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poświęcony czas, cierpliwość i całoroczną opiekę
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Streszczenie

W niniejszej pracy magisterskiej opisuję przeprowadzony przeze mnie eksperyment,
polegający na spektroskopowej diagnostyce kinematyki ultrazimnej materii, którą
stanowią ochłodzone w pułapce magnetooptycznej do temperatury <100 µK atomy
85Rb. Idea tej diagnostyki opiera się na wykorzystaniu dwuwiązkowej spektroskopii
ramanowskiej ultrawysokiej zdolności rozdzielczej, która pozwala na rejestrację
tzw. rezonansów odrzutu. Ze względu na znaczne odstrojenie diagnostycznych
wiązek laserowych od rezonansu atomowego, ich wprowadzenie do pułapki magne-
tooptycznej nie zaburza jej pracy. Dzięki temu diagnostyka jest niedestruktywna
i może być prowadzona - tak jak w przypadku niniejszej pracy - we włączonej
pułapce. Stosowana przeze mnie metoda pozwala na bardzo precyzyjne odtworzenie
rozkładu pędu w dowolnym kierunku, wyznaczanym przez geometrię wiązek
diagnostycznych. W szczególności rezonanse odrzutu mogą zostać wykorzystane
do badania tzw. sieci optycznych.

W eksperymencie rejestrowałam widma absorpcji jednej z wiązek diagnostycz-
nych - przestrajanej wiązki próbkującej. Występowały w nich dwa przyczynki:
rezonanse odrzutu (pochodzące od swobodnych atomów) i rezonanse wibracyjne
(związane z atomami zlokalizowanymi w sieci optycznej). Na podstawie zarejestro-
wanych widm badałam rozkład prędkości atomów, ich temperaturę oraz współistnie-
nie frakcji atomów swobodnych i zlokalizowanych w sieciach optycznych. Potwier-
dziłam również hipotezę, że zarówno niezerowy dryf prędkości atomów w pułapce
jaki i obserwowana anizotropia rozkładu prędkości atomów są wynikiem nierówno-
wagi ciśnienia promieniowania wiązek pułapkujących. Badania przeprowadzone w
niniejszej pracy potwierdziły uniwersalność, dokładność, wysoką czułość oraz po-
wtarzalność stosowanej metody.
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Wstęp

Zimne atomy

Zainteresowanie mechanicznym oddziaływaniem światła na materię sięga
początków dwudziestego wieku. W 1933 r. zaowocowało ono doświadcze-
niem O. R. Frischa [5], w którym wiązka atomów sodu odchylana była za pomocą
światła rezonansowego. Doskonalenie metod i narzędzi służących do manipulacji
atomami do prowadziło w konsekwencji do powstania idei spowalniania atomów
przez oddziaływanie z promieniowaniem. Wynalezienie i rozwój laserów pozwolił
na realizację eksperymentalną tego pomysłu. Pierwsza pułapka magnetooptyczna
została zbudowana w 1985 r. przez Stevena Chu. Schłodzone w niej atomy osiągnęły
temperaturę około 240 µK. Wiele pionierskich eksperymentów z zimnymi atomami
przedstawiono w pracach [1, 2, 3, 4].
Intensywny rozwój technik chłodzenia i pułapkowania neutralnych atomów zaowo-
cował możliwością prowadzenia badań z pogranicza fizyki atomowej i fizyki fazy
skondensowanej. Zaobserwowano m.in grupowanie się atomów w lokalnych mini-
mach potencjału wytworzonego przez światło [6, 7]. Lokalizacja zimnych atomów
w tzw. sieciach optycznych umożliwia badanie uporządkowanych, periodycz-
nych struktur atomowych pozbawionych silnych oddziaływań krótkozasięgowych
występujących w kryształach. Potencjalne możliwości wykorzystania sieci optycz-
nych jako medium do kwantowego przetwarzania informacji, a w perspektywie
również do budowy komputera kwantowego, stanowi o wielkiej atrakcyjności badań
w tej dziedzinie fizyki. Techniki chłodzenia i pułapkowania atomów umożliwiły
osiągnięcie kondensatu Bosego-Einsteina [8, 9, 10], rozwój badań nad falami
materii, czy też zbudowanie ultraprecyzyjnych zegarów atomowych [11].

Schłodzone atomy stanowią bardzo pożądany obiekt badań spektroskopowych.
Gazowa próbka złożona z zimnych atomów jest zlokalizowana w małym obszarze
przestrzeni (o rozmiarach rzędu milimetrów), a dzięki niewielkim prędkościom ato-
mów, ich linie rezonansowe charakteryzują się zaniedbywalnie małym poszerzeniem
dopplerowskim. Również poszerzenie związane z czasem oddziaływania atomów ze
światłem, jest z tego samego powodu w próbce zimnych atomów, w porównaniu do
atomów w temperaturze pokojowej znacznie zmniejszone. W związku z powyższym
ośrodek schłodzonych atomów pozwala uzyskać bardzo dokładne wyniki spektro-
skopowe, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach metrologicznych. Niska
temperatura próbki zimnych atomów, nieosiągalna metodami innymi niż laserowe
chłodzenie, pozwala m.in badać zjawiska kwantowe w skali makroskopowej. O
unikalnym charakterze zimnych atomów świadczy fakt, że, poza laboratoriami, w
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przyrodzie nie występuje materia o podobnych właściwościach. Przy odpowiednio
niskich temperaturach długość fal materii w takim ośrodku staje się porównywalna
z odległościami międzyatomowymi, co prowadzi do kondensacji Bosego-Einteina.

Do badania zimnych atomów wykorzystywana jest spektroskopia w różnych od-
mianach (emisyjna, absorpcyjna, mieszania fal, ramanowska, braggowska), oddzia-
ływanie światła z zewnętrznymi stopniami swobody atomów oraz metody czasu
przelotu. Standardowo za pomocą metod spektroskopowych badamy strukturę
wewnętrznych stopni swobody atomów oraz jej modyfikację związaną z oddziaływa-
niem z różnymi polami zewnętrznymi. Oddziaływanie światła na zewnętrzne stopnie
swobody jest natomiast wykorzystywane głównie do diagnostyki kinetycznej i mani-
pulacji atomami. Metody te mogą zostać połączone, przykładem czego jest spektro-
skopia z wykorzystaniem tzw. rezonansów odrzutu (RIR, ang. Recoil-Induced Re-
sonances). Stanowi ona spektroskopową diagnostykę zewnętrznych stopni swobody
zimnych atomów. Jest to podstawowa metoda wykorzystywana w niniejszej pracy,
której celem były dalsze badania spektroskopowe ultrazimnej materii za pomocą me-
tod pomiarowych i diagnostycznych zaprezentowanych w pracach [18] i [19].

Plan pracy magisterskiej
Rozdział 1. niniejszej pracy przedstawia zagadnienia związane z chłodzeniem i
pułapkowaniem atomów oraz zasadą działania pułapki magnetooptycznej. Rozdział
ten zawiera również podstawowe informacje dotyczące spektroskopii ramanowskiej
oraz rejestrowanych w próbce zimnych atomów rezonansów odrzutu. W Rozdziale
1. podana jest również interpretacja tych rezonansów w przestrzeni położeń i
przestrzeni pędów.
Rozdział 2. koncentruje się na zagadnieniach związanych z lokalizacją zimnych
atomów w mikropotencjałach jednowymiarowej sieci optycznej. Przedstawiam
w nim charakterystykę jakościową jednowymiarowej sieci optycznej i przejść
ramanowskich zachodzących pomiędzy poziomami wibracyjnymi zlokalizowanych
w tej sieci atomów.
Rozdział 3. opisuje układ eksperymentalny, koncentrując się na tych jego cechach,
które umożliwiają prowadzenie badań przy użyciu spektroskopii ramanowskiej z
wiązkami laserowymi odstrojonymi od rezonansu.
W Rozdziale 4. przedstawiam uzyskane przeze mnie wyniki eksperymentalne wraz
z ich analizą i szczegółowym omówieniem.
Rozdział 5. stanowi podsumowanie uzyskanych wyników.

Praca zawiera również 3 dodatki, są to:
Dodatek A zawiera krótki opis metody wykorzystywanej do sprawdzenia stabilności
fazy wiązek ramanowskich.
Dodatku B przedstawia szczegółowo procedurę wymiany źródła rubidu, oraz
uzyskiwania ultrawysokiej próżni.
Dodatek C zawiera informacje dotyczące jakości otrzymywanych widm.
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Rozdział 1

Zjawisko odrzutu atomowego

1.1 Absorpcja i emisja fotonu związana z nią zmiana
pędu i energii kinetycznej atomu

W niniejszym rozdziale omówimy podstawy oddziaływania światła rezonansowego
z atomami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko przekazu energii i pędu
od pola świetlnego do atomu. Przekaz pędu i związana z nim zmiana pędu atomu
prowadzi do powstania tzw. siły spontanicznej, z jaką wiązka światła działa na
pozostające z nią w rezonansie atomy.

Atom w spoczynku

Jeżeli nie uwzględniamy ruchu atomu, rozpatrujemy tylko jego tzw. wewnętrzne
stopnie swobody – poziomy energetyczne.
Rozważmy atom dwupoziomowy. W stanie podstawowym |g〉 energia atomu wynosi
Eg, natomiast w stanie wzbudzonym |e〉 – Ee. Częstość rezonansowa atomu ω0 jest
zdefiniowana jako ω0 =

Ee−Eg

~ .
Jeżeli doprowadzimy do oddziaływania światła o częstości rezonansowej ω0 z ato-
mem znajdującym się w stanie |g〉, to atom w wyniku absorpcji fotonu zostanie wzbu-
dzony do stanu |e〉. Z zasady zachowania energii wynika, że

Eg + ~ω0 = Ee. (1.1)

W stanie |e〉 atom przebywa średnio przez czas τ, zwany czasem życia atomu w
stanie wzbudzonym. Odwrotność czasu życia Γ = 1/τ to szerokość naturalna stanu
|e〉 1.

Ze względu na skończoną szerokość poziomu |e〉, atom można wzbudzić także
światłem, którego częstość ω nie pokrywa się z częstością rezonansową atomu ω0.
Prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu charakteryzowanego przez parametry ω0

oraz Γ dane jest wzorem

Pabs ∼
(Γ/2)2

(ω − ω0)2 + (Γ/2)2 . (1.2)

1Dla 85Rb i stanu |e〉 = 5P3/2, τ = 26, 47 ns (wartość wyznaczona została w pracy [17])

3



Powyższa zależność jest słuszna dla małych natężeń światła laserowego, gdy praw-
dopodobieństwo absorpcji jest wprost proporcjonalne do natężenia światła. Prawdo-
podobieństwo absorpcji fotonu w zależności od częstotliwości lasera wzbudzającego
przedstawia rys. 1.1.

Rysunek 1.1: Prawdopodobieństwo absorpcji fotonu w zależności od częstości.

Atom w ruchu

Uwzględniając ruch atomu, musimy wprowadzić tzw. zewnętrzne stopnie swobody,
opisujące jego położenie i pęd. Wzbudzenie atomu do stanu |e〉 oznacza absorpcję
pojedynczego kwantu promieniowania – fotonu o częstości ω. Foton ma niezerowy
pęd

~p = ~~k, (1.3)

gdzie ~k – wektor falowy o zwrocie zgodnym z kierunkiem rozchodzenia się fali
świetlnej i długości proporcjonalnej do częstości fali: |k| = ω/c, c – prędkość światła
w próżni.
W takim przypadku ważna jest nie tylko zasada zachowania energii, ale również
zasada zachowania pędu. Równania opisujące te zasady maja postać:

~pi + ~~k = ~p f , (1.4)

Eg +
p2

i

2m
+ ~ω = Ee +

p2
f

2m
, (1.5)

przy czym pi, p f oznaczają pędu atomu odpowiednio przed i po akcie absorpcji,
natomiast m – masę atomu.

Przekaz pędu zachodzi tylko wtedy, gdy atom zaabsorbuje foton, czyli w pobliżu
rezonansu. Daleko od rezonansu prawdopodobieństwo absorpcji dąży asymptotycz-
nie do zera.
Załóżmy, że atom oddziałuje z wiązką atomową, którą możemy przedstawić jako
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zespół fotonów, z których każdy w akcie absorpcji przekazuje atomowi niezerowy
pęd. Podczas każdego aktu absorpcji fotonu (o energii równej energii wzbudzenia
atomu ~ω0) przekazywany jest atomowi pęd ~~k w kierunku zgodnym z kierunkiem
padającej wiązki laserowej (rys. 1.2). Wzbudzony atom emituje spontanicznie fo-
tony – średnio po czasie życia atomu w stanie wzbudzonym τ. Emisja spontaniczna
jest z dobrym przybliżeniem izotropowa, można więc założyć, że w każdym kie-
runku zachodzi z jednakowym prawdopodobieństwem. W związku z powyższym,
po wielu aktach absorpcja – emisja spontaniczna, wypadkowa siła działająca na atom
w wyniku przekazu pędu od fotonów emitowanych spontanicznie (efekt odrzutu)
uśrednia się do zera. W efekcie atomy „czują” tylko siłę związaną z przekazem pędu
w akcie absorpcji, a więc skierowaną w kierunku rozchodzenia się światła lasero-
wego. Siła ta nazywana jest siłą spontaniczną. Wartość siły spontanicznej zależy
od częstości wiązki laserowej ω, jej natężenia I, oraz od częstości rezonansowej
ω0 i szerokości naturalnej Γ przejścia, na którym wzbudzamy atom. Jest ona dana
zależnością o postaci analogicznej do prawdopodobieństwa zaabsorbowania fotonu
o częstości ω przez atom, którego częstość przejścia wynosi ω0, a szerokość natu-
ralna – Γ.

Rysunek 1.2: Zmiana pędu i energii atomu w wyniku absorpcji fotonu.

Dla dużych natężeń ważną rolę w emisji fotonów odgrywa emisja wymuszona:
jeżeli atom w stanie |e〉 przed emisją spontaniczną oddziała z fotonem rezonan-
sowym, może dojść do wymuszonego przejścia do stanu |g〉 z emisją fotonu w
kierunku fotonu wymuszającego. Jednak przekazy pędu podczas absorpcji i emisji
wymuszonej zachodzą w przeciwnych kierunkach, więc dokładnie się kompensują
(rys. 1.3), dlatego w takim przypadku siła ciśnienia promieniowania jest równa zero.

Podczas jednego aktu absorpcji (lub emisji) fotonu w temperaturze pokojowej
prędkość atomu zmienia się nieznacznie. Zmiana ta wynosi zaledwie kilka cm/s
przy prędkości atomów rzędu 102 m/s. Zatem aby zauważalnie zmniejszyć prędkość
atomu, musi zajść bardzo wiele aktów absorpcji. Pociąga to za sobą konieczność
stosowania światła o dużym natężeniu w odpowiednio wąskim przedziale spek-
tralnym. Warunek ten może być z powodzeniem spełniony dzięki zastosowaniu
dostrojonych do przejścia rezonansowego laserów.
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Rysunek 1.3: Proces emisji wymuszonej fotonu. Przekazy pędu podczas absorpcji
(patrz rys. 1.2) i emisji wymuszonej zachodzą w przeciwnych kierunkach – wynika
stąd brak siły spontanicznej.

Podsumowanie

Oddziaływanie atomu ze światłem sprzęga zewnętrzne i wewnętrzne stopnie swo-
body. Zmiana energii kinetycznej atomu jest związana ze zmianą jego pędu. Zjawi-
sko to – tzw. odrzut – wykorzystujemy przy chłodzeniu i pułapkowaniu atomów, a
także do manipulacji atomami i do spektroskopowego badania ich własności kine-
tycznych. To drugie zagadnienie jest tematem niniejszej pracy magisterskiej
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1.2 Zasada działania pułapki magnetooptycznej
(MOT) w oparciu o zjawisko odrzutu

1.2.1 Mechanizmy chłodzenia atomów
Chłodzenie dopplerowskie

Załóżmy, że na poruszający się z prędkością ~v atom o częstości rezonansowej ω0

pada wiązka laserowa o częstości ω i wektorze falowym ~k. W układzie spoczyn-
kowym atomu w wyniku efektu Dopplera światło to ma przesuniętą częstość ω′,
wynoszącą ω′ = ω − ~k · ~v. Przy założeniu, że atom porusza się przeciwnie do
propagacji wiązki laserowej (rys. 1.4), częstość ω′ = ω + k v > ω.

Rysunek 1.4: Idea chłodzenia dopplerowskiego.

Jeżeli prędkość atomu ~v jest taka, że ω + k v = ω0, wiązka laserowa jest w
rezonansie z przejściem atomowym. Prawdopodobieństwo absorpcji fotonu z
wiązki laserowej jest wtedy największe. Dla innych wartości prędkości atomu
prawdopodobieństwo absorpcji maleje, gdyż częstość przesunięta dopplerowsko
przestaje być dokładnie dopasowana do rezonansu. W wyniku wielu aktów absorpcji
fotonów na atom działa siła spontaniczna dana wzorem [15]

F(v) ∼
(Γ/2)2

(ω − ~k · ~v − ω0)2 + (Γ/2)2
. (1.6)

Rozważmy atom w polu dwóch przeciwbieżnych wiązek laserowych o częstości
ω oraz niezbyt dużym natężeniu. Siłę działającą na atom można traktować jako
złożenie sił pochodzących od obu wiązek. Dla światła laserowego dostrojonego do
częstości przejścia, ω = ω0, działające na atom siły znoszą się niezależnie od jego
prędkości. Jeżeli natomiast rozważymy światło laserowe nie będące w rezonansie z
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częstością przejścia, ω , ω0, działające na atom siły nie równoważą się poza przy-
padkiem gdy składowa prędkości~v w kierunku wiązek wynosi zero. Wypadkowa siła
działająca na atom w takim układzie będzie miała znak zależny od znaku prędkości
(rys.1.5) i dla częstości ω < ω0 (odstrojenie lasera od rezonansu w stronę niższych
częstości), będzie działała przeciwnie do kierunku prędkości atomu i doprowadzi
do spowolnienia atomu o kilka cm/s na każdy akt absorpcji. Dla grupy prędkości
z przedziału ( −|∆|/k, ∆/k ), wypadkowa siła jest w przybliżeniu proporcjonalna do
prędkości, ale przeciwnie do niej skierowana. Atom umieszczony w takiej konfigura-
cji wiązek laserowych zachowuje się jak w lepkiej cieczy i dlatego taką konfigurację
nazwano melasą optyczną.

Rysunek 1.5: Siły działające na atom w polu przeciwbieżnych wiązek laserowych,
odstrojonych poniżej rezonansu. Linie kropkowane przedstawiają siły pochodzące
od poszczególnych wiązek, natomiast linia ciągła przedstawia wypadkową siłę
działającą na atom. Dla pewnej grupy prędkości atomów wypadkowa siła jest pro-
porcjonalna do prędkości, lecz przeciwnie skierowana.

Wykorzystując ten mechanizm można spowolnić atomy, lecz nie można ich cał-
kowicie zatrzymać. Atomy będą miały niezerową dyspersję pędu, a co za tym idzie
niezerową temperaturę. Dzieje się tak dlatego, że po absorpcji fotonu następuje
spontaniczna i z dobrym przybliżeniem izotropowa reemisja. Związany z nią prze-
kaz pędu, a więc i siła, uśredniają się do zera po wielu aktach. Średnia prędkość
atomu jest równa zero, ale można łatwo wykazać, że w wyniku błądzenia przypad-
kowego spowodowanego emisją spontaniczną średnia z kwadratu prędkości jest już
różna od zera. Z teorii błądzenia przypadkowego, która dobrze opisuje ruch atomu
wynikający z przypadkowego charakteru emisji spontanicznej, wynika, że średnia
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ta, a co za tym idzie energia kinetyczna, rosną liniowo z czasem. Ponieważ, z dru-
giej strony, wynikająca z chłodzenia dopplerowskiego utrata energii kinetycznej w
czasie ma charakter ekspotencjalny, istnieje zatem minimalna temperatura do jakiej
możemy schłodzić atomy przy użyciu tego mechanizmu. Temperaturę tą nazywamy
temperaturą dopplerowską. Jej wartość otrzymujemy porównując szybkość proce-
sów chłodzenia i podgrzewania atomów (rys. 1.6) 2. Temperatura jaka ustala się w
chmurze zależy od natężenia światła i odstrojenia wiązek laserowych od rezonansu.
Dla optymalnie dobranych warunków wyraża się ona wzorem TDopp = ~Γ/2kB i jest
rzędu 100 µK.

Rysunek 1.6: Mechanizm chłodzenia dopplerowskiego – bilans energii.

W temperaturze pokojowej atomy 85Rb poruszają się z prędkością 295 m/s. Do chło-
dzenia wykorzystywane są lasery o długości fali λ = 780 nm. Teoretycznie do cał-
kowitego zatrzymania atomów potrzeba N aktów absorpcja – emisja spontaniczna,
w przypadku atomów 85Rb wynosi to

N =
λ

~
√

3kTm ≈ 50000. (1.7)

Biorąc pod uwagę czas życia atomów 85Rb w stanie wzbudzonym, τ = 26, 47 ns,
atomy po czasie około t = 2, 7 ms powinny zostać całkowicie zatrzymane. W wyniku
chłodzenia dopplerowskiego ich temperatura ustala się jednak na wartości TDopp =

143 µK.

2rachunek ten można znaleźć np. w pracy [15]
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Chłodzenie subdopplerowskie

Mechanizm chłodzenia atomów opisany w poprzednim rozdziale nazywamy
chłodzeniem spontanicznym lub dopplerowskim. Istnieją też inne mechanizmy
chłodzenia, które pozwalają osiągnąć temperatury poniżej granicy chłodzenia
dopplerowskiego. Wykorzystują one efekt przesuwania się poziomów w atomie
pod wpływem oddziaływania ze światłem laserowym (patrz Rozdział 2.). Wiemy
już z poprzedniego rozdziału, że atom znajdujący się w polu płaskiej fali świetlnej
nie doznaje zmiany prędkości po cyklu absorpcja – emisja wymuszona. Jednak gdy
występuje gradient natężenia światła lub polaryzacji, cykle takie mogą modyfikować
prędkość atomu. Mechanizmy te nazywamy chłodzeniem subdopplerowskim lub
chłodzeniem Syzyfa. Dowodem ich istnienia jest rutynowo mierzona w ekspe-
rymentach z zimnymi atomami temperatura znacznie poniżej granicy chłodzenia
dopplerowskiego. Temperatura „subdopplerowska” ustala się w chmurze zimnych
atomów dla niewielkich natężeń wiązek pułapkujących (w naszym przypadku
poniżej wartości I = 85 µW/mm2 patrz rozdział 4, strona 61).
W obszarze przecięcia się trzech par wiązek laserowych odpowiedzialnych za
chłodzenie atomów (wiązki te są parami ortogonalnie spolaryzowane i rozchodzą
się przeciwbieżnie, patrz (rys.1.9)), w wyniku ich interferencji tworzy się pe-
riodyczny gradient natężenia i polaryzacji światła. To właśnie występowanie
takiego periodycznego gradientu natężenia i polaryzacji, w którym poruszają się
atomy schłodzone „dopplerowsko”, umożliwia dalsze chłodzenie poniżej granicy
dopplerowskiej.

Ideę mechanizmu chłodzenia subdopplerowskiego wyjaśnię rozpatrując prosty
przypadek jednowymiarowy (wzoruję się na pracy [3]).
Rozpatrzmy dwie przeciwbieżne wiązki laserowe o tej samej częstości i wzajemnie
ortogonalnych polaryzacjach liniowych i załóżmy, że natężenia i fazy obu wiązek
są równe. Wiązki te interferują ze sobą, tworząc fale stojącą. Polaryzacja tej fali
zmienia się w sposób cykliczny, z kołowej na liniową, z okresem λ/2. W polu fali
stojącej poruszają się atomy, charakteryzowane strukturą poziomów Jg =

1
2 ; Je =

3
2 .

Ze względu na cykliczną zmianę polaryzacji, w zależności od miejsca przebywania
atomu w polu fali stojącej, różnie będą sprzęgane podpoziomy zeemanowskie tego
atomu. Skutkuje to przestrzenną modulacją przesunięć światłem podpoziomów
i tworzeniem się lokalnych minimów i maksimów energii potencjalnej. Energia
podpoziomów stanu podstawowego atomu zmienia się sinusoidalnie podczas prze-
mieszczania się atomu wzdłuż osi z (rys. 1.7). Atomy „wspinają się” z minimów
potencjału na maksima, poruszając się z niewielkimi prędkościami ~v. Gdy osiągną
maksimum, pompowanie optyczne sprawia, że trafiają znowu do minimów. Fotony
emitowane w tym procesie mają energię większą od fotonów absorbowanych o
wartość przesunięcia światłem podpoziomów w atomie. Atomy, kosztem energii
kinetycznej zyskują energię potencjalną. Nie odzyskują jednak energii kinetycznej
poprzez „staczanie się” ze wzgórza potencjału. W wyniku przepompowania optycz-
nego – tracą ją. Proces ten odbywa się cyklicznie, w związku z czym po pewnym
skończonym czasie temperatura atomów ustala się poniżej granicy dopplerowskiej.
Temperatura osiągana przez atomy poddane chłodzeniu subdopplerowskiemu zależy
od natężenia wiązek chłodzących. Przy optymalnie dobranych parametrach granica
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chłodzenia subdopplerowskiego wyznaczana jest przez odrzut atomów wynikający
ze spontanicznie emitowanych fotonów, który prowadzi do zwiększania ich energii
kinetycznej. Temperatura uzyskiwana w wyniku takiego procesu (dla przesunięcia
świetlnego podpoziomów rzędu zmiany energii atomu w wyniku odrzutu jednego
fotonu) wynosi

TS yzy f =
~2k2

2kBm
, (1.8)

gdzie dwójka w mianowniku wynika z uwzględnienia kinetycznego i potencjalnego
stopnia swobody. Dla atomów 85Rb teoretyczna granica chłodzenia subdopplerow-
skiego to TS yzy f = 184 nK.

Rysunek 1.7: Mechanizm chłodzenia subdopplerowskiego. Schemat pochodzi z
pracy [15].
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1.2.2 Mechanizm pułapkowania atomów

Samo schłodzenie atomów nie spowoduje ich zgromadzenia w określonym miejscu
w przestrzeni. Niezbędny jest mechanizm, który wyróżni miejsce pułapkowania
i spowoduje powstanie siły pułapkującej kierującej atomy do tego miejsca. Taki
efekt uzyskiwany jest dzięki wykorzystaniu pola magnetycznego, a ściślej – dzięki
przestrzennej niejednorodności rozszczepień zeemanowskich w niejednorodnym
polu magnetycznym.

Rozpatrzmy najprostszy przypadek – sytuację jednowymiarową. Niejednorodne
pole magnetyczne o symetrii kwadrupolowej wytwarzane jest przez parę cewek,
połączonych tak, że w każdej z nich prąd płynie w przeciwnym kierunku. Geo-
metria cewek dobrana jest tak, że pole ~B zeruje się w centrum pułapki (z = 0)
i liniowo zwiększa się wraz z oddalaniem się od centrum, zmieniając znak przy
przejściu przez punkt z = 0. Załóżmy, że atom który chcemy spułapkować ma dwa
poziomy: poziom dolny, o wypadkowym momencie pędu F = 0 i poziom górny
F′ = 1. W polu magnetycznym poziom F′ = 1 rozszczepi się na trzy podpoziomy
zeemanowskie |F′,m′f 〉: |1,−1〉, |1, 0〉, |1,+1〉. Wielkość tego rozszczepienia zależy
liniowo od wartości pola ~B i rośnie wraz ze zwiększaniem odległości od środka
układu współrzędnych. Światło lasera dostrojone do częstości rezonansowej i
spolaryzowane kołowo σ+ powoduje przejście do stanu wzbudzonego |1,+1〉, a
spolaryzowane σ− do stanu wzbudzonego |1,−1〉. W obszarze, w którym zwrot
pola ~B jest zgodny ze zwrotem osi kwantyzacji, czyli dla z > 0, podpoziom |1,−1〉
znajduje się poniżej podpoziomu |1,+1〉. Dla z < 0 sytuacja się odwraca.

Gdy częstość wiązek laserowych dobrana jest poniżej częstości rezonansowej i
odstrojenie wynosi ∆ < 0 sytuacja przedstawia się następująco:
Dla niewielkiego przesunięcia atomu z pozycji równowagi w stronę z > 0, wiązka
laserowa o polaryzacji σ− znajduje się bliżej rezonansu z przejściem do stanu
|1,−1〉. Wiązka ta jest skierowana w kierunku przeciwnym do osi kwantyzacji
dlatego siła optyczna działająca na atom skierowana jest do środka pułapki. Wiązka
o polaryzacji σ+ znajduje się dalej od rezonansu, w związku z czym pochodzące
od niej ciśnienie światła ma mniejszą wartość. Wypadkowa siła dąży więc do za-
wracania atomu do centrum pułapki. W przypadku przesunięcia atomu w kierunku
z < 0, rozumowanie przebiega analogicznie. Tylko dla położenia atomu z = 0
ciśnienia promieniowania obydwu wiązek równoważą się. Dzieje się tak ponieważ
B(z = 0) = 0. Tak więc dla z = 0 brak jest przesunięcia zeemanowskiego i oba
podpoziomy są jednakowo oddalone od rezonansu.

Opisany proces, wykorzystujący pole magnetyczne ~B o stałym gradiencie oraz
wiązki laserowe o przeciwnych polaryzacjach kołowych, pozwala na uwięzienie
atomu w obszarze wokół środka układu współrzędnych (przy czym środek układu
wyznaczony jest przez zerową wartość pola magnetycznego). Wykorzystując
opisany powyżej mechanizm pułapkowania atomów można zbudować pułapkę
działającą w trzech wymiarach [2]. W tym celu do pułapki jednowymiarowej należy
dodać dwie pary przeciwbieżnych, przeciwnie spolaryzowanych kołowo wiązek
laserowych, rozchodzących się z kierunków nawzajem prostopadłych (rys.1.9).
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Rysunek 1.8: Idea pułapkowania atomów w jednym wymiarze. (a) Wartość i zwrot
pola magnetycznego ~B w zależności od położenia atomu wzdłuż osi z. (b) Zeema-
nowskie rozszczepienie podpoziomów w polu ~B w kombinacji z odpowiednio spola-
ryzowanymi wiązkami laserowymi prowadzi do pułapkowania schłodzonych w me-
lasie optycznej atomów.
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Rysunek 1.9: Schemat ideowy trójwymiarowej pułapki magnetooptycznej.

Zapewnienie ciągłości chłodzenia dla atomu wielopoziomowego

Nasze rozważania teoretyczne, dotyczyły dwupoziomowego modelu atomu z pod-
poziomami zeemanowskimi i monochromatycznego promieniowania laserowego.
W rzeczywistości, pułapkowane atomy są wielopoziomowe, a laser ma skończoną
szerokość spektralną. Okazuje się, że w takim przypadku istnieje niezerowe praw-
dopodobieństwo deekscytacji ze stanu wzbudzonego do stanów nieoddziałujących
z polem pułapkującym. Aby zapewnić ciągłość pułapkowania, należy umieścić
pułapkę w polu dodatkowej wiązki, która przenosi atomy z powrotem do stanów
biorących udział w pułapkowaniu. Wiązkę tę nazywamy wiązką „repompującą”, a
jej rolę schematycznie przedstawia rys. 1.10.

Zerowanie pola magnetycznego dla z = 0

Aby zapewnić w obszarze pułapkowania zerowe pole magnetyczne, należy skom-
pensować magnetyczne pole ziemskie. Wykorzystywane są w tym celu dodatkowe
cewki, które w przeciwieństwie do cewek gradientowych zapewniają pole o wyso-
kiej jednorodności, regulowane w trzech ortogonalnych kierunkach.
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Rysunek 1.10: (a) Zasada działania lasera „repompujacego” na przykładzie struk-
tury nadsubtelnej linii D2

85Rb, (b) Sygnał spektroskopii nasyceniowej na przejściu
ze stanu F = 2. Rezonanse przy przejściach pomiędzy stanami Fg i Fe struktury nad-
subtelnej oznaczono w konwencji Fg − Fe, natomiast rezonanse krzyżowe pomiędzy
Fg − Fe i Fg − F′e jako co(FeF′e).
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1.2.3 Atom w pułapce jako oscylator harmoniczny
Ruch atomów w pułapce magnetooptycznej jest w przybliżeniu ruchem tłumionego
oscylatora harmonicznego. Siła działająca na atom w polu fali świetlnej jest
iloczynem pędu pojedynczego fotonu ±~~k i prawdopodobieństwa absorpcji Pabs.
Dla wiązki laserowej o wektorze falowym ~k i natężeniu I, odstrojonej o ∆ = ω − ω0

od rezonansu atomowego o szerokości Γ, wyrażenie na siłę można przedstawić jako

~F ≈
1
2

~ ~k Γ
I
I0

1 + 2 I
I0
+
(
∆
Γ

)2 , (1.9)

gdzie I0 jest tzw. natężeniem nasycenia, czyli natężeniem przy którym szerokość
naturalna Γ wzbudzonego przejścia poszerza się mocą do wartości

√
2Γ.

Zjawisko Dopplera, przesuwające częstość światła w układzie spoczynkowym
atomu o ~k · ~v, i obecność gradientu pola magnetycznego powodują, że całkowite
odstrojenie ∆ wiązki laserowej o częstości ωL od częstości rezonansowej ω0 wynosi

∆± = ωL − ω0 ± ~k · ~v − β z, (1.10)

gdzie
β =
µB

~
∂B
∂z

(mF gF − mF′ gF′). (1.11)

W równaniu 1.11 µB – oznacza magneton Bohra, gF – oznacza czynnik Landego
poziomu mF .

Wielkość β opisuje przesunięcie częstości przejścia w wyniki liniowego zjawiska
Zeemana dla struktury nadsubtelnej.

W przypadku jednowymiarowej pułapki wartość siły działającej na atom
poruszający się z szybkością, przy której można zaniedbać oddziaływanie z falą
stojącą pola pułapkującego, jest sumą dwóch sił pochodzących od przeciwbieżnych
wiązek laserowych. Gdy założymy, że atomy poruszają się wystarczająco wolno, tak
że ~k ·~v < Γ oraz że zeemanowskie przesunięcie częstości jest mniejsze od szerokości
przejścia ( β z < Γ), wyrażenie 1.9 można zapisać w postaci

F =
4~ k t(ωL − ω0)

Γ

I
I0

(
k v − β z

)
[
1 + 2 I

I0
+
(
2ωL−ω0

Γ

)2]2 , (1.12)

lub w postaci, która uwidacznia liniową zależność siły zarówno od prędkości
atomów jak i od położenia z:

F = −α v − κ z. (1.13)
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Wypadkowa siła działająca na atom ma więc postać siły oscylatora harmo-
nicznego tłumionego, w którym κ – stała sprężystości, a α – stała tłumienia. W
przypadku pułapki magnetooptycznej wielkości te zależą od natężenia i odstrojenia
wiązek pułapkujących.

Ograniczenia gęstości atomów w pułapce MOT

W pułapce magnetooptycznej znajduje się znacznie więcej niż jeden atom, a opis
wykorzystujący oscylator harmoniczny jest poprawny tylko dla bardzo małych
gęstości. Gdy chcemy rozważać ośrodek gęstszy optycznie musimy oprócz siły F
danej równaniem 1.13 uwzględnić dodatkowe siły działające na atomy w gęstym
ośrodku, a mianowicie:

• siłę ~FA, występującą w wyniku pojawienia się lokalnego braku równowagi sił
promieniowania, który jest efektem absorpcji wiązek przez chmurę atomów.

• siłę ~FR, pochodzącą od „uwięzienia promieniowania”. Siła ta przeciwdziała
siłom ~F i ~FA, zapobiegając kollapsowi chmury, a jednocześnie wprowadzając
ograniczenie na maksymalna gęstość atomów w chmurze. Siła ta wynika z
faktu reabsorpcji fotonów emitowanych spontanicznie przez atomu w chmu-
rze. Odrzut związany z taką reabsorpcją prowadzi do efektywnego odpychania
się atomów w gęstych chmurach.

Można wykazać [12], że siła ~FA dąży do kompresji chmury, a więc przyczynia
się do wzrostu gęstości zimnej próbki.

Równowaga omawianych powyżej sił wyznacza maksymalną gęstość atomów,
którą możemy uzyskać w pułapce magnetooptycznej:

~∇ · ( ~F + ~FA + ~FR) = 0 =⇒ nmax = cκ[2σabs(σ f − σabs)I∞]−1, (1.14)

gdzie κ – stała sprężystości pułapki (patrz równania 1.12 oraz 1.13), σabs – przekrój
czynny na absorpcję światła z wiązki chłodzącej, σ f – przekrój czynny na absorpcję
reemitowanych fotonów (na ogół σ f , σabs).

• Gdy gęstość zimnych atomów w chmurze n jest niewielka (do wielkości rzędu
105 atomów w pułapce), a promień chmury A ≈0.2 mm, wtedy n ≈2,4
×109 atomów/cm3. Dodawanie atomów do chmury prowadzi do wzrostu jej
gęstości, która przez cały czas opisywana jest rozkładem Gaussa.

• Powyżej 105 atomów w pułapce, wraz z wzrostem liczby atomów, wzrasta pro-
mień chmury, natomiast rozkład gęstości nie jest już rozkładem gaussowskim.
Dodawanie kolejnych atomów nie wpływa na gęstość chmury atomów.

Istnieje również ograniczenie na maksymalną gęstość atomów ze względu na
zderzenia atomów w pułapce. Wyróżniamy dwa typy zderzeń, które wpływają na
gęstość atomów:
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• zderzenia z atomami tła (∝ n),

• zderzenia pomiędzy zimnymi atomami (∝ n2).

Równanie opisujące zmiany gęstości w czasie ma postać

dn(t)
dt
= L − ζn(t) − κn2(t) (1.15)

gdzie: L – stała ładowania pułapki, ζ – stała zaniku pułapki w wyniku zderzeń z tłem,
κ – stała zaniku pułapki w wyniku zderzeń w pułapce.
Rozwiązaniem stacjonarnym równania 1.15 (t → ∞, dn/dt = 0) jest

nst = χ
( √

1 + 2L/χζ − 1
)

(1.16)

gdzie χ = ζ/2κ Należy jednak pamiętać, że powyższe rozważania zakładają ide-
alne warunki doświadczalne, m.in. precyzyjne wyjustowanie idealnie skolimowa-
nych wiązek. W związku z tym wydajność pułapkowania i chłodzenia jest na ogół
niższa, niż wynika to z teoretycznych rozważań. W przypadku przeprowadzanego
przeze mnie eksperymentu dążyłam do tego, by zawsze maksymalizować liczbę spu-
łapkowanych atomów, ponieważ od niej bezpośrednio zależy poziom i jakość reje-
strowanych sygnałów spektroskopii ramanowskiej.
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1.3 Odrzut w spektroskopii ramanowskiej

1.3.1 Spektroskopia ramanowska
Przejścia ramanowskie, które stanowią podstawę badań spektroskopowych prezen-
towanych w niniejszej pracy, polegają na sprzęganiu dwóch poziomów atomowych
za pomocą dwóch fotonów.

Załóżmy, że na ośrodek złożony z atomów o poziomach |1〉, |2〉 i |3〉 padają
dwie wiązki laserowe o częstościach ωpomp i ωpr, przecinając się w nim (rys. 1.11).
Załóżmy, że częstość jednej z wiązek, ωpomp, jest stała, natomiast przestrajana jest
częstość drugiej wiązki laserowej. Odstrojenie wiązek definiujemy jako różnicę ich
częstości δ = ωpr − ωpomp. Poziomy |1〉 i |2〉 mogą być np. podpoziomami stanu
podstawowego atomu. Częstość przejścia ze stanu |i〉 do | j〉 oznaczana jest ωi j, gdzie
i, j numerują kolejne poziomy, przy czym należy pamiętać że ω12 << ω13, ω23.
Jeżeli odstrojenie częstości wiązek laserowych pokryje się z częstością przejścia
pomiędzy stanami |1〉 i |2〉, czyli δ = ω12, zajdzie przejście ramanowskie polegające
na absorpcji jednego fotonu i emisji drugiego. W przypadku gdy częstości wiązek
są tak dobrane, że dokładnie pokrywają się z odpowiednimi częstościami przejścia
np. ωpomp = ω13 oraz ωpr = ω23, to proces przejścia ramanowskiego jest rezo-
nansowo wzmocniony poprzez poziom |3〉. Jeżeli istnieje niezerowe odstrojenie
∆ = ωpomp−ω13 = ωpr−ω23 (rys. 1.11), to prawdopodobieństwo przejścia maleje jak
1/∆. W takim razie obecność poziomu |3〉 nie jest konieczna, przejścia ramanowskie
zawsze będą zachodzić ze skończonym prawdopodobieństwem. Mówimy wtedy że
przejścia te zachodzą przez poziom wirtualny |v〉.

Procesy ramanowskie mogą przebiegać w dwóch kierunkach, przy czym zawsze

Rysunek 1.11: (a) przykładowa konfiguracja, (b) schemat przejść ramanowskich
sprzęgających dwa różne stany energetyczne atomu.

dominuje taki kierunek procesu, który „rozpoczyna się” od stanów liczniej obsadzo-
nych. Z tego wynika fakt, że zmiana natężenia wiązki emitowanej bądź absorbowa-
nej jest proporcjonalna do różnicy populacji sprzęganych poziomów. Wyróżniamy
trzy sytuacje:
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1. Proces stokesowski.
O procesie stokesowskim mówimy wtedy, gdy po oddziaływaniu z polem
wiązek laserowych atom przenosi się na wyższy poziom energetyczny, w
związku z czym wyemitowany foton ma energię mniejszą o różnicę energii
poziomów.

2. Proces antystokesowski.
Występuje w przypadku przeciwnym, czyli jeżeli przed oddziaływaniem z po-
lem wiązek laserowych atom znajdował się w stanie o większej energii, a od-
działywanie przenosi go na poziom o energii niższej. Energia wyemitowanego
fotonu jest większa od energii fotonu absorbowanego o różnicę energii pozio-
mów.

3. Rozpraszanie Rayleigha.
O rozpraszaniu Rayleigha mówimy wtedy, gdy poziomy pomiędzy którymi
zachodzi przejście ramanowskie mają tę samą energię. Częstotliwość fotonu
absorbowanego i częstotliwość fotonu emitowanego są zatem takie same. Roz-
praszanie Rayleigha jest więc, w przeciwieństwie do procesów stokestow-
skich, rozpraszaniem elastycznym.

W naszym przypadku naturalny jest fakt, że niżej leżą poziomy bardziej obsa-
dzone, dlatego dominuje rozpraszanie stokesowskie. Ze względu na wspomniany
powyżej fakt, że zmiany natężenia wiązek ramanowskich rosną, wraz ze wzrostem
różnicy populacji sprzęganych poziomów, procesy ramanowskie wykorzystywane są
do spektroskopii w takich ośrodkach, w których różnice populacji pomiędzy stanami
są wystarczająco duże. Mogą to być ośrodki z nierównowagowym rozkładem
populacji, powstałym w wyniku pompowania optycznego [21]. W przypadku
ramanowskiej diagnostyki stanów pędowych ośrodkiem takim są np. schłodzone i
spułapkowane atomy.

W rozdziale tym dyskutowane były przejścia ramanowskie i związana z nimi
zmiana energii atomu, ale atom podczas omawianego procesu doznaje także zmiany
pędu. Rozważając przejścia ramanowskie w kontekście zmiany pędu atomu, mó-
wimy że przejścia indukowane są pomiędzy dwoma różnymi stanami pędowymi
atomu, tzn. pomiędzy dwoma stanami atomu o różnym pędzie. Omówienie tego
aspektu przejść ramanowskich na podstawie prac [19, 24, 25] nastąpi w następnym
paragrafie.
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1.4 Teoria rezonansów odrzutu w przestrzeni pędów.
W chmurze dwupoziomowych zimnych atomów przecinają się pod kątem θ
dwie jednakowo spolaryzowane wiązki laserowe. Silna wiązka pompująca o
częstości ωpomp i wektorze falowym ~kpomp, oraz słaba wiązka próbkująca o częstości
ωpr = ωpomp + δ i wektorze falowym ~kpr. Zakładamy że częstości obu wiązek są
porównywalne, tzn. że |δ| << ωpomp, ωpr. Geometrię wiązek indukujących przejście
ramanowskie przedstawia rys. 1.11 (a). Geometria ta jednoznacznie określa zmianę
pędu atomu ∆~p = ~∆~k, zilustrowaną na rys. 1.12. Warunek |δ| << ωpomp, ωpr

pozwala traktować długość wektorów falowych obu wiązek w przybliżeniu jako
|kpomp| ≈ |kpr| = k. Zmiana pędu zachodzi w płaszczyźnie wyznaczanej przez wiązki
laserowe, w kierunku prostopadłym do dwusiecznej kąta pomiędzy wiązkami,
natomiast znak ∆p zależy od kierunku zachodzenia procesu:

∆~p = ±2~k sin
(
θ

2

)
p̂⊥. (1.17)

Rysunek 1.12: Zmiana pędu atomu w wyniku przejścia ramanowskiego, w którym
absorbowany jest foton z wiązki pompującej, a następnie emitowany jest foton do
wiązki próbkującej (patrz rys. 1.11).

Rozpatrywać będziemy zatem tylko kierunek p̂⊥, co redukuje omawiane zagad-
nienie do sytuacji jednowymiarowej. Możemy teraz zapisać powyższe równanie w
formie

∆p = ±2~k sin
(
θ

2

)
. (1.18)

Rozpatrywany proces ramanowski klasę atomów o pędzie ~p „przenosi” do klasy
atomów o pędzie ~p ± ∆~p. Możemy więc mówić o tym, że przejścia ramanowskie
sprzęgają ze sobą parę „stanów pędowych” atomu, w analogii do pary dyskretnych
poziomów atomowych dyskutowanych wcześniej (rys.1.11 (b)). Różnica polega na
tym, że stany pędowe swobodnego atomu tworzą continuum, które jest niczym in-
nym jak parabolą zależności Ekin =

p2

2m , przedstawiona na rys. 1.13.
Jak już wspomniano na początku rozdziału, procesy ramanowskie mogą zacho-

dzić w dwóch kierunkach. W eksperymencie częstość wiązki pompującej jest usta-
lona, natomiast liniowo zmieniana jest częstość wiązki próbkującej. Zatem podczas
przeprowadzania pomiaru mamy do czynienia z dwiema różnymi sytuacjami:

• Przypadek ujemnego odstrojenia δ < 0: częstość wiązki próbkującej jest
mniejsza od częstości wiązki pompującej. Zależność energii kinetycznej
atomu od wartości składowej jego pędu wzdłuż kierunku p̂⊥ przedstawiona
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Rysunek 1.13: Dwa mechanizmy prowadzące do powstawania rezonansów od-
rzutu, populacje stanów pędowych są na schemacie zaznaczone rozmiarem kółek i
wynikają z rozkładu pędu w próbce atomowej. (a) sytuacja dla ujemnego odstrojenia
δ < 0 – absorpcja fotonu z wiązki pompującej i emisja fotonu do wiązki próbkującej
prowadzi do wzmocnienia wiązki próbkującej, (b) sytuacja dla dodatniego odstroje-
nia δ > 0 – prowadzi do wzmocnienia wiązki pompującej.

jest na rys. 1.13. W wyniku oddziaływania z dwiema wiązkami atom, którego
pęd początkowy wynosił p̂i

⊥ absorbuje foton z wiązki pompującej i w spo-
sób wymuszony emituje foton do wiązki próbkującej. Równocześnie zachodzi
proces odwrotny: atom o pędzie p̂i

⊥ + ∆p absorbuje foton z wiązki próbkującej
i emituje foton do wiązki pompującej. Ze względu na rozkład obsadzeń sta-
nów pędowych jeden z tych procesów dominuje – część (a) rys. 1.13. Zatem
absorpcja fotonu z wiązki pompującej i emisja fotonu do wiązki próbkującej
prowadzi do wzmocnienia wiązki próbkującej.

• Przypadek dodatniego odstrojenia δ > 0: częstość wiązki próbkującej jest
większa od częstości wiązki pompującej. Rozważanie przebiega analogiczni
jak powyżej. Absorpcja fotonu z wiązki próbkującej i emisja fotonu do wiązki
pompującej prowadzi do wzmocnienia wiązki pompującej – część (b) rys.
1.13.

Ze względu na termiczne obsadzenie poziomów, dominuje proces, który prowadzi
do wzrostu wartości bezwzględnej pędu i energii kinetycznej atomu, zawsze jest
więc absorbowana jest wiązka o wyższej częstości.
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Rejestrując natężenie wiązki próbkującej w zależności od jej odstrojenia δ
obserwujemy charakterystyczny, rezonansowy kształt sygnału wokół δ = 0.
Bazując na powyższych rozważaniach jakościowych, możemy ilościowo wypro-
wadzić wzór opisujący kształt tego rezonansu, zwanego rezonansem odrzutu (ang.
Recoil-Induced Resonances, RIR).

Wymiana fotonów pomiędzy wiązkami prowadzi do przekazu pędu i zmiany
energii kinetycznej atomu. Zmiana ta jest proporcjonalna do odstrojenia δ rama-
nowskich wiązek laserowych . Z zasady zachowania energii mamy zależność

∆Ekin =
1

2m
[(p⊥ + ∆p)2 − p2

⊥] =
2p⊥∆p + ∆p2

2m
= ~δres. (1.19)

Podstawiając za ∆p zależność za wzoru1.18, możemy napisać wyrażenie na warunek
rezonansu

δres =
2k
m

sin
θ

2

(
~k sin

θ

2
− p⊥
)
. (1.20)

Równanie 1.20 mówi nam, że przy odstrojeniu δ = δres rezonansowe przejście rama-
nowskie dotyczyć będzie klasy atomów o pędzie p⊥.
Ponieważ amplituda rezonansu jest proporcjonalna do różnicy populacji stanów
pędowych biorących udział w procesie,

∆Π(p f
⊥ − pi

⊥) = Π(p⊥ + ∆p) − Π(p⊥), (1.21)

gdzie: Π(p f
⊥) – populacja stanu końcowego oraz Π(pi

⊥) – populacja stanu
początkowego, sygnał absorpcji dany jest całką

s(δ) = −
∫ ∞

−∞

dp⊥∆Π(p⊥ + ∆p, p⊥)L(δ, δres, γ). (1.22)

Krzywa lorentzowska L(δ, δres, γ) o szerokości 2γ opisuje prawdopodobieństwo po-
jedynczego procesu zmiany energii i pędu atomu ( γ jest stałą zaniku populacji
stanów pędowych). Całka 1.22 wyraża fakt, że proporcjonalna do różnicy popu-
lacji stanów pędowych amplituda jest ważona prawdopodobieństwem przejścia L,
a następnie średniowana po całym rozkładzie pędów. Wyliczenie tej całki możliwe
jest po wprowadzeniu kilku przybliżeń.
Różnica pędu atomu ∆p = −2~k sin

(
θ
2

)
jest maksymalna dla kąta θ = 180°(wiązki

przeciwbieżne) i wynosi 2~k. Szerokość rozkładu stanów pędowych dla tempera-
tur standardowo osiąganych w pułapce magnetooptycznej wynosi kilkadziesiąt ~k,
można więc przyjąć, że |∆p| <<

√
mkBT . W takim razie dla rozkładu populacji sta-

nów pędowych, który opisywany jest funkcją gładką, można różnicę populacji we
wzorze 1.22 zastąpić różniczką (korzystając z twierdzenia o wartości średniej)

Π(p⊥ + ∆p) − Π(p⊥) ≈
∂Π

∂p⊥
∆p. (1.23)

Jeżeli stała zaniku populacji γ jest mała w porównaniu ze średnim przesunięciem
dopplerowskim γ << k〈v〉θ, krzywą lorentzowską można natomiast zastąpić deltą
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Diraca. Jest to wyraz tego, że zasada zachowania energii jest dokładnie spełniona.

A zatem

L(δ, δres, γ) = ΩpompΩpr
γ

γ2 + (δ − δres)2 ≈ ΩpompΩprδD(δ − δres) =

= ΩpompΩprδD

(
δD −

2k
m

sin
θ

2

(
~k sin

θ

2
− p⊥
))
=

= ΩpompΩpr
m

2k sin θ2
δD

(
p⊥ −

(
~k sin

θ

2
−
δm

2k sin θ2

))
. (1.24)

W powyższym wzorze Ωpomp i Ωpr oznacza zdefiniowaną w Rozdziale 2. tzw.
częstość Rabiego odpowiednio wiązki pompującej i próbkującej. Podstawiając wy-
rażenie 1.23 i 1.24 do całki 1.22, oraz oznaczając wartość rezonansową pędu w ar-
gumencie delty Diraca 1.24 przez

pres = ~k sin
θ

2
−
δm

2k sin θ2
, (1.25)

otrzymujemy wyrażenie opisujące postać rezonansu odrzutu

S RIR(δ, θ) = ~mΩpompΩpr ·
∂Π

∂p⊥

∣∣∣∣∣
p⊥=pres

. (1.26)

Amplituda sygnału jest tym większa, im bardziej różnią się populacje
sprzęganych stanów pędowych. Kształt sygnału zależy od rozkładu populacji i jest
jego pochodną. W przypadku równowagi termodynamicznej, kiedy jednowymia-
rowy rozkład pędu dany jest rozkładem Maxwella - Boltzmanna,

Π(p) =
1

√
2πkBTm

exp
[
−

p2

2mkBT

]
, (1.27)

sygnał odrzutu możemy zapisać w postaci

S RIR(δ, θ) = −ΩpompΩpr

√
m
2π

~δ
2u3/2

T k sin(θ/2)
exp
[
−

δ2

2u2
T (2k sin(θ/2))2

]
, (1.28)

gdzie szerokość rozkładu prędkości uT =
√

kBT/m, związana jest z temperatura
definiowaną w równowadze termodynamicznej.

W takim przypadku sygnał odrzutu jest pochodną funkcji Gaussa (rys. 1.14).
Minimum sygnału przypada dla δmin = 2kuT sin(θ/2), natomiast maksimum dla
δmax = −2kuT sin(θ/2). Szerokość sygnału w = δmin − δmax jest proporcjonalna
do pierwiastka z temperatury. W związku z tym, wykorzystując sygnały odrzutu i
mierząc ich szerokość w można wyznaczać temperaturę atomów ze wzoru

T =
m

16kBk2 sin2(θ/2)w2 . (1.29)
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W przypadku braku równowagi termodynamicznej, kiedy nie można zdefiniować
temperatury,ale gdy dany rozkład pędów jest symetryczny, operujemy jedynie jego
szerokością. Jeżeli dany rozkład nie jest symetryczny możemy jedynie odtworzyć
rzeczywisty rozkład pędu przez całkowanie sygnału rezonansu odrzutu S RIR(δ, θ).

Rysunek 1.14: Sygnał transmisji wiązki próbkującej, związany z rezonansami od-
rzutu danymi wzorem 1.28. Wzmocnienie wiązki zachodzi dla odstrojenia δ < 0,
natomiast absorpcja wiązki dla odstrojenia δ > 0.
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1.5 Teoria rezonansów odrzutu w przestrzeni położeń
Wiemy już z poprzedniego podrozdziału, że rezonanse odrzutu są wynikiem wymu-
szonych przejść ramanowskich pomiędzy różnymi stanami pędowymi atomu. W
tym podrozdziale zaprezentuję równoważne podejście: potraktuję rezonanse odrzutu
w przestrzeni położeń jako wynik wymuszonego rozpraszania Rayleigha na siatce
gęstości atomów. Poniższe wyprowadzenie oraz interpretacja wyniku końcowego
wzorowane są na pracach [19] oraz [24].

W próbce zimnych atomów przecinają się pod małym kątem θ dwie wiązki lase-
rowe, tak jak w poprzednim rozdziale: silna wiązka pompująca o amplitudzie Epomp

i częstości ωpomp, oraz bardzo słaba wiązka próbkująca o amplitudzie Epr i częstości
ωpr = ωpomp + δ. Wypadkowe pole świetlne, które oddziałuje z atomami jest falą
zmodulowaną przestrzennie i czasowo postaci

E(r, t) = Re[Epomp exp[i(~k · ~r − ωpompt] + Epr exp[i( ~kpr · ~r − ωprt]]. (1.30)

Powstaje zatem wzór interferencyjny, którego wynikiem jest modulacja
przesunięć światłem poziomów atomowych. Modulacja ta jest prostopadła do kie-
runku wyznaczanego przez dwusieczną kąta, który tworzą ze sobą wiązki lase-
rowe. Powstaje zatem periodyczny potencjał U(r, t) który sprawia, że zimne atomy
wykazują tendencję do przestrzennego grupowania się (rys. 1.15). W takim przy-
padku modulowana jest gęstość atomów w próbce, co pociąga za sobą modulację
polaryzacji ośrodka daną wzorem

P(r, t) = ε0α0n(r, t)E(r, t), (1.31)

gdzie n(r, t) – gęstość atomów, α0 – liniowa polaryzowalność pojedynczego atomu.

Polaryzacja ośrodka jest członem źródłowym w równaniu falowym i prowadzi
do powstania sprzężenia pomiędzy wiązką pompującą i próbkującą:

∆E −
1
c2

∂2E
∂t2 =

∂2P
∂t2 . (1.32)

Ponieważ zakładamy, że natężenie omawianych wiązek jest na tyle słabe, że nie
prowadzi do nasycenia przejścia atomowego, a sprzężenie pomiędzy wiązkami jest
wynikiem modulacji gęstości atomów, zależy więc ono od przestrzennych własno-
ści całej próbki zimnych atomów, a nie od wewnętrznych stopni swobody każdego
atomu z osobna. Jeżeli podstawimy wyrażenie na całkowite pole elektryczne 1.30
do równania falowego, otrzymamy zależność opisującą zmiany wartości amplitudy
wiązki próbkującej Epr w zależności od zmiennej z, która wyznacza kierunek pada-
nia wiązki pompującej:

∂Epr

∂z
= i

kprα0

2
n(r, t) exp[−i( ~kpr − ~k) · ~r + iδt]. (1.33)

Gęstość przestrzenną n(r, t) otrzymujemy przez scałkowanie gęstości atomów
Π(t, y, py) w przestrzeni fazowej (y – kierunek prostopadły do kierunku propagacji
wiązki pompującej) po wszystkich możliwych pędach.
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Gęstość atomów w przestrzeni fazowej Π(t, y, py) spełnia równanie Boltzmanna

∂Π

∂t
=

py

m
∂Π

∂y
+ F
∂Π

∂py
= −γ(Π − Π0), (1.34)

gdzie γ - stała zaniku do równowagowego rozkładu Π0, a F = −
∂U(y,t)
∂y – siła

działająca na atom o masie m, wynikająca z istnienia potencjału wywołanego
modulacją światła,

U(y, t) = U0 + Upr exp[i(kθy − δt)] + c.c. (1.35)

Głębokość tego potencjału obliczona jest w Rozdziale 2, w tym przypadku wynosi
ona

Upr =
d2EprE∗pomp

2~∆
, (1.36)

gdzie d – moment dipolowy atomu, δ – odstrojenie wiązek od przejścia atomowego.

Wiązka próbkująca jest na tyle słaba, że w sposób zaniedbywalny zaburza gęstość
w przestrzeni fazowej. Wystarczy zatem znaleźć rozwiązanie w pierwszym rzędzie
rachunku zaburzeń. Ponadto skorzystamy z rozwinięcia Π(t, y, py), w którym pierw-
szy człon nie zależy od współrzędnych przestrzennych i czasowych. Drugi człon
rozwinięcia zależy od amplitudy modulacji wypadkowego pola świetlnego. Mamy
więc

Π(t, y, py) = Π0(py) + Π(t, y, py). (1.37)

Podstawiając powyższe rozwinięcie do równania Boltzmanna i zaniedbując wy-
razy wyższe niż pierwszego rzędu w amplitudzie Epr otrzymujemy

∂Π1

∂t
=

py

m
∂Π1

∂y
+ γΠ1 =

∂Upr

∂y
∂Π0

∂py
. (1.38)

Pochodne w powyższym równaniu maja taka samą zależność czasową, jak człon
źródłowy w równaniu falowym, którym jest polaryzacja ośrodka zmienna w cza-
sie. Szukając rozwiązania stacjonarnego możemy zastąpić operatory pochodnych we
wzorze 1.37 przez: ∂/∂t = −iδ oraz ∂/∂y = ikθ. Rozwiązanie na gęstość przestrzeni
fazowej można zatem przedstawić w postaci

Π1(t, y, py) = Upr
∂Π0

∂py

ikθ exp[i(kθy − δt)]
γ + i(kθpy/m − δ)

+ c.c. (1.39)

Następnie, korzystając z faktu, że

n(r, t) =
∫

dpyΠ1(t, y, py), (1.40)

ze wzoru 1.33 otrzymujemy rozwiązanie na amplitudę wiązki próbkującej Epr po
przejściu przez optycznie rzadki ośrodek o grubości L

Epr(L) − Epr(0)
Epr(0)

= −
α0k2θL

2

d2EprE∗pomp

2~∆

∫
dpy
∂Π0

∂py

1
γ + i(kθpy/m − δ)

. (1.41)
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Rysunek 1.15: Grupowanie atomów w periodycznych studniach potencjału.

1.5.1 Interpretacja
Warunek na dużą amplitudę sygnału RIR sprowadzający się do dużej różnicy popula-
cji pomiędzy sprzęganymi stanami pędowymi atomu, spełniony jest dla wychłodzo-
nych atomów. Z punktu widzenia przestrzeni położeń opisuje on natomiast sytuację
gdy atomy „widzą” wiele studni periodycznego potencjału, zanim ulegną relaksacji.
Najbardziej wydajne grupowanie atomów w studniach potencjału, następuje wzdłuż
kierunku prostopadłego do kierunku propagacji wiązek laserowych, a co za tym idzie
maksymalne ugięcie wiązki pompującej na siatce gęstości atomów zachodzi (dla ma-
łego kąta pomiędzy wiązkami), gdy średnia prędkość zimnych atomów jest równa

vres = δ/kθ. (1.42)

Oznacza to, że najsilniej oddziałują z polem świetlnym atomy o niezaburzo-
nej prędkości vres równej prędkości fazowej wzoru interferencyjnego, który jest
często nazywany biegnącą falą stojącą. W takim przypadku atomy i biegnąca fala
stojąca są względem siebie w spoczynku. Atomy te nie wnoszą jednak wkładu do
indukowanego sygnału, są bowiem w fazie w wypadkowym polem świetlnym. Nie
występuje więc przekaz energii pomiędzy polem świetlnym a tymi atomami.
Dla atomów, których prędkości znacznie różnią się od vres, studnie periodycznego
potencjału są natomiast zbyt płytkie, by mogło zajść grupowanie i ugięcie wiązki
pompującej. Niezerowy sygnał jest zatem generowany dla atomów poruszających
się z prędkościami nieznacznie różnymi od prędkości vres.

W przypadku, gdy prędkość atomów jest nieznacznie większa od prędkości
biegnącej fali stojącej, czyli vat ? vres, potencjał nieco spowalnia atomy. Oddają one
energię do pola świetlnego i gromadzą się przy jednym zboczu potencjału (rys. 1.16).

Natomiast w przypadku, gdy prędkość atomów spełnia nierówność vat > vres,
czyli jest nieznacznie mniejsza od prędkości wzoru interferencyjnego, potencjał
nieco przyspiesza atomy kosztem energii pola świetlnego. Atomy gromadzą się
wtedy przy drugim, „rozpędzającym” zboczu potencjału (rys. 1.17).
Sygnał jest zatem generowany, w wyniku nierównowagowego obsadzenia pomiędzy
atomami o prędkościach większych i mniejszych niż prędkość biegnącej fali stojącej,
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Rysunek 1.16: Hamowanie atomów.

jest on zatem proporcjonalny do pochodnej rozkładu prędkości atomów w próbce.
Rozpatrując zagadnienie rezonansów odrzutu w przestrzeni położeń otrzymaliśmy

Rysunek 1.17: Przyspieszanie atomów.

ten sam wynik, co w poprzednim podrozdziale, w którym rozważania prowadziliśmy
w przestrzeni pędów. Możemy zatem mówić o równoważności obu omawianych in-
terpretacji.
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1.6 Zastosowanie rezonansów odrzutu
W wyniku kierunkowego przekazu pędu pomiędzy zimnymi atomami a wiązkami
laserowymi, w widmach spektroskopii ramanowkiej pojawiają się bardzo wąskie
struktury rezonansowe. Kształt tych rezonansów wynika z rozkładu prędkości
atomów i dlatego może być wykorzystywany do jego badania. Wiemy również,
że przekaz pędu w ramanowskim procesie odrzutu zachodzi zawsze w płasz-
czyźnie wyznaczanej przez wiązki ramanowskie, w kierunku prostopadłym do
dwusiecznej kata pomiędzy wiązkami. Zatem odpowiednie zmiany w geometrii
wiązek pozwalają na próbkowanie rozkładu pędu w dowolnym kierunku. Dla
specyficznych konfiguracji pozwala to na jednoczesne próbkowanie rozkładu pędu
w dwóch (rys. 1.18) lub nawet trzech kierunkach (rys. 1.19). Rejestracja w
dwóch ortogonalnych kierunkach jest możliwa ze względu na diametralnie różne
szerokości rezonansów rejestrowanych w konfiguracji z małym i dużym katem
pomiędzy wiązkami (θ − 180o i θ), szerokość sygnału w ∼ sin(θ/2). W związku
z powyższym „wąski” i „szeroki” rezonans odrzutu wyraźnie się rozdzielają .
Metoda ta może być uogólniona, jednak pomiar rozkładu pędu w trzech kierunkach
nie jest możliwy dla jednej częstości wiązki pompującej (rys. 1.19 (a)). Tylko
dla różnych częstości wiązki pompującej sygnały odrzutu pochodzące od rozkła-
dów pędu próbkowanych w kierunkach x i y nie pokrywają się ze sobą (rys. 1.19 (b)).

W szczególności konfiguracja z odbitą wiązką próbkującą może służyć do
wykrywania anizotropii rozkładu prędkości badanej próbki zimnych atomów,
właśnie dzięki jednoczesnemu próbkowaniu tego rozkładu w dwóch ortogonalnych
kierunkach [19, 21]. W pracy [21] zarejestrowano również niezerową prędkość
dryfu atomów w MOT, wynikającą z braku równowagi ciśnienia promieniowania
pochodzącego od wiązek pułapkujących. W eksperymencie wykorzystywana jest
konfiguracja pułapki magnetooptycznej z odbitymi wiązkami pułapkującymi, tak
więc wiązka powracająca jest osłabiona w wyniku absorpcji w chmurze zimnych
atomów i odbić od nienaparowanych antyrefleksyjnie ścianek komory próżniowej.
Zjawisku temu przeciwdziała się przez zogniskowania wiązek pułapkujących tak, by
gęstość mocy wiązki powracającej mimo strat była taka sama, jak wiązki bieżącej.
Z powodów o których szerzej piszę w Rozdziale 4, idealna kompensacja nierówno-
wagi ciśnień nie jest możliwa. W niniejszej pracy potwierdzona została zależność
prędkości dryfu od stopnia zogniskowania wiązek pułapkujących. Zarejestrowano
także anizotropię temperatury zimnych atomów 85Rb w dwóch jednocześnie bada-
nych kierunkach.

Otrzymywane sygnały rezonansu odrzutu mogą być wykorzystywane do pomiaru
temperatury zimnych atomów znajdujących się w równowadze termodynamicznej,
ale również do badania dowolnych rozkładów pędu. Dzięki zastosowaniu odstrojo-
nych o 140 MHz od rezonansu pułapkującego wiązek ramanowskich, jest to pomiar
niedestruktywny. Może być zatem wykonywany na włączonej i działającej pułapce,
bez konieczności uwalniania z niej atomów, co ma miejsce np. w przypadku metod
czasu przelotu. W przyszłości może zostać również wykorzystywany np. do pomiaru
temperatury atomów w pułapce magnetycznej lub dipolowej tuż przed osiągnięciem
kondensacji Bosego - Einsteina.
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Rysunek 1.18: Trzy przykładowe konfiguracje geometrii wiązek ramanowskich z
odpowiadającymi im sygnałami odrzutu, wynikającymi z przekazu pędu w zazna-
czonych na rysunkach kierunkach.
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Rysunek 1.19: Przykładowa konfiguracja wiązek ramanowskich, służąca do pomia-
rów rozkładów pędów w trzech kierunkach oraz odpowiadające jej sygnały odrzutu.
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Rozdział 2

Sieci optyczne

Światło laserowe, oddziałując z atomem przesuwa jego poziomy energetyczne,
modyfikując w ten sposób jego energię potencjalną. Wielkość tego przesunięcia
zależy od natężenia światła, jego odstrojenia, a w przypadku atomów wielopozio-
mowych, również od jego polaryzacji. Jeżeli natężenie światła nie jest przestrzennie
jednorodne, to niejednorodność ta pociąga za sobą niejednorodność przesunięcia
poziomów. W szczególności możliwe jest doprowadzenie do przesunięcia pozio-
mów, które wytworzy jamę potencjału dla atomu. Jeśli energia kinetyczna atomu
będzie mniejsza od głębokości takiej jamy, atom zostanie w niej uwięziony.
W przypadku atomów ochłodzonych dopplerowsko i subdopplerowsko w pułapce
magnetooptycznej, ich energie kinetyczne są niewielkie – wystarczająco niskie
by przesunięcia światłem ich poziomów pozwalały na pułapkowanie atomów
w lokalnych minimach potencjału, wytworzonego za pomocą pola świetlnego o
niejednorodnym rozkładzie natężenia. Jeżeli niejednorodność rozkładu natężenia
będzie przestrzennie periodyczna, np. tak jak ma to miejsce w przypadku fali
stojącej, doprowadzi to do powstania periodycznego przesunięcia poziomów energe-
tycznych. Wytworzą się regularnie rozmieszczone jamy potencjału, w których będą
lokalizować się wystarczająco zimne atomy. Obiekt taki nazywamy siecią optyczną.

Niniejszy rozdział poświęcony jest właśnie sieciom optycznym. Wychodząc
od prostej teorii przesuwania poziomów światłem, wyjaśniam, jak powstają sieci
optyczne, jakie posiadają własności, w jaki sposób można je diagnozować oraz jak
w ich obecności następuje modyfikacja kształtu rezonansu odrzutu.

2.1 Atom ubrany

Oddziaływanie atomu z polem świetlnym, sprzęga jego poziomy i prowadzi do
ich rozszczepienia. Wielkość tego rozszczepienia zależy od natężenia światła,
odstrojenia od rezonansu, a w przypadku atomów wielopoziomowych również od
polaryzacji. Poniżej przedstawione zostaną rozważania dotyczące najprostszego
przypadku oddziaływania światła laserowego z atomem dwupoziomowym.

Rozpatrzmy atom dwupoziomowy: w stanie podstawowym |g〉 energia atomu
wynosi Eg, natomiast w stanie wzbudzonym |e〉 – Ee. Załóżmy, że nie występuje
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relaksacja atomu z poziomu |e〉, czyli szerokość naturalna poziomu Γe = 0.
Częstotliwość rezonansowa przejścia pomiędzy |g〉 i |e〉 to ω0 =

Ee−Eg

~ . Atom ten
znajduje się w jednomodowym polu świetlnym o częstości ω. Do opisu tego pola
posługujemy się bazą złożona ze stanów Focka |1〉,|2〉,|3〉,...,|N〉,..., gdzie N oznacza
liczbę fotonów pola świetlnego w modzie o częstości ω. Uwzględniając sprzężenie
atom – pole świetlne przechodzimy do opisu za pomocą bazy |a,N〉 = |a〉 ⊗ |N〉, w
której a jest stanem omawianego atomu.
Rozważmy atom w stanie podstawowym, w obecności N fotonów pola świetl-
nego – |g,N〉. Energia układu „atom + pole” w tym stanie wynosi Eg + N~ω.
Atom po absorpcji jednego z N fotonów zostanie wzbudzony do stanu |e〉, tak
więc po wzbudzeniu układ „atom + pole” znajduje się w stanie |e,N − 1〉 o ener-
gii Eg + ~ω0 + (N − 1)~ω. Odejmując od siebie energię tych dwóch stanów, oraz
oznaczając odstrojenie częstości wiązki laserowej od rezonansu atomowego jako ∆,
otrzymujemy:

E(|g,N〉) − E(|e,N − 1〉) = ~(ω − ω0) = ~∆. (2.1)

Dla ujemnych odstrojeń (∆ < 0) stan |g,N〉 leży poniżej stanu |e,N−1〉, natomiast
odległość pomiędzy tymi stanami jest równa wartości odstrojenia (rys. 2.1).

Rysunek 2.1: (a) Schemat przedstawia dwie pary poziomów |g,N〉, |e,N − 1〉 oraz
|g,N+1〉, |e,N〉 oddalone od siebie o częstość ω. (b) Atom ubrany, po uwzględnieniu
sprzężenia atom - pole. „Ubrane poziomy” |1(N)〉 i |2(N)〉 rozsuwają się o uogólnioną
częstość Rabiego Ω′. Wielkość kółek obrazuje populacje omawianych stanów.

34



Pole elektromagnetyczne sprzęga pary poziomów |g,N〉, |e,N − 1〉 oraz
|g,N + 1〉, |e,N〉. Potencjał z którego to sprzężenie wynika ma postać

~V = −~d · ~E, (2.2)

gdzie d̂ – jest operatorem momentu dipolowego atomu, Ê – operatorem pola elektro-
magnetycznego.
Macierz hamiltonianu z potencjałem V̂ w omawianej bazie na elementy po-
zadiagonalne. Jej diagonalizacja prowadzi do bazy wektorów własnych
|1(N − 1)〉, |2(N − 1)〉. Baza ta, wynikająca z faktu oddziaływania atomu z po-
lem elektromagnetycznym nazywana jest bazą atomu ubranego światłem. Stany
|1(N − 1)〉, |2(N − 1)〉 stanowią kombinację linową stanów |g,N〉, |e,N − 1〉, a odle-
głość pomiędzy nimi w skali częstości wynosi

Ω′ =
√
Ω2 + ∆2, (2.3)

gdzie Ω = |d||E|
~ – częstość Rabiego. Wielkość Ω′ nazywamy uogólniona częstość

Rabiego.

Pomiędzy poziomami dwupoziomowego atomu ubranego światłem o częstotliwości
ω możemy indukować przejścia na trzech częstościach: ω, ω ± Ω′. W eksperymen-
tach spektroskopowych z atomem ubranym fakt ten manifestuje się występowaniem
trzech rezonansów – centralnego na częstości ω i dwóch bocznych, odsuniętych od
niego o ±Ω′.
PonieważΩ2 ∼ I, przesunięcie poziomów atomu ubranego zależy m.in. od natężenia
pola świetlnego. Jeżeli natężenie to zmienia się periodycznie w przestrzeni, pe-
riodycznie modulowane jest przesunięcie poziomów. Prowadzi to wytworzenia
periodycznego układu studni potencjału w których mogą zostać uwięzione atomy.
Taki układ nazywamy siecią optyczną.

2.2 Potencjał sieci optycznych

2.2.1 Siły dipolowe w polu fali stojącej
Rozważmy oddziaływanie atomu dwupoziomowego z polem fali stojącej spolary-
zowanej liniowo wzdłuż osi x, o rozkładzie natężenia pole elektrycznego E0(~r),
częstości ω oraz niezależnej od czasu fazie ϕ. Fala taka opisywana jest ogólnym
równaniem

~E(~r, t) = x̂E0(~r) cos(ωt − ϕ), (2.4)

Potencjał oddziaływania dipolowego atom – pole świetlne ma postać

Vint = −~d · ~E(~R, t), (2.5)

gdzie ~R – współrzędna środka masy atomu.
Średnia siła działająca na atom, przy założeniu że średniowanie odbywa się po czasie
znacznie dłuższym niż okres oscylacji fali wyraża się równaniem

〈 ~F〉 = 〈−∇RVint〉 = 〈
∑

i=x,y,z

di∇REi(~R, t)〉. (2.6)
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Średnią wartość momentu dipolowego możemy znaleźć jako ślad iloczynu macierzy
gęstości ρ̂ i operatora d̂:

〈d̂〉 = Tr(ρ̂d̂). (2.7)

Rozwiązując równanie Schrödingera na macierz gęstości otrzymujemy średnią war-
tość momentu dipolowego postaci

〈d̂〉 = −|dge|Ω(~R)
∆ cos(ωt − ϕ) − Γ2 sin(ωt − ϕ)

∆2 + (Γ2 )2 + 2Ω(~R)2
, (2.8)

gdzie Ω(~R) = |dge|E0(~R)/~ – częstość Rabiego zależna od położenia środka masy
atomu ~R, dge – element macierzowy operatora momentu dipolowego omawianego
atomu dwupoziomowego. W przypadku słabego zaburzenia, tzn. Ω << Γ, |∆| po-
wyższy wzór można przedstawić w postaci

〈d̂〉 = −|dge|Ω(~R)
∆ cos(ωt − ϕ) − Γ2 sin(ωt − ϕ)

∆2 + (Γ2 )2
. (2.9)

Możemy zatem podstawić tę zależność do wzoru 2.6, a następnie wykonać średnio-
wanie po czasie, otrzymamy

〈 ~F〉 = −
|dge|

2
Ω(~R)

∆

∆2 + Γ2
2∇RE0(~R) =

= −
1
4

~∆
∆2 + (Γ2 )2

Ω(~R)∇RΩ(~R). (2.10)

Z powyższej zależności widać, że 〈 ~F〉 jest niezerowe, tylko wtedy gdy ∇RΩ(~R) , 0.
Warunek ten jest spełniony np. w przekroju poprzecznym wiązki gaussowskiej, w
ognisku wiązki laserowej, czy we wzorze interferencyjnym fali stojącej. W takich
sytuacjach działa zależna od odstrojenia siłą dipolowa ~F, która może prowadzić do
pułapkowania atomów w polu fali świetlnej.

2.2.2 Potencjał dipolowy fali stojącej
Średnia siła działająca na atomy, może również zostać policzona jako gradient po-
tencjału pochodzącego od fali stojącej danej równaniem 2.4. Otrzymamy wtedy

U(~R) =
1
8

~∆
∆2 + (Γ2 )2

Ω(~R)2. (2.11)

Zatem potencjał ten jest proporcjonalny do natężenia fali I(~R) ∼ Ω(~R)2 oraz zależy
od znaku jej odstrojenia od rezonansu atomowego ∆. Dla odstrojeń dodatnich
∆ > 0 (odstrojenie ku niebieskiemu), minima potencjału dane równaniem 2.11
odpowiadają minimom natężenia I(~R), natomiast dla odstrojeń ujemnych ∆ < 0
(odstrojenie ku czerwieni) minima potencjału odpowiadają maksimom natężenia
I(~R) (rys. 2.2).

Dla dużych odstrojeń |∆| >> Γ2 potencjał można przybliżyć, otrzymując równanie

U(~R) ≈
1
8

~
∆
Ω(~R)2 ≈

I(~R)
∆
. (2.12)

Rozpatrzymy teraz w konkretnym przypadku od czego zależy potencjał dipolowy
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Rysunek 2.2: Lokalizacja atomów w periodycznym potencjale dla dodatniego i
ujemnego odstrojenia ∆. w tle rysunku symbolicznie przedstawiono faję stojącą.
Im ciemniejszy odcień szarości, tym większe natężenie światła.

jednowymiarowej fali stojącej generowanej przez dwie przeciwbieżne fale płaskie o
tej samej amplitudzie i polaryzacji liniowej, o stałych w przestrzeni fazach ϕ1 i ϕ2.
Zakładamy, że fale te propagują wzdłuż kierunku z

~E1(r, t) = x̂E0 cos(ωt − kz − ϕ1),

~E2(r, t) = x̂E0 cos(ωt + kz − ϕ2). (2.13)

Wypadkowe pole świetlne, możemy zapisać w postaci

~E(r, t) = 2x̂E0 cos(kz +
ϕ1 − ϕ2

2
) cos(ωt −

ϕ1 + ϕ2

2
). (2.14)

Następnie porównując ze sobą równania 2.4 i 2.14, otrzymamy

E0(r) = 2E0 cos(kz +
ϕ1 − ϕ2

2
). (2.15)

Podstawiając powyższe równanie do Ω(~R) w równaniu na potencjał 2.11, otrzymu-
jemy wyrażenie

U(z) =
~∆

∆2 + (Γ2 )2
Ω2

0 cos2(kz +
ϕ1 − ϕ2

2
) =

= U0 cos2(kz +
ϕ1 − ϕ2

2
). (2.16)

Równanie to opisuje periodyczny potencjał o okresie λ/2, który ze względu na moż-
liwość lokalizacji zimnych atomów nazywany jest siecią optyczną. Zmiana faz ϕ1

i ϕ2 prowadzi tylko do przesunięcia potencjału wzdłuż kierunku z bez zmiany jego
kształtu. Przyjmując różnicę faz równą zero otrzymujemy przybliżenie potencjału
harmonicznego

U(z) ≈ U0k2z2 =
1
2
κz2, (2.17)
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z częstością wibracyjną
ωvib =

√
κ/m =

√
k2 2U0

m
. (2.18)

Załóżmy, że atom znajduje się w zewnętrznym potencjale U(r), który przyjmuje
wartość minimalną w punkcie r = 0 i że głębokość tego potencjału pozwala na
uwięzienie atomu. Jeśli rozmiar przestrzenny studni potencjału jest porównywalny
z rozmiarem funkcji falowej atomy, zaczynają wykonywać skwantowany ruch oscy-
lacyjny, którego wynikiem są dyskretne stany energetyczne. Stany te nazywamy
stanami wibracyjnymi. W naszych rozważaniach potencjał U(r) jest jedną ze studni
jednowymiarowego potencjału U(z) danego wzorem (2.17).

2.2.3 Przejścia ramanowskie w sieciach optycznych
Załóżmy, że próbkę zimnych atomów umieszczamy w polu słabej wiązki próbkującej
oraz silnej wiązki pompującej, którą następnie odbijamy, tak by tworzyła się fala
stojąca. Jeśli natężenie wiązki pompującej tworzącej falę stojącą jest na tyle duże
by głębokość kreowanego przez nią potencjału była wystarczająca do spułapko-
wania atomów siłą dipolową daną równaniem 2.10 powstaje jednowymiarowa sieć
optyczna. Ruch atomów staje się skwantowany – powstają dyskretne poziomu wi-
bracyjne. Pomiędzy tymi poziomami mogą być indukowane przejścia ramanowskie
z udziałem fotonów wiązki próbkującej i wiązki sieciowej, tworzącej z próbkującą
mały kąt θ. Przejścia te nazywamy wibracyjnymi.
Przejścia te zachodzą wtedy gdy różnica częstości pomiędzy wiązkami pompującą
i próbkującą δ pokryje się z odległością ωvib pomiędzy sąsiednimi poziomami wi-
bracyjnymi. Obrazowe przedstawienie przejść ramanowskich pomiędzy poziomami
wibracyjnymi w potencjale optycznym przedstawione jest na rys. 2.3.

Rysunek 2.3: Przejścia ramanowskie pomiędzy poziomami wibracyjnymi atomu
dwupoziomowego w przybliżeniu oscylatora harmonicznego.

W przybliżeniu oscylatora harmonicznego rejestrowany w widmie absorpcji
wiązki próbkującej kształt rezonansu jest krzywą lorentzowską postaci

L(δ, ωvib, γ) =
γ∆N · P

γ2 + (δ − ωvib)2 , (2.19)
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gdzie ∆N – różnica populacji poziomów wibracyjnych, γ – odwrotność czasu życia
atomu na danym poziomie wibracyjnym.

Rezonans ten towarzyszy przejściom pomiędzy parami poziomów wibracyjnych.
Ponieważ amplituda sygnału zależy od różnicy populacji sprzęganych poziomów wi-
bracyjnych, od znaku odstrojenia δ zależy czy obserwowane jest wzmocnienie, czy
też absorpcja wiązki próbkującej. W związku z termicznym obsadzeniem pozio-
mów dla odstrojeń ujemnych rejestrowane jest wzmocnienie, a dla dodatnich odstro-
jeń absorpcja wiązki próbkującej. Przykładowe widma teoretyczne absorpcji wiązki
próbkującej przedstawia rys. 2.4.

W przypadku sieci optycznych, gdzie pojedyncza jama potencjału ma kształt
dany funkcją cos(2kz), przybliżenie oscylatora harmonicznego działa jedynie
dla najniżej położonych stanów wibracyjnych. Rozwinięcie funkcji cos(2kz) z
uwzględnieniem wyrazów wyższych rzędów niż kwadratowy prowadzi do poja-
wienia się anharmoniczności. Anharmoniczność potencjału prowadzi do tego, że
nie mamy już jednej częstotliwości wibracyjnej ωvib, ale zespół częstości wibracyj-
nych, które maleją przy zbliżaniu się do szczytu jamy potencjału. Szerokość sta-
nów wibracyjnych również nie jest taka sama dla wszystkich stanów, lecz zwiększa
się w miarę zbliżania się do continuum. Położenie maksimum rezonansu wibra-
cyjnego, wynikającego tym razem ze złożenia wielu krzywych postaci 2.19 z róż-
nymi częstościami wibracyjnymi ωvibi różnymi szerokościami γ, jest miarą średniej
częstości wibracyjnej oscylacji atomu w sieci optycznej.

Inną konsekwencją anharmoniczności potencjału sieci optycznych jest poja-
wienie się rezonansów tzw. drugiej harmonicznej, towarzyszących przejściom
ze zmianą liczby wibracyjnej o 2. Średnia częstość drugiej harmonicznej jest w
przybliżeniu równa 2ωvib.

Zwróćmy uwagę na fakt, że krzywe lorentzowskie postaci 2.19 w przypadku
oscylatora anharmonicznego muszą być ważone prawdopodobieństwami przejść,
wynikającymi z nieortogonalności funkcji falowych opisujących atom w danym sta-
nie wibracyjnym potencjału anharmonicznego. Przykładowe, teoretyczne widma ab-
sorpcji, wymodelowane zgodnie z przedstawionymi wyżej rozważaniami, przedsta-
wione są na rys. 2.4.
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Rysunek 2.4: Teoretyczne widma absorpcji wiązki próbkującej: (a) widmo wygene-
rowane dla potencjału harmonicznego, przejścia pomiędzy sąsiednimi poziomami,
(b) widmo wygenerowane dla potencjału anharmonicznego, poziomy wibracyjne nie
są równoodległe co pociąga na sobą różne częstości kolejnych przejść wibracyjnych
– wzrasta szerokość rezonansów, które przesuwają się w kierunku mniejszych (co
do modułu) częstości. (c) widmo wygenerowane dla potencjału anharmonicznego,
przejścia mogą również zachodzić ze zmianą liczby wibracyjnej o 2 generując tzw.
„drugą harmoniczną”.
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2.3 Odrzut w jednowymiarowych sieciach optycznych

Rysunek 2.5: (a) Konfiguracja eksperymentalna wiązek ramanowskich (b) lokalizo-
wanie się zimnych atomów w minimach potencjału dipolowego fali stojącej (przy-
padek odstrojenia ku niebieskiemu).

Rozważmy teraz zjawisko odrzutu atomowego w obecności jednowymiarowych
sieci optycznych. Konfigurację eksperymentalną przedstawia rys. 2.5 – silna
wiązka pompująca przy odbiciu tworzy falę stojącą, a słabsza wiązka próbkująca
jest wprowadzana do chmury zimnych atomów pod niewielkim kątem θ do wiązki
pompującej. W takiej konfiguracji indukowane są przejścia ramanowskie, w których
udział biorą fotony wiązki próbkującej i obydwu wiązek pompujących. Mamy
więc do czynienia z superpozycją dwóch geometrii: geometrii z małym kątem
θ pomiędzy wiązkami ramanowskimi i z dużym kątem 180◦ − θ. W związku z
tym wypadkowy rezonans będzie złożeniem „wąskiego” i „szerokiego” rezonansu
odrzutu. Jeżeli w próbce znajduje się grupa atomów o temperaturze tak niskiej, że
ich energia kinetyczna jest zbyt mała by pokonały barierę potencjału generowanego
przez falę stojąca, ulegną one zlokalizowaniu w jednowymiarowej sieci optycznej.
Spodziewamy się zatem sygnału złożonego nie tylko ze wspomnianych powyżej
rezonansów odrzutu, za generację których odpowiedzialne są atomy swobodnie
poruszające się poza siecią optyczną, ale również z rezonansów sieciowych
pochodzących od zlokalizowanych atomów. Przy wyższych temperaturach atomów
swobodnych jest znacznie więcej niż atomów zlokalizowanych, zatem przyczynki
sieciowe w otrzymywanym sygnale są praktycznie niezauważalne (rys. 2.6).
Gdy obniżamy temperaturę badanej próbki atomów (np. zmniejszając natężenie
wiązek pułapkujących lub zwiększając ich odstrojenie), zmieniają się proporcje
ilości atomów swobodnych do ilości atomów zlokalizowanych, zatem przyczynki
sieciowe w sygnale stają się coraz lepiej widoczne na tle rezonansów odrzutu. Przy
temperaturach, przy których głębokość sieci optycznej jest większa od średniej
energii kinetycznej atomów, znika „szeroki” rezonans RIR. Dzieje się tak dlatego,
że rezonans ten wynika ze swobodnego ruchu atomów w kierunku, w którym tym
razem ruch ogranicza sieć optyczna. Ponieważ jednak ruch atomów w jednowymia-
rowej sieci optycznej nie jest ograniczony w kierunku próbkowania rozkładu pędu
przez wiązki skierowane pod kątem θ, „wąski” RIR jest zawsze obecny. Zatem na
podstawie udziału poszczególnych przyczynków w rejestrowanym sygnale rama-
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nowskim możemy określić względną ilość atomów swobodnych i zlokalizowanych.

Rysunek 2.6: Po lewej sygnał odrzutu dla wysokich temperatur chmury, niewidoczne
są rezonanse sieciowe na tle sygnału pochodzącego od gorących atomów. Wraz z ob-
niżaniem temperatury atomów, rezonanse te stają się coraz lepiej widoczne. Wykresy
pochodzą z pracy [22].

Pomiar temperatury atomów zlokalizowanych w sieci optycznej przebiega
następująco: rejestrowane jest widmo w konfiguracji z odbitą wiązką pompującą,
następnie jest ona zasłaniana i rejestrowane jest widmo w konfiguracji (3) (rys. 1.18,
str. 31), następnie na podstawie szerokości rezonansu odrzutu generowanego przez
wiązki ramanowskie tworzące ze sobą kąt w przybliżeniu 180◦ obliczana jest me-
todami opisanymi w Rozdziale 4. temperatura atomów w chmurze. Ponieważ sieć
optyczna badana w niniejszej pracy jest liniowo spolaryzowaną falą stojącą, nie ma
własności dyssypatywnych, stąd temperatura atomów w chmurze zależy tylko od
parametrów pułapkowania i jest identyczna w obecności sieci, jak i bez niej.
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Rozdział 3

Układ eksperymentalny

3.1 Układ pułapki

3.1.1 Lasery potrzebne do pułapkowania atomów rubidu
Do realizacji pułapki magnetooptycznej niezbędny jest laser pułapkujący o odpo-
wiednio dużej mocy. Ze względu na skończoną szerokość spektralną lasera oraz
niezerowe prawdopodobieństwo ucieczki atomów rubidu do nieoddziałującego ze
światłem pułapki stanu 5 2S 1/2 (Fg = 2) niezbędny do działania pułapki jest także
laser „repompujący”. Laser ten poprzez pompowanie optyczne przenosi atomy ze
stanu 5 2S 1/2 (Fg = 2) do stanu 5 2P3/2 (Fe = 3), zapewniając ciągłość chłodzenia
atomów (patrz rozdział 1, str. 15).

Rysunek 3.1: Schemat budowy rezonatora lasera „master”. Schemat wykonany na
podstawie [26].

W naszym układzie eksperymentalnym pracuje wąski spektralnie laser (o
nominalnej mocy 80 mW w swobodnej generacji), posiadający zewnętrzny re-
zonator z siatką dyfrakcyjną w układzie Littrowa oraz element piezoelektryczny
umożliwiający bardzo precyzyjne jednomodowe przestrajanie częstotliwości (rys.
3.1).
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Laser ten, zwany laserem „master” wymusza (w technice „injection locking” [27])
pracę lasera pułapkującego (o mocy 80 mW), dzięki czemu laser pułapkujący
odtwarza wszystkie własności spektralne lasera „master” (częstotliwość oraz przy-
padkowe fluktuacje pochodzące od skończonej szerokości spektralnej widma lasera).
Zapewnia to zarówno synchronizację fazową pomiędzy laserami jak i stały poziom
mocy lasera pułapkującego niezależny od częstotliwości wiązki lasera „master”,
przestrajanej za pomocą modulatora akustooptycznego sterowanego przez generator
VCO (oscylator sterowany napięciowo, ang. voltage–controlled oscillator). Laser
„master” stabilizowany jest do atomowego wzorca częstotliwości z wykorzystaniem
spektroskopii nasyceniowej.

Laser pułapkujący jest laserem swobodnej generacji (nie ma zewnętrznego
rezonatora) stabilizowanym pasywnie za pomocą podawanego na diodę prądu i
temperatury. Na rys. 3.2 przedstawiony jest układ wymuszania lasera pułapkującego
przez niewielką cześć (około 30 µW) wiązki lasera „master”. Uzyskanie dobrego
sprzężenia pracy obu laserów wymaga precyzyjnego justowania (słaba wiązka
wymuszająca musi zostać wprowadzona idealnie w środek struktury diody lase-
rowej, którą chcemy wymusić). Charakterystyka spektralna lasera pułapkującego
obserwowana jest na oscyloskopie dzięki zastosowaniu interferometru F–P. Dobrze
sprzężony laser powinien idealnie odtwarzać parametry spektralne lasera „ma-
ster”. Sprawdzenie czy laser pułapkujący jest dobrze sprzężony jest następujące:
przy przestrajaniu lasera „master”, na oscyloskopie, do którego podłączony jest
interferometr F–P obserwowana jest synchroniczna zmiana częstotliwości się
lasera pułapkującego przy linii spektralnie „czystej” , bez żadnych częstotliwości
bocznych). Gdy zasłonięta zostanie wiązka wymuszająca, laser pułapkujący
nie przestraja się, następuje skok jego częstotliwości, a linia ulega widocznemu
poszerzeniu.

Laser „master” stabilizowany jest na częstości rezonansu krzyżowego co(2-
4) (rys. 3.3). Realizowane jest to przez przesuniecie częstości o − f0 poprzez
AOM-0 w quasi–podwójnym przejściu (rys. 3.4)(wiązka laserowa przechodzi przez
AOM-0 dwa razy, lecz częstotliwość lasera jest przesuwana tylko raz). Wykorzy-
stanie quasi–podwójnego przejścia zamiast standardowego podwójnego pozwoliło,
wyeliminować dwa dodatkowe AOM-y przesuwające częstotliwości laserów pu-
łapkujacego i próbkującego, a jednocześnie zapewnia łatwy powrót do konfigura-
cji, w której chcemy przesuwać dwukrotnie częstotliwość lasera „master”. Sche-
maty częstotliwości laserów z wykorzystaniem podwójnego przejścia przez AOM-0
można znaleźć w pracach [19] i [18].

44



Rysunek 3.2: (a) Schemat ideowy części układu eksperymentalnego odpowiedzial-
nej za pułapkowanie i chłodzenie atomów. (b) Schemat struktury nadsubtelnej linii
D2

85Rb z częstościami laserów koniecznymi do działania pułapki MOT. Odległości
między poziomami podane są w MHz.
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Rysunek 3.3: Widmo absorpcji nasyconej linii D2
85Rb z zaznaczoną częstotliwością

wiązek pułapkujących, fMOT oraz częstotliwością stabilizacji lasera „master”. Rezo-
nanse przy przejściach pomiędzy stanami Fg i Fe struktury nadsubtelnej oznaczono
w konwencji Fg − Fe, natomiast rezonanse krzyżowe pomiędzy Fg − Fe i Fg − F′e
jako co(FeF′e).

Rysunek 3.4: Schemat układu optycznego stabilizacji lasera „master”.
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3.1.2 Komora próżniowa i cewki kwadrupolowe

Pułapkowanie atomów rubidu odbywa się w prostopadłościennej komórce szklanej
(50x75x100 mm) w układzie wysokiej próżni utrzymywanej przez pompę jonową.
Zastosowanie komory szklanej z uwagi na bardzo dobry dostęp optyczny gwarantuje
nie tylko możliwość swobodnego wprowadzenia do komory wiązek pułapkujących
(w trzech prostopadłych kierunkach) i innych dodatkowych wiązek laserowych, lecz
także bardzo łatwy podgląd chmury zimnych atomów rubidu na trzech kamerach
CCD. Komora ma też wady, ze względu na brak pokrycia antyrefleksyjnego komory
przypadkowe refleksy i pochodzące od nich rozproszone światło stanowią poważny
problem eksperymentalny. Częściowo problemy te eliminowane są przez ustawienie
komory próżniowej pod niewielkim kątem w stosunku do kierunków padania wiązek
pułapkujących.
W komorze próżniowej utrzymywane jest ciśnienie poniżej 10−9 mbara. Dzięki
małym rozmiarom układu próżniowego odpompowanie nadmiaru par rubidu
odbywa się bardzo szybko. Wykorzystujemy to m.in. do chwilowego zwiększenia
prężności par rubidu, przy której obserwowana jest silna fluorescencja wiązek
pułapkujących, co jest przydatne przy justowaniu pułapki. Rubid ładowany jest do
komory próżniowej ze źródła rubidu za pomocą dyspensera zasilanego prądem o
natężeniu I = 4 − 5 A.

Rysunek 3.5: Komora próżniowa z widocznymi cewkami.

Pole magnetyczne pułapki ma konfigurację kwadrupolową i jest wytwarzane
przez dwie cewki o średnicy 60 mm ustawione w odległości 75 mm od siebie,
w których prąd płynie w przeciwnych kierunkach. Każda z cewek składa się
z 90 zwojów drutu miedzianego (ø=1,5mm). Układ taki wytwarza w obszarze
pułapkowania gradient pola magnetycznego, który przy standardowo używanej w
eksperymencie wartości prądu I = 5 A wynosi 12,2 G/cm w kierunku osiowym i
dwa razy mniej w kierunkach prostopadłych. Ze względu na małe wartości prądu
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zasilającego (do 6 A) cewki nie wymagają dodatkowego chłodzenia wodą.

3.1.3 Wiązki pułapkujące
Wiązka z lasera pułapkującego jest rozszerzana do średnicy ok. 10 mm przez układ
teleskopowy, a następnie dzielona przy pomocy kostek światłodzielących na trzy
wiązki pułapkujące propagujące w trzech prostopadłych kierunkach. Na jedną z
wiązek pułapkujących nakładana jest z dużą dokładnością wiązka repompująca
o średnicy ok. 15 mm. Równowaga mocy w trzech parach wiązek zapewniona
jest przez odpowiednio ustawienie parametrów płytek półfalowych ustawionych
przed dzielnikami wiązek. Każda z trzech wiązek jest w odpowiedni sposób
spolaryzowana kołowo. Po przejściu przez komorę wiązki są odbijane dokładnie
przeciwbieżnie, a dodatkowe płytki ćwierćfalowe ustawione przed lusterkami
odbijającymi wiązki pułąpkujące zapewniają zmianę polaryzacji powracających
wiązek na przeciwną. Wiązki powracające ze względu na straty powstające na
elementach optycznych ulegają osłabieniu. Skutkuje to nierównowagą mocy
pomiędzy wiązkami bieżącymi i powracającymi. Efekt ten w dużym stopniu może
być kompensowany przez niewielkie zogniskowanie wiązki lasera pułapkującego
(jeszcze przed rozdzieleniem). Powoduje to przybliżone wyrównanie gęstości mocy
wiązek padających i powracających. Niestety drogi optyczne trzech par wiązek
pułapkujących nie są dokładnie równe, w związku z czym również nie są dokładnie
równe moce wiązek powracających. Z tego właśnie powodu, w eksperymencie
obserwujemy niezerowy dryf prędkości zimnych atomów rubidu, zarejestrowany
przy użyciu rezonansów odrzutu [21], jak również niewielką anizotropię rozkładu
pędów w dwóch ortogonalnych kierunkach (patrz rozdział 4, str. 61 oraz str. 65).

3.1.4 Justowanie geometrii wiązek pułapkujących
Justowanie geometrii pułapki jest stosunkowo skomplikowane i składa się z kilku
etapów:

1. Sprawdzamy geometrię i jakość wiązki pułapkującej po wyjściu z teleskopu
(sprawdzamy, czy wiązka pada centralnie na przysłonę ustawioną za telesko-
pem, stanowiącą referencję dla toru wiązki w dalszej części układu).

2. Sprawdzamy czy wiązki wchodzą do komory próżniowej na tej samej wyso-
kości, następnie optymalnie justujemy „powroty” wiązek pułapkujących: ju-
stujemy wiązki powracające tak, by patrząc przez noktowizor na zawężoną
przysłonę za teleskopem, wprowadzić do niej wszystkie trzy pochodzące od
nich plamki.

3. Maksymalnie otwieramy przysłonę, włączamy dyspenser (ustawiamy duże
natężenie prądu tak, aby w komorze próżniowej znajdowało się dużo atomów
rubidu), przesuwamy równolegle wiązki pułapkujące. Obserwując na monito-
rach podłączonych do trzech kamer CCD ich fluorescencję, dążymy do tego
by nastąpiło przecięcie się wszystkich wiązek.
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Rysunek 3.6: Wyjustowana pułapka MOT, w centrum pułapki widać chmurę zim-
nych atomów oraz niewielką fluorescencję wiązek pułapkujących.

4. Włączamy stosunkowo duże pole magnetyczne (wartość prądu podawanego
na cewki pułapkujące około 5 A) i obserwujemy, czy tworzy się chmura zim-
nych atomów. Gdy zaobserwujemy spułapkowaną chmurę atomów rubidu ju-
stujemy geometrię wiązek tak, aby chmura tworzyła się dokładnie na środku
przecięcia wiązek oraz by była maksymalnie duża i jasna.

5. Zmniejszamy wielkość wiązek pułapkujących zawężając przysłonę za telesko-
pem niewiele ponad granice zaniku chmury i powtarzamy całą procedurę po-
nownie, czyli zmieniamy geometrię rozchodzenia się wiązek tak, aby znaleźć
maksymalnie dużą i jasną chmurę tworzącą się dokładnie w środku punktu
przecięcia.

6. Powtarzamy procedurę iteracyjną, aż przesłona jest praktycznie zamknięta i
wiązki pułapkujące mają średnicę około 2 mm. Przy tak wąskich wiązkach
obserwowane są już niestety znaczne efekty dyfrakcyjne w dalekim polu, przy
niewielkich przesunięciach wiązek, chmura atomów „przelewa się” pomiędzy
kilkoma maksimami natężenia światła pułapkującego i dalsze justowanie staje
się praktycznie niemożliwe.

7. Testujemy jakość wyjustowania chmury. Pierwszym testem optymalnego wy-
justowania pułapki magnetooptycznej jest sprawdzenie, czy pozycja chmury
atomów przesuwa się podczas zwiększania średnicy wiązek pułapkujących.
Również przy zmniejszeniu mocy wiązek pułapkujących pozycja chmury ato-
mów nie powinna się zmieniać. Jeśli położenie chmury przy zmianach para-
metrów pułapkowania nie zmienia się znacząco, to należy przystąpić do ostat-
niego testu jakim jest cykliczne wyłączanie pola magnetycznego i sprawdza-
nie, czy chmura rozpada się jednorodnie we wszystkich kierunkach. Jeżeli
obserwujemy spiralny ruch chmury podczas rozpadu przypominający wiry,
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oznacza to że geometria wiązek nie jest optymalna i należy ją poprawić.
Jeżeli chmura rozpada się praktycznie jednorodnie, ale w którymś z kie-
runków szybciej, możemy skompensować to poprzez zmianę ustawień pola
kompensującego magnetyczne pole ziemskie, ale co za tym idzie zmienimy
pozycję chmury i nie będzie się ona tworzyła dokładnie w punkcie przecięcia
wiązek pułapkujących. Konieczne staje się zatem iteracyjne powtórzenie
punktów od 4 do 7.

Spełnienie wszystkich powyższych warunków optymalnego wyjustowania (chmura
duża, jasna, tworząca się w centrum przecięcia wiązek niezależnie od ich średnicy i
mocy, rozpadająca się jednorodnie we wszystkich kierunkach) jest w praktyce bar-
dzo trudnym problemem eksperymentalnym i często trzeba z któregoś warunku zre-
zygnować. Dobrze wyjustowana chmura gwarantuje optymalne warunki pułapkowa-
nia, maksymalną możliwą gęstość i wydajne chłodzenie. Powyższe czynniki w dużej
mierze decydują o jakości widm spektroskopowych.

3.2 Układ spektroskopii ramanowskiej

3.2.1 Wiązki próbkująca i pompująca

Na rys. 3.7 przedstawiony jest układ wykorzystywany do spektroskopii ramanow-
skiej. Laser próbkujący (o mocy 50 mW) wymuszany jest przez niewielką część
wiązki lasera „master” (sposób wprowadzania wiązki do wymuszanej nią diody i
kontrola sprzężenia laserów analogiczna jak w przypadku lasera pułapkującego).
Natomiast pozostała cześć wiązki lasera „master” wykorzystywana jest jako rama-
nowska wiązka pompująca.

Niewielka część wiązki lasera „master” przechodzi dwukrotnie przez AOM-1,
który zarówno zwiększa jej częstość o +2 f1, jak i pozwala na przestrajanie, realizo-
wane poprzez liniową zmianę napięcia sterującego VCO. Odstrojona od rezonansu
wiązka o mocy około 10 µW wprowadzana jest do lasera próbkującego, co zapewnia
stały poziom mocy lasera próbkującego niezależny od odstrojenia, gwarantuje
synchronizację fazową wiązek oraz oczywiście zapewnia stałą, dokładnie znaną
wielkość odstrojenia wiązki próbkującej od częstotliwości rezonansowej. Dodat-
kowa wiązka pompująca, którą stanowi niewykorzystana wiązka lasera „master”,
także musi być odsunięta od rezonansu w stronę wyższych częstości. Realizuje
się to poprzez podwójne przejście wiązki laserowej przez AOM-2, zwiększające
częstotliwość o +2 f2. Częstotliwość wiązki pompującej fpomp jest stała, zadana
przez syntetyzer HP 8647A. Wykorzystanie podwójnego przejścia przez modulator
akustooptyczny w wiązce pompującej znacznie ułatwia trafienie tą wiązką w chmurę
zimnych atomów. Geometria podwójnego przejścia (rys. 3.8) zapewnia nam powrót
wiązki odstrojonej od rezonansu o +2 f2 dokładnie po takiej samej drodze co wiązki
rezonansowej, dzięki czemu po wyłączeniu AOM-2 możemy łatwo trafić wiązką
pompującą w chmurę, obserwując wyrzucanie atomów z pułapki na jej drodze. Aby
w przypadku wiązki próbkującej dokonać tego samego, zasłaniamy wymuszającą
wiązkę lasera „master”, a następnie dostrajamy się do częstotliwości rezonansowej
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poprzez niewielką korektę natężenia prądu zasilającego diodę laserową.

Rysunek 3.7: (a) Schemat części układu eksperymentalnego odpowiedzialnej
służącej do przygotowania wiązek ramanowskich. (b) Schemat struktury nadsub-
telnej linii D2

85Rb z widocznymi częstościami laserów wykorzystywanych do spek-
troskopii ramanowskiej wraz z ich przesunięciami realizowanymi przez odpowiednie
modulatory AOM. Odległości między poziomami podawane są w MHz.
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Rysunek 3.8: Schemat podwójnego przejścia przez modulator akustooptyczny. Przy
precyzyjnym wyjustowaniu, wiązka o dwukrotnie przesuniętej częstotliwości (+2
rząd) propaguje dokładnie po drodze wiązki zerowego rzędu dyfrakcji.

Rysunek 3.9: Widmo absorpcji nasyconej linii D2
85Rb z zaznaczonymi

częstotliwościami wiązek pułapkujących oraz ramanowskich.

Z omawianych powyżej częstotliwości wiązek próbkującej i pompującej jedynie
częstotliwość pompy jest stała. Częstotliwość próbki jest zmienna liniowo w czasie,
tak że odstrojenie wiązek ramanowskich wynosi

δ(t)
2π
= 2( f1(t) − f2(t)). (3.1)

W Dodatku A przedstawiony został pomiar wielkości odstrojenia δ, które może
być interpretowane jako częstotliwość dudnień pomiędzy wiązkami próbkującą i
pompującą proporcjonalne do napięcia sterującego przestrajaniem VCO.
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3.2.2 Geometria eksperymentu
Pomiary wykonywane były w układzie eksperymentalnym przedstawionym na rys.
3.10. Układ ten na bieżąco dostosowywany był do aktualnych potrzeb pomiaro-
wych. Silna wiązka pompująca wstrzelona do chmury zimnych atomów pod ma-
łym kątem (około 10°) do wiązki pułapkującej. Słaba wiązka próbkująca przechodzi
przez chmurę zimnych atomów przeciwbieżnie do wiązki pompującej, tworząc rów-
nież mały kąt (około 4°) z najbliższą wiązką pułapkującą. Podczas przeprowadzania
pomiarów własności sieci optycznych silna wiązka pompująca była zawracana, na-
tomiast pomiary rozkładów prędkości atomów w dwóch ortogonalnych kierunkach
odbywały się w konfiguracji (3) (str. 31), z odbitą wiązką próbkującą.

Rysunek 3.10: Geometria eksperymentu.
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3.2.3 Detektor
Do pomiarów bardzo słabych sygnałów spektroskopii ramanowskiej „poza rezo-
nansem”, potrzebny jest detektor o odpowiedniej czułości rzędu kilku V/µW. W
eksperymencie stosowany był układ wzmacniający, którego podstawowym elemen-
tem jest wzmacniacz operacyjny zintegrowany z detektorem, OPT101. Producent dla
światła o długości fali 780 nm deklaruje wzmocnienie układu OPT101 wynoszące
0,6 V/µW. Detektor zasilany jest przez baterię 9 V, dzięki czemu wyeliminowane
są zakłócenia pochodzące od sieci energetycznej (50 Hz). Natomiast użycie filtru
przepuszczającego światło podczerwone eliminuje zakłócenia mogące pochodzić od
źródeł światła innych niż laserowe.

Rysunek 3.11: Schemat detektora.

Zmierzone charakterystyki detektora znajdują się na rys. 3.12 i 3.13. Zmierzone
wzmocnienie wynosi 0,56 mV/nW. Detektor ten może pracować przy dwóch
wartościach wzmocnienia. Zmiana wzmocnienia odbywa się poprzez włączenie
(za pomocą przełącznika S) równolegle w obwód dodatkowego oporu (100 kΩ)
co pozwala zmniejszyć czułość detektora – kosztem zmniejszenia wzmocnienia
detektora, jego pasmo przenoszenia wzrasta z 9 kHz do 44 kHz.
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Rysunek 3.12: Zmierzone wzmocnienie detektora.

Charakterystyka częstotliwościowa pokazuje, że nasz detektor przy maksymal-
nym wzmocnieniu nie nadaje się do rejestracji sygnałów o zmienności większej niż
9 kHz. W naszym przypadku przekłada się to na dopuszczalną szybkość skanu nie
większą niż 1 MHz/ms. Wartość ta została oszacowana na podstawie otrzymywa-
nych widm spektroskopii ramanowskiej, a sposób jej szacowania przedstawiony jest
poniżej.

Rysunek 3.13: Charakterystyki częstotliwościowe detektora.

Na rys. 3.14 widoczne jest przykładowe widmo zarejestrowane podczas
liniowego narastania sygnału napięciowego sterującego przestrajaniem lasera
próbkującego. Zaznaczona została szerokość najwęższej mierzonej w eks-
perymencie struktury, rezonansu odrzutu występującego pomiędzy wiązkami
wprowadzonymi do chmury zimnych atomów pod małym kątem. Szerokość skanu
w jednostkach częstotliwości wynosi b = 3, 3 MHz, natomiast szerokość wąskiej
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struktury a = 0, 12 MHz, co stanowi 3, 6% szerokości skanu. Jak już zostało wspo-
mniane powyżej, wykorzystywany detektor nie nadaje się do rejestracji sygnałów
o zmienności większej niż 9 kHz, z czego wynika, że musimy tak dobrać szybkość
skanu, aby nasza najszybciej zmienna struktura była przez detektor rejestrowana.
Czas reakcji detektora oznaczmy jako τdet = 1/ fdet = 1/9 ms, natomiast czas
potrzebny na zarejestrowanie wąskiej struktury oznaczmy jako τa = 1/ fa = 3, 6%τ,
gdzie τ jest czasem trwania skanu o szerokości b. Zgodnie z powyższymi zało-
żeniami τa > τdet, a co za tym idzie 3, 6%τ > τdet. Wynika stąd natychmiast, że
τ > 3, 1 ms. W czasie nie krótszym niż 3,1 ms częstotliwość lasera próbkującego
musi być zmieniana o 3,3 MHz, zatem maksymalna szybkości skanu wynosi
1 MHz/ms. W naszym przypadku skan odbywa się z prędkością poniżej 60 kHz/ms

Rysunek 3.14: Przykładowe widmo spektroskopii ramanowskiej zawierające
„wąski” rezonans odrzutu, służące do ilustracji wyznaczania maksymalnej szybkości
skanu.
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Rozdział 4

Wyniki doświadczalne

Rezonans odrzutu jest pochodną rozkładu prędkości atomów w kierunku prostopa-
dłym do dwusiecznej kąta pomiędzy wiązkami ramanowskimi. Zmiana geometrii
układu tych wiązek prowadzi do próbkowania rozkładu prędkości w różnych kie-
runkach. Zastosowanie opisanej w Rozdziale 1. konfiguracji (3), w której wiązka
próbkująca dwukrotnie przechodzi przez ośrodek atomowy, pozwala rejestrować
jednocześnie oba rezonanse odrzutu, których kształt jest związany z rozkładem
prędkości zimnych atomów w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach.

4.1 Kalibracja osi częstotliwości

Kalibracja osi częstotliwości jest niezbędna do przyporządkowania napięciu
strojącemu laser próbkujący odpowiadającego mu odstrojenia δ. Wykorzystywane
podczas przeprowadzania pomiarów kontrolowane przesunięcie częstotliwości
wiązki lasera próbkującego realizowane jest poprzez podanie na generator VCO
modulatora akustooptycznego AOM-1 zadanej wartości napięcia (Rozdział 3).
Zmiana tego przesunięcia, odpowiedzialna za przestrajanie lasera, odbywa się przez
podanie na to samo wejście dodatkowo liniowego w czasie przebiegu trójkątnego.
Natomiast wartość przesunięcia częstotliwości wiązki pompującej jest stała, ustalana
przez syntetyzer.

Standardowo do wykonania kalibracji stosuje się metodę polegającą na pomiarze
częstotliwości generowanej przez układ VCO w funkcji różnych wartości stałego
napięcia. Ponieważ wartości podawanego napięcia muszą być dokładnie znane,
niezbędne jest zatem dołączenie do układu zewnętrznego precyzyjnego źródła
napięcia oraz miernika częstotliwości. W tej metodzie otrzymujemy zależność
częstotliwości AOM-1 od napięcia, którą łatwo przeliczyć na odstrojenie. Wykres
kalibracji osi częstotliwości uzyskany przy użyciu tej metody przedstawiony jest na
rys. 4.1.

Kalibracja osi częstotliwości może zostać przeprowadzona w dokładniejszy
sposób bez użycia zewnętrznych źródeł napięcia, które wpływają na zmianę wypad-
kowej impedancji układu. Wykorzystywana jest w nim antysymetria widma RIR i
fakt, że sygnał odrzutu przecina oś odciętych dokładnie dla zerowego odstrojenia
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δ wiązek ramanowskich. Omawiana metoda polega na kontrolowanej zmianie
częstotliwości wiązki pompującej (wykorzystanie syntetyzera umożliwia bardzo
precyzyjną nastawę częstotliwości z dokładnością do 1 Hz), po czym następuje
rejestracja sygnału RIR dla różnych dokładnie znanych wartości tego przesunięcia.
Zmierzone widma przecinają oś odciętych dla różnych wartości napięcia sterującego
częstotliwością lasera próbkującego, jednak zawsze wtedy, gdy odpowiada ona ze-
rowemu odstrojeniu. Na rys. 4.3 pokazano serię widm zmierzonych w konfiguracji
3, które posłużyły do wykonania kalibracji przedstawianej na rys. 4.2.
Wykres 4.2 pozwala przyporządkować wartościom napięcia konkretne przesunięcia
częstotliwości syntetyzera. Przesunięcia częstotliwości wiązki pompującej do-
konywane były wokół częstotliwości 80 MHz, która dla zerowego napięcia
przestrajającego odpowiada częstotliwości AOM-1. Dopasowana zależność pozwala
przeliczyć mierzone w eksperymencie napięcie sterujące VCO na odstrojenie δ w
jednostkach częstotliwości.

Współczynniki pozwalające przeliczyć napięcie sterujące przestrajaniem AOM-1
na wartość odstrojenia δ uzyskane przy użyciu dwóch powyżej opisanych me-
tod różnią się znacząco (o 6,7%). Dzieje się tak dlatego, gdyż dodatkowe źró-
dło napięciowe połączone równolegle z układem przestrajania AOM-1 modyfi-
kuje wypadkową impedancję układu. Ponieważ źródło to jest włączone w układ
tylko w momencie wykonywania kalibracji, wypadkowa impedancja układu jest
inna podczas kalibracji, a inna podczas wykonywania pomiarów. Druga metoda
jest dokładniejsza, ponieważ nie wprowadza do układu eksperymentalnego żadnych
zewnętrznych elementów, dlatego jako obowiązujący przelicznik kalibracyjny wyko-
rzystywany w niniejszej pracy przyjęty został współczynnik kierunkowy uzyskany
po dopasowaniu zależności liniowej do wykresu 4.2.
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Rysunek 4.1: Kalibracja osi częstotliwości przy użyciu zewnętrznego źródła napięcia
(w tym przypadku był nim wbudowany we wzmacniacz Lock-in Stanford SRS 830.

Rysunek 4.2: Kalibracja osi częstotliwości sporządzona przy użyciu sygnałów RIR.
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Rysunek 4.3: Sygnały rezonansów odrzutu wykorzystane do dokładnej kalibracji osi
częstotliwości. Strzałki oznaczają przesunięcie częstotliwości wiązki pompującej
względem wykorzystywanej w eksperymencie częstotliwości fAOM−3 = 80 MHz.
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4.2 Temperatura zimnych atomów
Aby zbadać rozkład prędkości atomów w próbce, który w równowadze termo-
dynamicznej posiada tę samą szerokość w dowolnym kierunku (jest izotropowa),
zarejestrowano serię pomiarową w konfiguracji (3) (str. 31) z odbitą wiązką
próbkującą, przy stopniowo zwiększanym natężeniu wiązek pułapkujących IMOT

(przykładowe widma zebrane w tej konfiguracji przedstawia rys. 4.4).

Zgodnie z teorią przedstawiona w Rozdziale 1., aby wyznaczyć temperaturę
atomów termicznych w stanie równowagi termodynamicznej (gaussowski rozkład
pędów), do otrzymanych widm należy dopasować zależność opisującą złożenie
dwóch rezonansów odrzutu (dwóch pochodnych krzywych gaussowskich):

yRIR(x, y0, x01, A1, ε1, x02, A2, ε2) =

= y0 − Bx − A1(x − x01) exp
[
−

(x − x01)2

ε21

]
+

−A2(x − x02) exp
[
−

(x − x02)2

ε22

]
, (4.1)

gdzie parametr y0 odpowiada za poziom tła sygnału, B za ewentualną liniową
zależność amplitudy tła od odstrojenia, parametry Ai decydują o amplitudach
odpowiednich sygnałów, natomiast x0i uwzględnia ewentualne przesunięcie re-
zonansu względem zerowego odstrojenia. Może być ono wynikiem niezerowego
dryfu prędkości (patrz str. 65), lub niewielkiej, ale nieuniknionej niedokładności
w ustaleniu zera osi częstotliwości. Należy pamiętać, że to przesunięcie nie ma
wpływu na błąd wyznaczania temperatury zimnych atomów. Temperatura bowiem
zależy tylko od szerokości widm εi = wi/

√
2 zgodnie ze wzorem

T =
mε2

8kBk2 sin2(θ/2)
=

C
sin2(θ/2)

(ε[MHz])2. (4.2)

gdzie C = 776, 7717 µK/MHz2

W przypadku sygnału pochodzącego od wiązek tworzących ze sobą duży
kąt, tzw. „szerokiego RIRu”, dokładna znajomość tego kąta nie jest potrzebna,
bowiem założenie, że wiązki skierowane są przeciwbieżnie nie wpływa znacząco
na otrzymywane wyniki. Jednak dla sygnału generowanego w konfiguracji (1) (str.
31) znajomość kąta jest kluczowa. Kąt ten można zmierzyć bezpośrednio śledząc
tory wiązek, ale dokładniejsza metoda jego wyznaczania polega na porównaniu
szerokości „szerokiego” i „wąskiego” rezonansu odrzutu.
Zakładamy, że próbka atomów znajduje się w równowadze termodynamicznej. W
takiej sytuacji rozkład prędkości atomów jest izotropowy. Przy takich założeniach
temperatura wyznaczana na podstawie „szerokiego” i „wąskiego” sygnału odrzutu
ma tę samą wartość. Porównując równania 4.2 dla obu sygnałów (przy założeniu
że dla kąta w przybliżeniu równego 180o słuszne jest przybliżenie sin2( 180o−θ

2 ) ≈ 1),
otrzymujemy zależność, która jest dobrze spełniona dla małych wartości kąta θ.
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Rysunek 4.4: Przykładowe widma otrzymane w konfiguracji (3)

εθ
ε180o−θ

=
θ

2
. (4.3)

Na podstawie zebranych wyników została zbadana zależność temperatury atomów
od natężenia wiązek pułapkujących, które jest jednym z podstawowych parametrów
pracy pułapki magnetooptycznej. Już na podstawie analizy jakościowej szeroko-
ści sygnałów, które wyraźnie zwiększają się wraz ze wzrostem natężenia wiązek
pułapkujących, spodziewamy się wzrostu temperatury. W naszym przypadku zależ-
ność temperatury od natężenia wiązek pułapkujących, otrzymana z analizy szero-
kości sygnałów generowanych oddziaływaniem przeciwbieżnych wiązek ramanow-
skich przedstawiona jest na wykresie 4.6. Jest to zależność liniowa wielokrotnie
potwierdzana w pomiarach dokonywanych innymi metodami [29, 30].

Zależność wynikająca z analizy „wąskich” rezonansów odrzutu wykazuje
również zbliżony charakter liniowy, ale jest obarczona znacznie większym błędem
związanym z silną zależnością wartości wyznaczonej temperatury od kąta θ między
wiązkami. Porównanie zależności temperatury wyznaczonej z szerokości rezonan-
sów odrzutu „szerokiego” i „wąskiego” od natężenia IMOT uwidacznia anizotropię
rozkładu prędkości atomów w chmurze w dwóch ortogonalnych kierunkach. Taka
anizotropia nie powinna występować w stanie równowagi termodynamicznej. Jej
obecność w naszym przypadku wynika z faktu stosunkowo silnej zbieżności wiązek
pułapkujących i z różnej długości dróg optycznych w trzech ortogonalnych kierun-
kach propagacji tych wiązek. Związana z tym różna gęstość mocy w poszczególnych
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„ramionach” pułapki sprawia, że chłodzenie przebiega inaczej w każdym z trzech
kierunków. Podobny efekt zaobserwowano dla o wiele silniejszej nierównowagi
mocy wiązek pułapkujących w pracy [21]. W naszym przypadku obserwujemy
anizotropię wiele słabszą, co bardzo dobrze świadczy o czułości wykorzystywanej
metody.

W celu potwierdzenia, że wykorzystywana przez nas metoda termometrii
zimnych atomów wolna jest od błędów systematycznych, sprawdzono również, że
wartość wyznaczonej temperatury atomów nie zależy od szybkości, ani kierunku
przestrajania częstotliwości wiązki próbkującej co przedstawiają wykresy na rys.
4.7.

Jeżeli przyjrzymy się uważnie widmom przedstawionym na rys. 4.5, zauważymy
że otrzymywane sygnały nie są symetryczne. Wartości x01 i x02, czyli współrzędne
środka symetrii „wąskiej” i „szerokiej” składowej, są różne. Wartość odstrojenia x0i

odpowiada najbardziej prawdopodobnej składowej prędkości atomów wzdłuż kie-
runku próbkowania rozkładu pędu, okazuje się że jest ona niezerowa. Rozkład
prędkości atomów w obu badanych kierunkach ma tę samą szerokość, jednak w
dwóch próbkowanych kierunkach zachowując równowagę termodynamiczną (roz-
kład Maxwella), atomy poruszają się z różnymi niezerowymi prędkościami. Zagad-
nienie to zostanie omówione w następnym podrozdziale.

Rysunek 4.5: Przykładowe widma otrzymane dla różnych wartości natężenia wiązek
pułapkujących. Czarną linią ciągłą zaznaczono teoretyczne krzywe (równanie 4.1)
dopasowane do danych eksperymentalnych (kolor szary).
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Rysunek 4.6: Zależność przeliczonej na temperaturę szerokości rozkładów pędów
w pułapce od natężenia wiązek pułapkujących. Widoczna jest niewielka anizotropia
tego rozkładu, objawiająca się różną zależnością szerokości rozkładu od natężenia
IMOT w dwóch wzajemnie ortogonalnych kierunkach.

Rysunek 4.7: Zależność temperatury atomów wyznaczonej z „szerokiego„ (a) i
„wąskiego” (b) sygnału odrzutu od szybkości oraz kierunku przestrajania wiązki
próbkującej.
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4.3 Dryf prędkości
W pracy [19] pokazane zostało, że różnica prędkości atomów próbkowanych w
dwóch różnych kierunkach nie zależy od mocy wiązki pompującej, zatem atomy nie
są przez nią przepychane.

Jak już zostało wspomniane w Rozdziale 3., w pułapce magnetooptycznej trzy
pary przeciwbieżnych wiązek pułapkujących otrzymuje się wprowadzając do ko-
mory próżniowej trzy prostopadłe do siebie wiązki, które po przejściu przez obszar
pułapki są odbijane. Wiązki powracające są słabsze, ponieważ przed ponownym
oddziaływaniem z atomami przechodzą dwukrotnie przez szklaną ściankę komory
próżniowej (bez pokrycia antyrefleksyjnego), przez płytkę ćwierćfalową oraz dodat-
kowo są nieco osłabiane przez odbicie od lustra o współczynniku odbicia 99,7%.
Można oszacować, że osłabienie wiązek powracających względem padających
wynosi około 15%. Efekt ten kompensujemy przez odpowiednie zogniskowanie
wiązek, za pomocą wspólnego dla wszystkich wiązek teleskopu. Pomimo osłabienia
wiązka powracająca ma więc w obszarze pułapki tę samą gęstość mocy co padająca
i w ten sposób przywracana jest równowaga ciśnienia promieniowania. Równo-
cześnie konstrukcja układu optycznego wymusza inne drogi optyczne dla każdego
z trzech „ramion”. Mamy więc do czynienia ze śladową nierównowagą ciśnienia
promieniowania w pułapce, która może być odpowiedzialna za dryf prędkości
atomów i za anizotropię rozkładu pędów.
Aby potwierdzić hipotezę dryfu prędkości jako efektu nierównowagi ciśnienia
promieniowania, w pracy [19] zarejestrowano widma absorpcji, przy dodatkowym
osłabianiu filtrami neutralnymi pułapkującą, powracającą wiązkę tworzącą z wiązką
próbkującą mały kąt. Otrzymano wzrost wartość ∆x0 dla coraz mocniejszych filtrów,
natomiast szerokość rozkładu prędkości w dwóch kierunkach nie ulegała zmianie.
Zatem osłabienie powracających wiązek pułapkujących ma niezaniedbywalny
wpływ na przesunięcie rozkładu prędkości atomów względem zera.
Korzystając z poniższego wzoru można przeliczyć przesunięcie rezonansów odrzutu
względem siebie ∆x0 = x02 − x01, na składową prędkości kierunku wzdłuż wiązek
ramanowskich

v =
∆x0

2k sin(θ/2)
. (4.4)

W pracy [19] prędkość dryfu atomów wynosiła ∆x0 = 2, 5 cm/s.
W niniejszej pracy wykonane zostały kolejne pomiary prędkości dryfu. Spraw-
dzono, czy zależy ona od stopnia zogniskowania wiązek pułapkujących. Wykazano
ponadto„ że dryf nie zależy od szybkości oraz kierunku przestrajania wiązki
próbkującej. Wyniki tych pomiarów dowodzą, że za niezerowy dryf prędkości
atomów odpowiada nierównowaga ciśnień promieniowania, a nie potencjalna
możliwość rozpędzania atomów w polu biegnącej fali stojącej, powstałej w wyniku
interferencji wiązek ramanowskich, z których jedna jest przestrajana w czasie.
Otrzymane wyniki przedstawia rys. 4.8. Średnia prędkość dryfu atomów otrzymana
w tym pomiarze wynosi 1, 8 ± 0, 1 cm/s. Zaobserwowano zatem spodziewane
zmniejszenie się omawianej anizotropii. Kolejna zmiana ogniskowania wiązek
pułapkujących zaowocowała dalszym zmniejszeniem prędkości dryfu do średniej
wartości 1, 4 ± 0, 2 cm/s (rys. 4.9). W eksperymencie zaobserwowano również
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efekt zmiany symetrii sygnałów, którą można osiągnąć modyfikując parametry pola
kompensującego magnetyczne pole ziemskie. Dwa widma zebrane dla różnych
parametrów tego pola przedstawione są na rys. 4.10. Widmo górne przedstawia
przesunięcie „szerokiego” RIRu w stronę wyższych częstości, prędkość dryfu dla
tego przypadku wynosi 1,3 cm/s. Dolne widmo przedstawia sytuację niewielkiego
przesunięcia „szerokiego” RIRu w stronę niższych częstości. W tym przypadku
atomy poruszają się w przeciwnym do uprzedniego kierunku z prędkością -0,5 cm/s.

Rysunek 4.8: Zależności prędkości dryfu od szybkości oraz kierunku przestrajania
wiązki próbkującej.

Rysunek 4.9: Prędkość dryfu atomów dla różnych natężeń wiązek pułapkujących.
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Rysunek 4.10: Różne prędkości dryfu atomów, dla dwóch różnych natężeń wiązek
pułapkujących i dwóch konfiguracji pola kompensującego, przy których osiągana
była maksymalna amplituda sygnału.
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4.4 Sieci optyczne
Pierwsze zarejestrowane w przeprowadzanym przeze mnie eksperymencie widmo
sieci optycznych przedstawione jest na rys. 4.11. Rejestracja została dokonana
w konfiguracji z odbitą zarówno wiązką pompującą jak i wiązką próbkującą.
Natężenie wiązek pułapkujących wynosiło zaledwie I = 23 µW/mm2, co zgodnie z
zależnością wynikająca z rys. 4.6 odpowiada temperaturze T = 60 µK. Natężenie
wiązki pompującej wynosiło I = 565 µW/mm2, natomiast wiązki próbkującej
I = 7, 5 µW/mm2. Mimo tak niskiej temperatury widoczny jest znaczny udział w
widmie rezonansu drugiej harmonicznej. Oznacza to, że sieci optyczne pomimo
stosunkowo wysokiego natężenia tworzących je wiązek nie były dobrej jakości.
Wynika to z faktu, że przestrzenny kształt wiązki pompującej nie był gaussowski, a
próby poprawy jego niezadawalającej jakości przy pomocy przeogniskowania wiązki
i ograniczenia efektów dyfrakcyjnych wzdłuż jej toru nie przyniosły spodziewanych
rezultatów.
Wprowadzenie filtracji przestrzennej do złożonego toru optycznego lasera „master”

Rysunek 4.11: Pierwsze zmierzone w niniejszej pracy widmo sieciowe. Widoczny
jest znaczny udział 2 harmonicznej oraz modulacja natężenia wiązki próbkującej,
omówiona w dodatku C.

wiązało się ze znaczącą przebudową układu. Poprawa jakości wiązki pompującej
została osiągnięta w inny sposób – przez wymianę diody w laserze „master” z mo-
delu SANYO DL7140-201 na SHARP GH0781JA2C (zwiększyła się dzięki temu
dostępna moc lasera „master”, a w konsekwencji również moc wiązki pompującej) i
przez dokładne przejustowanie toru optycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi
na wyrugowanie dyfrakcji na krawędziach i aperturach elementów, przez które
przechodzi wiązka. Ostatecznie zmiany zapewniły lepszy przestrzenny profil wiązki
pompującej i natężenie wiązki sieciowej na poziomie 1 mW/mm2. Zaowocowało to
rejestracją sygnałów sieciowych dobrej jakości, których analizę przedstawię poniżej.
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Rejestrując widma sieci optycznych dla różnych parametrów pułapkowania,
powinniśmy znać temperaturę atomów w chmurze, na którą nałożona jest jednowy-
miarowa sieć optyczna. Pomiar tej temperatury przebiega następująco: rejestrowany
jest sygnał w konfiguracji z odbita wiązką pompującą (czyli w obecności sieci),
następnie jest ona zasłaniana i rejestrowane jest sygnał w konfiguracji (3) (rys. 1.18,
str. 31), czyli bez sieci. Na podstawie szerokości rezonansu odrzutu generowanego
przez wiązki ramanowskie tworzące ze sobą kąt ≈ 180o obliczana jest temperatura
atomów swobodnych. Ponieważ, jak wspomniano już wcześniej nasza sieć nie jest
dyssypatywna, nie wpływa ona na temperaturę atomów. Temperatura mierzona w
konfiguracji (3) jest więc temperaturą atomów w sieci (dla tych samych warunków
pracy pułapki). Na rys. 4.12 oraz 4.13 przedstawiona jest ewolucja sygnału
sieciowego wraz z obniżaniem temperatury. Wyraźnie widoczne jest obniżanie
się „piedestału” pochodzącego od swobodnych atomów. Ponieważ sygnały re-
jestrowane były w konfiguracji eksperymentalnej bez odbitej wiązki próbkującej
rezonanse odrzutu (część (b) rysunków) pochodzą tylko od oddziaływania dwóch
wiązek ramanowskich przecinających się w chmurze zimnych atomów pod kątem w
przybliżeniu równym 180o.
Należy zaznaczyć, że pomiary te przeprowadzane były dla bardzo dobrze wyju-
stowanej pułapki magnetooptycznej. Położenie chmury atomów nie zmieniało się
mimo zmian natężenia wiązek pułapkujących, a rozpad chmury był bardzo powolny
jak i izotropowy.

Jak już wiemy z Rozdziału 2. przejścia ramanowskie pomiędzy poziomami wi-
bracyjnymi indukowane są przez fotony wiązek próbkującej i sieciowej, tworzących
mały kąt θ. Przejścia te są rezonansowe, gdy różnica częstości pomiędzy wiązkami
pompującą i próbkującą δ pokryje się z odległością ωvib pomiędzy sąsiednimi pozio-
mami wibracyjnymi. W przypadku rozważania ciągłego rozkładu poziomów ener-
getycznych, który występuje dla swobodnych atomów termicznych, dla każdej war-
tości wzajemnego odstrojenia wiązek indukujących przejście istnieje taka różnica
poziomów, by było ono rezonansowe. Gdy atomy zlokalizujemy w sieci optycznej,
ciągły rozkład poziomów zmienia się w dyskretny. Maleje zatem, a wręcz znika,
amplituda sygnału RIR dla atomów zlokalizowanych, ponieważ rezonansowe przej-
ścia zachodzą na wybranych częstościach odpowiadających częstościom wibracyj-
nym pierwszej i drugiej harmonicznej sieci.
Na rys. 4.14 zamieszczone są: sygnał sieciowy oraz odpowiadający mu sygnał RIR.
Wyraźnie widać, że na częstotliwości która odpowiada maksymalnej amplitudzie
sygnału RIR, nie występuje w widmie sieciowym żaden rezonans. Można zatem
stwierdzić, że w sieci optycznej nie ma odrzutu.
Dla dużych natężeń wiązek pułapkujących w pułapce panuje stosunkowo wysoka
temperatura, zatem stosunkowo niewielka frakcja atomów jest zlokalizowana w mi-
nimach przygotowanej sieci. Najzimniejsze atomy oczywiście są pułapkowane przez
sieć, ale duże rozpraszanie spontaniczne światła pułapki przy wysokich natężeniach
wiązek i zderzenia z atomami poza siecią powodują skrócenie czasu życia atomów
w dyskretnych poziomach wibracyjnych. W takiej sytuacji dla wysokich natężeń
wiązek pułapkujących widoczny jest głównie przyczynek RIR, pochodzący od swo-
bodnych atomów. W widmach rejestrowanych dla mniejszych, choć wciąż stosun-
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kowo wysokich natężeń IMOT coraz bardziej wyraźne stają się rezonanse sieciowe,
przy czym bardzo znaczący jest przyczynek związany z drugą harmoniczną. Wy-
maga on obsadzenia co najmniej trzech najniższych poziomów wibracyjnych. Ze
względu na głębokość jam potencjału naszej sieci i stosunkowo wysokie tempera-
tury chmury, warunek ten jest praktycznie zawsze spełniony. Ponieważ w naszych
sygnałach sieciowych od temperatury 130 µK w dół, praktycznie niewidoczny jest
przyczynek RIR związany z ruchem atomu w kierunku ograniczonym przez sieć,
możemy wnioskować że nasza sieć optyczna jest faktycznie bardzo głęboka.
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Rysunek 4.12: Zależność kształtu rezonansów wibracyjnych i odrzutu od tempe-
ratury: (a) rezonanse wibracyjne i odrzutu dla temperatur z zakresu 150 − 50 µK,
(b) odpowiadające im sygnały odrzutu przy zasłoniętej odbijanej wiązce sieciowej,
pozwalające wyznaczyć temperaturę atomów uwięzionych w jednym wymiarze w
sieci optycznej.
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Rysunek 4.13: Kontynuacja rys.4.12.
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Rysunek 4.14: Porównanie częstości rezonansowych sygnału sieciowego oraz sy-
gnału RIR dla tych samych parametrów natężenia wiązek pułapkujących.
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Analiza ilościowa wyników
Pierwszym etapem analizy otrzymanych sygnałów, jest dopasowanie do nich mode-
lowego sygnału, który jest złożeniem funkcji opisującej odrzut atomowy oraz funkcji
opisującej przyczynek sieciowy postaci

ysiec(x, y0, x01, A1, ε1, x02, A2, ε2, L1, ζ1, xvib1 , L2, ζ2, xvib2 , xL) =

= y0 − Bx − A1(x − x01) exp
[
−

(x − x01)2

ε21

]
− A2(x − x02) exp

[
−

(x − x02)2

ε22

]
+

+L1

[ 1
((x + xvib1 − xL)2 + ζ2

1 ) − 1/((x − xvib1 − xL)2 + ζ2
1 )

]
+

+L2

[ 1
((x + xvib2 − xL)2 + ζ2

2 ) − 1/((x − xvib2 − xL)2 + ζ2
2 )

]
. (4.5)

Funkcja opisująca odrzut zawiera dwie składowe: „wąski” i „szeroki” rezonans od-
rzutu, o amplitudach Ai, szerokościach εi i współrzędnych środka symetrii (x0i, y0).
Szerokość rezonansu odrzutu dla dużego kąta wyznaczana jest na podstawie sygnału
mierzonego w konfiguracji (2), a następnie przy dopasowaniu (4.5) traktowana jest
jako stały parametr.
Funkcja opisująca przyczynek sieciowy jest sumą składowej związanej z przej-
ściami wibracyjnymi ze zmianą kwantowej liczby wibracyjnej o 1 (tzw. pierw-
sza harmoniczna) i składowej, odpowiadającej przejściom ze zmianą kwantowej
liczby wibracyjnej o 2 (tzw. druga harmoniczna). Każda z tych składowych jest
sumą dwóch krzywych lorentzowskich o przeciwnych znakach, wycentrowanych na
częstotliwości x0 ± xvibi , o amplitudzie Li i szerokości ζi. Parametr xL uwzględnia
ewentualny błąd w dokładnym wyznaczeniu zerowego odstrojenia na osi częstości.
Przykładowe widma sieci optycznych z dopasowanymi zależnościami modelowymi
przedstawia rys. 4.15.

Drugim etapem analizy jest zbadanie interesującej zależności: zmiany poło-
żenia średniej częstości wibracyjnej w sieci ωvib (parametr xvib1), w zależności
od natężenia wiązek pułapkujących IMOT . Ponieważ nie modyfikujemy żadnych
własności pola świetlnego kreującego potencjał sieci optycznej zmiana natężenia
pola pułapkującego rozpatrywanego wyłącznie jako parametr, od którego zależy
temperatura zimniej próbki, nie może wpływać na położenie ωvib. Nie można jednak
zapominać, że to dodatkowe z punktu widzenia sieci, silne pole świetlne modyfikuje
kształt studni potencjału dipolowego, a co za tym idzie częstość wibracyjną.
Głębokość potencjału wytworzonego przez dwie przeciwbieżne, nierezonansowe
wiązki o tej samej polaryzacji jest proporcjonalna do natężenia tych wiązek i do
odwrotności ich odstrojenia od rezonansu. Jeżeli atomy oddziałują jeszcze z silnym
polem pułapkującym o częstości ω odstrojonym o niewielką wartość ∆ od przejścia
atomowego, ich poziomy są przesunięte światłem w różny sposób, w zależności
od natężenia tego pola. Zakładając model atomu dwupoziomowego i niezależne
„ubieranie” atomu przez pole sieciowe i pole pułapkujące, częstość atomowa
ω′ pomiędzy przesuniętymi światłem pułapkującym poziomami jest zwiększona
względem niezaburzonej częstości ω. Odstrojenie wiązek sieciowych od rezonansu
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Rysunek 4.15: Przykładowe sygnały sieci z dopasowane zależności modelowymi.

atomowego w obecności pola pułapkującego jest więc mniejsze, co pociąga za sobą
również wzrost głębokości potencjału sieciowego i wzrost częstości wibracyjnej.

Omawiana powyżej zależność przedstawiona jest na wykresie 4.16. By odzwier-
ciedlić charakter zmiany ωvib od IMOT , do danych eksperymentalnych dopasowany
został wielomian drugiego stopnia. Wykonane zostały również próby dopasowania
wielomianu pierwszego oraz trzeciego stopnia, jednak obydwa dawały gorszą
zgodność z danymi doświadczalnymi.

Porównując wyniki zyskane w tej pracy z wynikami pochodzącymi z pracy [19]
(wykres 4.17), widoczna jest duża rozbieżność. Zarówno inna jest częstotliwość
wibracyjna, jak i kształt jej zależności od natężenia wiązek pułapkujących. Jednak
wyniki pochodzące z [19] otrzymane zostały dla sieci optycznej wygenerowanej
przez wiązki pompujące o natężeniu 300 µW/mm2, podczas gdy w naszym
przypadku natężenie wiązki pompującej wynosiło 1 mW/mm2. Dlatego zależność
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Rysunek 4.16: Zależność częstości wibracyjnej od natężenia wiązek pułapkujących,
dopasowana wielomianem 2 stopnia.

Rysunek 4.17: Pochodząca z [19] zależność częstości wibracyjnej od natężenia
wiązek pułapkujących.

ωvib(IMOT ) otrzymana w niniejszej pracy stanowi ciekawe uzupełnienie wyniku
prezentowanego na rys. 4.17. Obserwowane zależności wskazują na złożony
charakter „ubierania” atomu dwoma niezależnymi polami świetlnymi. Widać
wyraźnie, że ωvib(IMOT ) ma inny (choć za każdym razem rosnący) kształt dla dwóch
różnych zakresów natężeń wiązek tworzących sieć optyczna.
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Następnym etapem analizy otrzymanych wyników jest porównanie względnego
udziału składowych sieciowych i odrzutu w widmach absorpcji zarejestrowanych dla
różnych parametrów pułapki. W ten sposób można ocenić względną liczebność frak-
cji atomów swobodnych i zlokalizowanych w sieci. Trzeba pamiętać, że odrzutowi
podlegają jedynie atomy swobodne wzdłuż kierunku prostopadłego do dwusiecz-
nej kąta pomiędzy wiązkami ramanowskimi. W badanym przypadku małego kąta θ
pomiędzy wiązką próbkującą a jedną z wiązek sieciowych, szeroki rezonans odrzutu
pochodzi od atomów, które poruszają się swobodnie wzdłuż wiązek sieciowych. Są
to te atomy, których prędkość jest zbyt duża, aby mogły zostać zlokalizowane w jed-
nowymiarowej sieci optycznej. Z kolei wąski rezonans odrzutu dotyczy składowej
prędkości prostopadłej do kierunku wiązek sieciowych. W tym kierunku swobodne
są zarówno atomy niezlokalizowane, jak i znajdujące się w minimach jednowymia-
rowej sieci optycznej. Dlatego wkład do „wąskiego” rezonansu odrzutu wnoszą
wszystkie atomy w pułapce. W takim razie, aby wyznaczyć liczbę wszystkich ato-
mów w pułapce, należy wyznaczyć pole pod odpowiednim rozkładem pędów, który
jest niczym innym jak całką z „wąskiego” rezonansu odrzutu. Oznaczmy to pole
jako S θ.

Pole to jest proporcjonalne do liczby atomów N przemnożonej przez prawdopo-
dobieństwo przejścia ramanowskiego. W zakładanej przez nas równowadze termo-
dynamicznej, sygnał odrzutu jest pochodną z funkcji Gaussa. Ze względu na bardzo
dobre dopasowanie funkcji do wyników eksperymentalnych pole to liczone było ana-
litycznie, a nie przez numeryczne całkowanie sygnału. Wyznaczanie ilości atomów
niezlokalizowanych w sieci odbywa się analogicznie – poprzez wyznaczenie pola
pod całką z „szerokiego” rezonansu odrzutu. Pole to oznaczam jako S 180−θ (rys. (a)
4.18). Procentowa liczba atomów w sieci w stosunku do liczby atomów w MOT
(przedstawiona jest na rys. (b) 4.18), wyznaczona jest ze stosunku odpowiednich pól
pomnożonego przez czynnik geometryczny g = sin(θ/2), wynikający z geometrii
wiązek ramanowskich: S % = (S θ − gS 180−θ)/S θ · 100%. Dla porównania zamiesz-
czam analogiczne zależności pochodzące z pracy [22] – rys. 4.19.

Widoczne różnice pomiędzy tymi wynikami związane są z różnymi parametrami
eksperymentalnymi. Ze względu na trzykrotnie większą moc wiązek sieciowych,
głębsze są oczywiście jamy potencjału sieci optycznej. Już dla natężenia wiązek
pułapkujących 80 µW/mm2 (oraz niższych), nie występują atomy poza siecią.
Wniosek taki można wysunąć na podstawie otrzymanej z dopasowania amplitudy
„szerokiego” RIRu fluktuującej na poziomie 10−40, czyli praktycznie zerowym.

Ze względu na zastosowaną wydajniejszą filtrację przestrzenną wiązek
pułapkujących, która doprowadziła do uzyskania dobrej jakościowo chmury atomów
Rb, maksymalne dostępne natężenie wiązek wynosiło 100 µW/mm2. Niemożliwe
zatem stało się przeprowadzenie pomiarów dla gorętszych atomów.
W punkcie znikania „szerokiego” rezonansu odrzutu temperatura wynosi 130 µK,
możemy zatem wnioskować że głębokość naszej sieci była rzędu tej temperatury. Po
przeliczeniu tej wartości na MHz (z zależności 1

2kBT = hv) otrzymujemy głębokość
sieci jest rzędu 1, 35 MHz, co w przeliczeniu na potencjał harmoniczny daje
częstość wibracyjną równą ωvib = 577 kHz. Wyznaczona w naszym eksperymencie
średnia częstość wibracyjna wynosi ωvib = 204 kHz czyli jest 2,8 razy mniejsza
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Rysunek 4.18: (a) Względna liczba atomów w MOT. (b) Procentowy udział atomów
zlokalizowanych w sieci, w stosunku do liczby atomów w MOT.

od teoretycznej. Należy jednak uwzględnić, że potencjał sieci nie jest potencjałem
harmonicznym, co skutkuje zmniejszaniem się częstości wibracyjnych w miarę zbli-
żania się do continuum. Również oszacowanie głębokości potencjału na podstawie
temperatury jest jedynie orientacyjne. Kolejnym odstępstwem od założeń o idealnej,
harmonicznej sieci optycznej jest fakt, że wiązki sieciowe mogą nie być dokładnie
przeciwbieżne, choć wynikająca z niego poprawka na ωvib jest zaniedbywanie mała.

Na rys. 4.21 przedstawione są zależności szerokości rezonansów wibracyjnych
pierwszej i drugiej harmonicznej od natężenia wiązek pułapkujących. Dla wyższych
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temperatur więcej atomów znajduje się w wyższych stanach wibracyjnych. Z teorii
wynika, że szerokość stanów wibracyjnych rośnie wraz ze zbliżaniem się do conti-
nuum, co wyjaśnia zaobserwowany w doświadczeniu wzrost szerokości rezonansów.
Do otrzymanych wyników eksperymentalne dopasowane zostały modelowe, empi-
ryczne zależności wielomianowe.

Analogicznie jak w przypadku obliczenia ilości atomów poza siecią, można ob-
liczyć pole pod całkami sygnałów sieciowych S I oraz S II , które pozwolą wyznaczyć
udział rezonansów pierwszej i drugiej harmonicznej w widmie sieci optycznej (rys.
4.20). Porównując tę zależność z zależnością zmierzoną w pracy [22] (rys. 4.19 (c))
dochodzimy do wniosku, że obydwie mają zbliżony, paraboliczny, rosnący charter.

Analiza ilościowa widm sieci optycznych w pułapce magneto optycznej nasuwa
następujące wnioski:

• Wykorzystywana metoda pozwala na bardzo dokładne zdiagnozowanie sieci
optycznych i pomiar ich własności w zależności od różnych parametrów pracy
pułapki.

• Metoda pozwala również na pomiar (za pomocą rezonansów odrzutu) frak-
cji atomów uwięzionych w sieciach optycznych i swobodnych poza siecią,
wykorzystując fakt, że w sieciach optycznych nie ma odrzutu.

• Z pewnością ciekawym rozwinięciem wykorzystywanej metody mogą być po-
miary dynamicznego ładowania sieci z pułapki MOT w czasie rzeczywistym.
Taki pomiar wymaga jednak opracowania precyzyjnego sterowania czasowego
parametrami wiązek laserowych (odstrojenie, natężenie, wyłączanie) używa-
nych w eksperymencie.
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Rysunek 4.19: Pochodzące z [22] zależności: (a) Liczba atomów w MOT w jed-
nostkach względnych. (b) Procentowy udział atomów zlokalizowanych w sieci,
w stosunku do liczby atomów w MOT, (c) Procentowy udział atomów biorących
udział w generacji rezonansów wibracyjnych drugiej harmonicznej do liczby ato-
mów „generujących” pierwszą harmoniczną.
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Rysunek 4.20: (a) Względny udział w pierwszej i drugiej harmonicznej w widmie
wibracyjnym jednowymiarowej sieci optycznej. (b) Udział atomów biorących dru-
giej harmonicznej do liczby atomów „generujących” pierwszą harmoniczną.
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Rysunek 4.21: Zależności szerokości rezonansów wibracyjnych (a) pierwszej i (b)
drugiej harmonicznej od natężenia wiązek pułapkujących.
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Rozdział 5

Podsumowanie

Celem mojej pracy było pełne opanowanie technik chłodzenia i pułapkowania
atomów, wraz z ich diagnostyką metodami spektroskopii ramanowskej, oraz
potwierdzenie przydatności i dokładności metody diagnostycznej typu RIR. Wy-
korzystywana przeze mnie spektroskopia ramanowska z wiązkami laserowymi
odstrojonymi daleko od rezonansu atomowego umożliwiła otrzymanie sygnałów
odrzutu wynikających z aktów przekazu pędu od pola świetlnego do próbki zimnych
atomów. Sygnały te stanowią wygodne i niezwykle precyzyjne narzędzie dia-
gnostyczne, umożliwiają bowiem bezpośredni, spektroskopowy i niedestruktywny
pomiar rozkładu prędkości atomów w pułapce magnetooptycznej.

W niniejszej pracy, wykorzystując omówione w części teoretycznej własności
sygnałów odrzutu, badano w sposób niedestruktywny rozkład prędkości badanych
atomów w pułapce. W zakładanej i z dobrą dokładnością spełnionej sytuacji
równowagi termodynamicznej wyznaczono również ich temperaturę. Pomiary
przeprowadzane były przy zmianach natężenia wiązek pułapkujących, które jest
podstawowym parametrem pracy pułapki. Zaobserwowana została niewielka
anizotropia i dryf atomów w pułapce. Eksperymentalne wyniki niniejszej pracy
potwierdzają hipotezę z pracy [19], że ten dryf, odpowiedzialny za niewielkie
przesunięcie względem siebie rezonansów odrzutu związanych z rozkładem pędu w
dwóch ortogonalnych kierunkach, wynika z nierównowagi ciśnienia promieniowa-
nia.

Wykorzystując nierezonansowe, odstrojone w stronę wyższych częstotliwości
wiązki ramanowskie, wytworzono w pułapce jednowymiarową sieć optyczną.
Ponieważ atomy zlokalizowane w sieci współistnieją z chmurą swobodnych atomów
pułapki, to wykorzystując możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów odrzutu i
rezonansów związanych z przejściami wibracyjnymi w sieci optycznej, możemy
badać równocześnie ruch atomów zlokalizowanych oraz swobodnych.

Otrzymane wyniki zaowocowały wieloma ciekawymi wnioskami:

• niewielka anizotropia rozkładu prędkości w pułapce symetrycznie oświetlonej
wiązkami pułapkującymi wynika ze zbyt silnego ich zogniskowania i różnych
długości dróg optycznych w trzech ramionach pułapki.
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• niezerowy dryf prędkości atomów wynika z nierównowagi ciśnienia promie-
niowania, ale jego znak może zostać zmieniony przez zmianę konfiguracji pola
kompensującego magnetyczne pole ziemskie.

• przy tych samych wartościach parametrów pułapkowania chmura zimnych
atomów może uzyskiwać różną temperaturę, w zależności od jakości wy-
justowania. Optymalne wyjustowanie, włączając w to filtrację przestrzenną
wiązek pułapkujących, zapewnia najbardziej efektywne chłodzenie i najniższą
możliwą temperaturę. Potwierdzają to właśnie precyzyjne pomiary metodą
RIR.

• sieci optyczne wytworzone przy pomocy wiązek pompujących o natężeniu
1 mW/mm2 są wystarczająco głębokie by efektywnie spułapkować w poten-
cjale dipolowym atomy o temperaturze od 160 µW/mm2.

• ponad 3–krotnie większa niż w pracach [19, 22] moc wiązek sieciowych po-
zwoliła zbadać metodą spektroskopii ramanowskiej własności sieci w innym
reżimie parametrów. Zgodnie z oczekiwaniami otrzymano wyższą częstość
wibracyjną. Zaobserwowano również inny kształt jej zależności od mocy
wiązek pułapkujących, co stanowi ważny wynik dotyczący ubierania atomu
wielopoziomowego dwoma niezależnymi polami świetlnymi.

• praca zwraca również uwagę na wiele problemów eksperymentalnych i warsz-
tatowych związanych z techniką chłodzenia i diagnostyką zimnych atomów
wyjaśniając ich przyczyny i sugerując możliwe rozwiązania.

Dalsze badania spektroskopowe przy wykorzystaniu układu pułapki magnetoop-
tycznej powinny skoncentrować się wokół diagnostyki sieci w domenie czasowej,
ze szczególnym uwzględnieniem ładowania sieci atomami z pułapki i wpływu sieci
na charakter ucieczki atomów. Innym wartym zbadania zagadnieniem jest zależność
sygnałów ramanowskich od polaryzacji wiązek: próbkującej i pompujących.
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Dodatek A

Pomiar częstości dudnień.

Z Rozdziału 3. wiemy, że laser próbkujący jest przestrajany wokół częstotliwości
wymuszającego go lasera „master”, powiększonej o częstotliwość wynikającą z
podwójnego przejścia przez modulator akustooptyczny (AOM-1). Częstotliwość
AOM-1 jest zmieniana poprzez liniową zmianę napięcia sterującego VCO, natomiast
częstotliwość wiązki pompującej jest stała.

W celu sprawdzenia dokładności względnego przestrajania wiązek pompującej
i próbkującej wykonano pomiar częstości dudnień (ewentualna niedokładność
przestrajania może być spowodowana złym sprzężeniem lasera próbkującego z
laserem „master” lub źle dobranymi parametrami napięcia sterującego VCO).
Aby zaobserwować dudnienia dwóch wiązek musimy je z dużą dokładnością
na siebie nałożyć, sprawić by miały zbliżone natężenie i na detektorze mierzyć
sygnał pochodzący od interferencji wiązek. Zmieniając częstość wiązki próbkującej
poprzez zmianę stałego napięcia sterującego VCO szukamy wartości, dla której
odstrojenie wiązek ma wartość δ = 0. W przypadku idealnego geometrycznego
nałożenia wiązek oraz braku odstrojenia sygnał dudnień powinien chwilami zanikać.
Zjawisko to obserwowane było na oscyloskopie. Dla małych odstrojeń obserwu-
jemy sinusoidalny sygnał o częstotliwości od kilku do kilkunastu kHz, którego
częstotliwość wzrasta wraz ze wzrostem odstrojenia. Wielkość odstrojenia δ wyraża
się wzorem 3.1, który ma postać

δ

2π
= 2( f1 − f2).

Pomiary częstotliwości dudnień wykonywane były zgodnie ze schematem
A.1. Geometria układu do pomiaru częstości dudnień podyktowana jest chęcią jak
najmniejszej modyfikacji układu służącego do rejestracji rezonansów odrzutu.

Na rysunku A.2 pokazane są wyniki omawianego eksperymentu. Pokazują
one zależność częstotliwości dudnień od napięcia sterującego przestrajaniem lasera
próbkującego. Minimalna zmierzona wartość częstotliwości dudnień wynosi około
2 kHz. Otrzymane wyniki pomiaru częstotliwości nie są symetryczne względem
napięcia 1 mV. Jest to spowodowane niewielkim dryfem częstotliwości podawanej
na AOM-1 przez VCO, wynikającym ze śladowej termicznej niestabilności wzorca
napięciowego w układzie sterującym. Zjawisko to lepiej widoczne jest na wykresie
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Rysunek A.1: Schemat pomiaru częstości dudnień wiązki pompującej i próbkującej.

A.3 gdzie pokazana jest liniowa zależność częstotliwości dudnień omawianych
wiązek w zależności od napięcia sterującego VSO. Dla porównania można spoj-
rzeć na wykres kalibracyjny osi częstotliwości 4.2 wykonany metodą pomiaru
wykorzystującą sygnały odrzutu opisaną w Rozdziale 4.1, na str. 57.

Współczynniki kierunkowe tych dwóch wartości różnią się znacząco, jednak
należy pamiętać że kalibracja osi częstotliwości wykonywana była dla odstrojeń od
częstości „zerowej” (80 MHz) o ± 1 MHz, natomiast zależność częstości dudnień
wiązek pompującej i próbkującej od napięcia sterującego VCO wykonana została w
przedziale ± 20 kHz, w którym termiczna niestabilność wzorca znacząco wpływa
na otrzymane wyniki. Również dodatkowe źródło napięcia włączane równolegle
służące do pomiaru częstotliwości dudnień, może znacząco modyfikować otrzymy-
wane wartości napięcia (patrz Rozdział 4, str. 57).

Reasumując, dzięki pomiarowi częstotliwości dudnień wiązki pompującej z
wiązką próbkującą możemy z całą pewnością stwierdzić, że te wiązki są wzajemnie
spójne oraz że względna dokładność strojenia wiązek ramanowskich pozwala na
obserwację sygnałów o kHz szerokościach spektralnych, co niezbędne jest do
przeprowadzenia pomiarów, w których rejestruje się rezonanse odrzutu oraz widma
sieci optycznych.
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Rysunek A.2: Częstotliwość dudnień wiązek pompującej i próbkującej w zależności
od napięcia sterującego przestrajaniem wiązki próbkującej. Minimalna częstotliwość
dudnień około 2 kHz została zarejestrowana dla napięcia 1 mV.
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Rysunek A.3: Częstotliwość dudnień wiązek pompującej i próbkującej w zależności
od napięcia sterującego przestrajaniem wiązki próbkującej (porównaj Rozdział 4, str.
59).
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Dodatek B

Wymiana źródła rubidu 85Rb.

Wyraźny spadek jakości chmury może świadczyć o zanieczyszczeniu pompy jono-
wej. Wiąże się to ze spadkiem wydajności pompowania i pogorszeniem się jakości
próżni oraz koniecznością podawania coraz większego prądu na źródło Rb, co sygna-
lizuje jego wyczerpywanie się. Wszystkie powyższe czynniki sprawiły, że podjęto
decyzję o rozhermetyzowaniu komory próżniowej i wymianie źródła Rb. Pogorsze-
nie się próżni nie mogło być zdiagnozowane przez próżniomierz pompy – ma on zbyt
małą czułość przy ciśnieniach, których wahania są dla pracy naszej pułapki istotne
(10−9 mbara).
Wymiana źródła rubidu wiąże się z koniecznością rozhermetyzowania układu ko-
mory próżniowej. Samo „zapowietrzanie” nie jest bardzo skomplikowane, ale należy
je wykonywać bardzo powoli i w kontrolowany sposób. Należy bowiem pamiętać,
że w komorze próżniowej utrzymywana jest ultrawysoka próżnia rzędu 10−9 mbara,
zatem zbyt gwałtowne „zapowietrzenie” może spowodować zniszczenie szklanej ko-
mory. „Zapowietrzenie” oznacza osiągnięcie w komorze próżniowej ciśnienia at-
mosferycznego, ale do układu nie jest wpuszczane powietrze, lecz argon. Rubid
jest silnie reaktywny, wobec tego konieczne jest powolne wyrównywanie ciśnienia
gazem szlachetnym, co zapobiega zabrudzeniu komory próżniowej. Aparatura próż-
niowa została zatem podłączona do butli z argonem oraz układu pomp: pompy tur-
bomolekularnej wraz z pompą wstępną, którą w naszym przypadku była pompa rota-
cyjna (rysunek B.1). Ciśnienie podczas „zapowietrzania” układu kontrolowane było
na kilka sposobów: obserwowałam ciśnienia na manometrze reduktora butli oraz
na próżniomierzach w układzie pomp próżniowych. Bardzo wygodną metodą szyb-
kiej kontroli ciśnienia było połączenie z „zapowietrzanym” układem próżniowym
balonika. Poziom jego napełnienia jest prostym wskaźnikiem ciśnienia w układzie
względem ciśnienia atmosferycznego.
Dopiero po rozhermetyzowaniu układu, możliwa jest wymiana źródła rubidu, nato-
miast po wymianie konieczne jest odtworzenie ultrawysokiej próżni. Należy wspo-
mnieć, że podczas procedury uzyskiwania ultrawysokiej próżni niezbędne jest wy-
grzewanie układu do temperatury około 150 °C. Pozwala ono oczyścić wygrzewane
elementy z osadzonych na ściankach atomów rubidu i innych nagromadzonych za-
nieczyszczeń. Należy zatem przygotować aparaturę do wygrzewania, tzn. wymonto-
wać cewki pułapkujące oraz blisko ustawione elementy optyczne, owinąć aparaturę
taśmami grzewczymi oraz zamocować czujniki temperatury. Na koniec należy okryć
aparaturę folią aluminiową, by zapewnić równomierny rozkład temperatury oraz
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dobrą izolację cieplną. Po tych niezbędnych przygotowaniach można było przystąpić
do wymiany źródła rubidu.
Procedura zapowietrzania układu:

1. Wyłączamy pompę jonową (wskazanie próżniomierza 30 µA).

2. Podłączamy układ komory próżniowej do pompy turbomolekularnej poprzez
zawór. Pompa turbomolekularna pracuje w układzie z rotacyjną pompą
wstępną. Układ komory próżniowej składa się z dwóch części, które są
połączone ze sobą szczelnym zaworem (rysunek B.1). Podczas podłączania
pompy zawór ten był zamknięty, w związku z czym w samej właściwej części
komory próżniowej panowała nadal ultrawysoka próżnia.

3. Podłączamy pompę turbomolekularną z butlą z argonem, pomiędzy pompą a
butlą za pomocą trójnika podłączony został balonik.

4. Włączamy pompę rotacyjną – następuje odpompowanie wszystkich węży
próżniowych, tak by maksymalnie wyeliminować ryzyko przedostania się po-
wietrza do komory próżniowej. Po 15 minutach pompowania osiągnięto ci-
śnienie 0, 64 mbara.

5. Otwieramy zawór łączący pompę z butlą oraz odcinamy pompę rotacyjną,
wpuszczamy do układu niewielką objętość argonu (ilość argonu monitorujemy
stopniem wypełnienia balonika, który napełniamy tak, by za każdym razem był
lekko „nadmuchany”).

6. Stopniowo otwieramy zawór do komory próżniowej. Kilka razy wpuszczamy
do układu niewielką objętość argonu, aż ciśnienie w komorze wyrówna się z
ciśnieniem atmosferycznym (około 1.01 bara)

Układ komory próżniowej został „zapowietrzony”, tzn. wypełniony Ar, zatem
można było przystąpić do wymiany źródła rubidu. W tym celu należało wymon-
tować z układu próżniowego przepusty ze starym źródłem (rysunek B.4), a na
ich miejsce tymczasowo zamontować zaślepkę, co wiązało się z koniecznością
krótkotrwałego otwarcia układu. Podczas tej operacji w komorze musiało panować
lekkie (regulowane balonikiem) nadciśnienie, żeby zapobiec przedostaniu się po-
wietrza do układu. Kontrolowany zatem musiał być strumień argonu wpływający do
komory. Po przygotowaniu nowego źródła rubidu, polegającym na przyspawaniu do
końcówek przepustów nowych źródeł Rb, ponownie kontrolując ciśnienie argonu w
komorze, zamieniłam tymczasową zaślepkę na przepusty z nowym źródłem rubidu.
Następnie włączona została pompa rotacyjna oraz zamknięty zawór odcinający
butlę z argonem. Rozpoczęta została procedura przywrócenia w układzie komory
próżniowej ultrawysokiej próżni.

Procedura uzyskiwania ultrawysokiej próżni w naszym przypadku przebiegała
następująco:

1. Przygotowanie układu: ze względu na planowane wygrzewanie układu, ko-
nieczne było monitorowanie temperatury. W tym celu zamontowano taśmy
grzewcze oraz sondy temperatury (termopary). Sondy mierzyły temperaturę
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Rysunek B.1: Schemat układu, który zapewnia kontrolowane zapowietrzanie i uzy-
skiwanie ultrawyskokiej próżni od stanu zapowietrzenia komory.

w trzech miejscach: 1 – komora próżniowa, 2 – pompa jonowa, 3 – meta-
lowy korpus. Aby uniknąć zabrudzenia okienek komory próżniowej przez za-
nieczyszczenia emitowane przez gorące taśmy grzewcze, konieczne było ich
osłonięcie folią aluminiową. Następnie dokładnie owinięto układ przygotowy-
wany do wygrzewania folią aluminiową. Po tych przygotowaniach można było
włączyć pompę rotacyjną, a tym samym rozpocząć procedurę uzyskiwania ul-
trawysokiej próżni.

2. W wyniku pracy pompy rotacyjnej osiągnięto ciśnienie 0, 6 mbara, które po-
zwala na włączenie pompy turbomolekularnej.

3. Po czasie 3h osiągnięta została próżnia 4 · 10−6 mbara i rozpoczęto wygrze-
wanie układu. Nastąpił wzrost ciśnienia do 6 · 10−6 mbara. Na wygrzewanej
części układu utrzymywana była jednakowa temperatura około 140 °C (pompa
jonowa może być wygrzewana nawet do temperatury 300 °C, natomiast tak
wysoka temperatura mogłaby uszkodzić szklaną komorę próżniową).

4. Pierwsze włączenie źródła rubidu nastąpiło jeszcze podczas pracy pompy
turbomolekularnej, chciałam bowiem odpompować zanieczyszczenia
wydostające się z nowych nieużywanych dotąd źródeł. Źródło rubidu
włączone zostało na 6 minut przy prądzie 6 A, następnie na 7 minut przy
prądzie 8 A. Długie czasy działania przy wysokich prądach wpływają na
skrócenie czasu życia źródła. W wyniku wydostania się dużej ilości zanie-
czyszczeń i samego rubidu gwałtownie wzrasta ciśnienie do wartości 2 · 10−5
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mbara. Po 1,5 h od wyłączenia źródła rubidu ciśnienie powraca do wartości
5 · 10−6 mbara.

5. Gdy ciśnienie osiąga wartość 8 · 10−7 mbara, rozpoczyna się procedura stop-
niowego wyłączania grzałek. Aby nie dopuścić do gwałtownych zmian
naprężenia materiału podczas gwałtownego chłodzenia, zmiany temperatury
wynosiły około 15 °C na godzinę. Uzyskane ciśnienie jest już na granicy wy-
dajności używanej pompy turbomolekularnej.

6. Włączono pompę jonową i zamknięto zawór oddzielający komorę próżniową
od pomp wstępnych (turbomolekularnej i rotacyjnej), które następnie
wyłączono.

7. Dalsza poprawa próżni osiągana była przy pomocy pompy jonowej, aż do uzy-
skania maksymalnego wskazania próżniomierza 1, 6 · µA, które odpowiada
ciśnieniu rzędu 1 · 10−9 mbara (wykres B.3).

Przebieg czasowy uzyskiwania ultrawysokiej próżni przestawiają wykresy B.2 oraz
B.3.

Rysunek B.2: Proces uzyskiwania wysokiej próżni przy pomocy pompy turbomole-
kularnej.
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Rysunek B.3: Proces uzyskiwania ultrawysokiej próżni przy pomocy pompy jono-
wej.

Rysunek B.4: (a) Schemat przepustu z zamontowanymi źródłami rubidu (b).
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Dodatek C

Jakość widm.

Jednym ze znaczących problemów eksperymentalnych było występowanie w wiązce
lasera próbkującego znacznej modulacji amplitudy, która przy słabych sygnałach
odrzutu praktycznie uniemożliwiała pomiary. Przykładowy sygnał odrzutu oraz
widmo sieci optycznych z widoczną modulacją przedstawia rys. C.1.
Modulacja ta występuje już w wiązce lasera „master”, zarówno po pojedynczym,
jak i podwójnym przejściu przez AOM–1 i przenosi się na wymuszaną wiązkę
próbkującą. Na rys. C.2 widoczna jest zarówno modulacja amplitudy wiązki lasera
„master”, jak i wiązki próbkującej, pojawiająca się w uśrednianym sygnale. Po
przeprowadzeniu szeregu doświadczeń stwierdzono, że omawiana modulacja nie
jest przypadkowa. Jest ona odbiciem modulacji wydajności AOM–a w zależności
od podawanej na niego częstotliwości. Występuje zarówno przy „ręcznym” prze-
strajaniu AOM–a (przy użyciu syntetyzera HP), jak i „automatycznym” (poprzez
VCO). Należy zaznaczyć, że nie zależy ona od użytego wzmacniacza ani generatora
częstotliwości. Zarówno częstotliwość jak i „kształt” modulacji nie zmienia się ani
przy zmianie częstotliwości lasera „master”, ani innych warunkach jego pracy (sta-
bilizacja na częstotliwości co(2-4), szybkość skanu). Jej amplituda w uśrednionym
sygnale lasera próbkującego zależy wprost proporcjonalnie od natężenia wiązki
wymuszającej.
Częstotliwość modulacji jest stała i wynosi średnio fmod = 222 kHz. Używane w
naszym eksperymencie modulatory akustooptyczne (ISOMET 1205C-2 633-830)
opierają się na kryształach PbMoO4. W krysztale wzbudzanym do drgań sygnałem
o częstotliwości zmienianej wokół 80 MHz tworzy się akustyczna fala stojąca,
która jest rezonansowo wzmacniana na częstotliwościach będących wielokrotnością
akustycznego przedziału dyspersji kryształu, danego wzorem f = vd/2d, gdzie
vd – prędkość dźwięku w ośrodku, d – grubość ośrodka. Dla kryształu PbMoO4

prędkość dźwięku wynosi vd = 3630 m/s, natomiast jego grubość d = 8, 13 mm, tak
więc przedział dyspersji w tym przypadku wynosi f = 223, 25 kHz, co pokrywa się
z częstotliwością obserwowanej modulacji. Można więc wnioskować, że powstająca
w krysztale fala stojąca modyfikuje wydajność dyfrakcji światła w pierwszym i
wyższych rzędach. Kryształ powinien być wykonany w taki sposób, by powstawanie
fali stojącej było ograniczone do minimum – w tym celu ścięta krawędź kryształu
pokryta jest substancją pochłaniającą fale akustyczne i redukującą w ten sposób ich
odbicie. Jak się jednak okazuje, pokrycie to nie zawsze wystarczająco spełnia swoją
funkcję.
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W naszym przypadku dla AOM–1 modulacja ta sięgała 23%, natomiast dla
AOM–3 zasilanego tym samym wzmacniaczem była rzędu 3,5% (rysunek C.3). Wy-
mieniliśmy AOM–1 na inny egzemplarz tego samego modelu, dla którego modula-
cja była rzędu kilku procent. Zmniejszyliśmy problem, jednak nie wyeliminowali-
śmy go zupełnie. Często pomagała minimalna zmiana geometrii wymuszania lasera
próbkującego, jak również troska o to by jakość sprzężenia byłą zawsze możliwie
najlepsza. Jednak jedynym rozwiązaniem, które gwarantuje wysoką, niezaburzoną
modulacją jakość widm jest zastosowanie detekcji różnicowej, w której odejmo-
wane są od siebie sygnał pochodzący od wiązki próbkującej przed przejściem przez
chmurę i sygnał absorpcji.

Rysunek C.1: Przykładowy rezonans odrzutu oraz widmo sieci optycznej z widoczną
modulacją natężenia wiązki próbkującej.
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Rysunek C.2: Przykładowa modulacja amplitudy wiązki lasera „master” po podwój-
nym przejściu przez AOM–1, wynikająca z przestrajania tego modulatora (oś x),
która przenosi się na wymuszana wiązkę próbkującą.
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Rysunek C.3: Wynikająca z przestrajania modulatora AOM amplituda sygnału lasera
„master” ( podwójne przejście przez AOM–1 – amplituda modulacji sięga 23% oraz
AOM–3 – amplituda modulacji sięga 3,5%). Aby zapewnić te same warunki pracy
modulatorów, AOM–y podłączone były na czas przeprowadzania pomiarów do tego
samego wzmacniacza i generatora częstotliwości.
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