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Wst¦p

Puªapkowanie atomów neutralnych i cz¡stek naªadowanych jest cz¦sto przedstaw-
iane jako klucz do odkrycia ciekawych zjawisk �zycznych w szerokim spektrum
energii, od �zyki cz¡stek elementarnych po ultrazimn¡ materi¡ kwantow¡. Rozwój
metod chªodzenia i puªapkowania laserowego na przestrzeni ostatnich trzech dekad
zaowocowaª skonstruowaniem ró»norodnych puªapek na atomy neutralne i cz¡stki
naªadowane w laboratoriach na caªym ±wiecie. [21] [16] [8] [15] [4] [5] [18]
Pierwsza w Polsce puªapka magneto-optyczna powstaªa w Zakªadzie Optyki Ato-
mowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiello«skiego w 1997 roku [17] [11] [10].
Od tego czasu w Zakªadzie Fotoniki oraz w Zakªadzie Optyki Atomowej w ukªadach
eksperymentalnych puªapki magneto-optycznej prowadzone s¡ intensywne bada-
nia z zakresu optyki nieliniowej i kwantowej. Spektakularnym sukcesem byªo
otrzymanie kondensatu Bosego-Einsteina w marcu 2007 roku w Krajowym Lab-
oratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Toruniu. Pierwsz¡ w
Polsce optyczn¡ puªapk¦ dipolow¡ na atomu neutralne uruchomiono w Zakªadzie
Fotoniki UJ w styczniu 2007 roku.
Budow¡ optycznej puªapki dipolowej i eksperymentami kierowali prof. dr hab.
Wojciech Gawlik i dr hab. Jerzy Zachorowski. W prace konstrukcyjne i do±wiad-
czalne zaanga»owani byli mgr Leszek Krzemie«, mgr Krzysztof Brzozowski oraz
Michael Krüger z Ludwig-Maximilians Univerität w München, a w projektowanie
i implementacj¦ ukªadów do obrazowania równie» autorka niniejszej pracy.
Obrazowanie jest podstawow¡ i szeroko stosowan¡ metod¡ diagnostyki zimnych
atomów w puªapkach dipolowej i magneto-optycznej. Obrazowanie �uorescen-
cyjne pozwala okre±li¢ podstawowe parametry chmury spuªapkowanych atomów
takie jak ksztaªt, czy rozmiary przestrzenne. Sekwencyjne pomiary �uorescen-
cyjne umo»liwiaj¡ wyznaczenie temperatury kinetycznej oraz czasu zaniku �u-
orescencji atomów w puªapce. Obrazowanie absorpcyjne pozwala na okre±lenie
liczby atomów, temperatury i g¦sto±ci chmury. Znajomo±¢ tych parametrów jest
kluczowa zwªaszcza dla eksperymentów, które maj¡ na celu otrzymanie konden-
satu Bosego-Einsteina. Obrazowanie z kontrastem fazowym w przeciwie«stwie do
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dwóch opisanych wy»ej metod jest pomiarem nieniszcz¡cym. Mo»liwa jest ob-
serwacja zmian w obr¦bie jednej i tej samej chmury spuªapkowanych atomów w
czasie i w zale»no±ci od ró»nych parametrów eksperymentalnych.
Przedstawiona poni»ej praca magisterska opisuje budow¦ ukªadów do obrazowania
�uorescencyjnego i absorpcyjnego oraz uzyskane wyniki, a tak»e prób¦ konstrukcji
ukªadu do obrazowania metod¡ kontrastu fazowego.

W rozdziale pierwszym tej pracy zostaªy opisane siªy optyczne, mechanizmy
oraz temperaturowe granice chªodzenia dopplerowskiego i gradientem polaryza-
cji. Rozdziaª drugi zawiera krótk¡ charakterystyk¦ puªapek na atomy neutralne,
opis puªapki magneto-optycznej, a tak»e podstawy teoretyczne �zyki optycznych
puªapek dipolowych i zasada ich dziaªania ze szczególnym uwzgl¦dnieniem puªapki
o geometrii pojedynczej zogniskowanej wi¡zki gaussowskiej. W rozdziale trzecim
przedstawiono metody obrazowania zimnych atomów: �uorescencyjn¡, absorp-
cyjn¡ i kontrastu fazowego z teoretycznego punktu widzenia. Rozdziaª czwarty za-
wiera opis ukªadu eksperymentalnego puªapki magneto-optycznej oraz optycznej
puªapki dipolowej, zªo»onej z pojedynczej zogniskowanej wi¡zki lasera Nd:YAG
1064 nm. W rozdziale pi¡tym opisano ukªad do obrazowania �uorescencyjnego
oraz pomiary temperatury atomów w puªapce magneto-optycznej. Zostaª w nim
równie» przedstawiony pomiar czasu zaniku �uorescencji atomów w optycznej
puªapce dipolowej. Rozdziaª szósty zawiera opis budowy dwóch wariantów ukªadu
do obrazowania absorpcyjnego, analiz¦ zdj¦¢ absorpcyjnych chmury atomów w
puªapce magneto-optycznej i dipolowej oraz obliczone warto±ci liczby spuªap-
kowanych atomów. Prac¦ zamyka rozdziaª siódmy, w którym przedstawiono prób¦
konstrukcji ukªadu do obrazowania metod¡ kontrastu fazowego.



Rozdziaª 1

Podstawy i granice chªodzenia
atomów neutralnych

1.1 Siªy optyczne

Oddziaªywanie neutralnych atomów z polem elektromagnetycznym prowadzi do
powstania siª optycznych, które dzielimy na spontaniczne (zwi¡zane z ci±nieniem
±wiatªa) oraz dipolowe (zwi¡zane z gradientem amplitudy pola ±wietlnego) [17].

Siªa spontaniczna zwi¡zana jest z przekazem p¦du, jaki ma miejsce podczas
ka»dego procesu emisji lub absorpcji fotonu przez atom. Rozpatrzmy nieruchomy
atom o masie m i cz¦sto±ci przej±cia ω0, na który pada wi¡zka ±wiatªa laserowego o
cz¦sto±ci ω = ω0. Atom absorbuje z wi¡zki foton o energii h̄ω, odpowiadaj¡cej en-
ergii wzbudzenia h̄ω0, zyskuj¡c p¦d h̄~k, o kierunku zgodnym z kierunkiem wi¡zki.
Wzbudzony atom emituje spontanicznie w dowolnym kierunku, jednocze±nie doz-
naj¡c odrzutu w kierunku przeciwnym. Ze wzgl¦du na stochastyczno±¢ emisji
spontanicznej, przyczynki od poszczególnych emitowanych fotonów znosz¡ si¦, a
wypadkowa siªa odrzutu u±rednia si¦ do zera (rys. 1.1).

Efektywnie na atom dziaªa jedynie siªa zwi¡zana z przekazem p¦du podczas
absorpcji. Siªa ta, zwana siª¡ spontaniczn¡ (dyssypatywn¡, p¦du ±wiatªa) dzi-
aªa w kierunku zgodnym z kierunkiem wi¡zki, a jej warto±¢ zale»y od cz¦sto±ci
wyst¦powania po sobie kolejnych aktów absorpcji (rozdzielonych emisj¡ spontan-
iczn¡). Im cz¦±ciej atom absorbuje foton, tym skuteczniej mo»e by¢ hamowany.
Siªa spontaniczna ma charakter rezonansowy, czyli osi¡ga maksimum, gdy cz¦s-
to±¢ lasera dostrojona jest do cz¦sto±ci przej±cia atomowego (ω = ω0). Dla maªych
nat¦»e« wi¡zki siªa ro±nie ze wzrostem nat¦»enia ±wiatªa, dla wi¦kszych pojawia
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Rysunek 1.1: Bilans p¦du atomu w procesie absorpcji fotonu

si¦ efekt nasycenia i wówczas po absorpcji nast¦puje emisja wymuszona (a nie
emisja spontaniczna). Emisja wymuszona nie ma wpªywu na ci±nienie ±wiatªa,
gdy» przekazy p¦du podczas absorpcji i emisji wymuszonej zachodz¡ dokªadnie w
przeciwnych kierunkach i dokªadnie si¦ znosz¡ (rys. 1.2).
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Rysunek 1.2: Bilans p¦du atomu w procesie absorpcji i emisji wymuszonej

Najskuteczniejsze rozpraszanie p¦du, a wi¦c i hamowanie atomu ma miejsce
wtedy, gdy po ka»dym akcie emisji spontanicznej nast¦puje natychmiastowa ab-
sorpcja kolejnego fotonu. W praktyce oznacza to, »e pochªanianie atomów za-
chodzi z cz¦sto±ci¡ emisji spontanicznej Γ

2 . Siªa spontaniczna osi¡ga wówczas
warto±¢ maksymaln¡ równ¡ h̄~kΓ

2 .

Siªa dipolowa jest wynikiem oddziaªywania indukowanego momentu dipolowego
atomu z polem elektromagnetycznym. Aby zadziaªaªa, pole fali ±wietlnej musi
by¢ przestrzennie niejednorodne oraz odstrojone od rezonansu z przej±ciem ato-
mowym. Podobnie jak omówiona wy»ej siªa spontaniczna ma charakter rezonan-
sowy, jednak»e pro�l jej zale»no±ci spektralnej jest dyspersyjny, a wi¦c zmienia
znak i przyjmuje warto±¢ zerow¡ w rezonansie. Siªa dipolowa zale»y od nat¦»e-
nia i odstrojenia wi¡zki laserowej, a tak»e od poªo»enia atomu. Nie istnieje dla
pojedynczej fali pªaskiej (brak przestrzennej niejednorodno±ci pola ±wietlnego).
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Pojawia si¦, gdy atom znajdzie si¦ w polu fali ±wietlnej o froncie falowym ró»nym
od fali pªaskiej (np. w polu zogniskowanej wi¡zki gaussowskiej) lub w polu kilku
ró»nych fal (np. fali stoj¡cej). Mechanizm puªapkowania atomów z wykorzys-
taniem siªy dipolowej opisany jest szerzej w rozdziale 2 niniejszej pracy, w cz¦±ci
po±wi¦conej optycznym puªapkom dipolowym (2.3).

1.2 Chªodzenie dopplerowskie
Jak ju» wspomniano, warto±¢ siªy spontanicznej, jakiej doznaje nieruchomy atom
od wi¡zki ±wiatªa o cz¦sto±ci ω, zale»y od cz¦sto±ci wyst¦powania po sobie kole-
jnych aktów absorpcji. Innymi sªowy, siªa spontaniczna jest proporcjonalna do
prawdopodobie«stwa absorpcji Pabs fali o cz¦sto±ci ω przez atom o cz¦sto±ci prze-
j±cia ω0 i staªej spontanicznego zaniku Γ

2 :

Pabs ∝ (Γ/2)2

(ω − ω0)2 + (Γ/2)2
(1.1)

Przypadek rzeczywistego, a wi¦c pozostaj¡cego w ci¡gªym ruchu atomu, wymaga
uwzgl¦dnienia przesuni¦cia cz¦sto±ci w wyniku efektu Dopplera. Je»eli na porusza-
j¡cy si¦ atom pada wi¡zka o cz¦sto±ci ω, to w ukªadzie odniesienia atomu cz¦sto±¢
ta ulegnie przesuni¦ciu (o warto±ci zale»nej od pr¦dko±ci atomu ~v) i b¦dzie równa
ω − ~k · ~v. Siª¦ wywieran¡ na taki atom przez wi¡zk¦ propaguj¡c¡ wzdªu» osi z
opisuje wzór:

F (vz) ∝ (Γ/2)2

(ω − ω0 − k · vz)2 + (Γ/2)2
(1.2)

gdzie vz to skªadowa pr¦dko±ci atomu ~v zgodna z kierunkiem wektora falowego
~k. W polu dwóch przeciwbie»nych wi¡zek laserowych wypadkowa siªa Fwyp dzi-
aªaj¡ca na atom b¦dzie zªo»eniem siª pochodz¡cych od obu fal. Dla cz¦sto±ci
wi¡zek dostrojonej do cz¦sto±ci rezonansu atomowego (ω = ω0), siªy skªadowe
dokªadnie si¦ kompensuj¡ i Fwyp = 0 dla ka»dej warto±ci pr¦dko±ci atomu (rys.
1.3a). W przypadku cz¦sto±ci wi¡zek odstrojonej od rezonansu (ω 6= ω0) Fwyp

jest ró»na od zera i ma kierunek przeciwny do kierunku pr¦dko±ci atomu (rys.
1.3b). Dla pewnej klasy pr¦dko±ci wokóª vz = 0 siªa wypadkowa jest propor-
cjonalna do pr¦dko±ci, lecz przeciwnie skierowana. Podobnie jak klasyczna siªa
tarcia przeciwdziaªa ruchowi atomu, co powoduje jego spowolnienie, a tym samym
schªodzenie. Ruch atomu w polu dwóch przeciwbie»nych wi¡zek przypomina ruch
w lepkim o±rodku, dlatego kon�guracj¦ t¦ nazwano "melas¡ optyczn¡".

Z opisanymmechanizmem chªodzenia konkuruje podgrzewanie atomów zwi¡zane
z �uktuacjami p¦du, których ¹ródªem jest odrzut spontanicznie emitowanych fo-
tonów. Punkt równowagi pomi¦dzy chªodzeniem a grzaniem atomów wyznacza
najni»sz¡ osi¡galn¡ temperatur¦, tzw. temperatur¦ dopplerowsk¡:
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Rysunek 1.3: Wypadkowa siªa dziaªaj¡ca na atom w polu dwóch przeciwbie»nych
wi¡zek laserowych w rezonansie (a) oraz przy niezerowym odstrojeniu (b). F+ i
F− oznaczaj¡ siªy pochodz¡ce od wi¡zek propaguj¡cych odpowiednio w kierunku
+kvz i −kvz

TD =
h̄Γ
2kB

(1.3)

gdzie kB oznacza staª¡ Boltzmanna. Dla atomów 87Rb TD = 146µK [[20].

1.3 Chªodzenie gradientem polaryzacji
Opisana powy»ej granica chªodzenia dopplerowskiego stosuje si¦ do przypadku
atomu dwupoziomowego. Atomy o znacznie bardziej skomplikowanej strukturze
podpoziomów energetycznych mo»na schªodzi¢ do temperatury znacznie ni»szej
ni» temperatura dopplerowska TD, co pokazaªy m.in. pomiary temperatury w
puªapkach magnetooptycznych (równie» w naszej - 5.1. Dodatkowy mechanizm
chªodzenia zwi¡zany jest z pompowaniem optycznym pomi¦dzy podpoziomami
zeemanowskimi stanu podstawowego. Aby zadziaªaª ten mechanizm, atom musi
znale¹¢ si¦ w polu dziaªania fali stoj¡cej o przestrzennie zmiennej polaryzacji,
powstaªej w wyniku interferencji dwóch przeciwbie»nych wi¡zek laserowych. Za-
proponowany w 1985 przez J.Dalibarda i Cohena-Tannoudjiego model teorety-
czny opisuje dwa typy chªodzenia gradientem polaryzacji w jednowymiarowej
melasie optycznej: dla dwóch wi¡zek przeciwbie»nych o przeciwnych polaryza-
cjach koªowych (σ+ − σ−) oraz dla wi¡zek o wzajemnie prostopadªych polaryza-
cjach liniowych (lin ⊥ lin) [6]. W pierwszym przypadku, siªa tarcia pochodzi od
niezrównowa»onego ci±nienia promieniowania, które wynika ze zmienno±ci pop-
ulacji w obr¦bie podpoziomów stanu podstawowego wywoªanej ruchem atomu.
W przypadku kon�guracji lin ⊥ lin, przesuni¦cia ±wiatªem podpoziomów zee-
manowskich s¡ przestrzennie modulowane, a w wyniku pompowania optycznego
pomi¦dzy nimi powstaje siªa dipolowa i tzw. �efekt Syzyfa� dla poruszaj¡cego si¦
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atomu. Atom, wspinaj¡c si¦ po zboczu krzywej potencjaªu, traci energi¦ kine-
tyczn¡. Z drugiej strony, gdy znajduje si¦ w pobli»u maksimum, mo»e zosta¢
optycznie przepompowany do minimum nast¦pnej studni potencjaªu, gdzie znów
zaczyna si¦ wspina¢ (rys. 1.4).

Rysunek 1.4: Ideowy schemat chªodzenia Syzyfa dla atomu o dwóch pod-
poziomach zeemanowskich w stanie podstawowym

Zale»no±¢ warto±ci siªy od pr¦dko±ci wynika z porównania dwóch wielko±ci:
szybko±ci zmiany energii podpoziomów przy przemieszczaniu si¦ atomu w zmi-
ennym potencjale i szybko±ci pompowania optycznego. Maksimum warto±ci siªy
wyst¦puje dla takiej pr¦dko±ci, przy której przesuni¦cie atomu o póª okresu zmi-
any energii podpoziomów (maksymalna ró»nica energii podpoziomów) nast¦puje
w czasie równym ±redniemu czasowi przepompowywania.

Granic¡ chªodzenia gradientem polaryzacji jest tzw. temperatura odrzutu:

Trec =
h̄2k2

2kBm
(1.4)

zwi¡zana z energi¡ odrzutu pojedynczego fotonu, czyli energi¡ kinetyczn¡,
jak¡ zyskuje atom emituj¡c jeden foton. Dla atomów 87Rb Trec = 362nK [20].





Rozdziaª 2

Puªapkowanie atomów
neutralnych

2.1 Rodzaje puªapek i ich krótka charakterystyka
Puªapki wykorzystuj¡ce ci±nienie ±wiatªa
Przykªadem tego typu puªapki jest puªapkamagneto-optyczna - MOT (ang. Magneto-
Optical Trap). Spowolnienie atomów nast¦puje poprzez oddziaªywanie ze ±wiatªem
odstrojonym nieznacznie poni»ej rezonansu atomowego, natomiast miejsce gro-
madzenia si¦ atomów wyznacza ksztaªt potencjaªu pola magnetycznego. Ty-
powe gª¦boko±ci puªapek MOT s¡ rz¦du paru kelwinów, minimalna osi¡galna
temperatura w granicach 10µK. Oddziaªywania ze ±wiatªem prowadz¡ do sil-
nej dyssypacji energii, zatem puªapki magneto-optyczne pozwalaj¡ na wychwyt
atomów bezpo±rednio z chmury gazu termicznego, bez konieczno±ci wst¦pnego
spowalniania[7] [9]. Praca w obszarze silnych wzbudze« optycznych skutkuje
ograniczeniami na g¦sto±¢ i temperatur¦. Temperatury atomów w puªapkach
MOT s¡ zwykle poni»ej granicy dopplerowskiej, co wskazuje na znaczn¡ rol¦
chªodzenia subdopplerowskiego. Niskie temperatury mo»na osi¡gn¡¢ przy maªych
nat¦»eniach wi¡zek puªapkuj¡cych, wtedy jednak wydajno±¢ puªapkowania i liczba
atomów jest bardzo maªa. Nieograniczony wzrost g¦sto±ci uniemo»liwiaj¡ niee-
lastyczne zderzenia oraz uwi¦zienie populacji. Dodatkowo wewn¦trzn¡ dynamik¦
puªapki silnie zaburzaj¡ procesy rezonansowe o skali czasowej rz¦du mikrosekund.

Puªapki magnetyczne
Wykorzystuj¡ oddziaªywanie magnetycznego momentu dipolowego z niejednorod-
nym polem magnetycznym, zale»ne od konkretnego podstanu magnetycznego, w
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jakim znajduje si¦ atom [1]. Gª¦boko±¢ puªapki magnetycznej jest rz¦du 100mK.
To puªapki zachowawcze, czyli takie, które nie zmniejszaj¡ temperatury ani pr¦d-
ko±ci atomów. Konieczne jest wi¦c zapewnienie dodatkowego chªodzenia, np.
przez odparowanie, dzi¦ki któremu mo»na w nich uzyska¢ kondensat Bosego-
Einsteina - BEC (ang. Bose-Einstein Condensate). Minusem tego rodzaju
puªapek jest to, »e mechanizm puªapkowania zale»y od wewn¦trznego stanu ato-
mowego, co zaw¦»a mo»liwo±¢ eksperymentów badaj¡cych wewn¦trzn¡ dynamik¦
do kilku specjalnych przypadków. Mo»liwe geometrie puªapek magnetycznych s¡
silnie zdeterminowane przez konieczno±¢ zastosowania skomplikowanych ukªadów
cewek czy magnesów staªych.

Optyczne puªapki dipolowe
Mechanizmem odpowiadaj¡cym za puªapkowanie jest w tym przypadku oddziaªy-
wanie elektrycznego momentu dipolowego ze ±wiatªem nierezonansowym, znacznie
sªabsze od mechanizmów omówionych powy»ej. Puªapka dipolowa, podobnie jak
opisana powy»ej puªapka magnetyczna jest puªapk¡ zachowawcz¡ [19]. Prakty-
cznie nie ma rozpraszania fotonów, a wi¦c i wzbudzenia optyczne s¡ niezwykle
rzadkie i powolne, st¡d jej niew¡tpliwa zaleta: brak ograniczenia przez mecha-
nizmy obecne w puªapkach wykorzystuj¡cych ci±nienie ±wiatªa. Realne parametry
nat¦»enia wi¡zki i jej przew¦»enia pozwalaj¡ osi¡gn¡¢ gª¦boko±¢ jamy potencjaªu
wi¦ksz¡, ni» temperatura subdopplerowska. Zatem mo»e to dziaªa¢ jako puªapka.
W odpowiednio dobranych warunkach mechanizm puªapkowania jest niezale»ny
od struktury podpoziomów stanu podstawowego atomu. Nie ma potrzeby uprzed-
niego przygotowania atomów w konkretnym podstanie magnetycznym (jak to ma
miejsce w puªapkach magnetycznych), co znacz¡co upraszcza eksperyment. Dzi¦ki
temu caªa wewn¦trzna dynamika stanu podstawowego mo»e by¢ w peªni wyko-
rzystywana w eksperymencie, którego skala czasowa si¦ga kilku sekund. Niek-
westionowany atut puªapek dipolowych to mo»liwo±¢ tworzenia ró»norodnych ge-
ometrii puªapkowania, jak np. sieci optycznych czy silnie niejednorodnego po-
tencjaªu. Sªab¡ stron¡ tego typu puªapek jest ich stosunkowo maªa gª¦boko±¢ -
poni»ej 1mK.

2.2 Puªapka magneto-optyczna
Mechanizm dziaªania puªapki magneto-optycznej zostanie omówiony na przykªadzie
puªapki jednowymiarowej. Puªapk¦ t¦ tworz¡ dwie przeciwbie»ne wi¡zki laserowe
o przeciwnych polaryzacjach koªowych (σ+ i σ−) oraz niejednodnorodne pole mag-
netyczne, ilustruje j¡ rysunek 2.1.

Para cewek o przeciwnych kierunkach przepªywu pr¡du wytwarza niejednorodne
pole magnetyczne B o symetrii kwadrupolowej. Pole B jest zerowe w centrum
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magnetyczne

a tomy

cewka

Rysunek 2.1: Jednowymiarowa puªapka magneto-optyczna

puªapki (z = 0), ro±nie ze wzrostem |z|, zmienia znak przy przej±ciu przez punkt
z = 0. Powoduje ono rozszczepienie zeemanowskie poziomów energetycznych
atomu tym wi¦ksze, im atom znajduje si¦ dalej od ±rodka puªapki. Rozwa»my
najprostszy z mo»liwych przypadków: przej±cie F = 0 → F ′ = 1. Pod wpªy-
wem pola magnetycznego poziom górny ulega rozszczepieniu na trzy podstany
magnetyczne: mF ′ = −1, mF ′ = 0 i mF ′ = +1. Atom o takiej strukturze
o±wietlony jest wi¡zk¡ laserow¡ o cz¦sto±ci odstrojonej nieznacznie poni»ej cz¦s-
to±ci przej±cia. Wi¡zka spolaryzowana prawoskr¦tnie (σ+) wywoªuje przej±cie
mF = 0 → mF ′ = +1. Wi¡zka spolaryzowana lewoskr¦tnie (σ−) spowoduje prze-
j±cie mF = 0 → mF ′ = −1. Sytuacj¦ t¦ ilustruje rysunek 2.2.

Rozpatrzmy teraz zachowanie atomu poruszaj¡cego si¦ wzdªu» osi z w polu
dwóch przeciwbie»nych wi¡zek o przeciwnych polaryzacjach koªowych. Wi¡zki
odstrojone s¡ poni»ej przej±cia atomowego w zerowym polu magnetycznym (B = 0
dla z = 0). Je»eli atom znajdzie si¦ w poªo»eniu z > 0, w którym B > 0, bli»ej re-
zonansu jest wi¡zka o polaryzacji σ− (przej±cie do podstanu mF ′′ = −1)Wi¡zka ta
ma wektor falowy skierowany w stron¦ ujemnych warto±ci z. Podobnie, na atom
w pozycji z < 0, w której B < 0 bli»ej rezonansu jest wi¡zka o polaryzacji σ+

(przej±cie do podstanu mF ′ = +1), skierowana w stron¦ dodatnich z. Efektywnie,
atomy z obu kierunków pchane s¡ ku centrum puªapki, gdzie siªy pochodz¡ce od
wi¡zek σ+ i σ− znosz¡ si¦, a rozszczepienie zeemanowskie podpoziomów stanu
wzbudzonego znika (z = 0 dla B = 0). Równocze±nie dziaªa opisana w rozdziale
1.2 melasa optyczna, czyli zale»no±¢ siªy od pr¦dko±ci atomu. Wspóªistnienie tych
dwóch mechanizmów umo»liwia chªodzenie i jednoczesne przestrzenne uwi¦zienie
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Rysunek 2.2: Przej±cia pomi¦dzy podpoziomami zeemanowskimi dla wi¡zki spo-
laryzowanej prawo-(σ+ ) i lewoskr¦tnie (σ−)

atomów.
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Rysunek 2.3: Atom o strukturze zeemanowskiej w polu dwóch przeciwbie»nych i
przeciwnie koªowo spolaryzowanych wi¡zek

Trójwymiarowa puªapka magneto-optyczna (rys. 2.4) skªada si¦ z trzech par
przeciwbie»nych przeciwnie koªowo spolaryzowanych wi¡zek laserowych, ±wiec¡-
cych z kierunków wzajemnie prostopadªych.
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B

Rysunek 2.4: Trójwymiarowa puªapka magneto-optyczna

2.3 Optyczna puªapka dipolowa

Model oscylatora

Siªa optyczna dipolowa powstaje w wyniku oddziaªywania wyindukowanego mo-
mentu dipolowego z gradientem nat¦»enia pola ±wietlnego. Ze wzgl¦du na jej za-
chowawczy charakter siª¦ t¦ mo»na wyprowadzi¢ wprost z potencjaªu, w minimach
którego puªapkowane s¡ atomy. Absorpcyjna cz¦±¢ oddziaªywania dipolowego
z daleko odstrojonym ±wiatªem prowadzi do resztkowego rozproszenia fotonów
wi¡zki puªapkuj¡cej, co determinuje do±wiadczalne ograniczenia realizacji puªapki.
Poni»ej wyprowadzone zostan¡ podstawowe wzory na potencjaª dipolowy i staª¡
rozpraszania w oparciu o model atomu jako oscylatora w klasycznym polu promieniowa-
nia [19].
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Oddziaªywanie wyindukowanego dipola z polem laserowym

Rozwa»my nast¦puj¡c¡ sytuacj¦: swobodny atom umieszczamy w polu dziaªa-
nia wi¡zki ±wiatªa laserowego. Pole elektryczne ~E wzbudza atomowy moment
dipolowy ~p, który oscyluje z cz¦sto±ci¡ wymuszaj¡c¡ ω. Zgodnie z powszechnie
przyj¦t¡ zespolon¡ notacj¡ ~E(~r, t) = êẼ(~r) exp(iωt)+c.c oraz ~p(~t, t) = êp̃(~r) exp(−iωt)+
c.c, gdzie ê jest wersorem polaryzacji. Amplituda momentu dipolowego p̃ oraz am-
plituda pola Ẽ powi¡zane s¡ prost¡ relacj¡:

p̃ = αẼ (2.1)

gdzie α oznacza polaryzowalno±¢ zespolon¡, która zale»y od dopasowania cz¦s-
to±ci wymuszaj¡cej ω do cz¦sto±ci rezonansu atomowego.

Potencjaª oddziaªywania wzbudzonego momentu dipolowego ~p z polem ~E

opisuje równanie:

Udip = −1
2
〈~p · ~E〉 = − 1

2ε0c
Re(α)I (2.2)

przy czym nawiasy trójk¡tne symbolizuj¡ ±redni¡ po czasie z szybko oscylu-
j¡cych wyrazów, nat¦»enie pola wynosi I = 2ε0c〈|Ẽ|2〉, a czynnik 1/2 uwzgl¦dnia
fakt, »e moment dipolowy jest indukowany, nie staªy. Energia potencjalna atomu
w polu wi¡zki laserowej jest zatem proporcjonalna do nat¦»enia I i rzeczywistej
cz¦±ci polaryzowalno±ci Re(α). Cz¦±¢ ta opisuje zgodn¡ w fazie skªadow¡ oscylacji
dipola, odpowiedzialn¡ za dyspersyjne wªasno±ci oddziaªywania. Siªa dipolowa
jest zatem zale»na od gradientu potencjaªu oddziaªywania

~Fdip(~r) = −∇Udip(~r) = − 1
2ε0c

Re(α)∇I(~r) (2.3)

Jest ona siª¡ zachowawcz¡, proporcjonaln¡ do gradientu pola wymuszaj¡cego.
Aby zrozumie¢ rol¦ urojonej cz¦±ci Im(α) polaryzowalno±ci, rozwa»my moc ab-
sorbowan¡ przez oscylator z pola wymuszaj¡cego (i reemitowan¡ jako promieniowanie
dipola) - jest ona dana wzorem:

Pabs = 〈~̇p · ~E〉 = 2ωIm(p̃Ẽ∗) =
ω

ε0
Im(α)I (2.4)

Absorpcja wynika z istnienia urojonej cz¦±ci polaryzowalno±ci Im(α), zwi¡zanej
z niezgodn¡ w fazie skªadow¡ oscylacji dipola. Rozpatrzmy ±wiatªo jako strumie«
fotonów o energii h̄ω. Wówczas absorpcja, rozumiana jako ubytek fotonów z
wi¡zki, mo»e by¢ interpretowana jako rozpraszanie fotonów na atomach w cyklach:
absorpcja fotonu i nast¦puj¡ca po niej emisja spontaniczna. Staªa rozpraszania
ma posta¢:

Γsc(~r) =
Pabs

h̄ω
=

1
h̄ε0c

Im(α)I(~r) (2.5)
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Równania (2.2) oraz (2.5) opisuj¡ dwie, kluczowe dla rozwa»a« nad puªapkami
dipolowymi wielko±ci: potencjaª oddziaªywania oraz staª¡ rozpraszania za po-
moc¡ zmiennych: I(~r) (zale»nego od poªo»enia nat¦»enia ±wiatªa) i α(ω). Nale»y
podkre±li¢, »e s¡ one prawdziwe dla jakichkolwiek polaryzowalnych cz¡stek obo-
j¦tnych, umieszczanych w oscyluj¡cym polu elektrycznym, zarówno dla atomu w
polu bliskim lub dalekim od rezonansu, jak i dla molekuªy w polu optycznym lub
mikrofalowym.

Polaryzowalno±¢ optyczna

Rozpatrzmy atom jako klasyczny oscylator w modelu Lorentza (rys. 2.5). W
modelu tym zakªadamy, »e elektron (o masie me i ªadunku elementarnym e) jest
elastycznie poª¡czony z j¡drem. Pod wpªywem periodycznej siªy pochodz¡cej np.
od fali elektromagnetycznej taki ukªad b¦dzie wykonywaª drgania wymuszone.
Te drgania to przede wszystkim oscylacje lekkiego elektronu (drgania ci¦»kiego
jonu mo»emy zaniedba¢ ze wzgl¦du na maª¡ amplitud¦, a tym samym niewielkie
przyspieszenie). Cz¦sto±¢ wªasna oscylacji elektronu odpowiada cz¦sto±ci przej±-
cia optycznego ω0, tªumienie pochodzi z promieniowania dipolowego oscyluj¡cego
elektronu.

+

-

w
0

Rysunek 2.5: Atom jako klasyczny oscylator w modelu Lorentza

Scaªkowanie równania ruchu elektronu jako oscylatora wymuszonego ẍ+Γωẋ+
ω2x = −eE(t)/me pozwala nam wyliczy¢ polaryzowalno±¢ optyczn¡:

α =
e2

me

1
ω2

0 − ω2 − iωΓω
(2.6)

Tutaj
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Γω =
e2ω2

6πε0mec3
(2.7)

jest klasyczn¡ staª¡ tªumienia, wynikaj¡c¡ ze strat energii przez wypromieniowanie.

Po podstawieniu e2/me = 6πε0c
3Γω/ω2 i wprowadzeniu rezonansowej staªej

tªumienia Γ ≡ Γω0 = (ω0/ω)2Γω, równanie (2.6) przyjmuje posta¢:

α = 6πε0c
3 Γ/ω2

0

ω2
0 − ω2 − i(ω3/ω2

0)Γ
(2.8)

Polaryzowalno±¢ znale¹¢ mo»na tak»e w ramach obrazu kwantowego, stosu-
j¡c przybli»enie póªklasyczne dla dwupoziomowego atomu w klasycznym polu
promieniowania. Zaniedbanie efektów nasyceniowych nie zmieni ko«cowego wyniku,
a jedynie wprowadzi pewn¡ mody�kacj¦: staªa tªumienia b¦dzie okre±lona przez
element macierzowy oddziaªywania dipolowego pomi¦dzy stanem podstawowym i
wzbudzonym:

Γ =
ω3

0

eπε0h̄c3
|〈e|µ|g〉|2 (2.9)

W przypadku atomów z silnym dozwolonym przej±ciem dipolowym startuj¡-
cym ze stanu podstawowego, klasyczne równanie (2.7) jest bardzo dobrym przy-
bli»eniem staªej spontanicznego zaniku. Dla linii D atomów alkalicznych Na, K,
Rb i Cs wynik klasyczny odbiega od warto±ci rzeczywistej staªej zaniku o kilka
procent.
Zasadnicz¡ ró»nic¡ pomi¦dzy oscylatorem kwantowym a klasycznym jest mo»li-
wo±¢ wyst¡pienia nasycenia. Przy wysokich nat¦»eniach pola wymuszaj¡cego,
stan wzbudzony bardzo szybko staje si¦ stanem silnie obsadzonym, równanie (2.8)
traci sens. W przypadku puªapek dipolowych interesuje nas obszar dalekiego
odstrojenia, a wi¦c niskiego nasycenia i niewielkich staªych rozpraszania (ΓSC ¿
Γ). Wówczas równanie (2.8) jest doskonaªym przybli»eniem tak»e dla oscylatora
kwantowego.

Potencjaª dipolowy i staªa rozpraszania

Korzystaj¡c w wyra»enia na polaryzowalno±¢ oscylatora atomowego (2.8) mo»emy
wyprowadzi¢ równania na potencjaª dipolowy i staª¡ rozpraszania w przypadku
du»ego odstrojenia i zaniedbywalnego nasycenia:

Udip(~r) = −3πc2

2ω3
0

(
Γ

ω0 − ω
+

Γ
ω0 + ω

)
I(~r) (2.10)

ΓSC(~r) =
3πc2

2h̄ω3
0

(
ω

ω0

)3( Γ
ω0 − ω

+
Γ

ω0 + ω

)2

I(~r) (2.11)
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Wyra»enia te s¡ prawdziwe dla dowolnej cz¦sto±ci wymuszaj¡cej ω. Zauwa»my,
»e wyst¦puj¡ w nich dwa czªony o charakterze rezonansowym: obok �trady-
cyjnego� dla ω = ω0, pojawia si¦ dodatkowy tzw. wiruj¡cy w przeciwnym
kierunku rezonans dla ω = −ω0.

Odstrojenie ∆ ≡ ω − ω0 stosowane w wi¦kszo±ci eksperymentów jest du»e,
ale wci¡» niewielkie w porównaniu z cz¦sto±ci¡ rezonansow¡: ∆ ¿ ω0. Pozwala
to na zastosowanie tzw. przybli»enia wiruj¡cej fali (ang. RWA - rotating wave
aproximation), w wyniku którego znika wyraz wiruj¡cy w przeciwnym kierunku,
a ω/ω0 ≈ 1. Wówczas:

Udip(~r) =
3πc2

2ω3
0

Γ
∆

I(~r) (2.12)

ΓSC(~r) =
3πc2

2h̄ω3
0

(
Γ
∆

)2

I(~r) (2.13)

Powy»sze dwa proste równania zawieraj¡ podstawy �zyki optycznych puªapek
dipolowych w daleko odstrojonych polach laserowych. Wynika z nich prosta
relacja pomi¦dzy staª¡ rozpraszania a potencjaªem dipolowym:

h̄Γsc =
Γ
∆

Udip (2.14)

która jest bezpo±redni¡ konsekwencj¡ fundamentalnej zale»no±ci pomi¦dzy ab-
sorpcyjn¡ i dyspersyjn¡ odpowiedzi¡ oscylatora. Równania te pokazuj¡ ponadto
dwa bardzo wa»ne aspekty puªapkowania dipolowego:

• Znak odstrojenia: Poni»ej rezonansu atomowego (�czerwone� odstrojenie,
∆ < 0) potencjaª dipolowy jest ujemny a oddziaªywanie wci¡ga atomy w
pole ±wietlne. Minima potencjaªu znajduj¡ si¦ w punktach o maksymalnym
nat¦»eniu. Powy»ej rezonansu (�niebieskie� odstrojenie, ∆ > 0) oddziaªy-
wanie dipolowe wypycha atomy z pola a minima potencjaªu odpowiadaj¡
minimom nat¦»enia. Z uwagi na to rozró»nienie, puªapki dipolowe podzieli¢
mo»na na dwa typy: odstrojone ku czerwieni oraz odstrojone ku niebieskiemu
(rys. 2.6).

• Skalowanie z nat¦»eniem i odstrojeniem: Potencjaª dipolowy skaluje si¦ jak
1/∆, staªa rozpraszania natomiast jak 1/∆2. Dlatego te» puªapki dipolowe
zwykle cechuje du»e odstrojenie i znaczne nat¦»enie (wi¡zki), co pozwala na
utrzymanie mo»liwie najmniejszej staªej rozpraszania dla okre±lonej gª¦boko±ci
potencjaªu.
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Rysunek 2.6: Puªapki dipolowe odstrojone ku czerwieni oraz ku niebieskiemu (po
lewej: puªapka wytworzona przez mod gaussowski TEM 00, po prawej: puªapka
wytworzona przez mod gaussowski TEM 01*)

Potencjaª optyczny a przesuni¦cie ±wiatªem stanu podstawowego
Rozpatrzmy ten sam proces z punktu widzenia oddziaªywania atomu wielopoziomowego
z daleko odstrojonym polem laserowym. Niezale»ny od czasu rachunek zaburze«
drugiego rz¦du prowadzi do wzoru na przesuni¦cie energii i-tego poziomu:

∆Ei =
∑

j 6=i

|〈j|H1|i〉|2
εi − εj

(2.15)

gdzie εi oznacza energi¦ niezaburzon¡, H1 = −µ~E - hamiltonian oddziaªywa-
nia, µ̂ = −e~r - elektryczny operator dipolowy. Odpowiednie energie εi przedstaw-
imy teraz w bazie tzw. �stanów ubranych�, czyli stanów wªasnych ukªadu � atom +
pole �. W stanie podstawowym energia wewn¦trzna atomu wynosi zero, a energia
pola o liczbie fotonów n : nh̄ω. Caªkowita energia niezaburzonego stanu wynosi
wi¦c: εi = nh̄ω. Je±li atom zaabsorbuje jeden z fotonów pola i przejdzie do stanu
wzbudzonego, suma jego energii wewn¦trznej h̄ω0 oraz energii pola (n − 1)h̄ω

b¦dzie równa εj = h̄ω0 + (n− 1)h̄ω = −h̄∆ij + nh̄ω. Dlatego te» mianownik we
wzorze (2.15) mo»na zapisa¢ jako: εi − εj = h̄∆ij .
Dla atomu dwupoziomowego hamiltonian oddziaªywania ma posta¢ H1 = µE,
a równanie (2.15) po podstawieniu zale»no±ci I = 2ε0c|Ẽ|2 oraz równania (2.9)
upraszcza si¦ do:

∆E = ±|〈e|µ|g〉|
2

∆
|E|2 = ±3πc2

2ω3
0

Γ
∆

I (2.16)

dla stanu dolnego (znak �+�) i górnego (znak �-�).

Przesuni¦cie ±wiatªem poziomu podstawowego dokªadnie odpowiada potenc-
jaªowi dipolowemu (patrz: równanie 12). Stan wzbudzony cechuje przesuni¦cie
przeciwne. W przypadku puªapek dipolowych interesuje nas przede wszystkim
przypadek sªabego nasycenia, kiedy to atom wi¦kszo±¢ czasu sp¦dza w stanie
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podstawowym. Wówczas przesuni¦ty ±wiatªem stan podstawowy mo»emy trak-
towa¢ jako odpowiedni potencjaª dla ruchu atomu (rys. 2.7).

!w

0

!w0

stan
podstawowy

stan
wzbudzony

E

x
bez pola

świetlnego

w obecności
pola

Rysunek 2.7: Przesuni¦cia ±wiatªem w atomie dwupoziomowym

Puªapki odstrojone ku czerwieni
W poprzednim rozdziale wspomniano o podziale puªapek dipolowych na dwa
typy: odstrojone ku czerwieni oraz odstrojone ku niebieskiemu. Je»eli wi¡zka
±wiatªa laserowego dostrojona jest poni»ej rezonansu atomowego (tzw. �czer-
wone� odstrojenie), siªa dipolowa pcha atomy w kierunku rosn¡cego nat¦»enia.
Atomy gromadz¡ si¦ w minimach potencjaªu, którym odpowiadaj¡ punkty o
maksymalnym nat¦»eniu. Puªapk¦ dipolow¡ skªadaj¡c¡ si¦ z jednej lub kilku
zogniskowanych wi¡zek gaussowskich odstrojonych poni»ej rezonansu atomowego
nazywamy puªapk¡ odstrojon¡ ku czerwieni. Puªapki dipolowe odstrojone ku
czerwieni najcz¦±ciej realizowane s¡ w trzech geometriach (rys. 2.8):

• Pojedynczej zogniskowanej wi¡zki, opisan¡ szerzej w kolejnej cz¦±ci.

• Dwóch przeciwbie»nych naªo»onych na siebie zogniskowanych wi¡zek, tworz¡-
cych fale stoj¡c¡, w której strzaªkach puªapkowane s¡ atomy.

• Skrzy»owanych dwóch lub wi¦cej wi¡zek przecinaj¡cych si¦ w ognisku.

Pojedyncza zogniskowana wi¡zka
Najprostsz¡ realizacj¡ puªapki dipolowej zapewniaj¡cej trójwymiarowe uwi¦zienie
atomów jest pojedyncza zogniskowana wi¡zka gaussowska odstrojona znacznie
poni»ej rezonansu atomowego (rys. 2.9).
Rozkªad przestrzenny nat¦»enia zogniskowanej wi¡zki gaussowskiej o caªkowitej
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Rysunek 2.8: Geometrie optycznych puªapek dipolowych odstrojonych ku czer-
wieni oraz odpowiadaj¡ce im symulacje rozkªadu nat¦»enia: (a) Pojedyncza zog-
niskowana wi¡zka (b) Poprzeczna fala stoj¡ca (c) Skrzy»owane wi¡zki ( symulacje
zostaªy zaczerpni¦te z pracy [19]

2z
k

z
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2w
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Rysunek 2.9: Puªapka zªo»ona z pojedynczej zogniskowanej wi¡zki gaussowskiej
- schemat ideowy
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mocy P rozchodz¡cej si¦ wzdªu» osi z opisuje wzór:

IFB(r, z) =
2P

πw2(z)
exp

(
− 2

r2

w2(z)

)
(2.17)

przy czym zale»no±¢ przestrzenn¡ w(z) okre±la:

w(z) = w0

√
1 +

(
z

zR

)2

(2.18)

gdzie w0 jest przew¦»eniem wi¡zki a zR = πw2
0/λ dªugo±ci¡ Rayleigha.

Z rozkªadu nat¦»enia wi¡zki wyliczy¢ mo»na potencjaª optyczny U(r, z) ∝
IFB(r, z) wykorzystuj¡c równanie (2.10) lub (2.12). Gª¦boko±¢ puªapki Û dana
jest wzorem Û = |U(r = 0, z = 0)|.

Dªugo±¢ Rayleigha zR jest wi¦ksza od przew¦»enia wi¡zki o czynnik πw0/λ. Po-
tencjaª w kierunku radialnym jest zatem znacznie bardziej stromy ni» w kierunku
osiowym. Aby zapewni¢ stabilno±¢ puªapkowania, nale»y zadba¢ o to, by siªa
grawitacji nie przewy»szaªa odpowiadaj¡cej za uwi¦zienie siªy dipolowej. Puªapki
zªo»one z pojedynczej zogniskowanej wi¡zki zorientowane s¡ przewa»nie wzdªu»
osi poziomej. W takich warunkach siªa radialna, któr¡ mo»na oszacowa¢ przez
∼ Û/w0 ma znaczn¡ warto±¢ i minimalizuje zaburzenia wywoªane grawitacj¡.

Je»eli energia termiczna atomów kBT jest znacznie mniejsza od gª¦boko±ci
potencjaªu Û , czyli dla przypadku, gdy atomy znajduj¡ si¦ bardzo blisko centrum
puªapki, mo»emy przybli»y¢ potencjaª optyczny przez cylindrycznie symetryczny
potencjaª harmoniczny:

UFB(r, z) ≈ −Û

[
1− 2

(
r

w0

)2

−
(

z

zR

)2]
(2.19)

Cz¦sto±ci oscylacji spuªapkowanych atomów wynosz¡: ωr =
√

4Û
mw2

0
w kierunku

radialnym oraz ωz =
√

2Û
mz2

R
w kierunku osiowym.

Optyczn¡ puªapk¦ dipolow¡ odstrojon¡ ku czerwieni i zªo»on¡ z pojedynczej
zogniskowanej wi¡zki lasera Nd:YAG, uruchomiono w Zakªadzie Fotoniki UJ w
styczniu 2007 roku.





Rozdziaª 3

Metody obrazowania

3.1 Obrazowanie �uorescencyjne
Obrazowanie �uorescencyjne to najprostsza z metod diagnostycznych puªapek
magneto-optycznych i dipolowych [12]. Podobnie jak opisane poni»ej obrazowanie
absorpcyjne jest pomiarem niszcz¡cym, co oznacza, »e niemo»liwe jest wykonanie
kilku zdj¦¢ �uorescencyjnych czy absorpcyjnych dla jednej i tej samej chmury
atomów. Obserwuje si¦ promieniowanie �uorescencji atomów w puªapce, o±wi-
etlonych rezonansow¡ wi¡zk¡ wzbudzaj¡c¡. Metoda ta wymaga jedynie bardzo
prostego ukªadu optycznego a kierunek obserwacji jest dowolny. Jedyne ograniczenia
wynikaj¡ z konieczno±ci minimalizowania rozprosze« ±wiatªa wzbudzaj¡cego oraz
z rozmieszczenia przestrzennego elementów optycznych. Ukªad obrazuj¡cy w na-
jprostszej wersji skªada si¦ z kamery CCD oraz soczewki lub obiektywu (rys. 3.1).

p³aszczyzna
obrazu

soczewka

fluorescencja

chmura atomów
w pu³apce

wi¹zka
wzbudzaj¹ca

Rysunek 3.1: Ideowy schemat obrazowania �uorescencyjnego

Wi¡zk¡ wzbudzaj¡ca o cz¦sto±ci rezonansowej z cz¦sto±ci¡ przej±cia atom-

25
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owego o±wietla chmur¦ atomów w puªapce. Wzbudzone atomy emituj¡ promieniowanie
�uorescencji izotropowo w peªny k¡t bryªowy. Soczewka zbiera promieniowanie
z pewnego wycinka k¡ta bryªowego. W pªaszczy¹nie obrazu znajduje si¦ kamera
CCD, która rejestruje zdj¦cia atomów w puªapce.

Obrazy uzyskane metod¡ �uorescencyjn¡ pozwalaj¡ okre±li¢ podstawowe wªas-
no±ci puªapki takie jak ksztaªt czy rozmiary przestrzenne. Sekwencyjne pomiary
ekspansji chmury wykonane dla kilku ró»nych czasów od chwili wyª¡czenia wi¡zek
puªapkuj¡cych umo»liwiaj¡ wyznaczenie temperatury atomów w puªapce. Mi-
nusem metody �uorescencyjnej s¡ trudno±ci z kalibracj¡, a dokªadniej mówi¡c z
jednoznacznym okre±leniem k¡ta bryªowego, z jakiego wypromieniowywane przez
atomy ±wiatªo dociera do matrycy kamery CCD. Dlatego te» z pomiarów uzyskanych
t¡ metod¡ nie mo»na precyzyjnie wyznaczy¢ liczby atomów zgromadzonych w
puªapce. Obrazowanie �uorescencyjne bardzo dobrze nadaje si¦ do pomiarów
wzgl¦dnych, na przykªad do wyznaczania czasu zaniku �uorescencji atomów w
puªapce.

3.2 Obrazowanie absorpcyjne
Obrazowanie absorpcyjne pozwala na okre±lenie liczby atomów, temperatury i g¦s-
to±ci chmury. Znajomo±¢ tych parametrów jest kluczowa zwªaszcza dla ekspery-
mentów, które maj¡ na celu otrzymanie kondensatu Bosego-Einsteina. Obra-
zowanie absorpcyjne, podobnie jak �uorescencyjne, jest pomiarem niszcz¡cym,
co oznacza, »e tylko jedno zdj¦cie mo»e by¢ wykonane dla ka»dej schªodzonej
chmury atomów, a wi¦c silnie zale»y od powtarzalno±ci warunków do±wiadczal-
nych dla ka»dego kolejnego pomiaru. Pomimo pojawienia si¦ nieniszcz¡cych tech-
nik obrazowania, wci¡» jest najbardziej rozpowszechnion¡ metod¡ diagnostyki
puªapek magneto-optycznych i kondensatu Bosego-Einsteina ze wzgl¦du na pros-
tot¦ i wysoki stosunek sygnaªu do szumu [13].

Rysunek rys. 3.2 przedstawia ideowy schemat ukªadu do obrazowania ab-
sorpcyjnego o powi¦kszeniu 1:1. Wi¡zka próbkuj¡ca o ±rednicy wi¦kszej od obra-
zowanego obiektu i cz¦sto±ci rezonansowej zgodnej z cz¦sto±ci¡ przej±cia atom-
owego prze±wietla chmur¦ atomów w puªapce. Cz¦±¢ ±wiatªa wi¡zki zostaje za-
absorbowana przez atomy, w wyniku czego lokalne nat¦»enie wi¡zki zmniejsza
si¦ (modulacja amplitudy). Nast¦pnie wi¡zka po przej±ciu przez ukªad optyczny
pada na matryc¦ kamery CCD, gdzie rejestrowany jest jej obraz.

Peªna analiza próbki wymaga wykonania sekwencji trzech zdj¦¢: zdj¦cia wi¡zki
po przej±ciu przez chmur¦ atomów, zdj¦cia samej wi¡zki przy nieobecno±ci atomów
oraz zdj¦cia tªa (bez wi¡zki i bez atomów). Wówczas pro�l g¦sto±ci optycznej
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2fchmura atomów

front falowy
zmodulowany amplitudowowi¹zka wzbudzaj¹ca

soczewka p³aszczyzna
obrazu

2f

Rysunek 3.2: Ideowy schemat obrazowania absorpcyjnego (powi¦kszenie 1:1)

chmury atomowej mo»e by¢ wyznaczony bez konieczno±ci uwzgl¦dniania parametrów
technicznych kamery, takich jak wydajno±¢ czy stosunek sygnaªu do szumu.

Zmiana strumienia fotonów w wi¡zce próbkuj¡cej, propaguj¡cej wzdªu» osi x,
po przej±ciu przez próbk¦, mo»e by¢ opisana jako:

dI

dx
= −Inσ0 (3.1)

gdzie n jest g¦sto±ci¡ chmury atomowej, a σ0 przekrojem czynnym na rozpraszanie.

W przypadku, gdy nat¦»enie ±wiatªa jest znacznie poni»ej poziomu nasycenia i
przy zaªo»eniu dwupoziomowej struktury atomu, przekrój czynny na rozpraszanie
dany jest wzorem:

σ0 =
3
2

λ2

π
(3.2)

gdzie λ = 780nm jest dªugo±ci¡ fali dla przej±cia atomowego wykorzysty-
wanego do obrazowania.

Zamiast strumienia fotonów mo»na rozwa»y¢ nat¦»enie wi¡zki i zapisa¢:

ln
(

If

Ii

)
= −σ0ñ(y, z) (3.3)

gdzie Ii oraz If s¡ nat¦»eniami wi¡zki przed i po przej±ciu przez próbk¦. G¦s-
to±¢ kolumnowa ñ(y, z) wzdªu» osi x jest zde�niowana jako ñ(y, z) =

∫
n(x, y, z)dx.

Odpowiednikiem zdj¦cia wi¡zki po przej±ciu przez chmur¦ atomów jest If , a zdj¦-
cia samej wi¡zki (bez chmury) - Ii. Zdj¦cie tªa Ibg nale»y odj¡¢ od obydwu zdj¦¢
Ii oraz If . Program komputerowy analizuje zdj¦cia a wynik podaje w postaci
dwuwymiarowej mapy nat¦»enia:
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S(y, z) =
∣∣∣∣ln

(
If − Ibg

Ii − Ibg

)∣∣∣∣ = σ0ñ(y, z) (3.4)

Rozkªad g¦sto±ci n(x, y, z) dla termicznej chmury atomów jest funkcj¡ Gaussa.
Do otrzymanego zdj¦cia dopasowywany jest taki wªa±nie pro�l. Zdj¦cia robione
s¡ wzdªu» osi x, wi¦c dopasowywana funkcja jest rozkªadem dwuwymiarowym:

Fth = Ath exp
(−z2

2σ2
z

)
exp

(−y2

2σ2
⊥

)
+ Constth (3.5)

gdzie

Ath =
√

2πσ0σ⊥(t)nth(0, t) (3.6)

Poprzez dopasowanie funkcji (3.5) do mapy nat¦»enia (3.4) otrzymuje si¦
maksymaln¡ g¦sto±¢ nth(0, t) oraz szeroko±ci poªówkowe rozkªadu σx i σy . Nale»y
w tym miejscu podkre±li¢, »e zdj¦cia robione s¡ w wi¦kszo±ci przypadków po
pewnym czasie od momentu wypuszczenia atomów z puªapki. G¦sto±¢ optyczna
atomów w puªapce jest cz¦sto zbyt du»a, co wi¡»e si¦ z wyst¦powaniem efektów
nieliniowych, które mog¡ zaburza¢ pomiar.

Caªkowita liczba atomów w chmurze dana jest wzorem:

Nth = (2π)3/2nth(0, t)σz(t)σ2
⊥(t). (3.7)

Temperatur¦ T chmury termicznej w puªapce harmonicznej mo»na wyprowadzi¢
z zasady ekwipartycji energii:

3
2
kBT = m

(
ω2

zσ
2
z +

1
2
ω2
⊥σ2

⊥

)
(3.8)

gdzie ω⊥ i ωz s¡ cz¦sto±ciami puªapki w kierunku radialnym i osiowym odpowied-
nio, a m jest mas¡ atomow¡.

3.3 Obrazowanie z kontrastem fazowym
Metoda kontrastu fazowego zostaªa wynaleziona w 1934 roku przez holenderskiego
�zyka Fritza Zernike podczas bada« nad wªasno±ciami siatek dyfrakcyjnych [23].
Zastosowaª j¡ w skonstruowanym przez siebie mikroskopie z kontrastem fazowym,
dzi¦ki któremu mo»liwe staªo si¦ obserwowanie �niewidzialnych� dot¡d obiektów.

Zwykle obiekt jest �widzialny�, poniewa» w jaki± sposób wyró»nia si¦ z otoczenia,
a wi¦c ma pewien kolor lub odcie«, który kontrastuje z tªem. Jest to tzw. obiekt
amplitudowy, poniewa» jest obserwowalny dzi¦ki zmianom, jakim podlega ampli-
tuda fali ±wietlnej po przej±ciu przez taki obiekt lub po odbiciu od niego (mod-
ulacja amplitudy). Istniej¡ jednak obiekty, których struktur¦ trudno dostrzec
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�goªym okiem�, tzw. obiekty fazowe. S¡ one przezroczyste, a wi¦c nie kontrastuj¡
z otoczeniem, zmieniaj¡ nie amplitud¦, lecz faz¦ fali na nie padaj¡cej. Poniewa»
oko ludzkie nie wykrywa zmian fazy, tego typu obiekty s¡ �niewidzialne�. Do czasu
odkrycia kontrastu fazowego jedynym mo»liwym sposobem zobaczenia obiektów
fazowych, np. biologicznych preparatów mikroskopowych, byªo ich barwienie.
W ten sposób �niewidzialny� obiekt fazowy stawaª si¦ �zwykªym� i prostym w
obserwacji obiektem amplitudowym. Metoda ta byªa niedoskonaªa w wielu as-
pektach. Cz¦sto wprowadzenie barwnika prowadziªo do ±mierci komórki, której
procesy »yciowe byªy przedmiotem bada«.

W metodzie kontrastu fazowego zmianie nie podlega sam badany obiekt,
lecz rodzaj modulacji fali ±wietlnej. Modulacja fazy fali ±wietlnej zostaje za-
mieniona na modulacj¦ jej amplitudy, co umo»liwia otrzymanie obrazu absorp-
cyjnego obiektu o charakterze fazowym. Ideowy schemat obrazowania z kon-
trastem fazowym ilustruje rysunek 3.3.

fobiekt fazowy

front falowy
zmodulowany fazowofala p³aska

p³ytka
fazowa

soczewka p³aszczyzna
obrazu

Rysunek 3.3: Ideowy schemat obrazowania z kontrastem fazowym

Fala pªaska o±wietla obiekt fazowy oraz jego otoczenie. Wi¦ksza cz¦±¢ fali
omija obiekt i pozostaje niezmieniona (tzw. fala bezpo±rednia), jedynie jej niewielki
fragment pada na obiekt i ulega rozproszeniu (tzw. fala rozproszona). Obec-
no±¢ obiektu powoduje opó¹nienie w fazie fali rozproszonej. Fala wychodz¡ca
nie jest ju» idealnie pªaska, lecz zmody�kowana w obszarach, w których próbka
spowodowaªa opó¹nienie fazowe, jest fal¡ zmodulowan¡ fazowo.

Poni»ej przedstawiony jest krótki opis teoretyczny kontrastu fazowego w opar-
ciu o [14]

Amplituda fali bezpo±redniej jest równa jedno±ci, a fali rozproszonej ε ¿
1, poniewa» jedynie uªamkowa cz¦±¢ strumienia ±wiatªa pada na obiekt. Fala
rozproszona doznaje przesuni¦cia fazy o δ , a wi¦c jej zespolona amplituda jest
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równa εeiδ. Fala bezpo±rednia omija obiekt i nie podlega zmianie fazy. W
pªaszczy¹nie obrazu obie fale interferuj¡, a caªkowite nat¦»enie dane jest rów-
naniem:

I ∝ |1 + εeiδ|2 = 1 + ε2 + 2ε cos δ ≈ (1 + ε)2 − εδ2 (3.9)

gdzie pierwszy zale»ny od δ wyraz (po rozwini¦ciu cos δ w szereg) jest rz¦du
δ2, czyli niezwykle maªy w porównaniu z caªkowitym obserwowanym nat¦»eniem.
W tym wypadku modulacja fazy nie powoduje zauwa»alnej modulacji nat¦»enia.

Mo»liwa jest jednak pewna mody�kacja ukªadu, dzi¦ki której modulacja nat¦»e-
nia wzrasta znacz¡co i staje si¦ proporcjonalna do modulacji fazy. W tym celu
nale»y w ognisko soczewki wstawi¢ pªytk¦, która zmieni faz¦ fali bezpo±redniej o
π/2. Wówczas zespolona amplituda fali bezpo±redniej b¦dzie równa eiπ. Ampli-
tuda fali rozproszonej, która nie przechodzi przez pªytk¦ falow¡, podobnie jak w
poprzednim przypadku, wynosi εeiδ. Caªkowite nat¦»enie w pªaszczy¹nie obrazu
opisuje wzór:

I ∝ |i + εeiδ|2 = 1 + ε2 + 2ε sin δ ≈ (1 + ε)2 + 2εδ (3.10)

Modulacja nat¦»enia zale»y linowo od zmiany fazy, czyli nast¡piªa zamiana
modulacji fazy na modulacj¦ amplitudy. Zamiana ta pozwala zobaczy¢ obiekt
fazowy.

Aby polepszy¢ kontrast obrazu nale»y zmniejszy¢ amplitud¦ fali bezpo±redniej
tak, aby byªa porównywalna z amplitud¡ fali rozproszonej. Oznaczmy amplitud¦
zredukowan¡ fali bezpo±redniej przez ε′ ¿ 1. Wówczas caªkowite nat¦»enie w
pªaszczy¹nie obrazu b¦dzie równe:

I ∝ |iε′ + εeiδ|2 = ε2 + ε′2 + 2εε′ sin δ (3.11)

To prowadzi do nast¦puj¡cego wyra»enia na widzialno±¢:

V =
Imax − Imin

Imax + Imin
=

εε′(sin δmax − sin δmin)
ε2 + ε′2 + εε′(sin δmax + sin δmin)

(3.12)

gdzie δmax i δmin oznaczaj¡ maksymaln¡ i minimaln¡ zmian¦ fazy wewn¡trz
obiektu. Dla ε = ε′ widzialno±¢ i kontrast znacz¡co rosn¡.

Je±li natomiast faza fali bezpo±redniej ulega zmianie o 3π/2, czyli gdy ze-
spolona amplituda osªabionej wi¡zki wynosi ε′ exp(3π/2) = −iε′, równanie na
caªkowite nat¦»enie w pªaszczy¹nie obrazu (3.11) przyjmuje posta¢:

I ∝ ε2 + ε′2 − 2εε′ sin δ (3.13)
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Efektem jest równy co do warto±ci, lecz przeciwny kontrast obrazu, tzn. ciemne
obszary s¡ widoczne jako jasne i odwrotnie. Wariant ten nazywany jest metod¡
ujemnego kontrastu fazowego.

Obrazowanie z kontrastem fazowym jako metoda diagnostyki BEC zostaªo po
raz pierwszy zaproponowane przez grup¦ z MIT [2]. Chmur¦ atomów w puªapce
o±wietla si¦ wi¡zk¡ nierezonansow¡, która nie jest absorbowana przez atomy. In-
nymi sªowy atomy s¡ dla tej wi¡zki przezroczyste, czyli s¡ analogi¡ obiektu fa-
zowego opisanego powy»ej. Na kamerze CCD umieszczonej w pªaszczy¹nie obrazu
rejestruje si¦ zmian¦ fazy wprowadzan¡ przez atomy. W przeciwie«stwie do obra-
zowania absorpcyjnego jest to pomiar nieniszcz¡cy. Mo»liwe jest wykonanie sek-
wencji zdj¦¢ dla jednej i tej samej chmury atomowej, co pozwala monitorowa¢
zmiany próbki w czasie i w zale»no±ci od ró»nych ustawie« parametrów do±wiad-
czalnych. Jednym z pierwszych tego typu eksperymentów byªa bezpo±rednia ob-
serwacja propagacji d¹wi¦ku w kondensacie [3].





Rozdziaª 4

Ukªad eksperymentalny

4.1 Przej±cia optyczne w rubidzie 87 wykorzystywane
do puªapkowania

Do puªapkowania izotopu 87Rb wykorzystywana jest linia D2 przej±cia 52S1/2 −
52P3/2 (rys. 4.1) [20]. Laser puªapkuj¡cy jest odstrojony w stron¦ ni»szych cz¦s-
to±ci (ku czerwieni) od przej±cia zamkni¦tego F = 2 → F ′ = 3 (deekscytacja ze
wzbudzonego stanu F ′ = 3 do dolnego stanu F = 1 jest wzbroniona). Jednak
nawet w przypadku dostrojenia lasera do przej±cia F = 2 → F ′ = 3 poziom F ′ = 2
jest sªabo wzbudzany ze wzgl¦du na niewielk¡ odlegªo±¢ pomi¦dzy skªadowymi,
co umo»liwia ucieczk¦ atomów na poziom F = 1. Aby zapobiec przepompowaniu
optycznemu atomów poprzez F ′ = 2 do stanu dolnego F = 1 konieczne jest zas-
tosowanie lasera przepompowuj¡cego atomy z powrotem na poziom F = 2 (tzw.
laser repompuj¡cy). Wi¡zka lasera repompuj¡cego musi by¢ dostrojona do przej±-
cia umo»liwiaj¡cego powrót atomów na F = 2, czyli do przej±cia F = 1 → F ′ = 2
lub F = 1 → F ′ = 1. W przypadku naszej puªapki wykorzystali±my prze-
j±cie F = 1 → F ′ = 2. Laser puªapkuj¡cy stabilizowany byª na linii rezonansu
krzy»owego co23 w widmie nasyconej absorpcji i przesuwany modulatorem akusto-
optycznym w pobli»e cz¦sto±ci przej±cia F = 2 → F ′ = 3.

4.2 Opis elementów ukªadu eksperymentalnego
Szczegóªowy schemat caªego ukªadu do±wiadczalnego przedstawiaj¡ rysunki 4.2
i 4.3. Rozmieszczenie przestrzenne elementów optycznych na stole dolnym (rys.
4.2) oraz górnym (rys. 4.3) jest dokªadnym odwzorowaniem rzeczywistego ukªadu.
Jest to typowy ukªad puªapki magneto-optycznej, do którego doªo»one zostaªy
dodatkowe elementy, umo»liwiaj¡ce uzyskanie puªapki dipolowej (laser Nd:YAG

33
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Rysunek 4.1: Shemat poziomów linii D2 87Rb. Linie przerywane oznaczone sym-
bolami �co ..� oznaczaj¡ cz¦sto±ci rezonansów krzy»owych, a pojedyncze strzaªki
linie laserów puªapkuj¡cego i repompuj¡cego

1064 nm oraz ukªad optyczny odpowiednio formuj¡cy wi¡zk¦).

Ukªad laserowy
Wukªadzie puªapki magneto-optycznej znajduj¡ si¦ trzy lasery diodowe: oscylator
laserowy (master), wzmacniacz (slave) oraz laser repompuj¡cy (repumper). Oscy-
lator laserowy, oznaczony na rysunkach 4.2 i 4.3 kolorem zielonym to laser diodowy
z zewn¦trznym rezonatorem, precyzyjnie stabilizowany i dostrajany. Emituje
wi¡zk¦ w¡sk¡ spektralnie, ale zbyt sªab¡, by podzieli¢ j¡ na trzy wi¡zki puªapku-
j¡ce o dostatecznie du»ym przekroju poprzecznym i odpowiedniej g¦sto±ci mocy.
Wi¡zka z lasera wymuszaj¡cego �wstrzykiwana� jest wi¦c do silniejszego wzmac-
niacza laserowego (oznaczonego na rysunkach 4.2 i 4.3 kolorem czerwonym), który
dziaªaj¡c samodzielnie emituje lini¦ szerok¡ spektralnie. Jednak �wstrzykni¦cie�
±wiatªa z w¡skopasmowego oscylatora wymusza akcj¦ laserow¡ z cz¦sto±ci¡ i sze-
roko±ci¡ spektraln¡ linii identyczn¡ ze ±wiatªem wymuszaj¡cym. Laser repom-
puj¡cy, oznaczony na rysunkach 4.2 i 4.3 kolorem niebieskim zapobiega ucieczce
atomów z puªapki poprzez przepompowanie optyczne atomów na odpowiedni pod-
poziom struktury nadsubtelnej.

Kontrola i stabilizacja cz¦sto±ci lasera wymuszaj¡cego i repompuj¡cego mo»liwa
jest dzi¦ki wykorzystaniu bezdopplerowskiej spektroskopii nasyceniowej. Laser
master stabilizowany jest na cz¦sto±ci rezonansu krzy»owego co23 a laser repumper
na cz¦sto±ci przej±cia 52S1/2F = 1 → 52P3/2F

′ = 2. Do staªej i precyzyjnej kon-



4.2. OPIS ELEMENTÓW UK�ADU EKSPERYMENTALNEGO 35

Rb

Rb

l/2

l/2
l/2

l/2

l/2

l/4

l/4

l/2

l/2

l/2 l/2

l/2

AOM

AOM

AOM

IO

IO

IO

150

150

150

150

-50

-50

50

500
25

l/4

SH

SH

ANALIZATOR

WIDMA

OBRAZOWANIE

MOT

MOT

MASTER

SLAVE

REPUMPER

Rysunek 4.2: Schemat ukªadu eksperymentalnego - dolny stóª optyczny
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Rysunek 4.3: Schemat ukªadu eksperymentalnego - górny stóª optyczny

troli wªasno±ci spektralnych wi¡zki emitowanej przez wzmacniacz laserowy zas-
tosowany zostaª konfokalny interferometr Fabry-Perot.

W wi¡zkach laserów umieszczone zostaªy izolatory optyczne, aby jakiekolwiek
promieniowanie powracaj¡ce do laserów nie zakªócaªo ich pracy.

Tor optyczny wi¡zek puªapkuj¡cych
Wi¡zka z lasera wymuszaj¡cego (oznaczona na rysunkach 4.2 i 4.3 kolorem zielonym)
o cz¦sto±ci odstrojonej o ok. 66 MHz ku niebieskiemu od przej±cia 52S1/2F = 2 →
52P3/2F

′ = 3 po przej±ciu przez izolator optyczny pada na kostk¦ ±wiatªodziel¡c¡.
Cz¦±¢ transmitowana wi¡zki �wstrzykiwana� jest do wzmacniacza laserowego.
Cz¦±¢ odbita po podwójnym przej±ciu przez modulator akusto-optyczny (co odpowiada
przesuni¦ciu cz¦sto±ci o 196 MHz, czyli w okolice rezonansu krzy»owego co23)
dzielona jest za pomoc¡ kostki ±wiatªodziel¡cej. Cz¦±¢ transmitowana anali-
zowana jest przez ukªad spektroskopii nasyceniowej. Cz¦±¢ odbita pada na ukªad



4.2. OPIS ELEMENTÓW UK�ADU EKSPERYMENTALNEGO 37

teleskopowy pomniejszaj¡cy jej ±rednic¦ trzykrotnie, a nast¦pnie na modulator
akusto-optyczny, przesuwaj¡cy jej cz¦sto±¢ o 80 MHz. Przesuni¦ta cz¦sto±¢ wi¡zki
równa jest cz¦sto±ci przej±cia i poprzez ±wiatªowód zachowuj¡cy polaryzacj¦ trans-
mitowana jest do ukªadu obrazowania absorpcyjnego. Ukªad obrazowania zostanie
szczegóªowo opisany w rozdziale 6.

Wi¡zka wychodz¡ca ze wzmacniacza laserowego po przej±ciu przez izolator
optyczny i teleskop zmniejszaj¡cy jej ±rednic¦ trzykrotnie pada na kostk¦ ±wiat-
lodziel¡c¡. Cz¦±¢ odbita analizowana jest przez konfokalny interferometr Fabry-
Perota. Cz¦±¢ transmitowana po przesuni¦ciu cz¦sto±ci o 64 MHz po przej±-
ciu przez modulator akusto-optyczny pada na ukªad teleskopowy, który posz-
erza jej ±rednic¦ trzykrotnie. Powi¦kszona wi¡zka dzielona jest nast¦pnie przez
dwie kostki ±wiatªodziel¡ce na trzy wi¡zki puªapkuj¡ce, propaguj¡ce w trzech
prostopadªych kierunkach. Polaryzacj¦ koªow¡ zapewniaj¡ pªytki ¢wier¢falowe.
Po przej±ciu przez komor¦ ka»da z wi¡zek puªapkuj¡cych jest odbijana dokªadnie
przeciwbie»nie, a pªytki ¢wier¢falowe zmieniaj¡ polaryzacj¦ na przeciwnie skr¦tn¡.

Wi¡zka z lasera repompuj¡cego (oznaczona na rysunkach 4.2 i 4.3 kolorem
niebieskim) po przej±ciu przez izolator optyczny pada na kostk¦ ±wiatªodziel¡c¡.
Cz¦±¢ odbita analizowana jest metod¡ spektroskopii nasyceniowej. Cz¦±¢ trans-
mitowana po pi¦ciokrotnym poszerzeniu przez teleskop zostaje naªo»ona na jedn¡
z trzech wi¡zek puªapkuj¡cych (propaguj¡c¡ w kierunku póªnoc-poªudnie na ry-
sunkach 4.2 i 4.3) za pomoc¡ kostki ±wiatªodziel¡cej.

Pole magnetyczne
Pole magnetyczne puªapki o kon�guracji kwadrupolowej wytwarzane byªo przez
dwie cewki o ±rednicy 15,5 cm ustawione w odlegªo±ci 9,68 cm. Gradient pola
magnetycznego przy pr¡dzie 2,5 A wynosiª 10 Gs/cm w kierunku osiowym i 5
Gs/cm w kierunkach prostopadªych. W ukªadzie zamontowane zostaªy dodatkowe
cewki kompensuj¡ce ziemskie pole magnetyczne. Parametry pracy tych cewek do-
bierane byªy poprzez obserwacj¦ ekspansji chmmury atomów po wyª¡czeniu pola
magnetycznego puªapki. Je±li chmura rozszerzaªa sie symetrycznie we wszystkich
kierunkach, oznaczaªo to, »e pole ziemskie jest dobrze kompensowane.

Ukªad puªapki dipolowej
Wi¡zka z lasera Nd:YAG 1064 nm pada na ukªad teleskopowy poszerzaj¡cy jej
±rednic¦ ponad dwunastokrotnie, po odbiciu od dwóch luster jest ogniskowana
w centrum komory pró»niowej za pomoc¡ soczewki o ogniskowej 250 mm. W
ten sposób w chmurze atomów w puªapce magneto-optycznej tworzy si¦ puªapka
dipolowe o geometrii pojedynczej zogniskowanej wi¡zki gaussowskiej (rozdziaª 3,
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punkt 2.3). Wi¡zka lasera Nd:YAG 1064 nm miaªa moc okoªo 1 W, po zog-
niskowaniu przew¦»enie wo byªo równe ok. 2µm, co dawaªo gª¦boko±¢ puªapki
okoªo 125µK. Ukªad dwóch soczewek jednakowych ogniskowych (200 mm) odw-
zorowywaª obraz chmury atomów w puªapkach dipolowej i magneto-optycznej na
prost¡ kamer¦, z której obraz obserwowany byª na ekranie telewizora, co umo»li-
wiaªo precyzyjne wyjustowanie toru optycznego wi¡zki lasera Nd:YAG tak, aby
przechodziª on przez chmur¦ atomów w puªapce magneto-optycznej.



Rozdziaª 5

Obrazowanie �uorescencyjne

5.1 Pomiar temperatury atomów w puªapce magneto-
optycznej

Temperatur¦ atomów w puªapce magneto-optycznej mo»na zmierzy¢ na kilka
ró»nych sposobów. Cz¦sto stosowan¡ metod¡ jest pomiar czasu przelotu, która
polega na nagªym wyª¡czeniu puªapki i wyznaczeniu czasu spadku swobodnego
od centrum puªapki do miejsca detekcji. Dokªadny opis tej metody mo»na znale¹¢
na przykªad w pracy [22]

Metoda stosowna przez nas polegaªa na wyznaczeniu temperatury atomów z
pomiarów szeroko±ci rozkªadu poªo»e« w zale»no±ci od czasu, jaki upªyn¡ª od mo-
mentu wypuszczenia atomów z puªapki.

Puªapka magneto-optyczna ªadowana byªa przez 4 sekundy przy odstrojeniu
lasera puªapkuj¡cego o 18 MHz. Nast¦pnie wi¡zki motowskie byªy wyª¡czane a
chmura zimnych atomów zaczynaªa rozszerza¢ si¦ i opada¢ pod wpªywem siªy
grawitacji. Napisany przez nas prosty program steruj¡cy wykonywaª sekwencj¦
pi¦ciu zdj¦¢ �uorescencyjnych w odst¦pach 5-milisekundowych, pierwsze po 5 ms,
o ostatnie po 25 ms od momentu wyª¡czenia puªapki. Wykonanie zdj¦cia po czasie
dªu»szym ni» 25 ms nie miaªo sensu, gdy» pole widzenia kamery CCD nie obe-
jmowaªo ju» opadaj¡cej swobodnie chmury atomów. Zdj¦cia rejestrowane byªy
kamer¡ CCD Apogee Alta U57 z obiektywem aparatu fotogra�cznego Pencolar
Auto Carl Zeiss Jena 1,8/50, a nast¦pnie gromadzone na dysku twardym kom-
putera i analizowane z wykorzystaniem programu WinView.

Program WinView zapisuje zdj¦cia w postaci dwuwymiarowej mapy nat¦»e-
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nia, ka»demu pikselowi o poªo»eniu (x,y) przypisuje konkretn¡ warto±¢ nat¦»enia
±wiatªa, któr¡ ten piksel zarejestrowaª. Specjalnie napisane dodatkowe makro
dopasowywaªo do zdj¦¢ �uorescencyjnych (dokªadniej do selekcjonowanego przez
nas manualnie fragmentu) dwuwymiarow¡ funkcj¦ Gaussa oraz wy±wietlaªo parame-
try dopasowania, m.in. interesuj¡c¡ nas szeroko±¢ rozkªadu.

Chmur¦ atomów w równowadze termodynamicznej charakteryzuje jednakowa
dla wszystkich atomów temperatura oraz ich pr¦dko±¢, niezale»na od poªo»e-
nia. Pomi¦dzy temperatur¡ kinetyczn¡ Ti a ±redni¡ pr¦dko±ci¡ atomów w danym
kierunku < vi > (i = x, y, z) zachodzi zwi¡zek:

Ti =
m · v2

i

kB
(5.1)

gdzie kB jest staª¡ Boltzmanna, a m - mas¡ atomu.

Do ka»dego z pi¦ciu zdj¦¢ �uorescencyjnych dopasowywana byªa dwuwymi-
arowa funkcja Gaussa (3.5), co pozwoliªo wyznaczy¢ szeroko±ci poªówkowe rozkªadu
σz oraz σ⊥. Poniewa» chmura atomów po wypuszczeniu z puªapki rozszerza si¦,
warto±ci szeroko±ci poªówkowych σz i σ⊥ zwi¦kszaªy si¦ z czasem. Wspóªczyn-
nik nachylenia funkcji σz(t) jest ±redni¡ pr¦dko±ci¡ atomów < vz > w kierunku
z. Analogicznie wspóªczynnik nachylenia funkcji σ⊥(t) jest ±redni¡ pr¦dko±ci¡
atomów < vy > w kierunku y.

Prezentowane w tym podrozdziale pomiary temperatury atomów w puªapce
magneto-optycznej oraz w fazie melasy optycznej prowadzone byªy przed zain-
stalowaniem na stole optycznym ukªadu puªapki dipolowej, tzn. lasera Nd:YAG
oraz dodatkowych soczewek formuj¡cych wi¡zk¦ (rys. 4.1). Kamera CCD umieszc-
zona byªa na górnym stole optycznym, w pobli»u jednego z okienek komory
pró»niowej (rys. 5.1).

Kamera

Rysunek 5.1: Schemat ukªadu do obrazowania �uorescencyjnego (wariant 1)
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Poni»ej prezentowane s¡ przykªadowe sekwencje pi¦ciu zdj¦¢ �uorescencyjnych
oraz wyznaczone warto±ci temperatury atomów w puªapce magneto-optycznej
(rys. 5.2) oraz w fazie melasy optycznej (rys. 5.3).

Rysunek 5.2: Sekwencja pi¦ciu zdj¦¢ �uorescencyjnych - pomiar temperatury
atomów w puªapce magneto-optycznej; Tz = 67, 1µK, Ty = 77, 7µK, Tav =
72, 4µK

Zarówno w przypadku atomów w puªapce magneto-optycznej, jak i w fazie
melasy optycznej, zmierzone warto±ci temperatury byªy ni»sze od granicznej tem-
peratury dopplerowskiej dla 87Rb TD = 146µK. �wiadczy to o wyst¦powaniu
dodatkowego mechanizmu chªodzenia, tzw. chªodzenia z gradientem polaryzacji
(punkt 1.3 rozdziaª 1).

5.2 Obrazowanie �uorescencyjne puªapki dipolowej
Na przeªomie 2006/2007 roku w istniej¡cym ju» ukªadzie puªapki magneto-optycznej
zamontowali±my dodatkowy podukªad puªapki dipolowej, zªo»ony z lasera Nd:YAG
oraz dodatkowych soczewek formuj¡cych wi¡zk¦ (rys. 4.1). Wymagaªo to prze-
niesienia kamery CCD na dolny stóª optyczny (rys. 5.4), gdy» przez wykorzysty-
wane wcze±niej do obrazowania okienko komory pró»niowej poprowadzona zostaªa
wi¡zka lasera Nd: YAG.

Pierwsze zdj¦cie puªapki dipolowej zostaªo wykonane 22 stycznia 2007 roku
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Rysunek 5.3: Sekwencja pi¦ciu zdj¦¢ �uorescencyjnych - pomiar temperatury
atomów w fazie melasy optycznej; Tz = 17, 1µK, Ty = 24, 7µK, Tav = 20, 9µK
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Rysunek 5.4: Schemat ukªadu do obrazowania �uorescencyjnego (wariant 2)
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(rys. 5.5). Nie jest ono najlepszej jako±ci, gdy» ukªad formuj¡cy wi¡zk¦ wymagaª
wówczas dokªadniejszego wyjustowania, a program steruj¡cy pewnych drobnych
poprawek. Zamieszczam je jednak w niniejszej pracy ze wzgl¦dów historycznych.

Rysunek 5.5: Pierwsze zdj¦cie �uorescencji atomów w puªapce dipolowej 22.01.07

Przebieg czasowy obrazowania �uorescencyjnego puªapki dipolowej przedstawia
rysunek 5.6. Puªapka magneto-optyczna ªadowana byªa 4 sekundy przy odstro-
jeniu lasera puªapkuj¡cego o 18 MHz, po czym odstrojenie zwi¦kszane byªo do
54 MHz i puªapka przechodziªa w faz¦ dark MOT (ciemna puªapka magneto-
opyczna). Po upªywie 5 ms wyª¡czane byªo pole magnetyczne i przez kolejne 11
ms atomy byªy dodatkowo chªodzone jako melasa optyczna. Nast¦pnie wi¡zki
puªapkuj¡ce (oraz repompuj¡ca) byªy wyª¡czane a chmura zimnych atomów z
puªapki magneto-optycznej zaczynaªa rozszerza¢ si¦ i opada¢ pod wpªywem siªy
grawitacji. Po pewnym czasie jedynie cz¦±¢ atomów, która zostaªa przeªadowana
do puªapki dipolowej, pozostawaªa w polu widzenia kamery (laser Nd:YAG po-
zostawaª wª¡czony przez caly czas). Zdj¦cia �uorescencyjne wykonywane byªo po
czasie od 5ms do 2 s od momentu wypuszczenia atomów z puªapki. Bªysk lasera
puªapkuj¡cego trwaª 1 ms. Kamera CCD wyzwalana byªa na ok. 20 ms przed
bªyskiem ze wzgl¦du na czas potrzebny na caªkowite otwarcie przesªony. Na czas
robienia zdj¦cia wª¡czany byª równie» laser repompuj¡cy.

Na zdj¦ciu �uorescencyjnym zrobionym po 35 ms od momentu wyª¡czenia
wi¡zek motowskich (rys. 5.7) wida¢ sferyczn¡ chmur¦ atomów z puªapki magneto-
optycznej oraz wyra¹n¡ cienk¡ kresk¦ b¦d¡c¡ obrazem puªapki dipolowej.

Zdj¦cia �uorescencyjne pozwoliªy nam okre±li¢ rozmiary puªapki dipolowej:
szeroko±¢ 30-50 µm oraz dªugo±¢ ok. 5 mm. Kamera zostaªa wykalibrowana
poprzez wykonanie zdj¦cia linijki i przeliczenie ilo±ci pikseli przypadaj¡cych na 1
mm.

Aby okre±li¢ przez jaki czas �uorescencja atomów uwi¦zionych w puªapce
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Rysunek 5.6: Przebieg czasowy obrazowania �uorescencyjnego puªapki dipolowej

Rysunek 5.7: Zdj¦cie �uorescencyjne chmury atomów wypuszczonych z puªapki
magneto-optycznej oraz zgromadzonych w puªapce dipolowej

dipolowej b¦dzie obserwowalna, wykonali±my sekwencj¦ zdj¦¢ po ró»nych czasach
od momentu wyª¡czenia wi¡zek motowskich ( zakresie od 35 ms do 2 s). Wybrane
zdj¦cia z tej sekwencji pokazane zostaªy na rysunku 5.8. Wykres zale»no±ci �u-
orescencji atomów w puªapce dipolowej od czasu (5.9) pokazuje eksponencjalny
zanik sygnaªu �ourescencji z upªywem czasu. Czas zaniku �ouorescencji atomów
w puªapce dipolowej wynosi 2 s, staªa zaniku równa jest 0,87 1/s.
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Rysunek 5.8: Sekwencja zdj¦¢ �uorescencyjnych - wyznaczenie czasu zaniku �u-
orescencji atomów w puªapce dipolowej
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Rysunek 5.9: Wykres zale»no±ci �uorescencji atomów w puªapce dipolowej od
czasu





Rozdziaª 6

Obrazowanie absorpcyjne

6.1 Pierwszy projekt ukªadu obrazowania absorpcyjnego
Pierwszy zaprojektowany przez nas ukªad obrazowania absorpcyjnego przedstaw-
iony jest na rysunku 6.1. Poniewa» poprzez wszystkie boczne okienka komory
pró»niowej poprowadzone byªy tory puªapkuj¡cych wi¡zek laserowych (wi¡zek mo-
towskich, lasera Nd:YAG oraz planowo lasera CO2), zdecydowali±my si¦ zamon-
towa¢ ukªad obrazuj¡cy prostopadle do powierzchni stoªów optycznych. Wi¡zka
z lasera wymuszaj¡cego (rys.4.2) po wyj±ciu ze ±wiatªowodu jednodomowego za-
chowuj¡cego polaryzacj¦ pada na ukªad teleskopowy powi¦kszaj¡cy jej ±rednic¦
sze±ciokrotnie. Nast¦pnie po odbiciu od lustra pod k¡tem 19◦ przechodzi przez
±rodek komory pró»niowej i pada na ukªad obrazuj¡cy zªo»ony z dwóch soczewek
o ogniskowych 107 mm i 200 mm ustawionych w odlegªo±ci ok. 100 mm. Dobór
k¡ta podyktowany byª konieczno±ci¡ zamontowania ukªadu obrazuj¡cego tak, by
nie zmienia¢ poªo»enia elementów optycznych toru wi¡zki motowskiej góra-dóª.
Soczewka o ogniskowej 107 mm zamontowana jest tak, aby w odlegªo±ci jej og-
niskowej znajdowaªa si¦ chmura atomów w puªapce magneto-optycznej (±rodek ko-
mory). W odlegªo±ci ogniskowej soczewki 200 mm znajduje si¦ kamera CCD, która
rejestruje obraz chmury. Taki ukªad soczewek daje obraz powi¦kszony dwukrotnie
w stosunku do rzeczywistych rozmiarów obiektu. Projekt ten powstaª z my±l¡ o
pó¹niejszym wykorzystaniu go do obrazowania z kontrastem fazowym (rozdziaª
7).

Pierwsze próby wykorzystania tego ukªadu przeprowadzone zostaªy na os-
obnym, bocznym stole optycznym. Obiektem testowym byªa metalowa siatka.
Zdj¦cia testowe byªy bardzo dobrej jako±ci, jednak ju» wtedy pojawiªy si¦ prob-
lemy ze stabilnym umocowaniem elementów optycznych. Wiosn¡ 2007 roku za-
montowali±my ukªad obrazuj¡cy w naszym ukªadzie eksperymentalnym puªapki
magneto-optycznej i dipolowej. W tym czasie wyst¡piªy jednak pewne problemy
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Rysunek 6.1: Schemat ukªadu do obrazowania absorpcyjnego (wariant 1)

w gªównym ukªadzie eksperymentalnym, które wi¡zaªy si¦ z konieczno±ci¡ wymi-
any wzmacniacza laserowego i ponownym justowaniem caªego ukªadu. Wówczas
zdecydowali±my si¦ zmieni¢ nasz ukªad obrazuj¡cy na prostszy, opisany w nast¦p-
nym podrozdziale.

6.2 Zmody�kowany ukªad obrazowania absorpcyjnego
Zmody�kowany ukªad obrazuj¡cy przedstawiony jest na rysunku 6.2. Cz¦±¢ prowadz¡ca
wi¡zk¦ próbkuj¡c¡ pozostaªa niezmieniona a odwzorowuj¡cy ukªad soczewkowy
zast¡pili±my kamer¡ CCD z obiektywem aparatu fotogra�cznego Pencolar Auto
Carl Zeiss Jena 1,8/50. Taki ukªad obrazuj¡cy daje obraz pomniejszony okoªo
czterokrotnie (M=0,23) w stosunku do rzeczywistych rozmiarów obiektu.



6.2. ZMODYFIKOWANY UK�AD OBRAZOWANIA ABSORPCYJNEGO 49

Płaszczyzna stołu

f = 25mm f = 150mm

4
0
0
.0

 m
m

6
8
5
.0

 m
m

175.0 mm

Kamera

Rysunek 6.2: Schemat ukªadu do obrazowania absorpcyjnego (wariant 2)

Przy u»yciu zmody�kowanego ukªadu obrazuj¡cego wykonali±my serie zd-
j¦¢ absorpcyjnych chmury atomów w puªapkach magneto-optycznej i dipolowej.
Nat¦»enie wi¡zki próbkuj¡cej wynosiªo 13µW (ok. 0, 03µW/mm2). Dodatkowe
magnetyczne pole kieruj¡ce podawane byªo na cewki kompensuj¡ce ziemskie pole
magnetyczne. Gradient pola kieruj¡cego przy pr¡dzie 2 A wynosiª ok. 1 Gs/cm
w kierunku wi¡zki próbkuj¡cej. W wyniku analizy zdj¦¢ przy pomocy specjal-
nie napisanego skryptu w programie Mathematica 5.2 wyznaczana byªa liczba
atomów dla konkretnego pomiaru.
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6.3 Zdj¦cie absorpcyjne chmury atomów w puªapce magneto-
optycznej - analiza

Jak ju» wspomniano w cz¦±ci teoretycznej peªna analiza próbki wymaga wyko-
nania sekwencji trzech zdj¦¢: zdj¦cia wi¡zki po przej±ciu przez chmur¦ atomów,
zdj¦cia samej wi¡zki przy nieobecno±ci atomów oraz zdj¦cia tªa (bez wi¡zki i bez
atomów). Program steruj¡cy oprócz sekwencji trzech zdj¦¢ obrazowania absorp-
cyjnego wykonywaª dodatkowo zdj¦cie �uorescencyjne. Ka»dy pomiar zªo»ony
z czterech zdj¦¢ analizowany byª przy pomocy skryptu napisanego w programie
Mathematica 5.2. Poni»ej znajduje si¦ krótki opis poszczególnych moduªów skryptu.

Importowanie zdj¦¢ i rysowanie map nat¦»enia 3D
Program importuje trzy zdj¦cia do obrazowania absorpcyjnego: zdj¦cie wi¡zki po
przej±ciu przez chmur¦ atomów (plik o nazwie �this�), zdj¦cie samej wi¡zki przy
nieobecno±ci atomów (plik o nazwie �beam�) i zdj¦cie tªa (plik o nazwie �bcg�)
oraz zdj¦cie �uorescencyjne (plik o nazwie ��uo�). Z trzech zdj¦¢ do obrazowania
absorpcyjnego obliczana jest gª¦boko±¢ optyczna wedªug wzoru:

dens =
∣∣∣∣ ln

[
this− bcg + 50
beam− bcg + 50

]∣∣∣∣ (6.1)

Wzór ten jest odpowiednikiem zamieszczonego w cz¦±ci teoretycznej wzoru
3.4. Liczba 50 zostaªa dodana do licznika i mianownika, aby ich warto±ci byªy
zawsze wi¦ksze od zera. Jednocze±nie jest zaniedbywalna w porównaniu z mier-
zonymi warto±ciami nat¦»enia (rz¦du 103) , zatem dodanie jej nie zmienia wyniku
ko«cowego. Nast¦pnie program rysuje trójwymiarowe mapy nat¦»enia dla zdj¦cia
absorpcyjnego (obliczonej gª¦boko±ci optycznej) oraz dla zdj¦cia �uorescencyjnego
(rys. 6.3).

Rysunek 6.3: Trójwymiarowe mapy nat¦»enia dla zdj¦¢ atomów w puªapce
magneto-optycznej: absorpcyjnego (po lewej) oraz �uorescencyjnego (po prawej)
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Kadrowanie

W tym kroku okre±lano wspóªrz¦dne kadrowania na podstawie zdj¦cia �uores-
cencyjnego, aby jak najdokªadniej okre±li¢ obszar dopasowania dwuwymiarowej
funkcji Gaussa (rys.6.4).

Rysunek 6.4: Kadrowanie na podstawie zdj¦cia �uorescencyjnego atomów w
puªapce magneto-optycznej

Rysowanie przekrojów

Program zamienia zdj¦cia absorpcyjne i �uorescencyjne na macierz, a nast¦pnie
rysuje przekroje poprzeczne i podªu»ne (rys.6.5 i rys.6.6), co pozwala okre±li¢
wst¦pne parametry dopasowania dwuwymiarowych funkcji Gaussa.
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Rysunek 6.5: Zdj¦cie absorpcyjne atomów w puªapce magneto-optycznej -
przekroje poprzeczne (suma) i podªu»ne (suma)

Rysunek 6.6: Zdj¦cie �uorescencyjne atomów w puªapce magneto-optycznej -
przekroje poprzeczne (suma) i podªu»ne (suma)

Dopasowanie dwuwymiarowej funkcji Gaussa

Program dopasowuje do macierzy zdj¦cia absorpcyjnego oraz �uorescencyjnego
dwuwymiarow¡ funkcj¦ Gaussa, wedªug wzoru:

G2D = C0 + A · exp

[−(z − zc)2

2σ2
z

]
· exp

[−(y − yc)2

2σ2
⊥

]
(6.2)

Wzór ten jest odpowiednikiem zamieszczonego w cz¦±ci teoretycznej wzoru 3.5
(przyj¦to takie same oznaczenia i ukªad wspóªrz¦dnych). Nast¦pnie rysuje dopa-
sowane funkcje Gaussa w postaci trójwymiarowych wykresów (rys.6.7). Konieczne
jest wprowadzenie wst¦pnych parametrów dopasowania na podstawie przekrojów.
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Rysunek 6.7: Dwuwymiarowe funkcje Gaussa dopasowane do atomów w puªapce
magneto-optycznej: absorpcyjnego (po lewej) oraz �uorescencyjnego (po prawej)

Obliczenie liczby atomów
Program caªkuje powierzchni¦ pod dopasowanymi funkcjami Gaussa dla zdj¦cia
absorpcyjnego oraz �uorescencyjnego, przy czym konieczne jest okre±lenie granic
caªkowania na podstawie trójwymiarowych wykresów dopasowania funkcji Gaussa
(rys.6.7). Dla zdj¦cia absorpcyjnego oblicza ilo±¢ atomów w puªapce magneto-
optycznej wedªug wzoru:

LAt =
2π

βλ2
·
(

p

M

)2

· S (6.3)

gdzie λ = 780nm jest dªugo±ci¡ fali wi¡zki obrazuj¡cej, p = 13µm jest
dªugo±ci¡ boku pojedynczego piksela matrycy kamery CCD (piksel ma ksztaªt
kwadratowy), M = 0, 2275 jest powi¦kszeniem optycznego ukªadu obrazuj¡cego.
Fenomenologiczny wspóªczynnik β mo»e zmienia¢ si¦ w zakresie 0-3 w zale»no±ci
od dokªadno±ci dostrojenia do przej±cia atomowego oraz czysto±ci polaryzacji
wi¡zki. Im lepsze dostrojenie i im czystsza polaryzacja wi¡zki, tym wy»sza jest
warto±¢ wspóªczynnika β. Dla naszego eksperymentu przyj¦li±my warto±¢ β = 3.
Wzór 6.3 zaczerpni¦ty zostaª z pracy [13].

Dla przedstawionego tu przykªadowego pomiaru metod¡ obrazowania absorp-
cyjnego liczba atomów w puªapce magneto-optycznej wynosi 3× 107. Szacunkowa
dokªadno±¢ wyznaczenia liczby atomów jest rz¦du 10% wyznaczonej warto±ci
(3 × 106) i jest wypadkow¡ trzech czynników: dokªadno±ci wyznaczenia powi¦k-
szenia M , arbitralnego okre±lenia wspóªczynnika β (zaªo»yli±my idealne dostro-
jenie do przej±cia atomowego oraz czysto±¢ polaryzacji wi¡zki próbkuj¡cej) oraz
dokªadno±ci oszacowania parametrów dopasowania Gaussa i granic caªkowania.
Powi¦kszenie M wyznaczone byªo poprzez zdj¦cie fragmentu kratki papieru milimetrowego
z odlegªo±ci równej odlegªo±ci centrum puªapki magneto-optycznej od matrycy
kamery CCD. Niepewno±¢ wyznaczenia powi¦kszenia obliczona metod¡ ró»niczki
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zupeªnej M wynosi 0,02. Nale»y jednak pamieta¢, »e poªo»enie centrum chmury
atomów w puªapce magneto-optycznej nie jest parametrem jednoznacznie okre±lonym,
lecz dynamicznym - mo»e zmienia¢ si¦ w granicach 1 mm w zale»no±ci od wyjus-
towania wi¡zek puªapkuj¡cych i stopnia kompensacji ziemskiego pola magnety-
cznego.

6.4 Zdj¦cie absorpcyjne chmury atomów w optycznej
puªapce dipolowej - analiza

Metoda pomiaru i analizy chmury atomów w optycznej puªapce dipolowej byªa
analogiczna jak dla chmury atomów w puªapce magneto-optycznej, opisana w
poprzednim podrozdziale. Do skryptu napisanego w programie Mathematica 5.2
konieczne byªo dodanie dodatkowego moduªu obracaj¡cego macierze zdj¦cia ab-
sorpcyjnego i �uorescencyjnego o odpowiedni k¡t tak, aby mo»liwe byªo uzyskanie
przekrojów i dopasowanie dwuwymiarowych funkcji Gaussa. Poni»ej znajduj¡
si¦ wyniki poszczególnych moduªów dla chmury atomów w optycznej puªapce
dipolowej oraz krótki opis moduªu obracaj¡cego.

Importowanie zdj¦¢ i rysowanie map nat¦»enia 3D

Rysunek 6.8: Trójwymiarowe mapy nat¦»enia dla zdj¦¢ atomów w optycznej
puªapce dipolowej: absorpcyjnego (po lewej) oraz �uorescencyjnego (po prawej)
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Kadrowanie

Rysunek 6.9: Kadrowanie na podstawie zdj¦cia �uorescencyjnego atomów w op-
tycznej puªapce dipolowej

Obrót

Program zamienia zdj¦cia absorpcyjne i �uorescencyjne na macierze, które nast¦p-
nie obraca o k¡t -12 stopni. Macierz obrotu ma posta¢:

mo =




sinα cosα 0
cosα −sinα 0

0 0 1




gdzie α = −12/180πrad.
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Rysowanie przekrojów

Rysunek 6.10: Zdj¦cie absorpcyjne atomów w optycznej puªapce dipolowej -
przekroje poprzeczne (suma) i podªu»ne (suma)

Rysunek 6.11: Zdj¦cie �uorescencyjne atomów w atomów w optycznej puªapce
dipolowej - przekroje poprzeczne (suma) i podªu»ne (suma)
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Dopasowanie dwuwymiarowej funkcji Gaussa

Rysunek 6.12: Dwuwymiarowe funkcje Gaussa dopasowane do zdj¦¢ atomów w
atomów w optycznej puªapce dipolowej: absorpcyjnego (po lewej) oraz �uores-
cencyjnego (po prawej)

Obliczenie liczby atomów
Dla przedstawionego tu przykªadowego pomiaru metod¡ obrazowania absorp-
cyjnego liczba atomów w optycznej puªapce dipolowej wynosi 2× 105. Podobnie
jak w przypadku chmury atomów w puªapce magneto-optycznej, szacunkowa
dokªadno±¢ wyznaczenia liczby atomów jest rz¦du 10% wyznaczonej warto±ci
( 2× 104).





Rozdziaª 7

Próby obrazowania z
kontrastem fazowym

Jak ju» wspomniano w poprzednim rozdziale, pierwszy zaprojektowany przez
nas ukªad obrazowania absorpcyjnego (rys.6.1) powstaª z my±l¡ o pó¹niejszym
wykorzystaniu go do obrazowania z kontrastem fazowym. Aby przystosowa¢
go do tego rodzaju obrazowania, nale»y zmieni¢ odlegªo±¢ mi¦dzy soczewkami
ukªadu odwzorowuj¡cego. W ukªadzie obrazowania absorpcyjnego soczewki o og-
niskowych 107 mm i 200 mm umieszczone s¡ w odlegªo±ci okoªo 100 mm (10
cm). Dla ukªadu obrazowania z kontrastem fazowym odlegªo±¢ mi¦dzy nimi
powinna by¢ równa sumie ich ogniskowych (107 + 200 = 307 mm) tak, aby ukªad
byª przeogniskowany. Pomi¦dzy soczewkami, w odlegªo±ci ogniskowej soczewki
107 mm nale»y dodatkowo wstawi¢ pªytk¦ fazow¡, która zmieniaªaby faz¦ skªad-
owej bezpo±redniej, czyli cz¦±ci wi¡zki próbkuj¡cej omijaj¡cej obiekt fazowy. W
zwi¡zku z wyst¡pieniem pewnych problemów w gªównym ukªadzie eksperymental-
nym zdecydowali±my si¦ zmody�kowa¢ ukªad obrazowania absorpcyjnego a próby
obrazowania z kontrastem fazowym przeprowadzili±my na osobnym, boczny stole
optycznym. Prosty testowy ukªad do obrazowania z kontrastem fazowym przed-
stawiony jest na rysunku 7.1.

Wi¡zka próbkuj¡ca z lasera wymuszaj¡cego (rys.4.2) po wyj±ciu ze ±wiatªowodu
jednodomowego zachowuj¡cego polaryzacj¦ pada na ukªad teleskopowy powi¦k-
szaj¡cy jej ±rednic¦ sze±ciokrotnie. Nast¦pnie pada na przezroczysty obiekt fazowy
oraz jego otoczenie. Niewielki fragment wi¡zki ulega rozproszeniu na badanym
obiekcie, po przej±ciu przez niego jest fal¡ zmodulowan¡ fazowo nios¡c¡ informacj¦
o obiekcie. Faza cz¦±ci wi¡zki omijaj¡cej obiekt pozostaje niezmieniona. W og-
nisku soczewki 100 mm znajduje si¦ pªytka fazowa, zmieniaj¡ca faz¦ wi¡zki omija-
j¡cej obiekt o π/2 (¢wier¢falówka). W pªaszczy¹nie obrazu obie wi¡zki interferuj¡
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Rysunek 7.1: Schemat testowego ukªadu do obrazowania z kontrastem fazowym

tworz¡c obraz obiektu fazowego na matrycy kamery CCD. Testowym obiektem
fazowym byªa kropka przezroczystego kleju naniesiona na szklan¡ pªytk¦. Idealna
pªytka fazowa powinna mie¢ ±rednic¦ w przybli»eniu równ¡ przew¦»eniu wi¡zki
próbkuj¡cej w ognisku soczewki 100 mm, czyli ok. 0,5 mm. Tego typu pªytki
dla konkretnej dªugo±ci fali mo»na zamówi¢ w �rmach produkuj¡cych precyzyjne
elementy optyczne, jednak jest to bardzo kosztowne i czasochªonne. Podj¦li±my
wi¦c prób¦ wykonania �kropki� fazowej w Pracowni Naparowywania Instytutu
Fizyki UJ. Rezultatem byªa �kropka� fazowa z �uorku magnezu (MgF2) o ±red-
nicy nieco wi¦kszej od 1 mm naniesiona na okr¡gª¡ pªytk¦ szklan¡ o ±rednicy
40 mm. Pomimo u»ycia bardzo precyzyjnej metody naparowywania z u»yciem
specjalnie przygotowanej maski z otworem o ±rednicy 1mm, brzegi �kropki� byªy
nierówne, co pokazaªy zdj¦cia zrobione mikroskopem polaryzacyjnym w Pracowni
Nanowarstw Makromolekuª Zakªadu In»ynierii Nowych Materiaªów UJ, dzi¦ki up-
rzejmo±ci prof. dr hab. Andrzeja Budkowskiego (rys.7.2).

Rysunek 7.2: Zdj¦cia "kropki"fazowej zrobione mikroskopem polaryzacyjnym

Z wykorzystaniem opisanej �kropki� fazowej przeprowadzono próby obrazowa-
nia z kontrastem fazowym w ukªadzie testowym (rys.7.1), które jednak nie daªy
oczekiwanych rezultatów. Gªówn¡ trudno±ci¡ byªa niemo»no±¢ precyzyjnego umieszczenia
�kropki� fazowej w ognisku soczewki 100 mm.



Podsumowanie

Celem mojej pracy magisterskiej byªa konstrukcja ukªadów do obrazowania zim-
nych atomów w puªapkach dipolowej i magneto-optycznej. Cel ten udaªo si¦
osi¡gn¡¢.

Obrazowanie �uorescencyjne pozwoliªo okre±li¢ podstawowe parametry chmury
spuªapkowanych atomów takie jak ksztaªt, czy rozmiary przestrzenne (dla puªapki
dipolowej zªo»onej z pojedynczej zogniskowanej wi¡zki gaussowskiej lasera Nd:YAG
1064 nm: szeroko±¢ 30−50µm oraz dªugo±¢ ok. 5 mm). Sekwencyjne pomiary �u-
orescencyjne umo»liwiªy wyznaczenie temperatury kinetycznej atomów w puªapce
magneto-optycznej (60− 80µK) oraz czasu zaniku �uorescencji atomów w opty-
cznej puªapce dipolowej (2 s). Obrazowanie absorpcyjne pozwoliªo na okre±lenie
liczby atomów w puªapce magneto-optycznej (3 × 107) oraz optycznej puªapce
dipolowej (2 × 105). Znajomo±¢ temperatury i liczby atomów jest kluczowa
zwªaszcza dla eksperymentów, które maj¡ na celu otrzymanie kondensatu Bosego-
Einsteina. Nieniszcz¡ce obrazowanie z kontrastem fazowym umo»liwia obserwacj¦
zmian w obr¦bie jednej i tej samej chmury spuªapkowanych atomów w zale»no±ci
od czasu oraz innych parametrów. Podczas bada« do przedstawionej pracy pod-
j¦to prób¦ konstrukcji ukªadu wykorzystuj¡cego t¦ metod¦.
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