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Wstęp 

Głównym celem mojej pracy był pierwotnie test możliwości zbudowania miniaturowej 

pułapki magnetooptycznej w zamkniętej komórce szklanej. Kiedy to się nie udało, naturalnie 

pojawiło się pytanie o przyczyny niepowodzenia i potrzeba przeprowadzenia diagnostyki atomów 

oddziałujących z wiązkami w komórce szklanej, aby wyjaśnić, czemu pułapka magnetooptyczna 

nie działa. Dodatkowym celem mojej pracy było badanie efektu Faraday’a, a mianowicie test 

możliwości pomiaru efektów magnetooptycznych z dwukrotnym przejściem przez ośrodek oraz 

porównanie wpływu gazu buforowego na to, przy jakiej częstości światła występuje skręcenie 

płaszczyzny polaryzacji w polu magnetycznym.  
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1 Miniaturowa pułapka magnetooptyczna 

1.1 Wstęp teoretyczny 

Fakt, że każdy foton przenosi pęd można wykorzystać do manipulowania prędkościami 

atomów. O ile podgrzanie czegoś światłem jest dosyć proste, to ochłodzenie niesie za sobą pewne 

trudności. W poniższym paragrafie postaram się wyjaśnić mechanizm chłodzenia optycznego.  

 

1.1.1 Chłodzenie światłem 

Kiedy foton zostaje zaabsorbowany przez atom, przekazuje mu swój pęd o wartości 

→→
= kp h , w związku z czym prędkość atomu zostaje zmieniona. W temperaturze pokojowej 

zmiana prędkości wynosi ok. 10-2m/s, czyli niewiele w stosunku do prędkości atomu sięgającej 

1000m/s. Dlatego aby ochłodzić atom w sposób znaczący potrzeba wiele aktów absorpcji, co 

powoduje konieczność stosowania światła o dużym natężeniu. W wiązce światła 

prawdopodobieństwo absorpcji fotonu wykazuje następującą zależność  

 

2

0

2 )(4 ωω−+Γ
Γ∝P , 

gdzie: 

 

Γ oznacza szerokość naturalną, 

ω – częstość światła, 

ω0 – częstość atomowa.  

 

Jak widać, prawdopodobieństwo absorpcji ma charakter rezonansowy w zależności od częstości 

lasera. Kiedy światło działa na poruszający się atom, to w układzie związanym z atomem światło 

to ma częstotliwość zmienioną o  
→→
Vk  z powodu efektu Dopplera. W związku z czym   

prawdopodobieństwo absorpcji wyraża się wzorem 

2

0

2 )(4
→→

−−+Γ

Γ∝
Vk

P

ωω
. 
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W gazie w temperaturze pokojowej prędkość atomów jest dana rozkładem Maxwella i 

średnio 
→→
Vk >>Γ, dlatego światło oddziałuje z atomami z takim rzutem prędkości na kierunek 

rozchodzenia się światła VZ (grupą prędkości), że 
0

ωω−≈
Z

Vk . Szerokość tego rezonansu, 

mimo, że poszerzona przez moc w stosunku do szerokości naturalnej,  jest znacznie mniejsza od 

szerokości dopplerowskiej wynikającej z termicznego ruchu atomów.  W związku z tym 

przestrajając laser w obrębie szerokości dopplerowskiej możemy wybierać składową prędkości 

atomów (grupę prędkości) z jaką oddziałuje światło.  

Jeżeli ustawimy laser tak, że ω<ω0, co nazywamy odstrojeniem ku czerwieni, będziemy 

oddziaływać z atomami poruszającymi się w kierunku, z którego biegnie wiązka. Przy takim 

odstrojeniu,  w każdym akcie absorpcji  atom zostanie spowolniony o kilka cm/s. W akcie emisji 

jego prędkość też ulegnie zmianie o taką wartość, lecz przyspieszenie jakiego dozna będzie 

skierowane zupełnie przypadkowo. Jeżeli atom uczestniczy w kilku takich cyklach emisji i 

absorpcji, to zmiana prędkości związana z absorpcją dodaje się po każdym akcie, natomiast 

związana z emisją uśrednia się. Po wielu cyklach absorpcji i emisji, atom uzyska ostatecznie od 

wiązki światła pęd, który zmniejszy jego pęd początkowy. Jak widać w ten sposób odbieramy 

atomom prędkość. Niestety nie można ich całkowicie zatrzymać - zawsze będą miały jakiś 

niezerowy pęd, a co za tym idzie temperaturę. Minimalną temperaturę do jakiej możemy 

wychłodzić atomy tym mechanizmem, nazywamy temperaturą dopplerowską i zależy ona od 

natężenia światła i odstrojenia lasera. Dla optymalnych warunków wynosi ona 
B

D

k
T

2

Γ= h
 [2]. 

Wielkość ta wynosi przeciętnie ok. 100µK. Taki mechanizm nazywamy chłodzeniem 

spontanicznym. Istnieją też inne mechanizmy chłodzenia, które pozwalają zejść poniżej tej 

temperatury. Wykorzystują one fakt, że pod wpływem intensywnego światła, nie dokładnie 

rezonansowego, poziomy atomowe się przesuwają. Atom znajdujący się w polu fali płaskiej nie 

doznaje zmiany prędkości po cyklu absorpcja i emisja wymuszona, ponieważ zmiany prędkości 

przy emisji i absorpcji dokładnie się kompensują. Jednak kiedy występuje gradient natężenia 

światła lub polaryzacji, takie cykle mogą modyfikować prędkość atomu. Takie mechanizmy 

nazywany chłodzeniem Syzyfa [1,2].  
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1.1.2 Pułapka magnetooptyczna 

Opisane powyżej efekty można wykorzystać do schłodzenia gazu atomowego do 

ułamków Kelvina. Gdyby taki gaz był przetrzymywany w jakimś naczyniu, zimne atomy szybko 

ogrzałyby się przez kontakt ze ściankami. Konieczne jest zatem utrzymywanie atomów w pewnej 

ograniczonej objętości, tak żeby nie kontaktowały się z inną materią. Do tego celu też możemy 

wykorzystać ciśnienie światła. Jeżeli atomy umieścimy w kwadrupolowym polu magnetycznym 

oraz w polu przeciwbieżnych wiązek światła o odpowiednio dobranych polaryzacjach kołowych, 

to w centrum pola magnetycznego, w którym B=0, ciśnienie światła pochodzące od obu wiązek 

będzie się dokładnie równoważyć. Natomiast przy oddalaniu od tego punktu, częściowo 

niezrównoważone ciśnienie jednej wiązki będzie wpychało atomy do centrum pola.  

Taki obiekt nazywamy pułapka magnetooptyczną. Do jej budowy wykorzystujemy 

kwadrupolowe pole magnetyczne, którego wartość w centrum pułapki wynosi zero i rośnie przy 

oddalaniu się od środka oraz zmienia znak przy przejściu przez punkt gdzie B=0. Takie pole 

możemy wytworzyć cewkami w układzie anty–helmholtzowskim. Pole powoduje rozszczepienie 

zeemanowskie poziomów energetycznych rosnące wraz z oddalaniem się od środka pułapki. 

Mechanizm pułapkowania można zrozumieć przy pomocy prostego modelu z dwupoziomowym 

atomem, którego poziom podstawowy ma kręt charakteryzowany przez liczbę kwantową f=0 a 

poziom wzbudzony przez f=1. Poziom wzbudzony takiego atomu w słabym polu magnetycznym 

rozszczepia się na trzy podpoziomy zeemanowskie:  mf=+1 mf=0 mf=-1. Ze względu na zasadę 

zachowania krętu, przejście z poziomu podstawowego na poziom o mf=+1 jest możliwe po 

zaabsorbowaniu przez atom fotonu o polaryzacji σ+, natomiast przejście na poziom mf=-1 jest 

możliwe po zaabsorbowaniu fotonu o przeciwnej polaryzacji. Schłodzony atom w środku pola 

kwadrupolowego absorbuje tyle samo światła o obu polaryzacjach, ale jeżeli oddali się od 

centrum pułapki, będzie absorbować więcej fotonów o polaryzacji σ+ lub σ- w zależności od tego, 

do której granicy się zbliży. Jeżeli zadbamy o to, aby z przeciwnych stron padały wiązki światła o 

odpowiedniej polaryzacji, to atom zawsze będzie wpychany do środka pułapki. Sytuację taką 

ilustruje rysunek 1.  
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Rysunek 1 Efekt Zeemana dla atomu dla omawianego modelu atomu. 

 

Do tego celu wykorzystuje się te same wiązki światła co do chłodzenia atomów. Są to trzy 

pary przeciwbieżnych wiązek o przeciwnej polaryzacji kołowej, krzyżujące się pod kątem 

prostym. Dzięki temu ruch atomu we wszystkich kierunkach jest spowalniany a ponadto atomy są 

pułapkowane w miejscu gdzie B(r)=0. 

 

 

 

Rysunek 2. Układ wiązek laserowych i cewek magnetycznych w pułapce magnetooptycznej[3]. 

mf=-1 

mf=0 

mf=+1 

B 0 

ωL ω0 σ+ σ- 
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1.1.3 Chłodzenie atomów rubidu: 

Jednym z pierwiastków, jaki da się chłodzić w opisany powyżej sposób jest rubid. 

 
Rysunek 3. Schemat poziomów dla przejścia D2 w rubidzie. 

 

 

 Do pułapkowania atomów rubidu wykorzystuje się przejście z poziomu dolnego 52S1/2 F=3 

do górnego 52P3/2 F=4. Jest to jedyne przejście zamknięte (tzn. emisja spontaniczna nie powoduje 

ucieczki do innych poziomów), niemniej jednak ze względu na bliskość poziomów wzbudzonych 

F=4 i F=3 możliwe jest też wzbudzenie do poziomu  F=3, z którego atomy mogą deekscytować 

do poziomu podstawowego o F=2 (a więc opuszczać przejście F=3 - F`=4). Taka sytuacja 

powodowałaby przepompowanie optyczne elektronów do poziomu 52S1/2 F=2, co opróżniając 

poziom 52S1/2 F=3 uniemożliwiłoby działanie pułapki. Aby temu przeciwdziałać stosuje się drugi 

laser dostrojony do przejścia z poziomu dolnego 52S1/2 F=2 do górnego 52P3/2 F=3, który 

zapobiega pompowaniu optycznemu. Taki laser nazywamy często repumperem.  
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1.2 Opis aparatury 

Jednym z celów tej pracy był test możliwości skonstruowania miniaturowej pułapki 

magnetooptycznej (MOT) w zamkniętej komórce szklanej. Do tego celu wykorzystałem wiązki z 

istniejącego i działającego MOTa. W poniższym rozdziale opiszę w skrócie wykorzystywaną 

pułapkę oraz omówię konsekwencje, jakie wynikają z wprowadzonych przeze mnie zmian.  

 

 

 

Rysunek 4a. Schemat pułapki z zaznaczonymi wiązkami 

Szczegółowy opis wykorzystywanej przeze mnie pułapki magnetooptycznej znajduje się w 

pracach [3,4]. W poniższym paragrafie przedstawiam szkic budowy pułapki oraz użytych 

laserów. 
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Rysunek 4b. Schemat pułapki z opisem 

 

 

  

1.2.1 Lasery  

Do chłodzenia atomów wykorzystywany jest laser półprzewodnikowy z zewnętrznym 

rezonatorem w układzie Littrowa (MASTER). Laser ten następnie jest wzmacniany przez 

wprowadzenie jego wiązki do innego półprzewodnikowego lasera (SLAVE) (tzw. Injection 

Locking Technique). Laser zapobiegający przepompowaniu optycznemu (REPUMPER) to 

również laser półprzewodnikowy pracujący w wolnej generacji. W układzie znajduje się jeszcze 

jeden laser bez rezonatora (PROBE), nie biorący udziału w pułapkowaniu atomów. Oryginalnie 

był on wymuszany przez laser MASTER, ale może pracować samodzielnie dając dość wąską 

spektralnie wiązkę o szerokości kilku MHz. W celu dokładnego monitorowania częstotliwości na 

jakich świecą lasery, wiązkę każdego z nich kierowano do układu spektroskopii saturacyjnej. 

Takiego układu nie ma tylko przy laserze SLAVE, ale ten świeci dokładnie z częstością lasera 

MASTER. Układ do spektroskopii saturacyjnej na wiązce lasera PROBE został dobudowany 

Bloczek miedziany, 

odprowadzający ciepło z 

komórki do modułów 

Peltiera 

Moduły 

Peltiera 

Chłodnica 

wodna 

Cewki 

magnetyczne 

Komórka 

szklana 
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przeze mnie. Działa on poprawnie i daje widmo z wyraźnie rozdzielonymi liniami struktury 

nadsubtelnej, co świadczy o dosyć niewielkiej szerokości spektralnej tego lasera. W laserze 

MASTER układ spektroskopii saturacyjnej służy dodatkowo do stabilizacji lasera. Laser ten jest 

stabilizowany aktywnie w ten sposób, że jego częstotliwość jest skanowana w niewielkim 

zakresie wokół linii atomowej. Sygnał ze spektroskopii saturacyjnej na tym laserze jest 

różniczkowany za pomocą wzmacniacza fazoczułego. Taki zróżniczkowany sygnał ma charakter 

dyspersyjny z zerem dla częstości, przy której znajduje się środek linii atomowej. Sygnał ten 

nadaje się wyśmienicie jako sygnał błędu do stabilizacji lasera. Ponieważ do stabilizacji jest 

użyta linia ze spektroskopii saturacyjnej (bez poszerzenia dopplerowskiego), laser jest 

stabilizowany do z dokładnością do kilku MHz.  Inne lasery nie są stabilizowane aktywnie.  

 

 

1.2.2 Wiązki świetlne 

Trzy pary wiązek służące do pułapkowania atomów pochodzą od jednego lasera i są 

odpowiednio przygotowywane. Wiązka o eliptycznym przekroju, jaka wychodzi z lasera, jest 

formowana za pomocą układu dwóch pryzmatów, aby uzyskała przekrój kołowy. Następnie 

przechodzi przez teleskop z soczewek wypukłych, w którego ognisku znajduje się przesłona z 

otworem o średnicy 50µm. Taki teleskop poszerza wiązkę do szerokości ok. 1cm i powoduje, że 

profil wiązki laserowej jest bliski gaussowskiemu.  Trzy pary wiązek potrzebne do pułapkowania 

są uzyskiwane w ten sposób, że wiązka z lasera master jest dzielona na trzy wiązki za pomocą 

polaryzacyjnych kostek światłodzielących. Następnie wiązki te są kierowane na komórkę z 

rubidem, tak żeby były wzajemnie prostopadłe. Liniowa polaryzacja wiązek powstała przy 

przejściu przez kostki światłodzielące jest zamieniana na kołową za pomocą płytek 

ćwierćfalowych. Po przejściu przez komórkę wiązki są odbijane w kierunku dokładnie 

przeciwnym. Przed lustrami ustawione są następne płytki ćwierćfalowe przez które wiązka 

przebiega dwukrotnie, co powoduje zmianę jej polaryzacji na ortogonalną (zmianę z σ+ na σ–
 lub 

odwrotnie).  

Wiązka z lasera REPUMPER  jest formowana w podobny sposób,  przy czym w 

poszerzającym ją  teleskopie  nie ma przysłony, ponieważ równomierność rozkładu poprzecznego 

natężenia światła lasera zapobiegającego pompowaniu optycznemu nie jest tak ważna. Wiązka 

lasera PROBE nie jest poszerzana  i ma szerokość rzędu 1 mm.  
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1.2.3 Cewki magnetyczne 

Ponieważ badana konstrukcja miała miniaturowe rozmiary, zastosowane przeze mnie 

cewki są o wiele mniejsze niż te, które były w „zwykłej” pułapce.  Mają też inny stosunek 

promieni do odległości. Zmiany takie rodzą obawę, że gradient nie będzie obejmował 

wystarczająco dużego obszaru do pułapkowania atomów. Dlatego wyliczono rozkład pola 

magnetycznego w przestrzeni otaczającej cewki, numerycznie całkując równanie Biota-Savarta. 

Mówi ono, że wektor indukcji pola magnetycznego dB, wytworzonego przez fragment 

przewodnika dl,  przez który przepływa prąd I, w punkcie odległym o r wynosi    

3

0

4 r

rld
IdB

r

r

×
Π

=
µ

. 

 

Obliczenia pokazują, że w obrębie komórki szklanej gradient pola magnetycznego jest stały a 

samo pole magnetyczne w znaczący sposób nie rożni się od pola magnetycznego wytwarzanego 

prze oryginalne cewki. Obliczone rozkłady są ilustrowane za pomocą rys.5 oraz rys.6, na którym 

różne natężenia pola magnetycznego przedstawione są za pomocą jasności rysunku. Założono, że 

oś cewki jest w kierunku Z. 
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Rysunek 5. Rozkład gradientu pola magnetycznego wzdłuż i w poprzek osi cewek kwadrupolowych. 
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Rysunek 6. Rozkład natężenia pola magnetycznego w przestrzeni pomiędzy cewkami. 

 Ciemniejszy kolor oznacza większe natężenie pola.  

 

 

 

1.2.4 Ciśnienie w komórce 

Według luźnych informacji literaturowych na temat pułapek MOT, do poprawnej pracy 

pułapki magnetooptycznej ciśnienie gazu nie może przekraczać 10-7torów. Jest to znacznie więcej 

niż ciśnienie nasyconych par rubidu w temperaturze pokojowej. W związku z tym  MOT nie 

może działać z parami nasyconymi w temperaturze pokojowej. Na szczęście ciśnienie par rubidu 

bardzo silnie zależy od  temperatury. Jak pokazuje zależność par rubidu od temperatury [11], aby 

osiągnąć ciśnienie niezbędne do pracy pułapki magnetooptycznej wystarczy schłodzić naczynie z 

parami rubidu do ok. –50C. Do tego celu w doświadczeniu użyto kaskady dwóch modułów 

Peltiera o mocy 30 i 45 W. Pozwalają one na schłodzenie komórki do temperatury około  -30OC. 

Pomiar temperatury jest dokonywany przez termistor przyklejony do tego miejsca komórki, które 

jest przypuszczalnie najzimniejsze. Jest tak dlatego, że to temperatura najzimniejszego miejsca 

komórki wyznacza ciśnienie par w komórce, ponieważ w najzimniejszym punkcie komórki 

występuje kondensacja par metalu.  Termistor został wcześniej wykalibrowany przy użyciu 

układu do pomiaru temperatury (LM 35) jako odniesienia. 
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Rysunek 7. Kalibracja termistora użytego do pomiaru temperatury badanej komórki.  

 

 

 

Nie ma oczywiście metody bezpośredniego badania ciśnienia  w komórce, dlatego w celu 

sprawdzenia czy chłodzenie komórki przynosi spodziewane rezultaty w postaci zmniejszania 

ciśnienia, obserwowano fluorescencję atomów wzbudzanych w komórce światłem lasera 

dostrojonego do linii atomowej.  Za pomocą noktowizora porównywano poziom fluorescencji w 

komórce do poziomu fluorescencji w działającej pułapce. Obserwacje potwierdziły efektywność 

zmniejszania ciśnienia, a tym samym  koncentracji rubidu.  

Niestety oprócz rubidu w komórce szklanej mogą znajdować się atomy i cząsteczki 

jakichś innych pierwiastków. Ponadto mogą to być pierwiastki, których ciśnienia nie możemy tak 

łatwo zmieniać zmieniając temperaturę. Ten obcy gaz najprawdopodobniej znalazł się w komórce 

podczas jej odłączania od aparatury próżniowej w procesie produkcji. Badanie ciśnienia 

panującego w komórce jest dosyć trudne ponieważ jest ona zamknięta; możliwe jest tylko 

badanie widm znajdującego się w niej gazu. Bezpośrednie badanie widm pierwiastków innych 

niż rubid jest też dosyć trudne ponieważ nie wiemy jakie to pierwiastki. Z tego powodu zbadano 

tylko widmo saturacyjne rubidu w komórce. Uzyskano dosyć wąskie linie widmowe szerokości 

10,8 ± 2,4 MHz. Dla porównania, dla innej komórki, używanej do uzyskiwania widm 
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referencyjnych,  linie widma mierzonego tym samym laserem, z takim samym natężeniem 

światła mają szerokość 15,5 ± 1,9MHz. Brak dużego poszerzenia ciśnieniowego uzasadniał 

nadzieję, że ciśnienie obcych gazów jest wystarczająco małe.  

 

 

1.2.5 Problemy związane z ukośnym padaniem wiązek na ścianki komórki 

W pułapce magnetooptycznej, której wiązki wykorzystywałem, tak jak w większości 

pułapek - wiązki światła były prostopadłe do ścianek naczynia, w którym znajdował się rubid. 

Konstrukcja mojej komórki wymagała, aby dwie pary wiązek były skierowane pod kątem 45O do 

ścianek komórki. Mogło to mieć wpływ na działanie MOTa, ponieważ współczynnik odbicia od 

powierzchni dielektryka zależy od kąta padania. Co więcej inaczej wygląda ta zależność dla 

polaryzacji prostopadłej do płaszczyzny padania, a inaczej dla polaryzacji równoległej. 

Zależności te są opisane przez wzory Fresnela  [8]. 
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)tan(
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−
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gdzie: θi -kąta padania,  θf -kąt załamania.  
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Rysunek 8. Schematyczny rysunek wyjaśniający zmiany polaryzacji światła przy przechodzeniu  przez ścianki 

komórki.  Elipsy ze strzałkami ilustrują stan polaryzacji, rozmiar elipsy -  natężenie światła.  

 

Ze wzorów tych wynika, że po jednokrotnym przejściu przez granicę szkło-gaz natężenie 

światła spolaryzowanego prostopadle do płaszczyzny padania spada o 9.2%, natomiast 

spolaryzowanego równolegle o 0.8%. To oznacza w praktyce, że wiązka światła spolaryzowana 

kołowo,  po przejściu przez ściankę staje się spolaryzowana eliptycznie.  Na ściankę komórki 

można posłać jednak wiązkę o polaryzacji eliptycznej tak dobranej, że po przejściu przez ściankę 

zamieni się na kołową. Taka kołowa polaryzacja przy wychodzeniu z komórki znowu zamieni się 

na eliptyczną. Na rys.8 przedstawiam te zmiany jako sekwencję klatek 1� 2� 3. Następnie po 

przejściu przez układ: płytka ćwierćfalowa, lusterko, ta sama płytka, wiązka zmienia polaryzację 

na ortogonalną, to znaczy z σ+ zamieni się na σ–. Również jeżeli polaryzacja jest eliptyczna to 

osie elipsy obracają  się o 90O, pod warunkiem, że oś optyczna płytki ćwierćfalowej jest 

nachylona pod kątem  45O do osi elipsy. Taka wiązka po wejściu do komórki znowu zamienia się 

na spolaryzowaną kołowo. Odpowiada to sekwencji klatek 4�5�6 na rys.8. Podsumowując, 

jeżeli odpowiednio dobierze się polaryzacje eliptyczną wiązki chłodzącej, to fakt, że ścianki 

komórki są ustawione pod kątem 45O do wiązek nie powinien mieć wpływu na polaryzację 

wewnątrz komórki. Także stosunek natężeń światła w wiązkach biegnących w przeciwnych 

kierunkach tylko nieznaczne różni się od tego stosunku przy prostopadłym do nich ustawieniu 

λ/4 

1 2 3 

4 5 6 
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komórki. Wynikałoby stąd, że fakt iż ścianki mojej komórki nie są prostopadłe do wiązek nie 

powinien mieć wpływu na prace pułapki magnetooptycznej.  

 

 

1.2.6 Małe rozmiary komórki 

Zastosowana przeze mnie komórka to prostopadłościan o wymiarach wewnętrznych 1cm 

x 1cm x 4cm. Jest więc znacznie mniejsza niż komórka z oryginalniej pułapki, co zmniejsza 

objętość, w której może zachodzić ewentualne chłodzenie. Wiązki zastosowane do pułapkowania 

mają rozciągłość przestrzenną ok. 1cm, co oznacza, że w komórce znajduje się tylko przecięcie 

wiązek chłodzących. Tymczasem chłodzenie atomów zachodzi w całej wiązce nie tylko w 

miejscu przecięcia wiązek. Bardzo niewiele atomów ma szansę zostać schłodzone poza 

przecięciem wiązek a następnie trafić do pułapki. Dzieje się tak, dlatego że chłodzenie poza 

przecięciem wiązek jest jednowymiarowe, to znaczy spowalniana jest tylko składowa prędkości 

w kierunku pułapki, co powoduje,  że atom nie dolatuje do niej. Sytuację wyjaśnia rysunek 9.  

 

 

Rysunek 9 

 

Podsumowując ten rozdział, można stwierdzić, że głównym czynnikiem przeszkadzającym w 

pułapkowaniu atomów mogą być zanieczyszczenia gazem obcym znajdujące się w komórce z 

rubidem.  
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1.3 Próby pułapkowania 

Przeprowadzono liczne próby pułapkowania atomów w przedziale temperatur od -150C do 

+50C, lecz niestety żadna się nie powiodła. Wiązki laserowe były ustawione dokładnie tak jak 

wtedy, kiedy w ich przecięciu znajdowała się komórka podłączona do aparatury próżniowej, w 

której działało chłodzenie i pułapkowanie atomów. Dla pewności badano polaryzację wiązek 

pułapkujących za pomocą specjalnie przygotowanego urządzenia składającego się z płytki 

ćwierćfalowej, za którą znajdowała się kostka światłodzieląca. Urządzenie to pozwalało odróżnić 

przeciwne polaryzacje kołowe. 

 

 

1.4 Próby badania przyczyn, dla których pułapka nie działa 

Najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego pułapka nie działa jest zbyt duże 

ciśnienie zanieczyszczeń w komórce. Aby to zbadać potrzebna jest metoda ilościowego badania 

schłodzonych atomów. Gdyby udało się znaleźć taką metodę, można byłoby sprawdzić jak liczba 

zimnych atomów zależy od ciśnienia w komórce. Taka analiza mogłaby wskazać, do jakiej 

wartości obniżanie ciśnienia wpływa pozytywnie na chłodzenie rubidu, czyli pośrednio jakie jest 

ciśnienie zanieczyszczeń w komórce.  
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1.4.1 Widma absorpcyjne.  

1.4.1.1 Badanie atomów w obrębie wiązek chłodzących 

Pierwszym eksperymentem, jaki wykonano było badanie widm absorpcyjnych w 

komórce, w której miała działać pułapka. Wszystkie wiązki laserowe były ustawione tak, jak do  

pułapkowania. Ponadto zastosowano spektroskopię absorpcyjną przy pomocy dodatkowej wiązki 

lasera PROBE, który był przestrajany w okolicach przejścia   52S1/2 F=3 do  52P3/2 F=4 z 

częstością 5Hz. Wiązka ta przechodziła przez środek przecięcia się wiązek pułapkujących.  

rys.10. Układ do badania  absorpcji 

 

Uzyskane widmo wykazuje strukturę subdoplerowską. Aby ją zrozumieć zarejestrowano 

w podobnym układzie widmo pomocnicze ze znacznie mniejszą liczbą wiązek laserowych. 

Oprócz normalnie działającego lasera REPUMPER, tylko jedna wiązka z lasera MASTER była 

skierowana do wiązki PROBE pod kątem 5O. Uzyskane w ten sposób widmo jest dość łatwe do 

interpretacji. Widoczna na nim subdoplerowska struktura to wynik nasycania atomów przez laser 

pułapkujący. Widoczne saturacyjne dipy są dość szerokie (ok. 50MHz) w stosunku do szerokości 

naturalnej (6 MHz). Jest to spowodowane po części poszerzeniem przez moc, a po części tym, że 

wiązka próbkująca i nasycająca nie są skierowane pod tym samym kątem. Wiązka nasycająca 

oddziałuje z atomami o konkretnych rzutach prędkości na oś tej wiązki (grupami prędkości). 

Ponieważ wiązki próbkująca i nasycająca nie są równoległe, rzut prędkości atomów, z którymi 

oddziałuje wiązka nasycająca na kierunek wiązki próbkującej jest dodatkowo poszerzony o 

czynnik Γw = Γdsin(α). Gdzie Γd to szerokość dopplerowska a α kąt pomiędzy wiązkami. 

detektor 

Wiązka 

próbkująca 

wiązki pułapkujące (szare)  

Wiązki repompujące (czarne) 
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Rysunek 11. Schemat tłumaczący szerokości pików w widmach absorpcyjnych 
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Rysunek 12. Widmo absorpcyjne atomów przy obecności jednej wiązki odstrojonej o 18 MHz ku czerwieni od 

przejścia 52S1/2 F=3��52P3/2 F`=4, tworzącej z wiązką próbkującą kąt 5o 

Powyższe rozważania pozwalają na interpretację widma absorpcyjnego powstałego  gdy z 

atomami oddziaływały wszystkie 3 pary wiązek pułapkujących. Okazuje się, że jest to widmo 
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saturacyjne, w którym występujące dipy powstały kiedy laser pułapkujący oddziaływał z 

atomami na przejściu  52S1/2 F=3��52P3/2 F`=3 oraz 52S1/2 F=3��52P3/2 F`=2, a laser 

próbkujący na przejściu 52S1/2 F=3��52P3/2 F`=4. Brak dipu dla częstotliwości lasera 

próbkującego równej częstości lasera pułapkującego może być poszlaką wskazującą na to, że 

chłodzenie zachodzi ale nie można uznać tego za dobrą metodę pomiaru liczby chłodzonych 

atomów. 
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Rysunek 13. Widmo absorpcyjne atomów przy wiązkach laserowych ustawionych jak do pułapkowania, czyli 

odstrojonych  o 18 MHz ku czerwieni od przejścia 52P1/2 F=3��52P3/2 F`=4.  

 

  

Ponadto widma absorpcyjne badane przy włączonych wszystkich wiązkach są bardzo mocno 

zaszumione. Z powodu nasycenia atomów absorpcja jest słaba a tło silne co sprawia, że stosunek 

szumu do sygnału jest duży. 
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1.4.1.2 Badanie atomów poza wiązkami chłodzącymi 

Badano również widma absorpcyjne w komórce dla różnych odległości lasera 

próbkującego od centrum wiązki pułapkującej, w nadziei, że efekty związane z nasyceniem 

atomów zanikną i widoczne zaczną być efekty związane z chłodzeniem. Przy tych badaniach 

chłodzenie było jednowymiarowe, to znaczy, że aktywna była tyko jedna para wiązek 

chłodzących nachylona do wiązki próbkującej pod kątem 5O. Jest to przedstawione na rys.14. 

Ponadto szerokość wiązki pułapkującej była ograniczona przez przesłonę. Zbieg ten nadał jej 

wyraźne kontury.  

 

 
Rysunek 14. Układ do badania wpływu wiązki chłodzącej na atomy poza jej granicami 

 

 

 Niestety widma dla różnych odległości jakościowo niewiele różniły się od siebie. Dla 

każdej odległości mierzono widmo przy obecności wiązek chłodzących w komórce i bez nich, a 

następnie odejmowano te dwa widma od siebie. Krzywe będące różnicą sygnału bez wiązek 

chłodzących oraz w ich obecności przedstawiam na rysunku 15. Krzywe o większej amplitudzie 

odpowiadają mniejszym odległościom r, wiązek .  
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Rysunek 15.  

Pomiary te również nie nadają się do  wyznaczania ani temperatury ani ciśnienia par w komórce.  

 

Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego widma absorpcyjne są niezbyt dobre do 

wyznaczania liczby zimnych atomów przy niskich ciśnieniach. Otóż  z powodu nasycenia i tak 

obserwujemy dosyć mały sygnał na dużym tle; zmniejszanie ciśnienia jeszcze pogorszyłoby tę 

sytuacje.  

 

 

1.4.2 Widma fluorescencji. 

Bardzo wyraźne widma uzyskuje się kiedy przestrajamy REPUMPER w okolicy przejść 

atomowych i obserwujemy fluorescencję. W poniższym paragrafie przedstawiam rozważania czy 

z tych widm da się wywnioskować występowanie ewentualnego chłodzenia atomów. 

  

1.4.2.1 Laser REPUMPER przestrajany wokół przejścia z poziomu 5
2
S1/2F=2  

Widmo fluorescencji rejestrowano kiedy wiązki pułapkujące były ustawione w okolicy 

przejścia 52S1/2F=3 �� 52P3/2F`=4, a wiązka zapobiegająca przepompowywaniu jest 

przestrajana wokół przejścia 52S1/2F=2 �� 52P3/2F`=3. Układ ten ilustruje rysunek 16. 
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Rysunek 16. Układ do obserwacji fluorescencji badanych atomów 

 

 

Widmo takie również posiada strukturę subdoplerowską. Jest jednak ona dość 

skomplikowana, ponieważ przy przestrajaniu lasera REPUMPER zachodzą różne efekty, jak 

nasycenie atomów, pompowanie optyczne czy koherentne uwięzienie populacji [9,10]. W celu 

stwierdzenia chłodzenia zbadano i porównano takie widma dla laserów odstrojonych ku 

czerwieni, czyli dla odstrojenia powodującego chłodzenie atomów i ku fioletowi a więc dla 

odstrojenia powodującego podgrzewanie atomów. Jak widać z rys.17, widma te nieznacznie 

różniły się od siebie, przy czym widmo dla wiązek odstrojonych ku czerwieni miało większe pole 

powierzchni pod wykresem obliczone po odjęciu tła, czyli fluorescencji, która nie zależy od 

odstrojenia lasera REPUMPER. Fakt ten świadczy o tym, że wiązki pułapkujące odstrojone ku 

czerwieni oddziałują z większą liczbą atomów niż wiązki odstrojone ku fioletowi. Czyli więcej 

atomów znajdowało się w grupach prędkości z którymi oddziaływały wiązki. Jedną z takich grup 

prędkości są atomy wolno poruszające się. Większe pole powierzchni mogło by więc świadczyć 

o chłodzeniu. Jednak różnica ta jest dosyć nieznaczna i to widmo również niezbyt dobrze nadaje 

się do wyznaczania liczby powolnych atomów. 
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Rysunek 17.  Widmo fluorescencji uzyskane przy przestrajaniu Lasera REPUMPER wokół przejścia z 

poziomu dolnego 52S1/2F=3 

 

1.4.2.2 Laser REPUMPER przestrajany wokół przejścia z poziomu 5
2
S1/2F=3 

Zbadano również widmo fluorescencji przy przestrajaniu lasera REPUMPER wokół 

przejścia 52S1/2F=3 �� 52P3/2F`, czyli wokół częstości lasera pułapkującego. Widmo to jest dość 

łatwe do zinterpretowania lecz nie wnosi żadnej informacji o prędkości atomów. Przedstawię 

jego interpretację, ponieważ pokazuje ono efekty związane z selekcją prędkości przez laser 

REPUMPER. Do analizy wybrałem widmo powstałe w układzie, w którym z atomami oddziałują 

tylko dwie wiązki laserowe:  jedna z lasera pułapkującego, odstrojona o 18MHz ku czerwieni od 

przejścia  52S1/2F=3 �� 52P3/2F`=4 i druga, równoległa do niej wiązka przestrajana wokół tego  

samego przejścia w zakresie kilkuset megahertzów.   
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Rysunek 18. Widmo fluorescencji uzyskane przy przestrajaniu Lasera REPUMPER wokół przejścia z 

poziomu dolnego 52S1/2F=3 

 

  

Aby zrozumieć powstałą strukturę trzeba uświadomić sobie, że laser pułapkujący 

oddziałuje z trzema grupami prędkości na przejściach z poziomu dolnego F=3 do poziomów 

górnych o liczbach F=2, F=3 i F=4. Laser próbkujący też oddziałuje z trzema grupami prędkości 

na tych samych przejściach lecz, ponieważ lasery nie świecą na tej samej częstotliwości, są to 

inne grupy prędkości. Subdopplerowskie dipy pojawiają się wtedy, kiedy oba lasery oddziałują z 

jakąś wspólną grupą prędkości czyli, innymi słowy, kiedy jeden atom może oddziaływać z 

obydwiema wiązkami.  

Przejdźmy do analizy widma. Szeroka struktura, na tle której widzimy subdopplerowskie 

dipy, to widmo fluorescencji indukowane laserem repumper, kiedy on świeci na takiej częstości, 

że oddziałuje tylko z atomami nie nasyconymi przez laser pułapkujący. Dipy 1 i 2 wiążą się z 

tym, ze repumper oddziałuje  na przejściu na poziom górny F=4 z tymi atomami z którymi laser 

pułapkujący oddziałuje na przejściach na poziom górny F=2 f=3. Dip 3 powstał kiedy oba lasery 

świeciły na tej samej częstotliwości. Dipy 4 i 5 pochodzą od atomów z którymi laser repumper 

oddziałuje na przejściach na poziom górny F = 3 i F=2 a laser pułapkujący na przejściu na 

poziom F`=4. Dipy te są najgłębsze  ponieważ wtedy repumper działa dokładnie odwrotnie niż 

ma pracować w pułapce i przepompowuje  atomy ze stanu dolnego f=3 do stanu f=2 

uniemożliwiając  tym samym oddziaływanie z nimi laserowi pułapkującemu.  
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1.5 Wnioski 

Podsumowując, nie się udało się skonstruować pułapki magnetooptycznej w zamkniętej 

komórce szklanej, pomimo obniżenia ciśnienia par rubidu do odpowiedniej wartości oraz 

zastosowania wypróbowanych wiązek laserowych z działającej pułapki. Nie udało się również 

znaleźć prostej metody na badanie czy zachodzi chłodzenie atomów na tyle pewnej, żeby miała 

szanse działać przy ciśnieniach jakie są potrzebne do pułapkowania, czyli o 2 rzędy wielkości 

mniejszych niż te, przy których były obserwowane powyższe widma. Metoda taka mogłaby dać 

odpowiedź na pytanie, dlaczego pułapka nie zadziałała.  

 

 

 

Tak wygląda komórka z chłodnicą i cewkami w rzeczywistości 
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2 Badanie efektu Faraday’a 

2.1 Wstęp teoretyczny 

Efekt Faraday’a polega na skręceniu płaszczyzny polaryzacji w polu magnetycznym.  

Jakościowo efekt ten można wyjaśnić w prosty sposób za pomocą klasycznej teorii 

współczynnika załamania i efektu Zeemana. 

W tym celu wystarczy rozważyć atom dwupoziomowy w układzie Λ z poziomem 

podstawowym o F=1 i poziomem wzbudzonym o F`=0. Przy braku pól poziom podstawowy jest 

zdegenerowany i składa się z trzech podpoziomów o różnych rzutach liczby F na oś kwantyzacji. 

Przejście z poziomu o mF=+1 może być indukowane tylko przez światło o polaryzacji σ -, 

natomiast z poziomu o mF=-1 przez światło o polaryzacji σ +. W polu magnetycznym degeneracja 

poziomu podstawowego zostaje zniesiona. Wielkość rozszczepienia ω, dana jest wzorem 

Bgm Bff µω =h , 

gdzie:  

gf –  czynnik Landego dla rozpatrywanego poziomu nadsubtelnego, 

mf -  rzut krętu f na oś kwantyzacji,   

µB-    magneton Bohra,  

B –   natężenie pola magnetycznego.  

 

 

Poziom o mf=0 zostaje niezaburzony, natomiast poziom o mf=+1 przesuwa się o tyle 

samo co poziom o mf=-1, tylko w przeciwną stronę. Jeżeli na całość poświecimy światłem 

dostrojonym do przejścia z mf=0<->F=0, to dla jednego z poziomów o niezerowym mf  światło to 

będzie miało częstość większą od rezonansowej, a dla drugiego mniejszą.  

 

Należy pamiętać, że współczynnik załamania szczególnie mocno zależy od częstości 

światła w okolicach przejścia atomowego, a zależność ta jest niesymetryczna. Współczynnik 

załamania dla dostrojeń ku czerwieni jest większy od jedynki a dla dostrojeń ku fioletowi 

mniejszy. Dla rozpatrywanego atomu pojawia się różnica współczynników załamania dla światła 

o przeciwnych polaryzacjach kołowych. Od tego już tylko krok do wyjaśnienia skręcenia 



 34 

polaryzacji, bowiem światło spolaryzowane liniowo można potraktować jako złożenie polaryzacji 

kołowych o przeciwnych znakach. Orientacja płaszczyzny polaryzacji zależy od wzajemnej fazy 

tych polaryzacji kołowych. Nierówność współczynnika załamania dla różnych polaryzacji 

kołowych powoduje zmianę wzajemnej fazy, czyli skręcenie płaszczyzny polaryzacji. Kąt 

skręcenia polaryzacji  Φ wyraża się wzorem: 

 

λ
)( −+ −Π=Φ nnl

, 

gdzie: 

l- długość drogi w ośrodku, 

n+ ,n- -  współczynniki  załamania dla polaryzacji kołowych. 

 

Zależność współczynników złamania światła  dla światła o polaryzacji σ+ i σ- od  pola 

magnetycznego przedstawia rys 19.  

 
 Rysunek 19. Współczynnik załamania w zależności od pola magnetycznego a) porównanie współczynników 

dla poszczególnych polaryzacji, b)różnica tych współczynników c)badany sygnał 
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Krzywą dyspersyjną odpowiadającą za zależność współczynnika załamania n od częstości 

lasera można w ogólności opisać wzorem 

 

22

0

0

)( Γ+−
−∝

ωω
ωω

n .          (2.1) 

Gdzie: 

ω – częstość światła, 

ω0 – częstość przejścia atomowego, 

Γ – szerokość krzywej.   

Dokładne rozważania na temat kształtu tej krzywej można znaleźć w pracy [6]. 

Szerokość Γ jest dużo mniejsza od szerokości dopplerowskiej a nawet może być mniejsza od  

szerokości naturalnej. W układzie Λ szerokość Γ jest związana przez relacje nieoznaczoności z 

czasem zaniku koherencji pomiędzy podpoziomami zeemanowskimi stanu podstawowego, 

których czas życia jest bardzo długi. W konkretnych warunkach doświadczalnych szerokość tę 

determinują inne czynniki. Przy dużych natężeniach światła jest to poszerzenie przez moc 

wynikające z dynamicznego efektu Starka [10]. Poszerzenie może wynikać również z warunków 

prowadzonych pomiarów, jak krótki czas oddziaływania atomów z wiązką, bądź 

niejednorodności pola magnetycznego.  

    

2.2 Opis eksperymentu 

2.2.1 Charakter mierzonych sygnałów 

Częścią mojej pracy było badanie sygnału rozpraszania w przód przy dwukrotnym  

przejściu wiązki światła przez ośrodek skręcający płaszczyznę polaryzacji. Badania te były 

motywowane chęcią sprawdzenia poniższego rozumowania:  

Kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji zależy tylko od różnicy współczynników załamania 

dla polaryzacji kołowych. To czy dana polaryzacja kołowa jest polaryzacją  σ
+
 czy σ

-
, określa 

się względem osi kwantyzacji, którą w tym przypadku jest kierunek pola magnetycznego. 

Skręcenie płaszczyzny polaryzacji nie powinno, więc zależeć od kierunku padania światła tylko 
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od kierunku pola magnetycznego. W związku z tym kąt skręcenia polaryzacji po dwukrotnym  

przejściu tam i z powrotem przez ośrodek, powinien być dwa razy większy niż po jednokrotnym 

przejściu.  

.   

 

2.2.2 Pomiar kąta skręcenia polaryzacji przy podwójnym przejściu przez 

ośrodek 

Obserwacje efektu Faraday`a prowadzono umieszczając ośrodek skręcający polaryzację 

pomiędzy dwoma skrzyżowanymi polaryzatorami. W doświadczeniu nie mierzono więc wprost 

kąta skręcenia polaryzacji Φ, tylko sygnał proporcjonalny do sin2(Φ), co wynika z prawa Malusa. 

Niestety sygnał ten jest również proporcjonalny do natężania światła przechodzącego przez 

badany ośrodek, które zależy od wielu czynników i  jest trudne do wyznaczenie w używanym 

przez mnie układzie. Nie da się, więc wyznaczyć kąta skręcenia polaryzacji, a co za tym idzie 

stosunku kątów po jednokrotnym i dwukrotnym przejściu.  

Jednak gdyby kąt skręcenia polaryzacji zależał od kierunku wiązki światła, to po 

podwójnym przejściu przez ośrodek nie byłoby żadnego sygnału po przejściu przez skrzyżowane 

polaryzatory. Fakt obserwacji wyraźnego sygnału jest, więc potwierdzeniem powyższego 

rozumowania, że skręcenie po dwukrotnym przejściu jest dwukrotnie większe. 

 

 

2.2.3 Opis aparatury 

Sygnał mierzono na zmodyfikowanym układzie doświadczalnym opisanym w pracach [5] 

i [6] 

Wprowadzone przeze mnie modyfikacje miały na celu  umożliwienie równoczesnego 

pomiaru sygnału rozpraszania  w przód dla jednego oraz dwóch przejść przez ośrodek (rys. 20). 

Polaryzator znajdujący się w torze wiązki przed jej wejściem do ośrodka jest ustawiony tak, żeby 

przechodziło przez niego tylko światło o polaryzacji poziomej. Za polaryzatorem ustawiono 

polaryzacyjną kostkę światłodzielącą tak, aby nie modyfikowała polaryzacji wprowadzonej przez 

polaryzator. Następnie na torze wiązki po przejściu przez ośrodek ustawiono lustro, które 

przepuszcza część światła a część odbija z powrotem do ośrodka. Za lusterkiem ustawiony jest 
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polaryzator, który przepuszcza tylko polaryzację pionową. Światło po drugim przejściu przez 

ośrodek pada na polaryzacyjną kostkę światłodzielącą, która kieruje światło o polaryzacji 

pionowej do detektora. Sygnał na detektorze ma więc taką sama polaryzację, jak po przejściu 

przez skrzyżowane polaryzatory. Niestety na wprost, w kierunku do lasera, przez tę kostkę 

światłodzielącą przechodzi światło o polaryzacji poziomej. Aby zlikwidować jego wpływ na 

akcje lasera, na drodze wiązki ustawiono izolator optyczny. Przed izolatorem od strony lasera 

ustawiono płytkę półfalową, którą możemy regulować natężenie światła przechodzącego przez 

izolator optyczny. Laser i układ jego stabilizacji jest dokładnie taki sam jak w pracach [5,6].  Jest 

to laser półprzewodnikowy, świecący na długości fali 795nm co odpowiada przejściu D1 w 

rubidzie. Laser posiada rezonator zewnętrzny w układzie Littmana-Metcalfa [5]. Laser ten może 

być stabilizowany na stałej częstości lub przestrajany w zakresie kilku GHz z częstotliwością 

kilku hertzów. Tak szeroki zakres przestrajania udało się uzyskać dzięki jednoczesnemu 

przestrajaniu lasera przez zmianę prądu i długości rezonatora zewnętrznego. Układ stabilizacji 

lasera wykorzystuje zjawisko dichroizmu w polu magnetycznym. Ponieważ widmo używane do 

stabilizacji lasera jest dopplerowsko poszerzone, laser można stabilizować z dokładnością do 

kilkudziesięciu MHz. Do badania rozpraszania w przód starano się ustabilizować laser na 

przejściu 52S1/2F
 =3<->52P1/2F

 =2. Światło z tego lasera posyłano na komórkę z parami rubidu 

znajdującą się w potrójnym ekranie magnetycznym. Jedyne pole magnetyczne, jakie 

oddziaływało na atomy pochodziło od czterech par cewek znajdujących się w środku ekranu. 

Trzy z nich służą do kompensacji ewentualnego pola magnetycznego, które przeniknęło przez 

ekran. Nie były one używane prze mnie w eksperymencie. Czwarta para cewek natomiast służy 

do wytwarzania jednorodnego pola magnetycznego powodującego skręcenie płaszczyzny 

polaryzacji. Są to cewki w układzie helmholtzowskim, ponieważ zapewnia on najbardziej 

jednorodny rozkład pola magnetycznego. W wykonywanych przeze mnie pomiarach, pole to było 

przestrajane z częstością 0.1 Hz w zakresie od minus do plus kilku Gaussów. W stosunku do 

wcześniejszych badań [5,6], modyfikacji uległ również układ podgrzewania komórki z rubidem. 

Ogrzewanie elektryczne zostało zamienione na wodne. Ciepła woda przepływa przez specjalnie 

zaprojektowany przez mgr Sz. Pustelnego układ dwu bloków miedzianych, które podgrzewają 

najbardziej okienka komórki, przez które przechodzi wiązka lasera. Modyfikacja ta miała na celu 

ograniczyć kondensację par rubidu na okienkach komórki, oraz wyeliminować dodatkowy 

przepływ prądu wewnątrz ekranu, mogący powodować szkodliwe pole magnetyczne. 
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Rysunek 20 Schemat układu pomiarowego 
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2.3 Wyniki pomiarów  
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Rysunek 21 Przykładowy  sygnał ropraszania w przód dla dużej mocy światła. 
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Rysunek 22 Przykładowy sygnał rozpraszania w przód dla małej mocy światła. 
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2.3.1 Porównanie sygnału rozpraszania w przód dla pojedynczego i 

podwójnego przejścia przez ośrodek 

Mierzono sygnał rozpraszania w przód przy stałej częstości lasera i przestrajanym polu 

magnetycznym dla komórki bez gazu buforowego, równolegle dla pojedynczego i dwukrotnego 

przejścia przez ośrodek. Przykłady takich pomiarów można oglądać na rysunkach  21 i 22. Aby 

zbadać i porównać amplitudy A i szerokości Γ sygnału rozpraszania w przód, do krzywych 

doświadczalnych dopasowywano krzywe o równaniu :  

0

2

22

0

0

)(
yAy +









Γ+−
−=

ωω
ωω

 

Ta krzywa opisuje sygnał rozpraszania w przód przy założeniu, że współczynnik załamania dany 

jest wzorem 2.1., oraz że kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji jest mały. 

 

 

2.3.1.1 Szerokość sygnału 

Szerokość sygnału rozpraszania w przód wykazuje pewną charakterystyczna zależność 

omówioną w pracy [6]. Jest ona podobna dla jednokrotnego i dwukrotnego przejścia przez 

ośrodek. Jednak dla większych natężeń światła szerokość linii po dwukrotnym przejściu przez 

ośrodek jest znacznie mniejsza. Ilustruje to rysunek 23.  
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Rysunek 23 Zależność szerokości sygnału rozpraszania w przód od mocy lasera 

  

 

 

2.3.1.2 Amplituda sygnału 

Charakterystyczna nieliniowa zależność amplitudy sygnału rozpraszania w przód jest 

podobna dla pojedynczego i dwukrotnego przejścia prze ośrodek, przy czym zależność ta jest 

wyraźnie silniejsza dla dwukrotnego przejścia. 

Przy małych natężeniach światła próba przybliżenia tej krzywej krzywą o równaniu 

n

xAA
0

=  dla jednokrotnego przejścia daje n=3 , dobrym przybliżeniem, co dowodzi że za 

obserwowane sygnały odpowiedzialne są efekty nieliniowe i jest w dobrej zgodzie z teorią [6], 

natomiast dla podwójnego przejścia parametr n jest bliski 4. Taka odmienność owego parametru 

od wyników dla jednokrotnego przejścia oraz od wyliczeń teoretycznych pozostaje na tym etapie 

niewyjaśniona.  
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Rysunek 24. Zależność amplitudy  sygnału rozpraszania w przód od mocy lasera dla podwójnego przejścia 

przez ośrodek 
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Rysunek 25. Zależność amplitudy sygnału rozpraszania wprzód od mocy lasera dla pojedynczego przejścia 

przez ośrodek. 
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2.3.2 Pomiar sygnału rozpraszania w przód przy przestrajaniu lasera 

Kolejnym zagadnienie było porównanie sygnału rozpraszania mierzonego przy stałym 

polu magnetycznym dla komórki wypełnionej rubidem z gazem buforowym i tylko z rubidem. 

Widma te jakościowo różnią się od siebie w dużym stopniu. O ile widmo dla komórki bez gazu 

buforowego jest dość proste do wyjaśnienia i podobne dla wszystkich mierzonych natężeń 

światła oraz natężeń pola magnetycznego, to widmo dla komórki z gazem buforowym przejawia 

skomplikowane zależności od powyższych parametrów i jest trudniejsze do zinterpretowania.  

Widna uzyskiwano skanując laser w okolicach przejścia 5S1/2F=3 � � 5P1/2  w rubidzie 
85Rb oraz  5S1/2F=2 � � 5P1/2  w rubidzie 85Rb.  Ponieważ  zarówno w komórce z gazem 

buforowym jak i bez gazu znajdowała się naturalna mieszanina izotopowa rubidu, rejestrowano 

widma obu izotopów.  

 

 

2.3.2.1 Sygnał dla komórki bez gazu buforowego 

Widmo dla komórki bez gazu buforowego wykazywało dwa wyraźne piki odpowiadające 

przejściom  5S1/2F=3 � � 5P1/2F`=2 w rubidzie 85 oraz  5S1/2F=2 � � 5P1/2 F`=1 w rubidzie 

87. Tylko takie piki występowały dla wszystkich badanych natężeń pola magnetycznego oraz 

natężeń światła. Zmieniała się oczywiście ich wysokość oraz, co ciekawsze stosunek, ich 

wysokości. Dla dużych natężeń światła dominowało maksimum związana z rubidem 85, 

natomiast dla małych maksimum związane z rubidem 87. Wydaje się to być zrozumiale ponieważ 
87Rb ma węższą zależność sygnału od pola magnetycznego, która ujawnia się dopiero przy 

małym natężeniu światła, dając większy sygnał. 
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Rysunek 26 Sygnał rozpraszania w przód przy małej mocy światła( 0.023 mW ) B=0,9G 
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Rysunek 28 Sygnał rozpraszania w przód przy dużej mocy światła(1 mW) B=0.55 G 
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2.3.2.2 Sygnał dla komórki z gazem buforowym 

Całkowicie inaczej wygląda zależność sygnału rozpraszania w przód od częstości lasera 

dla komórki z gazem buforowym. Przede wszystkim występuje on dla znacznie  mniejszych pól 

magnetycznych, co jest łatwe do wytłumaczenia, ponieważ sygnał da komórki z gazem 

buforowym o wiele silniej zależy od pola magnetycznego. Dzieje się tak dlatego, że atomy o 

wiele dłużej oddziałują z wiązką, co zmniejsza szerokość Γ z wzoru (2.1.) Mniej zrozumiały jest 

kształt samej krzywej zależności sygnału rozpraszania w przód od częstości lasera, który  

znacznie się rożni od kształtu  analogicznej krzywej dla komórki bez gazu buforowego, a ponadto 

silnie zależy jakościowo od przyłożonego pola magnetycznego. Na tym etapie, zależność ta jest 

niewyjaśniona. Ciśnienie gazu buforowego w komórce, która służyła do badań, wynosi 3 tory. 
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Rysunek 29 Porównanie zależności sygnału rozpraszania w przód od czestości lasera dla komórki zgazem 

buforowym, oraz bez niego. Pole magnetyczne było tak obrane aby sygnlł był najwięszy. Dla komórki z gazem 

buforowym B=0.0072G, bez gazu B=0.55G.  
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Rysunek 30 Przykładowa zależność sygnału rozpraszania w przód od częstości dla silnego pola magnetycznego 

B=0.23G. 

 

 

2.3.3 Najwęższe mierzone rezonanse 

Wspominałem, że sygnały rozpraszania w przód są o wiele węższe dla komórki z gazem 

buforowym niż dla komórki bez gazu. Wykazują one też charakterystyczną podwójną strukturę, 

będącą nałożeniem dwóch krzywych dyspersyjnych węższej i szerszej. Z tego powodu w celu 

wyznaczenia ich szerokości aproksymowano je krzywą o równaniu:  
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Taka krzywa dobrze pasowała do najwęższego zarejestrowanego sygnału, który 

otrzymano dla rubidu 87. Aproksymacja ta wykazała, że krzywa składa się z dwóch krzywych 

jednej, dominującej o szerokości 6.2mG i drugiej mniejszej o szerokości 1.7mG.  
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Rysunek 32 Najwęższy uzyskany sygnał (87Rb) 

Częstość Larmora obliczona ze wzoru h/Γ= BffL mg µω  wynosi 4.4 (*2Π ) Hz  dla Γ=6.2mG   

oraz 1.2 (*2Π) Hz dla Γ=1.7mG. Związany z nią czas zaniku koherencji wynosi zatem 

odpowiednio 0.23s oraz 0.84 s. Tak długie czasy wymagają bardzo wolnej rejestracji, czyli 

czasów skanowania pola magnetycznego powyżej 10s.  

 

 

2.4 Wnioski z badania efektu Faraday`a 

W prowadzonych przeze mnie obserwacjach udało się stwierdzić, że efekt Faraday`a 

występuje, kiedy wiązka przechodzi przez ośrodek a następnie przechodzi ponownie w przeciwną 

stronę, co jest potwierdzeniem teorii opisującej ten efekt. Zaobserwowano także dramatyczną 

różnicę w sygnale rozpraszania w przód dla komórki z gazem buforowym i bez niego. Sygnały 

dla komórki z gazem buforowym silniej zależą od pola magnetycznego, co jest dobrze 

wytłumaczone, ale ponadto występują dla zupełnie innych częstotliwości lasera, co na tym etapie 

pozostaje niewyjaśnione. 
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Wnioski  

W niniejszej pracy obserwując sygnały rozpraszania w przód przy przejściu światła przez 

ośrodek w obu kierunkach, udało się potwierdzić doświadczalnie, że kąt skręcenia polaryzacji 

zależy tylko od kierunku pola magnetycznego a nie zależy od kierunku światła. Zaobserwowano 

również drobne różnice, pomiędzy tymi sygnałami, które na tym etapie są niewyjaśnione.  

Niestety nie udało się zbudować pułapki magnetooptycznej w zamkniętej komórce szklanej. 

Najbardziej prawdopodobna przeszkodą niepowodzenia jest zanieczyszczenie komórki 

nieznanymi gazami. Wskazuje to na konieczność używania np. miniaturowych pomp sorpcyjnych  

(getterów)  w ewentualnych próbach tego typu.  
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