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Wstęp 
Do przeprowadzenia wielu eksperymentów w fizyce atomowej konieczne jest ochładza-

nie atomów. Chłodzenie atomów przeprowadza się w pułapkach magneto-optycznych nazy-
wanych MOT — (Magneto-Optical Trap). Często wymagana jest duża liczba atomów i długi 
czas ich życia. Te dwa wymagania mogą być ze sobą sprzeczne. Aby obniżyć częstość zde-
rzeń z gazem termicznym, która ogranicza czas życia atomów w pułapce konieczne jest za-
pewnienie warunków wysokiej próżni. Ale wówczas, przy bardzo niskich ciśnieniach, do na-
ładowania pułapki magneto-optycznej przez wychwycenie atomów termicznych potrzeba 
długiego czasu. Aby ominąć ten problem stosuje się metodę transportu zimnych już atomów z 
jednej pułapki MOT, do drugiej, lub ładowanie z wiązki atomów. 

Niniejsza praca magisterska opisuje transport zimnych atomów między pułapkami ma-
gneto-optycznymi. Transport ten jest częścią przedsięwzięcia podjętego w Zakładzie Fotoniki 
UJ, którego celem jest uzyskanie kondensatu Bosego – Einsteina. Transportu dokonano me-
todą opisaną w pracy [10]. Do standardowej pułapki MOT dołączono wiązkę laserową, po-
wodującą powstanie niezrównoważonej siły i co za tym idzie wiązki atomowej, kierowanej 
do drugiej pułapki MOT, w której znajduje się wysoka próżnia. Aby wiązka laserowa odpo-
wiedzialna za transport atomów spełniała swe zadanie, musi być odpowiednio uformowana za 
pomocą układu optycznego. Celem tej pracy jest odpowiedni wybór tego układu. 

 
Pierwsza część pracy zawiera krótki opis teoretyczny oddziaływania atomu ze światłem. 

W drugim rozdziale przedstawiono zarys mechanizmu chłodzenia i pułapkowania atomów, 
oraz zasadę działania pułapek MOT. W rozdziale trzecim omówiono różne metody chłodze-
nia zimnych atomów. Rozdział czwarty zawiera opis metody transportu zimnych atomów 
zastosowanej w Zakładzie Fotoniki UJ. Metodę tą zastosowano w Departament de Physique 
de l’Ecole Normale Superieure. W rozdziale piątym opisano zarys modelu numerycznego, 
jaki sporządzono, aby określić siłę działającą na atom, znajdujący się w pułapce MOT i pod-
dawany procesowi transportu. W rozdziale szóstym przedstawiono podstawowe elementy 
optyki wiązki gaussowskiej, niezbędne do przeprowadzenia analizy transformacji wiązki 
przez układ soczewek. Rozdział siódmy zawiera opis układu doświadczalnego do transportu 
zimnych atomów, jaki został zrealizowany w Zakładzie Fotoniki UJ. W rozdziale ósmym 
omówiono właściwości, jakie powinna posiadać wiązka transportująca atomy. Rozdział dzie-
wiąty zawiera opis ustalania układu optycznego do transformacji wiązki laserowej, oraz wy-
niki pomiaru wiązki po dokonanej transformacji. W rozdziale dziesiątym omówiono progra-
my komputerowe, które posłużyły do ustalania układu optycznego, oraz określenia parame-
trów wiązki gaussowskiej. W dodatkach zamieszczono opisywane wyżej programy.  



1. Oddziaływanie światła z atomem 
Problem oddziaływania światła z atomem został opisany na podstawie pracy [1] 

W poniższych rozważaniach atom traktowany jest jako układ o dwóch poziomach a , b  o 
szerokości naturalnej Γ , częstości własnej 0ϖ  

Światło padające na atom jest traktowane jako pole zewnętrzne i opisywane jako kla-
syczna funkcja zależna od czasu. Atom oddziałuje z tym polem i jednocześnie z kwantowym 
polem promieniowania, które z założenia początkowo znajduje się w stanie próżni | . Od-
działywanie z polem kwantowym pozwala uwzględnić w opisie emisję spontaniczną. Hamil-
tonian układu atom + pole wyraża się jako: 

〉0

[ )(E),(
2

2

RREdP
e ⊥+⋅−++= tHH

M
H RA ] (1.1) 

AH  – Hamiltonian atomu 
RH  – Hamiltonian kwantowego pola promieniowania 

d – elektryczny moment dipolowy atomu 
eE (R, t) – pole zewnętrzne związane z padającym światłem 

)(RE⊥  – kwantowe pole promieniowania 
P – pęd atomu 
R – położenie środka masy atomu 
M – masa całkowita atomu 
Aby określić siłę działającą na atom rozważmy równania Heisenberga: 
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Uśredniając równanie (1.3) po atomowej funkcji falowej, otrzymujemy: 

[ ]∑ ⊥

••

+∇=
j

jejj EtEdM )(),( RRR R  (1.4) 

Jeżeli przyjmiemy, że Rr =G  jest centrum atomowej paczki falowej, to lewa strona równa-
nia (1.4) wynosi . Rozwinięcie prawej strony równania wymaga przyjęcia dwóch zało-
żeń: 

GM
••

r

Masa atomu M przybiera stosunkowo dużą wartość, dlatego długość fali de Broglie’a 
atomu, która wyraża się wzorem vMhDB /=λ  jest dużo mniejsza niż optyczna długość fali λ 
charakteryzująca zakres przestrzennych zmian pola. Przy tym założeniu można skonstruować 
atomową paczkę falową, mającą bardzo małe rozmiary w porównaniu z optyczną długością 
fali. Dalej, można zastąpić operator położenia R, po prawej stronie równania (1.4), przez jego 
wartość średnią. W pracy [1] pokazano, że ostatnia część równania (1.4) przedstawiająca 
wkład gradientu kwantowego pola promieniowania w punkcie rG wynosi 0. Uwzględniając to, 
otrzymujemy wyrażenie opisujące siłę rządzącą ruchem centrum rG atomowej paczki falowej: 
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Rozważamy jedynie te atomy, które poruszają się z małą prędkością v. W czasie 
 charakteryzującym ewolucję wewnętrznych stopni swobody atomu, przebędą one 

dystans wynoszący v . Odległość ta jest dużo mniejsza od zakresu zmian fali świetlnej, 
która jest rzędu λ. 

1
int

−Γ=T
intT

Jeżeli przyjmiemy, że początkowo rG = 0, wówczas istnieje wystarczająca ilość czasu, 
zanim rG zmieni się znacząco pod wpływem siły promieniowania wyrażonej równaniem 
(1.5), aby można było przyjąć stacjonarne wyrażenie na wartość średnią momentu dipolowe-
go. 

Zakładamy, że padająca fala świetlna jest falą o harmonicznej zależności od czasu. Pole 
takiej fali można zapisać jako: 

[ ])(cos)(),( 0 rrerEe φϖε += tt L  (1.6) 

)(0 rε  – amplituda fali  
)(rφ  – faza 

e – wektor polaryzacji 
Lϖ  – częstość fali 

Można zawsze tak dobrać chwilę początkową, aby 0)( =0φ . Wówczas w chwili począt-
kowej: 

[ ]φϖϖ εε ∇−∇=∇ 00 sincos tteE LLjej  (1.7) 

Wartość średnia momentu dipolowego w przybliżeniu stacjonarnym wynosi: 

[ tvtud LstLstjabj ϖϖ sincos)(2 −= d ]  (1.8) 

abbaab ||| d|dd ==  jest elementem macierzowym momentu dipolowego d 
u i v są składowymi wektora Blocha, a , oraz  składowymi w przybliżeniu stacjonarnym  stu stv
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δ
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δ

 (1.10) 

1Ω  – częstość Rabiego, charakteryzująca siłę sprzężenia pomiędzy atomem i padającą falą. 

h
0

1
ε

ed ⋅−=Ω ab  (1.11) 

Lδ  – odstrojenie częstości laserowej od częstości atomu 

0ϖϖδ −= LL  

Wstawiając wzór (1.7) i (1.8) do wyrażenia (1.5) i uśredniając po okresie optycznym otrzy-
mujemy: 
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])[( 00 φεε ∇+∇⋅=∇= ∑ ststab
j

ejj vuEdF de  (1.12) 

Możemy mówić o dwóch rodzajach sił, sile wymuszonej (ang. reactive) proporcjonalnej 
do gradientu amplitudy: 

0)( ε∇⋅= stabreact uF de  (1.13) 

oraz sile rozpraszania (ang. dissipative), proporcjonalnej do gradientu fazy: 

φε ∇⋅= 0)( stabdissip vF de  (1.14) 

Siła wymuszona, inaczej dyspersyjna występuje w przypadku oddziaływania pola elek-
trycznego fali świetlnej z momentem dipolowym atomu. Jak wynika z zależności (1.13) wy-
stępuje tylko dla pól o niejednorodnym natężeniu. Związana jest z procesem emisji wymu-
szonej. 

Jak będzie pokazane niżej siła rozpraszania, zwana też spontaniczną, wiąże się z rozpra-
szaniem fotonów przez atomy ośrodka. 
Dla fali płaskiej : ),( tEe r

)cos(),( 0 rker ⋅−= LLe ttE ϖε  (1.15) 

o stałej amplitudzie i fazie rkr ⋅−= L)(φ , siła wymuszona wynosi zero (ponieważ gradient 
amplitudy wynosi zero). Siłę rozpraszania korzystając z (1.11) można przedstawić jako: 

Lstdissip vF kh1Ω=  (1.16) 

Wykorzystując fakt, że wartość średnia z ilości fotonów N, absorbowanych przez atom w 
jednostce czasu równa się iloczynowi częstości Rabiego i składowej wektora Blocha : v

dt
dNv =Ω1 ,  

siłę rozpraszania można przedstawić jako: 

L
st

dissip dt
dNF kh=   (1.17) 

Jak widać każdy padający foton niesie z sobą pęd , który jest przekazywany atomowi 
w trakcie procesu absorpcji, powodując, że przechodzi on do stanu wzbudzonego. Jeżeli atom 
powraca do stanu podstawowego na skutek emisji wymuszonej, reemituje foton o pędzie 

, który powraca do wiązki świetlnej. Jeżeli natomiast atom powróci do stanu podstawo-
wego na skutek emisji spontanicznej, emituje foton z równym prawdopodobieństwem we 
wszystkich kierunkach. Dlatego, po wielu aktach emisji spontanicznej, średnia zmiana pędu 
wynosi zero. 

Lkh

Lkh

Ostatecznie siłę rozpraszania można przedstawić jako:  

)2/()4/()(
2/

2 2
1

22
0

2
1

Ω+Γ+−
ΩΓ

=
ϖϖ L

LdissipF kh  (1.18) 
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Zależność siły od odstrojenia 0ϖϖδ −= LL  ma charakter krzywej Lorentza, wycentro-
wanej w punkcie 0ϖϖ =L , o szerokości połówkowej . Przy niskich natężeniach 
światła, siła jest proporcjonalna do , dla wysokich natężeń, zmierza do wartości: 

2/12
1

2 ]2[ Ω+Γ
2
1Ω

2
Γ

= LsatF kh , (1.19) 

niezależnej od natężenia. 
Jeżeli uwzględnimy prędkość v atomów, powodującą dopplerowskie przesunięcie często-

ści rezonansowej, to wzór (1.18) przyjmie postać: 

)2/()4/()(2 2
1

22
0

2
1

Ω+Γ+⋅−−
ΩΓ

=
vk

k
ϖϖ L

LdissipF h  (1.20) 

Siłę rozpraszania ma teraz charakter krzywej Lorentza, ale wycentrowanej w punkcie 
vk ⋅+= 0ϖϖ L  
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2. Chłodzenie i pułapkowanie atomów 
2.1. Ciśnienie światła 

Podstawą chłodzenia atomów w pułapkach magneto-optycznych MOT jest wykorzysta-
nie ciśnienia światła. Świecąc na atom wiązką światła o częstości dostosowanej do różnic 
atomowych poziomów energetycznych spowodujemy absorpcję fotonów światła padającego 
przez atom. Ze zjawiskiem tym jest związane przekazywanie pędu (patrz rozdział 1) Po pew-
nym czasie, związanym z czasem życia atomu, powraca on ponownie do stanu podstawowego 
emitując spontanicznie foton. Ponieważ kierunek, w którym następuje emisja spontaniczna 
fotonu jest dowolny, więc po wielu aktach absorpcji i emisji spontanicznej dochodzi do nieze-
rowego przekazu pędu: 

LLemabs N kkkkp hhhh =−=−=∆ ∑ ∑ ∑ 0  (2.1) 

absk  – wektor falowy fotonu pochłoniętego  
emk  – wektor falowy fotonu wyemitowanego 
Lk  – wektor falowy fotonu pochodzącego z wiązki laserowej 

Jeżeli kierunek wiązki laserowej jest przeciwbieżny do kierunku atomów, to jak widać z 
zależności (2.1) następuje spowalnianie atomów, czyli zmniejszenie ich energii kinetycznej. 

Rys. 1. Chłodzenie atomów a) wiązka atomowa poruszająca się naprzeciw wiązki laserowej b) Absorpcja 
fotonów o częstościach rezonansowych, oraz emisja spontaniczna (wg pracy [4]). 

2.2. Wykorzystanie efektu Dopplera 

Aby opisany mechanizm chłodzenia mógł być efektywny również dla chmur atomowych, 
w których atomy poruszają się w dowolnych kierunkach, wykorzystano efekt Dopplera.  

Obłok gazu poddawany jest działaniu dwóch przeciwbieżnych wiązek laserowych. Wiąz-
ki te mają takie same natężenia i są odstrojone od częstości atomowych, w kierunku niższych 
częstości (ku czerwieni) o wartość δ . W układzie związanym z atomem, poruszającym się z 
prędkością v, przeciwną do kierunku pochłanianych fotonów, częstość fotonu 'ϖ  będzie wy-
nosiła: 

zvk+=⋅−= ϖϖϖ vk'  (2.2) 

W takim razie prawdopodobieństwo absorpcji fotonu przez atom, będzie dużo większe z 
wiązki poruszającej się przeciwbieżnie do kierunku poruszania się atomu, niż z wiązki, w 
której fotony poruszają się w tą samą stronę, co atom. Dominującym procesem będzie spo-
walnianie atomów niezależnie od kierunku ich ruchu, a więc możemy mówić o chłodzeniu 
atomów. 
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Korzystając z rozważań z części pierwszej można przedstawić wypadkową siłę, pocho-
dzącą od dwóch przeciwbieżnych, jednakowo odstrojonych wiązek działającą na chmurę 
atomową: 

Rys. 2. Rozkład sił działających na atomy, pochodzących od przeciwbieżnych wiązek laserowych (linie 
kropkowane) w zależności od prędkości atomu , oraz siła wypadkowa (linia ciągła), (wg pracy [4]) 

Jak widać dla niedużych prędkości 0≈zv , wypadkową siłę można przybliżyć jako 
. Taką samą zależność wykazuje siła działająca na cząstki poruszające się w ośrodku 

lepkim. Dlatego układ złożony z atomów i fotonów powodujących spowalnianie atomów na-
zywa się melasą optyczną. 

zvF −∝

Aby przeprowadzić chłodzenie atomów w rzeczywistych, trójwymiarowych układach, 
należy spowalniać atomy poruszające się we wszystkich kierunkach. Dlatego stosuje się trzy 
pary przeciwbieżnych wiązek laserowych, wzajemnie prostopadłych. Ten mechanizm pozwa-
la na chłodzenie atomów, nie pozwala jednak na ich przestrzenną lokalizację. 

2.3. Pole magnetyczne  

W celu spułapkowania zimnych atomów, wprowadza się niejednorodne pole magnetycz-
ne B, oraz nadaje określoną polaryzację wiązkom laserowym.  

W wyniku zjawiska Zeemana poziomy energetyczne atomu rozszczepiają się, a wielkość 
rozszczepienia zależy od natężenia pola magnetycznego. Rozważmy niejednorodne pole ma-
gnetyczne o dodatnim gradiencie wzdłuż osi x. Rozszczepienie poziomów energetycznych 
atomu zależy od jego położenia, jak to widać na rysunku (3). Rozpatrzmy atom w stanie pod-
stawowym, dla którego wypadkowy moment pędu F = 0, a dla stanu wzbudzonego F’ = 1. 
Stan wzbudzony ulega rozszczepieniu na trzy składowe 0,1 , 1,1  oraz 1,1 −  
Odpowiedni wybór polaryzacji wiązek laserowych — dla wiązki rozchodzącej się w pra-
wo i  dla wiązki rozchodzącej się w lewo spowoduje lepsze dopasowanie poszczególnych 
przejść atomowych do częstości fali świetlnej. Zgodnie z regułami wyboru, wiązka o polary-
zacji  może indukować przejścia między poziomami atomowymi, dla których ∆m = +1, 
natomiast wiązka o polaryzacji  indukuje przejścia między poziomami, dla których ∆m = 
–1. W takim razie, jak widać na rysunku, dla atomów znajdujących się nieco na prawo od 
punktu z = 0, w miejscu, w którym B > 0, wiązka laserowa o polaryzacji  jest lepiej do-
strojona do przejścia, dla którego ∆m = –1. Powoduje to zwiększenie ciśnienia światła w tym 
miejscu, a ponieważ siła działająca na atomy skierowana jest do środka układu, będzie powo-
dowała kierowanie atomów do centrum pułapki. Analogiczny proces zachodzi dla atomów 
znajdujących się z drugiej strony pułapki, których poziomy są lepiej dostrojone do wiązki 

+σ
−σ

+σ
−σ

−σ
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światła o polaryzacji . Działająca na nie siła kieruje je do centrum pułapki. W centrum z = 
0, na skutek zaniku rozszczepienia zeemanowskiego 

+σ
( )00 ==zB  siły pochodzące od obu wią-

zek równoważą się 

Rys. 3. Schemat pułapki magneto-optycznej (wg pracy [4]). 

2.4. Granica chłodzenia dopplerowskiego 

Opisana powyżej metoda chłodzenia nie pozwala na całkowite zatrzymanie atomów. Po 
każdym akcie absorpcji fotonu, następuje spontaniczna reemisja, która, mimo iż uśrednia się 
do zera w wyniku wielu aktów, to działa na atom siłą odrzutu. Pęd odrzutu wynosi kh . 
Dochodzi do dyfuzji pędu atomów i ich podgrzewania. Dla mechanizmu chłodzenia 
opisanego w części (2.2), gdzie rozpatrywano atom dwupoziomowy, bez uwzględnienia 
struktury zeemanowskiej poziomów, istnieje minimalna temperatura, jaką mogą osiągnąć 
atomy. Wynosi ona: 

Bk
T

2min
Γ

=
h , (2.3) 

Bk  – stała Boltzmana 
Temperatury uzyskiwane w pułapkach MOT są dużo niższe, niż wynika to ze wzoru 

(2.3). W rzeczywistości nie mamy bowiem do czynienia z atomami dwupoziomowymi. Jeżeli 
rozpatrujemy oddziaływanie atomów w polu magnetycznym ze światłem spolaryzowanym, to 
musimy uwzględnić strukturę zeemanowską poziomów energetycznych atomów. Dalszy pro-
ces chłodzenia to chłodzenie subdopplerowskie, opisywane jako chłodzenie syzyfowe. Poni-
żej znajduje się krótki opis zjawiska. 

2.5. Chłodzenie subdopplerowskie 

Przeciwbieżne wiązki laserowe interferują ze sobą tworząc falę wypadkową. Jeżeli pola-
ryzacje interferujących wiązek są różne, na przykład liniowe, wzajemnie prostopadłe, to wy-
padkowa fala będzie miała polaryzację cyklicznie zmieniającą się w przestrzeni, (patrz rys. 4). 
Aby rozważać zachowanie atomu w polu takiej wiązki, należy odejść od dwupoziomowego 
modelu atomu i uwzględnić podpoziomy zeemanowskie stanów podstawowych. Rozpatrzmy 
jednowymiarową konfigurację wiązek światła powodujących chłodzenie na przejściu F=1/2, 
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erowskiego (wg pracy [2]). 

Granicą ch aniczna i związany z 
nią o

F’=3/2. Przesunięcia świetlne podpoziomów zeemanowskich atomu będą zależeć od położe-
nia atomu w polu fali stojącej, ponieważ wraz z położeniem zmienia się lokalna polaryzacja i 
natężenie pola laserowego. Jak widać na rysunku, energia podpoziomów stanu podstawowego 
podczas przemieszczania się atomu w polu fali, zmienia się jak funkcja okresowa. W miejscu, 
gdzie energia osiąga wartość maksymalną, światło mające polaryzacje kołową powoduje 
przepompowanie atomu do stanu o niższej energii. Zjawisku temu towarzyszy wypromienio-
wanie fotonu o większej energii niż fotony pochłaniane. Różnica ta wynosi tyle, co wartość 
przesunięcia świetlnego podpoziomów atomu. Następnie atom porusza się dalej w polu wiąz-
ki osiągając ponownie maksimum energii. Podczas tego procesu traci on energię kinetyczną, 
co powoduje spowalnianie i chłodzenie atomów. 

Rys. 4. Mechanizm chłodzenia subdoppl

łodzenia subdopplerowskiego jest ponownie emisja spont
drzut. Najniższa temperatura, jaką można uzyskać to: 

mk
kT

22h
=  

B
syzyf 2

(2.4) 

Istnieją kolejne metody, dzi
niew

ęki którym można osiągać jeszcze niższe temperatury. Po-
aż ograniczenia związane są zawsze z emisją spontaniczną, są to metody, które ograni-

czają lub eliminują tą emisję. Taka sytuacja ma miejsce przy zastosowaniu tzw. stanów ciem-
nych, gdzie atomy nie absorbują i nie emitują światła. Kolejną metodą jest zastosowanie pu-
łapek magnetycznych, w których nie występuje oddziaływanie ze światłem. W takich pułap-
kach można stosować chłodzenie przez odparowanie. 

Należy zwrócić też uwagę na fakt, że emisja spontaniczna ogranicza maksymalną gę-
stość, jaką można uzyskać w pułapkach MOT. Przy odpowiednio dużym zagęszczeniu ato-
mów istotne stają się procesy reabsorpcji. Fotony emitowane przez atomy zostają pochłaniane 
przez inne atomy, co powoduje przekaz pędu i powstanie sił odpychających, które uniemoż-
liwiają osiągnięcie gęstości większych niż 1211 1010 −  atomów 3cm−⋅  



3. Metody transportu zimnych atomów 
Poniżej przedstawiono kilka układów użytych do transportu zimnych atomów. Zostały 

one zrealizowane przez grupę fizyków w FOM1 w Amsterdamie i opisane dokładnie w pracy 
[8] 

Transport stosuje się do uzyskanie dużej ilości zimnych atomów, o odpowiedniej długo-
ści życia, nie ograniczanej przez zderzenia z gazem termicznym. 
Układ eksperymentalny bazuje na dwóch komorach próżniowych, między którymi dokonuje 
się transportu. W jednej z nich znajdują się pary rubidu pod ciśnieniem w zakresie od 

mbar do mbar, w drugiej znajduje się wysoka próżnia. Atomy zostają chłodzone i 
pułapkowane w pierwszej komorze. Następnie zostają wydobywane z pułapki i formowane w 
wiązkę zimnych atomów. Wiązka atomowa zostaje skierowana do drugiej pułapki, wolnej od 
obecności gazu termicznego. 

910− 7105 −×

Wiązka atomowa opuszcza komorę w kierunku pionowym, wzdłuż osi z, poprzez otwór o 
średnicy 8 mm. Następnie wchodzi do komory ultrawysokiej próżni, gdzie następuje jej anali-
za.  
 Komora, z której wydobywane są atomy, otoczona jest cewkami wytwarzającymi odpowied-
nie pole magnetyczne. 

3.1. 2D MOT 

Transport atomów w tej konfiguracji opiera się na dwuwymiarowym chłodzeniu atomów. 
Atomy nie są spowalniane w trzecim kierunku, co powoduje powstanie wiązki atomowej. 

Pole magnetyczne wytworzone jest przez cztery cewki, produkujące dwuwymiarowe, 
kwadrupolowe pole magnetyczne, o wartości zero wzdłuż osi symetrii.  
Do tej metody zostały użyte dwie pary wiązek atomowych o polaryzacjach , wza-
jemnie do siebie prostopadłych, propagujące się w kierunku prostopadłym do osi, wyznaczo-
nej przez linię zerowego pola magnetycznego. Wiązki laserowe mają eliptyczny przekrój. W 
takim ustawieniu atomy rubidu są chłodzone i kierowane ku osi symetrii układu. Składowa 

 ich prędkości jest zachowana z powodu nieobecności wiązki laserowej propagującej w 
tym kierunku. Wiązka atomowa porusza się wzdłuż osi symetrii. Atomy o dużej wartości 
prędkości , nie spędzają w układzie wystarczająco dużo czasu, aby mogło zajść wystarcza-
jące chłodzenie w kierunku poprzecznym. Te atomy zostają odfiltrowane poprzez otwór. Po-
woduje to, że podłużna składowa prędkości atomów jest stosunkowo niewielka, w porówna-
niu do średnich prędkości atomów w gazach. 

−+ σσ   i 

zv

zv

3.2. 2D+ MOT  

 Układ ten, to rozwinięta wersja konfiguracji 2D MOT, do której została dodana para 
wiązek laserowych w trzecim kierunku, o częstotliwości takiej samej jak wiązki poprzeczne.  
Wiązki te, powodują spowalnianie składowej vz atomów. Ich natężenia nie są jednak jedna-
kowe. Wiązka propagująca w kierunku drugiej pułapki, ma większe natężenie niż ta, propagu-
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jąca w kierunku przeciwnym. Dzięki temu ciśnienie światła w kierunku z pozostaje niezrów-
noważone i powoduje transport atomów ku drugiej pułapce. Wiązka laserowa poruszająca się 
w kierunku z jest doprowadzona do układu z boku, a następnie odbita za pomocą lusterka 
ustawionego pod kątem 45°. W środku lusterka znajduje się otwór. Dzięki temu w wiązce 
powstaje cień wzdłuż osi z. Atomy znajdujące się w tym miejscu są silnie przyspieszane po-
przez wiązkę biegnącą ku drugiej pułapce. 

3.3. LVIS – Low velocity intense source 

W tej metodzie do wytworzenia pola magnetycznego zamiast czterech cewek występują-
cych w opisywanych wyżej konfiguracjach, używa się dwóch cewek Helmholtz’a. Pole ma-
gnetyczne jest sferyczne, kwadrupolowe, pojawia się niezerowy gradient pola magnetycznego 
w kierunku z. Zastosowano trzy pary wzajemnie prostopadłych wiązek laserowych. Mamy 
więc sytuację podobną, jak dla standardowych pułapek MOT. Jednak natężenia dwóch prze-
ciwbieżnych wiązek poruszających się wzdłuż osi z nie są jednakowe. Wiązka propagująca w 
kierunku drugiej pułapki posiada większe natężenie. Powoduje to powstanie niezrównoważo-
nego ciśnienia światła i co za tym idzie powstanie wiązki atomowej. Podobnie jak dla konfi-
guracji 2D+ MOT wiązka atomowa wydobywa się z obszaru pułapkowania poprzez otwór w 
lusterku, od którego odbija się wiązka laserowa, która następnie propaguje w kierunku z. We 
wiązce propagującej w kierunku drugiej komory próżniowej, powstaje przez to cień. Powodu-
je to powstanie niezrównoważonego ciśnienia światła i kierowanie atomów poza obszar pu-
łapkowania. Wszystkie wiązki laserowe mają przekrój kołowy.  

Transport metodą LVIS jest najbardziej wydajny ze wszystkich opisywanych powyżej 
metod. Wiąże się to z występowaniem optycznego ograniczenia atomów we wszystkich 
trzech kierunkach. Atomy, które nie poruszają się współliniowo z cieniem wiązki propagują-
cej w kierunku z, są ponownie kierowane do obszaru działania pól laserowych. Dla konfigu-
racji 2D MOT i 2D+ MOT te atomy, które znajdą się we wiązce atomowej, ale nie przedostaną 
się przez otwór, są tracone. 



Rys. 5. Schemat układów wykorzystanych do transportu zimnych atomów. Komórka z rubidem, z której 
następuje wydobywanie atomów znajduje się pomiędzy czterema cewkami wytwarzającymi pole magne-
tyczne, użytymi dla konfiguracji  2D MOT i 2D+ MOT. Dla konfiguracji LVIS użyto dwóch cewek Hel-

mholtz’a. Wiązka laserowa propagująca w kierunku z, jest obecna tylko dla konfiguracji 2D+ MOT i 
LVIS. Po przejściu przez otwór znajdujący się w lustrze, wiązka atomowa trafia do komory, w której 

znajduje się wysoka próżnia. Detekcja odbywa się poprzez badanie sygnału fluorescencji (wg pracy [8]). 
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4. Opis stosowanej metody 
Metoda jaką dokonano transportu zimnych atomów jest podobna do opisanej w pracy 

[10].  
 Układ składa się z dwóch komór próżniowych ustawionych jedna pod drugą, połączo-

nych rurą. W górnej komorze znajdują się pary rubidu. Typowe ciśnienia wynoszą około  
mbar. W dolnej komorze znajduje się wysoka próżnia. 

810−

Obie komory znajdują się w standardowych pułapkach magneto-optycznych MOT (patrz roz-
dział 2). Pole magnetyczne w każdej pułapce wytwarzane jest przez dwie cewki. Laser dostro-
jony jest do przejścia atomowego )3(5)2(5 2/32/1 =→= FPFS  w . Dla górnej pułapki 
para przeciwbieżnych wiązek została ustawiona wzdłuż osi wyznaczonej przez cewki (wiązki 
osiowe). Kolejne pary wzajemnie prostopadłych, przeciwbieżnych wiązek są ustawione pro-
stopadle do wiązek osiowych i pod kątem 45° w stosunku do kierunku transportu (wiązki ra-
dialne). Aby zapobiec przepompowaniu atomów do stanu 

Rb87

1,5 2/1 =FS , wprowadzono wiązkę 
repompującą, będącą w rezonansie z przejściem 2,51,5 2/32/1 =→= FPFS , „mieszając” ją z 
wiązką osiową. 
Do układu wprowadzono dodatkową wiązkę laserową, ustawioną w kierunku pionowym, od-
powiedzialną za przepychanie atomów. Występowanie tej wiązki powoduje powstanie stałe-
go, niezrównoważonego ciśnienia światła i co za tym idzie, ruch atomów wzdłuż wiązki. 
Wiązka przepychająca dostrojona jest blisko rezonansu z przejściem 

, jest spolaryzowana liniowo. Została skupiona przed wejściem do 
górnego MOT’a, tak, aby następnie rozszerzała się i osiągnęła odpowiednie rozmiary w obu 
pułapkach. Rozmiary wiązki powinny być dobrane tak, aby jej natężenie w górnej pułapce 
było porównywalne z natężeniem wiązek pułapkujących. Ważny jest również stosunek wiel-
kości wiązki przepychającej do rozmiaru pułapki. Wiązka przepychająca musi przechodzić 
przez centrum pułapki i być mniejsza od wiązek chłodzących, tak, aby powodowała wydoby-
wanie schłodzonych już wcześniej atomów. Następnie wiązka rozszerza się, tak, że w dolnej 
pułapce jej natężenie jest około 10 razy mniejsze niż w górnej. Dzięki temu, nie powoduje 
znacznej destabilizacji dolnej pułapki. Wiązka przepychająca nie zawiera światła repompują-
cego, w związku z czym, powoduje przejście atomów do stanu  i oddziałuje z 
atomami tylko w pułapkach MOT, gdzie jest obecne światło repompujące. 

3,52,5 2/32/1 =→= FPFS

1,5 2/1 =FS
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Rys. 6. Schemat układu trnsportu zimnych atomów. Atomy chłodzone początkowo w górnej pułapce 
MOT są z niej wydobywane za pomocą wiązki laserowej, następnie trafiają do dolnej komory próżniowej 

(wg pracy [6]). 

Przy zastosowaniu wyżej wymienionej metody nie jest wymagane użycie lusterka we-
wnątrz pułapki, jak to miało miejsce w metodach opisywanych w rozdziale [3]. Do wytwo-
rzenia niezrównoważonego ciśnienia światła, zamiast stworzenia cienia w jednej z wiązek 
pułapkujących, dokłada się dodatkową wiązkę laserową. Pozwala to na swobodną zmianę 
rozmiaru wiązki, jak również jej natężenia i odstrojenia, co znacznie ułatwia optymalizację 
układu tak, aby uzyskać najbardziej wydajny transport. 
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5. Model numeryczny 
Model numeryczny opisany poniżej, został przedstawiony w pracy [8]. Opisuje on za-

chowanie atomów pod wpływem działania trzech par wiązek chłodzących, oraz jednej prze-
pychającej. 

W celu określenia ruchu atomu pod wpływem działania wiązki laserowej przeprowadzo-
no numeryczną symulację opierającą się na całkowaniu równań ruchu dla atomów o przypad-
kowej prędkości v i pozycji r. Do opisu użyto mechaniki klasycznej. Działanie siedmiu wią-
zek laserowych na atom rozpatrzono obliczając średnią siłę promieniowania F(r,v). Przejście 
atomowe odbywa się między stanem podstawowym g  i wzbudzonym e : 

1,0, =↔= eg JeJg , 

charakteryzowane jest częstością Aϖ . 
Założono, że każda wiązka świetlna jest falą płaską o wektorze falowym k, częstości 

Lϖ (odstrojenie AL ϖϖδ −= ), natężeniu I i polaryzacji ±σ  wzdłuż lokalnego pola magne-
tycznego B w kierunku r. Siła promieniowania wynosi wówczas: 

v)r,
vr,kF

(1
)(

2 s
s
+

Γ
= h  (5.1) 

parametr nasycenia s(r,v) wynosi: 

22

2

)/(4
),(

hBI
Is
sat µδ ±⋅−+Γ

Γ
=

vk
vr  (5.2) 

µ jest momentem magnetycznym związanym z poziomem e , a  jest natężeniem nasyce-
nia. 

satI

 W dalszej części rozpatrywany jest przypadek, w którym światło sprzęga poziom g , z 
trzema podpoziomami zeemanowskimi me . Aby przeprowadzić dalej rachunki, należy roz-
wiązać optyczne równania Blocha, zawierające szesnaście zależnych od siebie równań róż-
niczkowych. Aby uprościć obliczenia przyjęto granicę niskiego nasycenia (s<<1) i otrzyma-
no: 

∑
−=

Γ
=

1,0,1
),(

2 m
ms vrkF h  , (5.3) 

gdzie  

22

2

)/(4 hBmI
I

s
sat

m
m µδ +⋅−+Γ

Γ
=

vk
 (5.4) 

mI  – natężenie wiązki laserowej na przejściu meg ↔  
Następnie uwzględniono obecność N = 7 wiązek laserowych o wektorach falowych kj i 

odstrojeniach δj (j =1,…….N), takich samych dla sześciu wiązek pułapkujących i innym dla 
wiązki przepychającej. Wówczas: 

),(
2 1,0,1

, vrkF ∑∑
−=

Γ
=

m
mjj

j
sh , (5.5) 
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Γ
=

vk
 (5.6) 

Przy wyprowadzaniu wzoru (5.5) zaniedbano całkowicie efekty mogące zachodzić pod 
wpływem siły dipolowej zależnej od gradientu natężenia wiązki laserowej.  

W centrum pułapki MOT nie można jednak zaniedbywać efektów związanych z nasyce-
niem, podczas gdy parametr nasycenia każdej z wiązek wynosi około 1/7. W tym obszarze, 
gdzie atom porusza się w polu siedmiu nakładających się na siebie wiązek, znowu pojawia się 
konieczność rozwiązywania szesnastu sprzężonych równań Blocha. Aby tego uniknąć, szuka-
no rozwiązań, które spełniają następujące warunki brzegowe: 

• W przypadku przejścia do pojedynczej fali, powinno się otrzymać wyrażenie (5.1) 
• W granicy niskich natężeń, powinno się otrzymać wyrażenie (5.3) 
• Wielkość siły nie powinna nigdy przekroczyć wartości , która określa 

maksymalne ciśnienie światła pochodzącego od pojedynczej fali płaskiej (patrz 
rozdział 1) 

2/Γkh

Wśród skończonej ilości rozwiązań wybrano najprostsze: 

∑
∑∑ +

Γ
=

mj mj

m mi
i

i s
s

, ,

,

12
kF h  (5.7) 

Siła wypadkowa działająca na atomy w pułapce w obecności siedmiu wiązek jest sumą sił od 
wszystkich wiązek, o nasyceniach danych przez sumę poszczególnych nasyceń.  

Otrzymany wynik jest pewnym przybliżeniem. Na jego podstawie sporządzono symula-
cję komputerową transportu zimnych atomów. W rezultacie 90 % atomów znajdujących się w 
górnej pułapce, trafiało do dolnej.  

Przy przeprowadzeniu realnego doświadczenia w Departament de Physique de l’Ecole 
Normale Superieure (praca [10]), najlepszy wynik, jaki uzyskano to 50 %.  
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6.Optyka wiązki gaussowskiej 
Wiązki światła pochodzące z laserów są wiązkami gaussowskimi, dlatego konieczne jest 

rozważenie optyki dla tych wiązek. 

6.1. Kształt wiązki 

We wcześniejszych rozważaniach teoretycznych, przyjmowano, że fala świetlna pocho-
dząca z lasera jest falą płaską. Oczywiście, jest to tylko pewne przybliżenie. Wiązki świetlnej 
nie można opisać za pomocą tylko jednego wektora falowego k. Efekty dyfrakcyjne powodu-
ją, że wiązka rozszerza się podczas propagacji, więc niemożliwe jest osiągnięcie doskonale 
skolimowanej wiązki. 

Aby określić profil wiązki wychodzącej z lasera, zacznijmy od równania falowego dla 
pola elektrycznego E: 

2

2
2

t∂
∂

=∇
EE µε  (6.1) 

µ  – przenikalność magnetyczna próżni 
ε  – stała dielektryczna  

Dla fali monochromatycznej o częstości ϖ  pole elektryczne przyjmuje postać: 

)exp()(),( tit r ϖ±= rErE  (6.2) 

Po wstawieniu równania (6.2) do (6.1) otrzymuję równanie Helmholtz’a: 

022 =+∇ EE k , (6.3) 

gdzie λπϖµε /2==k  
Ponieważ dla wielu systemów optycznych przestrzeń propagacji jest izotropowa w zna-

czeniu braku dwójłomności, przez co propagacja nie zależy od polaryzacji, można rozważać 
dalej jedynie teorię skalarną, gdzie amplituda pola elektrycznego wynosi u(x,y,z). Wówczas 
amplituda powinna spełniać równanie: 

0),,(),,( 22 =+∇ zyxukzyxu  (6.4) 

Wiązka laserowa posiada określony kierunek. Przy założeniu, że wiązka porusza się w kie-
runku z, poszukiwane rozwiązanie przyjmuje postać: 

)exp(),,(),,( ikzzyxzyxu −=ψ  (6.5) 

Jest to rozwiązanie w przybliżeniu przyosiowym, gdzie ),,( zyxψ  jest wolnozmienną funkcją 
x, y i z 
Po podstawieniu zależności (6.5) do (6.4) otrzymamy warunek: 
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Wśród różnych możliwych rozwiązań szukamy takiego, dla którego nie następuje zmiana 
kształtu funkcyjnego wraz z odległością, a zmieniają się jedynie parametry. Rozwiązanie ta-
kie przyjmuje postać: 
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R – promień zakrzywienia frontu falowego. 
W odległości r = w od osi z, amplituda wiązki wynosi 1/e jej wartości na osi. Ponieważ natę-
żenie światła jest równe kwadratowi modułu pola E, więc natężenie wiązki w odległości r = 
w, wynosi  wartości na osi. Wielkość w nazywa się rozmiarem (ang. spot size) wiązki 
gaussowskiej. 

2/1 e

0w  – stała dla danej wiązki, najmniejsza wielkość wiązki zwana przewężeniem. W miejscu 
przewężenia front falowy wiązki jest płaski. 
Funkcje  i  to wielomiany Hermite’a: mH nH
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 (6.9) 

Dla modu o najniższym rzędzie  funkcja (6.6) jest dwuwymiarowym profilem 
Gaussa. 

00TEM

Rys 7. Propagacja wiązki gaussowskiej w wolnej przestrzeni (wg pracy [12]). 

Wielkości R i w można przedstawić jako funkcje odległości od przewężenia z: 
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Promień krzywizny frontu falowego R(z) jest nieskończony w miejscu przewężenia z = 0, 
następnie osiąga wartość minimalną w pewnym punkcie z i ponownie rośnie ku nieskończo-
ności wraz ze wzrostem odległości, asymptotycznie zbliżając się do wartości z. 
Dla dużych odległości z, wielkość wiązki można przedstawić jako: 
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Rozbieżność wiązki można przedstawić wówczas poprzez kąt θ : 

0

)(
wz

zw
π

λθ ==  (6.13) 

6.2. Rozbieżność w dalekim i bliskim polu 

Wiązka gaussowska nie propaguje się zgodnie z regułami optyki geometrycznej. W po-
bliżu lasera, z którego pochodzi, rozbieżność jest bardzo mała. Daleko od lasera kąt określa-
jący rozbieżność osiąga asymptotycznie wartość przedstawioną powyżej (6.13). Wprowadza 
się wielkość , zwaną zakresem Rayleigh’a zdefiniowaną jako odległość, przy której roz-
miar wiązki zwiększa się o czynnik 

Rz
2 , w stosunku do wielkości przewężenia: 

λ
π 2

0w
zR =  (6.14) 

Zakres Rayleigh’a możne być rozumiany, jako granica pomiędzy bliskim i dalekim po-
lem. Jest on odległością od przewężenia, dla której zakrzywienie frontu falowego jest mak-
symalne. Możemy mówić o polu dalekiej rozbieżności (i tym samym stosować przybliżone 
wzory (6.12) i (6.13)), tylko w odległość z dużo większej od zakresu Rayleigh’a. Dla wiązek 
silnie zogniskowanych odległość, jaką można uważać za daleki zakres wynosi kilka milime-
trów, lub mniej. Dla wiązek wychodzących z lasera, odległość ta jest dużo większa, może być 
mierzona w metrach. 

6.3. Transformacja wiązki gaussowskiej przez soczewki 

Dotychczas rozważania dotyczyły propagacji w jednorodnej przestrzeni. Teraz zostanie 
rozpatrzona propagacja wiązki gaussowskiej przez soczewki. 

Jedna z metod określania transformacji wiązki gaussowskiej została zaproponowana 
przez Self’a.  

Standardowe równanie soczewkowe przyjmuje postać: 

fss
111

21

=+  (6.15) 

1s  – odległość przedmiotu od soczewki 
2s  – odległość obrazu od soczewki 

f – ogniskowa soczewki 
Self wyprowadził analogiczną formułę, poprzez założenie, że przewężenie wiązki znajdu-

jące się przed soczewką reprezentuje przedmiot, a przewężenie znajdujące się za soczewką — 
obraz. 
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Rys. 8 Propagacja wiązki gaussowskiej przez soczewkę 

Wówczas: 

fsfszs R

11
)/(

1

21
2

1

=+
−+

, (6.16) 

Rz  – zakres Rayleigh’a obliczony dla wiązki przed soczewką 
Powiększenie m, wynosi: 

[ ]{ }22
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0

)/()/(1

1''

fzfsw
w

m
R+−

==  (6.17) 

w0 – przewężenie wiązki przed soczewką 
w0’’ – przewężenie wiązki za soczewką  

Zakres Rayleigh’a  dla wiązki za soczewką wynosi: ''Rz

RR zmz 2'' =  (6.18) 

Warto zauważyć, że dla pola dalekiego zasięgu, gdy  staje się zaniedbywane w porówna-
niu z , równanie (6.16) przechodzi w równanie optyki geometrycznej (6.15). 

Rz
1s

Poniżej znajduje się wykres zależności od  fs /2 fs /1
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Rys. 9. Wykres zależności położenia obrazu s’’/f (przewężenie za soczewką), od położenia obiektu s/f  
(przewężenie przed soczewką), dla wiązki gaussowskiej. Poszczególne krzywe przedstawiają zależność 

dla innych zakresów Rayleigh’a (wg pracy [12]). f/z R

Na wykresie zostały uwydatnione główne różnice między optyką wiązki gaussowskiej, a 
geometryczną: 

• Dla wiązki gaussowskiej istnieje maksymalna i minimalna odległość obrazu od so-
czewki 

• Maksymalna odległość obrazu od soczewki występuje dla Rzfs +=1 , nie dla fs =1  
• Przy spełnieniu warunku 1// 21 == fsfs , dla cienkiej soczewki skupiającej wiązka 

przed soczewką ma przewężenie w ognisku, podobnie jak wiązka za soczewką. 

6.4. Współczynnik M2

Opisywany powyżej model wiązki gaussowskiej jest również tylko pewnym przybliże-
niem. Realne wiązki światła wychodzące z laserów wykazują odchylania od tego modelu. 
Aby uwzględnić ten fakt wprowadzono czynnik 2M  zdefiniowany jako: 

θ
θ

⋅
⋅

=
0

02

w
w

M RR , (6.19) 

gdzie  i Rw0 Rθ  są odpowiednio wielkością i kątem rozbieżności rzeczywistej wiązki, nato-
miast θ i 0w  to przewężenie i rozbieżność wiązki idealnie gaussowskiej. 

Do pomiaru współczynnika 2M można posłużyć się metodą podaną przez Międzynaro-
dową Organizację Normalizacyjną. W metodzie tej wykorzystuje się soczewkę, o znanej 
ogniskowej f, którą wstawia się we wiązkę gaussowską, tak, by otrzymać wiązkę równoległą. 
Następnie należy dokonać pomiaru wielkości wiązki równoległej w, oraz wielkości przewę-
żenia za soczewką (patrz rysunek 10). Dla wiązki idealnie gaussowskiej znajomość ogni-
skowej soczewki f, oraz wielkości wiązki w, pozwala na obliczenie przewężenia wiązki za 
soczewką . Gdy wiązka nie jest idealnie gaussowska, przewężenie za soczewką będzie 
różne od  i będzie wynosiło  

Rw0

0w
0w Rw0

Wówczas współczynnik 2M wyraża się jako: 
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Rys. 10. Wyznaczanie współczynnika M2. Linią czerwoną oznaczono rzeczywistą wiązkę, linią zieloną 
zaznaczono idealną wiązkę gaussowską 
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7.Układ doświadczalny 
Aby wykonać transport zimnych atomów między pułapkami magneto-optycznymi, meto-

dą opisaną w rozdziale (4) należy uformować odpowiednio wiązkę przepychającą. Przygoto-
wanie wiązki laserowej jest celem części doświadczalnej pracy. Wiązka laserowa wykorzy-
stywana do transportu atomów pochodzi z tego samego lasera, co wiązki pułapkujące. Prze-
chodzi przez szereg elementów optycznych. Kluczowym problemem opisywanym w pracy 
jest wybór odpowiedniego układu soczewek, tak, aby transformowana przez niego wiązka 
spełniała postawione wymagania.  

7.1. Pułapkowanie 87Rb 

Poniżej znajduje się schemat poziomów energetycznych struktury nadsubtelnej rubidu, na 
których odbywa się pułapkowanie atomów. Laser pułapkujący odstrojony jest od rezonanso-
wego przejścia )4(5)3(5 2/32/1 =→= FPFS . Zgodnie z zasadami wyboru, atomy wzbudzone 
do poziomu )4(5 2/3 =FP , mogą na skutek emisji przejść tylko do poziomu )3(5 2/1 =FS . 
Pomimo znacznej odległości między poziomami )4(5 2/3 =FP i istnieje niewiel-
kie prawdopodobieństwo wzbudzenia poziomu 

)3(5 2/3 =FP
)3(5 2/3 =FP  za pomocą wiązki pompującej. 

Ze stanu możliwe są przejścia do poziomu )3(5 2/3 =FP )2(5 2/1 =FS . Mechanizm ten powo-
duje przejście całej populacji do stanu )2(5 2/1 =FS , co jest zjawiskiem niekorzystnym, gdyż 
uniemożliwia chłodzenie atomów. Dlatego wprowadza się dodatkową wiązkę repompującą 
dostosowaną do przejścia )3(5)2(5 2/32/1 =→= FPFS . Gdy atomy znajdą się na poziomie 

, możliwa staje się emisja do stanu )3(5 2/3 =FP )3(5 2/1 =FS , który bierze dalszy udział w 
procesie pompowania. 

Rys. 11. Struktura poziomów energetycznych rubidu 87Rb (wg pracy [13]). 
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7.2. Elementy używane w doświadczeniu 

Poniżej znajduje się krótki opis niektórych elementów zastosowanych w doświadczeniu: 

7.2.1. Modulator akusto-optyczny AOM 

Służy do zmiany częstotliwości wiązki laserowej. W krysztale wytwarzana jest fala aku-
styczna, za pomocą przetwornika piezoelektrycznego. Dzięki temu powstaje „siatka dyfrak-
cyjna” związana z okresową zmianą gęstości kryształu. Wiązka laserowa padająca na modula-
tor zostaje ugięta. Zmienia się też jej częstotliwość. W n-tym rzędzie ugięcia wynosi ona: 

acnννν += 0  (7.1) 

0ν  - częstotliwość wiązki padającej na modulator 
acν  - częstotliwość fali akustycznej, w zakresie kilkadziesiąt do kilkuset MHz 

Poprzez zmianę częstości fali akustycznej, można zmieniać częstotliwość fali laserowej w 
zakresie kilku, kilkudziesięciu MHz. 

7.2.2. Izolator optyczny IO 

Służy do izolowania powracających i odbitych sygnałów optycznych. Jest wykorzysty-
wany do zabezpieczenia laserów przed destabilizującym wpływem powracających wiązek, 
powstałych w skutek odbicia od elementów optycznych. 

 Do budowy izolatorów wykorzystano efekt Faradaya, polegający na skręceniu płaszczy-
zny polaryzacji liniowo spolaryzowanego światła o kąt α. Rotator taki umieszczony jest po-
między dwoma polaryzatorami o osiach wzajemnie skręconych o kąt 45 °. Dla jednego kie-
runku propagacji płaszczyzna polaryzacji światła spolaryzowanego przez wejściowy polary-
zator jest obracana, przez co światło przechodzi przez drugi polaryzator. Dla kierunku prze-
ciwnego światło o obróconej polaryzacji jest blokowane przez polaryzator.  
Wzdłuż izolatora może rozchodzić się światło tylko o określonej polaryzacji. Przed izolato-
rami umieszcza się płytkę półfalową, aby dobrać kierunek polaryzacji światła do kierunku 
ustawienia polaryzatora wejściowego. To samo można osiągnąć poprzez obrót całym izolato-
rem, ale czasami ważny jest kierunek polaryzacji światła wychodzącego i wówczas dużo wy-
godniejsze staje się użycie półfalówki. 

7.2.3. Kostki światłodzielące  

Służą do podziału wiązek, w zależności od ich polaryzacji. Oznaczmy polaryzację pio-
nową jako s, a poziomą jako p. Dla światła o polaryzacji p, współczynnik transmisji kostki 
światłodzielącej Tp wynosi około 95 %, podczas gdy współczynnik odbicia Rp wynosi około 
5%, co oznacza, że światło zostaje prawie całkowicie odbite przez kostkę. Dla polaryzacji s 
współczynnik transmisji  wynosi poniżej 1%, a współczynnik odbicia  ponad 99 % i 
takie światło zostaje przez kostkę przepuszczone. 

sT sR

 Jeżeli światło padające na kostkę jest „mieszaniną” światła o różnych polaryzacjach, je-
go część przechodzi przez kostkę, a część zostaje odbita, co prowadzi do podziału wiązki. 
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Istotna jest kombinacja półfalówki i kostki światłodzielącej, która służy do regulacji stopnia 
podziału mocy. 

7.2.4. Lasery 

W eksperymencie użyto laserów diodowych. Światło pochodzące z tych laserów charak-
teryzuje się dużą szerokością spektralną, oraz małą stabilnością częstotliwości. Aby można 
było wykorzystywać je do doświadczenia konieczne jest wprowadzenie zewnętrznego rezona-
tora. Dodatkowo lasery są stabilizowane do częstości przejścia atomowego. Kolejną cechą 
jest niewystarczająca moc, stąd konieczność wprowadzenia układu wzmacniającego. 

Strojenie diody laserowej 

Diodą laserową steruje się poprzez zmianę temperatury i natężenia prądu. Ze zmianą 
temperatury następuje zmiana współczynnika załamania światła w półprzewodniku, jak rów-
nież przesunięcie krzywej wzmocnienia. Powoduje to zmianę długości fali emitowanego 
światła.  

Dioda laserowa umieszczona jest na miedzianym bloczku, który z kolei spoczywa na 
module Peltiera, półprzewodniku, który jest swojego rodzaju „pompą cieplną”. Prąd płynący 
przez moduł, w zależności od kierunku, powoduje chłodzenie, lub ogrzewanie miedzianego 
bloczku, a co za tym idzie zmianę temperatury diody.  

Temperatura bloczka miedzianego i diody mierzona jest przez termistor – opornik, w któ-
rym opór zależy silnie od temperatury. Dla termistorów NTC (ang. Negative Temperature 
Coefficient) opór maleje ze wzrostem temperatury. Różnica oporności na termistorze i poten-
cjometrze nastawczym powoduje powstanie różnicy napięć i co za tym idzie, niezerowego 
sygnału błędu. Sygnał ten podawany jest dalej na układ regulacyjny PID (proporcjonalny P, 
różniczkujący D, całkujący I). Układ ten steruje prądem płynącym przez moduł Peltiera i 
przez to stabilizuje temperaturę bloczka miedzianego, a przez to, temperaturę diody lasero-
wej. 

Technika injection locking 

Światło pochodzące z lasera półprzewodnikowego (ang. master) nie posiada dostatecznie 
dużej mocy, koniecznej do wykorzystania w układzie. Dlatego stosuje się dodatkowe lasery, 
pełniące funkcje wzmacniaczy (ang. slave). Część wiązki lasera master kierowana jest na 
strukturę lasera wzmacniającego, co powoduje wymuszenie akcji laserowej na częstości do-
kładnie takiej samej, jak częstość światła z lasera master. Emitowane ze wzmacniaczy świa-
tło, ma takie same własności spektralne, jak światło wymuszające.  

Stabilizacja częstości 

Dla utrzymania odpowiedniej częstości wiązki laserowej, nie wystarczy użycie zewnętrz-
nego rezonatora. Konieczne jest wprowadzenie innej metody stabilizacji. Dla lasera służącego 
do transportu atomów, skorzystano z metody DFDL (ang. Doppler Free Dichroic Lock ). 
Komórkę z parami rubidu umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym. Przepuszczono 
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przez nią wiązkę laserową w obu kierunkach (jedna wiązka pełni funkcję wiązki pompującej, 
druga – próbkującej). Układ ćwierćfalówki i polaryzacyjnego dzielnika wiązki powoduje 
zmianę polaryzacji kołowej ,  na polaryzacje liniowe x i y, a następnie rozdzielenie obu 
składowych. Następnie dochodzi do detekcji sygnału absorpcji dla obu wiązek. Sygnały po-
dawane są na wzmacniacz różnicowy, gdzie powstaje sygnał podawany z powrotem do lasera 
w pętli sprzężenia zwrotnego. 

Rozpatrzmy atom dwupoziomowy J = 0 i J’ = 1, umieszczony w polu magnetycznym, 
oraz w polu wiązek laserowych spolaryzowanych liniowo. Polaryzację liniową można przed-
stawić, jako złożenie polaryzacji kołowych  i . W obecności pola magnetycznego na-
stępuje rozszczepienie poziomu górnego J’ = 1 na trzy podpoziomy zeemanowskie o m’ = 0, 
+1 i –1. Wiązka laserowa indukuje przejścia zarówno dla ∆m = +1, jak i dla  ∆m = –1, dla 
wiązki pompującej i próbkującej. Prawdopodobieństwo absorpcji jest większe dla atomów o 
wybranych prędkościach, dla których częstości są lepiej dopasowane do częstości laserowych 
(efekt Dopplera) 

+σ −

Efekt ten widoczny jest w zależnym od prędkości rozkładzie populacji dolnego stanu atomo-
wego. W rozkładzie występują „dziury”, przedstawiające występowanie absorpcji dla atomów 
o odpowiednich klasach prędkości. Czarne „dziury” obrazują oddziaływanie atomów z wiąz-
ką pompującą, a białe — z poruszającą się w przeciwną stronę wiązką próbkującą. Symbole 
„+” odnoszą się do przejść o ∆m = +1, a „–” do przejść o ∆m = –1.  

Rys. 12. Rozkład prędkości dla populacji stanu podstawowego N0 w zależności od odstrojenia częstości 
laserowej od rezonansu δ . Czarne i białe „dziury” odpowiadają klasom prędkości, które oddziałują rezo-
nansowo odpowiednio z wiązką pompującą i próbkującą. Znaki ±  odnoszą się do przejść dla których ∆m 
= 1, β± 1 jest częstością Larmora, określa wielkość rozszczepienia zeemanowskiego poziomów energe-

tycznych (wg pracy [11]) 

Współczynnik absorpcji κ wyraża się jako: 

1,0Im ±± ∝ ρκ , (7.2) 

1,0 ±ρ  – macierz gęstości związana z koherencjami optycznymi pomiędzy stanami J = 0, 
m = 0 i J’ = 1, m’ = ±  1, jest zależna od różnicy populacji stanu górnego i dolnego. Wyraże-
nie uśrednione jest po prędkościach. 

Sygnał S używany dalej do stabilizacji to: 

−+ −= κκS  (7.3) 



Rys 13. Sygnał błędu S (wg pracy [11]) 

 
 

33

ac

Na rys.14 przedstawiającym schemat układu stabilizacji widać część zawierającą modu-
lator AOM. Wiązka laserowa przechodzi przez modulator dwukrotnie, co powoduje zmianę 
częstości wiązki laserowej o wartość 2ν . Jednocześnie dwukrotne przejście powoduje brak 
odchylenia wiązki po przejściu przez modulator w stosunku do wiązki na niego padającej. W 
rezultacie, do komórki z parami rubidu przychodzą dwie, przeciwbieżne wiązki o często-
ściach , oraz acL νν 2+

L

Lν . Różnica ta spowoduje, że stabilizacja nie będzie odbywała się na 
częstości laserowej ν , lecz na częstości acL νν + . 

Opisana metoda stabilizacji nie wymaga użycia detekcji fazoczułej. Jej zaletą jest rów-
nież duża dokładność, co wynika z braku poszerzenia dopplerowskiego. 

7.2.5. Światłowód 

W układzie użyto światłowodu jednomodowego zachowującego polaryzację.  
Podstawą działania światłowodu jest zjawisko całkowitego odbicia wewnętrznego fali 

świetlnej na granicy dwóch ośrodków (rdzenia światłowodu i płaszcza), o różnych współ-
czynnikach załamania. Promień świetlny porusza się w rdzeniu światłowodu i pada na płaszcz 
pod kątem α. W płaszczu współczynnik załamania światła jest mniejszy niż w rdzeniu Część 
światła zostaje odbita z powrotem do rdzenia. Dla pewnej wartości kąta α, następuje całkowi-
te wewnętrzne odbicie. Światło odbija się bez strat i propaguje dalej wzdłuż światłowodu. 
Podczas transmisji światła na skutek dyspersji dochodzi do rozmycia sygnału. Impuls światła 
jest superpozycją różnych modów, które odbijają się od granicy rdzenia pod innymi kątami. 
Różnice te powodują, że poszczególne promienie przebywają inne drogi w różnych czasach. 
W rezultacie sygnał podczas przejścia przez światłowód ulega zniekształceniu. 

W światłowodzie jednomodowym nie występuje opisywane powyżej zjawisko dyspersji 
międzymodowej. Sygnał laserowy prawie wcale nie ulega rozproszeniu. Ze światła kierowa-
nego na wejście światłowodu zostaje „odcięta” ta część, która nie odpowiada modowi mogą-
cemu się propagować. Dlatego, nawet z wiązki o rozmytym profilu poprzecznym, na wyjściu 
ze światłowodu otrzymuje się wiązkę o kształcie zdeterminowanym przez cechy światłowo-
du.  

Dzięki zastosowaniu tego światłowodu, otrzymano wiązkę gaussowską o modzie  
TEM 00, którą dalej można było modyfikować zgodnie z formułami zawartymi w rozdziale 
(6). Wadą światłowodu jednomodowego są duże straty mocy wynikające z selekcji modów na 
wejściu. 
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7.3. Opis układu 

Schemat układu formującego wiązkę przepychającą został przedstawiony na rys. 14 
Wiązka światła wychodząca z lasera MOPA TA – 100 posiada polaryzację liniową. Za lase-
rem znajduje się izolator optyczny przeciwdziałający sprzężeniom lasera ze światłem odbitym 
od elementów optycznych. To samo światło laserowe wykorzystywane jest również do pułap-
kowania i chłodzenia atomów, dlatego następnie znajdują się trzy kostki światłodzielące, 
umożliwiające podział wiązki i jej dalsze wykorzystanie. Przed każdą płytką znajduje się pół-
falówka. Jej skręcenie powoduje zmianę polaryzacji, a co za tym idzie zmianę natężenia świa-
tła wychodzącego przez kostkę i odbitego od niej. Następnie wiązka przechodzi przez układ 
dwóch soczewek (teleskop), które tak modyfikują jej rozmiar, aby w całości przechodziła 
przez modulator AOM. Za modulatorem znajduje się szczelina, która umożliwia przejście 
tylko składowej o wybranym rzędzie dyfrakcji. Dalej, wiązka zostaje skupiona przez soczew-
kę i wprowadzona do światłowodu. Po przejściu przez światłowód zostaje ponownie skiero-
wana na półfalówkę i kostkę światłodzielącą, a następnie przechodzi przez soczewkowy układ 
formowania wiązki, gdzie zostaje przygotowana do przepychania atomów między pułapkami 
MOT. 
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Rys. 14. Schemat układu stabilizacji lasera.  
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8. Wiązka przepychająca 
8.1. Właściwości wiązki przepychającej 

Aby uformować odpowiednio wiązkę mającą służyć do transportu, należy dobrze określić 
jej parametry w obu pułapkach. 
Wiązka przepychająca atomy z jednego MOT’a, do drugiego musi posiadać: 

• Odpowiednią wielkość w górnej pułapce, tak, aby gęstość energii była porówny-
walna do gęstości energii od poszczególnych wiązek pompujących. Wiązka prze-
pychająca powinna przechodzić przez centrum pułapki i oddziaływać na ochło-
dzone wcześniej atomy. 

• Odpowiednią, większą wielkość w dolnej pułapce, tak, aby natężenie było małe i 
nie powodowało destabilizacji dolnej pułapki  

Wiązka laserowa po przejściu przez szereg elementów optycznych (patrz rys 15) zostaje skie-
rowana do światłowodu. Następnie opuszcza go z dobrze określoną średnicą przekroju po-
przecznego i rozbieżnością. Problem sprowadza się do odpowiedniej modyfikacji wiązki, tak, 
aby spełniła powyższe warunki. 

Przy wstępnym ustalaniu parametrów wiązki przepychającej kierowano się analogią do 
doświadczenia z ENS2 (Paryż), opisanego w pracy [10]. Autorzy ustalili następujące parame-
try optymalne — przy mocy wiązki przepychającej równej 200 mikrowatów wielkość prze-
wężenia w pierwszej pułapce wynosiła 1,1 mm, a w drugiej 3,3 mm, co powodowało, że natę-
żenie w górnej pułapce było dziesięć razy mniejsze, niż w dolnej.  

Poniżej znajduje się wykres przedstawiający profile wiązek gaussowskich, sporządzony 
dla parametrów wiązek opisywanych w pracy [10]. Ułatwia on porównanie wielkości wszyst-
kich wiązek użytych do spułapkowania i transportu atomów. 
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Rys. 16. Rozkład radialny natężenia wiązek w pułapkach MOT według pracy [10]. 
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8.2. Wiązka wychodząca ze światłowodu 

Wiązka wychodząca ze światłowodu jest wiązką rozbieżną. Na jego wyjściu został 
umieszczony kolimator typu HPUCO – 23AF – 800 – P – 6.2 AS, którego zasadniczą częścią 
jest soczewka. 

Wstępna analiza parametrów wiązki laserowej została wykonana na podstawie danych 
technicznych dotyczących światłowodu i kolimatora. Dane te odpowiadają pewnym optymal-
nym ustawieniom, które zostały założone przez producenta. Na przykład, nie uwzględniono 
odległości od wyjścia ze światłowodu, w jakiej znajduje się soczewka kolimatora. Dlatego 
też, dane uzyskane na podstawie wstępnej analizy, mogą znacznie różnić się od rozmiarów 
rzeczywistej wiązki. 

FIBER COLLIMATOR 

Rys. 17. Propagacja wiązki laserowej po wyjściu za światłowodu i przejściu przez kolimator 

Oznaczenia: 
Średnica wiązki – BD  
Rozbieżność wiązki – DA/2 
Apertura numeryczna – NA 
Średnica wiązki w światłowodzie – a 

Jeżeli znamy charakterystyki światłowodu i użytej soczewki możemy przewidzieć zachowa-
nie się wiązki po wyjściu ze światłowodu i przejściu przez kolimator, wyznaczyć jej promień 
BD/2, oraz rozbieżność DA/2. 
Odpowiednie wielkości podane przez producenta wynoszą: 

Ogniskowa soczewki f = 6,2 mm 
Apertura numeryczna - NA = 0,11 
Średnica wiązki w światłowodzie a = 5 µm, 
co daje w rezultacie: 
Średnica wiązki BD = 1,36 mm 
Podwojona rozbieżność wiązki DA = 0,81 mrad 
Rozbieżność wiązki DA/2 = 0,40 mrad 
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Promień wiązki w = BD/2 = 0,682 mm 
Wyznaczając propagację wiązki laserowej przez soczewki korzystano z zależności (6.16) i 
(6.17), w których obliczenia opierają się na znajomości przewężenia wiązki gaussowskiej i 
odległości przewężenia od soczewki (patrz rozdział 6) Dlatego, aby określić dalszą propagację 
wiązki poprzez soczewki należy ustalić: 

• Wielkość przewężenia, jakie miałaby wiązka o zadanych parametrach wyjścio-
wych (promień i rozbieżność), gdyby propagowała się bez przechodzenia przez 
kolimator – w0 

• Odległość tego przewężenia od soczewki kolimatora – z 

Rys.18. Parametry wyjściowe wiązki laserowej wychodzącej ze światłowodu. 

Korzystając z zależności przedstawionych w części 6 otrzymano: 
w0 =  µm 620
zR m 55,1=  
z = 0,710 m 
R = 4m  

8.3. Parametry wiązki w pułapkach 

Aby określić układ optyczny modyfikujący wiązkę laserową, należy określić jej właści-
wości w obu pułapkach magnetooptycznych. Wiązka musi spełniać następujące warunki: 

Szerokość w pierwszej pułapce – w1 1,1=  mm 
Szerokość w drugiej pułapce – w2=3,3 mm 
Dla odległości między pułapkami l = 415 mm 
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Podobnie jak dla określenia właściwości wiązki przy wyjściu ze światłowodu, aby móc 
skorzystać z zależności (6.16) i (6.17), do dalszych obliczeń należy ustalić: 

• Wielkość przewężenia wiązki nad pierwszą pułapką w0 
• Odległość przewężenia przed pułapką – z 

Rys. 19. Propagacja wiązki laserowej odpowiedzialnej za transport atomów pomiędzy pułapkami MOT. 

Pojawia się problem wyznaczenia przewężenia wiązki gaussowskiej i położenia przewę-
żenia przy znajomości wielkości wiązki w dwóch miejscach, oraz odległości między tymi 
miejscami. Do wyznaczenia szukanych wielkości służy program (1). Opis działania wszyst-
kich programów znajduje się w części 10. 
Uzyskane rezultaty to: 

w0= 46,8 µm 
z = 207,3 mm 

8.4. Pomiar rzeczywistej wiązki 

Kiedy znane są już warunki, jakie musi spełniać wiązka w pułapkach, oraz parametry 
wiązki przy wyjściu ze światłowodu, oszacowane na podstawie danych technicznych, należy 
dokonać pomiaru wiązki. 

8.4.1. Metoda wyznaczania rozmiaru wiązki 

Do wyznaczenia profilu wiązki użyto wąskiej szczeliny, przytwierdzonej do śruby mi-
krometrycznej, co dało możliwość przesuwania szczeliny wzdłuż wiązki. Za szczeliną znaj-
dował się miernik mocy.  

Szerokość szczeliny wynosiła 0,092 mm, co jest wielkością dużo mniejszą niż rozmiar 
wiązki. Dlatego w dalszych rozważaniach zaniedbano wpływ niezerowej szerokości szczeli-
ny. 

Rozkład natężenia wiązki gaussowskiej wynosi: 
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8.4.2. Pomiar i wyniki 

W celu ustalenia rzeczywistego profilu wiązki wychodzącej ze światłowodu, wykonano 
pomiary w czterech, różnie odległych od wyjścia ze światłowodu miejscach. Za każdym ra-
zem przesuwano szczelinę w kierunku poprzecznym do wiązki o 50 mikrometrów. Dla każ-
dego położenia szczeliny dokonywano trzech pomiarów i do dalszej analizy wyznaczano war-
tość średnią. 

Następnie sporządzono wykres zależności natężenia światła, mierzonego za pomocą 
miernika mocy od położenia szczeliny względem wiązki. Do otrzymanego wykresu dopaso-
wano krzywą Gaussa. Jak widać z powyższych obliczeń, szerokość krzywej jest szerokością 
wiązki gaussowskiej. 

Otrzymane wyniki: 
 
l = 110 mm, odległość miejsca pomiaru od 

wyjścia ze światłowodu 

Wykres 1. 

l = 180 mm 
 
 

Wykres 2. 
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l = 345 mm 

Wykres 3. 

 
o wyznaczenia przewężenia wiązki gaussowskiej  i miejsca tego przewężenia z, 

wys h,
wiąza

l = 435 mm 

Wykres 4. 
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tarczy znajomość promienia wiązki w dwóch miejscac  21  i ww , oraz odległości między 

tymi miejscami l. Aby otrzymać szukane wielkości należy roz ć następujący układ rów-
nań: 
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Do obliczeń użyto programu (1), którego dokładny opis znajduje się w części 10.  
okona-

no p
Aby określić przewężenie wiązki i miejsce przewężenia z większą dokładnością d
omiaru szerokości wiązki w czterech miejscach. Otrzymane wyniki przedstawiono w 

formie zależności w(z), gdzie w jest promieniem wiązki, a z odległością w jakiej dokonywano 
pomiaru, ustaloną tak, że wyjście ze światłowodu znajduje się w pozycji z = 0. 
Następnie do uzyskanych punktów pomiarowych dopasowano krzywą: 
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Parametrami dopasowania są wielkości: 
iej 

e światłowodu. 
0w  – przewężenie wiązki gaussowsk

0z  – odległość przewężenia od wyjścia z
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Wykres 5. 

Otrzymano następujące wyniki: 
0w = 0,411  0,008 mm ±

0z  = –588 22,2 mm ±
 
Widać, że wyniki otrzymane poprzez pomiar szerokości wiązki różnią się znacznie od 

wyników obliczonych na podstawie danych technicznych. 
Należy zwrócić uwagę na to, że pomiary szerokości wiązki wykazały, że wiązka wycho-

dząca ze światłowodu jest zbieżna. 
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9. Ustalanie układu optycznego do transformacji wiązki 
gaussowskiej 

9.1. Wybór układu soczewek 

Znając kształt wiązki gaussowskiej wychodzącej ze światłowodu, oraz znając parametry, 
jakie ma przyjąć ona w pułapkach MOT, należy dobrać odpowiedni układ optyczny transfor-
mujący wiązkę. Najprostszy układ składałby się z jednej soczewki o odpowiedniej ognisko-
wej. Nie dysponujemy jednak soczewkami o dowolnych ogniskowych. Dlatego należy skon-
struować układ składający się z większej ilości soczewek. Problem jaki należy rozwiązać, to 
wybór ilości soczewek, ich ogniskowych i położeń, tak, aby wiązka po ich przejściu osiągała 
przewężenie w0= 46,8 µm, w odległości z = 207,33 mm nad pierwszą pułapką.  

W rzeczywistym doświadczeniu, pierwsza pułapka MOT znajduje się nad stołem optycz-
nym. Aby doprowadzić wiązkę transportującą do pułapki skonstruowano tor optyczny. Za-
sadniczą częścią są trzy metalowe szyny, połączone ze sobą pod kątem prostym (patrz rysu-
nek 20). Na szynach można montować soczewki, oraz lusterka. Przy końcu każdej szyny usta-
wione jest lusterko, które powoduje odbicie wiązki i skierowanie jej wzdłuż profilu. Przy 
ustalaniu układów soczewek do transformacji można rozważać całą długość toru, należy jed-
nak pamiętać o tym, że w wybranych miejscach muszą znajdować się lusterka, co ogranicza 
nieco możliwość wyboru pozycji soczewek. 

W dalszej części pracy za początek toru optycznego przyjmuje się początek opisanego 
wyżej profilu i oznacza jako pozycję „0”. Długość całego toru optycznego, od początku profi-
lu, do centrum pierwszej pułapki MOT wynosi 1255 mm. 

W celu znalezienia ogniskowych soczewek i ich położeń napisano program komputerowy 
(program 2). Jego opis znajduje się w części 10. 

W rezultacie, najprostszy układ, jaki można skonstruować z dostępnych w laboratorium 
soczewek, składa się z trzech soczewek. Istnieje wiele kombinacji, dających wymagane pa-
rametry wyjściowe. 

Wśród różnych możliwych położeń zostało wybrane to rozwiązanie, które umożliwia 
ustawienie wszystkich soczewek na jednym odcinku profilu, równoległym do stołu optyczne-
go (patrz rys. 20). Takie ustawienie ułatwia w znaczny sposób justowanie toru. Jednocześnie 
pozwala na łatwą zmianę położeń soczewek. 
Wybrane ustawienia to: 

Położenie pierwszej soczewki: 505 mm 
Ogniskowa pierwszej soczewki: 150 mm 
Położenie drugiej soczewki: 895 mm 
Ogniskowa drugiej soczewki: 100 mm 
Położenie trzeciej soczewki: 990 mm 
Ogniskowa trzeciej soczewki: 200 mm 
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Rys 20. Schemat układu formującego wiązkę laserową do transportu zimnych atomów 

Kiedy znane są już soczewki i ich ustawienia, kolejnym krokiem jest zbadanie, jak zmie-
nia się wiązka w pułapkach przy zmianie położeń poszczególnych soczewek. Jest to istotny 
problem, ponieważ rozmiar wiązek w pułapkach został oszacowany na podstawie pracy [10]. 
W przeprowadzanym doświadczeniu konieczna jest możliwość zmiany ustawień soczewek, 
tak, aby uzyskać najlepsze rezultaty (największą wydajność transferu). Dlatego pojawiła się 
konieczność napisania kolejnego programu (program 3), za pomocą którego przy podaniu 
ogniskowych i położeń soczewek będzie można zobaczyć, jak zmienia się profil wiązki. Opis 
programu znajduje się w części (10). Program pozwala również na graficzne przedstawienie 
wyników. 

Przy takich ustawieniach rozmiary wiązek w pułapkach MOT na podstawie obliczeń wy-
noszą: 

Górny MOT – 1,12 0,17 mm ±
Dolny MOT – 3,36 0,49 mm ±

9.2. Pomiar rozmiarów wiązki w pułapkach 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń, na drodze wiązki laserowej zostały umiesz-
czone trzy soczewki. Następnie dokonano pomiaru wiązki, aby zobaczyć, czy rzeczywiście jej 
rozmiary odpowiadają wartościom obliczonym teoretycznie.  
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Podobnie jak dla obliczeń profilu wiązki wychodzącej ze światłowodu dokonano pomia-
rów rozmiarów wiązki w różnych miejscach, mierzonych od położenia trzeciej soczewki. 

Otrzymane rezultaty: 
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l = 420 mm 

Wykres 8 

Zestawienie: 

Wykres 9 

Tak samo jak w cz ądzono wykres zależności wielkości wiązki od odle-
głoś

  od trzeciej soczewki. 

Położenie za trzecią soczewką l = 225 mm 

 

l = 320 mm 

kres 7. 
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ęści 8.4.2, sporz
ci w jakiej dokonywano pomiaru. Odległość ustalona jest tak, że dla miejsca położenia 

trzeciej soczewki z = 0. Następnie dopasowano krzywą (8.1) i wyznaczono parametry 
 0w  – przewężenie wiązki 

0z – odległość przewężenia
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Wykres 10. 

Otrzymane wyniki: 
0w = 0,045 0,0004 mm ±

0z  = –58  2,6 mm ±
Odległość przewężenia na pierwszą pułapką MOT wynosi: 

z = 207  2,6 mm ±
Znając powyższe wartości oraz odległość pomiędzy pułapkami MOT, korzystając z programu 
(4) można obliczyć wielkości wiązek w obu pułapkach.  
Otrzymane rezultaty: 

Wielkość wiązki w górnej pułapce MOT  = 1,14 1w ± 0,02 mm 
Wielkość wiązki w dolnej pułapce MOT  = 3,43 2w ± 0,02 mm 

Porównując otrzymane wyniki, z wynikami wyznaczonymi teoretycznie, widać, że w grani-
cach błędu są one równe. Pozwala to na przyjęcie układu soczewek za prawidłowy i korzysta-
nie z programów w celu określenia transformacji wiązki gaussowskiej.  
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10. Opis programów: 
10.1. Program 1. 

Podczas przeprowadzania doświadczenia bardzo często pojawiała się konieczność okre-
ślenia wielkości przewężenia wiązki gaussowskiej , oraz położenie przewężenia, podczas 
gdy znana była wielkość wiązki w dwóch miejscach, oraz odległość między tymi miejscami l. 
Program pozwala obliczyć szukane wielkości, przy wprowadzeniu danych.  

0w

Dane wprowadzane przez użytkownika: 
– Wielkość wiązki w dwóch miejscach )( woraz  ,)( 21 lzzw + . 
– Błąd pomiaru wielkości wiązki. 
– Odległość między miejscami pomiaru l. 
– Błąd pomiaru odległości (dla przeprowadzonej w pracy analizy błąd ten był określony 

przez dokładność przyrządu użytego do pomiaru odległości).  
Kolejne kroki wykonywane w programie: 

• Program oblicza szukane wielkości, które są rozwiązaniami następującego układu 
równań (patrz rozdział (6) ): 
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• Błędy pomiarowe wyznaczane są metodą różniczki logarytmicznej. 
Poniżej znajduje się wydruk z programu: 

Program pozwala wyznaczyc przewezenie wiazki gausowskiej oraz 
pozycje tego przewezenia 
Podaj wielkosc wiazki w danym miejcu w mm w1: 0.919 
Podaj blad pomiaru wielkosci w1 w mm : 0.0034 
Podaj wielkosc wiazki w innym miejscu w mm w2: 1.995 
Podaj blad pomiaru wielkosci w2 w mm : 0.0079 
Podaj odleglosc miedzy miejscami pomiarow wielkosci wiazki w mm : 195 
Podaj blad pomiaru wielkosci l w mm :1 
****************************************************************** 
Przewezenie wynosi 0.0449718 mm 
Blad pomiaru przewezania wynosi 0.00116178 mm 
przewezenie znajduje sie w odleglosci 166.256 mm od miejsca pomiaru w1 
Blad pomiaru odleglosci przewezenia wynosi 4.90124 mm 

10.2. Program 2. 

Kluczowym problemem w pracy doświadczalnej było wybranie soczewek o odpowied-
nich ogniskowych i ustawienie ich w określonym miejscu tak, aby otrzymać wymagane wiel-
kości wiązki w pierwszej (w = 1,1 mm) i w drugiej (w = 3,3 mm) pułapce. 

 
 

48



 
 

49

Do określenia propagacji wiązki zgodnie z formułą Selfa (patrz wzór 6.16), wymagana 
jest znajomość przewężenia wiązki, odległości przewężenia od soczewki, oraz ogniskowa 
soczewki. W laboratorium dysponujemy soczewkami o określonych ogniskowych, podczas 
gdy położenia soczewek można zmieniać dowolnie na torze optycznym. Dlatego przy rozwią-
zywaniu tego problemu zostały ustalone z góry ogniskowe, natomiast program pozwala zna-
leźć takie ich położenie, aby otrzymać odpowiednie wielkości wiązki w pułapkach. 

Program pozwala znaleźć ustawienia trzech, lub dwóch soczewek o zadanych ognisko-
wych. 
Dane wprowadzane przez użytkownika: 

– Parametry wyjściowe wiązki ze światłowodu 
• Odległość wyjścia ze światłowodu od początku profilu, na którym ustawiane są 

soczewki 
• Odległość przewężenia od wyjścia ze światłowodu  
• Wielkość przewężenia  

– Ogniskowe soczewek f1, f2, f3 
Dodatkowe dane wykorzystywane w programie: 
– Parametry wiązki przed pułapką 

• Wielkość przewężenia wiązki przed pułapką (w = 0,046 mm) 
• Odległość przewężenia od górnej pułapki (l = 207 mm) 

– Długość toru optycznego (l = 1070 mm) 
Kolejne kroki wykonywane przez program: 

• Ustalenie pozycji soczewek 
• Propagacja wiązki przez układ soczewek 
• Sprawdzenie gdzie znajduje się przewężenie i jaką ma wielkość 
• Jeżeli wielkość przewężenia i jego odległość mieszczą się w ustalonych na pod-

stawie obliczeń w części (8.3) granicach, następuje przyjęcie ustawień soczewek 
za prawidłowe, oraz obliczenie wielkości wiązki w pułapkach. 

Sposób ustalania pozycji soczewek: 
1. Ustalenie pozycji pierwszej i drugiej soczewki (soczewka pierwsza znajduje się na po-

czątku profilu, soczewka druga znajduje się początkowo tuż za soczewką pierwszą) 
2. Zmiana pozycji soczewki trzeciej o ustalony krok, od ustawienia początkowego, znaj-

dującego się bardzo blisko soczewki drugiej, wzdłuż całego toru optycznego  
3. Przy niezmienionej pozycji soczewki pierwszej następują kolejne zmiany o ustalony 

krok pozycji soczewki drugiej i dla każdej zmiany powtórzony punkt 2 
4. Zmiana kolejno o krok pozycji soczewki pierwszej i dla każdej zmiany powtórzenie 

punktów 2 i 3. 
Program daje możliwość znalezienia pozycji optymalnych również dla dwóch soczewek. 

Poniżej znajduje się wydruk z programu, na którym umieszczono tylko trzy możliwe 
rozwiązania dla zadanych ogniskowych. Rysunek, jaki pojawia się po uruchomieniu progra-
mu przedstawia  transformację wiązki gaussowskiej przez układ trzech soczewek. Zarówno 
parametry wejściowe wiązki, jak i ogniskowe soczewek i ich położenia dobrane są przypad-
kowo. Rysunek został umieszczony w programie, aby ułatwić użytkownikowi odpowiedni 
wybór parametrów wejściowych. 



 

Program szuka ustawien soczewek o znanych ogniskowych 
ktore spowoduja transformacje wiazki gaussowskiej 
do rozmiarow wymaganych przy transporcie zimnych atomow 
Podaj dla ilu soczewek 2 lub 3 chcesz ustalic polozenia 3 
Podaj ogniskowa pierwszej soczewki w milimetrach f1 : 150 
Podaj ogniskowa drugiej soczewki w milimetrach f2: 100 
Podaj ogniskowa trzeciej soczewki w milimetrach f3: 200 
Podaj odleglosc od profilu w jakiej znajduje sie 
wyjscie ze swiatlowodu w mm: 480 
Podaj wielkosc przewezenia na wejsciu w0: 0.411 
Podaj odleglosc przewezenia na wejsciu od wyjscia ze swiatlowodu 
(jezeli wiazka wychodzaca jest zbiezna podaj wartosc ze znakiem ujemnym): -
588 
Podaj krok o jaki chcesz zmieniac ustawienia soczewek w milimetrach: 5 
******************************************************** 
Odleglosc pierwszej soczewki od poczatku profilu wynosi 440 mm 
Odleglosc drugiej soczewki od poczatku profilu wynosi 900 mm 
Odleglosc trzeciej soczewki od poczatku profilu wynosi 1060 mm 
Szukana szerokosc wiazki w centrum pulapki to 1.13048mm 
Przewezenie znajduje sie 206.948 mm nad pulapka. Wynoi ono 0.0454893 mm 
Szerokosc wiazki w drugiej pulapce wynosi 3.39501 mm 
************************************************************************Odl
eglosc pierwszej soczewki od poczatku profilu wynosi 500 mm 
Odleglosc drugiej soczewki od poczatku profilu wynosi 895 mm 
Odleglosc trzeciej soczewki od poczatku profilu wynosi 995 mm 
Szukana szerokosc wiazki w centrum pulapki to 1.12675mm 
Przewezenie znajduje sie 207.154 mm nad pulapka. Wynoi ono 0.0456855 mm 
Szerokosc wiazki w drugiej pulapce wynosi 3.38155 mm 
***********************************************************************Odle
glosc pierwszej soczewki od poczatku profilu wynosi 530 mm 
Odleglosc drugiej soczewki od poczatku profilu wynosi 905 mm 
Odleglosc trzeciej soczewki od poczatku profilu wynosi 975 mm 
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Szukana szerokosc wiazki w centrum pulapki to 1.12405mm 
Przewezenie znajduje sie 207.311 mm nad pulapka. Wynoi ono 0.0458304 mm 
Szerokosc wiazki w drugiej pulapce wynosi 3.37172 mm 
************************************************************************ 
Ilosc znalezionych polozen wynosi 13 
Ilosc wszystkich mozliwych polozen wsrod ktorych nastapilo szukanie polozen 
 optymalnych wynosi 1.61078e+06 

10.3. Program 3. 

Program został napisany w celu śledzenia propagacji wiązki przez układ trzech socze-
wek. Można dowolnie zadać ogniskowe soczewek i ich położenia na torze optycznym. Pro-
gram oblicza propagację wiązki kolejno przez wszystkie soczewki, następnie podaje wartość 
wielkości wiązki w pierwszej i drugiej pułapce, wraz z błędem.  
Dane podawane przez użytkownika: 

– Parametry wyjściowe wiązki ze światłowodu 
• Odległość wyjścia ze światłowodu od początku profilu, na którym ustawiane są 

soczewki oraz błąd pomiaru odległości 
• Odległość przewężenia od wyjścia ze światłowodu oraz błąd pomiaru odległości  
• Wielkość przewężenia oraz błąd pomiaru przewężenia 

– Ogniskowe soczewek f1, f2, f3 
– Położenia soczewek x1, x2, x3, oraz błąd pomiaru położenia soczewek  

Kolejne kroki wykonywane przez program: 
• Propagacja wiązki kolejno przez trzy soczewki według wzoru (6.16) i (6.17) – 

szukanie kolejnych przewężeń i ich pozycji 
• Obliczenie jak propaguje się błąd pomiaru wielkości przewężenia, oraz pozycji 

przewężenia metodą różniczki logarytmicznej 
• Obliczenie wielkości wiązki w obu pułapkach wraz z błędami 
• Program daje możliwość sprawdzenia wielkości wiązki w dowolnym miejscu 
• Graficzne przedstawienie wyników 

Poniżej znajduje się wydruk z programu dla ogniskowych i ustawień soczewek ustalonych do 
formowania wiązki: 

Program pozwala obliczyc paramtry wiazki gaussowskiej wychodzacej 
ze swiatlowodu, transformowanej przez uklad trzech soczewek 
Mozesz dobrac dowolnie polozenie soczewek i ich ogniskowe 
Podaj odleglosc wyjscia swiatlowodu od profilu d: 480 
Podaj blad pomiaru d w mm: 2 
Podaj wielkosc przewezenia na wejsciu w mm w0: 0.411 
Podaj blad pomiaru w0: 0.008 
Podaj odleglosc w jakiej znajduje sie przewezenie od wyjscia ze swiatlowodu 
(jezeli wiaka wychodzaca ze swiatlowodu jest zbiezna podaj wartosc 
ze znakiem ujemnym) 
h w mm: -588 
Podaj blad pomiaru h w mm: 22.2 
Podaj odleglosc od stolu w mm, w ktorej znajduje sie pierwsza soczewka : 
505 
Podaj ogniskowa soczewki w mm : 150 
Podaj blad pomiaru x1(taki sam dla wszystkich soczewek) w mm: 1 
Podaj odleglosc drugiej soczewki od pierwszej w mm : 390 
Podaj ogniskowa drugiej soczewki w mm : 100 



Odleglosc przewezenia za pierwsza soczewka wynosi s2 160.609 mm 
Przewezenie za pierwsza wiazka wynosi w1 0.0851767 mm 
Odleglosc od drugiej soczewki w jakiej znajduje sie przewezenie to s4 
173.535 mm 
Przewezenie za druga soczewka wynosi w2 0.0642117 mm 
Podaj odleglosc trzeciej soczewki od drugiej w mm : 95 
Podaj ogniskowa trzeciej soczewki w mm : 200 
Odleglosc od trzeciej soczewki w jakiej znajduje sie przewezenie to s6 56.9 
mm 
Przewezenie za trzecia soczewka wynosi w3 0.046025 mm 
Blad przewezenia wynosi 0.00570929 mm 
******************************************************* 
Szukana szerokosc wiazki w centrum pulapki to 1.12357 mm 
Blad pomiaru wielkosci wiazki wynosi 0.169382 mm 
Przewezenie znajduje sie 208.1 mm nad pulapka 
Blad pomiaru odleglosci wynosi 8.20774 mm 
Szerokosc wiazki w drugiej pulapce wynosi 3.36172 mm 
Blad pomiaru wialkosci wiazki wynosi 0.487666 mm 
******************************************************* 
Masz mozliwosc sprawdzenia szerokosci wiazki w dowolnym miejscu 
Podaj ile razy chcesz sprawdzic szerokosc wiazki 
dla dowolnej odleglosci liczonej od podstawy stolu : 1 
Podaj miejsce w ktorym chcesz sprawdzic wielkosc wiazki 
(liczac od podstawy stolu) : 390 
Szerokosc wiazki w zadanym miejscu wynosi  0.444908mm 
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10.4. Program 4. 

Podczas przeprowadzania doświadczenia pojawiła się potrzeba wyznaczenia wielkości 
wiązki w zadanym miejscu, przy znajomości przewężenia wiązki i odległości przewężenia od 
zadanego miejsca. 

Program oblicza wielkość wiązki oraz szacuje błąd tej wielkości dla dowolnie określo-
nych położeń metodą różniczki logarytmicznej. 

Dane wprowadzane przez użytkownika: 
– Wielkość przewężenia wiązki oraz błąd pomiaru przewężenia. 
– Liczba miejsc, w których ma być sprawdzona wielkość wiązki. 
– Kolejno odległości od przewężenia w których obliczany jest rozmiar wiązki, oraz błąd 

pomiaru odległości. 
Kolejne kroki wykonywane przez program: 

• Na podstawie formuły (6.11) obliczane są rozmiary wiązki w zadanych odległo-
ściach i ich błędy. 

Poniżej znajduję się wydruk z programu dla  obliczenia wielkości wiązek w pułapkach, przy 
znajomości wielkości przewężenia nad pułapką i pozycji przewężenia: 

Program pozwala obliczy wielkosc wiazki gaussowskiej w zadanym miejscu 
Podaj przewezenie wiazki w0 w mm: 0.045 
Podaj blad przewezenia w0 w mm: 0.0004 
Podaj ilosc miejsc, w ktorych chcesz sprawdzic rozmiar wiazki: 2 
Podaj odleglosc od przewezenia, w ktorej chcesz sprawdzic 
rozmiar wiazki : 207 
Podaj blad polozenia w mm: 2.6 
Wielkosc wiazki 207 mm od przewezenia wynosi 1.14302 mm, blad 0.0163068 mm 
Podaj odleglosc od przewezenia, w ktorej chcesz sprawdzic 
rozmiar wiazki : 622 
Podaj blad polozenia w mm: 2.6 
Wielkosc wiazki 622 mm od przewezenia wynosi 3.4322 mm, blad 0.0176133 mm 



11. Podsumowanie 
Celem pracy było przygotowanie wiązki laserowej do transportu zimnych atomów mię-

dzy pułapkami magneto-optycznymi. Dokonano pomiaru wiązki wychodzącej ze światłowo-
du, obliczono jakie parametry powinna mieć wiązka gaussowska (przewężenie i pozycja 
przewężenia nad pierwszą pułapką MOT), aby spełniała warunki określone na podstawie pra-
cy [10], to jest, szerokość wiązki w pierwszej pułapce – 1,1 mm, szerokość wiązki w drugiej 
pułapce – 3,3 mm. Następnie skonstruowano układ soczewek transformujący wiązkę wycho-
dzącą ze światłowodu tak, aby w obu pułapkach MOT osiągnęła żądane parametry. Następnie 
dokonano rzeczywistej transformacji wiązki, po czym dokonano pomiaru jej wielkości, aby 
stwierdzić, czy wybrany układ rzeczywiście powoduje odpowiednią transformację. 
Uzyskane wyniki to: 

Wielkości otrzymane na podstawie pomiarów rzeczywistej wiązki: 
Przewężenie wiązki przy wyjściu ze światłowodu = 0,411 0w ±  0,008 mm 
Odległość przewężenia od wyjścia ze światłowodu z = 577 ± 22,2 mm 

Wielkości wyznaczone na podstawie analizy pracy [10]: 
Przewężenie nad pierwszą pułapką MOT, jakie powinna posiadać wiązka = 0,046 mm 0w
Odległość przewężenia od centrum pierwszej pułapki MOT z = 207,3 mm 

Przy tak dobranych warunkach skonstruowano układ optyczny składający się z trzech socze-
wek, oraz wyznaczono ogniskowe i położenia soczewek: 

Pozycja pierwszej soczewki – 505 mm, ogniskowa – 150 mm 
Pozycja drugiej soczewki – 895 mm, ogniskowa – 100 mm 
Pozycja trzeciej soczewki – 990 mm, ogniskowa – 200 mm 

Obliczono, że przy takim układzie w pułapkach MOT wiązka powinna osiągać rozmiary: 
Górna pułapka –  = 1,12 0,17 mm 1w ±
Dolna pułapka – = 3,36 0,49 mm 2w ±

Po dokonaniu transformacji wiązki i przeprowadzeniu pomiaru wielkości wiązki, otrzymano: 
Wielkość wiązki w górnej pułapce  = 1,14 1w ± 0,02 mm 
Wielkość wiązki w dolnej pułapce = 3,43 2w ± 0,02 mm 

Widać, że rozmiary wiązki w obu pułapkach MOT otrzymane poprzez pomiar rzeczywistej 
wiązki w granicach błędu wynoszą tyle samo, co wielkości obliczone teoretycznie. Wynika z 
tego, że analiza transformacji wiązki została dokonana prawidłowo. Programy, które zostały 
napisane do przeprowadzania tej analizy działają poprawnie i mogą być używane do określa-
nia przebiegu transformacji wiązki gaussowskiej przez wybrane układy soczewek. 
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A. Programy 
A.1. Program 1. 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

main () 

{ 

float w1,w2,l,w01,w02,w03,w04,z1,z3, a, b, c, delta, t1, t2 ; 

float errorw1, errorw2, errorl ; 

float lam, pi; 

lam = 0.78e-3; 

pi = 3.1415; 

cout<<"Program pozwala wyznaczyc przewezenie wiazki gausowskiej 

oraz\n"; 

cout << "pozycje tego przewezenia\n" ; 

cout<<"\n"; 

cout<<"Podaj wielkosc wiazki w danym miejcu w mm w1: " ; 

cin >> w1; 

cout<<"Podaj blad pomiaru wielkosci w1 w mm : "; 

cin >> errorw1; 

cout<<"Podaj wielkosc wiazki w innym miejscu w mm w2: "; 

cin >>w2; 

cout<<"Podaj blad pomiaru wielkosci w2 w mm : " ; 

cin >> errorw2; 

cout<<"Podaj odleglosc miedzy miejscami pomiarow wielkosci wiazki w 

mm : "; 

cin >>l; 

cout << "Podaj blad pomiaru wielkosci l w mm :"; 

cin >> errorl; 

//Obliczanie pierwiastkow 

a = ((w2*w2-w1*w1)*(w2*w2-w1*w1)*(pi*pi)/(4*l*l*lam*lam))+1; 

b=(-(w2*w2-w1*w1)/2)-(w1*w1); 

c=(lam*lam*l*l)/(4*pi*pi); 

delta = b*b - 4*a*c; 

t1 = (-b+sqrt(delta))/(2*a); 

//Obliczanie bledow 

float errorb,errora, errordelta, errordelta_a, errordelta_b, error-

delta_c, errort1, errorw01, errorz1, errora_w1, errora_w2, errora_l, 

errorz1_w1, errorz1_w01, errort1_a, errort1_b, errort1_delta; 

errorb = w1*errorw1+w2*errorw2; 

errora_w1 = -w1*(w2*w2-w1*w1)*pi*pi/(l*l*lam*lam); 

if (errora_w1 < 0) 

        { 

        errora_w1 = -1 * errora_w1; 

        } 

errora_w2 =  w2*(w2*w2-w1*w1)*pi*pi/(l*l*lam*lam); 

if (errora_w2 < 0) 

        { 

        errora_w2 = -1 * errora_w2; 

        } 

errora_l = -(w2*w2-w1*w1)*(w2*w2-w1*w1)*pi*pi/(2*lam*lam*l*l*l); 

if (errora_l < 0) 

        { 

        errora_l = -1 * errora_l; 

        } 

errora = errora_w1*errorw1 + errora_w2*errorw2 + errora_l*errorl ; 
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errordelta_b = 2*b; 

if (errordelta_b < 0) 

        { 

        errordelta_b = -1 * errordelta_b ; 

        } 

errordelta_a = -4*c; 

if (errordelta_a < 0) 

        { 

        errordelta_a = -1 * errordelta_a; 

        } 

errordelta_c = -4*a; 

if (errordelta_c < 0) 

        { 

        errordelta_c = -1*errordelta_c ; 

        } 

errordelta = errordelta_b*errorb + errordelta_a*errora + 

errordelta_c*lam*lam*2*l*errorl/(4*pi*pi); 

errort1_a = (-b+sqrt(delta))/(2*a*a); 

if (errort1_a < 0) 

        { 

        errort1_a = -1 * errort1_a ; 

        } 

errort1_b = -1/(2*a); 

if (errort1_b < 0) 

        { 

        errort1_b = -1 * errort1_b ; 

        } 

errort1_delta = 1/(4*a*sqrt(delta)); 

if (errort1_delta < 0) 

        { 

        errort1_delta = -1 * errort1_delta; 

        } 

errort1 = errort1_b * errorb + errort1_a * errora + errort1_delta * 

errordelta; 

 if (t1>0) 

   { 

     w01 = sqrt(t1); 

     errorw01 = errort1/(2*sqrt(t1)); 

     cout <<"\n"; 

     cout << 

"******************************************************************\n" ; 

     cout <<"\n"; 

     cout << "Przewezenie wynosi " << w01 << " mm\n" ; 

     cout <<"Blad pomiaru przewezania wynosi " << errorw01 << " 

mm\n" ; 

     cout <<"\n" ; 

   } 

z1=sqrt(w1*w1-w01*w01)*(pi*w01/lam); 

errorz1_w1 = ((w1*w01*pi)/(lam*sqrt(w1*w1-w01*w01))); 

if (errorz1_w1 < 0) 

        { 

        errorz1_w1 = -1 * errorz1_w1; 

        } 

errorz1_w01 = (pi/lam)*(sqrt(w1*w1-w01*w01)-(w01*w01/sqrt(w1*w1-

w01*w01))); 

if (errorz1_w01 < 0 ) 
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        { 

        errorz1_w01 = -1 * errorz1_w01; 

        } 

errorz1 = errorz1_w1 * errorw1 + errorz1_w01 * errorw01 ; 

cout << "przewezenie znajduje sie w odleglosci "<<z1<<" mm od miej-

sca pomiaru w1\n" ; 

cout << "Blad pomiaru odleglosci przewezenia wynosi " <<errorz1<< " 

mm\n" ; 

while (!kbhit()); 

}   

   

   

   

   

A.2.  Program 2. 

#include <allegro.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

int main () 

{ 

{ 

int zielony, czerwony, fioletowy, niebieski,bialy,blekit; 

FILE *plik; 

allegro_init(); 

install_keyboard(); 

install_mouse(); 

install_timer(); 

set_color_depth(24); 

set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED,640,540,0,0); 

czerwony = makecol(255,0,0); 

zielony = makecol(0,255,0); 

niebieski = makecol (0,0,255); 

bialy = makecol (255,255,255); 

blekit = makecol(0,255,255); 

float pi,lam, dg, hg, wg0, wg1, wg2, wg3, xg1, xg2, xg3, sg1, sg2, 

sg4, sg6, tg, i; 

dg = 200; 

wg0 = 0.2; 

hg = 100; 

xg1 = 100; 

xg2 = 200; 

sg1 = 400; 

sg2 = 125.872; 

wg1 = 0.0587337; 

sg4 = -154.861; 

wg2 = 0.132619; 

xg3 = 300; 

sg6 = 444.018; 

wg3 = 0.129382; 

tg = 415; 

  

pi = 3.1415; 
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lam = 0.78e-3; 

//Wiazka  

float waist0,waist01; 

for(float odl0=0.0+hg;odl0<xg1+dg+hg;odl0++) 

    { 

    waist0 = 

wg0*sqrt((1+(((lam*odl0)/(pi*wg0*wg0))*((lam*odl0)/(pi*wg0*wg0))))); 

    putpixel(screen,50+odl0/5-hg/5,200+waist0*50,czerwony); 

    waist01 = -1*waist0; 

    putpixel(screen,50+odl0/5-hg/5,200+waist01*50,czerwony); 

    } 

for(float odl1=-sg2;odl1<-sg2+xg2;odl1++) 

    { 

    waist0 = 

wg1*sqrt((1+(((lam*odl1)/(pi*wg1*wg1))*((lam*odl1)/(pi*wg1*wg1))))); 

    putpixel(screen,50+sg2/5+sg1/5+odl1/5-

hg/5,200+waist0*50,czerwony); 

    waist01 = -1*waist0; 

    putpixel(screen,50+sg2/5+sg1/5+odl1/5-

hg/5,200+waist01*50,czerwony); 

    } 

for(float odl2=-sg4;odl2<-sg4+xg3;odl2++) 

    { 

    waist0 = 

wg2*sqrt((1+(((lam*odl2)/(pi*wg2*wg2))*((lam*odl2)/(pi*wg2*wg2))))); 

    putpixel(screen,50+sg1/5+sg4/5+xg2/5+odl2/5-

hg/5,200+waist0*50,czerwony); 

    waist01=-1*waist0; 

    putpixel(screen,50+sg1/5+sg4/5+xg2/5+odl2/5-

hg/5,200+waist01*50,czerwony); 

     } 

  

  for(float odl3=-sg6;odl3<tg+sg6+50;odl3++) 

        { 

        waist0 = 

wg3*sqrt((1+(((lam*odl3)/(pi*wg3*wg3))*((lam*odl3)/(pi*wg3*wg3))))); 

         putpixel(screen,50+xg2/5+xg3/5+sg1/5+sg6/5+odl3/5-

hg/5,200+waist0*50,czerwony);  

         waist01=-1*waist0; 

         putpixel(screen,50+xg2/5+xg3/5+sg1/5+sg6/5+odl3/5-

hg/5,200+waist01*50,czerwony); 

          } 

//soczewki    

line(screen,50+dg/5+xg1/5,100,50+dg/5+xg1/5,300,zielony);    

line(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/5,100,50+dg/5+xg1/5+xg2/5,300,zielony)

;  

line(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+xg3/5,100,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+xg3/5,

300,zielony); 

//strzalki do soczewkek 

line(screen,50+dg/5+xg1/5-10,100+180,50+dg/5+xg1/5,300,zielony); 

line(screen,50+dg/5+xg1/5+10,100+180,50+dg/5+xg1/5,300,zielony); 

line(screen,50+dg/5+xg1/5-10,100+20,50+dg/5+xg1/5,100,zielony); 

line(screen,50+dg/5+xg1/5+10,100+20,50+dg/5+xg1/5,100,zielony); 

line(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/5-

10,100+180,50+dg/5+xg1/5+xg2/5,300,zielony);  

 58



line(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+10,100+180,50+dg/5+xg1/5+xg2/5,300,z

ielony);  

line(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/5-

10,100+20,50+dg/5+xg1/5+xg2/5,100,zielony);  

line(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+10,100+20,50+dg/5+xg1/5+xg2/5,100,zi

elony);  

line(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+xg3/5-

10,100+180,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+xg3/5,300,zielony); 

li-

ne(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+xg3/5+10,100+180,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+xg3/5

,300,zielony); line(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+xg3/5-

10,100+20,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+xg3/5,100,zielony); 

li-

ne(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+xg3/5+10,100+20,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+xg3/5,

100,zielony); //MOTY 

line(screen,50+dg/5+1255/5-20,200-

20,50+dg/5+1255/5+20,200+20,blekit); 

line(screen,50+dg/5+1255/5-20,200+20,50+dg/5+1255/5+20,200-

20,blekit);  

line(screen,50+dg/5+1670/5-20,200-

20,50+dg/5+1670/5+20,200+20,blekit); 

line(screen,50+dg/5+1670/5-20,200+20,50+dg/5+1670/5+20,200-

20,blekit); 

   

textprintf(screen,font,50+dg/5+1255/5-10,225,blekit,"MOT 1"); 

textprintf(screen,font,50+dg/5+1670/5-10,225,blekit,"MOT 2");   

textprintf(screen,font, 10,10,bialy,"Program szuka ustawien dwoch 

lub trzech soczewek o znanych ogniskowych"); 

textprintf(screen,font, 10,25,bialy, "ktore spowoduja transformacje 

wiazki gaussowskiej do rozmiarow wymaganych "); 

textprintf(screen,font,10,40,bialy,"przy transporcie zimnych ato-

mow"); 

//line (screen,50,180,50,220,zielony); 

textprintf(screen,font,10,120,blekit,"swiatlowod"); 

line (screen,5,250,50+dg/5+xg1/5+xg2/5+xg3/5,250,blekit); 

line (screen,50+dg/5,245,50+dg/5,275,blekit); 

//line(screen,50+hg/5+dg/5,245,50+hg/5+dg/5,255,blekit); 

line(screen,50+dg/5+xg1/5,250,50+dg/5+xg1/5,255,blekit); 

line(screen,5,240,5,260,blekit); 

line(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/5,245,50+dg/5+xg1/5+xg2/5,255,blekit); 

line(screen,50+dg/5+xg1/5+xg2/+xg3/5,245,50+dg/5+xg1/5+xg2/+xg3/5,25

5,blekit); 

line(screen,50,150,50,255,blekit); 

textprintf (screen,font,20,280,blekit,"Poczatek profilu"); 

textprintf(screen,font,70,240,blekit,"d"); 

//textprintf(screen,font,100,240,blekit,"h"); 

textprintf(screen,font,100-5,240,blekit,"x1"); 

textprintf(screen,font,130-5,240,blekit,"x2"); 

textprintf(screen,font,180-5,240,blekit,"x3"); 

textprintf(screen,font,20,240,blekit,"h"); 

textprintf(screen,font,5,310,bialy,"h - odleglosc przewezenia od wy-

jscia ze swiatlowodu"); 

textprintf(screen,font,5,325,bialy,"d - odleglosc wyjscia ze swia-

tlowodu do poczatku profilu"); 

textprintf(screen,font,5,340,bialy,"x1 - odleglosc pierwszej soczew-

ki od poczatku profilu"); 
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textprintf(screen,font,5,355,bialy,"x2 - odleglosc drugiej soczewki 

od pierwszej"); 

textprintf(screen,font,5,370,bialy,"x3 - odleglosc trzeciej soczewki 

od pierwszej"); 

float k, f1, f2, s1, w1, step1,m1,m2,m3,w02,w03,x,y, s2, s3, s4,z0, 

z2,z3,s5,s6,f3,w04,a,b,d,p1,p2,p3,w0,h ; 

float l ; 

double w ; 

 cout <<"Program szuka ustawien soczewek o znanych ogniskowych\n"; 

 cout<<"ktore spowoduja transformacje wiazki gaussowskiej\n" ; 

 cout<<"do rozmiarow wymaganych przy transporcie zimnych atomow\n"; 

 cout<<"\n"; 

 cout<<"Podaj dla ilu soczewek 2 lub 3 chcesz ustalic polozenia \n"; 

 cin >> k; 

 if (k==3) 

 { 

cout << "Podaj ogniskowa pierwszej soczewki w milimetrach f1 : " ; 

cin >> f1; 

cout <<"Podaj ogniskowa drugiej soczewki w milimetrach f2: " ; 

cin >>f2; 

cout<<"Podaj ogniskowa trzeciej soczewki w milimetrach f3: " ; 

cin>>f3; 

cout<<"\n"; 

cout<<"Podaj odleglosc od profilu w jakiej znajduje sie\n" 

    <<"wyjscie ze swiatlowodu w mm: "; 

cin>>d; 

cout<<"Podaj wielkosc przewezenia na wejsciu w0: "; 

cin>>w0; 

cout<<"Podaj odleglosc przewezenia na wejsciu od wyjscia ze swiatlo-

wodu\n"; 

cout<<"(jezeli wiazka wychodzaca jest zbiezna podaj wartosc ze zna-

kiem ujemnym): " ; 

cin>>h; 

cout<<"Podaj krok o jaki chcesz zmieniac ustawienia soczewek w mili-

metrach: "; 

cin>>step1; 

cout<<"********************************************************\n"; 

p1 = 0; 

a=0; 

b=0; 

z0 = (3.1415*w0*w0)/0.78e-3; 

        do 

        { 

        s1 = d+h+p1; 

        //Propagacja przez pierwsza soczewke 

        // s1 - odleglosc przewezenia przed soczewka 

        // s2 - odleglosc przewezenia za soczewka 

        // w02 - wielkosc przewezenia 

        s2 = (f1*(s1*(s1-f1)+(z0*z0)))/(s1*(s1-f1)+(z0*z0)-f1*(s1-

f1)); 

        m1 = 1/sqrt((1-(s1/f1))*(1-(s1/f1))+((z0/f1)*(z0/f1))); 

        w02=w0*m1; 

        z2=z0*m1*m1; 

        // Zmiana ustawienia pierwszej soczewki 

        x=p1+step1; 

                do 
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                { 

                //Propagacja przez druga soczewke 

                //s3 - odleglosc przewezenia przed soczewka 

                // s4 - odleglosc przewezenia za soczewka 

                //w03 - wielkosc przewezenia 

                s3=x-p1-s2; 

                s4 = (f2*(s3*(s3-f2)+(z2*z2)))/(s3*(s3-f2)+(z2*z2)-

f2*(s3-f2)); 

                m2 = 1/sqrt((1-(s3/f2))*(1-

(s3/f2))+((z2/f2)*(z2/f2))); 

                w03=w02*m2; 

                z3=z2*m2*m2; 

                //Zmiana ustawienia drugiej soczewki 

                y=x+step1; 

                do 

                { 

                //Propagacja przez trzecia soczewke 

                //s5 - odleglosc przewezenia przed soczewka 

                //s6 - odleglosc przewezenia za soczewka 

                //w04 - wielkosc przewezenia 

                s5=y-(s4+x); 

                s6 = (f3*(s5*(s5-f3)+(z3*z3)))/(s5*(s5-f3)+(z3*z3)-

f3*(s5-f3)); 

                m3 = 1/sqrt((1-(s5/f3))*(1-

(s5/f3))+((z3/f3)*(z3/f3))); 

                w04=w03*m3; 

                p2 = x - p1; 

                p3= y - x; 

            //Sprawdzenie warunkow jakie ma spelniac wiazka przed 

wejsciem do pulapek 

            //warunki dla bledu w=0.001 wokol w = 0.046, l wokol 

1048 + d o 1 

                        if 

((w04<0.047&&w04>0.045)&&((y+s6)<1049&&(y+s6)>1047)&&(p1>=180)&&(p2>60)&

&(p3>60)) 

                        { 

                        cout<<"\n"; 

                        cout<<"Odleglosc pierwszej soczewki od po-

czatku profilu wynosi "<<p1<<" mm\n" ; 

                        cout<<"Odleglosc drugiej soczewki od poczat-

ku profilu wynosi "<<x<<" mm\n" ; 

                        cout<<"Odleglosc trzeciej soczewki od po-

czatku profilu wynosi "<<y<<" mm\n" ; 

                        l= 1255-y-s6; 

                        //Obliczenie rozmairow wiazki w gornej pu-

lapce 

                        w = w04*sqrt((1+(((0.78e-

3*l)/(3.1415*w04*w04))*((0.78e-3*l)/(3.1415*w04*w04))))); 

                        cout << "\n" ; 

                        cout << "Szukana szerokosc wiazki w centrum 

pulapki to " 

                                << w << "mm\n" ; 

                        cout << " Przewezenie znajduje sie " 

                                << l <<" mm nad pulapka. Wynoi ono 

"<<w04<<" mm\n"; 

                        l = l+415; 
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                        //Obliczenie wielkosci wiazki w dolnej pu-

lapce 

                        w = w04*sqrt((1+(((0.78e-

3*l)/(3.1415*w04*w04))*((0.78e-3*l)/(3.1415*w04*w04))))); 

                        cout <<"\n" ; 

                        cout << "Szerokosc wiazki w drugiej pulapce 

wynosi " 

                                << w << " mm\n" ; 

                        cout <<"\n" ; 

                        co-

ut<<"*******************************************************************

**********\n" ; 

                        a=a+1; 

                        } 

                        y=y+step1; 

                        b=b+1; 

                        }while (y<1070)  ; 

             //Zmaina ustawienia trzeciej soczewki 

             x=x+step1; 

         }while (x<1070); 

p1 = p1+step1 ; 

}while (p1<1070); 

if (a==0) 

        { 

        cout << "Nie ma takich ustawien\n" ; 

        } 

cout<<"Ilosc znalezionych polozen wynosi "<<a<<"\n" ; 

cout<<"Ilosc wszystkich mozliwych polozen wsrod ktorych nastapilo 

szukanie polozen\n"<<" optymalnych wynosi "<<b<<"\n"; 

} 

if(k==2) 

{ 

        cout << "Podaj ogniskowa pierwszej soczewki w milimetrach 

f1: " ; 

        cin >> f1; 

        cout <<"Podaj ogniskowa drugiej soczewki w milimetrach f2: " 

; 

        cin >>f2; 

        cout<<"Podaj odleglosc od profilu w jakiej znajduje sie\n" 

                <<"wyjscie ze swiatlowodu w mm: "; 

        cin>>d; 

        cout<<"Podaj wielkosc przewezenia na wejsciu w0: "; 

        cin>>w0; 

        cout<<"Podaj odleglosc przewezenia na wejsciu od wyjscia ze 

swiatlowodu\n"; 

        cout<<"(jezeli wiazka wychodzaca jest zbiezna podaj wartosc 

ze znakiem ujemnym): " ; 

        cin>>h; 

        cout<<"Podaj krok o jaki chcesz znieniac polozenie soczewek 

w milimetrach: "; 

        cin>>step1; 

cout<<"********************************************************\n"; 

p1 = 0; 

a=0; 

b=0; 
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z0 = (3.1415*w0*w0)/0.78e-3; 

        do 

        { 

        s1 = d+h+p1; 

        //Propagacja przez pierwsza soczewke 

        // s1 - odleglosc przewezenia przed soczewka 

        // s2 - odleglosc przewezenia za soczewka 

        // w02 - wielkosc przewezenia 

        s2 = (f1*(s1*(s1-f1)+(z0*z0)))/(s1*(s1-f2)+(z0*z0)-f2*(s1-

f2)); 

        m1 = 1/sqrt((1-(s1/f2))*(1-(s1/f2))+((z0/f2)*(z0/f2))); 

        w02=w0*m1; 

        z2=z0*m1*m1; 

        //Zmiana polozenia poerwszej soczewki 

        x=p1+step1; 

                do 

                 { 

                //Propagacja przez druga soczewke 

                //s3 - odleglosc przewezenia przed soczewka 

                // s4 - odleglosc przewezenia za soczewka 

                //w03 - wielkosc przewezenia 

                s3=x-p1-s2; 

                 s4 = (f2*(s3*(s3-f2)+(z2*z2)))/(s3*(s3-f2)+(z2*z2)-

f2*(s3-f2)); 

                 m2 = 1/sqrt((1-(s3/f2))*(1-

(s3/f2))+((z2/f2)*(z2/f2))); 

                 w03=w02*m2; 

                 z3=z2*m2*m2; 

                 p2 = x - p1; 

           //Sprawdzenie warunkow jakie ma spelniac wiazka przed 

wejsciem do pulapek 

           //warunki dla bledu w=0.001 wokol w = 0.046, l wokol 1757 

o 1 

                if 

((w03<0.047&&w03>0.045)&&((y+s4)<1758&&(y+s4)>1756)&&(p1>=180)&&(p2>60)) 

                { 

                cout << "Odleglosc od drugiej soczewki w jakiej 

znajduje sie przewezenie to " 

                        << s4 << " mm\n" ; 

                cout << "Przewezenie wynosi " << w03 << "milime-

trow\n" ; 

                 cout<<"\n"; 

                 cout<<"Odleglosc pierwszej soczewki wynosi "<<p1<<" 

mm\n" ; 

                 cout<<"Odleglosc drugiej soczewki wynosi "<<x<<" 

mm\n" ; 

                 l= 1255-x-s4; 

                 //Obliczanie wielkosci wiazki w gornej pulapce 

                 w = w03*sqrt((1+(((0.78e-

3*l)/(3.1415*w03*w03))*((0.78e-3*l)/(3.1415*w03*w03))))); 

                 cout << "\n" ; 

                 cout << "Szukana szerokosc wiazki w centrum pulapki 

to " 

                        << w << "mm\n" ; 

                 cout << " Przewezenie znajduje sie " 

                        << l <<" mm nad pulapka\n"; 
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                 //Obliczenie wielkosci wiazki w dolnej pulapce 

                 l = l+415; 

                 w = w03*sqrt((1+(((0.78e-

3*l)/(3.1415*w03*w03))*((0.78e-3*l)/(3.1415*w03*w03))))); 

                 cout <<"\n" ; 

                 cout << "Szerokosc wiazki w drugiej pulapce wynosi 

" 

                        << w << " mm\n" ; 

                 

cout<<"***********************************************\n" ; 

                 a=a+1; 

                 } 

        b=b+1; 

        //Zmaina polozenia drugiej soczewki 

        x=x+step1; 

        }while (x<1070); 

p1 = p1+step1 ; 

}while (p1<1070); 

if (a==0) 

        { 

        cout << "Nie ma takich ustawien\n" ; 

        } 

cout<<"Ilosc znalezionych polozen wynosi "<<a<<"\n" ; 

cout<<"Ilosc wszystkich mozliwych polozen wsrod ktorych nastapilo 

szukanie polozen\n"<<" optymalnych wynosi "<<b<<"\n"; 

} 

}while (!kbhit()); 

} 

END_OF_MAIN(); 

A.3. Program 3. 

#include <allegro.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <conio.h> 

#include<iostream.h> 

int main() 

{ 

float pi; 

float lam ; 

float s1,f1,s2,x1,w1,m,d,w0,h,z0 ; 

float errord, errorw0, errorh, errorx, errorz0, errors1; 

pi = 3.1415; 

lam = 0.78e-3; 

    cout<<"Program pozwala obliczyc paramtry wiazki gaussowskiej wy-

chodzacej\n"; 

    cout<<"ze swiatlowodu, transformowanej przez uklad trzech socze-

wek\n" ; 

    cout<<"Mozesz dobrac dowolnie polozenie soczewek i ich ognisko-

we\n" ; 

    cout<<"\n"; 

    //cout <<"Suma odleglosci pierwszej soczewki od stolu i drugiej 

soczewki od\n"; 

    //cout<<"pierwszej nie moze przekraczac 350 mm\n" ; 

    cout<<"Podaj odleglosc wyjscia swiatlowodu od profilu d: " ; 
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    cin >> d; 

    cout<<"Podaj blad pomiaru d w mm: "; 

    cin >> errord; 

    cout<<"Podaj wielkosc przewezenia na wejsciu w mm w0: "; 

    cin >> w0 ; 

    cout <<"Podaj blad pomiaru w0: "; 

    cin >> errorw0; 

    cout<<"Podaj odleglosc w jakiej znajduje sie przewezenie od wyj-

scia ze swiatlowodu\n"; 

    cout<<"(jezeli wiaka wychodzaca ze swiatlowodu jest zbiezna po-

daj wartosc\n"; 

    cout<<" ze znakiem ujemnym)\n"; 

    cout<<" h w mm: "; 

    cin>> h ; 

    cout << "Podaj blad pomiaru h w mm: "; 

    cin >> errorh ; 

    cout <<"Podaj odleglosc od stolu w mm, w ktorej znajduje sie 

pierwsza soczewka : "; 

    cin >> x1 ; 

    cout <<"Podaj ogniskowa soczewki w mm : "; 

    cin >> f1 ; 

    cout<<"Podaj blad pomiaru x1(taki sam dla wszystkich soczewek) w 

mm: "; 

    cin >> errorx ; 

    z0 = (pi*w0*w0)/lam; 

    errorz0 = 2*w0*pi*errorw0/lam; 

    float s3,s4,z1,w2,f2,m1,x2 ; 

    float errors2_s1,errors2_z0, errorm, errorw1, errors2, er-

rorm_s1, errorm_z0; 

    cout << "Podaj odleglosc drugiej soczewki od pierwszej w mm : "; 

    cin >> x2 ; 

    cout << "Podaj ogniskowa drugiej soczewki w mm : "; 

    cin >> f2; 

     if (x1+x2>1040) 

     { 

          do 

          { 

             cout << "Podane odleglosci sa nieprawidlowe, podaj inne 

wielkosci\n" ; 

             cout << "Podaj odleglosc dla pierwszej soczewki w mm: " 

; 

             cin >> x1; 

             cout << "Podaj odleglosc dla drugiej soczewki w mm: " ; 

             cin >> x2; 

          } 

          while (x1+x2>1070); 

    } 

    s1 = x1 + h + d ; 

    errors1 = errorx + errorh + errord ; 

    s2 = (f1*(s1*(s1-f1)+(z0*z0)))/(s1*(s1-f1)+(z0*z0)-f1*(s1-f1)); 

     

    cout<<"\n"; 

    cout<< "Odleglosc przewezenia za pierwsza soczewka wynosi s2 

"<<s2<<" mm\n"; 
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    errors2_s1 = ( f1*(2*s1-1)*( (s1-f1)*(s1-f1)+z0*z0 ) - 2*(s1-

f1)*f1*( s1*(s1-f1)+z0*z0) )/( ((s1-f1)*(s1-f1)+z0*z0)*((s1-f1)*(s1-

f1)+z0*z0) ); 

    if (errors2_s1<0) 

    { 

        errors2_s1=-1*errors2_s1; 

    } 

     

  errors2_z0 = (2*z0*f1*((s1-f1)*(s1-f1)+z0*z0)-2*z0*f1*( s1*(s1-

f1)+z0*z0))/(((s1-f1)*(s1-f1)+z0*z0)*((s1-f1)*(s1-f1)+z0*z0)); 

    if(errors2_z0<0) 

    { 

        errors2_z0 = -1* errors2_z0; 

    } 

     

    errors2 = errors2_s1*errors1+errors2_z0*errorz0; 

     

     

    m = 1/sqrt((1-(s1/f1))*(1-(s1/f1))+((z0/f1)*(z0/f1))); 

     

    errorm_s1 = (1/sqrt(((1-(s1/f1))*(1-

(s1/f1))+(z0/f1)*(z0/f1))*((1-(s1/f1))*(1-(s1/f1))+(z0/f1)*(z0/f1))*((1-

(s1/f1))*(1-(s1/f1))+(z0/f1)*(z0/f1))))*(1-(s1/f1))*(1/f1); 

    if (errorm_s1 < 0) 

     

   

      { 

      errorm_s1 = -1*errorm_s1; 

      } 

    errorm_z0 = (1/sqrt(((1-(s1/f1))*(1-

(s1/f1))+(z0/f1)*(z0/f1))*((1-(s1/f1))*(1-(s1/f1))+(z0/f1)*(z0/f1))*((1-

(s1/f1))*(1-(s1/f1))+(z0/f1)*(z0/f1))))*(z0/(f1*f1)); 

    errorm = errorm_s1*errors1+errorm_z0*errorz0; 

    w1 = w0 * m; 

    errorw1 = m*errorw0+w0*errorm; 

    cout << "\n" ; 

    

    cout << "Przewezenie za pierwsza wiazka wynosi w1 " 

        << w1 << " mm\n" ; 

  

 float errors3, errorz1,errors4_s3, errors4_z1, errors4, errorm1, 

errorm1_s3, errorm1_z1, errorw2; 

  

   s3 = x2 - s2; 

   errors3 = errorx +errors2 ; 

                

   z1 = z0*m * m ; 

   errorz1 = z0*2*m*errorm+m*m*errorz0; 

                

   s4 = (f2*(s3*(s3-f2)+(z1*z1)))/(s3*(s3-f2)+(z1*z1)-f2*(s3-f2)); 

    

     errors4_s3 = ( f1*(2*s3-1)*( (s3-f2)*(s3-f2)+z1*z1 ) - 2*(s3-

f2)*f2*( s3*(s3-f2)+z1*z1) )/( ((s3-f2)*(s3-f2)+z1*z1)*((s3-f2)*(s3-

f2)+z1*z1) ); 

    if (errors4_s3<0) 
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    { 

        errors4_s3=-1*errors4_s3; 

    } 

     

  errors4_z1 = (2*z1*f2*((s3-f2)*(s3-f2)+z1*z1)-2*z1*f2*( s3*(s3-

f2)+z1*z1))/(((s3-f2)*(s3-f2)+z1*z1)*((s3-f2)*(s3-f2)+z1*z1)); 

    if(errors4_z1<0) 

    { 

        errors4_z1 = -1* errors4_z1; 

    } 

     

    errors4 = errors4_s3*errors3+errors4_z1*errorz1; 

     

       

      m1 = 1/sqrt((1-(s3/f2))*(1-(s3/f2))+((z1/f2)*(z1/f2))); 

     

    errorm1_s3 = (1/sqrt(((1-(s3/f2))*(1-

(s3/f2))+(z1/f2)*(z1/f2))*((1-(s3/f2))*(1-(s3/f2))+(z1/f2)*(z1/f2))*((1-

(s3/f2))*(1-(s3/f2))+(z1/f2)*(z1/f2))))*(1-(s3/f2))*(1/f2); 

    if (errorm1_s3 < 0) 

  

      { 

      errorm1_s3 = -1*errorm1_s3; 

      } 

    errorm1_z1 = (1/sqrt(((1-(s3/f2))*(1-

(s3/f2))+(z1/f2)*(z1/f2))*((1-(s3/f2))*(1-(s3/f2))+(z1/f2)*(z1/f2))*((1-

(s3/f2))*(1-(s3/f2))+(z1/f2)*(z1/f2))))*(z1/(f2*f2)); 

    errorm1 = errorm1_s3*errors3+errorm1_z1*errorz1; 

    w2 = w1 * m1; 

    errorw2 = m1*errorw1+w1*errorm1; 

     

     

    cout << "\n" ; 

    cout << "Odleglosc od drugiej soczewki w jakiej znajduje sie 

przewezenie to s4 " 

        << s4 << " mm\n" ; 

   

    cout << "Przewezenie za druga soczewka wynosi w2 " 

         << w2 << " mm\n" ; 

    //cout << "Blad pomiaru przewezenia wynosi "<<errorw2<<" mm\n" ; 

   //cout<<"to jest m1 * errorw1 " <<m1<<" * "<<errorw1<<" + w1 * 

errorm1 "<<w1<<" * "<<errorm1<<"\n"; 

                 

                           

    float s5,w3,f3,m2,s6,z2,x3; 

    cout << "\n" ; 

    cout << "Podaj odleglosc trzeciej soczewki od drugiej w mm : "; 

    cin >> x3 ; 

     if (x3> 1070 -(x1+x2)) 

     { 

          do 

          { 

               cout << "Podana odleglosc jest zbyt duza, podaj inna 

: "; 

               cin >> x3; 

          } 
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          while (x3>1070 -(x1+x2)); 

     } 

     cout << "Podaj ogniskowa trzeciej soczewki w mm : "; 

     cin >> f3; 

     float errors5, errorz2, errors6_s5, errors6_z2, errors6, er-

rorm2, errorm2_s5, errorm2_z2,  errorw3; 

      

     s5 = x3 - s4; 

     errors5 = errorx + errors4 ; 

     z2 = z1*m1*m1; 

     errorz2 = m1*m1*errorz1+2*m1*z1*errorm1; 

     s6 = (f3*(s5*(s5-f3)+(z2*z2)))/(s5*(s5-f3)+(z2*z2)-f3*(s5-f3)); 

   

                 

     errors6_s5 = ( f3*(2*s5-1)*( (s5-f3)*(s5-f3)+z2*z2 ) - 2*(s5-

f3)*f3*( s5*(s5-f3)+z2*z2) )/( ((s5-f3)*(s5-f3)+z2*z2)*((s5-f3)*(s5-

f3)+z2*z2) ); 

    if (errors6_s5<0) 

    { 

        errors6_s5=-1*errors6_s5; 

    } 

     

  errors6_z2 = (2*z2*f3*((s5-f3)*(s5-f3)+z2*z2)-2*z2*f3*( s5*(s5-

f3)+z2*z2))/(((s5-f3)*(s5-f3)+z2*z2)*((s5-f3)*(s5-f3)+z2*z2)); 

    if(errors6_z2<0) 

    { 

        errors6_z2 = -1* errors6_z2; 

    } 

     

       

    errors6 = errors6_s5*errors5+errors6_z2*errorz2; 

                 

                 

                 

    if (s6>180+1070-x1-x2-x3) 

    { 

        do  

        { 

                cout<< "Podana ogniskowa jest nieprawidlowa, podaj 

inna : "; 

                cin >> f3; 

                s6 = (f3*(s5*(s5-f3)+(z2*z2)))/(s5*(s5-f3)+(z2*z2)-

f3*(s5-f3)); 

        } 

        while  (s6>180+1070-x1-x2-x3); 

    } 

     

     

     

     

      m2 = 1/sqrt((1-(s5/f3))*(1-(s5/f3))+((z2/f3)*(z2/f3))); 

     

    errorm2_s5 = (1/sqrt(((1-(s5/f3))*(1-

(s5/f3))+(z2/f3)*(z2/f3))*((1-(s5/f3))*(1-(s5/f3))+(z2/f3)*(z2/f3))*((1-

(s5/f3))*(1-(s5/f3))+(z2/f3)*(z2/f3))))*(1-(s5/f3))*(1/f3); 

    if (errorm2_s5 < 0) 
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  // errorm_s1 = ((1-s1/f1)/f1)*(1/sqrt((1-(s1/f1))*(1-

(s1/f1))+((z0/f1)*(z0/f1))*(1-(s1/f1))*(1-(s1/f1))+((z0/f1)*(z0/f1))*(1-

(s1/f1))*(1-(s1/f1))+((z0/f1)*(z0/f1))));  

      { 

      errorm2_s5 = -1*errorm2_s5; 

      } 

    errorm2_z2 = (1/sqrt(((1-(s5/f3))*(1-

(s5/f3))+(z2/f3)*(z2/f3))*((1-(s5/f3))*(1-(s5/f3))+(z2/f3)*(z2/f3))*((1-

(s5/f3))*(1-(s5/f3))+(z2/f3)*(z2/f3))))*(z2/(f3*f3)); 

    errorm2 = errorm2_s5*errors5+errorm2_z2*errorz2; 

    w3 = w2 * m2; 

    errorw3 = m2*errorw2+w2*errorm2; 

   

             

    cout <<"\n"; 

    cout << "Odleglosc od trzeciej soczewki w jakiej znajduje sie 

przewezenie to s6 " 

        << s6 << " mm\n" ; 

   

                        

    cout << "Przewezenie za trzecia soczewka wynosi w3 " 

        << w3 << " mm\n" ; 

                 

    

    float l,w,t,errort, errorw, errorw_w4, errorw_t ; 

    double w4 ,wd, errorwd_w4, errorwd_t, errorwd; 

    l=1255-x1-x2-x3; 

    t=l-s6; 

    errort = 3*errorx+5+errors6; 

                 

    w4 = w3; 

    w = w4*sqrt((1+(((lam*t)/(pi*w4*w4))*((lam*t)/(pi*w4*w4))))); 

     

    errorw_w4 = -

2*(lam*t/(pi*w4*w4))*(lam*t/(pi*w4*w4))*(1/(1+(lam*t/(pi*w4*w4))*(lam*t/

(pi*w4*w4))))+sqrt(1+(lam*t/(pi*w4*w4)*(lam*t/(pi*w4*w4)))); 

    if (errorw_w4<0) 

        { 

         errorw_w4 = -1*errorw_w4; 

        } 

    errorw_t = (lam*0.73e-

3*t/(pi*pi*w4*w4*w4))*(1/sqrt(1+(lam*t/(pi*w4*w4))*(lam*t/(pi*w4*w4)))); 

    errorw = errorw_w4*errorw3+errorw_t*errort; 

    cout << "\n" ; 

    cout<< 

"*******************************************************\n"; 

    cout<<"\n" ; 

    cout << "Szukana szerokosc wiazki w centrum pulapki to " 

        << w << " mm\n" ; 

    cout <<"Blad pomiaru wielkosci wiazki wynosi "<<errorw<<" mm\n"; 

    

    cout << " Przewezenie znajduje sie " 

        << t <<" mm nad pulapka\n"; 

    cout << "Blad pomiaru odleglosci wynosi "<<errort<<" mm\n"; 

     

     t = t+415; 
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     errort = errort+5; 

     wd = w4*sqrt((1+(((lam*t)/(pi*w4*w4))*((lam*t)/(pi*w4*w4))))); 

     //errorwd_w4 = sqrt(1+t*lam/(pi*w4*w4))-

(4*t*t*lam*lam/(pi*pi*w4*w4*sqrt(1+(t*lam/(pi*w4*w4))*(t*lam/(pi*w4*w4))

))); 

    errorwd_w4 = -

2*(lam*z2/(pi*w4*w4)*(lam*z2/(pi*w4*w4)))*1/(sqrt((1+(((lam*t)/(pi*w4*w4

))*((lam*t)/(pi*w4*w4))))))+sqrt((1+(((lam*t)/(pi*w4*w4))*((lam*t)/(pi*w

4*w4)))));     

    if (errorwd_w4<0) 

    

          { 

          errorwd_w4 = -1*errorwd_w4; 

          } 

   errorwd_t = 

1/(sqrt(1+(t*lam/(pi*w4*w4))*(t*lam/(pi*w4*w4))))*(lam*lam*t/(pi*pi*w4*w

4*w4)); 

     errorwd = errorwd_w4*errorw3+errorwd_t*errort; 

                 

     cout <<"\n" ; 

     cout << "Szerokosc wiazki w drugiej pulapce wynosi " 

          << wd << " mm\n" ; 

     cout <<"Blad pomiaru wialkosci wiazki wynosi "<<errorwd<<" 

mm\n"; 

     

cout<<"*******************************************************\n";         

     float a, i, n ; 

     double  y, s, w5 ; 

     cout << "\n" ; 

     cout << "Masz mozliwosc sprawdzenia szerokosci wiazki w dowol-

nym miejscu\n"; 

     cout <<"\n" ; 

     cout << "Podaj ile razy chcesz sprawdzic szerokosc wiazki\n " ; 

     cout << "dla dowolnej odleglosci liczonej od podstawy stolu : " 

; 

     cin >> n ; 

     for(i=0 ; i<n; i=i+1) 

     { 

          cout <<"\n" ; 

          cout << "Podaj miejsce w ktorym chcesz sprawdzic wielkosc 

wiazki\n" ; 

          cout <<"(liczac od podstawy stolu) : " ; 

          cin >> a ; 

              if (a <= x1) 

                  { 

                      s = d + a + h; 

                      w5 = w0; 

                  } 

              else if ((a > x1) && (a <= (x1 + x2))) 

// a-x1 - odleglosc miejsca od pierwszej soczewki 

                        { 

                        if ((a-x1)>s2) 

                           { 

                           s =((a - x1)-s2); 

                           } 

                        else 
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                           { 

                      s=s2-(a-x1); 

                      } 

                       

                        w5 = w1; 

                        } 

        else if ((a > (x1 + x2)) && (a <= (x1+ x2 + x3))) 

                  { 

                   if ((a-x1-x2)>s4) 

                   { 

                   s =  ((a - x1 - x2)-s4); 

                   } 

                   else 

                   { 

                   s=s4-(a-x1-x2); 

  

                    } 

                     

                     w5 = w2; 

                      } 

                       

         else if (a > (x1 + x2 + x3)) 

          { 

            if ((a-x1-x2-x3)>s6) 

                          { 

                          s = ((a - x1 - x2 - x3)-s6); 

                          } 

                     else 

                       { 

                       s=s6-(a-x1-x2-x3); 

                       } 

                        

                       w5 = w3 ; 

                        } 

  y = w5*sqrt((1+(((lam*s)/(pi*w5*w5))*((lam*s)/(pi*w5*w5))))); 

  cout << "\n" ; 

  

    cout << "Szerokosc wiazki w zadanym miejscu wynosi  " 

        << y << "mm\n " ; 

    cout <<"\n" ; 

int zielony, czerwony, fioletowy, niebieski,bialy,blekit; 

FILE *plik; 

allegro_init(); 

install_keyboard(); 

install_mouse(); 

install_timer(); 

set_color_depth(24); 

set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED,640,540,0,0); 

czerwony = makecol(255,0,0); 

zielony = makecol(0,255,0); 

niebieski = makecol (0,0,255); 

bialy = makecol (255,255,255); 

blekit = makecol(0,255,255); 

//os x 

line(screen,5,450,600,450,bialy); 

line(screen,600-20,440,600,450,bialy); 
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line(screen,600-20,460,600,450,bialy); 

//os y 

line(screen,50,10,50,490,bialy); 

line(screen,40,10+20,50,10,bialy); 

line(screen,60,10+20,50,10,bialy); 

textprintf(screen,font,d/5+50-2,465,bialy,"0"); 

textprintf(screen,font,10,500,bialy,"wyjscie ze swiatlowodu"); 

textprintf(screen,font,d/5+10,480,bialy,"poczatek profilu"); 

textprintf(screen,font,d/5+50-2+50,465,bialy,"250"); 

textprintf(screen,font,d/5+50-2+100-5,465,bialy,"500"); 

textprintf(screen,font,d/5+50-2+150-5,465,bialy,"750"); 

textprintf(screen,font,d/5+50-2+200-7,465,bialy,"1000"); 

textprintf(screen,font,d/5+50-2+250-7,465,bialy,"1250"); 

textprintf(screen,font,d/5+50-2+300-7,465,bialy,"1500"); 

textprintf(screen,font,d/5+50-2+350-7,465,bialy,"1750"); 

textprintf(screen,font,580,465,bialy,"mm"); 

int i; 

  

textprintf(screen,font,5,200,bialy,"0"); 

textprintf(screen,font,5,200-25+2,bialy,"0.5"); 

textprintf(screen,font,5,200-50+2,bialy,"1"); 

textprintf(screen,font,5,200-75+2,bialy,"1.5"); 

textprintf(screen,font,5,200-100+2,bialy,"2"); 

textprintf(screen,font,5,200-125+2,bialy,"2.5"); 

textprintf(screen,font,5,200-150+2,bialy,"3"); 

textprintf(screen,font,5,200-185+2,bialy,"mm"); 

for(i=50+d/5;i<550;i+=10) 

    { 

    line(screen,i,445,i,455,bialy); 

    } 

for(i=50+d/5;i>50;i-=10) 

    { 

    line(screen,i,445,i,455,bialy); 

    }     

for (i=50+d/5;i<550;i+=50)     

    { 

    line(screen,i,440,i,460,bialy); 

    }  

for (i=50;i<450;i+=5) 

    { 

    line(screen,45,0+i,55,0+i,bialy); 

    }     

for (i=50;i<450;i+=25) 

    { 

    line(screen,40,0+i,60,0+i,bialy); 

    }     

 //soczewki    

line(screen,50+d/5+x1/5,100,50+d/5+x1/5,300,zielony);    

line(screen,50+d/5+x1/5+x2/5,100,50+d/5+x1/5+x2/5,300,zielony);  

line(screen,50+d/5+x1/5+x2/5+x3/5,100,50+d/5+x1/5+x2/5+x3/5,300,ziel

ony); 

//strzalki do soczewkek 

line(screen,50+d/5+x1/5-10,100+180,50+d/5+x1/5,300,zielony); 

line(screen,50+d/5+x1/5+10,100+180,50+d/5+x1/5,300,zielony); 

line(screen,50+d/5+x1/5-10,100+20,50+d/5+x1/5,100,zielony); 

line(screen,50+d/5+x1/5+10,100+20,50+d/5+x1/5,100,zielony); 
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line(screen,50+d/5+x1/5+x2/5-

10,100+180,50+d/5+x1/5+x2/5,300,zielony);  

line(screen,50+d/5+x1/5+x2/5+10,100+180,50+d/5+x1/5+x2/5,300,zielony

);  

line(screen,50+d/5+x1/5+x2/5-

10,100+20,50+d/5+x1/5+x2/5,100,zielony);  

line(screen,50+d/5+x1/5+x2/5+10,100+20,50+d/5+x1/5+x2/5,100,zielony)

;  

line(screen,50+d/5+x1/5+x2/5+x3/5-

10,100+180,50+d/5+x1/5+x2/5+x3/5,300,zielony); 

line(screen,50+d/5+x1/5+x2/5+x3/5+10,100+180,50+d/5+x1/5+x2/5+x3/5,3

00,zielony); 

line(screen,50+d/5+x1/5+x2/5+x3/5-

10,100+20,50+d/5+x1/5+x2/5+x3/5,100,zielony); 

line(screen,50+d/5+x1/5+x2/5+x3/5+10,100+20,50+d/5+x1/5+x2/5+x3/5,10

0,zielony); 

//MOTY 

line(screen,50+d/5+1255/5-20,200-20,50+d/5+1255/5+20,200+20,blekit); 

line(screen,50+d/5+1255/5-20,200+20,50+d/5+1255/5+20,200-20,blekit);  

line(screen,50+d/5+1670/5-20,200-20,50+d/5+1670/5+20,200+20,blekit); 

line(screen,50+d/5+1670/5-20,200+20,50+d/5+1670/5+20,200-20,blekit); 

for (i=0;i<600;i+=15) 

    { 

    putpixel(screen,50+d/5+1255/5,10+i,blekit); 

    } 

for (i=0;i<600;i+=15) 

     { 

         putpixel(screen,50+d/5+1670/5,10+i,blekit); 

     } 

       

   

textprintf(screen,font,50+d/5+1255/5-10,225,blekit,"MOT 1"); 

textprintf(screen,font,50+d/5+1670/5-10,225,blekit,"MOT 2");   

//Wiazka  

float waist0,waist01; 

for(float odl0=0.0+h;odl0<x1+d+h;odl0++) 

    { 

    waist0 = 

w0*sqrt((1+(((lam*odl0)/(pi*w0*w0))*((lam*odl0)/(pi*w0*w0))))); 

    putpixel(screen,50+odl0/5-h/5,200+waist0*50,czerwony); 

    waist01 = -1*waist0; 

    putpixel(screen,50+odl0/5-h/5,200+waist01*50,czerwony); 

    } 

for(float odl1=-s2;odl1<-s2+x2;odl1++) 

    { 

    waist0 = 

w1*sqrt((1+(((lam*odl1)/(pi*w1*w1))*((lam*odl1)/(pi*w1*w1))))); 

    putpixel(screen,50+s2/5+s1/5+odl1/5-h/5,200+waist0*50,czerwony); 

    waist01 = -1*waist0; 

    putpixel(screen,50+s2/5+s1/5+odl1/5-

h/5,200+waist01*50,czerwony); 

    } 

for(float odl2=-s4;odl2<-s4+x3;odl2++) 

    { 

    waist0 = 

w2*sqrt((1+(((lam*odl2)/(pi*w2*w2))*((lam*odl2)/(pi*w2*w2))))); 
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    putpixel(screen,50+s1/5+s4/5+x2/5+odl2/5-

h/5,200+waist0*50,czerwony); 

    waist01=-1*waist0; 

    putpixel(screen,50+s1/5+s4/5+x2/5+odl2/5-

h/5,200+waist01*50,czerwony); 

     } 

  

  for(float odl3=-s6;odl3<t+s6+50;odl3++) 

        { 

        waist0 = 

w3*sqrt((1+(((lam*odl3)/(pi*w3*w3))*((lam*odl3)/(pi*w3*w3))))); 

         putpixel(screen,50+x2/5+x3/5+s1/5+s6/5+odl3/5-

h/5,200+waist0*50,czerwony);  

         waist01=-1*waist0; 

         putpixel(screen,50+x2/5+x3/5+s1/5+s6/5+odl3/5-

h/5,200+waist01*50,czerwony); 

          } 

 for(int m=0;m<600;m+=15) 

  { 

  putpixel(screen,55+m,200,czerwony); 

   } 

  textprintf(screen,font,85,30,czerwony,"wielkosc wiazki w gornym 

MOT w mm %f",w); 

  textprintf(screen,font,450,30,czerwony,"blad w mm %f",errorw); 

textprintf(screen,font,85,50,czerwony,"Wielkosc wiazki w dolnym MOT 

w mm %f",wd); 

textprintf(screen,font,450,50,czerwony,"blad w mm %f",errorwd);  

    

    

 } 

while(!kbhit()); 

} 

END_OF_MAIN(); 

A.4. Program 4. 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

main () 

{ 

float w, w0, t, n, i ; 

float errorw0, errort, errorw_w0, errorw_t, errorw ; 

cout <<"Program pozwala obliczy wielkosc wiazki gaussowskiej w zada-

nym miejscu\n" ; 

cout<<"\n"; 

cout << "Podaj przewezenie wiazki w0 w mm: "; 

cin >> w0; 

cout<< "Podaj blad przewezenia w0 w mm: "; 

cin >> errorw0; 

cout<<"\n"; 

cout << "Podaj ilosc miejsc, w ktorych chcesz sprawdzic rozmiar 

wiazki: " ; 

cin >> n ; 

for (i=0 ; i<n; i=i+1) 

{ 

cout<<"\n"; 
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cout <<"Podaj odleglosc od przewezenia, w ktorej chcesz spraw-

dzic\n"; 

cout <<"rozmiar wiazki : "; 

cin >> t ; 

cout <<"Podaj blad polozenia w mm: " ; 

cin >> errort ; 

w = w0*sqrt((1+(((0.78e-3*t)/(3.1415*w0*w0))*((0.78e-

3*t)/(3.1415*w0*w0))))); 

errorw_w0 = sqrt(1+t*0.78e-3/(3.1415*w0*w0))-(4*t*t*0.78e-3*0.78e-

3/(3.1415*3.1415*w0*w0*sqrt(1+(t*0.78e-3/(3.1415*w0*w0))*(t*0.78e-

3/(3.1415*w0*w0))))); 

     if (errorw_w0<0) 

          { 

          errorw_w0 = -1*errorw_w0; 

          } 

     errorw_t = 1/(2*sqrt(1+(t*0.78e-3/(3.1415*w0*w0))*(t*0.78e-

3/(3.1415*w0*w0))))*(0.78e-3*0.78e-3*2*t/(3.1415*3.1415*w0*w0*w0)); 

     errorw = errorw_w0*errorw0+errorw_t*errort; 

cout <<"Wielkosc wiazki "<<t<<" mm od przewezenia wynosi "<<w<<" mm, 

blad " <<errorw<<" mm\n" ; 

} 

while (!kbhit()); 

} 
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