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Opis pracy magisterskiej

Praca magisterska, wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Gawlika, po-
wstała w Zakładzie Optyki Atomowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Grupie Optyki Kwantowej i Nieliniowej zajmującej się obecnie badaniami zim-
nych atomów. Celem pracy była budowa i badanie nowej wersji (pierwszej w Polsce)
pułapki magnetooptycznej, z uwzględnieniem doświadczeń uzyskanych w dotychcza-
sowym układzie, opisanym w pracach [1], [2], [3] i [4]. W pracach konstruktorsko–
eksperymentalnych udział brali: dr Jerzy Zachorowski, mgr Michał Zawada, mgr To-
masz M. Brzozowski i autorka pracy. Nieco wcześniej powstała w grupie druga pu-
łapka magnetooptyczna, zbudowana przez dr Witolda Chałupczaka i Andrzeja Nogę.
Jej przeznaczeniem jest badanie zderzeń pomiędzy atomami w pułapce. Opis tej pu-
łapki i dotychczas wykonanych doświadczeń zawiera praca magisterska Andrzeja Nogi
[5].

Opisywana tu, trzecia pułapka ma umożliwić przeprowadzenie precyzyjnych po-
miarów spektroskopowych zimnych atomów 85Rb (między innymi pomiarów widm
absorpcji i nieliniowego mieszania czterech fal) z rozdzielczością wyższą, niż było to
możliwe w dawnym układzie. Dodatkowo, układ próżniowy pułapki został przystoso-
wany do pomiarów temperatury atomów metodą czasu przelotu (ang. time-of-flight,
TOF ), co było głównym celem niniejszej pracy magisterskiej. Nowa wersja pułapki
wyposażona jest także w cewki do kompensacji pola magnetycznego. Zastosowano
również inny układ strojenia częstości wiązek laserowych przy pomocy modulatorów
akustooptycznych, ułatwiający badanie zależności mierzonych sygnałów od częstości
wiązek pułapkujących i umożliwiający szybkie ich wyłączanie przy pomiarach tem-
peratury oraz pomiarach spektroskopowych.

Pierwszy rozdział pracy zawiera wprowadzenie teoretyczne do procesów chłodze-
nia i pułapkowania atomów. W rozdziale drugim omówiono dokładnie układ pułapki
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w jej nowej wersji. Rozdział trzeci zawiera
opis analitycznego modelu pomiaru temperatury metodą czasu przelotu, wyniki symu-
lacji komputerowych sygnałów metodą Monte-Carlo i ich dyskusję oraz opis układu
doświadczalnego i wykonanego eksperymentu wraz z prezentacją uzyskanych wyni-
ków. W rozdziale czwartym omówiono inne metody stosowane w celu wyznaczenia
temperatury zimnych atomów w pułapce. Dodatek A zawiera krótki opis metody
komputerowego generowania rozkładów gaussowskich z losowych rozkładów jedno-
rodnych.
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1 Podstawy fizyczne procesów chłodzenia

i pułapkowania atomów

Prosty jakościowy opis zjawisk towarzyszących chłodzeniu i pułapkowaniu atomów
oraz eksperymentów z zimnymi atomami zawierają prace [6], [7], [8]. Rozważania
ilościowe dotyczące tych zjawisk, a zwłaszcza temperatury atomów, znaleźć można
np. w pracy [9].

1.1 Procesy absorpcyjne i dyspersyjne

Wśród procesów fizycznych, wykorzystywanych do manipulowania atomami przy po-
mocy światła, wyróżnić można dwa rodzaje zjawisk: absorpcyjne (dyssypacyjne) i
dyspersyjne (reaktywne).

W przypadku oddziaływania fotonów o częstości ω z ośrodkiem atomowym cha-
rakteryzowanym przez częstość ω0 w wyniku absorpcji i emisji (czyli rozpraszania)
fotonów wiązki przez atomy ośrodka dochodzi do zmiany jej natężenia. Ta zmiana
charakteryzowana jest przez część urojoną współczynnika załamania. Jej zależność
od wielkości ω − ω0 jest lorentzowską krzywą absorpcyjną, a omawiany proces nazy-
wamy absorpcyjnym.

Natomiast zmiana prędkości światła pod wpływem jego oddziaływania z atomami
ośrodka opisana jest przez część rzeczywistą współczynnika załamania, zmieniającą
się w zależności od ω − ω0 jak tzw. krzywa dyspersyjna. To zjawisko nazywamy dys-
persyjnym.

Oddziaływanie foton–atom zmienia nie tylko własności światła, ale wpływa też na
szerokość i położenie poziomów energetycznych w atomie. Absorpcja i emisja świa-
tła przez atom prowadzi do rozszerzenia promienistego poziomu podstawowego Γ′. Z
kolei wirtualna absorpcja i reemisja padających fotonów przez atom prowadzi do prze-
sunięcia jego poziomów energetycznych o wielkość ~∆′, co nazywamy przesunięciem
świetlnym (ang. light shift) lub dynamicznym efektem Starka.

1.2 Zarys modelu atomu ubranego

Wprowadzone powyżej wielkości Γ′ i ∆′ można opisać ilościowo wprowadzając tzw. mo-
del atomu ubranego (ang. dressed atom model) [10]. W modelu tym rozpatruje się
łącznie poziomy atomowe i fotony pola świetlnego, jako zaburzenie wprowadzając
oddziaływanie pomiędzy tymi dwoma układami.

Rozpatrzmy atom dwupoziomowy o stanie dolnym oznaczonym jako |g〉 i stanie
górnym |e〉, znajdujący się w jednomodowym polu fotonów o częstości ω. Stan pola
fotonowego podaje się poprzez podanie liczby fotonów, tzn. bazą jest komplet sta-
nów |1〉, |2〉, . . . , |N〉, . . . Traktując układ atom–pole jako całość, wprowadza się nową
bazę, która zawiera jednocześnie informację o stanie atomu |a〉 i stanie pola elektro-
magnetycznego |N〉. Baza ta składa się z tzw. stanów iloczynowych |a,N〉 = |a〉⊗|N〉
(ang. product states). Łatwo policzyć, że dwa nieoddziałujące poziomy układu atom–
pole: |g,N〉 (atom w stanie podstawowym w obecności N fotonów) oraz |e,N − 1〉
(atom w stanie wzbudzonym w obecności N − 1 fotonów) oddalone są o wielkość

~δ = ~(ω − ω0), (1.1)
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gdzie δ nazywamy odstrojeniem częstości światła od częstości atomowej.
Następnym krokiem jest uwzględnienie oddziaływania zachodzącego pomiędzy

atomem i fotonami poprzez wprowadzenie hamiltonianu sprzęgającego poziomy ato-
mowe i fotony pola postaci

V̂AL = µ̂ · Ê, (1.2)

gdzie µ̂ jest operatorem momentu dipolowego przejścia, a Ê – operatorem pola elek-
tromagnetycznego. Element macierzowy operatora sprzężenia można zapisać jako

VAL =
~

2

2|µeg||E|
~

=
~Ω

2
, (1.3)

gdzie Ω nazywane jest częstością Rabiego i wynosi

Ω =
2|µeg||E|

~
(1.4)

oraz
µeg = 〈e|µ|g〉. (1.5)

Macierz potencjału ma niezerowe elementy pozadiagonalne w dotychczasowej bazie.
Diagonalizacja hamiltonianu oznacza przejście do nowej bazy wektorów własnych
{|1(N − 1)〉, |2(N − 1)〉}, której stany są kombinacjami liniowymi dotychczasowych.

Oddziaływanie sprzęgające stany atomu i pola prowadzi do zmiany energii po-
ziomu podstawowego, który przesuwa się o wielkość ~∆′. Dodatkowo domieszanie
stanu |e,N − 1〉 o szerokości Γ do stanu |g,N〉 sprawia, że ten ostatni uzyskuje nieze-
rową szerokość Γ′. W granicy Ω� Γ (lub Ω� |δ|) wielkości te wyrażają się wzorami
[10]:

Γ′ = Ω2 Γ

Γ2 + 4δ2
, (1.6)

∆′ = Ω2 δ

Γ2 + 4δ2
. (1.7)

Łatwo zauważyć, że Γ′ jest absorpcyjną funkcją odstrojenia δ, a ∆′ – jego funkcją
dyspersyjną.

Ponieważ zarówno Γ′, jak i ∆′ proporcjonalne są do Ω2, a więc do ilości fotonów N ,
zjawiska przesunięcia i poszerzenia poziomów stają się znaczące dla dostatecznie du-
żych natężeń światła. Dodatkowo przesunięcie poziomów zależy od znaku odstrojenia
δ. Energia poziomu dolnego zmniejsza się, gdy odstrojenie jest ujemne (tzn. ω < ω0)
i rośnie dla dodatniego odstrojenia.

1.3 Siły optyczne

Z omówionymi powyżej procesami wiążą się dwa typy sił optycznych. Rezonansowe
rozpraszanie fotonów przez atomy ośrodka sprawia, że dochodzi do przekazu pędu z
wiązki świetlnej do atomów. W takim razie na te ostatnie działa pewna siła, zwana siłą
rozpraszania, siłą spontaniczną lub siłą ciśnienia promieniowania. Jej zastosowanie
do dopplerowskiego chłodzenia i pułapkowania atomów omówiono w paragrafie 1.4.

Siłę związaną z przesunięciami poziomów atomowych pod wpływem światła na-
zywamy dyspersyjną lub wymuszoną albo dipolową. Mechanizm powstania tej siły
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jest następujący: dla wiązki znacznie odstrojonej od rezonansu zaniedbywalne staje
się rozpraszanie fotonów, jak to wynika ze wzoru (1.6). Atom pozostaje w stanie
podstawowym, a dominującym efektem staje się przesunięcie ∆′ tego poziomu, wyra-
żone wzorem (1.7), które w granicy małych odstrojeń zmienia się z odstrojeniem jak
1/δ. Jeśli istnieje przestrzenna niejednorodność natężenia światła, to pod jej wpły-
wem dochodzi do zależnego od położenia przesunięcia energii poziomu podstawowego
~∆′(~r). To przesunięcie pełni rolę energii potencjalnej, z którą wiąże się pojawienie
siły postaci

F = −∇[~∆′(~r)]. (1.8)

Siła ta znalazła zastosowanie w tzw. pułapce optycznej [11]. Wykorzystano fakt,
że dla zogniskowanej wiązki laserowej, ujemnie odstrojonej od przejścia atomowego,
przesunięcie świetlne poziomu podstawowego jest ujemne. Minimum energii potencjal-
nej atomów powstaje w ognisku wiązki, a więc atomy mają tendencję do gromadzenia
się w tym miejscu. Z kolei zastosowanie skupionej wiązki odstrojonej ku niebieskiemu
(w stronę wyższych częstości) prowadzi do powstania bariery potencjału, co sprawia,
że atomy zostają „wypchnięte” z obszaru o największym natężeniu światła. Zjawisko
to wykorzystano np. w zwierciadłach atomowych i „pułapce z korkiem” (ang. Opti-
cal Plug Trap), zastosowanej w celu otrzymania kondensatu Bosego-Einsteina przez
autorów pracy [12].

1.4 Dopplerowskie spowalnianie atomów

Rozważmy przypadek jednowymiarowy atomu dwupoziomowego o częstości własnej
ω0 poruszającego się w prawo z prędkością ~v (jak na rysunku 1) i fotonu o częstości
ω i wektorze falowym ~k propagującego w przeciwną stronę.

Rysunek 1: Dopplerowskie spowalnianie atomów.

Ze względu na zjawisko Dopplera w układzie związanym z atomem częstość fotonu
wynosi

ω̃ = ω − ~k · ~v = ω + kv. (1.9)

W takim razie atom wydajnie absorbuje i emituje fotony tylko wtedy, gdy spełniony
jest warunek dostrojenia dopplerowskiego częstości fotonu w układzie, w którym atom
spoczywa, do częstości własnej atomu: ω̃ = ω0, czyli jeśli wiązka światła odstrojona
jest od rezonansu ku czerwieni o δ = kv. Absorpcja fotonu o wektorze falowym ~k
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prowadzi do zmniejszenia pędu atomu o wartość ~ · ~k. Załóżmy, że natężenie światła
spełnia warunek

I/I0 � 1, (1.10)

gdzie I0 jest natężeniem nasycenia, zdefiniowanym poprzez związek określający para-
metr nasycenia S dla danego przejścia o szerokości Γ:

S =
I

I0

=
Ω2

2(Γ2 + δ2)
. (1.11)

W takim przypadku atom powraca do stanu podstawowego emitując fotony sponta-
nicznie, co oznacza, że kierunek emisji jest izotropowy. Zmiana pędu atomu w wyniku
emisji fotonów uśrednia się do zera dla bardzo wielu aktów absorpcja–emisja sponta-
niczna. W efekcie dochodzi do zmniejszenia pędu atomu w kierunku, wzdłuż którego
rozchodzą się absorbowane fotony. Ponieważ energia kinetyczna atomu jest bezpo-
średnią miarą jego temperatury, zmniejszenie energii kinetycznej oznacza ochłodzenie
atomu. Metoda omawiana w tym paragrafie nazywana jest dopplerowskim chłodze-
niem atomów, ponieważ atomy dostrajają się tu przez efekt Dopplera do rezonansu
ze światłem.

Na atom poruszający się z prędkością ~v działa siła spontaniczna (porównaj pa-
ragraf 1.3 i [9]), pochodząca od wiązki światła o częstości ω i wektorze falowym ~k,
rozchodzącej się w kierunku przeciwnym od kierunku ruchu atomu. Wartość tej siły,
uśredniona po wielu aktach absorpcja–emisja spontaniczna, dla dowolnego natężenia
I światła wyraża się wzorem

F = ~k
Γ

2

I
I0

1 + I
I0

+
(

δ−~k·~v
Γ/2

)2 . (1.12)

Ta siła jest odpowiedzialna za ciśnienie światła.

1.5 Atom w polu przeciwbieżnych wiązek światła

Aby spowolnić atom gazu, a więc poruszający się w dowolnym kierunku, trzeba dzia-
łać na atom ciśnieniem światła z różnych stron. W przypadku jednowymiarowym
trzeba użyć dwóch wiązek światła propagujących w przeciwnych kierunkach, z któ-
rych każda odstrojona jest ku czerwieni (w kierunku mniejszych częstości) względem
częstości własnej atomu. Takie odstrojenie zapewnia, że jedynie wiązka propagująca
przeciwnie do atomu będzie z nim w rezonansie, natomiast wiązka rozchodząca się
w kierunku takim, jak atom, zostanie dodatkowo odstrojona. W wyniku tego na
atom działają dwie przeciwnie skierowane siły o różnych wartościach. Siły te równo-
ważą się jedynie dla atomu spoczywającego. Sumując je, stosując przybliżenie (1.10),
które pozwala zaniedbać wzajemne oddziaływanie wiązek, oraz zakładając dodatkowo
|kv| � Γ i |kv| � |δ|, otrzymuje się przybliżony wzór na średnią w czasie wartość siły
wypadkowej pochodzącej od niezrównoważenia sił ciśnienia światła od dwóch wiązek

Fwyp = 4~k
I

I0

kv δ
Γ/2

[

1 +
(

δ
Γ/2

)2
]2 . (1.13)
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Siłę tę, zależną od prędkości atomu i przeciwnie do niej skierowaną, można przedstawić
jako

~F = −α~v. (1.14)

Ma ona zależność od prędkości analogiczną do siły lepkości, przy czym α oznacza
współczynnik lepkości i wynosi

α = 4~k2 I

I0

|δ|
Γ/2

[

1 +
(

δ
Γ/2

)2
]2 . (1.15)

Dla trzech wymiarów i dowolnego natężenia światła I, niekoniecznie spełniającego
warunek (1.10), współczynnik ten przyjmuje postać

α = 4~k2 I

I0

|δ|
Γ/2

[

1 + 6
I

I0

+

(

δ

Γ/2

)2
]−2

(1.16)

Różniczkując wzór (1.16) kolejno po δ i Γ otrzymuje się warunki na maksymalną
wartość współczynnika lepkości w trzech wymiarach:

– dla stałego odstrojenia δ:

I

I0

=

(

δ
Γ/2

)2

+ 1

6
, (1.17)

– dla stałego natężenia I:

δ

Γ/2
= −

(

1 + 6 I
I0

3

)1/2

. (1.18)

Jednoczesna optymalizacja współczynnika lepkości dla odstrojenia i natężenia światła
daje wartość

α =
~k2

12
dla

δ

Γ/2
= −1,

I

I0

= 1/3 (1.19)

Jak okaże się w paragrafie 1.7, wartość natężenia światła I zapewniająca maksymalną
lepkość nie prowadzi do osiągnięcia najniższej temperatury.

Analogia pomiędzy siłą (1.13) i siłą lepkości sprawia, że omówiony w tym para-
grafie układ wiązek światła nazywany jest melasą optyczną. Melasa optyczna została
po raz pierwszy uzyskana w 1986 roku przez autorów pracy [13].

1.6 Pułapka magnetooptyczna

Chłodzenie atomów wymaga zmniejszenia średniej prędkości atomów w każdym kie-
runku. W tym celu stosuje się trzy pary przeciwbieżnych wiązek, odpowiednio od-
strojonych i rozchodzących się wzdłuż trzech kierunków w przestrzeni. Taki układ
zapewnia zmniejszanie prędkości atomów, ale nie wyróżnia w przestrzeni żadnego
obszaru, w którym atomy mogłyby się gromadzić.
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Aby zlokalizować zimne atomy w przestrzeni, konieczna jest taka modyfikacja po-
ziomów atomowych, aby siła działająca na atomy zależała nie tylko od ich prędkości,
ale także od ich położenia. W tym celu wprowadza się dodatkowo niejednorodne pole
magnetyczne o stałym gradiencie oraz odpowiednio polaryzuje się wiązki światła. Roz-
ważmy sytuację jednowymiarową i załóżmy, że pole magnetyczne przyjmuje zerową
wartość w punkcie z = 0, tak jak pokazano na rysunku 2.

Rysunek 2: Poziomy energetyczne atomu wielopoziomowego w polu magnetycznym
~B o stałym gradiencie.

Oddziaływanie takiego pola na atomy można rozważać jedynie odchodząc od
przedstawionego wcześniej uproszczonego modelu atomu dwupoziomowego. Zamiast
tego rozważmy atom w stanie podstawowym o wypadkowym momencie pędu F = 0 i
wzbudzonym o F ′ = 1. W polu magnetycznym stan górny ulega rozszczepieniu na trzy
podpoziomy zeemanowskie |1, 0〉 i |1,±1〉 (oznaczenia poziomów jak na rysunku 2),
przy czym wielkość przesunięcia poziomów zależy od natężenia pola magnetycznego,
co w omawianym przypadku oznacza także zależność od położenia.

Rozważmy teraz rozchodzącą się wzdłuż osi Oz wiązkę światła o polaryzacji
kołowej σ+ (w kierunku jak na rysunku 2), odstrojoną ku czerwieni od przejścia
|0, 0〉 ↔ |1, 0〉 o wartość δ. Zgodnie z regułami wyboru wiązka o takiej polaryzacji
może indukować przejścia ze zmianą ∆m = 1. Odstrojenie δ dla atomów o pewnej kla-
sie prędkości jest skompensowane przez efekt Dopplera i zeemanowskie przesunięcie
poziomu tak, że w punkcie o współrzędnej z+ częstość wiązki w układzie związanym
z atomem staje się rezonasowa. Dla atomu znajdującego się po przeciwnej stronie
punktu z = 0 wiązka o polaryzacji σ+ jest silnie odstrojona od rezonansu (nieza-
leżnie od zwrotu jego prędkości), ze względu na przesunięcie poziomu o m = +1 w
górę. Rozważenie w analogiczny sposób drugiej wiązki o polaryzacji σ−, rozchodzącej
się w kierunku przeciwnym do poprzedniej, prowadzi do wniosku, że w omawianym
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układzie odpowiednio spolaryzowanych wiązek i pola magnetycznego na atom znaj-
dujący się poza początkiem układu współrzędnych działa siła, która kieruje atom do
środka układu, jednocześnie go spowalniając. Mamy więc lokalizację (pułapkowanie)
atomów wokół punktu z = 0. Omówiony mechanizm działa jedynie dla atomów o
odpowiednio małej prędkości, ale dysponujemy atomami wstępnie schłodzonymi w
melasie optycznej.

Rysunek 3: Układ trójwymiarowej pułapki magnetooptycznej.

Zastosowanie pola o omawianej charakterystyce w układzie trójwymiarowej me-
lasy optycznej prowadzi do uzyskania pułapki magnetooptycznej (ang. Magneto-Opti-
cal Trap, MOT ). Pole magnetyczne o omawianych własnościach otrzymać można sto-
sując układ dwóch cewek, przez które prąd płynie w przeciwnych kierunkach (para-
graf 2.6.1). Typowy układ trójwymiarowej pułapki magnetooptycznej przedstawiono
na rysunku 3.

W odróżnieniu od melasy optycznej, pułapka magnetooptyczna lokalizuje zimne
atomy w przestrzeni, dając jednocześnie możliwość ich przemieszczania (w określonym
zakresie) poprzez zmiany pola magnetycznego. Dodatkowo, chmura zimnych atomów
ma symetrię elipsoidy obrotowej (narzuconą przez gradient pola), co ułatwia bada-
nie fluorescencji i wyznaczanie rozmiarów pułapki. Takie pomiary są konieczne do
wyznaczenia gęstości atomów w pułapce.
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1.7 Granica chłodzenia dopplerowskiego

Jak wspomniano w paragrafie 1.4, chłodzony atom powraca do stanu podstawowego
poprzez emisję spontaniczną. Ze względu na jej izotropowy charakter przestrzenny, dla
wielu aktów absorpcja–emisja wymuszona średni pędu atomu 〈 ~p 〉 uzyskany pod wpły-
wem odrzutu od emitowanych fotonów wynosi 0. Nie jest jednak prawdą, że zeruje
się średnia wartość kwadratowa pędu: 〈p2〉 6= 0. Oznacza to, że dochodzi do błądzenia
przypadkowego atomów w przestrzeni pędów z krokiem ~k, co pociąga za sobą fluk-
tuacje średniej siły lepkości opisanej wzorem (1.13). Prowadzi to do podgrzewania
atomów ze względu na przypadkowość procesów absorpcji i emisji fotonów. W ta-
kim razie istnieje dolna granica temperatury, jaką można uzyskać opisywaną metodą.
Wartość tej temperatury wyznacza się porównując szybkość zachodzenia procesów
chłodzenia i podgrzewania atomów.

Zmniejszenie energii kinetycznej atomu pod wpływem siły Fwyp zachodzi z pręd-
kością proporcjonalną do kwadratu prędkości atomu:

(

dE

dt

)

cool

= Fwypv = −αv2. (1.20)

Z kolei średni pęd kwadratowy atomu 〈p2〉 zwiększa się w czasie dt o wartość równą
iloczynowi liczby R procesów „absorpcja-emisja spontaniczna” (czyli liczby kroków
błądzenia przypadkowego w przestrzeni pędów) i kwadratu pędu fotonu ~

2k2 [9]:

d

dt
〈p2〉 = ~

2k2R. (1.21)

Ponieważ średnia siła działająca na atom jest wynikiem przekazu pędu fotonu w R
cyklach absorpcja–emisja spontaniczna, R jest po prostu średnią siłą działającą na
atom, podzieloną przez pęd fotonu ~k, i w trzech wymiarach wyraża się wzorem

R =
Γ

2

6 I
I0

1 + 6 I
I0

+
(

δ
2Γ

)2 . (1.22)

Stąd średnia energia kinetyczna 〈p2〉/2M atomu o masie M wzrasta z prędkością

(

dE

dt

)

heat

=
1

2M

d

dt
〈p2〉 =

~
2k2R

2M
. (1.23)

W równowadze termodynamicznej szybkości podgrzewania i chłodzenia atomów są
jednakowe:

(

dE

dt

)

heat

=

(

dE

dt

)

cool

. (1.24)

Podstawiając do powyższego wyrażenia wzory (1.20), (1.22), (1.23) oraz (1.16) otrzy-
muje się warunek na średnią prędkość kwadratową atomu 〈v2〉. Skorzystanie z prawa
ekwipartycji energii

3

2
kBT =

1

2
M〈v2〉, (1.25)
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gdzie kB – stała Boltzmanna, prowadzi do wzoru na zależność temperatury od natę-
żenia światła. Wyliczona z tego wzoru minimalna temperatura, jaką można uzyskać
dopplerowsko chłodząc atomy, wynosi

TDopp =
~Γ

4kB

1 + 6 I
I0

+
(

|δ|
2Γ

)2

|δ|
2Γ

. (1.26)

Zróżniczkowanie wzoru (1.26) względem δ przy stałym I i przyrównanie pochodnej do
zera daje warunek na odstrojenie, przy którym osiągana jest najniższa temperatura

|δ| = Γ

2

√

1 + 6
I

I0

≈ Γ

2
dla

I

I0

� 1. (1.27)

Podstawienie wielkości (1.27) do wzoru (1.26) prowadzi do wzoru na minimalną tem-
peraturę uzyskiwaną metodą chłodzenia dopplerowskiego. W granicy małych natężeń
(1.10) dana jest ona równaniem

TDopp(min) ≈
~Γ

2kB

. (1.28)

Temperatura dopplerowska dla 85Rb wynosi 140 µK.
Podstawiając wielkości ze wzoru (1.19) do (1.26) można przekonać się, że dla opty-
malnego współczynnika lepkości wartość temperatury wyraża się wzorem

TDopp(α) =
~Γ

kB

. (1.29)

Jest to wartość dwukrotnie wyższa, niż minimalna (1.28) – uzyskana przy optymal-
nym odstrojeniu w granicy małych natężeń. Dzieje się tak dlatego, że przy natęże-
niu światła (1.19) zapewniającym maksymalną wartość współczynnika lepkości rośnie
współczynnik R rozpraszania fotonów, co zwiększa podgrzewanie atomów.

1.8 Chłodzenie subdopplerowskie

Istnieje metoda uzyskiwania temperatury znacznie niższej, niż dana wzorem (1.28),
wykorzystująca sprzężenie wewnętrznych i zewnętrznych stopni swobody atomu po-
przez działanie sił dipolowych (paragraf 1.3) i pompowania optycznego. Pełny opis
zasady chłodzenia subdopplerowskiego (zwanego „chłodzeniem Syzyfa”) dla obu kon-
figuracji zawiera praca [14], a jego uproszczoną wersję znaleźć można w pracach [6],
[7], [8]. Bardzo skrócone wyjaśnienie tej metody przedstawiono poniżej.

Nawet jednowymiarowy opis zagadnienia wymaga ponownie odejścia od uprosz-
czonego modelu atomu dwupoziomowego, stosowanego do wyjaśnienia metody chło-
dzenia dopplerowskiego, ponieważ rozpatruje się tu światło spolaryzowane, co wy-
maga uwzględnienia struktury zeemanowskiej poziomów atomowych. Przeciwbieżne
wiązki światła (o długości fali λ, odstrojone, tak jak poprzednio – ku czerwieni) in-
terferują wytwarzając niejednorodną falę wypadkową. Nie jest to zwykła fala stojąca,
która może powstać tylko w wyniku interferencji fal jednakowo spolaryzowanych. Za-
leżnie od wzajemnej konfiguracji wiązek otrzymuje się:
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– dla polaryzacji liniowych i wzajemnie prostopadłych – polaryzację zmieniającą
się od kołowej σ+ przez liniową do kołowej σ−, znów na liniową itd. z okresem
λ/2,

– dla polaryzacji kołowych: σ+ (z lewej strony) i σ− (z prawej strony) – polaryzację
liniową, dla której wektor ~E jest stały co do wartości i obraca się tak, że jego
koniec zakreśla linię śrubową o skoku λ/2.

Siły sprzężenia podpoziomów atomu znajdującego się w polu takiej fali niejed-
norodnej związane są z lokalną polaryzacją, dlatego zależne od nich przesunięcia
zeemanowskich podpoziomów atomowych (paragraf 1.2) są różne w różnych miej-
scach przestrzeni. Dla pierwszej konfiguracji zmieniają się one sinusoidalnie, tworząc
bariery i jamy potencjału. Wydajność pompowania optycznego pomiędzy podpozio-
mami stanu podstawowego również zależy od położenia atomu. Dla małego natężenia
I atom przez większość czasu pozostaje w stanie podstawowym. Dzięki przestrzennej
korelacji przesunięć świetlnych i prawdopodobieństw pompowania optycznego atom
porusza się częściej w górę bariery potencjału wytworzonej przez przesunięcie tego
stanu, niż w dół. Podczas jednego cyklu jego energia kinetyczna maleje kosztem ener-
gii potencjalnej, a ta, gdy atom znajduje się na szczycie bariery, zostaje częściowo
rozproszona poprzez spontaniczne wypromieniowanie fotonu o energii większej, niż
energia zaabsorbowanego wcześniej fotonu pochodzącego z wiązki laserowej.

Mechanizm chłodzenia w drugiej konfiguracji jest bardziej skomplikowany, jego
opis zawiera np. praca [14].

W rzeczywistości chłodzenie atomów przebiega w dwóch etapach: początkowo
atomy są spowalniane przez siłę ciśnienia światła (paragrafy: 1.4 i 1.5), a następnie
dochodzi do chłodzenia Syzyfa. Chłodzenie subbdoplerowskie wykorzystuje więc oba
typy sił optycznych: ciśnienia promieniowania i dipolowe. W trzech wymiarach gra-
dient polaryzacji wytwarzany jest przez sześć wiązek, dzięki czemu w różnych punk-
tach przestrzeni mamy do czynienia z pierwszą lub drugą konfiguracją. Dodatkowo
(w trzech wymiarach) może wystąpić przestrzenna modulacja wypadkowego natęże-
nia światła, podobnie, jak w fali stojącej. Obliczenia i wykresy gradientu natężenia
pola i polaryzacji w pułapce dla trzech par przeciwbieżnych wiązek o przeciwnych
polaryzacjach kołowych zawiera praca [4].

1.9 Granica chłodzenia subdopplerowskiego

Po każdym cyklu chłodzenia syzyfowego energia atomu zmniejsza się o wartość pro-
porcjonalną do głębokości U0 wytworzonej jamy potencjału. (Gdy energia atomu staje
się porównywalna z tą głębokością, atom zostaje „uwięziony” w minimum potencjału
– powstaje sieć optyczna [15].) Dla małych natężeń światła wielkość przesunięcia
świetlnego (w skali energii) wynosi w przybliżeniu (porównaj wzór (1.7) ze strony 6)

~∆′ ≈ ~Ω2

4δ
(1.30)

i jest dużo mniejsza, niż minimalna temperatura dopplerowska (1.28). Oznacza to, że
mechanizm chłodzenia Syzyfa pozwala na uzyskanie temperatur znacząco niższych,
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niż chłodzenie dopplerowskie. W tym przypadku czynnikiem ograniczającym możli-
wość uzyskania dowolnie niskiej temperatury jest fakt, że w wyniku odrzutu emito-
wanego spontanicznie fotonu energia kinetyczna atomu wzrasta o wartość

Eheat(1) = ~
2k2/2M.1 (1.31)

Chłodzenie Syzyfa przestaje działać, gdy głębokość jamy potencjału staje się porów-
nywalna z wielkością ze wzoru (1.31), gdyż nad zmniejszaniem temperatury atomu
dominuje grzanie przez energię odrzutu. Oznacza to, że najniższe temperatury uzy-
skiwane tą metodą (dla obu konfiguracji) są rzędu

TSyz(min) ≈
Eheat(1)

kB

≈ ~Ω2

4δkB

(1.32)

Ta wielkość nazywana jest granicą chłodzenia subdopplerowskiego. Jej wartość licz-
bowa dla atomów 85Rb jest rzędu kilku µK.

1.10 Chłodzenie poniżej granicy odrzutu

Aby uwolnić się od efektów związanych z odrzutem podczas spontanicznej emisji fo-
tonu należy doprowadzić do sytuacji, w której współczynnik R prawdopodobieństwa
absorpcji fotonu (wprowadzony w paragrafie 1.7 na stronie 12) zależny jest od prędko-
ści i znika dla v ≈ 0. W ten sposób atomy całkowicie schłodzone prawie nie absorbują
a tym samym nie emitują fotonów, w zaniedbywalnym stopniu podlegając odrzu-
towi, natomiast atomy o niezerowej prędkości zostają przeniesione do „pułapkującego
stanu ciemnego” w wyniku błądzenia przypadkowego. W praktyce chłodzenie poniżej
granicy odrzutu (ang. subrecoil cooling) realizuje się stosując:

– spójne uwięzienie populacji zależne od prędkości (ang. Velocity-Selective
Coherent Population Trapping) [16] lub

– chłodzenie ramanowskie [17].

Ideowy opis tych metod zamieszczony jest w pracy [6].

Uwaga

Ponieważ w każdym z omawianych przypadków ograniczenie temperatury wynika z
emisji spontanicznej, obniżenie granicy osiąganej temperatury polega na ograniczeniu
emisji spontanicznej. W przypadku chłodzenia Syzyfa osiąga się to poprzez zmniej-
szenie natężeń wiązek światła, a więc zmniejszenie częstości wzbudzeń–reemisji R; w
przypadku chłodzenia subrecoil – przez użycie stanów kwantowych, w których nie jest
możliwa absorpcja (a więc i reemisja).

1Jest to wartość ze wzoru (1.23), strona 12, dla R=1 – rozpatrujemy pojedynczy akt emisji.
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2 Opis pułapki magnetooptycznej

2.1 Pułapkowanie izotopu 85Rb

Na rysunku 4 przedstawiono schemat poziomów energetycznych struktury nadsub-
telnej przejścia 52S1/2 → 52P3/2, wykorzystywanego do pułapkowania izotopu rubidu
85Rb o spinie jądra I = 5

2
. Izotop ten stanowi 72,15% naturalnej mieszaniny rubidu.

Pozostałe 27,85% to izotop 87Rb o I = 3
2
.

Rysunek 4: Struktura nadsubtelna linii D2
85Rb. Wartości podane w MHz oznaczają

różnice częstości pomiędzy poszczególnymi poziomami. Linią kreskowaną zaznaczono
rezonanse krzyżowe z poziomu F = 3 związane z poziomami F ′

a i F ′
b, oznaczone jako

co F ′
a − F ′

b.

Pułapkowanie 85Rb przebiega w sposób analogiczny, jak dla innych atomów metali
alkalicznych. Laser pułapkujący odstrojony jest od częstości rezonansowej przejścia
F = 3 → F ′ = 4 w kierunku dłuższych fal o kilka szerokości naturalnych (linia
kropkowana na rysunku 4). Ponieważ deekscytacja przez emisję spontaniczną z pod-
poziomu wzbudzonego F ′ = 4 jest zabroniona przez reguły wyboru, przejście pu-
łapkujące jest jedynym zamkniętym w tym układzie. Niemniej jednak, ze względu
na stosunkowo niewielką odległość podpoziomów F ′ = 3 i F ′ = 4, istnieje również
niezerowe prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu ze stanu F = 3 do F ′ = 3, skąd
może on deekscytować do stanu F = 2. Ponowne wzbudzenie atomu ze stanu F = 2
nie jest możliwe ze względu na dużą różnicę częstości rezonansowej i częstości lasera
pułapkującego, a więc proces pompowania optycznego prowadziłby do zgromadzenia
większości atomów w tym stanie, co uniemożliwiłoby pracę pułapki. Aby zapewnić jej
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ciągłą pracę, zachodzi konieczność zastosowania drugiego lasera, nazywanego repom-
pującym, który przenosi atomy „uwięzione” w stanie F = 2 do stanu F ′ = 3, z którego
atomy mogą powracać do F = 3, dzięki czemu możliwe jest dalsze pułapkowanie.

Ponieważ podpoziomy struktury nadsubtelnej poziomu 52P3/2 położone są w nie-
wielkiej odległości od siebie, laser repompujący może być dostrojony do dowolnego
przejścia repopulującego stan F = 3. W szczególności, stan ten może być repompo-
wany poprzez poziomy znacznie od niego odległe, np. poziomy linii D1. Nie jest na-
tomiast możliwe pułapkowanie atomów na przejściach tej linii, ponieważ ze względu
na jej strukturę „domknięcie” wszystkich otwartych przejść poprzez wprowadzenie
lasera repompującego spowodowałoby pogrupowanie poziomów w układy trzypozio-
mowe typu Λ, w których dochodziłoby do koherentnego uwięzienia populacji (ang.
Coherent Population Trapping [18]), co uniemożliwiłoby pułapkowanie atomów.

Stabilizacja lasera pułapkującego i repompującego na wzorcu atomowym omó-
wiona jest w paragrafie 2.4.

2.2 Schemat pułapki

Na rysunku 5 przedstawiono schemat układu optycznego pułapki magnetooptycznej.
W kolejnych paragrafach zostaną umówione poszczególne jego elementy i ich rola w
układzie.

Objaśnienie zastosowanych na rysunku oznaczeń :

• lasery master, slave, repumper, probe – lasery diodowe. Laser master z zewnętrz-
nym rezonatorem jest oscylatorem, wymuszającym pracę laserów wzmacniaczy
slave – pułapkującego i probe – próbkującego (paragraf 2.3.3),

• AOM – modulatory akustooptyczne, pozwalające na przesuwanie częstości świa-
tła laserów slave i probe (paragraf 2.4.3),

• io – izolatory optyczne eliminujące powracające w kierunku lasera wiązki odbite
od elementów układu optycznego (paragraf 2.3.2),

• λ/2 – płytki półfalowe, służące do zmian kierunku polaryzacji liniowej światła
(paragraf 2.3.2),

• λ/4 – płytki ćwierćfalowe, umożliwiające zmiany polaryzacji: liniowa↔ kołowa
(paragrafy: 2.3.2, 2.4.2, 2.4.3),

• p – polaryzujące kostki światłodzielące (paragraf 2.3.2),

• fd – fotodiody do detekcji światła,

• przyrządy służące do kontroli długości fali: F–P – interferometr Fabry-Perot,
λ−meter – miernik długości fali i spektrograf (paragraf 2.4.1),

• c1 i c2 – cewki wytwarzające w obszarze pułapki pole magnetyczne o stałym
gradiencie (paragraf 2.6.1).
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Rysunek 5: Schemat pułapki magnetooptycznej.
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Dodatkowo na rysunku widoczne są (niepodpisane):

• pryzmaty korygujące przekrój wiązek (paragraf 2.3.2)

• lustra o współczynniku odbicia R=99%,

• szklane kliny o współczynniku odbicia R=4%,

• soczewki,

• przesłony.

2.3 Lasery diodowe

Chłodzenie i pułapkowanie atomów możliwe jest dzięki zastosowaniu silnych źródeł
światła spójnego, jakimi są lasery. Te wymagania spełniają stosowane w naszej pu-
łapce magnetooptycznej lasery diodowe. Emitują one światło spolaryzowane liniowo,
co jest korzystne przy ustalaniu podziału wiązek (paragraf 2.3.2) i przy wymuszaniu
pracy laserów techniką injection locking (paragraf 2.3.3). O długości fali emitowanej
przez laser decydują wartości temperatury diody i prądu płynącego przez złącze, co z
jednej strony umożliwia stosunkowo łatwe przestrajanie laserów (paragraf 2.4.2), ale
jednocześnie sprawia, że konieczne jest stosowanie precyzyjnych układów stabilizacji
prądu i temperatury (paragraf 2.4). Dodatkowo występuje zjawisko histerezy przy
zmianie wartości temperatury diody i prądu, co utrudnia strojenie lasera.

Kolejną wadą laserów diodowych jest niewystarczająca stabilność częstotliwości i
względnie duża szerokość spektralna emitowanego światła1. Wynika stąd konieczność
stosowania zewnętrznego rezonatora. Diody laserowe cechują się też astygmatyzmem,
co uniemożliwia uzyskanie idealnie równoległej wiązki światła nawet przy zastosowa-
niu skomplikowanych obiektywów zbudowanych z wielu soczewek.

W pułapce stosuje się następujące typy diod:

– w laserze master – Hitachi HL7852G – 50 mW

– w pozostałych laserach – Hitachi HL7851G – 50 mW

2.3.1 Rezonator zewnętrzny

Przestrajania lasera master pułapki magnetooptycznej dokonuje się za pomocą ze-
wnętrznego rezonatora w układzie Littrowa. Układ ten został dokładnie opisany w
pracy [3]. Elementem dyspersyjnym jest siatka dyfrakcyjna.

Zasadę działania siatki w takim rezonatorze można wytłumaczyć następująco [19]:
jeśli na dwie sąsiednie (oddalone o d) rysy siatki dyfrakcyjnej pada pod kątem α do
normalnej równoległa wiązka światła, to tzw. maksimum główne otrzymuje się dla
kąta odbicia β spełniającego warunek:

d(sin α± sin β) = mλ, (2.1)

1Przy pracy lasera w tzw. „swobodnej generacji”, czyli wtedy, gdy rolę rezonatora pełnią krawędzie
struktury półprzewodnika, szerokość linii lasera wynosi ok. 30–50 MHz.
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Rysunek 6: Ilustracja do równania siatki dyfrakcyjnej (2.1).

gdzie znak + wybiera się, gdy oba kąty znajdują się po tej samej stronie normalnej do
siatki, znak − w sytuacji przeciwnej. Siatka w ustawieniu Littrowa ugina światło na
nią padające z powrotem w kierunku padania: α = β, tak więc warunek interferencji
konstruktywnej (2.1) przyjmuje postać:

2d sin α = mλ. (2.2)

Zależność (2.2) oznacza, że siatka w omawianym ustawieniu działa jak selektywny
– ze względu na długość fali λ – reflektor, gdyż światło odbijane jest do tyłu jedynie
wtedy, gdy długość fali spełnia powyższy warunek.

Rysunek 7: Siatka w ustawieniu Littrowa.

W stosowanym układzie do diody powraca światło ugięte w pierwszym rzędzie
dyfrakcji, wymuszając jej pracę w danym modzie. Na zewnątrz wyprowadzane jest
światło rzędu zerowego, odbite pod kątem −α (rysunek 7). Strojenia lasera dokonuje
się przykładając odpowiednie napięcie na element piezoceramiczny, na którym zamon-
towana jest siatka dyfrakcyjna, co powoduje zmianę jej położenia (obrót i związane z
nim przesunięcie, powodujące zmianę długości rezonatora zewnętrznego). Umożliwia
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to precyzyjny wybór długości fali z całego zakresu krzywej wzmocnienia. Ponadto,
dzięki zastosowaniu rezonatora o dobroci wyższej, niż dobroć wewnętrznego rezona-
tora diody (utworzonego przez jej płaskie krawędzie), osiąga się zawężenie szerokości
spektralnej linii od wartości kilkudziesięciu MHz do ok. 1 MHz, co stanowi ułamek
szerokości przejścia i jest wystarczające do wydajnego pułapkowania atomów. Sto-
pień sprzężenia z zewnętrznym rezonatorem zależy do ustawienia siatki względem
kierunku polaryzacji światła laserowego i może być regulowany w zależności od stoso-
wanego typu diody, z których każda do optymalnego wymuszenia potrzebuje innego,
dobieranego doświadczalnie natężenia światła powracającego.

Wadą zastosowania takiego rozwiązania jest fakt, że dostępna w zerowym rzędzie
dyfrakcji moc lasera jest niewielka i nie wystarcza do wydajnego pułapkowania chmury
atomów. Ponadto, niezależnie do tego czy i jak stosuje się zewnętrzny rezonator,
ze względu na potrzebę stabilizacji lasera i konieczność monitorowania jego pracy,
nie można korzystać z pełnej mocy wyjściowej wiązki2. Wiąże się to z koniecznością
wzmocnienia światła i stosowania techniki injection locking (paragraf (2.3.3)).

2.3.2 Kształtowanie wiązek laserowych

Ponieważ wiązka światła emitowana przez diodę laserową jest silnie rozbieżna (∼ 10◦

w kierunku równoległym do złącza i ∼ 20◦ w kierunku prostopadłym), konieczne jest
zastosowanie obiektywów kolimujących. Ze względu na astygmatyzm wiązki laserowej
(położenia jej ognisk po przejściu przez obiektyw dla kierunku prostopadłego i rów-
noległego do złącza nie pokrywają się), otrzymana w taki sposób wiązka ma przekrój
eliptyczny. Jego korekty do przekroju kołowego dokonuje się poprzez wstawienie w
tor wiązki układu dwóch pryzmatów, rozszerzających lub zwężających wiązkę w od-
powiednim kierunku. Pryzmaty ustawione są pod kątem bliskim kątowi Brewstera,
co znacząco eliminuje odbicia od ich powierzchni.

Lasery diodowe emitują światło spolaryzowane liniowo. Za każdym laserem znaj-
duje się izolator optyczny (io). Zapobiega on ewentualnym sprzężeniom laserów z po-
wracającymi wiązkami, odbitymi od elementów optycznych układu. Powodowałyby
one niestabilność częstości emitowanego światła. Dzięki wykorzystaniu efektu Fara-
daya, wzdłuż izolatora optycznego może rozchodzić się jedynie światło o konkretnym
kierunku polaryzacji, dlatego przed każdym izolatorem znajduje się płytka półfalowa
(λ/2) korygująca kierunek polaryzacji do dokładnie poziomego tak, aby otrzymać
maksimum transmisji przez izolator. Dodatkowo, aby wyeliminować odbicia od ele-
mentów optycznych, pokrywa się je warstwą antyrefleksyjną.

Precyzyjnego podziału natężeniowego wiązek dokonuje się za pomocą polaryzują-
cych kostek światłodzielących (p). Gdy krawędź odbijająca pryzmatu w kostce usta-
wiona jest pionowo, światło spolaryzowane w kierunku pionowym zostaje przez nią w
całości przepuszczone, spolaryzowane w kierunku poziomym jest odbijane. Tak więc
stosunek natężenia światła odbitego do przepuszczonego przez kostkę zależy od po-
laryzacji światła wchodzącego i jest regulowany przez odpowiednio skręcone płytki
półfalowe, umieszczone przed każdą kostką polaryzującą.

2Część wiązki posyłana jest na omówiony dalej układ podwójnego przejścia w AOM i spektro-
skopii nasyceniowej.
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Aby zapewnić odpowiednio duży przekrój poprzeczny wiązek wchodzących do pu-
łapki, stosuje się teleskopy zbudowane z dwóch soczewek, dające wielokrotne powięk-
szenie średnicy wiązek. Teleskop lasera slave zbudowany jest z soczewek o dodatniej
i ujemnej ogniskowej – jest to układ Newtona. Został on zastosowany w układzie
ze względu na niewielką ilość dostępnego na stole miejsca. Wiązka z lasera repumper
rozszerzana jest przez teleskop Galileusza. W obu teleskopach uzyskuje się powiększe-
nie rzędu 25. Ustawione za teleskopami przesłony wycinają z całego obszaru wiązek
jego część centralną o średnicy ok. 2 cm, wystarczającą do wydajnego wychwytywa-
nia atomów z par rubidu i ich chłodzenia. Jednocześnie taka selekcja przestrzenna
umożliwia uzyskanie wiązek o natężeniu możliwie jednorodnym dla całego przekroju
poprzecznego.

Przed wejściem do pułapki wiązka z lasera slave dzielona jest przy użyciu dwóch
polaryzujących kostek światłodzielących na trzy wiązki o jednakowych natężeniach
(maksymalnie 50 µW/mm2, co stanowi około 3.7 · I0, gdzie I0 jest natężeniem na-
sycenia dla przejścia F = 3 → F ′ = 4 w 85Rb. 3). Każda z wiązek kierowana jest
do innego ramienia pułapki magnetooptycznej poprzez układ zwierciadeł, zapewnia-
jących wzajemną prostopadłość wiązek. Polaryzacja wiązek zmieniana jest z liniowej
na kołową przez ustawione przed wejściem do pułapki płytki ćwierćfalowe (λ/4). Po
przejściu przez obszar pułapki każda z wiązek zostaje odbita od lustra, przed któ-
rym umieszczona jest kolejna płytka ćwierćfalowa. Podwójne przejście wiązki przez
płytkę zmienia kierunek polaryzacji kołowej na przeciwny, przy czym istotny jest kie-
runek polaryzacji kołowej w układzie związanym z pułapkowanym atomem, a nie z
kierunkiem propagacji wiązki.

Ze względu na to, że wiązka powracająca do pułapki jest osłabiona w stosunku do
wiązki wchodzącej (dodatkowe straty na okienkach pułapki i przy odbiciu), konieczna
jest kompensacja ich natężenia, czyli mocy przypadającej na jednostkę powierzchni.
W tym celu można stosować ustawione przed lustrami odbijającymi wiązki do pułapki
soczewki o odpowiednio dobranych, długich ogniskowych, dzięki którym wiązka po-
wracająca do pułapki jest lekko zbieżna tak, że gęstości mocy wiązek przeciwbieżnych
są jednakowe w obszarze pułapkowania.

Spolaryzowana liniowo wiązka z lasera repumper kierowana jest do ramienia z
pułapki i przechodzi przez jej obszar dwukrotnie (powrót po odbiciu od zwiercia-
dła). Siła ciśnienia promieniowania od wiązki rozchodzącej się w jednym kierunku
prowadziłaby bowiem do „wypychania” atomów z obszaru pułapkowania. Niewielka
część wiązki lasera repumper mieszana jest na kostce światłodzielącej z wiązką lasera
próbkującego (paragraf 3.3.1).

W układzie pierwszej pułapki wiązka z lasera repumper mieszana była z wiązką z
lasera slave na kostce światłodzielącej i w ten sposób przygotowana „mieszanka” kiero-
wana była do trzech ramion pułapki. Takie rozwiązanie zapewniało prostszą geometrię
układu, ale uniemożliwiłoby stosowanie wiązki repompującej spolaryzowanej liniowo,
co jest konieczne z przyczyn omówionych w paragrafie 3.3.1.

3Natężenie I0 dane jest przez wzór (1.11), strona 8, dla δ = 0 i wynosi I0 = 1.6 mW/cm
2.
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2.3.3 Technika injection locking

Ze względu na straty mocy lasera master, pracującego w sprzężeniu z zewnętrznym
rezonatorem, jest on wykorzystywany jedynie jako „wzorzec częstości” dla silniejszego
lasera pułapkującego, tzw. wzmacniacza. Laser wzmacniający, pracując w swobodnej
generacji, emituje światło o dużej mocy, ale i dużej szerokości spektralnej. Sprzęże-
nie lasera master ze wzmacniaczem prowadzi do wymuszenia w tym drugim akcji
laserowej, przy czym emitowane światło przejmuje własności spektralne światła wy-
muszającego (szerokość linii i częstość), jednocześnie zachowując dużą moc [20].

W układzie naszej pułapki magnetooptycznej jako wzmacniacze pracują lasery
oznaczone na rysunku 5 jako slave oraz probe – próbkujący (dokładnie omówiony w
paragrafie 3.3.1). Na rysunku 8 przedstawiono schematycznie fragment układu pu-
łapki magnetooptycznej, w którym zachodzi wymuszanie lasera slave.

Wiązkę lasera master wymuszającego lasery slave i probe wprowadza się do ich
izolatorów optycznych przez boczne okienko wyjściowego polaryzatora w izolatorze
(wymagane jest tu użycie izolatorów z takim bocznym okienkiem). Jest ona spolaryzo-
wana prostopadle do kierunku polaryzacji wiązki wychodzącej z lasera wymuszanego
i w izolatorze rozchodzi się dokładnie w przeciwnym kierunku. Taki dobór geometrii
zapewnia wymuszenie akcji laserowej.

Laser repumper, ze względu na niewielkie wymagania dostrojenia i szerokości spek-
tralnej (paragraf 2.1), pracuje w swobodnej generacji.

2.3.4 Stabilizacja temperatury

Długość fali światła emitowanego przez diodę laserową zmienia się z temperaturą złą-
cza. Ten fakt wykorzystywany jest przy strojeniu lasera. Ze względu na zjawisko dryfu
temperaturowego nie wystarcza zadanie pewnej temperatury złącza – konieczne jest
również jej stabilizowanie. Robi się to poprzez sprzężenie zwrotne za pomocą regu-
latorów PID (ang. Proportional Integral Differential). Układ taki zapewnia możliwie
szybkie osiąganie zadanej temperatury przy uniknięciu jej oscylacji. Schemat blokowy
stosowanego regulatora temperatury znaleźć można w pracy [3].

Zmianę temperatury diody osiąga się poprzez przyłożenie napięcia do elementu
Peltiera (lub też ich zestawu), znajdującego się pomiędzy podstawą lasera a miedzia-
nym bloczkiem mocującym diodę. W zależności od kierunku płynącego przez element
prądu dochodzi do chłodzenia lub ogrzewania bloczka, co prowadzi do odpowiednich
zmian temperatury samej diody. Dla lepszego kontaktu termicznego element Peltiera
pokrywa się warstwą pasty silikonowej o dużym współczynniku przewodnictwa ciepl-
nego.

Temperaturę diody zadaje się poprzez ustawienie odpowiedniego oporu na poten-
cjometrze włączonym szeregowo z termistorem NTC (ang. Negative Temperature Co-
efficient). Dla poprawnej pracy lasera istotne jest umieszczenie termistora w niewiel-
kiej odległości od elementu Peltiera4. Zrównanie oporu termistora z oporem zadanym
na potencjometrze (rysunek 9) oznacza, że osiągnięta została żądana temperatura.
W takim przypadku równoważą się spadki napięć na tych oporach, w konsekwencji
czego zeruje się sygnał błędu U(T ). Odchylenie od ustalonej temperatury sprawia

4W przeciwnym przypadku długi czas transportu cieplnego sprawia, że w układzie pojawiają się
niegasnące oscylacje temperatury.
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Rysunek 8: Schemat pułapki z zaznaczonym układem laserów master–slave i poniżej
ten układ w powiększeniu.
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Rysunek 9: Fragment schematu regulatora PID.

natomiast, że pojawia się sygnał błędu o niezerowym napięciu: U(T ) 6= 0 . Sygnał
ten jest podawany na trzy układy o charakterystykach: proporcjonalnej, całkującej i
różniczkującej i sumowany z odpowiednimi wagami. Stałe czasowe tych trzech ukła-
dów i wagi, z jakimi składowe sygnału są wzmacniane dobiera się indywidualnie dla
każdego lasera, ze względu na różną bezwładność cieplną układów. Po wzmocnieniu
sygnał steruje prądem płynącym przez element Peltiera w taki sposób, aby ponownie
wyzerowany został sygnał błędu i nastąpił powrót do zadanej temperatury.

Algorytm doboru wartości stałych czasowych jest następujący:

• w układzie odłącza się część całkującą i różniczkującą,

• sygnał błędu rejestrowany jest na oscyloskopie,

• po zadaniu pewnej temperatury (poprzez ustawienie na potencjometrze okre-
ślonej wartości oporu) obserwuje się oscylacje sygnału błędu w czasie i mierzy
się ich okres τosc,

• dobiera się taką wartość wzmocnienia układu Kc, aby uzyskać gasnące oscylacje
sygnału błędu, a następnie zmniejsza się ją do wartości K0 = 0.6Kc, 5

• stałe czasowe części całkującej i różniczkującej ustawia się poprzez dobranie
wartości odpowiednich rezystorów i kondensatorów w sposób następujący:

τint = RintCint = 0.5τosc

τdiff = RdiffCdiff = 0.12τosc

• wagi składowych: proporcjonalnej, różniczkującej i całkującej zadaje się poprzez
dobranie wartości rezystorów w sprzężeniu zwrotnym wzmacniaczy każdej ze

5W niektórych przypadkach korzystne okazało się zwiększenie wartości K0 do około 0.8Kc, gdyż
dzięki temu układ szybciej osiągał zadaną tempetaturę. Było to jednak możliwe tylko wtedy, jeśli
przy tak dużym wzmocnieniu nie pojawiały się jej oscylacje.
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składowych tak, aby spełniały one zależność

Wp : Wint : Wdiff = 25 : 25 : 1.5

• podłącza się część całkującą i różniczkującą.

Pomiar temperatury przeprowadzany jest poprzez odczyt napięcia na czujniku
LM35 umieszczonym na miedzianym bloczku mocującym diodę z użyciem miliwolto-
mierza cyfrowego. Dokładna znajomość tej wartości nie jest istotna dla poprawnego
działania układu stabilizacji, ale znacząco ułatwia kontrolę parametrów pracy lasera.

Rysunek 10: Charakterystyka termistora NTC zastosowanego w układzie zmierzona
przez autorkę pracy.

2.4 Stabilizacja lasera na częstości przejścia atomowego

2.4.1 Kontrola długości fali

Wstępna kontrola długości fali światła emitowanego przez lasery odbywa się poprzez
spektrograf siatkowy (PGS2, Carl Zeiss Jena, zdolność rozdzielcza 4Å/mm), do któ-
rego wiązka kierowana jest światłowodem. Obraz szczeliny po przejściu przez spek-
trograf jest rejestrowany przez kamerę CCD i wyświetlany na monitorze. Obserwacja
położenia plamki na tle podziałki milimetrowej umożliwia wstępne dostrojenie lasera
do żądanej długości fali.

Kolejnym etapem kontroli jest miernik długości fali, podający bezpośrednio jej
wartość z dokładnością do ±10−4 nm, pod warunkiem, że laser pracuje jednomodowo.
Wiązka do miernika kierowana jest tak jak poprzednio – światłowodem.
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Ostatecznie, skanowany, konfokalny interferometr Fabry-Perot o szerokości instru-
mentalnej 7.5 MHz pozwala na kontrolę własności spektralnych wiązki. Szerokość
instrumentalna interferometru jest większa niż szerokość lasera z zewnętrznym rezo-
natorem, ale mniejsza niż przy swobodnej generacji i pozwala na kontrolę poprawności
wymuszenia pracy laserów slave i probe.

2.4.2 Układ spektroskopii nasyconej absorpcji

Wstępne dostrojenie wiązki z lasera do wymaganej częstości następuje przez dobranie
odpowiedniej temperatury diody. Następnie długość fali dobierana jest precyzyjnie za
pomocą prądu płynącego przez diodę. Poniżej omówiono metodę stabilizacji wiązki la-
serowej na częstości odpowiedniego przejścia atomowego pomiędzy poziomami struk-
tury nadsubtelnej.

Częstość lasera stabilizowana jest poprzez zastosowanie sprzężenia zwrotnego.
Sygnał podawany na układ sprzężenia pochodzi z detektora w układzie nasyconej
absorpcji, pokazanym na rysunku 11 [19].

Układ spektroskopii zostanie omówiony na przykładzie lasera repumper , ponieważ
jest on mniej skomplikowany od układu lasera master (wiązka z ostatniego lasera kie-
rowana jest do układu spektroskopii dopiero po podwójnym przejściu przez modulator
akustooptyczny – paragraf 2.4.3). Do pułapki kierowana jest silna wiązka o polaryzacji
poziomej. Posyłana jest ona na polaryzującą kostkę światłodzielącą p, ale wcześniej
zostaje lekko skręcona jej płaszczyzna polaryzacji (poprzez płytkę λ/2), tak aby po-
jawiła się słaba składowa spolaryzowana pionowo. Ta niewielka część wiązki laserowej
po przejściu przez kostkę kierowana jest do szklanej komórki zawierającej pary rubidu.
Wiązka ta jest wiązką pompującą atomy w komórce. Po odbiciu od szklanego klina
o współczynniku odbicia 4% osłabiona wiązka powraca do komórki jako próbkująca.
Dzięki klinowatego kształtowi lustra nie dochodzi do interferencji wiązek odbitych od
jego dwóch płaszczyzn. Po podwójnym przejściu przez płytkę ćwierćfalową umiesz-
czoną za komórką z rubidem polaryzacja odbitej od lusterka wiązki zostaje zmieniona
na ortogonalną do pierwotnej tak, że na kostce światłodzielącej jest ona w całości
kierowana do detektora (fd).

Sygnał błędu w pętli sprzężenia zwrotnego musi przyjmować wartość zero tylko
wtedy, gdy laser emituje światło o częstości któregoś z przejść atomowych, nato-
miast przy oddalaniu się od rezonansu jego wartość ma zmieniać się w przybliżeniu
liniowo ze wzrostem odstrojenia, przy czym znak sygnału powinien zależeć od kie-
runku oddalania się od rezonansu. Taki sygnał można uzyskać poprzez zróżniczkowa-
nie lorentzowskiego rezonansu odpowiadającego danemu przejściu (danej składowej
nadsubtelnej) lub rezonansowi krzyżowemu. Wykorzystujemy do tego technikę detek-
cji fazoczułej (lock-in). Częstotliwość światła z lasera modulowana jest z częstością
9 kHz i amplitudą 0.2 V

– dla lasera master – przez zmianę położenia siatki dyfrakcyjnej,

– dla lasera repumper (swobodnej generacji) – prądowo.
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Rysunek 11: Schemat pułapki z zaznaczonym układem spektroskopii absorpcji nasy-
conej i poniżej ten układ w powiększeniu. Na dolnym rysunku zaznaczono polaryzację
wiązki laserowej.
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Sygnał z fotodiody zostaje podany na wzmacniacz fazoczuły (lock-in), gdzie zo-
staje wzmocniona jego składowa o częstości 9 kHz, co prowadzi do uzyskania po-
chodnej sygnału o kształcie dyspersyjnym (wokół rezonansu) [19]. Ten sygnał po
wzmocnieniu podawany jest na piezoelement lasera master, jako sygnał błędu w pętli
sprzężenia zwrotnego.

Częstości obu laserów są dodatkowo modulowane prądowo z częstością 3 Hz i
dobieraną amplitudą rzędu kilku V, co umożliwia obserwację sygnału absorpcji na-
syconej z detektora na oscyloskopie w różnych zakresach przemiatania6. Precyzyjne
dostrojenie się do odpowiedniej składowej nadsubtelnej przejścia jest możliwe dzięki
temu, że linie absorpcyjne praktycznie pozbawione są szerokości dopplerowskiej (roz-
dzielczość zadana jest przez szerokość naturalną linii, szerokość spektralną światła
laserowego i przez kąt pomiędzy wiązką pompującą i próbkującą). Może także wystę-
pować poszerzenie rezonansu przez moc (ang. power broadening), jednak ze względu
na niewielkie natężenie wiązki użytej do spektroskopii, jest ono zaniedbywalne.

Rysunek 12: Schemat układu stablizacji lasera master na linii atomowej.

W przypadku lasera repumper, pracującego w swobodnej generacji, w celu stabi-
lizacji częstości sposobem takim, jak dla lasera master , stosuje się modulację prądu
diody laserowej (zamiast modulacji przez zmianę położenia siatki zewnętrznego rezo-
natora). W chwili obecnej laser repumper nie jest stabilizowany z przyczyn opisanych
poniżej.

W pierwszej pułapce laser ten pracował z zewnętrznym rezonatorem, co umoż-
liwiało modulację częstości światła przy pomocy siatki dyfrakcyjnej zewnętrznego
rezonatora zamocowanej do elementu piezoceramicznego i stabilizację na długości fali
metodą taką, jak dla lasera master . Jak wspomniano już w paragrafie 2.3.3, w nowej
pułapce laser repumper pracuje w swobodnej generacji, a więc jest szeroki spektralnie.
Ze względu na poszerzenie linii rezonansowych i małe zmiany prądu i temperatury
złącza (w wyniku ich dryfu), stabilizacja częstości tego lasera nie była konieczna. W
przyszłości planuje się stabilizację poprzez wykorzystanie zeemanowskiego rozszcze-
pienia poziomów w polu magnetycznym, stosując metodę opisaną w [21].

Omówiona powyżej technika stabilizacji częstości linii laserowej umożliwia dostro-
jenie długości fali lasera jedynie do wyraźnych rezonansów absorpcyjnych lub krzy-

6Widmo absorpcji nasyconej 85
Rb uzyskane w pierwszej pułapce znaleźć można w pracach [2],

[3] i [4].
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żowych7. Laser master stabilizowany jest na częstości rezonansu krzyżowego co2-4
pomiędzy przejściami:

5 2S1/2 (F = 3)←→ 5 2P3/2 (F’ = 4) (2.3)

oraz
5 2S1/2 (F = 3)←→ 5 2P3/2 (F’ = 2). (2.4)

Laser repumper pracuje na linii:

5 2S1/2 (F = 2)←→ 5 2P3/2 (F’ = 3). (2.5)

2.4.3 Przesuwanie częstości światła

Pułapkowanie atomów 85Rb przebiega wydajnie tylko wtedy, gdy laser pułapkujący
odstrojony jest ku czerwieni o kilka szerokości naturalnych od przejścia pułapkującego
(2.3). Ponieważ jednak takiej długości fali nie odpowiadają żadne wyraźne struktury w
widmie rubidu, zachodzi konieczność przesuwania częstości lasera w celu umożliwienia
jego stabilizacji.

Przesunięcie częstości światła o zadaną wartość w zakresie od kilku do kilkudzie-
sięciu MHz umożliwiają modulatory akustooptyczne (oznaczone na rysunku 5 jako
AOM). Elementem czynnym modulatora jest kryształ. Wytwarzana za pomocą prze-
twornika piezoelektrycznego fala akustyczna (ultradźwięki) wytworzona w krysztale
wywołuje okresową zmianę jego gęstości w przestrzeni, co pociąga za sobą periodyczną
zmianę współczynnika załamania kryształu. W takim razie fala świetlna rozchodząca
się w krysztale w kierunku prostopadłym do kierunku propagacji fali akustycznej
ulega ugięciu na wytworzonej w ten sposób siatce dyfrakcyjnej. Częstotliwość światła
ugiętego w n−tym rzędzie dyfrakcji wynosi

ν = ν0 + nνac, (2.6)

gdzie ν0 oznacza częstotliwość światła wchodzącego do modulatora, νac to częstotli-
wość fali akustycznej a n jest rzędem ugięcia.

Fala akustyczna generowana jest przez sterowany napięciowo generator częstości
zakresu radiowego (VCO), z którego sygnał, po wzmocnieniu, podawany jest na prze-
twornik. Dokładny opis zasady działania modulatora akustooptycznego oraz szczegóły
dotyczące stosowanego sterownika znaleźć można w pracy [2].

W omawianym układzie (rysunki: 5 i 13) każdy modulator umieszczony jest w
ognisku soczewki o możliwie dużej, dodatniej ogniskowej (250 ÷ 1000 mm). Jej za-
stosowanie zapewnia skierowanie na właściwy obszar kryształu skolimowanej wiązki
o dużej gęstości mocy na jednostkę powierzchni. Dodatkowo, długa ogniskowa so-
czewki sprawia, że w obszarze oddziaływania wiązki z kryształem mamy do czynienia
z wiązką skupioną, ale nie rozbieżną. To pozwala przesuwać częstość światła w sposób
maksymalnie wydajny.

7Istnieje też możliwość stabilizacji długości fali do struktur dyspersyjnych - nie zachodzi wtedy
konieczność modulacji częstości. Tak jest np. w przypadku spektroskopii polaryzacyjnej [22].
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Rysunek 13: Schemat pułapki z zaznaczonym układem modulatora akustooptycznego
w podwójnym przejściu i poniżej ten układ w powiększeniu.
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Za każdym modulatorem umieszcza się kolejną soczewkę, która, jak to ilustruje
rysunek 13, służy do:

– uzbieżnienia wiązki po jej przejściu przez soczewkę umieszczoną przed modula-
torem,

– zmiany kierunku wiązek ugiętych w modulatorze tak, by były one równogłe do
wiązki początkowej, co ułatwia justowanie toru optycznego.

Podczas przestrajania modulatora akustooptycznego zmienia się nie tylko częstość
światła ugiętego w kolejnych rzędach (zgodnie ze wzorem (2.6)), ale także kąt, pod ja-
kim światło jest uginane. Dlatego dla tych laserów, dla których zachodzi konieczność
przestrajania ich częstości podczas pomiarów, stosuje się modulatory akustooptyczne
w konfiguracji podwójnego przejścia, co przedstawiono na rysunku 13. W ten sposób
wykorzystuje się fakt, że wiązka ugięta w pewnym rzędzie po odbiciu od lustra po-
wraca do modulatora po tej samej drodze i po powtórnym przejściu przez izolator
propaguje w kierunku dokładnie przeciwnym do wiązki wchodzącej, niezależnie od
kąta ugięcia, a więc dla każdej wartości częstości fali akustycznej. Wymaga to precy-
zyjnego umieszczenia modulatorów w ogniskach obu soczewek. Płytka ćwierćfalowa
umieszczona przed modulatorem zapewnia, tak jak w układzie absorpcji nasyconej,
separację przestrzenną obu wiązek na polaryzującej kostce światłodzielącej.

Aby uzyskać największą wydajność ugięcia, trzeba ustawić modulator pod odpo-
wiednim (niewielkim) kątem do wiązki wchodzącej. Za modulatorem umieszczona jest
przesłona przepuszczająca jedynie wiązkę o żądanej częstości, czyli odpowiadającej
tylko jednemu rzędowi ugięcia.

Należy zwrócić uwagę, że w konfiguracji podwójnego przejścia częstość światła
przesuwana jest o podwojoną wartość częstości fali akustycznej, co umożliwia jej
przestrajanie w zakresie szerszym, niż zapewnia to modulator.

2.4.4 Przestrajanie laserów

W trzeciej pułapce magnetooptycznej lasery slave i probe są wymuszane światłem z
lasera master przy użyciu techniki injection locking. Takie rozwiązanie pozwala wyeli-
minować względne fluktuacje częstości tych laserów (każdy z nich odtwarza parametry
spektralne wiązki pochodzącej z tego samego oscylatora master), co znacząco zwięk-
sza zdolność rozdzielczą przeprowadzanych pomiarów, zwłaszcza przy użyciu wiązki
pompującej i próbkującej.

Schematy przestrajania laserów przy użyciu modulatorów przedstawiają rysunki
14, 15 i 16.

Część wiązki z lasera master kierowana jest na układ podwójnego przejścia w
AOM 0 (rysunki 5 i 12). Częstość νAOM 0 podawana na ten modulator wynosi około
80 MHz. Światło ugięte w –1 rzędzie dyfrakcji podawane jest na układ absorpcji na-
syconej, gdzie następuje stabilizacja na częstości rezonansu krzyżowego co2-4. Dzięki
temu częstotliwość światła kierowanego z lasera master bezpośrednio do dalszej czę-
ści pułapki przesunięta jest w kierunku wyższych częstości od co2-4 (rysunek 14) i
wynosi

νmaster = νco2−4 + 2νAOM0. (2.7)
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Rysunek 14: Schemat strojenia lasera master .

Wiązka ta po podziale na polaryzującej kostce światłodzielącej (p) służy do wy-
muszania laserów slave i probe.

Rysunek 15: Schemat strojenia lasera slave.

Laser slave wymuszany jest światłem o częstości wyrażonej wzorem (2.7), a na-
stępnie jego częstotliwość przesuwana jest modulatorem akustooptycznym AOM 1 o
stałą wartość 80 MHz (rysunek 15 – stosuje się ugięcie wiązki w –1 rzędzie). Osta-
tecznie częstość lasera slave wynosi

νslave = νmaster − νAOM1 =

= νco2−4 + 2νAOM0 − νAOM1. (2.8)

Do badania wydajności pułapkowania w zależności od odstrojenia δ lasera pułap-
kującego od częstości przejścia atomowego oraz do planowanych pomiarów spektrosko-
powych konieczne jest przestrajanie lasera slave. W tym celu zmienia się częstotliwość
podawaną na modulator AOM 0 w zakresie 68÷ 81 MHz, co odpowiada odstrojeniu
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od przejścia pułapkującego odpowiednio o 11÷24 MHz. Jak już wspomniano, w ukła-
dzie podwójnego przejścia kierunek rozchodzenia się powracającej wiązki jest stały
niezależnie od częstości podanej na modulator. Jest to główna zaleta omówionej kon-
figuracji w porównaniu z dawnym układem ([4]), gdzie duża zmiana częstości światła
wymuszającego laser pułapkujący prowadziła każdorazowo do zmiany geometrii i ko-
nieczności dobierania nowych warunków sprzęgania lasera slave.

Wydajność modulatora zmienia się z częstością sterującą. Natężenie wiązek pułap-
kujących jest jednak stałe dzięki temu, że przestrajany modulator AOM 0 umieszczony
jest przed laserem pułapkującym. Laser ten pracuje wtedy jako nasycony wzmacniacz,
o poziomie natężenia wiązki wychodzącej prawie niezależnym od sygnału na wejściu.

Rysunek 16: Schemat strojenia lasera probe.

Laser probe wymuszany jest światłem z lasera master po jego podwójnym przej-
ściu przez modulator AOM 3, który, tak jak modulator AOM 0 dla lasera master ,
umieszczony jest przed laserem wymuszanym (rysunek 5). Wykorzystywany jest –1
rząd ugięcia. Częstotliwość światła wymuszającego laser probe wyraża się wzorem

νinjection = νmaster − 2νAOM3 =

= νco2−4 + 2νAOM0 − 2νAOM3. (2.9)

Wiązka wzmocniona w laserze probe o częstotliwości νinjection kierowana jest do
pułapki po przejściu przez AOM 2 (ugięcie w +1 rzędzie). Jej częstotliwość wynosi

νprobe = νinjection + νAOM2 =

= νco2−4 + 2νAOM0 − 2νAOM3 + νAOM2. (2.10)

Ponownie jak poprzednio, strojenie lasera probe przeprowadza się poprzez zmiany
częstości podawanej na modulator AOM 3 w podwójnym przejściu (około 80 MHz),
natomiast częstotliwość podawana na AOM 2 jest stała (wynosi 80 MHz) i służy
jedynie przesunięciu częstości lasera tak, aby przy przestrajaniu skanowany był obszar
w zakresie kilkudziesięciu MHz wokół przejścia pułapkującego.

Napięcie wytwarzające w modulatorze AOM 1 falę akustyczną generowane jest
przez bardzo stabilny syntetyzer cyfrowy, a następnie wzmacniane do około 3 mW.
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Sterowanie syntetyzerem przy pomocy impulsów TTL umożliwia szybkie wyłącza-
nie wiązek pułapkujących w następujący sposób: wyłączenie częstości podawanej na
modulator AOM 1 sprawia, że nie następuje ugięcie wiązki w krysztale. Wiązka prze-
chodząca przez „wyłączony” modulator nie jest odchylana i zostaje zatrzymana na
przesłonie. Takie sterowanie modulatorem AOM 1 umożliwia szybkie odcinanie wiązki
lasera slave kierowanej do pułapki, a tym samym wyłączanie wiązek pułapkujących,
co jest konieczne przy pomiarze temperatury chmury metodą czasu przelotu (pa-
ragraf 3.3.2). Zastosowane rozwiązanie umożliwia też przeprowadzenie planowanych
pomiarów spektroskopowych zimnych atomów przy wyłączonej pułapce.

Wszystkie pomiary spektroskopowe w układzie poprzedniej pułapki przeprowa-
dzane były przy włączonych wiązkach pułapkujących, co utrudniało interpretację za-
obserwowanych sygnałów ze względu na złożoność procesów zachodzących w zimnej
chmurze atomów ubieranych silnym polem. W dawnym układzie nie dysponowano od-
powiednią liczbą modulatorów i dlatego laser probe wymuszany był wiązką nieugiętą,
a laser slave – wiązką ugiętą w +1 rzędzie tego samego modulatora akustooptycz-
nego [4]. Wyłączenie modulatora sprawiało, że laser slave „wypadał ze sprzężenia”, co
w praktyce oznaczało wyłączenie wiązek pułapkujących, ale jednocześnie cała moc
wiązki przechodzącej przez modulator kierowana była w rząd zerowy, czyli do wymu-
szenia lasera próbkującego. Ponieważ poprawność wymuszenia pracy lasera metodą
injection locking zależy nie tylko od dobrania geometrii, ale także mocy wiązki wstrzy-
kiwanej, przy zastosowaniu takiej metody wyłączania wiązek pułapkujących również
laser próbkujący przestawał być wymuszany. Dlatego konieczne było zastosowanie
innego rozwiązania. Wykorzystano fakt, że zmiana częstości radiowej pochodzącej z
generatora podawanej na modulator powoduje:

– zmianę częstości wiązki ugiętej w +1 rzędzie oraz

– zmianę kierunku tej wiązki,

dzięki czemu laser pułapkujący przestaje być wymuszany. Tak jak w sytuacji po-
przedniej, tak i w tym przypadku zmienia się podział mocy pomiędzy 0 i +1 rząd,
ale zmiana ta jest o wiele mniejsza, dzięki czemu laser probe pozostaje w sprzęże-
niu. Omówiona metoda stosowana była przy pomiarach temperatury metodą czasu
przelotu. W obecnym układzie zastosowanie osobnych modulatorów dla lasera slave
i probe sprawia, że wyłączanie wiązek pułapkujących nie wpływa w żaden sposób na
wymuszanie lasera próbkującego.

Na rysunku 17 zaprezentowano sygnał absorpcji nasyconej zarejestrowany jed-
nocześnie dla wiązek z lasera master i slave. Dla przedstawionej sytuacji, gdy laser
master po podwójnym przejściu stabilizowany jest na częstości rezonansu krzyżowego
co2-4, częstotliwość światła lasera slave kierowanego do pułapki po przejściu przez
AOM 1 odstrojona jest od przejścia 3–4 o 13.7 MHz w kierunku niższych częstości.
Odstrojenie to jest w przybliżeniu równe podwojonej wartości szerokości naturalnej
przejścia, co zapewnia wydajne pułapkowanie atomów.

2.5 Układ próżniowy

Dla wydajnego pułapkowania atomów niezwykle istotne jest zapewnienie wysokiej
próżni. W przeciwnym przypadku ich zderzenia z zanieczyszczeniami i atomami tła
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Rysunek 17: Sygnał absorpcji nasyconej zarejestrowany jednocześnie dla laserów ma-
ster i slave. Symbol F–F’ oznacza odpowiednią składową nadsubtelną. Rezonanse
krzyżowe oznaczono tak, jak na rysunku 4.
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(nieschłodzony Rb) powodowałyby ciągłe podgrzewanie chłodzonych atomów. Układ
próżniowy trzeciej pułapki magnetooptycznej stanowi komora ze stali nierdzewnej
o trzech parach wzajemnie prostopadłych ramion, zakończonych okienkami pokry-
tymi powłoką antyrefleksjną. Przez okienka kierowane są do pułapki wiązki lasera
pułapkującego i repompującego, oraz możliwa jest obserwacja i rejestracja świecenia
chmury oraz fluorescencji wiązek w pułapce. Układ posiada dodatkowo cztery okienka,
umieszczone 8.5 cm poniżej miejsca, gdzie powstaje chmura pułapkowanych atomów.
Taka budowa komory próżniowej umożliwia skierowanie do układu dodatkowej wiązki
lasera próbkującego podczas pomiaru temperatury atomów w pułapce metodą czasu
przelotu (paragraf 3.3.2). Jest to metoda bardziej wiarygodna od stosowanej w pierw-
szej pułapce metody wymuszonych oscylacji chmury (paragraf 4.2).

Próżnia uzyskiwana była w dwóch etapach. Po wygrzaniu układu w celu usunięcia
zaadsorbowanych w jego ściankach zanieczyszczeń, dokonano wstępnego odpompowa-
nia za pomocą zestawu pompy turbomolekularnej i rotacyjnej. Zaletą tego zestawu
jest możliwość rozpoczęcia pompowania od ciśnienia atmosferycznego, ale ze względu
na sposób działania (odpompowywanie gazu poprzez kierunkowy przekaz pędu w
zderzeniach z łopatkami turbiny) omówiony zestaw pomp nie pozwala uzyskać wy-
starczającej próżni, co wiąże się z koniecznością użycia dodatkowej pompy jonowej.

2.5.1 Pompa jonowa

Drugim etapem wytworzenia wysokiej próżni było podłączenie do układu pompy
jonowej. Dzięki temu, że pompa ta nie wprowadza do układu niestabilności mecha-
nicznych, może ona być umieszczona blisko komory próżniowej i pracować w trybie
ciągłym. Zasadą działania pompy jonowej jest połączenie jonizacji polem elektrycz-
nym z działaniem aktywnej chemicznie warstwy tytanu [23]. Jonizacja cząsteczek
gazu następuje w wyniku zderzeń z elektronami wytwarzanymi w wyładowaniu, ja-
kie rozwija się między anodą i katodą. Ponieważ przy ciśnieniach powyżej 10−5 bar
elektrony nie są w stanie uzyskać energii wystarczającej do przeprowadzenia jonizacji,
zachodzi konieczność stosowania omówionej powyżej pompy wstępnej. Z kolei przy
ciśnieniach poniżej 10−4 mbar średnia droga swobodna elektronów staje się na tyle
duża, że elektrony uderzają w ścianki układu nie powodując jonizacji. Aby zniwelo-
wać ten efekt, stosuje się dodatkowo pole magnetyczne8, które zakrzywia trajektorie
elektronów, zamykając je w niewielkim obszarze, co w znacznym stopniu zwiększa
wydajność jonizacji.

Ponieważ jony są o wiele bardziej aktywne chemicznie od cząstek neutralnych,
pompa jonowa jest w stanie pompować te gazy, których nie da się usunąć przy pomocy
pomp innego typu. Dodatkowo, panujące w pompie pole elektryczne nadaje jonom
znaczne energie kinetyczne, dzięki czemu zostają one uwięzione głęboko pod warstwą
tytanu, jednocześnie rozpylając na powierzchni anody świeżą warstwę aktywną. Dzięki
temu pompa tego typu charakteryzuje się długim czasem użytkowania.

Układ nie jest wyposażony w miernik próżni. Czujnik taki w krótkim czasie zo-
stałby zanieczyszczony przez osadzające się jony, co wymagałoby jego częstej kali-
bracji. Na oszacowanie wartości próżni pozwala pomiar prądu płynącego przez ob-

8Ponieważ pole magnetyczne pompy zaburza ruch atomów uwolnionych z pułapki, zachodzi ko-
nieczność jego kompensacji, co omówiono w paragrafie 2.6.2
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wód pompy, pochodzącego od wychwytywania przez nią jonów. Ciśnienie panujące
w obszarze pułapkowania atomów wynosi poniżej 10−9 mbar, co spełnia wymagania
tzw. ultra-wysokiej próżni (ang. UHV ).

2.5.2 Źródło atomów Rb

Źródło atomów stanowi minipiecyk zawierający związek rubidu i substancję reduku-
jącą. W wyniku przepływu prądu o odpowiednim natężeniu piecyk nagrzewa się i
dochodzi do reakcji redukcji i wyemitowania atomów rubidu. Pompa jonowa usuwa
z obszaru komory nie tylko zanieczyszczenia, ale także rubid co sprawia, że podczas
pułapkowania atomów i przeprowadzania pomiarów również źródło rubidu pracuje
w trybie ciągłym, tak, aby w układzie ustaliło się zadane ciśnienie par rubidu. Jest
ono regulowane poprzez dobór prądu przepływającego przez piecyk oraz przez zmianę
położenia zaworu pompy jonowej. Pochodzące ze źródła atomy 85Rb są pułapkowane,
natomiast atomy 87Rb zostają odpompowane przez pompę jonową.

2.6 Pole magnetyczne

2.6.1 Pole kwadrupolowe

Pole magnetyczne pułapki wytwarzane jest przez dwie cewki (c1 i c2 na rysunku 5) w
tzw. konfiguracji antyhelmholtzowskiej (jednakowe wymiary cewek, prąd płynący w
przeciwnych kierunkach). Średnica cewek wynosi 8 cm, a odległość pomiędzy nimi 5
cm. Każda z cewek ma po 80 zwojów drutu miedzianego o średnicy 1 mm. Taki układ
wytwarza pole magnetyczne o gradiencie stałym w obszarze pułapki, zerujące się w
środku symetrii układu, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w paragrafie 1.6. Ze
względu na symetrię omówionej konfiguracji, wygodnie jest wprowadzić do rozważań
cylindryczny układ współrzędnych tak, że oś przechodząca przez środki obu cewek
jest osią z (rysunek 18).

Rysunek 18: Cewki w cylindrycznym układzie współrzędnych.

Poniżej przedstawiono wykresy zależności składowych indukcji pola magnetycz-
nego ~B w obszarze pomiędzy cewkami, wzdłuż osi z i ρ, obliczone zgodnie z [24]
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wspólnie z mgr Tomaszem M. Brzozowskim, dla wartości prądu płynącego przez cewki
I = 3 A (rysunek 19). Składowa pola Bθ jest równa zero w całej przestrzeni.

Pole kwadrupolowe wytworzone przez dwie jednakowe cewki, w których prąd pły-
nie w przeciwnych kierunkach, ma zawsze taką własność, że ∂Bz

∂z
= 2∂Bρ

∂ρ
, niezależnie

od odległości A. Rozpatrzmy dwie konfiguracje:

[1] Dobranie stosunku odległości pomiędzy cewkami 2A do ich promienia R zgod-
nie z zależnością 2A = 5

4
R sprawia, że obie składowe pola Bz i Bρ osiągają w

przybliżeniu jednakową wartość w punktach (R, θ, ±A), θ – dowolne, wyzna-
czanych przez położenie cewek i ich promień. Takie rozwiązanie zastosowano w
naszej pułapce.

[2] Konfiguracja, dla której 2A =
√

3R, charakteryzuje się większym, niż poprzed-
nio, obszarem stałości składowych gradientu ∂Bz

∂z
i ∂Bρ

∂ρ
.

Na porównanie obu konfiguracji pozwalają zamieszczone wykresy (rysunek 20).
Ze względu to, że chmura pułapkowanych atomów ma średnicę rzędu 2 mm stałość
gradientu uzyskiwanego w omawianym układzie jest zupełnie wystarczająca. Dla po-
danej wartości prądu 3 A gradient pola w centrum obszaru pomiędzy cewkami wynosi:
w kierunku prostopadłym do osi cewek: 8 G

cm
, w osiowym: dwa razy więcej. Obie skła-

dowe gradientu rosną liniowo ze wzrostem prądu w cewkach. Można więc oszacować,
że jeśli centrum chmury jest w punkcie, gdzie B = 0, to przeciwległe brzegi chmury
znajdują się polu magnetycznym rzędu ±1.5 G.

2.6.2 Kompensacja zewnętrznego pola magnetycznego

Ziemskie pole magnetyczne i pola pochodzące od przyrządów w laboratorium (np.
pompy jonowej9, znajdującej się w bezpośredniej bliskości obszaru, gdzie pułapko-
wane są atomy), dodaje się do pola wytworzonego przez cewki, przesuwając centrum
pułapki. Nie ma to znaczenia dla samego procesu pułapkowania, o ile to przesunięcie
mieści się w obszarze, gdzie natężenie wiązek jest stałe. W przeciwnym razie nie-
równowaga ciśnień światła powoduje asymetrię potencjału pułapkującego i kształtu
chmury. Nawet, jeśli się tak nie dzieje, niejednorodne, nieskompensowane pole magne-
tyczne wpływa na ruch atomów uwolnionych z pułapki. Może to uniemożliwić pomiar
temperatury chmury atomowej metodą czasu przelotu. Dlatego w naszej pułapce ma-
gnetooptycznej konieczne jest skompensowanie zewnętrznego pola magnetycznego.
Dokonuje się tego za pomocą trzech wzajemnie prostopadłych par kwadratowych ce-
wek w układzie Helmholtza (cewki te nie zostały zaznaczone na schemacie 5, widoczne
są na zdjęciu 21). Każda para wytwarza pole magnetyczne skierowane wzdłuż jednego
z trzech kierunków w przestrzeni (trzech ramion pułapki), z dobrym przybliżeniem
jednorodne w całym obszarze zawartym wewnątrz cewek. Doboru prądu płynącego
w cewkach (osobno dla każdej pary), a tym samym wytwarzanego przez nie pola,
dokonuje się obserwując rozprzestrzenianie się zimnych atomów po wyłączeniu pu-
łapkującego pola kwadrupolowego i przy włączonych wiązkach pułapkujących. Przy
dobrym skompensowaniu pól zewnętrznych ekspansja jest izotropowa (przy założeniu

9Pompa jonowa umieszczona jest symetrycznie względem osi pułapki, co ułatwia kompensację
wytwarzanego przez nią pola magnetycznego.
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Rysunek 19: Składowe Bz i Bρ pola magnetycznego w obszarze pomiędzy cewkami.
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Rysunek 20: Porównanie wartości dBz

dz
(z) i dBρ

dρ
(ρ) dla omawianych konfiguracji cewek.
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Rysunek 21: Zdjęcie układu próżniowego pułapki magnetooptycznej z widocznymi
cewkami kompensacyjnymi.

zrównoważenia sił promieniowania od wiązek: wchodzącej do pułapki i odbitej od lu-
stra). Swobodny spadek atomów zaniedbuje się, gdyż w krótkim czasie po uwolnieniu
atomów z pułapki nie wnosi on istotnego przyczynku do ich ruchu.

Należy pamiętać, że opisany układ umożliwia jedynie kompensację stałych pól ma-
gnetycznych. Składowe zmienne nie mogą być w ten sposób eliminowane, ze względu
na to, że nie jest możliwe zsynchronizowanie pola kompensującego ze zmiennymi w
sposób nieprzewidywalny polami w laboratorium. Pole te można by natomiast sku-
tecznie osłabiać ekranując cały obszar pułapki osłoną z materiału o dużej przenikal-
ności magnetycznej.
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3 Wyznaczenie temperatury atomów w pułapce me-

todą pomiaru czasu przelotu

3.1 Model teoretyczny

Przedstawiony w tym paragrafie model jednowymiarowy [25] umożliwia wyznaczenie
składowej temperatury wzdłuż kierunku x (będącego kierunkiem swobodnego spadku)
atomów uwalnianych z pułapki magnetooptycznej przy zastosowaniu metody czasu
przelotu. Model uwzględnia rozkład położeń i prędkości atomów w pułapce i zakłada
ruch balistyczny atomów z niej uwalnianych. Wyprowadzenie przeprowadzam wzoru-
jąc się na pracy [26].

W chwili t0 = 0 atomy w pułapce charakteryzują się gaussowskim rozkładem
położeń

Px(x0) =
1√

2πσ0

exp

(

− x2
0

2σ2
0

)

(3.1)

i prędkości

Pv(v0) =
1√

2πσv

exp

(

− v2
0

2σ2
v

)

. (3.2)

Rozkład prędkości jest jednowymiarowym rozkładem Maxwella o szerokości połów-
kowej σv =

√

kBT/M . Temperaturę równowagową T wiąże się ze średnią prędkością
kwadratową; w jednym wymiarze vRMS = σv. W takim razie temperatura atomów w
pułapce wyraża się wzorem:

T =
M

kB

σ2
v , (3.3)

gdzie wielkość σv wyznacza się z profilu sygnału czasu przelotu. Warstwa pułapki o
grubości dx0 zawiera

dn0 = Px(x0)dx0 (3.4)

atomów. Atomy z tej warstwy, uwolnione z pułapki w chwili t0, znajdą się po czasie
t w punkcie o współrzędnej x, takiej że

x = x0 + v0t +
1

2
gt2. (3.5)

Oznacza to, że w chwili t ze wszystkich atomów zawartych w chwili t0 w omawianej
warstwie do punktu x docierają jedynie te o prędkości początkowej danej wzorem:

v0 =
x− x0

t
− 1

2

gt2

t
(3.6)

w liczbie
d2n = dn0dnv0

, (3.7)

gdzie

dnv0
= Pv(v0)dv0 = Pv(v0)

dx

t
. (3.8)

W takim razie wzór (3.7) przyjmuje postać

d2n = dn0
1√

2πσv

dx

t
exp

[

−
(

x− x0

t
− 1

2

gt2

t

)2/

2σ2
v

]

. (3.9)
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Aby wyliczyć całkowitą liczbę atomów docierających do x w chwili t, należy wy-
całkować wzór (3.9) po położeniach początkowych x0:

dN(x, t) =
dx

t

∫ +∞

−∞

1√
2πσ0

exp

(

− x2
0

2σ2
0

)

·

1√
2πσv

exp

[

−
(

x− x0

t
− 1

2

gt2

t

)2/

2σ2
v

]

dx0. (3.10)

Jest to całka postaci

dN(x, t) =
dx

t

∫ +∞

−∞
K exp[−f(x0)]dx0, (3.11)

gdzie

K =
1√

2πσ0

1√
2πσv

, (3.12)

oraz

f(x0) =
x2

0

2σ2
0

+

[

(x− x0)−
1

2
gt2
]2
/

2(σvt)
2 (3.13)

Po wycałkowaniu wzoru (3.11), otrzymuje się

dN(x, t) =
1√
2π

1

σt(t)
exp

[

−(x− 1
2
gt2)2

2σ2
t (t)

]

dx, (3.14)

gdzie

σt(t) =
√

σ2
0 + σ2

vt
2 (3.15)

jest rozmiarem ekspandującej chmury po spadku swobodnym przez czas t.
Aby uwzględnić położenie i rozmiar wiązki próbkującej, należy dodatkowo wy-

całkować wyrażenie (3.14) od x1 do x2, gdzie x1 i x2 oznaczają współrzędne granic
geometrycznych wiązki próbkującej. Zakładając, że jej rozmiar jest tak mały, że speł-
nione jest przybliżenie

x1 ≈ x2 (3.16)

prędkość atomów może być uznana za stałą podczas ich oddziaływania z próbką.
Dodatkowo, jeśli oświetlenie obszaru oddziaływania z wiązką próbkującą jest jedno-
rodne, to jej pochłanianie przez atomy jest stałe w czasie i stąd sygnał w chwili t jest
proporcjonalny do N(t) wyrażonego wzorem:

N(t) =

∫ x2

x1

dN(x, t). (3.17)

Zamiana zmiennych u =
x− 1

2
gt2√

2σt(t)
prowadzi do

N(t) =
1

2
[erf(u2)− erf(u1)] , (3.18)

gdzie

erf(a) =

∫ a

0

1√
2πσ

exp

(

− x2

2σ2

)

dx (3.19)
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oraz

u1 =
x1 − 1

2
gt2√

2σt(t)
, (3.20)

u2 =
x2 − 1

2
gt2√

2σt(t)
. (3.21)

Uwzględnienie przybliżenia (3.16) pozwala na uniknięcie skomplikowanej analizy pro-
blemu przy zastosowaniu funkcji błędu. Należy zauważyć, że dla dostatecznie cienkiej
wiązki próbkującej wyrażenie (3.18) można zapisać jako

N(t) =
1√
2π

x2 − x1

σt(t)
exp

[

−
(

g(t2 − t21)

2
√

2σt(t)

)2
]

, (3.22)

gdzie podstawiono x1 = gt21/2 (porównaj ze wzorem (3.5)).
Uwzględnienie typowych wartości wielkości występujących w powyższym wzorze

pozwala na wprowadzenie kolejnego uproszczenia. Na ogół spełnione są następujące
warunki:

– początkowy rozmiar pułapki σ0 nie przekracza 2 mm,

– σv jest rzędu kilkudziesięciu cm/s,

– czas spadku t wynosi w przybliżeniu kilkadziesiąt ms.

Można więc przyjąć, że σ0 � σvt. W tym przybliżeniu wzór (3.15) daje równość
σt(t) = σvt i ostatecznie funkcja opisująca czasowy profil sygnału przyjmuje postać

N(t) =
1√
2π

x2 − x1

σvt
exp

[

−
(

g(t2 − t21)

2
√

2σvt

)2
]

. (3.23)

Szerokość połówkowa we wzorze (3.23) zależy jedynie od σv. Dlatego do sygnału czasu
przelotu dopasowuje się funkcję postaci

g(t) = off +
c

σvt
exp

[

−
(

g(t2 − t21)

2
√

2σvt

)2
]

, (3.24)

gdzie off , c, t1 i σv są parametrami. Wyraz off pozwala uwzględnić tło sygnału.
Wyznaczając σv otrzymuje się, przy wykorzystaniu wzoru (3.3), wartość temperatury
atomów w pułapce.

47





3.2 Symulacja sygnału TOF metodą Monte-Carlo

3.2.1 Opis programu

Przedstawione w następnym paragrafie symulacje sygnału TOF uzyskane zostały przy
pomocy programu autorstwa mgr Tomasza M. Brzozowskiego, za uprzejmą zgodą
Autora.

Program z wylosowanego rozkładu jednorodnego generuje trójwymiarowy rozkład
gaussowski położeń i prędkości atomów (metodą opisaną w Dodatku A), odpowia-
dający zadanym przez użytkownika parametrom: początkowej liczbie atomów, roz-
miarowi chmury i jej średniej temperaturze. Użytkownik zadaje też liczbę punktów
próbkowania, dla których przeprowadzana jest symulacja i wybiera odległość pomię-
dzy chmurą atomów a wiązką próbkującą oraz jej średnicę/grubość. Program oblicza
zbiór zawierający dane o wielkości sygnału i liczbie atomów rejestrowanych przez
wiązkę w kolejnych chwilach czasu. Obliczane są sygnały dla dwóch rodzajów wiązki
próbkującej – cylindrycznej i płaskiej. Dodatkowo program oblicza czas spadania ato-
mów i ich prędkość odpowiadającą zadanej temperaturze, co ułatwia porównanie tych
wielkości z wynikami uzyskanymi z dopasowywania do wygenerowanych punktów za-
leżności teoretycznych (np. tych z paragrafu 3.1).

3.2.2 Wyniki symulacji i ich porównanie z modelem teoretycznym

Parametry prezentowanych poniżej symulacji wynosiły:

– promień chmury (1/e): 0.25 mm w każdym kierunku (zaniedbano fakt, że idealna
chmura zimnych atomów ma kształt wydłużonej elipsoidy obrotowej),

– grubość/średnica wiązki próbkującej: 0.05 lub 0.5 mm,

– temperatura atomów: 124 µK (poniżej granicy dopplerowskiej dla 85Rb),

– liczba punktów (chwil czasowych) próbkowania: 750,

– liczba atomów: 20000,

– odległość pomiędzy chmurą atomów a wiązką próbkującą: zmienna w granicach
od 2mm do 85 mm.

Na wykresie 22 przedstawiono dla porównania przykładową zależność liczby ato-
mów rejestrowanych przez wiązkę próbkującą od czasu, wygenerowaną dla wiązki
próbkującej cylindrycznej i płaskiej nieskończenie rozciągłej poziomo.

Analityczne wyprowadzenie sygnału rejestrowanego przez próbkującą wiązkę cy-
lindryczną rozchodzącą się wzdłuż osi y przedstawia się następująco. Wiązkę o takim
kształcie można przybliżyć przez nieskończenie długi prostopadłościan wyznaczony
przez płaszczyzny: −r, r, x1, x2. Obliczenia przeprowadza się analogicznie, jak w
paragrafie 3.1, przy czym w trzech wymiarach odpowiednik wzoru (3.14) na liczbę
atomów docierających w chwili t do punktu o współrzędnej (x, y, z) przyjmuje postać

d3N(x, y, z, t) =
dxdydz

(√
2π
)3

σ3
t (t)

exp

(

− y2

2σ2
t (t)

)

exp

(

− z2

2σ2
t (t)

)

exp

(

−
(

x− 1
2
gt2
)2

2σ2
t (t)

)

.

(3.25)
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Rysunek 22: Porównanie sygnałów TOF wygenerowanych metodą Monte-Carlo dla
wiązek próbkujących: płaskiej i cylindrycznej. Odległość wiązek od pułapki: 4 mm,
ich gubość/średnica: 0.5 mm. Miarą sygnału jest liczba rejestrowanych atomów N(t).

Przecałkowanie powyższego wzoru po współrzędnej y od −∞ do +∞, a następnie po
z od −r do r i po x od x1 do x2, przy założeniu cienkiej wiązki prowadzi do wzoru
na liczbę atomów rejestrowanych przez wiązkę w chwili t

N(t) =
2r

2π

x2 − x1

[σt(t)]2
exp

[

−
(

g(t2 − t21)

2
√

2σt(t)

)2
]

. (3.26)

Wzór ten różni się od wzoru (3.22) dla wiązki płaskiej, który przyjmuje tę samą postać
w jednym i trzech wymiarach, czynnikiem 2r/2π[σt(t)]

2, zastępującym poprzednio
występującą wielkość 1/

√
2πσt(t). Ten właśnie czynnik decyduje o innym kształcie

zależności sygnału od czasu dla wiązki cylindrycznej i płaskiej. Wykresy zależności
(3.22) i (3.26) przedstawiono poniżej (rysunek 23). Odtwarzają one kształty z rysunku
22 uzyskane metodą symulacji Monte-Carlo dla obu typów wiązek.

Porównanie kształtów z wykresów 22 oraz 23 prowadzi do wniosku, że wiązka cylin-
dryczna rejestruje największą liczbę atomów wcześniej, niż wiązka próbkująca płaska.
Dzieje się tak, ponieważ atomy charakteryzują się losowym rozkładem prędkości w
trzech wymiarach. Rozpatrzmy najpierw jedną klasę prędkości spośród wszystkich z
rozkładu gaussowskiego. Te z atomów, które mają niezerową składową prędkości je-
dynie wzdłuż osi spadku x, wcześniej osiągają obszar, w którym rejestrowane są przez
wiązkę próbkującą (dowolnego kształtu), niż atomy, dla których prędkość początkowa
rozkłada się na dwie lub trzy składowe. Wystarczy teraz zauważyć, że wiązka cylin-
dryczna rejestruje prawie wyłącznie te atomy, które w chwili uwolnienia z pułapki nie
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Rysunek 23: Porównanie sygnałów TOF obliczonych analitycznie dla wiązek prób-
kujących: płaskiej i cylindrycznej. Skala osi pionowej jest różna dla obu wykresów,
dobrana tak, aby uzyskać podobne proporcje, jak na rysunku 22.

miały składowych poziomych prędkości1. Ponieważ powyższe rozumowanie przepro-
wadzić należy dla wszystkich klas prędkości (są one niezależne), wynika stąd omówione
„opóźnienie” maksimum sygnału rejestrowanego przez płaską wiązkę próbkującą.

Na kolejnych wykresach (rysunki: 24 i 25) przedstawiono profile czasowe sygna-
łów dla wiązek obu kształtów wygenerowane komputerowo przy zmiennej odległości
h pomiędzy wiązką próbkującą a pułapką oraz krzywe dopasowane według wzoru
(3.24) ze strony 47. Zależności uzyskane metodą Monte-Carlo odtwarzane są z do-
brym przybliżeniem przez obliczone analitycznie krzywe. Dodatkowo w obu przypad-
kach krzywe charakteryzują się widoczną asymetrią, zanikającą dla dużych wysoko-
ści h. Aby wytłumaczyć ten fakt należy najpierw uzyskać z gaussowskiego rozkładu
prędkości Pv(v0), danego wzorem (3.2), jej rozkład w czasie. W chwili t z punktu
startowego x0 do obszaru próbkowania x docierają atomy o prędkościach początko-
wych danych wzorem (3.6). Prawo transformacji gęstości prawdopodobieństwa dla
dowolnych zmiennych x, y ma postać

|P (x)dx| = |P (y)dy|, (3.27)

stąd

P (y) = P (x)

∣

∣

∣

∣

dx

dy

∣

∣

∣

∣

. (3.28)

1Z tej przyczyny sygnał pochodzący od wiązki cylindrycznej jest o wiele słabszy, niż rejestrowany
przez wiązkę płaską przy tej samej początkowej liczbie atomów, co we wzorze wyraża się poprzez
różne czynniki skalujące amplitudę – uwaga na inną skalę osi pionowej obu wykresów. Mniejsza
liczba rejestrowanych atomów oznacza również względny wzrost fluktuacji, widocznych na wykresie
jako szum.
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Rysunek 24: Wykresy sygnału pochodzącego od chmury spadających atomów rejestro-
wanych przez płaską wiązkę próbkującą o grubości 0.5 mm (nieograniczoną poziomo),
uzyskane metodą symulacji Monte-Carlo dla zmiennej odległości h wiązki od pułapki
wraz z dopasowaną zależnością teoretyczną (3.24) – linia ciągła. Na wykresach podano
wartości temperatury wyznaczone z dopasowania. Zadana w symulacjach temperatura
wynosiła T=124 µK. 52



Rysunek 25: Wykresy sygnału pochodzącego od chmury spadających atomów rejestro-
wanych przez cylindryczną wiązkę próbkującą o średnicy 0.5 mm, uzyskane metodą
symulacji Monte-Carlo dla zmiennej odległości h wiązki od pułapki wraz z dopaso-
waną zależnością teoretyczną (3.24) – linia ciągła. Na wykresach podano wartości
temperatury wyznaczone z dopasowania. Zadana w symulacjach temperatura wyno-
siła T=124 µK. 53



Po podstawieniu za P (x) rozkładu Pv(v0), gdzie v0 dane jest wzorem (3.6), za y
zmiennej t i policzeniu elementarnej pochodnej dv0/dt otrzymuje się wyrażenie

Pt(t) =
1√

2πσv

exp

[

−
(

x−x0

t
− 1

2
gt
)2

2σ2
v

]

(

x− x0

t2
+

1

2
g

)

. (3.29)

Wykres tej zależności przedstawiono poniżej (rysunek 26). Widać, że gaussowski roz-
kład prędkości początkowych atomów Pv(v0) (wzór 3.2) po przetransformowaniu do
domeny czasowej staje się asymetryczny, co tłumaczy asymetrię sygnałów TOF. Po-
wyższe rozważanie wyjaśnia też wzrost symetrii obserwowanych sygnałów z odle-
głością pomiędzy pułapką a wiązką. Ponieważ czas spadku swobodnego rośnie jak
pierwiastek z odległości, dla dużych odległości h człon wzoru (3.29) zawierający 1/t2

staje się zaniedbywalny i wzór opisuje (symetryczny) rozkład gaussowski w czasie o
szerokości połówkowej σ = 2/σvg.

Rysunek 26: Asymetryczny rozkład gęstości atomów rejestrowanych w punkcie x w
funkcji czasu t, dany wzorem (3.29).

Z parametru σv dopasowanych krzywych (3.24) obliczyłam temperaturę. Kolejny
wykres (na rysunku 27) przedstawia jej zmiany w zależności od zadanej wysokości
spadku atomów. Aby oszacować błąd wyznaczenia temperatury założyłam, że niedo-
kładność wyznaczenia czasu wynosi 1 ms. Do sygnału dopasowałam, tak jak poprzed-
nio, zależność (3.24), zadając wartość czasu t1 różną o 1 ms od wartości uzyskanej przy
poprzednim dopasowaniu, gdzie zmienne były wszystkie parametry. Za błąd przyję-
łam różnicę temperatury pomiędzy wartościami wyznaczonymi z obu dopasowań.

Widać, że temperatura wyznaczona przy pomocy wiązki płaskiej zbliża się do jej
rzeczywistej (zadanej w symulacjach) wartości od góry, a przy pomocy wiązki cylin-
drycznej – znacznie wolniej – od dołu. Ten argument przemawia za stosowaniem w
pomiarach wiązki płaskiej, gdyż poprawną wartość temperatury otrzymuje się już dla
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Rysunek 27: Wykres zależności temperatury od odległości pomiędzy wiązką próbku-
jąca a pułapką dla dwóch typów wiązek próbkujących. Temperatura wyliczona została
z dopasowania zależności (3.24) do symulacji Monte-Carlo z rysunków: 24 i 25. Zadaną
temperaturę 124 µK zaznaczono na wykresie linią ciągłą.

stosunkowo niewielkiej wysokości. Dodatkowo sygnał rejestrowany przez taką wiązkę
jest znacznie silniejszy, co przedstawia stosunek skal na rysunku 22.

Dla niewielkiej wysokości h zależności analityczne i wygenerowane komputerowo
są różne, szczególnie dla czasów początkowych, co jest widoczne na wykresach 24 i
25. Dzieje się tak dlatego, że stosowany dotychczas model zaniedbywał rozmiar po-
czątkowy chmury. Tymczasem na niewielkich wysokościach jest to efekt dominujący,
jak wynika ze wzoru (3.6). W takim przypadku przybliżenia ze strony 47 nie są już
uzasadnione, a więc we wzorze (3.24) należy uwzględnić początkowy rozmiar chmury
σ0. Wzór ten przyjmuje wtedy postać

g(t) = off +
c

√

σ2
0 + σ2

vt
2

exp



−
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g(t2 − t21)

2
√

2
√

σ2
0 + σ2

vt
2

)2


 . (3.30)

Na wykresach 28 i 29 przedstawiono ponownie sygnały TOF dla wiązek obu
kształtów wyliczone metodą Monte-Carlo dla niedużych odległości pomiędzy wiązką
próbkującą a pułapką. Tym razem dla porównania dopasowano zależności dane wzo-
rami (3.24) i (3.30). Model uwzględniający początkowy rozmiar chmury o wiele lepiej
odtwarza kształt sygnału dla niewielkich wysokości i płaskiej wiązki próbkującej. Ze
wzrostem odległości chmura–wiązka próbkująca przybliżenie chmury punktowej jest
uzasadnione i oba modele prowadzą do uzyskania bardzo zbliżonych kształtów. Dla
wiązki cylindrycznej zastosowanie dokładniejszego modelu nie wpływa znacząco na
kształt krzywej.
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Rysunek 28: Wykresy sygnału pochodzącego od chmury spadających atomów dla
płaskiej wiązki próbkującej o grubości 0.5 mm i zmiennej odległości h, wraz z dopa-
sowanymi zależnościami teoretycznymi (3.24) i (3.30). Na wykresach podano wyzna-
czone z dopasowania wartości temperatury, kolejno dla modelu chmury punktowej i
rozciągłej. Zadana wartość temperatury wynosiła T=124 µK.
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Rysunek 29: Wykresy sygnału pochodzącego od chmury spadających atomów dla
cylindrycznej wiązki próbkującej o grubości 0.5 mm i zmiennej odległości h, wraz z
dopasowanymi zależnościami teoretycznymi (3.24) i (3.30). Na wykresach podano wy-
znaczone z dopasowania wartości temperatury, kolejno dla modelu chmury punktowej
i rozciągłej. Zadana wartość temperatury wynosiła T=124 µK.
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Rysunek 30: Porównanie zależności temperatury od odległości h pomiędzy wiązką
próbkującą a pułapką dla modeli teoretycznych dających wzory: (3.24) i (3.30) i dla
dwóch typów wiązek próbkujących. Temperatura wyliczona została z dopasowania
tych modeli do wyników symulacji Monte-Carlo. Zadaną temperaturę 124 µK zazna-
czono na wykresie linią ciągłą.

Na omawianych wykresach zaznaczono też uzyskane z dopasowania wartości tem-
peratury, kolejno dla modelu uproszczonego (3.24) i dokładnego (3.30). Zmiany tej
temperatury z wysokością dla obu typów wiązek i obu modeli przedstawia wykres
30. Błąd oszacowałam tak samo, jak dla wykresu 27. Dla wiązki płaskiej model do-
kładny prowadzi do uzyskania poprawnych wyników już dla niewielkich odległości
pułapka–wiązka. Rzeczywista wartość temperatury osiągana jest szybciej, niż dla do-
pasowywania modelu uproszczonego. Wyniki dla wiązki cylindrycznej są zbliżone dla
obu modeli i dają zaniżone wartości temperatury.

Te obserwacje prowadzą do wniosku, że celowe jest stosowanie płaskiej, a nie
cylindrycznej wiązki próbkującej, mimo że wiąże się to ze skomplikowaniem układu
lasera próbkującego. Za takim rozwiązaniem przemawiają następujące argumenty:

– sygnał rejestrowany przez wiązkę o tym kształcie jest o wiele silniejszy i mniej
zaszumiony, co ułatwia jego wzmacnianie i obróbkę,

– zastosowanie wiązki płaskiej prowadzi do uzyskania prawdziwych (niezaniżo-
nych) wartości temperatury już dla niewielkich wysokości (nawet dla uprosz-
czonego modelu, co ułatwia dopasowanie krzywej),

– dla rzeczywistej wiązki (ograniczonej poziomo) sygnał rejestrowany na niewiel-
kiej odległości także jest silniejszy.
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3.3 Opis eksperymentu

3.3.1 Układ lasera próbkującego

Laser próbkujący wymuszany jest światłem pochodzącym z lasera master po jego
przejściu przez modulator akustooptyczny AOM 3 (rysunek 5, strona 19). Następ-
nie częstość światła przesuwana jest modulatorem AOM 2 (dokładny opis przesuwa-
nia częstości światła zawiera paragraf 2.4.3) tak, że laser próbkujący dostrojony jest
dokładnie do częstości przejścia F = 3 ↔ F ′ = 4. Wiązka z lasera próbkującego
mieszana jest na polaryzującej kostce światłodzielącej z wiązką lasera repumper (o
częstości przejścia takiej, jak podano w paragrafie 2.4.2) w stosunku 8 : 3 (rysunek
31). Dzięki temu, że podczas lotu przez wiązkę próbkującą atomy poddane są dzia-
łaniu wiązki repompującej, w obszarze detekcji dochodzi do wielu aktów absorpcja –
emisja spontaniczna, co poprawia jakość obserwowanego sygnału. Tak przygotowana
wiązka próbkująca kierowana jest do ramienia z pułapki, albo jako cylindryczna, albo
jako płaska (szczegóły poniżej). Wiązka ta odbijana jest przez lustro tak, że przecho-
dzi dwukrotnie przez obszar, gdzie rejestrowane są spadające atomy. W przeciwnym
przypadku atomy poddane sile ciśnienia promieniowania od wiązki rozchodzącej się
w jednym kierunku zostałyby oddalone od rezonansu z wiązką poprzez zmianę prze-
sunięcia dopplerowskiego albo „wyrzucone” z obszaru detekcji. Powracająca wiązka
przechodzi przez niepolaryzującą kostkę światłodzielącą i kierowana jest do szybkiego
detektora promieniowania podczerwonego (780 nm), rejestrującego zmiany natężenia
wiązki próbkującej w wyniku absorpcji światła przez spadające atomy. Sygnał ten
proporcjonalny jest do gęstości atomów zawartych w obszarze wiązki próbkującej w
danej chwili czasu. Można również rejestrować zmiany w czasie fluorescencji atomów
przelatujących przez wiązkę próbkującą. Wymaga to zastosowania fotopowielacza, ale
taki sygnał rejestrowany jest na zerowym poziomie odniesienia, co ułatwia jego ob-
serwację. Detektor posiada filtr odcinający tło od światła widzialnego. Istotne jest
sprawdzenie jego liniowości dla badanych natężeń. Sygnał z detektora podawany jest
na oscyloskop cyfrowy i rejestrowany jako średnia z wielu pomiarów absorpcji wiązki
próbkującej przez spadające atomy.

W pierwszej pułapce wiązka próbkująca kierowana do obszaru detekcji pochodziła
wyłącznie z lasera probe, ponieważ przeprowadzane pomiary spektroskopowe dokony-
wane były przy włączonej pułapce, a więc atomy przepompowywane były przez czas
trwania pomiaru przez spolaryzowaną kołowo wiązkę z lasera repumper .

3.3.2 Przebieg pomiarów

Podczas przeprowadzania pierwszych pomiarów temperatury atomów w pułapce cy-
lindryczna wiązka próbkująca o średnicy ok. 1 mm rozchodziła się równolegle do
wiązki pułapkującej w ramieniu z, poniżej uwalnianej z pułapki chmury zimnych ato-
mów. Przed wejściem do obszaru detekcji wiązka osłabiania była przez filtr szary
tak, że jej natężenie wynosiło ok. 1 µW

mm2 . Odległość h wiązki od obszaru pułapki re-
gulowana była przy pomocy grubej płytki płaskorównoległej w zakresie od 0 mm (co
umożliwiało dokładne wyjustowanie wiązki próbkującej względem chmury, gdyż reje-
strowano wtedy zwykłą absorpcję, zanikającą przy wyłączeniu pułapki) do ok. 5 mm.2

2Uwaga – przy zwiększaniu kąta nachylenia płytki silnie rosną straty Fresnela.
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Rysunek 31: Schemat układu do pierwszego pomiaru temperatury atomów w pułapce
– widok z góry.

Przy większych odległościach sygnał pochodzący od ekspandującej chmury atomów
opadającej pod wpływem grawitacji był zbyt słaby, gdyż cylindryczna wiązka reje-
struje jedynie atomy o składowej poziomej prędkości początkowej bliskiej zeru.

Przed drugą serią pomiarów układ doświadczalny został zmodyfikowany. Zastoso-
wano rozciągniętą poziomo wiązkę próbkującą o przekroju prostokątnym 1 mm×20 mm,
co umożliwiło przeprowadzenie pomiaru dla większych odległości – od 9 do 11 mm.
Uzyskanie wiązki o takim kształcie z wiązki powstałej po przejściu przez układ dwóch
pryzmatów (paragraf 2.3.2) wymaga użycia soczewek cylindrycznych lub zwykłych so-
czewek sferycznych o odpowiednio dużej aperturze oraz szczeliny poziomej. W ukła-
dzie zastosowano drugie z tych rozwiązań. Ze względu na znaczne rozszerzenie wiązki
(powiększenie ok. 25 razy), natężenie wiązki próbkującej wynosiło 2 µW

mm2 i nie zacho-
dziła konieczność stosowania filtra szarego.

Zastosowanie wiązki płaskiej jest korzystne z wielu powodów. Jak wykazuje mo-
del teoretyczny (paragraf 3.1) i wyniki symulacji Monte-Carlo (paragraf 3.2), sygnał
obserwowany dla takiej wiązki jest o wiele silniejszy, a dodatkowo dokładność wyzna-
czenia temperatury rośnie z odległością pułapka–wiązka próbkująca szybciej, niż dla
wiązki cylindrycznej. Dla dużych odległości h zaniedbywalny staje się początkowy
rozmiar chmury atomów, a zależność dla chmury punktowej jest łatwiejsza do do-
pasowania ze względu na mniejszą liczbę parametrów. Zastosowanie płaskiej wiązki
prowadzi też do uzyskania dokładniejszych wyników.

Ze względu na rozciągły kształt wiązki możliwość regulacji jej odległości od pu-
łapki była ograniczona – przy dużym kącie nachylenia okrągłej płytki płaskorównole-
głej wiązka była przycinana przez jej krawędzie. Nie można było także ustawić wiązki
na większej odległości od pułapki ze względu na kształt jej okienek, które również
przycinały by wiązkę.

Pole magnetyczne w cewkach c1 i c2 może być szybko wyłączane przez sterowanie
prądem płynącym w cewkach. Na uwolnione z pułapki atomy w stanie o mg 6= 0 w
obszarach o niezerowym gradiencie pola magnetycznego (pochodzącym od nieideal-
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nie skompensowanego stałego pola magnetycznego w laboratorium i zmiennych pól
magnetycznych) działa siła Sterna-Gerlacha. Wpływa ona w niekontrolowany sposób
na ruch opadających w polu ziemskim atomów. Zjawisko to ograniczyć można jedy-
nie przez przepompowanie jak największej ilości atomów do stanu o mg = 0. Z tego
właśnie powodu laser repompujący spolaryzowany jest liniowo.

Program komputerowy kierujący przebiegiem eksperymentu został napisany przez
mgr Michała Zawadę. Włączaniem i wyłączaniem wiązek pułapkujących oraz pola ma-
gnetycznego w cewkach kwadrupolowych steruje sygnał TTL generowany kompute-
rowo (przez kartę laboratoryjną). Zbocze opadające sygnału wyzwala również oscylo-
skop, uśredniający 128 kolejnych sekwencji pomiarowych, z których każda przedstawia
się następująco (rysunek 32):

– pułapka ładowana jest przez 5 s (włączone lasery i pole w cewkach),

– w chwili t0 = 0 wyłączony zostaje impuls TTL (jego wartość logiczna zostaje
ustalona na 0),

– początek pomiaru – wyzwolony zostaje oscyloskop oraz

– wyłączone zostają wiązki pułapkujące i pole magnetyczne w cewkach – atomy
zostają uwolnione z pułapki,

– w chwili t = 150 ms włączony zostaje impuls TTL (jego wartość logiczna zostaje
ustalona na 1),

– w tej samej chwili zostają włączone wiązki pułapkujące i pole magnetyczne,

– cały cykl pomiarowy zostaje powtórzony po 5 s ponownego ładowania pułapki.

Rysunek 32: Sekwencja czasowa pojedynczego pomiaru.
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3.4 Wyniki pomiarów

Pomiary temperatury przeprowadziłam wspólnie z mgr Tomaszem M. Brzozowskim.
Pierwsza seria pomiarów została przeprowadzona przy użyciu cylindrycznej wiązki
próbkującej dla dwóch odległości h pomiędzy pułapką a wiązką próbkującą: 3 mm i 5
mm, przy natężeniu wiązek pułapkujących ITRAP wynoszącym kolejno 23 µW/mm2

oraz 55 µW/mm2 (dla jednej wiązki). Wcześniejsze próby pomiarów dla h = 85 mm
nie doprowadziły do zaobserwowania jakichkolwiek sygnałów z dwóch powodów:

– znikoma liczba atomów rejestrowanych przez wiązkę cylindryczną przy tak dużej
odległości,

– trudności z ustawieniem wiązki dokładnie pod chmurą atomów.

Na kolejnych wykresach przedstawiono przykładowe sygnały uzyskane dla:

– zmiennej wysokości h - rysunek 33,

– wiązki lasera probe wymieszanej lub nie z wiązką lasera repumper – rysunek 34.

Kształt sygnałów dla różnych odległości h jest nieco inny, ponieważ na małych od-
ległościach nie można zaniedbać rozmiaru chmury, a dodatkowo w chwilach począt-
kowych jej izotropowa ekspansja dominuje nad swobodnym spadkiem (wzór (3.29),
strona 54). Sygnał rejestrowany przez wiązkę próbkującą zawierającą wiązkę z lasera
repumper jest silniejszy, z przyczyn omówionych w paragrafie 3.3.1.

Do uzyskanych sygnałów dopasowałam zależność daną wzorem (3.24). Ta zależ-
ność, nie uwzględniająca rozmiaru chmury ani kształtu cylindrycznego wiązki, dawała
najlepsze wartości χ2. Wyniki odpowiadające czterem seriom pomiarowym dla tych
samych natężeń wiązek pułapkujących zostały wyśredniowane. Uzyskano wartości
temperatury poniżej granicy chłodzenia dopplerowskiego

– dla ITRAP = 23 µW/mm2: T=113±15µK,

– dla ITRAP = 55 µW/mm2: T=136±26µK.

Za błąd przyjęłam odchylenie standardowe. Podane wartości można traktować jedynie
jako wstępne oszacowanie temperatury.
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Rysunek 33: Sygnał z detektora zarejestrowany przez cylindryczną wiązkę próbku-
jącą dla dwóch odległości h. Natężenie wiązek pułapkujących ITRAP = 50 µW/mm2,
natężenie prądu w cewkach kwadrupolowych I = 2.8 A.
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Rysunek 34: Sygnał z detektora zarejestrowany przez cylindryczną wiązkę próbkującą
stowarzyszoną lub nie z wiązką lasera repumper . Natężenie wiązek pułapkujących
ITRAP = 50 µW/mm2, natężenie prądu w cewkach kwadrupolowych I = 2.8 A.
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Druga seria pomiarów została przeprowadzona przy pomocy płaskiej wiązki prób-
kującej. Na kolejnych wykresach przedstawiono sygnały uzyskane dla:

– zmiennej wysokości h - rysunek 35,

– zmiennego natężenia wiązek pułapkujących ITRAP – rysunek 36,

– zmiennej wartości prądu I w cewkach kwadrupolowych – rysunek 37.

Na wykresie 38 przedstawiono sygnały absorpcji wiązki próbkującej przez chmurę
spadających atomów dla różnych odległości h wraz z dopasowaną zależnością (3.30).

Sygnały dla wiązki płaskiej są ok. 1.5×silniejsze (w maksimum sygnału), niż uzy-
skane przy pomocy wiązki cylindrycznej (rysunki 33 i 34), mimo kilkakrotnie większej
odległości.3. Do tego znacznie mniejszy jest szum względny. Potwierdza to przewidy-
wania modelu analitycznego i metody Monte-Carlo, przedstawione w paragrafie 3.2.

Używając płaskiej wiązki próbkującej, zbadano systematycznie zależność tempe-
ratury od natężenia wiązek pułapkujących ITRAP . Wiązki kierowane do pułapki były
osłabiane przy pomocy kolejnych filtrów, natomiast odległość h wynosiła 10 mm.
Wartość prądu w cewkach kwadrupolowych była stała i wynosiła I = 2, 8 A.

Do sygnałów uzyskanych przy pomocy płaskiej wiązki dopasowałam zależność
daną wzorem (3.30), uwzględniającą początkowy rozmiar chmury σ0. Za wielkość tła
off podstawiłam a+bx, uwzględniając tło liniowe, a nie stałe w czasie, ze względu na
kształt sygnału. Wyliczone z parametru dopasowania σv wartości temperatury dla róż-
nych natężeń wiązek pułapkujących przedstawiłam na wykresie 39. Błąd wyznaczenia
względnego natężenia wiązek wynika z błędu popełnionego przy kalibracji filtrów. Na-
tomiast błąd wyznaczenia wartości bezwzględnej natężenia wynika z niedokładności
miernika. Z kolei błąd wyznaczenia temperatury oszacowałam zakładając, że niedo-
kładność pomiaru czasu wynosi 1 ms. Dopasowałam do sygnału zależność (3.30) przy
zadanej wartości t1, różnej o 1 ms od wartości wyliczonej przy dopasowaniu dla dowol-
nych parametrów, z którego obliczyłam temperaturę. Różnicę temperatury uzyskaną
przy dopasowaniu, gdzie wszystkie parametry były zmienne, i przy dopasowaniu dla
zadanego parametru t1, przyjęłam za jej błąd. Zależność T (ITRAP ) jest rosnąca, tak
jak np. w pracy [25]. Niewystarczająca ilość punktów pomiarowych nie pozwala na
wyciągnięcie dalej idących wniosków. Należy przeprowadzić kolejne pomiary, tak aby
uzyskać większe zagęszczenie punktów pomiarowych w tym samym zakresie ITRAP .
Zakres ten ograniczony jest z jednej strony przez Ikryt, dla którego tworzy się pułapka,
a z drugiej strony przez dostępną moc wiązki z lasera slave.

Przeprowadzono również systematyczne pomiary zależności temperatury od gra-
dientu pola B w pułapce, zmieniając natężenie prądu w cewkach kwadrupolowych.
Jest ono proporcjonalne do ∂B/∂ρ. W czasie tych pomiarów wartość natężenia wiązek
pułapkujących była stała i wynosiła ITRAP = 30 µW/mm2, a odległość h = 10 mm.
Na podstawie uzyskanych wyników wyliczono temperaturę, tak samo, jak dla zmien-
nego natężenia ITRAP . Zależność T (I), przedstawiona na wykresie 40, jest rosnąca.
Błąd wyznaczenia temperatury oszacowałam tak, jak poprzednio, natomiast za błąd
pomiaru prądu I przyjęłam dokładność podziałki amperomierza. Także w tym przy-
padku zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych pomiarów.

3Przy przeliczeniu uwzględniono fakt, że natężenie płaskiej wiązki próbkującej jest dwukrotnie
większe.
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Rysunek 35: Sygnały z detektora uzyskane dla zmiennej odległości h pomiędzy pu-
łapką a płaską wiązką próbkującą. Odległość ta podana na wykresach. Natężenie
wiązek pułapkujących (na jedną wiązkę) ITRAP = 32µW/mm2, natężenie prądu w
cewkach kwadrupolowych I = 2.8 A.
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Rysunek 36: Sygnały z detektora uzyskane dla zmiennego natężenia wiązek pułap-
kujących (na jedną wiązkę) ITRAP . Wartość natężenia podana jest po lewej stronie
wykresów. Odległość h pomiędzy pułapką a płaską wiązką próbkującą h = 10 mm,
natężenie prądu w cewkach kwadrupolowych I = 2.8A.
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Rysunek 37: Sygnały uzyskane dla zmiennego natężenia prądu w cewkach kwadru-
polowych I = 2.8 A, podanego po lewej stronie wykresów. Odległość h pomiędzy
pułapką a płaską wiązką próbkującą h = 10 mm, natężenie wiązek pułapkujących
(na jedną wiązkę) ITRAP = 32µW/mm2.
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Rysunek 38: Sygnał z detektora uzyskany przy pomocy płaskiej wiązki próbkującej
dla zmiennej odległości h, wartości prądu w cewkach kwadrupolowych I = 2, 8 A
i natężenia wiązek pułapkujących ITRAP = 32µW/mm2 oraz dopasowana zależność
teoretyczna (3.30).
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Rysunek 39: Zależność temperatury atomów od natężenia wiązek pułapkujących. Od-
ległość h = 10 mm, a wartość prądu w cewkach kwadrupolowych I = 2, 8 A.

Rysunek 40: Zależność temperatury atomów od natężenia prądu w cewkach. Odległość
h = 10 mm, a natężenie wiązek pułapkujących ITRAP = 30 µW/mm2.
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Podobnie jak dla wiązki cylindrycznej, tak i w drugiej serii pomiarów uzyskano
wartości temperatury poniżej granicy chłodzenia dopplerowskiego. Należy jednak pa-
miętać, że prezentowane tu pierwsze wyniki można traktować jedynie jako wstępne
oszacowanie temperatury.

W przyszłości planowany jest pomiar temperatury atomów przy pomocy wiązki
próbkującej kierowanej do obszaru detekcji przez okienka umieszczone w odległości
h = 8.5 cm pod obszarem pułapki. Pomiar dla tak dużej odległości jest możliwy
dzięki zastosowaniu rozciągłej wiązki próbkującej. Proste oszacowanie wykazuje, że
dla płaskiej wiązki o stosowanym dotychczas rozmiarze umieszczonej 85 mm poniżej
pułapki maksymalna wartość rejestrowanego sygnału stanowi 57% wartości rejestro-
wanej dla h = 10 mm. Zastosowanie wiązki o szerokości 3 cm pozwoli na rejestrację
wszystkich atomów. Ponieważ dla odległości 85 mm pomiędzy chmurą a wiązką prób-
kującą zaniedbywalny staje się początkowy rozmiar chmury, do uzyskanego sygnału
wystarczy dopasować zależność (3.24) z mniejszą liczbą parametrów, bez utraty do-
kładności. Pomiar dla takiej odległości przy pomocy stosowanej poprzednio wiązki
cylindrycznej byłby niemożliwy.
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4 Inne metody pomiaru temperatury

4.1 Metoda badania widm fluorescencji

Opisana w tym paragrafie metoda wykorzystuje rozszerzenie dopplerowskie widma
fluorescencji zimnych atomów w melasie optycznej do wyznaczania ich temperatury.
Metodę omawiam wzorując się na publikacji [27], w której została po raz pierwszy
zaprezentowana.

Schemat układu doświadczalnego przedstawia rysunek 41. Do detekcji rozproszo-

Rysunek 41: Schemat eksperymentu.

nego światła wykorzystuje się technikę heterodynowania. Światło fluorescencji pocho-
dzące z niewielkiej objętości chmury zimnych atomów jest mieszane z wiązką lokalnego
oscylatora, pochodzącego z lasera wytwarzającego melasę, i kierowane do detektora.
Częstości obu wiązek (kierowanej do melasy i wiązki lokalnego oscylatora) przesu-
wane są modulatorami akustooptycznymi tak, że różnią się one częstotliwością o ∆f
(w omawianym eksperymencie ∆f = 30 MHz). W wyniku zdudnienia sygnału flu-
orescencji z sygnałem oscylatora dochodzi do wytworzenia składowej o częstotliwości
∆f proporcjonalnej do iloczynu natężeń obu wiązek, a więc znacznie wzmocnionej
w porównaniu z sygnałem fluorescencji pochodzącym wprost z melasy. Ponadto, za-
stosowanie techniki heterodynowania przy użyciu jednego lasera i modulatora AOM

daje sygnały wolne od wpływu szerokości przejścia i szerokości lasera. Dzieje się tak,
ponieważ fluktuacje faz obu wiązek, odpowiedzialne za szerokość spektralną lasera,
są skorelowane, więc względne fluktuacje fazy się kompensują.

Idea metody jest następująca: atom w spoczynku rozprasza padające światło ela-
stycznie, tzn. bez zmiany jego częstości, pod warunkiem, że natężenie światła nie
przekracza natężenia nasycenia I0, zdefiniowanego wzorem (1.11), strona 8. Dla więk-
szych natężeń część światła rozpraszana jest w tzw. tryplet Mollowa [28]. Pozostała
część rozpraszana jest – tak jak poprzednio – elastycznie, co prowadzi do pojawienia
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się w widmie światła rozproszonego dodatkowo funkcji δ Diraca, wycentrowanej na
częstości światła padającego. W przypadku, gdy mamy do czynienia z atomem po-
ruszającym się, składowa elastyczna światła rozproszonego zostaje poszerzona dop-
plerowsko, odwzorowując rozkład prędkości zimnych atomów. Przesunięcie częstości
światła rozproszonego dane jest wzorem

∆ω = ωincident − ωscattered = ~v ·∆~k, (4.1)

gdzie ~v jest prędkością atomu, a ∆~k = ~kincident − ~kscattered jest różnicą wektorów
falowych wiązki padającej na atom i rozproszonej. W doświadczeniu sześć wekto-
rów ~kincident wyznaczone jest przez kierunki wiązek kierowanych do melasy, a wektor
~kscattered wyznaczony jest przez kierunek obserwacji.

Gaussowski rozkład prędkości atomów prowadzi do uzyskania widma fluorescencji
będącego sumą sześciu krzywych gaussowskich:

G(∆ω, σv) =
6
∑

i=1

Ai exp

[

−
(

∆ω√
2σv∆~ki

)2
]

. (4.2)

W powyższym wzorze Ai są wagami, zależnymi od przekroju czynnego na rozprasza-
nie elastyczne. Bezpośrednie zsumowanie we wzorze przyczynków od sześciu wiązek
oznacza założenie, że są one niezależne, a więc model zaniedbuje efekty nasycenia
od więcej niż jednej wiązki (ang. cross saturation) i efekty wielofotonowe. Do zareje-
strowanego sygnału fluorescencji dopasowuje się wzór (4.2), uwzględniający jedynie
składową elastyczną, ponieważ przy odpowiednich warunkach eksperymentu gęstość
spektralna fluorescencji trypletu Mollowa jest za słaba, by mogła być zarejestrowana.
Uzyskany z dopasowania parametr σv pozwala w prosty sposób (wzór 3.3, strona 45)
wyznaczyć temperaturę atomów.

W porównaniu z poprzednio omówioną metodą czasu przelotu, powyższa metoda
nie wymaga wyłączania wiązek pułapkujących, a więc jest niedestrukcyjna. Pozwala
to na wyznaczenie temperatury atomów, oddziałujących ze światłem wiązek pułap-
kujących przez cały czas trwania pomiaru. Ponadto wkład do rejestrowanego sygnału
wnosi jedynie światło fluorescencji emitowane w tym samym modzie przestrzennym,
co światło lokalnego oscylatora. Objętość atomów, które dają przyczynek do sygnału
jest niewielka (rzędu 10−5 cm) i zależna od geometrii, co pozwala na lokalny pomiar
temperatury. Te własności metody pozwoliły autorom pracy [26] na wykrycie uwię-
zienia zimnych atomów w studniach potencjału, a więc obserwację sieci optycznych.
Wadą omówionej metody jest konieczność bardzo precyzyjnego justowania elemen-
tów optycznych, zastosowania analizatora widma częstości radiowej i bardzo czułej
detekcji, co czyni pomiar trudnym.

4.2 Metoda wymuszonych oscylacji chmury

Metoda wyznaczania temperatury atomów w pułapce poprzez badanie wymuszonych
oscylacji chmury polega na obserwacji ruchu chmury pod wpływem zewnętrznej siły
periodycznej. W przeciwieństwie do metody TOF nie wymaga ona uwalniania atomów
z pułapki, natomiast modyfikowane jest kwadrupolowe pole magnetyczne oddziału-
jące na atomy. Omawiana metoda posłużyła do zmierzenia temperatury zimnych
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atomów w pierwszej krakowskiej pułapce. Szczegółowy opis układu doświadczalnego,
przebiegu pomiarów i prezentację wyników zawiera praca [2]. W wyjaśnieniu opieram
się także na publikacji [29], w której zaproponowano tę metodę i po raz pierwszy
zastosowano.

Wzór (1.14), strona 9, w którym współczynnik α dany jest przez (1.16), opisuje
siłę pochodzącą do ciśnienia światła, działającą na atom w trójwymiarowej melasie
optycznej. W przypadku atomu w pułapce magnetooptycznej, który podlega także
działaniu pola magnetycznego, trzeba uwzględnić dodatkowo efekt Zeemana. Przesu-
nięcie ∆ω częstości przejścia pod wpływem pola magnetycznego B dane jest wzorem

∆ω =
µB

~
B(mF gF −mF ′gF ′), (4.3)

gdzie µB – magneton Bohra, gF i g′
F – czynniki Landégo poziomu podstawowego i

wzbudzonego. Dla pola B o stałym gradiencie (∂B
∂z

= const)

∆ω = βz, (4.4)

gdzie

β =
∂∆ω

∂z
=

µB

~

∂B

∂z
(mF gF −mF ′gF ′). (4.5)

Uwzględnienie efektu Zeemana i zastosowanie przybliżeń kv/Γ � 1 oraz ∆ω � Γ
prowadzi do uzyskania wzoru na siłę postaci [9]

F (v, z) = −αv − κz, (4.6)

a więc liniowej ze względu na v i z. Współczynnik κ dany jest wzorem

κ = 4~kβ
I

I0

|δ|
Γ/2

[

1 + 6
I

I0

+

(

δ

Γ/2

)2
]−2

. (4.7)

Ruch atomu pod wpływem siły (4.6) jest ruchem tłumionego oscylatora harmonicz-
nego o równaniu

z̈ + γż + Ω2
0z = 0, (4.8)

gdzie stała tłumienia γ = α/M oraz częstość własna oscylatora Ω0 =
√

κ/M .1

W równowadze termicznej temperatura T atomów wiąże się z ich prędkością v (w
jednym wymiarze) zależnością

kBT = M〈v2〉 = M〈ż2〉 = κ〈z2〉, (4.9)

przy czym ostatnia równość wynika z prawa ekwipartycji energii. W takim razie ko-
rzystając ze wzoru

T =
MΩ2

0

kB

〈z2〉 (4.10)

można obliczyć temperaturę atomów, znając częstość własną chmury i jej rozmiar w
kierunku oscylacji.

1Ponieważ w pułapce magnetooptycznej wartości gradientu pola, a więc i wielkości β, są różne w
kierunku osiowym i radialnym, to również częstości własne są inne dla tych kierunków.
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Wielkość chmury wyznaczyć można np. korzystając ze zdjęcia kamerą CCD [2].
Natomiast jej częstość własną mierzy się przykładając do atomów zewnętrzną siłę
periodyczną postaci F = F0 cos Ωt o niewielkiej amplitudzie. Siła ta wytwarzana jest
przez dwie cewki w konfiguracji Helmholtza, przez które płynie prąd modulowany z
częstością Ω. Pod wpływem tej siły atomy zachowują się jak wymuszony oscylator
harmoniczny o równaniu

z̈ + γż + Ω2
0z = F, (4.11)

którego rozwiązanie ma postać

z(t) = A(Ω) cos (Ωt− φ(Ω)). (4.12)

Opóźnienie fazy φ(z) wyraża się wzorem

φ(Ω) = arctg

(

αΩ

κ−MΩ2

)

= arctg

(

γΩ

Ω2
0 − Ω2

)

. (4.13)

Łatwo zauważyć, że dla częstości siły wymuszającej Ω równej częstości własnej chmury
Ω0, opóźnienie φ = 90◦. W eksperymencie opóźnienie wielkości przesunięcia chmury
względem siły wymuszającej mierzone jest przez wzmacniacz fazoczuły. Znalezienie
częstości własnej przez wyznaczenie takiej częstości modulacji, dla której opóźnienie
fazy wynosi 90◦ jest znacznie dokładniejsze, niż przez obserwację zmiany amplitudy
drgań. Wyznaczenie tej częstości i pomiar rozmiaru chmury pozwalają obliczyć tem-
peraturę atomów w pułapce.

Należy pamiętać, że w powyższych rozważaniach zakłada się, że atomy wypeł-
niają obszar minimum potencjału pochodzącego od pola magnetycznego o kształcie
elipsoidy obrotowej. To założenie nie zawsze jest dokładnie spełnione, ze względu na
nieskompensowane pola zewnętrzne, niezrównoważenie sił ciśnienia promieniowania
od przeciwbieżnych wiązek czy też ich niejednorodny przekrój.

4.3 Metoda badania rezonansów pochodzących od odrzutu

Omówioną poniżej metodę wyznaczania temperatury zimnych atomów w pułapce
opisuję według prac [30], [31]. Metoda ta wykorzystuje tzw. rezonanse pochodzące od
odrzutu (ang. recoil induced resonances, RIR) albo inaczej wymuszone comptonowskie
rozpraszanie optyczne (ang. stimulated optical Compton scattering, SOCS ).

Rozważmy dwie jednakowo spolaryzowane wiązki światła, o częstościach i wekto-
rach falowych opisanych odpowiednio przez ωpump i ωprobe oraz ~kpump i ~kprobe. Niech
wiązki te tworzą ze sobą niewielki kąt ϕ i niech ich odstrojenie od częstości własnej
atomu będzie znacznie większe od szerokości naturalnej przejścia: δ � Γ, a różnica
częstości pomiędzy nimi – znacznie mniejsza od tej wielkości: ∆ = ωpump−ωprobe � Γ.
Można wtedy zapisać: ~kpump − ~kprobe ≈ kϕ, gdzie k = |~kpump − ~kprobe|.

Redystrybucja fotonów pomiędzy wiązką pompującą a próbkującą prowadzi do
zmian natężenia tej ostatniej, proporcjonalnie do różnicy populacji stanów o pędzie
~p i ~p + ~(~kpump − ~kprobe), przy czym zakłada się gaussowski rozkład prędkości o sze-
rokości σv. Przekaz fotonów pomiędzy wiązkami może zachodzić tylko wtedy, gdy
spełnione są zasady zachowania energii i pędu, dlatego kierunek tego procesu zależy
od ∆, tak jak to przedstawia rysunek 42. Dla ∆ > 0 wiązka próbkująca zostaje
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Rysunek 42: Ilustracja procesów wzmocnienia i osłabienia wiązki próbkującej w pro-
cesie rezonansów pochodzących od odrzutu. Kółka symbolizują liczbę atomów o danej
energii kinetycznej (pędzie), czyli populacje stanów o tej energii.

wzmocniona (przekaz fotonów z wiązki pompującej), w przeciwnym przypadku jest
ona osłabiona (przekaz fotonów do wiązki pompującej). W eksperymencie mierzy się
natężenie wiązki próbkującej w zależności od jej częstości.

Wzór opisujący kształt uzyskanego sygnału ma postać [30],[4]:

S(∆) = −
√

2

π

(

~

kBT

)(

∆

kϕσv

)

exp

[

−1

2

(

∆

kϕσv

)2
]

. (4.14)

Jest to pochodna krzywej gaussowskiej, wycentrowanej na ∆. Szerokość rezonansu jest
proporcjonalna do prędkości σv, co pozwala na wyznaczenie temperatury. Szerokość
ta zależy też od kąta ϕ pomiędzy wiązkami, co oznacza, że dokładny pomiar tego
kąta jest istotny dla prawidłowego wyznaczenia temperatury.

Omówiona powyżej metoda pomiaru temperatury jest, jak inne omówione w tym
rozdziale, niedestrukcyjna. Ponadto jest ona niewrażliwa na przesunięcia światłem,
do jakich dochodzi w wiązkach o gaussowskim rozkładzie natężenia, ani na przesu-
nięcia zeemanowskie poziomów, pochodzące od pól resztkowych. Dodatkowo, według
autorów pracy [30], uzyskany sygnał jest silniejszy, niż w metodzie badania widm
fluorescencji.

4.4 Metoda niestacjonarnego mieszania czterech fal

Opisany w tym paragrafie sposób wyznaczania temperatury przedstawiam według
pracy [32], w której ta metoda została po raz pierwszy zaprezentowana. Przepro-
wadzony eksperyment dotyczył atomów sodu, natomiast w opisie rozpatruję układ
poziomów atomu 85Rb, przedstawiony na rysunku 4, strona 17. Teoretyczny opis pro-
cesu mieszania czterech fal w wersji stacjonarnej (ang. Four Wave Mixing, 4WM )
znaleźć można w pracy [33], a jego uproszczoną wersję zawiera praca [4].

Przebieg eksperymentu jest następujący: po spowolnieniu i spułapkowaniu zim-
nych atomów w chwili t = 0 wyłączane są wiązki pułapkujące i repompujące. W
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tej chwili większość atomów znajduje się w stanie o F = 3. Następnie przez chmurę
przepuszczony zostaje impuls pochodzący od dwóch wiązek pompujących o wekto-
rach falowych ~kin1

i ~kin2
. Wiązki te tworzą niewielki kąt ϕ, a ich (wspólna) częstość

odpowiada przejściu w rubidzie F = 3 ↔ F ′ = 3. W wyniku interferencji tych wią-
zek wytwarza się przestrzenna niejednorodność natężenia światła. W punktach, gdzie
to natężenie jest największe, atomy zostają przepompowane optycznie do stanu o
F=2, przy czym pompowanie zachodzi z szybkością R0 w czasie trwania impulsu τpp

(τpp ≈ 0.5µs). Natomiast tam, gdzie interferencja wiązek jest destruktywna, atomy
pozostają w stanie o F = 3. W ten sposób dochodzi do wytworzenia siatki dyfrakcyj-
nej o stałej d = λ/(2 sin ϕ/2), gdzie λ oznacza długość fali. Populacja stanu o F = 3
zależy od położenia x atomu i w chwili t = 0 dana jest wzorem

n(x, 0) = N exp [−2ξ cos 2(κx)] =

= N exp (−ξ)[I0(ξ)− 2I1(ξ) cos (2κx + . . .)], (4.15)

gdzie N jest stałą, κ = π/d, parametr ξ pompowania optycznego wynosi ξ = R0τpp/2,
a In(ξ) jest zmodyfikowaną funkcją Bessela pierwszego rodzaju rzędu n. Opisany po-
wyższym wzorem rozkład populacji zostaje „rozmyty” w przestrzeni w wyniku zależ-
nego od temperatury ruchu atomów. Przy założeniu rozkładu prędkości vx Maxwella
i nieskończenie długiego czasu życia podpoziomu F = 3, populacja tego stanu po
czasie t dana jest wzorem

n(x, t) =
1√

2πσv

∫ +∞

−∞
dvx exp

(

− v2
x

2σ2
v

)

n(x− vxt, 0), (4.16)

gdzie zastosowano oznaczenia takie, jak w paragrafie 3.1.
W chwili t przez chmurę zostaje przepuszczony impuls próbkujący o częstości

przejścia F = 3 ↔ F ′ = 4, trwający około 1 µs. Światło wiązki próbkującej ulega
ugięciu na omawianej siatce dyfrakcyjnej, co prowadzi do powstania tzw. czwartej
fali, pod warunkiem, że spełniony jest warunek dopasowania fazowego, to znaczy

~kin1
+ ~kin2

= ~kprobe + ~k4WM . (4.17)

Proces ten interpretować można jako absorpcję dwóch fotonów, po jednym z każdej
wiązki pompującej, i kreację następnych dwóch fotonów – o częstości kolejno wiązki
próbkującej i generowanej czwartej fali.

Ponieważ siatka dyfrakcyjna ulega zmianom w czasie w wyniku balistycznego prze-
mieszczania się atomów, również natężenie światła ugiętego w pierwszy rząd dyfrakcji
(a więc natężenie wygenerowanej czwartej fali) zależy od czasu. Jest ono proporcjo-
nalne do kwadratu składnika wzoru (4.16) zawierającego cos 2( ). Po podstawieniu
tego składnika ze wzoru (4.15) do (4.16) otrzymuje się

S4WM(t) ∝ N2 exp (−2ξ)I2
1 (ξ) exp [−(t/τD)2]. (4.18)

Występujący w powyższym wzorze czas τD zaniku populacji stanu F = 3 dany jest
wzorem

τD =
d

2πσv

=
d

2π

√

M

kBT
, (4.19)
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a więc jest jednoznacznie związany z temperaturą atomów. W takim razie bada-
jąc zanik w czasie sygnału mieszania czterech fal można obliczyć temperaturę ato-
mów. Krzywą zaniku wyznacza się mierząc sygnał mieszania czterech fal dla różnych
opóźnień t wiązki próbkującej względem impulsu pompującego. Jedynym pozostałym
do zmierzenia parametrem jest stała siatki d, zadana poprzez geometrię wiązek pu-
łapkujących. Istotne jest więc dokładne wyjustowanie wiązek, zarówno ze względu
na dokładność wyznaczenia stałej d, jak i na warunek (4.17), wyznaczający kieru-
nek i częstość propagacji wygenerowanej czwartej fali. Dodatkowo, jej powstanie jest
tzw. procesem nieliniowym (wielofotonowym), a więc otrzymana fala ma słabe natę-
żenie, co stawia dodatkowe warunki detekcji.

Zalety omówionej metody w porównaniu z metodą TOF są następujące:

– Skala czasowa pomiaru jest rzędu kilkudziesięciu µs – trzy rzędy wielkości mniej,
niż dla pomiaru czasu przelotu. Oznacza to, że atomy pozostają w pułapce przez
cały czas trwania pomiaru, dzięki czemu jest to metoda niedestrukcyjna.

– Pomiar tą metodą jest niezależny od (początkowego) rozmiaru czy kształtu
chmury atomów. Tymczasem metoda TOF, jak wykazują np. symulacje Monte-
Carlo (paragraf 3.2), jest czuła na te własności chmury. To samo dotyczy metody
badania wymuszonych oscylacji chmury.

– Przekrój wiązki próbkującej może być o wiele mniejszy od średnicy chmury, co
umożliwia lokalny pomiar temperatury.

Podsumowanie

Celem pracy magisterskiej było zbudowanie nowej wersji działającej wcześniej pułapki
magnetooptycznej. Pułapka ta została uruchomiona, a kolejnym krokiem przed prze-
prowadzeniem pomiarów spektroskopowych jest jej diagnostyka. Jednym z istotnych
parametrów pułapki jest temperatura atomów. Została ona zmierzona przy pomocy
metody czasu przelotu. Zazwyczaj taki pomiar przeprowadzany jest dla dużych odle-
głości pomiędzy pułapką a wiązką próbkującą, co pozwala stosować prosty model do
wyznaczenia temperatury. Dla pomiarów przy niewielkich odległościach – takich, jak
opisane w niniejszej pracy, zachodzi potrzeba stosowania bardziej skomplikowanych
zależności teoretycznych, które zostały wyprowadzone analitycznie i zweryfikowane
metodą Monte–Carlo. Wyznaczenie temperatury atomów w pułapce jest konieczne
do systematycznej analizy wyników planowanych pomiarów spektroskopowych. Jej
znajomość pozwoli na weryfikację hipotezy o rezonansach pochodzących od odrzutu i
sieciach optycznych [4]. W przyszłości planowany jest pomiar temperatury przy więk-
szych odległościach, co umożliwia odpowiednio rozciągła płaska wiązka próbkująca.
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A Otrzymywanie rozkładów gaussowskich

z losowych rozkładów jednorodnych

Generator liczb losowych umożliwia uzyskanie zbioru liczb o jednorodnym rozkładzie
prawdopodobieństwa i wartościach z zadanego przedziału. Jedną z procedur uzyskania
z takiego zbioru liczb o rozkładzie gaussowskim jest metoda Boxa-Mullera. Została
ona omówiona poniżej, według wyjaśnienia zamieszczonego w pracy [34].

Prawdopodobieństwo wylosowania ze zbioru liczb o jednorodnym rozkładzie praw-
dopodobieństwa liczby o wartości zawartej pomiędzy x i x + dx wyraża się wzorem

P (x)dx =

{

dx 0 < x < 1
0 w przeciwnym przypadku

(A.1)

Warunek normalizacji rozkładu prawdopodobieństwa ma postać
∫ ∞

−∞
P (x)dx = 1. (A.2)

Wzór (3.28) ze strony 51 można uogólnić na wiele wymiarów. Jeśli x1, x2, . . . są zmien-
nymi o wspólnym rozkładzie prawdopodobieństwa danym przez P (x1, x2, . . . ) i jeśli
y1, y2, . . . są funkcjami tych zmiennych, wtedy łączny rozkład prawdopodobieństwa
zmiennych y wyraża się wzorem

P (y1, y2, . . .)dy1dy2 . . . = P (x1, x2, . . . )

∣

∣

∣

∣

∂(x1, x2, . . . )

∂(y1, y2, . . . )

∣

∣

∣

∣

dy1dy2 . . . , (A.3)

gdzie |∂( )/∂( )| jest wyznacznikiem jakobianu przejścia ze zmiennych x do zmien-
nych y.
Aby otrzymać z powyższego rozkładu rozkład gaussowski postaci

P (y)dy =
1√
2π

e−y2/2dy (A.4)

rozważmy transformację pomiędzy dwiema zmiennymi x1, x2 z przedziału (0,1) o roz-
kładzie jednorodnym i zmiennymi y1, y2, zadaną wzorem

y1 =
√

−2 ln x1 cos 2πx2 (A.5)

y2 =
√

−2 ln x1 sin 2πx2 (A.6)

Równoważnie można zapisać

x1 = exp

[

−1

2
(y2

1 + y2
2)

]

(A.7)

x2 =
1

2π
arctg

y1

y2

(A.8)

Wyznacznik jakobianu przejścia w tym przypadku wynosi

∂(x1, x2)

∂(y1, y2)
= − 1√

2π
e−y2

1
/2 1√

2π
e−y2

2
/2 (A.9)

Powyższe wyrażenie jest iloczynem dwóch czynników zależnych kolejno jedynie od
zmiennej y1 i y2. W takim razie zmienne y, zadane według wzorów (A.5) (A.6), cechują
się rozkładem gaussowskim, co było naszym celem.
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