 
gdzie kB to stała Boltzmana, a Γ  to szerokość stanu wzbudzonego. Dla badanych  
w niniejszej pracy atomów rubidu 85Rb temperatura ta wynosi 143 µK [18]. 

 
 
 

II.1.2. Proces pułapkowania atomów 

 
Atomy wychłodzone opisaną powyŜej metodą poruszają się stosunkowo wolno, 

jednak nie mają dobrze zdefiniowanego obszaru dłuŜszego przebywania, co utrudnia 
lub uniemoŜliwia przeprowadzenie właściwych pomiarów. Zgromadzenie atomów  
w jednym miejscu moŜna osiągnąć między innymi poprzez ich spułapkowanie w tzw. 
pułapce magnetooptyczej (MOT, ang. Magneto-Optical Trap). W pułapce takiej 
poziomy energetyczne atomu zostają rozszczepione za pomocą pola magnetycznego  
o liniowym gradiencie. W efekcie energia poziomów atomowych zaleŜy liniowo od 
odległości od środka układu (rys. 2). Przy odstrojeniu wiązki laserowej 
spolaryzowanej kołowo ±σ  o częstotliwość δ , będą realizowane tylko przejścia 
zgodne z regułą wyboru 1±=∆m , co na rysunku zaznaczono schematycznie za 
pomocą przerywanych niebieskich strzałek. Dzięki zmiennemu przestrzennie polu 
magnetycznemu siły związane z oddziaływaniem światła na atom takŜe będą zaleŜeć 
od jego połoŜenia. Efekt ten oraz selektywność przejść powoduje, Ŝe moŜna wyróŜnić 
w przestrzeni pewien obszar, w którym będą się gromadzić atomy. Aby taka pułapka 
dla atomów działała w trzech wymiarach, stosuje się trzy pary przeciwbieŜnych 
wiązek o przeciwnych polaryzacjach kołowych wraz z kwadrupolowym polem 
magnetycznym, jak na rys. 3. 
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rys. 2 Poziomy energetyczne atomu wielopoziomowego, o stanie podstawowym F=0 i stanie 
wzbudzonym F’=1. Liniowo zaleŜne pole magnetyczne (a) powoduje przestrzennie zaleŜne 
rozsunięcie poziomów energetycznych (b). Na rysunku oznaczono odstrojenie δ, częstość 
rezonansową w0, odpowiednie przejścia w miejscach z¡. 

 
 

 
rys. 3 Schemat pułapki MOT, rysunek z [19]. Prostymi strzałkami zaznaczono kierunki wiązek 
pułapkuj ących wraz z kierunkiem ich polaryzacji kołowych (okrągłe strzałki opisane 
odpowiednio σ±). Schematycznie oznaczono układ dwóch cewek pola magnetycznego wraz  
z kierunkiem płynącego w nich prądu I coil. W centrum układu symbolicznie, za pomocą kuli, 
zaznaczono chmurę spułapkowanych atomów. 

b

a 
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NaleŜy podkreślić, Ŝe za pułapkowanie oraz chłodzenie dopplerowskie 

odpowiedzialna jest ta sama siła, ciśnienie światła. Temat ten został opisany w [20, 
21].  

Na rys. 4 przedstawiono zdjęcie układu eksperymentalnego. Na zdjęciu tym 
widoczna jest, dzięki silnej fluorescencji w podczerwieni (780 nm), spułapkowana 
chmura atomów rubidu w komorze próŜniowej. UŜywając zaprezentowanej tutaj 
aparatury, znajdującej się w Zakładzie Fotoniki UJ, przeprowadzono pomiary opisane 
w dalszej części pracy. 

 
 

 
 

rys. 4 Eksperymentalna realizacja pułapki MOT. 

 
 
 
 

II.1.3. Chłodzenie Syzyfa 

 
Jak juŜ wspomniano powyŜej, chłodzenie dopplerowskie nie chłodzi atomów 

rubidu 85Rb poniŜej 143µK. Doświadczalnie okazuje się jednak, Ŝe moŜliwe jest 
schłodzenie atomów poniŜej temperatury dopplerowskiej. Za niŜsze temperatury 
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odpowiedzialny jest jednak zupełnie inny mechanizm, zwany chłodzeniem Syzyfa. 
Efekt ten moŜna wytłumaczyć na przykładzie dwóch przeciwbieŜnych wiązek lasera, 
które są spolaryzowane liniowo i ortogonalnie względem siebie, co prowadzi do 
powstania fali stojącej o zmiennej przestrzennie polaryzacji (rys. 5). 

NaleŜy tutaj wspomnieć, Ŝe przy dostatecznie duŜym natęŜeniu światła 
wygodniej jest nie traktować atomu i fotonów osobno, ale prościej jest rozwaŜać je 
łącznie, jako stany atomowe sprzęgane polem świetlnym. Model takiego układu 
nazywany jest atomem ubranym [19], gdzie oddziaływanie fotonów na atom 
prowadzi do rozsunięcia poziomów atomowych o pewną wielkość, zaleŜną 
bezpośrednio od natęŜenia i odstrojenia światła. Siły prowadzące do przesunięć 
poziomów atomowych nazywamy siłami dyspersyjnymi lub dipolowymi. 

RozwaŜmy prosty model atomu o stanie podstawowym J=1/2 [22]. Przy danej 
polaryzacji światła, ze względu na róŜne współczynniki Clebscha- Gordana, dochodzi 
do rozsunięcia poziomów o 1/2±=m (tzw. light–shift). Odległość między 
podpoziomami jest zaleŜna od polaryzacji światła, a więc i zmienna w przestrzeni 
(rys. 5). Dodatkowo naleŜy pamiętać, iŜ atom w stanie 1/2+=m  moŜe zaabsorbować 
tylko foton o polaryzacji −σ , natomiast atom w stanie 1/2−=m  absorbuje foton +σ . 
Atom w stanie 1/2+=m , gdy porusza się z określoną prędkością wzdłuŜ kierunku 
rozchodzenia się światła (rys. 5), w miejscu  gdzie polaryzacja światła jest −σ  
(oznaczonym „1”) absorbuje, a następnie emituje foton, zmieniając swój stan na 

1/2−=m . Ze względu na rozsunięcie podpoziomów, emitowany foton ma większą 
energię niŜ absorbowany, w wyniku czego atom pozbywa się swojej energii, a co za 
tym idzie zmniejsza się jego prędkość i temperatura. Analogiczny proces zachodzi dla 
atomów w stanie 1/2−=m  i absorpcji fotonów o polaryzacji +σ  (na rysunku  
w miejscu oznaczonym „2”). Poprzez wiele takich cyklów udaje się ochłodzić atomy 
poniŜej temperatury Dopplera. Efektywność chłodzenia Syzyfa zaleŜy od rozsunięcia 
podpoziomów w atomie, co jest bezpośrednio związane z natęŜeniem wiązek lasera.  
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rys. 5 (a) Kierunek wiązek spolaryzowanych liniowo oraz miejsca powstania polaryzacji kołowej 
σ± w wyniku ich interferencji. (b) Schematyczne przedstawienie poziomów energetycznych  
o magnetycznej liczbie kwantowej ±1/2 zmiennych pod wpływem stojącej fali świetlnej oraz 
przejść energetycznych, rysunek z [22]. 

 
 
Niestety, równieŜ chłodzenie Syzyfa ma swoje ograniczenia. Wynikają one  

z odrzutu atomu podczas emisji pojedynczego fotonu, co prowadzi do zwiększania 
jego energii kinetycznej. Tym samym istnieje pewna temperatura minimalna, którą 
teoretycznie udaje się osiągnąć za pomocą tej metody: 

 

mk

k
T

B
Syzyf 2

22
h= . (7) 

 
Dla atomów rubidu 85Rb temperatura ta to 184 nK. 
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II.2. Mechanizm powstawania i podstawowe właściwości sieci 
optycznych 

 
 

II.2.1. Siły lokalizujące atomy w sieciach 

 
W poprzednim rozdziale omawiano chłodzenie Syzyfa. Wiemy stąd, Ŝe siły 

dipolowe powodują przesunięcie poziomów energetycznych w atomie. W przypadku 
odpowiednio spolaryzowanej fali stojącej, przesunięcie poziomów jest zmienne  
w przestrzeni w sposób periodyczny z okresem λ/2. Atom poruszający się w obszarze 
takiej fali świetlnej ulega ciągłemu chłodzeniu Syzyfa. Dodatkowo, gdy atom nie 
posiada wystarczająco duŜej energii kinetycznej, by pokonać barierę potencjału, 
zostaje uwięziony. Tak więc atomy o odpowiednio niskich temperaturach mogą 
gromadzić się w powstałych lokalnych minimach potencjału dipolowego. Taki układ 
wiązek światła oraz zlokalizowanych pod ich wpływem atomów nazywamy siecią 
optyczną. 

Aby zrozumieć, dlaczego atomy przebywają w oczkach sieci, moŜna rozwaŜyć 
potencjał dipolowy Vint związany z oddziaływaniem pomiędzy liniowo 
spolaryzowaną w kierunku x̂  stojącą falą świetlną 

 

)cos()(ˆ),( 0 ϕω −= trExtrE
rrr

 (8) 

 
a dwupoziomowym atomem [17]. Potencjał taki moŜna zapisać jako iloczyn 

operatora momentu dipolowego Rqd e

rr
−=  (dla ładunku elementarnego qe i wektora 

środka masy atomu R
r

) oraz wektora fali E
r

: 
 

),(int tREdV
rrr

⋅−= . (9) 

 
Średnia siła działająca na atom w takim potencjale dana jest więc równaniem: 

 

∑
=

∇=∇−=
zyxi

iRiR
tREdVF

,,
int ),(

rr
rr . (10) 

 
Po odpowiednich wyliczeniach moŜna otrzymać zaleŜność siły dipolowej F

r
 od 

częstości Rabiego Ω , a tym samym od natęŜenia światła: 
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gdzie ∆ to odstrojenie a Γ – szerokość naturalna przejścia. 
Jak wynika z powyŜszego wzoru, siła ta jest niezerowa tylko dla niezerowego 

gradientu natęŜenia światła 0)( ≠Ω∇ R
R

r
r  i dla odpowiednio zmiennego w przestrzeni 

pola świetlnego E
r

 moŜe być siłą lokalizującą atomy. Jest tak np. w tzw. konfiguracji 
lin-lin, w której dwie przeciwbieŜne wiązki mają tą samą polaryzację liniową. 
Natomiast w przypadku konfiguracji +σ - −σ  pole świetlne wykazuje modulację 

kierunku wypadkowego wektora E
r

, ale stałą amplitudę. Taka konfiguracja moŜe 
tylko chłodzić, a nie lokalizować atomy [22]. 

NaleŜy dodać, iŜ w zaleŜności od odstrojenia ∆, maksima natęŜenia światła 
pokrywają się z maksimami potencjału (∆>0, (odstrojenie ku niebieskiemu) lub 
maksima natęŜenia światła przypadają w miejscu minimów potencjału (∆<0, 
odstrojenie ku czerwieni) [rys. 6]. W sieciach optycznych realizowanych w niniejszej 
pracy stosowano odstrojenie wiązki ku niebieskiemu. 
 

 

rys. 6 Schemat rozsunięcia poziomów energetycznych zaleŜnie od odstrojenia ∆ wraz  
z zaznaczonymi miejscami lokalizacji atomów, dla (a) odstrojenia ku niebieskiemu, (b) 
odstrojenia ku czerwieni. Jasne pasy symbolizują miejsca gdzie natęŜenie światła fali stojącej jest 
największe, a ciemne gdzie natęŜenie światła jest najmniejsze. 
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II.2.2. Atom w minimum potencjału 

 
Ze względu na warunki doświadczalne opisane w niniejszej pracy (patrz część 

doświadczalna, str. 32), warto rozwaŜyć potencjał wytworzony przez dwie przeciwnie 
propagujące wzdłuŜ osi z fale płaskie, o takiej samej liniowej polaryzacji  
i amplitudzie: 

 

( ) ( )
( ) ( )202

101

cosˆ,

cosˆ,

ϕω
ϕω
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 (12) 

 
gdzie 21,ϕϕ  to odpowiednio faza pierwszej i drugiej fali. Wyliczając potencjał, 

jaki wytwarza taka fala stojąca [17], otrzymujemy: 
 

( ) 






 −+Ω







 Γ+∆

∆=
2

cos

2

2122
02

2

ϕϕ
kzzU

h
. (13) 

 
PrzybliŜając ten potencjał przez potencjał harmoniczny (dla małych z) moŜna 

wyliczyć częstość wibracyjną: 
 

m

U
kvib

02=ω , (14) 

 
gdzie k to pewna stała, a 0U  dane jest wzorem: 

 

2
02

2

0

2

Ω







 Γ+∆

∆= h
U . (15) 

 
Tym samym dostajemy potencjał zmienny w przestrzeni, lokalizujący w sposób 

periodyczny atomy o energii mniejszej niŜ U0. Energia atomu w sieciach jest 
skwantowana, natomiast atomy o energii większej od energii U0 poruszają się 
swobodnie (rys. 7). Powstanie poziomów wibracyjnych pozwala na wyindukowanie  
i obserwację przejść wibracyjnych, co moŜna badać za pomocą metod 
spektroskopowych. UmoŜliwia to diagnostykę sieci (str. 45). 
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rys. 7 Model jam potencjału oraz odpowiadających im sposobów poruszania się atomów: 
oscylacji w dołkach oraz swobodnego poruszaniu się w obszarze powyŜej granic jam 
(continuum). Strzałki symbolizują wektory prędkości atomów swobodnych. 
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II.3. Realizacja róŜnych geometrii sieci wielowymiarowych 

 
 

Sieci optyczne mogą być opisywane, analogicznie jak w ciele stałym, przez 
parametry struktury krystalicznej [23]. Tak jak w ciele stałym w sieci zazwyczaj 
występuje kilka rodzajów atomów, tak w sieciach optycznych często mamy atomy 
tego samego pierwiastka, ale w róŜnych stanach energetycznych. Uogólniając, sieci 
optyczne mogą być opisywane przez sieci Bravais’ego, a sieć odwrotna jest 
zdeterminowana poprzez w pełni periodyczne pole elektromagnetyczne (zarówno ze 
względu na natęŜenie jak i polaryzację).  

Pierwsze obserwacje sieci dwuwymiarowych opublikowane zostały  
z początkiem lat dziewięćdziesiątych przez Hemmericha i Hänscha [24]. Otrzymano 
je uŜywając dwóch prostopadłych do siebie stojących fal światła, uzyskanych za 
pomocą odpowiednio przygotowanych wiązek lasera. JednakŜe duŜym problemem 
tego eksperymentu była zmienność róŜnicy faz między wiązkami. Wynika ona  
z niestabilności układu, względnie niewielkiej, ale na tyle duŜej, aby powodować 
znaczne zmiany w wypadkowym wzorze interferencyjnym światła. Eksperymentalnie 
objawia się to jako „płynięcie” całego wzoru oraz względne zmiany połoŜenia 
ekstremów potencjału. Niedługo potem grupa Grynberga opracowała nowy sposób na 
otrzymanie dwuwymiarowej sieci, w której mapa potencjału i polaryzacji światła jest 
niezaleŜna od zmian fazy wiązek [25]. Ich pomysł opierał się na fakcie, Ŝe 
utrzymanie tej samej topologii niezaleŜnie od zmian faz wiąŜe się z ograniczeniem 
liczby stopni swobody w układzie. Jeśli rozwaŜyć p  wiązek w przestrzeni  
n -wymiarowej ( np > ), liczba niezaleŜnych faz wynosi 1−p , a liczba niezaleŜnych 

wektorów translacji wynosi n . Tym samym dopóki spełniony jest warunek:  
 

1+= np  (16) 

 
zmiany faz są równoznaczne tylko z przesunięciami translacyjnymi.  
W eksperymencie tym do wytworzenia sieci 2D zastosowano układ trzech wiązek 
laserowych (rys. 8), dzięki czemu zmiany faz wiązek powodowały tylko globalne 
przesunięcia translacyjne całej sieci, a nie zmianę heksagonalnej topologii. 
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rys. 8 Układ trzech wiązek laserowych oraz odpowiadający im wzór interferencyjny sieci 2D, 
rysunek z [25]. 

 
 
Odpowiednio mniejsza ilość zastosowanych wiązek sieciowych daje, jak widać, 

względną stabilność fazy, co powoduje, Ŝe w dwóch wymiarach nietrudno jest 
otrzymać wszelkie wzory o trójkrotnej osi symetrii.  

Jednak zupełnie nowym sposobem na uzyskanie sieci ze stabilną fazą był 
pomysł opublikowany w pracy [26]. W eksperymencie tym uŜyto jednej wiązki, która 
odpowiednio rozdzielona na kostce polaryzacyjnej a następnie odbita za pomocą 
luster była źródłem powstawania dwóch (dla sieci 2D) lub trzech (dla sieci 3D) 
prostopadłych do siebie stojących fal światła (rys. 9). 

 

 
rys. 9 Schemat podziału wiązki na kostce polaryzacyjnej (PBS) i jej odbicia od kolejnych  
luster (L) w celu wytworzenia stabilnej sieci 2D. 

 
 
Istotą powyŜszego eksperymentu jest fakt, Ŝe wszystkie cztery fazy są 

wzajemnie od siebie zaleŜne, przez co wzór interferencyjny jest stabilny, a zmiany 
fazy powodują tylko przesuwanie się całej, niezmienionej sieci w płaszczyźnie. 
Konfiguracja ta posłuŜyła jako podstawa koncepcyjna niniejszej pracy i zostanie 
szczegółowo opisana w części eksperymentalnej (str. 57). 



 22 

III. Spektroskopowa diagnostyka sieci  

 

III.1. Wiadomości ogólne 
 
 
Spektroskopową diagnostykę atomów w pułapce magnetooptycznej moŜna 

prowadzić na róŜne sposoby. W większości przypadków sprowadza się ona do 
obserwacji rezonansów związanych z przejściami w spułapkowanych atomach. Na 
przestrzeni wielu lat badań zimnych atomów szczególnie często, a co waŜniejsze  
z powodzeniem, uŜywano głównie dwóch metod [23]. Pierwsza z nich to badanie 
fluorescencji poprzez wcześniejsze wzbudzenie odpowiednich poziomów 
energetycznych w atomach a następnie obserwację jedynie światła 
wypromieniowanego spontanicznie. Drugą z metod jest spektroskopia absorpcyjna, 
wykorzystująca słabą wiązkę laserową o skanowanej częstości, gdzie rejestruje się 
widmo absorpcyjne, czyli zmianę natęŜenia światła wiązki próbkującej w funkcji jej 
częstości. Spektroskopia ta została wykorzystana w niniejszej pracy. Obserwacji 
podlegały trzy rodzaje przejść ramanowskich: rezonanse odrzutu RIR, przejścia 
wibracyjne w sieciach i rezonanse ramanowsko-zeemanowskie. KaŜdy z tych 
procesów zostanie krótko omówiony w poniŜszych podrozdziałach. 
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III.2. Diagnostyka zimnych atomów bez sieci optycznych 
 
 
Aby móc swobodnie mówić o właściwościach sieci optycznych warto najpierw 

zastanowić się nad pewnymi zjawiskami charakterystycznymi dla zimnych atomów  
w pułapce MOT. Wiedząc, Ŝe są to atomy w formie gazowej, moŜna by wnioskować, 
Ŝe widma absorpcyjne będą obrazem prostych przejść pomiędzy wewnętrznymi 
stanami energetycznymi atomu stacjonarnego. Okazuje się jednak, Ŝe nie bez 
znaczenia jest takŜe ruch atomu, dający się obserwować w widmach jako tzw. 
rezonanse odrzutu RIR (ang. Recoil-Induced Resonances), opisywane szerzej m. in. 
w pracach [19, 17, 27, 28]. 

ZałóŜmy, Ŝe mamy do czynienia ze swobodnie poruszającym się 
dwupoziomowym atomem, na który oddziałują dwie wiązki laserowe o tej samej 
polaryzacji – pompująca oraz próbkująca, tworzące kąt θ. Z jednej z nich foton jest 
absorbowany a do drugiej emitowany w sposób wymuszony. Kierunek zmiany pędu 
atomu moŜemy wyznaczyć geometrycznie, tak jak pokazano na rys. 10 dla 
przypadku, gdy foton jest absorbowany z wiązki pompującej. 

 
 

 
rys. 10 Geometria wiązek pompującej (k) oraz próbkującej (kprobe) wraz z odpowiadającym im 
przekazem pędu atomu, rysunek z [17]. 

 
 

Wiemy, Ŝe kaŜda zmiana pędu p
r∆ wiąŜe się ze zmianą wektora falowego :k

r
∆  
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 to odpowiednio pęd początkowy i końcowy atomu, a k
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r

 to wektor falowy wiązki pompującej i wiązki próbkującej. Wiedząc, Ŝe 
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częstość lasera próbkującego jest zbliŜona do wartości częstości wiązki pompującej 
moŜemy zapisać: 

 

kkprobe

rr
≈ . (18) 

 
W takim wypadku zmiana wektora falowego ∆k, a co za tym idzie, zmiana 

pędu ∆p atomu, zachodzi zawsze w kierunku prostopadłym do dwusiecznej kąta θ 
(rys. 10). Wykonując proste przekształcenia moŜemy wyznaczyć p

r∆ : 
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PowyŜszy proces zmiany pędu atomu moŜemy traktować jako ramanowskie 

przejście pomiędzy dwoma stanami pędowymi. Ze względu na fakt, iŜ poziomy 
pędowe swobodnego atomu stanowią kontinuum, przejścia indukowane przez parę 
wiązek moŜemy przedstawić na paraboli zaleŜności energii kinetycznej atomu od 
wartości rzutu jego pędu na kierunek prostopadły do dwusiecznej kąta θ między 
wiązkami (p┴) (rys. 11). Na tym rysunku wielkość kółek ilustruje populację stanu  
o danej energii i pędzie. 

Wiemy juŜ, w jaki sposób zachodzi zmiana pędu w atomie pod wpływem 
oddziaływania z dwiema wiązkami lasera o bliskich częstościach. Podczas 
opisywanych w tej pracy eksperymentów częstość wiązki pompującej była ustalona, 
natomiast wartość częstości wiązki próbkującej zmienna. Dla takiego przypadku, 
kiedy częstość wiązki próbkującej jest mniejsza od wiązki pompującej, mówimy  
o ujemnym odstrojeniu 0<=− δωωprobe , a gdy jest większa to mówimy  

o odstrojeniu dodatnim 0>=− δωωprobe . 
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rys. 11 Parabole energii kinetycznej atomu w zaleŜności od jego pędu. Przypadek (a) gdy 
wzbudzenie następuje pod wpływem wiązki pompującej, (b) pod wpływem wiązki próbkuj ącej. 
Rysunek z [17]. Wielkość kółek ilustruje populację stanu o danej energii i pędzie. 

 
 
Przy odstrojeniu ujemnym wiązki próbkującej, w wyniku absorpcji wiązki 

pompującej, pewna populacja atomów o pędzie początkowym pi wzbudzana jest do 
wyŜszych poziomów energetycznych. Następnie poprzez emisję wymuszoną, pod 
wpływem oddziaływania z wiązką próbkującą, atom osiąga niŜszy poziom 
energetyczny. W wyniku tych dwóch procesów stan pędowy atomu zmienia się na 
pi+∆p. Sytuację tę przedstawiono schematycznie na rys. 11a. Równoległym do tej 
sytuacji jest proces wzbudzenia przez wiązkę próbkującą atomów o pędzie pi+∆p do 
wyŜszego stanu oraz emisji wymuszonej pod wpływem wiązki pompującej. Jednak  
w przypadku termicznego obsadzenia stanów dominujący jest proces pierwszy, ze 
względu na znak róŜnicy obsadzeń rozwaŜanych stanów. Analogicznie zachowują się 
atomy poddane oddziaływaniu z wiązką próbkującą odstrojoną dodatnio (rys. 11b),  
z tą róŜnicą, Ŝe procesem dominującym jest wzbudzenie atomów przez wiązkę 
próbkującą i emisja wymuszona pod wpływem wiązki pompującej.  

Analizując powyŜszy rysunek naleŜy równieŜ zwrócić uwagę na fakt, Ŝe 
oddziaływanie atomu z wiązkami laserowymi prowadzi nie tylko do zmiany pędu 
atomu, ale takŜe do zmiany jego energii kinetycznej, co moŜe być nie bez znaczenia 
w przypadku rozwaŜania termicznych obsadzeń poziomów energetycznych. 
Dodatkowo warto podkreślić, Ŝe w wyniku opisanych powyŜej przejść 
ramanowskich, rzut pędu atomu p┴ zawsze rośnie co do wartości bezwzględnej, 
niezaleŜnie od znaku odstrojenia δ. 
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MoŜna pokazać, Ŝe sygnał rezonansu odrzutu jest pochodną rozkładu pędów atomów 
[17]. Przy załoŜeniu termicznego rozkładu populacji atomów zgodnego z rozkładem 
Maxwella-Boltzmana, pochodzący od RIR jest pochodną funkcji Gaussa: 
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gdzie m to masa cząstek, T – ich temperatura, k - długość wektora falowego. Dlatego 
pomiar rezonansów odrzutu jest waŜnym źródłem informacji na temat atomów  
w pułapce MOT [3, 4, 5]. 

W szczególności zaleŜność (23) moŜe być wykorzystana do wyznaczenia 
temperatury atomów. OtóŜ temperatura T spełnia zaleŜność: 
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gdzie w to szerokość sygnału. Wyraźnie widać, Ŝe temperatura zimnych atomów 
związana jest z szerokością w. Zastępując wszystkie niezmienne podczas 
eksperymentu wielkości za pomocą jednej stałej C=776,7717 µK/MHz2, a szerokość 

rezonansu wyraŜając odpowiednio jako wartość 2/w=ε , moŜemy zapisać: 
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Podsumowując, rezonansowe przejścia RIR są ramanowskimi przejściami 

pomiędzy róŜnymi stanami pędowymi atomów, podczas których stany energii 
wewnętrznej atomów pozostają niezmienione. Ze względu na fakt, Ŝe próbkowany 
jest kierunek, wzdłuŜ którego następuje przekaz pędu (kierunek prostopadły do 
dwusiecznej kąta θ), układ eksperymentalny został skonfigurowany w taki sposób, 
aby móc uzyskać jednocześnie sygnał pochodzący od przekazu pędu dla kąta θ oraz 
dla kąta 1800-θ (poprzez odbicie wiązki pompującej). PoniŜej (rys. 12) przedstawiono 
schematycznie oddziaływanie wiązki próbkującej i pompującej dla obu kątów oraz 
odpowiadający tym kątom kierunek przekazu pędu w atomach. RóŜny kierunek 
przekazu pędu wiąŜe się z róŜnym kierunkiem próbkowania swobodnych atomów.  
W konfiguracji przedstawionej na rys. 12a próbkowany jest kierunek równoległy do 
kierunku wiązek, natomiast w drugiej konfiguracji (rys. 12b) próbkowany jest 
kierunek prostopadły do kierunku wiązek. Tym samym, zgodnie z równaniem (25) 
atomom o tej samej temperaturze, próbkowanym na oba sposoby, odpowiadają 
widma o róŜnej szerokości. Na rysunku przedstawiono przykładowe krzywe 
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absorpcyjne odpowiadające dwóm róŜnym konfiguracjom wiązek: rys. 13a dla 
wiązek prawie przeciwbieŜnych tworzących kąt 180o–θ, rys. 13b dla wiązek prawie 
współbieŜnych tworzących kąt θ. W eksperymencie rejestrowano widma absorpcyjne 
RIR od pojedynczej wiązki pompującej i prawie przeciwbieŜnej próbkującej 
(obserwując szeroki sygnał RIR) lub uŜywając dwóch wiązek pompujących na raz, 
pod kątem θ oraz drugiej pod kątem 180-θ do wiązki próbkującej (obserwowano 
sygnał będący złoŜeniem szerokiego i wąskiego sygnału RIR). Druga z tych 
konfiguracji słuŜyła takŜe do badania atomów w sieciach jednowymiarowych, co 
zostanie omówione w kolejnym rozdziale. 

 
 

 

ba 

 
rys. 12 Oddziaływanie wiązki pompującej i próbkuj ącej na atom wraz z kierunkiem przekazu 
pędu w zaleŜności od kąta między nimi zawartego, rysunek z [29]. 
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rys. 13 Przykładowe wykresy absorpcyjne rezonansu RIR (a) dla wiązek prawie 
przeciwbieŜnych, tzw. szeroki RIR, (b) dla wiązek prawie współbieŜnych, tzw. wąski RIR. 
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III.3. Diagnostyka zimnych atomów w obecności sieci optycznych 
 
 
 
W ogólności, o sieciach optycznych moŜemy mówić gdy mamy do czynienia  

z minimami potencjału, w których mogą gromadzić się atomy, wytworzonymi 
poprzez odstrojone wiązki lasera. Pierwsze widma absorpcyjne dla sieci 
jednowymiarowych zostały opublikowane w [27]. Jednowymiarowa sieć, będąca 
wynikiem oddziaływania przeciwbieŜnych wiązek sieciowych, była badana metodą 
spektroskopii z wiązką próbkującą (rys. 14). Obserwowane przejścia energetyczne są 
przejściami ramanowskimi pomiędzy odpowiednimi stanami wibracyjnymi atomów 
uwięzionych w minimach potencjału. 

 
 

 
rys. 14 Układ dwóch wiązek pompujących i wiązki próbkuj ącej dla sieci jednowymiarowych, 
rysunek z [29]. 

 
 
Z powodu istnienia róŜnic w wielkości populacji róŜnych stanów wibracyjnych, 

w przypadku obsadzenia termicznego wymuszony proces Ramana powoduje 
wzmocnienie wiązki próbkującej gdy spełniony jest warunek vp Ω=− ωω , gdzie vΩ  

jest odległością między stanami wibracyjnymi układu. Natomiast dla warunku 

vp Ω=− ωω  obserwujemy silną absorpcję. Przykładowe widmo teoretyczne, 

zawierające tylko przyczynek od ruchów oscylacyjnych atomów w sieciach, 
przedstawia rys. 15. Widać na nim, Ŝe dla odstrojenia δ<0 dochodzi do wzmocnienia 
wiązki próbkującej, natomiast dla δ>0 – do jej osłabienia. Dodatkowo warto zwrócić 
uwagę, Ŝe dla kaŜdego z tych procesów pojawiają się dwa piki. Są one związane  
ze zmianą liczby wibracyjnej o jeden (tzw. pierwsza harmoniczna) oraz zmianą liczby 
wibracyjnej o dwa (tzw. druga harmoniczna). 
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rys. 15 Przykładowe widmo absorpcyjne przejść oscylacyjnych dla układu sieci 1D. 
Przerywanymi liniami zaznaczono odpowiednio rezonanse pochodzące od pierwszej i drugiej 
harmonicznej. 

 
 
Analiza kształtu widm sieciowych została przeprowadzona w pracy [17]. Warto 

zauwaŜyć, iŜ kształt widm sieciowych zaleŜy silnie od odległości pomiędzy 
odpowiednimi poziomami, która dla potencjału anharmonicznego nie jest stała. Tak 
wymodelowane widmo, z uwzględnieniem zróŜnicowanej liczby obsadzeń róŜnych 
poziomów energetycznych jest dobrym przybliŜeniem tego, co moŜna zaobserwować 
eksperymentalnie. Jednak w naszym przypadku moŜliwa jest uproszczona analiza 
rejestrowanych widm, poprzez przybliŜenie łącznie wszystkich przejść ze zmianą 
liczby wibracyjnej o 1 (lub 2) przez jeden rezonans lorenzowski, tak jak to opisano  
w rozdziale poświęconym analizie widm sieciowych (str. 49). 

Ze względu na to, iŜ atomy są uwięzione tylko w jednym kierunku, a wiązka 
próbkująca moŜe oddziaływać z wiązką pompującą oraz idącym tym samym torem 
jej odbiciem, oprócz rezonansów pochodzących od sieci optycznych, moŜemy 
obserwować takŜe rezonanse odrzutu. Z geometrii wiązek moŜemy wnioskować, Ŝe 
wąski sygnał RIR będzie pochodził od wszystkich atomów w pułapce MOT (wąski 
rezonans próbkuje kierunek prostopadły do dwusiecznej kąta θ, a więc w przybliŜeniu 
kierunek prostopadły do biegu wiązki pompującej, czyli kierunek równoległy do 
„rynienek” potencjału, gdzie atomy nie są związane przez sieci). Szeroki rezonans 
RIR, z kolei, daje informacje od atomów swobodnych w pułapce MOT, 
nieuwięzionych w dołkach sieci. Tym samym liczba wszystkich atomów w pułapce 
MOT jest związana z polem powierzchni pod wykresem absorpcyjnym wąskiego 
rezonansu RIR, a liczba atomów swobodnych z polem pod wykresem szerokiego 
RIRu. Jak duŜo atomów znajduje się w sieciach moŜemy wyznaczyć jedynie 
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procentowo jako róŜnicę pomiędzy liczbą wszystkich atomów w pułapce, a liczbą 
atomów swobodnych. 

Warto dodać, Ŝe widma rejestrowane w sieciach dwuwymiarowych będą 
wyglądać analogicznie jak te wymodelowane dla jednego wymiaru, z tą róŜnicą, Ŝe 
wiązka próbkująca, propagująca w płaszczyźnie sieci 2D, nie będzie skanować 
kierunku, w którym atomy są niezwiązane siecią. MoŜna się spodziewać, Ŝe 
obserwowany w widmach sieci 2D, wąski oraz szeroki RIR będzie pochodził tylko od 
atomów, które nie są związane siecią z powodu posiadania zbyt duŜej energii 
kinetycznej. 
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III.4. Rezonans ramanowsko – zeemanowski 
 
 
Atom oddziałujący z dwiema falami świetlnymi moŜe doznawać 

rezonansowych przejść Ramana związanych ze zmianą pędu. W szczególnym 
przypadku, gdy polaryzacje obu wiązek są jednakowe, przejścia takie nie powodują 
zmiany magnetycznej liczby kwantowej atomu (m) i prowadzą do rejestracji 
rezonansów RIR, omówionych juŜ we wcześniejszym rozdziale (str. 23). Jednak, jak 
opisano w części doświadczalnej, dla niektórych konfiguracji obserwowano widma 
absorpcyjne odpowiadające zmianom m, związane z rezonansem ramanowsko–
zeemanowskim tzw. RZR (ang. Raman–Zeeman Resonances).  

Gdy wiązki światła są tak spolaryzowane, Ŝe atomy podlegają wzbudzeniu 
światłem wiązki pompującej o polaryzacji π  oraz wymuszonej emisji wywołanej 
przez światło wiązki próbkującej o polaryzacji ±σ , to pod wpływem takiego 
oddziaływania magnetyczna liczba kwantowa atomu będzie ulegała zmianom , jak to 
zaznaczono na rys. 16. Analogicznie proces ten będzie przebiegał dla absorpcji 
światła wiązki próbkującej, a emisji wymuszonej przez światło wiązki pompującej. 
Problem rezonansów RZR został szerzej omówiony w [17]. 

 
 

 
rys. 16 Schemat przejść RZR, szeroką strzałką oznaczono wiązkę pompującą, a wąską wiązkę 
próbkuj ącą. 
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IV. Układ do świadczalny 
 

IV.1.Wiadomości ogólne 
 
 
Niniejsza praca poświęcona jest realizacji sieci optycznych w pułapce 

magnetooptycznej. Na eksperymentalną realizację pułapki składają się następujące 
elementy: 

• układ komory próŜniowej ze źródłem atomów rubidu 85Rb 
• układ cewek magnetycznych w układzie anty– helmholtzowskim 
• układ laserów pułapkujących i próbkującego. 

Opisywany układ jest efektem wieloletniej pracy Grupy Optyki Kwantowej  
i Nieliniowej w ramach działalności Zakładu Fotoniki. Przez wiele lat układ ten 
ulegał ciągłym przebudowom i zmianom, w zaleŜności od prowadzonych badań.  
Ze względu na zamieszczony w pracy [18] szczegółowy opis układu laserów i pompy 
próŜniowej, poniŜej szerzej opisane zostaną jedynie te elementy, które uległy zmianie 
w stosunku do tej konfiguracji. 

Chłodzenie i pułapkowanie atomów rubidu odbywa się w niewielkiej szklanej 
komorze próŜniowej o stałym ciśnieniu 10-9 mbar, podtrzymywanym przez pompę 
jonową, otoczonej parą cewek magnetycznych. Dostęp do komory moŜliwy jest od 
kaŜdej strony, co bardzo ułatwia swobodne doprowadzenie odpowiedniej liczby 
wiązek laserowych. Dodatkowo ustawienie takie pozwala na obserwowanie atomów 
za pomocą kamer, które zostały umieszczone jak na rysunku poniŜej (rys. 17). Ta 
moŜliwość była bardzo istotna podczas budowania i tworzenia nowej konfiguracji do 
otrzymywania sieci 2D. Pozwoliła ona na prawidłowe wyjustowanie wiązek 
laserowych oraz ich ciągłą kontrolę podczas trwania eksperymentu poprzez 
obserwację fluorescencji wiązek (justowanie zostało omówione szerzej na stronie 57). 
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rys. 17 Zdjęcie układu doświadczalnego w okolicach komory próŜniowej z wyróŜnionymi 
kamerami do obserwacji chmury atomów. 

 
 
Głównym laserem w układzie jest tzw. laser master, który posiada zewnętrzny 

rezonator z siatką dyfrakcyjną oraz elementem piezoelektrycznym, pozwalającym na 
przestrajanie częstości [30]. Jest on stabilizowany na częstości ftrap za pomocą 
bezdopplerowskiej spektroskopii nasyceniowej na atomach rubidu. Jest to moŜliwe 
dzięki przesunięciu częstości lasera przez modulator akustooptyczny AOM0 o f0, 
przez co uzyskiwana jest częstość rezonansowa fCO24, która jest aktywnie 
stabilizowana w układzie sprzęŜenia zwrotnego. Schemat przedstawiający układ 
laserów oraz częstości wiązek w pułapce MOT przedstawia rys. 18 i rys. 19. 

Światło lasera master wymusza pracę lasera pułapkującego oraz próbkującego, 
natomiast pozostała część wiązki uŜywana jest jako wiązka pompująca 
(wykorzystana w dalszej części m.in. jako wiązka sieciowa). Taki układ laserów 
pozwala na synchronizację fazową wszystkich trzech wiązek oraz ich odpowiednie 
wzmocnienie. Dzięki temu przy zastosowaniu spektroskopii ramanowskiej w 
rejestrowanych widmach moŜna obserwować ultrawąskie struktury o szerokości 
kilkunastu kHz, podczas gdy szerokość spektralna laserów jest rzędu 1 MHz. 

W czasie eksperymentu wymieniono diodę lasera pułapkującego na diodę 
SHARP GH0781JA2C o mocy nominalnej 120mW. Zazwyczaj w doświadczeniu 
uŜywano uŜywano mocy wiązki próbkującej 2–3 µW, wiązki repompującej 150 µW, 
wiązki sieciowej 1 mW i 2 mW. 
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rys. 18 Schemat struktury nadsubtelnej linii D2 dla atomu 85Rb i częstości laserów 
wykorzystanych w eksperymencie, rysunek z [17]. 

 
 

 
rys. 19 Schemat układu laserów oraz odpowiadających im częstości , rysunek z [17]. 
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IV.2. Wzór interferencyjny o niezmiennej topologii 
 
 
Jak juŜ wspomniano w rozdziale II.3., opisywany w tej pracy eksperyment 

został oparty na koncepcji zaproponowanej w [26]. Bieg wiązek wraz z kierunkami 
ich polaryzacji przedstawia schemat na rys. 20. W artykule tym wyliczając wektor 
wypadkowego pola elektrycznego E

r
 pokazano, Ŝe taka konfiguracja pozwala na 

otrzymanie sieci dwuwymiarowych ze stabilną fazą. Jak zostanie pokazane  
w kolejnych rozdziałach, jest to jeden z przypadków badanych w niniejszej pracy 
sieci dwuwymiarowych. PoniŜej zaprezentowano obliczenia dla tej konfiguracji, 
dowodzące, Ŝe kształt wzoru interferencyjnego ma niezmienną w czasie topologię. 
Analogiczne obliczenia moŜna by przedstawić dla innych konfiguracji, jednak 
wszystkie prowadziłyby do tego samego wniosku, Ŝe zmiany faz wiązek nie 
powodują zmiany kształtu wzoru interferencyjnego, a jedynie jego przesuwanie. 

 
 

 
 

rys. 20 Schemat podziału wiązki laserowej w celu otrzymania stabilnych sieci 2D, wraz z ich 
polaryzacją zaznaczoną strzałkami. Na rysunku oznaczono lustra jako L1, L2, L3, L4. 
Dodatkowo duŜą Ŝółtą strzałką oznaczono kierunek wiązki próbkuj ącej uŜywanej w 
doświadczeniu. 

 
 
Kiedy polaryzacja wszystkich wiązek jest liniowa i równoległa do płaszczyzny 

sieci, czyli tak jak na rys. 20, wektory pola elektrycznego kolejnych przeciwbieŜnych 
wiązek moŜemy zapisać: 
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gdzie k jest długością wektora falowego, x̂  i ŷ  to wektory jednostkowe, natomiast iφ  

to faza i-tej wiązki laserowej. Numerację wiązek i ich faz przyjęto zgodnie z rys. 20. 
Chcąc otrzymać wypadkowe pole elektryczne zsumowano wszystkie wektory 

pola elektrycznego pochodzące od pojedynczych wiązek. Po wyciągnięciu wspólnego 
czynnika przed nawias i skorzystaniu z definicji funkcji cosinus, rozdzielając część 
przestrzenną od części czasowej otrzymujemy dwie prostopadłe fale stojące: 
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Zmiany fazy części przestrzennej prowadzą jedynie do przesuwania się  
w płaszczyźnie całego wzoru interferencyjnego. Dlatego w celu analizy zmian wzoru 
z upływem czasu, uproszczono powyŜszą formułę pomijając w kolejnych 
rozwaŜaniach fazy przestrzenne. Tym samym wypadkowe pole E

r
 ma postać: 
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Wprowadzamy fazę względną Φ  pomiędzy dwiema falami stojącymi: 
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otrzymując: 
 

( ) ( ) ( ) ..ˆcosˆcos
2

exp
2

expexp 34
0 ccxkyykxtiEE +







 +







Φ







 += φφω
r

 (30) 

 



 37 

Dodatkowo naleŜy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe w omawianej konfiguracji wiązka 
numer 4 jest odbitą przez dwa lustra (L1 i L2) wiązką numer 1, natomiast wiązka 
numer 2 jest odbitą wiązką numer 3. Tak więc wiązki 1 i 4 oraz 2 i 3 są ze sobą 
powiązane poprzez róŜnicę fazy kd  związaną z przebytą drogą d  od środka układu 
O przez lusterka L1 i L2 z powrotem do środka O. Dzięki temu fazy wiązek 2 i 4 
moŜemy wyrazić przez zaleŜności: 

 
kd+= 32 φφ  

kd+= 14 φφ . (31) 

 
Taki zapis pozwala zauwaŜyć, Ŝe faza względna Φ  zeruje się niezaleŜnie zarówno od 
wartości poszczególnych faz iφ , jak i od odległości d : 

 

( ) ( ) 0
2
1

2
1

13314321 =−−−++=−−+=Φ kdkd φφφφφφφφ . (32) 

 
Tym samym pokazano, Ŝe zaproponowana konfiguracja pozwala na otrzymanie 

niezmiennego w czasie wzoru interferencyjnego, który niezaleŜnie od zmian fazy 
spowodowanych np. drganiem luster, zmienia jedynie swoje połoŜenie  
w płaszczyźnie, a nie kształt, tym samym umoŜliwiając stabilne lokalizowanie 
atomów. 



 38 

IV.3. Modelowanie róŜnych konfiguracji eksperymentu 
 
 
RozwaŜania poprzedniego rozdziału dały informację na temat zmian faz 

zachodzących w dwuwymiarowej sieci optycznej, ale nie na temat kształtu 
potencjału. OtóŜ interferencja wiązek światła o róŜnych polaryzacjach prowadzi do 
powstania odmiennych wzorów interferencyjnych. Modelowanie trzech róŜnych 
konfiguracji przedstawionych na rys. 21 pokazało, Ŝe nie kaŜdy układ polaryzacji 
prowadzi do otrzymania „prawdziwych” jam w sieci. Obliczenia i ich wizualizacje 
przeprowadzono w programie Wolfram Mathematica 6.0. Wyliczone maksymalne 
natęŜenie światła jest róŜne dla róŜnych konfiguracji, więc dla lepszej wizualizacji 
poniŜej prezentowane wykresy zostały narysowane dla róŜnych zakresów natęŜenia 
światła. 

 
 
 

 
rys. 21 Schemat wiązek wraz z ich polaryzacją. Polaryzację równoległą do płaszczyzny sieci 
oznaczono strzałkami, a prostopadłą kropkami. Dodatkowo cieńszą Ŝółtą strzałką oznaczono 
kierunek wiązki próbkuj ącej uŜywanej w doświadczeniu. 

 
 
Przedstawione schematycznie na powyŜszym rysunku układy są otrzymywane 

poprzez rozdzielenie jednej wiązki pompującej na dwie (przez kostkę polaryzacyjną) 
oraz następnie odbicie wiązek lusterkami. Sytuacje (b) i (c) moŜna uzyskać dzięki 
odpowiedniemu wstawieniu płytki półfalowej za kostką polaryzacyjną. Ustawienie 
elementów optycznych zostanie omówione szerzej w rozdziale opisującym 
eksperymentalną realizację sieci 2D na stronie 57. 

NaleŜy jedynie nadmienić, Ŝe konfiguracja przedstawiona na rys. 21a jest 
układem bez wstawionej płytki półfalowej za kostką polaryzacyjną. Wzór 
interferencyjny otrzymany poprzez oddziaływanie wiązek o mieszanej polaryzacji 
równoległej i prostopadłej do płaszczyzny sieci został zaprezentowany na rys. 22. 
Widać, Ŝe taki układ nie daje „górek” i „dołków” a jedynie „rowki”, w których 
analogicznie jak dla sieci jednowymiarowych, ruch skwantowany jest tylko w jednym 
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kierunku. Tym samym, konfiguracja ta mogłaby by być ciekawa ze względu na 
badania sieci jednowymiarowych, jednak okazała się mało interesująca pod 
względem badania zachowań atomów w sieciach dwuwymiarowych i nie badano jej 
doświadczalnie. 

 
 

 
 

rys. 22 Wzór interferencyjny otrzymany dla wiązek o polaryzacji „mieszanej” dla zakresu 
dwóch długości fali (przedział od 0 do 4π). Na osi pionowej zaznaczono natęŜenie I  w jednostkach 
umownych. 

 
 
 
 
 
 

IV.3.1. Sieci 2D dla konfiguracji o polaryzacji wiązek równoległej do 
płaszczyzny sieci – modelowanie 

 
Aby sprawdzić, jak wyglądają wzory interferencyjne dla róŜnych konfiguracji 

eksperymentu i następnie zinterpretować poprawnie wyniki doświadczalne 
przeprowadzono obliczenia dla wiązek o polaryzacji równoległej do płaszczyzny 
sieci (rys. 21b). Obliczony wzór interferencyjny przedstawia rys. 23. 

W takiej konfiguracji polaryzacja wiązek jest prostopadła względem siebie. Jak 
pokazano na rys. 23, wzór interferencyjny przyjmuje kształt „górek” i „dołków”, co 
daje skwantowany ruchu atomów w dwóch kierunkach. Na podstawie wiadomości  
z rozdziału na temat diagnostyki sieci optycznych (str. 28) wiemy, Ŝe w widmach 
rejestrowanych w takim układzie moŜemy spodziewać się braku rezonansów RIR od 
atomów znajdujących się w sieciach. PoniewaŜ rezonans odrzutu pochodzi tylko od 
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atomów poruszających się swobodnie w kierunku próbkowania, sygnał RIR będzie 
pochodził jedynie od atomów o energiach zbyt duŜych, aby mogły być one 
zlokalizowane w sieci. 

 
 
 

  
 

rys. 23 Wzór interferencyjny otrzymany dla wiązek o polaryzacji równoległej do płaszczyzny 
sieci dla zakresu dwóch długości fali (przedział od 0 do 4π). Na osi pionowej zaznaczono 
natęŜenie I  w jednostkach umownych. 

 
 
Warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe dołki tak zbudowanej sieci 2D są głębsze niŜ 

dołki sieci jednowymiarowej o tej samej polaryzacji (porównanie sieci 1D i 2D 
zaprezentowano na rys. 24). Dla tych samych warunków, obliczone maksimum sieci 
jednowymiarowej wynosi 2 j.u., a głębokość sieci 2D sięga aŜ do 4 j.u. . Sugeruje to, 
Ŝe mogłyby istnieć takie atomy, które przy tej samej temperaturze (energii 
kinetycznej), nie będą uwięzione w sieci 1D, ale będą lokalizowane przez sieć 
dwuwymiarową. Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe kształt sieci jedno- i dwuwymiarowych 
jest zupełnie inny. Co więcej sieć 2D ma pewne punkty o kształcie siodłowym, dzięki 
którym atomy mogą przechodzić z jednego dołka do drugiego w łatwiejszy sposób 
niŜ pokonując maksymalną barierę potencjału sieci. Tak więc są miejsca, gdzie 
głębokość względna sieci jest mniejsza niŜ 4 j.u. . Kwestia ta będzie dyskutowana w 
rozdziałach poświęconych części eksperymentalnej (str. 57). 

Ze wzoru (28) widać, Ŝe w sieciach o polaryzacji wiązek równoległej do 
płaszczyzny sieci, polaryzacja światła jest wszędzie liniowa (rys. 25).  
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rys. 24 Porównanie wzoru interferencyjnego dla sieci (a) jednowymiarowych, (b) 
dwuwymiarowych o polaryzacji równoległej do płaszczyzny sieci, otrzymany dla zakresu jednej 
długości fali (przedział od 0 do 2π). Na osi pionowej zaznaczono natęŜenie I  w jednostkach 
umownych. Po prawej stronie mapa natęŜenia, najjaśniejsze miejsca to maksimum, a 
najciemniejsze to minimum potencjału, natęŜenie zaznaczone za pomocą konturów co 0,5 j.u. 

 
 
 
 

b

a 
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rys. 25 Mapa natęŜenia wraz z zaznaczonymi wektorami polaryzacji dla wzoru interferencyjnego 
konfiguracji o polaryzacji wi ązek równoległej do płaszczyzny sieci. Zakres odpowiada dwóm 
długościom fali (od 0 do 4π). Najjaśniejszym kolorem oznaczono minima a najciemniejszym 
maksima potencjału. 

 
 
 
 

IV.3.2. Sieci 2D dla konfiguracji o polaryzacji wiązek prostopadłej do 
płaszczyzny sieci – modelowanie 

 
Przeprowadzono takŜe obliczenia dla konfiguracji, gdzie polaryzacje wiązek są 

względem siebie równoległe, tzw. pin-ball, a jednocześnie prostopadłe do 
płaszczyzny sieci, jak na rys. 21c. Otrzymany wzór interferencyjny przedstawiono na 
rys. 26. 
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rys. 26 Wzór interferencyjny otrzymany dla konfiguracji pin–ball dla zakresu dwóch długości 
fali (przedział od 0 do 4π). Na osi pionowej zaznaczono natęŜenie I  w jednostkach umownych. 

 
 
Taki wzór interferencyjny przyjmuje postać płaszczyzny stałego natęŜenia,  

z której „wyrastają” regularnie rozmieszczone maksima. Widać, Ŝe dla tego 
przypadku nie otrzymuje się dołków sieci, jednak ruch atomów w takim otoczeniu 
będzie skwantowany nie tylko dla tych, które znajdą się dokładnie pomiędzy dwoma 
maksimami. ChociaŜ w układzie takim będzie duŜo atomów poruszających się w 
dolinach w sposób kwasi–swobodny, to tak naprawdę ruch ich będzie sprowadzał się 
do odbić od „górek”. Symulację takiego ruchu zaprezentowano w artykule [31].  
W pełni swobodne będą jedynie te atomy, które będą poruszać się w „tunelach” 
pomiędzy maksimami, pod kątem 45o do kierunku wiązek. Ze względu na ułoŜenie 
tych rowków, atomy te będą próbkowane przez pary wiązek tworzące kąt 90o stopni. 
Zgodnie z równaniem (23), rejestrowany rezonans odrzutu będzie charakteryzował 
się mniejszą szerokością niŜ dla kąta 1800 pomiędzy wiązkami przy tej samej 
temperaturze. Podsumowując, w analizie widm absorpcyjnych moŜna się spodziewać 
zarówno przyczynku sieciowego w postaci pików wibracyjnych, jak i pochodzących 
od atomów swobodnych rezonansów RIR.  

Dodatkowo trzeba zauwaŜyć, Ŝe dla takiej konfiguracji natęŜenie w maksimum 
jest względnie duŜe: dla tego samego natęŜenia wiązek sieciowych jak  
w przypadkach rozwaŜanych powyŜej otrzymuje się 8 j.u. . W takim razie dla 
najniŜszych temperatur moŜemy przewidywać, iŜ atomów zupełnie swobodnych  
(o energii większej, niŜ „wysokość” maksimów) nie będzie lub będzie ich niewiele 
(w stosunku do liczby atomów o energii kinetycznej na tyle małej, Ŝe mogą one 
znajdować się w sieci i w stosunku do liczby atomów swobodnych w tej samej 
temperaturze w sieciach o polaryzacji wiązek równoległej do płaszczyzny sieci). 
Model natęŜenia dla sieci 2D pin-ball został zaprezentowany na rys. 27. 
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rys. 27 Wzór interferencyjny otrzymany dla zakresu jednej długości fali (przedział od 0 do 2π). 
Na osi pionowej zaznaczono natęŜenie I  w jednostkach umownych. Po prawej stronie mapa 
natęŜenia, najjaśniejsze miejsca to maksimum, a najciemniejsze to minimum potencjału, 
natęŜenie zaznaczono za pomocą konturów co 0,5 j.u. 
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IV.4. Przygotowanie układu do eksperymentu i diagnostyczne 
wyniki dla sieci jednowymiarowych 

 
 
Układ pułapki magnetooptycznej uŜywany do wytworzenia dwuwymiarowych 

sieci jest tym samym układem co opisany w pracy [18], jednak fakt wymiany diod  
w laserze master i w laserze pułapkującym oraz zmiana przesłony filtrującej wiązkę 
pułapkującą moŜe nieznacznie wpływać na zmianę warunków pracy pułapki MOT. 
Aby mieć pewność co do poprawności działania układu, przeprowadzono serie 
pomiarów w trzech konfiguracjach: z pojedynczym i podwójnym przebiegiem wiązki 
pompującej oraz z podwójnym przebiegiem wiązki próbkującej, analizując je  
w sposób analogiczny jak w pracy [18]. 

 
 

 
rys. 28 Schemat biegu wiązki pompującej (szeroka czerwona strzałka) oraz próbkującej (wąska 
Ŝółta strzałka) wraz z ich polaryzacjami w konfiguracjach uŜywanych w eksperymencie. 

 
 
Na rys. 28a przedstawiony został układ z pojedynczym przebiegiem wiązki 

pompującej. Taki pomiar pozwalał na rejestrację widma absorpcyjnego związanego 
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tylko z rezonansem odrzutu pochodzącym od oddziaływania wiązki próbkującej i 
prawie przeciwbieŜnej wiązki pompującej. Sygnał taki, zgodnie z równaniem (25), 
pozwala wyznaczyć temperaturę atomów. 

Układ z odbitą wiązką pompującą (rys. 28b) słuŜył do wytworzenia sieci 
jednowymiarowych. Dla takiej konfiguracji przeprowadzono serię pomiarów dla 
róŜnych natęŜeń wiązki pułapkującej. 

Widma otrzymane dla odbitej wiązki próbkującej (rys. 28c) wykorzystano do 
kalibracji osi częstości. 

Kąt θ między wiązką próbkującą a pompującą we wszystkich pomiarach 
wynosił ok. 6o–8o. 

Analizę wyników uzyskanych w tych konfiguracjach zamieszczono poniŜej. 
 
 
 
 
 

IV.4.1. Kalibracja osi częstości 

 
Aby zarejestrować widma absorpcyjne nie wystarczy odpowiednia konfiguracja 

wiązek laserowych. Potrzebne jest jeszcze przemiatanie wiązki próbkującej  
w pewnym zakresie częstości. Takie zmiany częstotliwości wiązki próbkującej 
realizowane były poprzez zmiany napięcia podawanego na modulator akustooptyczny 
AOM-1 (rys. 20). Jednak aby wiedzieć, jaka wartość odstrojenia δ odpowiada 
danemu napięciu, naleŜało najpierw przeprowadzić kalibrację osi częstości. 

Wiemy, Ŝe widmo RIR jest antysymetryczne i w sytuacji równowagi 
termodynamicznej przyjmuje wartość zero dla zerowego odstrojenia od rezonansu. 
Rejestrując widma w układzie podwójnej próbki (rys. 28c) dla róŜnych wartości 
odstrojenia wiązki pompującej, obserwujemy zmiany połoŜenia środka widma 
względem zmian napięcia sterującego. Tym samym, zaniedbując wyraz wolny 
dopasowanej funkcji liniowej (na rys. 29 parametr A), moŜemy powiedzieć, jaka 
wartość odstrojenia δ odpowiada danemu napięciu podawanemu na AOM-1. Szerzej 
metoda ta została omówiona w [17, 18]. Uzyskaną tym sposobem zaleŜność δ(U) 
przedstawia poniŜszy wykres (rys. 29). 

Korzystając z tej kalibracji opracowano wszystkie omawiane w niniejszej pracy 
widma absorpcyjne. 
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rys. 29 Wykres kalibracji osi częstości oraz wyliczony współczynnik kalibracji, umoŜliwiaj ący 
przeliczanie napięcia podawanego na modulator akustooptyczny na wartość odstrojenia. 
Wartość błędów nie przekracza rozmiaru punktu. 

 
 
 
 

IV.4.2. Temperatura atomów 

 
RóŜnym mocom wiązek pułapkujących odpowiada róŜna temperatura atomów. 

Poznanie temperatury atomów umoŜliwia poprawną interpretację widm sieciowych 
oraz znacznie pomaga przy prawidłowym dopasowywaniu skomplikowanych 
wzorów sieciowych. Tym samym dla kaŜdej konfiguracji eksperymentu zawsze 
wyznaczano temperaturę atomów otrzymaną z widm zarejestrowanych w danej serii 
dla pojedynczego przebiegu wiązki pompującej (rys. 28a). 

Widma takie opracowano poprzez dopasowanie do nich krzywych postaci: 
 

2

2)0(

)0(00 w

xx

exxAxayy
−−

⋅−⋅−⋅+= , (33) 

 
gdzie y0 to stały poziom natęŜenia tła, a0 – zmiana tła z odstrojeniem,  
A – amplituda sygnału, x0 – przesunięcie środka sygnału względem zerowego 
odstrojenia, w – szerokość sygnału. Otrzymane krzywe zaprezentowano na 
wykresach (rys. 31). 

Ze względu na fakt, Ŝe dla danego kąta θ szerokość w zaleŜy tylko od 
temperatury atomów, korzystając z równania (25), wyliczono, jaka temperatura 
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odpowiada danemu natęŜeniu wiązki pułapkującej. Tę liniową zaleŜność pokazano na 
wykresie poniŜej (rys. 30). 
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rys. 30 ZaleŜność temperatury atomów od natęŜenia wiązki pułapkuj ącej oraz dopasowana 
metodą regresji liniowej prosta. 
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rys. 31 Wybrane trzy widma absorpcyjne dla pojedynczego przebiegu wiązki pompującej i 
prawie przeciwbieŜnej wiązki próbkuj ącej (kolor jasny szary) wraz z dopasowanymi krzywymi 
(kolor czarny). Przy kaŜdym widmie zaznaczono natęŜenie wiązek pułapkujących (Itrap). 
Widma są rysowane według róŜnej skali. 
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IV.4.3. Widma sieciowe 

 
Schemat układu z podwójnym przejściem wiązki pompującej został 

zamieszczony na rys. 28b. W przypadku, gdy natęŜenie wiązek sieciowych jest 
wystarczająco duŜe (czyli minima potencjału są odpowiednio głębokie), a natęŜenie 
wiązek pułapkujących (a więc i temperatura atomów) odpowiednio niskie, 
konfiguracja taka prowadzi do lokalizowania atomów w jednowymiarowych sieciach 
optycznych. PoniŜej przedstawiono wykresy widm absorpcyjnych dla takiej 
konfiguracji oraz dopasowane do nich krzywe teoretyczne, obliczone w sposób 
opisany poniŜej (rys. 32). 
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rys. 32 Widma absorpcyjne dla kolejnych wartości mocy wiązek pułapkujących dla konfiguracji 
podwójnego przejścia wiązki pompującej (kolor szary) wraz z dopasowanymi krzywymi (kolor 
czarny). Przy wykresach zaznaczono wartość natęŜenia wiązek pułapkujących (Itrap) oraz 
temperaturę atomów. Widma są rysowane według róŜnej skali. 
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Kształt sygnałów rejestrowanych w takiej konfiguracji jest bardzo 

skomplikowany. Składają się na niego nie tylko rezonanse odrzutu, generowane przez 
atomy poruszające się swobodnie w kierunku próbkowania, ale takŜe rezonanse 
wibracyjne, generowane przez atomy zlokalizowane w sieciach. Te ostatnie to 
złoŜenie wielu lorentzowskich przyczynków, z których kaŜdy pochodzi od innego 
przejścia wibracyjnego.. Ze względu na anharmoniczność potencjału odległości 
pomiędzy kolejnymi poziomami wibracyjnymi nie są jednakowe, a co za tym idzie, 
takie przejścia róŜnią się między sobą częstością. Dlatego aby dobrze odwzorować 
widmo naleŜałoby zastosować sumę wielu krzywych lorentzowskich, 
wycentrowanych na róŜnych częstościach wibracyjnych, co bardzo komplikowałoby 
dopasowanie takiej zaleŜności do danych doświadczalnych. Dodatkowo naleŜałoby 
uwzględnić przejścia ze zmianą liczby wibracyjnej o więcej niŜ 1, tzw. wyŜsze 
harmoniczne. Wiemy jednak [17], Ŝe ze względu na prawdopodobieństwa 
odpowiednich przejść wibracyjnych, w naszym przypadku w widmach widoczne są 
jedynie przejścia związane ze zmianą kwantowej liczby wibracyjnej o jeden 
(pierwsza harmoniczna) oraz o dwa (druga harmoniczna).  

Dokładniejsza analiza widm sieciowych została przedstawiona w [17]. Jednak 
w związku z tym, Ŝe w naszym przypadku najbardziej interesujące jest odwzorowanie 
kształtu widm, uproszczono funkcję dopasowania widma w obecności sieci do 
postaci, która dobrze je odzwierciedla i jest wystarczająco prosta w zastosowaniu: 
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Na powyŜszą funkcję, oprócz parametrów odpowiadających za dopasowanie tła, 
analogicznie jak w równaniu (33), składają się kolejno dwa człony pochodzące od 
rezonansów odrzutu oraz dwa człony związane z ruchem oscylacyjnym w sieciach. 
Tym samym moŜemy wyróŜnić kilka elementów składowych rejestrowanego 
sygnału: 

1. Rezonans odrzutu generowany przez prawie współbieŜne wiązki próbkującą i 
pompującą (sieciową), tzw. wąski RIR, który niesie informacje na temat 
swobodnego ruchu atomów w kierunku poprzecznym do kierunku wiązek 
pompujących. Jest to zarówno ruch atomów uwięzionych „rowkach” sieci jaki 
i atomów o energiach wyŜszych niŜ głębokość sieci. Tym samym wąski RIR 
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informuje o wszystkich atomach w pułapce MOT. Parametry mówiące o 
kształcie tego rezonansu to amplituda An i szerokość wn. 

2. Dla prawie przeciwbieŜnych wiązek próbkującej i pompującej otrzymujemy 
tzw. szeroki RIR, który próbkuje tylko atomy o energiach zbyt duŜych, aby 
mogły zostać złapane w sieci, a więc róŜnica liczby wszystkich atomów  
i liczby atomów poza sieciami moŜe dać względną liczbę atomów  
w zlokalizowanych sieciach. Parametry mówiące o kształcie tego rezonansu to 
amplituda Aw i szerokość ww. 

3. Skwantowany ruch atomów w sieciach daje przyczynki związane ze zmianą 
kwantowej liczby wibracyjnej. Z przyczyn omówionych powyŜej 
uwzględniono tylko pierwszą i drugą harmoniczną, a kaŜdą z nich 
modelowano jako pojedynczy rezonans lorenzowski. Parametry mówiące o 
kształcie i połoŜeniu pierwszej harmonicznej to amplituda Al, szerokość wl i 
wypadkowa częstość wibracyjna xl, natomiast o drugiej harmonicznej 
informują parametry: amplituda Alh, szerokość wl i wielokrotność częstości 
wibracyjnej k·xl, która daje średnią częstość drugiej harmonicznej. 

Tak jak wspominano w poprzednich rozdziałach, sygnały pochodzące od 
rezonansów odrzutu zawsze mogą dawać informację na temat temperatury atomów. 
Praktycznie jednak wąski RIR obarczony jest bardzo duŜym błędem związanym  
z pomiarem kąta między wiązkami. Do pomiarów temperaturowych wykorzystywano 
więc tylko parametry krzywej (33) dopasowanej do szerokiego rezonansu RIR, dla 
którego dokładność pomiaru kąta nie jest kluczowa. Rezonans ten rejestrowany był w 
osobnym przebiegu, tak jak to opisano w rozdziale IV.5. 

Warto bliŜej przyjrzeć się zachowaniu widm sieciowych w miarę obniŜania 
temperatury atomów. Wraz z malejącym natęŜeniem, a tym samym temperaturą, 
zmniejsza się bardzo szybko przyczynek pochodzący od atomów poza sieciami. 
Sytuacja ta została poglądowo zilustrowana na rys. 33, gdzie przedstawiono wykresy 
danych doświadczalnych oraz odpowiadające im rozdzielone funkcje pierwszej i 
drugiej harmonicznej oraz szerokiego rezonansu RIR. Świadczy to o tym, Ŝe sieci są 
bardzo silne, tzn. dołki potencjału są na tyle duŜe, Ŝe dysponując naszą aparaturą nie 
jesteśmy w stanie na tyle podnieść temperatury atomów, aby ich znaczna frakcja nie 
była lokalizowana w sieciach. Efekt ten moŜna zredukować „spłycając” sieć poprzez 
zmniejszenie natęŜenia wiązki sieciowej, jednak w niniejszym doświadczeniu nie 
udało się uzyskać sieci dla słabszej wiązki sieciowej.  

PowyŜsze jakościowe obserwacje zostały potwierdzone ilościowo poprzez 
zamieszczone poniŜej obliczenie procentowej liczby atomów w sieciach w stosunku 
do wszystkich atomów dla róŜnych natęŜeń wiązki pułapkującej. 
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rys. 33 Przykładowe widma absorpcyjne uzyskane dla sieci jednowymiarowych z narysowaną 
funkcj ą dopasowania rozdzieloną na część odpowiedzialną za szeroki rezonans RIR– 
przerywana linia koloru zielonego oraz część sieciową (pierwszą i drugą harmoniczną łącznie)– 
ciągła linia koloru czerwonego. Widma są rysowane według róŜnej skali. 

 
 
Analizując widma pod kątem liczby atomów zlokalizowanych w sieciach 

moŜemy mówić tylko o wartościach względnych, czyli potrafimy odpowiedzieć tylko 
na pytanie, ile atomów znajduje się w sieciach względem całkowitej liczby atomów. 
Aby określić bezwzględną liczbę atomów naleŜałoby badać natęŜenie fluorescencji 
wzbudzanych atomów. 

Jak wspomniano powyŜej, wąski rezonans RIR niesie ze sobą informację na 
temat wszystkich atomów, natomiast szeroki daje informację na temat atomów 
niezwiązanych w sieciach. Tak więc oznaczając pole pod wykresem wąskiego 
rezonansu jako θS , a pole pod wykresem szerokiego rezonansu jako θ−180S , 

analogicznie jak w [5] wyliczono procentową liczbę atomów w sieciach względem 
całkowitej liczby atomów za pomocą wzoru: 
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Współczynnik g jest czynnikiem geometrycznym związanym z ustawieniem wiązek i 
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PoniŜej umieszczono wykres, który obrazuje zmianę liczby atomów w sieciach 
związaną ze wzrostem natęŜenia wiązki pułapkującej i tym samym wzrostem 
temperatury atomów (rys. 34). Bardzo dobrze widoczny jest spadek liczby atomów 
zlokalizowanych w sieciach powyŜej temperatury 83 µK. 
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rys. 34 Wykres zmian procentowej liczby atomów w sieciach wraz ze wzrostem natęŜenia wiązki 
pułapkuj ącej. Punkty połączono linią ciągłą tylko dla wizualizacji tendencji wykresu. 

 
 
NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe spadek liczby atomów w sieciach na 

powyŜszym wykresie jest bardzo dobrze widoczny, ale jest to zaledwie kilka procent 
z wszystkich atomów. Świadczy to o tym, Ŝe nawet dla najwyŜszych osiąganych w 
eksperymencie mocy wiązek pułapkujących nadal większość atomów jest 
lokalizowana w sieciach. Jest to wynik analogiczny jak w pracy [18], jednak zupełnie 
inny niŜ w [5]. RóŜnice i ewentualne podobieństwa w otrzymanych analizach są 
związane bezpośrednio z jakością i charakterystyką mocy wiązek sieciowych, a co za 
tym idzie, z róŜną głębokością sieci. W pracy [18]  moc wiązek sieciowych wynosiła 
około 1 mW/mm2, w naszym eksperymencie (w sieciach jednowymiarowych) 
wynosiła typowo 2 mW/mm2, natomiast w pracy [5] była na poziomie 300 µW/mm2. 

Ciekawym elementem analizy widm sieciowych są takŜe wartości częstości 
wibracyjnych wvib (w dopasowywanej funkcji (34) parametr xl). Zmiany temperatury 
atomów wpływają na zmianę obsadzenia kolejnych poziomów wibracyjnych. 
Zwiększa się populacja atomów w wyŜszych stanach wibracyjnych, które  
w potencjale anharmonicznym są od siebie coraz mniej odległe. Tak więc wzrost 
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natęŜenia wiązki pułapkującej powoduje zmniejszenie parametru średniej częstości 
wibracyjnej wvib. ZaleŜność tę przedstawiono na rys. 35. 

W poniŜszych rozwaŜaniach na temat częstości wibracyjnych atomu w sieciach 
załoŜono, Ŝe poziomy wibracyjne są dyskretne. 
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rys. 35 ZaleŜność częstości wibracyjnej wvib od natęŜenia wiązek pułapkujących. Dla wizualizacji 
do punktów doświadczalnych dopasowano parabolę. NatęŜenie wiązki sieciowej wynosiło 2mW. 

 
 
Wynik ten jest diametralnie róŜny od wyników otrzymanych w pracach [17, 

18]. W pracach tych obserwowano zaleŜność zupełnie przeciwną (wzrost wartości 
częstości wibracyjnej wraz ze wzrostem natęŜenia wiązki pułapkującej). Wynik ten 
interpretowano jako oddziaływanie silnych wiązek pułapkujących na atom, co 
powoduje wraz ze wzrostem ich natęŜenia coraz większe rozsunięcie poziomów 
energetycznych w atomie ubranym, a co za tym idzie, spadek odstrojenia wiązki 
sieciowej od rezonansu. 

Trudno wyjaśnić dlaczego takiego wpływu ubierania na częstość wibracyjną nie 
zaobserwowano w eksperymencie opisywanym w niniejszej pracy. Być moŜe 
związane jest to z dwukrotnie wyŜszym natęŜeniem wiązki sieciowej, niŜ w pracy 
[18]. Interpretacja tych wyników jest bardzo skomplikowana i wymaga analizy 
teoretycznej znacznie wykraczającej poza zakres tej pracy (bichromatyczne ubieranie 
atomów światłem). 
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rys. 36 ZaleŜność współczynnika k od zmiany natęŜenia wiązek pułapkujących. NatęŜenie wiązki 
sieciowej wynosiło 2mW. 

 
 
Częstość drugiej harmonicznej jest przeskalowaną przez czynnik k 

wielokrotnością średniej podstawowej częstości sieciowej wvib. Dla potencjału 
harmonicznego k jest równe dokładnie 2, jednak w rzeczywistości mamy do 
czynienia z potencjałem anharmonicznym, więc „druga” harmoniczna ma trochę inną 
częstość. Na rys. 36 przedstawiono zaleŜność współczynnika k od mocy wiązek 
pułapkujących. ZaleŜność ta jest róŜna od wyników otrzymanych w pracach [17, 18] 
co moŜe być powodowane tym samym niewyjaśnionym efektem, co inna zaleŜność 
częstości wibracyjnej. Dodatkowo trzeba pamiętać, Ŝe kwvib nie jest dokładnie 
częstością wibracyjną odpowiadającą konkretnemu przejściu, a tylko średnią 
częstością opisującą pewną grupę przejść ze zmianą wibracyjnej liczby kwantowej o 
dwa. Ta częstość poprzez czynnik k związana jest ze średnią częstością wibracyjną 
wvib całej grupy przejść składających się na pierwszą harmoniczną. Dlatego 
dopuszczalna jest w przypadku „drugiej” harmonicznej wartość k większa niŜ 2. 
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rys. 37 Udział atomów generujących rezonanse drugiej harmonicznej w stosunku do atomów 
generujących pierwszą harmoniczną. Do punktów doświadczalnych dopasowano parabolę tylko 
dla wizualizacji tendencji wykresu. NatęŜenie wiązki sieciowej wynosiło 2mW. 

 
 
Wraz ze wzrostem temperatury atomów zostają obsadzane coraz wyŜsze 

poziomy wibracyjne, które w potencjale anharmonicznym leŜą coraz bliŜej siebie. 
Funkcje falowe tych stanów mają coraz większą domieszkę funkcji falowych innych 
stanów, co zwiększa prawdopodobieństwo przejścia ze zmianą liczby wibracyjnej  
o 2. Dodatkowo naleŜy pamiętać, Ŝe ze wzrostem temperatury wyrównują się 
populacje kolejnych poziomów wibracyjnych [17], co równieŜ prowadzi do 
zwiększenia amplitudy przejść drugiej harmonicznej względem amplitudy pierwszej 
harmonicznej. Istotnie, doświadczalnie stwierdzono, Ŝe dla wyŜszych temperatur 
obserwujemy większą liczbę przejść wibracyjnych odpowiadających drugiej 
harmonicznej niŜ pierwszej harmonicznej. ZaleŜność tę ilustruje wykres, 
przedstawiający zmianę stosunku pól pod wykresami pierwszej (S1) i drugiej (S2) 
harmonicznej (proporcjonalnych do liczby atomów biorących udział w danym 
przejściu) w zaleŜności od zmiany natęŜenia wiązki pułapkującej (rys. 37). To 
zachowanie jest jakościowo zgodne z zaobserwowanym w pracach [5] i [17]. 

 
PowyŜsza analiza widm wskazuje, Ŝe przed przebudową układ działał 

poprawnie, choć czasem zachowywał się inaczej niŜ opisano w [18]. Konsekwencją 
tych wniosków było przekształcenie go do konfiguracji dającej moŜliwość badania 
sieci dwuwymiarowych, co opisano w kolejnym rozdziale. 
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IV.5. Charakterystyka eksperymentu sieci optycznych 
dwuwymiarowych 

 
 
Jak opisano w poprzednich rozdziałach, badania zachowania atomów w sieciach 

2D przeprowadzano w dwóch konfiguracjach, w których: 
a) polaryzacja wiązek sieciowych jest równoległa do płaszczyzny sieci (rys. 38), 
b) polaryzacja wiązek sieciowych jest prostopadła do płaszczyzny sieci (rys. 39). 

Do wykonania omawianego eksperymentu przygotowano światło o polaryzacji 
liniowej pod kątem 450, a następnie przeprowadzono je przez kostkę polaryzacyjną 
(PBS) oraz odpowiednio wstawioną płytkę półfalową (λ/2). Takie zapewnienie 
odpowiedniej polaryzacji wiązki pompującej pozwoliło na uzyskanie równego 
podziału mocy światła na kostce polaryzacyjnej, a w konsekwencji praktycznie takie 
same wartości natęŜenia wiązki sieciowej (rozdzielonej wiązki pompującej)  
w kaŜdym ramieniu układu. Rzeczywiste ustawienie elementów optycznych zostało 
zaprezentowane na zdjęciach (rys. 38, rys. 39). 

Na rys. 38 widoczny jest układ przygotowany do wytwarzania sieci 
dwuwymiarowych dla polaryzacji wiązek równoległej do płaszczyzny sieci (na 
rysunku polaryzacja została zaznaczona białymi strzałkami), co odpowiada 
teoretycznie wyliczonemu wzorowi interferencyjnemu przedstawionemu na rys. 23. 
Poprzez zmianę połoŜenia płytki półfalowej (na zdjęciu zaznaczonej jako λ/2) 
realizowana była konfiguracja do otrzymywania sieci 2D o polaryzacji wiązek 
prostopadłej do płaszczyzny sieci, przedstawiona na zdjęciu (rys. 39). Obliczony 
wzór interferencyjny takiego układu pin-ball prezentuje rys. 26. 

W kaŜdej z konfiguracji uŜywano wiązki próbkującej o polaryzacji takiej samej 
jak polaryzacja wiązki sieciowej, w przeciwnym razie obserwacja Ŝądanych 
rezonansów byłaby niemoŜliwa. 

Prawidłowe ustawienie elementów optycznych w konfiguracji sieci 2D jest 
szczególnie trudne ze względu na duŜą zaleŜność względem siebie połoŜenia luster. 
Poruszenie jednym z luster powoduje konieczność ponownego ustawienia wszystkich 
innych. Co więcej, nie wystarcza jednorazowe ich wyjustowanie, ale układ wymaga 
wielokrotnego justowania w czasie trwania eksperymentu. Dodatkową trudnością jest 
fakt, iŜ rozmiar chmury atomów jest rzędu milimetrów. Wyjustowanie byłoby 
niemoŜliwe gdyby nie trzy kamery dające moŜliwość obserwacji wnętrza komory 
próŜniowej w podczerwieni (rys. 17) z róŜnych stron i w róŜnych płaszczyznach  
(z góry i z boku). 
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rys. 38 Zdjęcie układu doświadczalnego wraz z zaznaczonym schematycznie przebiegiem wiązek 
dla polaryzacji wiązek sieciowych równoległej do płaszczyzny sieci. 

 
 
Justowanie rozpoczynano od zasłonięcia powrotów wiązek (na rys. 20 wiązki 2 

i 4) oraz wyjustowania dwóch luster bezpośrednio za kostką polaryzacyjną tak aby 
kaŜda z pojedynczych wiązek przechodziła przez środek chmury atomów. Następnie 
odsłaniano powroty i kierowano je tak aby dokładnie pokrywały się z wiązkami 
pierwotnymi. Kolejnym etapem było całkowite zasłonięcie wiązek w ramieniu 
prostopadłym do wiązki próbkującej (na rys. 39 ramię 3-4), a tym samym wiązki 
powracającej w ramieniu 1-2, i wyjustowanie wiązki próbkującej tak aby 
przechodziła przez środek chmury atomów, a na oscyloskopie widoczny był sygnał 
od szerokiego rezonansu RIR. Na koniec przy odsłoniętych wszystkich wiązkach 
delikatnie podkręcano lustra śledząc na bieŜąco sygnał z detektora na oscyloskopie, 
aŜ do osiągnięcia najlepszego sygnału. 
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rys. 39 Zdjęcie układu doświadczalnego wraz z zaznaczonym schematycznie przebiegiem wiązek 
dla polaryzacji wiązek sieciowych prostopadłej do płaszczyzny sieci. 

 
 
Serie pomiarowe przeprowadzono zarówno dla konfiguracji gdzie polaryzacja 

wiązek jest równoległa jak i prostopadła do płaszczyzny sieci. Na kaŜdą z nich 
składała się rejestracja kolejnych, dla róŜnych wartości mocy wiązki pułapkującej, 
czterech widm absorpcyjnych: 

1. szeroki rezonans RIR, przez całkowite zasłonięcie ramienia 3-4 przed i 
za komorą próŜniową, w celu wyznaczenia temperatury atomów, 

2. sieci jednowymiarowe próbkowane w kierunku prawie równoległym do 
kierunku wiązek pompujących, przez zasłonięcie ramienia 3-4 i odbicie 
wiązki ramienia 1-2 za pomocą dodatkowego lusterka, w celu 
porównania widm sieci jedno- i dwuwymiarowych, 

3. sieci dwuwymiarowe, przez całkowite odsłonięcie obu ramion wiązek 
laserowych, 

4. sieci jednowymiarowe próbkowane w kierunku prawie prostopadłym do 
kierunku wiązek pompujących, przez całkowite zasłonięcie ramienia 1-2 
i odbicie wiązki ramienia 3-4. 
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IV.5.1. Sieci 2D dla konfiguracji o polaryzacji wiązek równoległej do 
płaszczyzny sieci – część eksperymentalna 

 
Jak opisano wyŜej, dla kaŜdej konfiguracji sieci dwuwymiarowych, 

rejestrowano kolejne widma dla róŜnych wartości mocy wiązki pułapkującej. Zmiana 
natęŜenia wiązki pułapkującej wpływa bezpośrednio na temperaturę atomów. 
Zgodnie ze wzorem (25) moŜna to obserwować jako zmiany szerokości rezonansów 
odrzutów pochodzących od pojedynczej wiązki pompującej  
i przeciwbieŜnej do niej wiązki próbkującej (na rysunku kolumna zaznaczona jako 
RIR szeroki).  Widma zmierzone dla konfiguracji, w której polaryzacja wiązek jest 
równoległa do płaszczyzny sieci dla kolejnych temperatur atomów zostały 
zaprezentowane poniŜej (rys. 40). 

Oś częstości otrzymanych widm wyskalowano korzystając z wykonanej 
wcześniej kalibracji. Następnie na podstawie wzoru (33) do widm szerokiego 
rezonansu RIR dopasowano funkcje, z których wyliczono temperatury atomów 
odpowiadające danym mocom wiązki pułapkującej. 

Analogicznie jak dla rezonansów RIR, do widm absorpcyjnych dla sieci 
jednowymiarowych próbkowanych pod kątem 900 do wiązek pompujących (na 
wykresach oznaczone jako sieci RZR), dopasowano funkcję (33). Za kształt tych 
widm odpowiedzialne są procesy związane z przejściami ramanowsko–
zeemanowskimi (RZR). Dopasowanie pochodnej funkcji Gaussa do rezonansów RZR 
nie ma więc prostego fizycznego uzasadnienia, ale daje wystarczająco dobre 
przybliŜenie kształtu tych widm. Warto zwrócić uwagę, iŜ stosunek sygnału do 
szumu jest bardzo słaby. Dzieje się tak ze względu na bardzo małą amplitudę pików, 
co nie jest spowodowane błędami aparaturowymi, ale charakterem samego procesu 
fizycznego (przestrzenną niejednorodnością light–shiftu). 

Dodatkowo dobrze widoczne są pewne modulacje, które pojawiają się w tych 
widmach ze względu na małą amplitudę sygnału. Modulacje te są wynikiem 
niedoskonałości w budowie modulatorów akustooptycznych i powstawania stojącej 
fali akustycznej. Były one takŜe obserwowane w pracy [18] i zostały tam szerzej 
omówione. 

Pomiar rezonansów RZR wykonano ze względu na to, Ŝe przyczynek od 
rezonansów RZR jest takŜe obecny w widmach zarejestrowanych dla sieci 
dwuwymiarowych. Z powodu trudności w dopasowywaniu bardzo duŜej ilości 
parametrów do wykresów sieciowych dopasowane krzywe rezonansów RZR odjęto 
od widm sieciowych, co znacznie ułatwiło dalsze opracowywanie wyników. 
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1. RIR szeroki 2. sieci 1D 3. sieci 2D 4. RZR
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110µW
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rys. 40 Widma absorpcyjne dla serii pomiarowej sieci o polaryzacji wiązek sieciowych równoległej do płaszczyzny 
sieci. Widma są rysowane według róŜnej skali. 
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W następnej kolejności poddano analizie widma absorpcyjne sieci 1D oraz 
2D, do których dopasowano funkcję (34). Parametry dopasowania pokazują, Ŝe 
dwuwymiarowe sieci tej konfiguracji zachowują się bardzo podobnie jak sieci 
jednowymiarowe o tej samej polaryzacji wiązek. Jedyną łatwo widoczną róŜnicę 
stanowi amplituda drugiej harmonicznej, która w sieciach dwuwymiarowych jest 
zawsze wyŜsza niŜ odpowiadająca tym samym wartościom mocy wiązki pułapkującej 
amplituda dla sieci 1D.  

O względnej ilości atomów biorących udział w danym procesie świadczy 
wartość pola pod wykresem. PoniŜej zaprezentowano wykresy świadczące o tym, jak 
duŜo w danej temperaturze, znajduje się atomów generujących drugą harmoniczną, w 
stosunku do liczby atomów generujących pierwszą harmoniczną. ZaleŜności te dla 
sieci jednowymiarowych przedstawiono na rys. 41, a na rys. 42 dla sieci 
dwuwymiarowych. Widać, Ŝe zgodnie z przewidywaniami udział atomów biorących 
udział w przejściach drugiej harmonicznej zwiększa się wraz ze wzrostem natęŜenia 
wiązki pułapkującej. Ten efekt omówiono w rozdziale IV.4.3. 
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rys. 41 Udział atomów generujących rezonanse drugiej harmonicznej w stosunku do atomów 
generujących pierwszą harmoniczną dla sieci jednowymiarowych. Do punktów doświadczalnych 
dopasowano parabolę tylko dla wizualizacji tendencji wykresu. NatęŜenie wiązki sieciowej 
wynosiło 1mW. 
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rys. 42 Udział atomów generujących rezonanse drugiej harmonicznej w stosunku do atomów 
generujących pierwszą harmoniczną dla sieci dwuwymiarowych. Do punktów doświadczalnych 
dopasowano wielomian czwartego stopnia tylko dla wizualizacji tendencji wykresu. NatęŜenie 
wiązki sieciowej wynosiło 1mW. 

 
 
Co więcej, stosunki pola pod wykresem pierwszej harmonicznej do pola pod 

wykresem drugiej w sieciach jednowymiarowych dla atomów cieplejszych 
odpowiadają analogicznym stosunkom w sieciach dwuwymiarowych dla atomów 
chłodniejszych. Aby to zrozumieć warto pamiętać, Ŝe kształt dołków potencjału dla 
sieci jedno- i dwuwymiarowych jest inny. W szczególności dołki potencjału sieci 
jednowymiarowych są w kształcie rynienki, czyli tak jakby dwóch ścian, które silnie 
ograniczają ruch atomów. Natomiast dołki potencjału sieci dwuwymiarowych mają 
bardziej skomplikowany kształt. Są mniejsze objętościowo i dodatkowo posiadają 
„przełączki” (punkty o kształcie siodłowym), dzięki którym atomy mogą 
„przeskakiwać” z jednego do drugiego dołka, mimo Ŝe ich energia jest mniejsza od 
wysokości potencjału sieci. Ogólnie rzecz biorąc, potencjał sieci jednowymiarowej 
moŜe być w szerszym zakresie energii przybliŜony potencjałem harmonicznym, stąd 
mniejszy względny udział drugiej harmonicznej w porównaniu z widmami 2D – 
amplituda drugiej harmonicznej rośnie bowiem wraz ze wzrostem anharmoniczności 
potencjału, jak wyjaśniono na str. 56.  

Analizie poddano takŜe częstości wibracyjne pierwszej i drugiej harmonicznej. 
Wykresy prezentujące zaleŜność częstości pierwszej harmonicznej wvib od natęŜenia 
wiązek pułapkujących dla sieci jedno- i dwuwymiarowych przedstawiono na rys. 43, 
natomiast wykres zmian współczynnika k na rys. 44. 
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rys. 43 ZaleŜność częstości pierwszej harmonicznej wvib od natęŜenia wiązki pułapkuj ącej dla 
sieci jednowymiarowej (czarne kwadraciki) oraz dwuwymiarowej (czerwone kropki). Punkty 
połączono linią ciągłą tylko dla wizualizacji tendencji wykresu. NatęŜenie wiązki sieciowej 
wynosiło 1mW. 
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rys. 44 ZaleŜność parametru k od natęŜenia wiązki pułapkuj ącej dla sieci jednowymiarowej 
(czarne kwadraciki) oraz dwuwymiarowej (czerwone kropki). Punkty połączono linią ciągłą 
tylko dla wizualizacji tendencji wykresu. NatęŜenie wiązki sieciowej wynosiło 1mW. 

 
 
Z powyŜszych wykresów widać, Ŝe częstość oscylacji odpowiadająca zmianom 

liczby wibracyjnej o jeden, w sieciach jednowymiarowych jest mniejsza o kilka kHz 
w stosunku do częstości wibracyjnej pierwszej harmonicznej w sieciach 
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dwuwymiarowych. ZaleŜność ta jest spełniona prawie w całym zakresie 
pomiarowym. RóŜnica ta utrzymuje się prawie w całym zakresie pomiarowym. 
Kształt tej zaleŜności zgadza się jakościowo z analogicznymi zaleŜnościami 
prezentowanymi w pracach [17], [18], natomiast jest inny od prezentowanej w tej 
pracy zaleŜności uzyskanej przy mocy wiązki sieciowej wynoszącej 2 mW. 
Sugerowałoby to wpływ mocy wiązki pompującej na zaleŜność częstości wibracyjnej 
od natęŜenia wiązek pułapkujących, co jest uzasadnione przy hipotezie dotyczącej 
ubierania atomu przez dwa pola świetlne. 

Dodatkowo z rys. 44 widać, Ŝe w sieciach dwuwymiarowych atomy chętniej 
podlegają przejściom, dla których parametr k zmienia się o więcej niŜ 2 (co, jak 
wyjaśniono wcześniej, jest moŜliwe, gdyŜ parametr ten skaluje średnią częstość 
grupy przejść drugiej harmonicznej względem pierwszej). Te róŜnice między 
widmami dla sieci 1D i 2D najprawdopodobniej, tak jak w przypadku pól pod 
wykresami harmonicznych, związane są z zupełnie innym kształtem minimów 
potencjału w tych sieciach.  

 
 

IV.5.2. Sieci 2D dla konfiguracji o polaryzacji wiązek prostopadłej do 
płaszczyzny sieci - część eksperymentalna 

 
Analogicznie, jak to opisano w rozdziale poprzedzającym (str. 57), wykonano 

takŜe serię pomiarów, w której polaryzacja wiązek jest prostopadła do płaszczyzny 
sieci. Ustawienie elementów optycznych w tym eksperymencie przedstawiono na  
rys. 39, a wymodelowany wzór interferencyjny dla tego przypadku na rys. 26. 
Uzyskane widma absorpcyjne zaprezentowano na rysunkach na stronie 66, 
umieszczając w kolumnach kolejno widma absorpcyjne dla róŜnych natęŜeń wiązki 
pułapkującej. W pierwszej kolumnie umieszczono widma sieci jednowymiarowych 
(sieci 1D), a w drugiej dwuwymiarowych (sieci 2D). Rejestrowano takŜe widma dla 
konfiguracji z jedną wiązką pompującą i prawie przeciwbieŜną do niej wiązką 
próbkująca (RIR szeroki), a takŜe sieci jednowymiarowe ale próbkowane pod kątem 
900 w stosunku do wiązek pompujących. 

Zarejestrowane w tej serii widma szerokiego rezonansu RIR opracowano w 
analogiczny sposób jak dla poprzedniej konfiguracji, otrzymując w ten sposób 
temperaturę atomów. 
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rys. 45 Widma absorpcyjne dla serii pomiarowej sieci o polaryzacji wiązek sieciowych 
prostopadłej do płaszczyzny sieci. 
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Pierwszym ogólnym spostrzeŜeniem dla wyników tej serii (rys. 45) jest fakt, Ŝe 
powyŜsze widma, a szczególnie widma sieci 2D, są zupełnie róŜne od widm 
konfiguracji dla wiązek o polaryzacji równoległej do płaszczyzny sieci. Intuicyjnie 
jest zrozumiałe, Ŝe poniewaŜ wzory interferencyjne dla sieci dwuwymiarowych o 
róŜnej polaryzacji wiązek sieciowych są inne, tak jak to pokazano w rozdziale 
poświęconym modelowaniu wzoru interferencyjnego (str. 38), to inne są teŜ 
rejestrowane widma. Natomiast nie jest jasne, dlaczego tak wielkie róŜnice w 
kształcie widm obserwuje się w konfiguracji 1D – zmiana kierunku polaryzacji 
liniowej teoretycznie nie powinna aŜ tak znacząco zmieniać kształtu widm. 

Dopasowanie zaleŜności teoretycznej do widm uzyskanych w tej konfiguracji 
jest bardzo trudne, poniewaŜ rezonans odrzutu rejestrowany dla kąta θ=90o pokrywa 
się z rezonansem sieciowym. Dlatego te widma przeanalizowano jakościowo,  
a wyniki tej analizy zaprezentowano poniŜej. 

Jak wspomniano w rozdziale poświęconym modelowaniu sieci optycznych  
(str. 42), atomy zlokalizowane w sieciach dwuwymiarowych o polaryzacji wiązek 
sieciowych prostopadłych do płaszczyzny sieci znajdują się w dolinach, z których 
„wyrastają” górki potencjału. Pomiędzy tymi górkami atomy mogą poruszać się 
kwazi-swobodnie. Ich ruch ograniczają jednak odbicia od górek. Wtedy, tak jak  
w sieciach jednowymiarowych, ruch atomu staje się skwantowany w jednym 
kierunku. To sprawia, Ŝe mimo iŜ wzór interferencyjny nie ma minimów potencjału, 
w widmach pojawiają się ostre piki, będące wynikiem przejść wibracyjnych  
w atomach, których ruch jest skwantowany poprzez odbicia od górek.  

 
 

 
rys. 46 Schemat wiązek pompujących oraz próbkującej dla konfiguracji pin-ball. Czerwonymi i 
róŜowymi strzałkami zaznaczono kierunek oddziaływania wiązek pompujących na atom, Ŝółtą 
strzałką zaznaczono kierunek wiązki próbkuj ącej. Niebieskie strzałki odwzorowują kierunek 
pędu p┴. Kropkami zaznaczono kierunek polaryzacji wiązek laserowych. 
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W pełni swobodne są jedynie te atomy, które poruszają się w „tunelach” 

pomiędzy maksimami natęŜenia, tworzących kąt 45o z kierunkiem wiązek 
sieciowych. Ten kierunek próbkowany jest przez wiązki tworzące kąt 90o, które 
generują rezonans odrzutu o szerokości odpowiednio mniejszej, niŜ tzw. szeroki RIR 
dla kąta 180o pomiędzy wiązkami. Próby dopasowania do rejestrowanych widm 
takiej składowej dają wyniki szerokości zgodne z oczekiwaniami, co potwierdza,  
Ŝe w tym przypadku rezonans ten pochodzi od atomów poruszających się w tunelach 
zaznaczonych na rys. 46 niebieskimi strzałkami. Wraz ze wzrostem natęŜenia wiązek 
pułapkujących, a więc i temperatury atomów, ten przyczynek ma coraz większą 
amplitudę (choć ilościowa analiza tej zmiany wymagałaby dopasowania pełnej 
zaleŜności teoretycznej postaci (34) z dodatkowym składnikiem odpowiadającym za 
RIR 45o). MoŜna to zrozumieć analizując kształt wzoru interferencyjnego – maksima 
natęŜenia światła zwęŜają się „ku górze”, a więc ruch cieplejszych atomów jest mniej 
przez nie ograniczony – stąd coraz większy udział w widmach składowej RIR 45o, 
związanej z ruchem swobodnym.  

Kolejna waŜna obserwacja, to brak w rejestrowanych widmach 2D szerokiego i 
wąskiego rezonansu RIR (widoczny jest jedynie jako niewielkie załamanie). NaleŜy 
pamiętać, Ŝe amplituda maksimów natęŜenia jest kilkakrotnie większa, niŜ w 
przypadku sieci o polaryzacji równoległej do płaszczyzny rozchodzenia się wiązek. 
MoŜna więc wnioskować, Ŝe nawet atomy o najwyŜszych temperaturach osiąganych 
w naszej pułapce mają energię mniejszą, niŜ „wysokość” maksimów, a więc nie są 
swobodne w kierunkach próbkowanych przez wąski i szeroki rezonans odrzutu. 
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V. Podsumowanie 
 
 
 
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań spektroskopii ramanowskiej 

atomów rubidu 85Rb w pułapce magnetooptycznej MOT. Wyniki te dla konfiguracji 
sieci jednowymiarowych doprowadziły do potwierdzenia części obserwacji 
dokonanych w tym samym układzie w poprzednich pracach [5, 17, 18, 19]. Istnieje 
jednak pewna grupa wyników, szczególnie związana z zaleŜnością częstości 
wibracyjnych pierwszej i drugiej harmonicznej od natęŜenia wiązek pułapkujących, 
która nie potwierdza dotychczasowych obserwacji. Prawdopodobnie jest to związane 
z dwukrotnie większym natęŜeniem wiązki sieciowej, stosowanej  
w opisywanym eksperymencie. 

NajwaŜniejszym elementem niniejszej pracy było skonstruowanie oraz 
spektroskopowe zbadanie sieci dwuwymiarowych w dwóch wybranych 
konfiguracjach polaryzacji wiązek sieciowych. Pokazano, Ŝe sieci 2D o polaryzacji 
wiązek sieciowych równoległej do płaszczyzny sieci zachowują się bardzo podobnie 
jak odpowiadające im sieci 1D.  

Zrealizowano takŜe serię pomiarów dla konfiguracji sieci dwuwymiarowej,  
w której polaryzacja wiązek ją tworzących była prostopadła do płaszczyzny sieci. Tak 
otrzymane widma zdecydowanie odróŜniały się kształtem od widm uzyskanych  
w sieciach dwuwymiarowych o polaryzacji światła równoległej do płaszczyzny sieci. 
Ze względu na trudności w dopasowaniu złoŜonej zaleŜności teoretycznej, widma te 
przeanalizowano jakościowo.  

Mimo iŜ nie udało się jeszcze wyjaśnić wszystkich aspektów zrealizowanego 
eksperymentu niniejsza praca pokazuje, Ŝe badanie widm absorpcyjnych sieci 
optycznych w pułapce magnetooptycznej jest źródłem wielu informacji na temat 
atomów zlokalizowanych w sieci. Poziom skomplikowania tego zagadnienia jest na 
tyle duŜy, Ŝe niniejsza praca jest niejako tylko punktem wyjściowym do dalszych 
badań. 
W przyszłości, rozwijając niniejszy eksperyment, naleŜałoby przeprowadzić szerszą 
analizę teoretyczną, tak aby móc dokonać pełnej ilościowej interpretacji otrzymanych 
wyników. Taka analiza teoretyczna, ze względu na poziom skomplikowania, znacznie 
wykracza poza ramy niniejszej pracy magisterskiej, której głównym celem było 
wytworzenie i zbadanie dwuwymiarowych sieci optycznych o stabilnej topologii. Cel 
ten został w pełni osiągnięty, a praca z powodzeniem wpisała się w nurt badań sieci 
optycznych w pułapce MOT [5, 17, 18], dostarczając szeregu nowych wyników  
i wcześniej nie obserwowanych zaleŜności. 
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