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Motywacja
W ciągu najbliższych lat w Polsce powstanie zegar atomowy. W realizację

tego zadania zaangażowanych zostało parę uczelni:

• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - odpowiedzialny za przygotowa-
nie wzorca atomowego, schłodzenie i spułapkowanie atomów strontu

• Uniwersytet Warszawski - odpowiedzialny za laser femtosekundowy i
grzebień częstotliwości

• Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - odpowiedzialny za
konstrukcję ultra stabilnego lasera, który będzie stabilizowany do wzor-
ca atomowego

Przed przystąpieniem do prac nad konkretnym rozwiązaniem należało zgro-
madzić informacje o różnych wzorcach. W rozdziale 1 zawarte są podstawowe
informacje z dziedziny metrologii, natomiast w rozdziale 2 przedstawiono po-
równanie różnych wzorców.

Rozdział 3 zawiera teoretyczne informacje o chłodzeniu i pułapkowaniu
neutralnych atomów.

Głównym tematem niniejszej pracy jest chłodzenie i pułapkowanie ato-
mów strontu. Budowę układu należy zacząć od podstaw, projektowania ukła-
du próżniowego, źródła atomów strontu i spowalniacza atomów. Rozdział 4
poświęcony jest planowanemu układowi doświadczalnemu. Umieszczone są
tam również informacje o układzie do diagnostyki pułapki magnetooptycz-
nej i sieci z atomami rubidu, na którym zaznajamiałem się w pracy z gazem
zimnych atomów.

Rozdział 5 poświęcony jest otrzymanym wynikom, konstrukcji spowal-
niacza zeemanowskiego oraz diagnostyce zimnych atomów rubidu w pułapce
magnetooptycznej i w sieciach.

Jako, że konkretne kroki w kierunku budowy aparatury zostały dopiero
rozpoczęte, w rozdziale 6 zostały zawarte uwagi dotyczące przyszłych zadań
oraz krótkie podsumowanie.
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Rozdział 1

Wstęp

1.1 Różne wzorce czasu

Upływ czasu mierzono początkowo poprzez obserwacje cyklicznych zja-
wisk naturalnych, takich jak wschody słońca, fazy księżyca, pory roku. Ruch
Ziemi dookoła Słońca i dookoła własnej osi niewiele się zmienił w ciągu ty-
sięcy lat, zatem obserwacja długości cienia oraz jego położenia była pierwszą
naturalną metodą określania czasu. Dokładność takiego zegara słonecznego
pozwalała na rozróżnianie dni w roku oraz podział doby. Pozwalało to na wy-
znaczenie optymalnych okresów do wysiewu zbóż, czy prowadzenia wojen.
Można było mierzyć czas do zachodu słońca i nastania ciemności. Podział
długiego okresu jakim jest np. godzina na odstępy czasu w jakim, na przy-
kład porusza się wystrzelona strzała, był praktycznie niemożliwy ze względu
na dokładność wyznaczenia tej godziny. Wyznaczenie godziny z dokładnością
1% daje podział na minuty z błędem 60%. Jasne zatem jest to, że powinni-
śmy poszukiwać cyklicznych zjawisk o jak najkrótszym okresie.

Znacznie dokładniejszymi metodami pomiaru czasu był pomiar przesy-
pującego się piasku w klepsydrze, czy też czas wypalenia się świecy (z tego
samego materiału i o tych samych wymiarach co wzorcowa) na zadanej dłu-
gości. Prawdziwym przełomem było jednak wynalezienie zegara z wahadłem.
Jego twórca, Christian Huygens, zastosował w roku 1657 w praktyce prawo
ruchu wahadłowego sformowane przez Galileusza (Galileusz do pomiaru cza-
su używał własnego pulsu). Pierwsze zegary wahadłowe pokazywały tylko
godzinę, jednak wraz z rozwojem mechanizmów stawały się coraz bardziej
dokładne. Zegar wahadłowy był jednak bardzo wrażliwy na wszelkiego rodza-
ju zakłócenia, takie jak: zmiany temperatury, niewłaściwe ustawienie zegara
oraz drgania pochodzące z otoczenia.

Pierwszym zaawansowanym źródłem oscylacji o bardzo dobrej stabilności
i wysokiej częstości wykorzystanym do budowy zegara był kwarc. W 1929 ro-
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ROZDZIAŁ 1. WSTĘP 5

ku pierwszy zegar kwarcowy został zaprezentowany przez Anglika Warrena
Marrisona. W zegarze takiej konstrukcji kryształ kwarcu drga z częstotli-
wością 215=32768 Hz. Wytwarzane impulsy elektryczne trafiają następnie
do zespołu piętnastu dzielników zmniejszających częstotliwość o połowę, co
daje wyjściową częstotliwość 1 Hz zmiany np. cyfry na wyświetlaczu elektro-
nicznym. Stabilność takiego zegara zależy od temperatury, gdyż ze zmianą
temperatury rozmiary kryształu ulegną niewielkiej zmianie i zmieni się też
częstość drgań. Szacuje się, że długoterminowa dokładność dla zegara kwar-
cowego utrzymywanego w temperaturze 31 °C jest rzędu 10−5 − 10−6. Tego
typu zegar przy zastosowaniu mniejszej ilości dzielników częstotliwości do-
brze się nadaje do pomiaru krótkich czasów z dobrą dokładnością – ms, jaka
jest potrzebna np. w sporcie. Zegary tego typu występują obecnie w wielu
urządzeniach, takich jak laptopy, telefony komórkowe i inne.

1.2 Zegary atomowe

Do zastosowań naukowych dokładność zegara kwarcowego jest jednak
zazwyczaj niewystarczająca, gdyż chcielibyśmy mierzyć naprawdę krótkie
czasy. Ponadto w fizyce najczęściej nie potrzeba samego pomiaru czasu, lecz
często interesuje nas bardzo stabilny i dokładny wzorzec częstotliwości do
spektroskopii, czy porównania.

Zapotrzebowanie na wysoką oczekiwaną częstość oscylacji spowodowało,
że zaczęto poszukiwać rozwiązań w mikroświecie, w mechanice kwantowej.
Struktura atomów i cząsteczek umożliwia absorpcję jedynie pewnych kwan-
tów energii promieniowania o określonej częstotliwości. Różnice energii ∆E
między poziomami atomowymi możemy utożsamiać z częstotliwością absor-
bowanego promieniowania poprzez relacje ν = ∆E/h, h jest stała Planc-
ka. Oczywiście zawsze istnieje pewne poszerzenie absorbowanego pasma, co
ma związek chociażby z zasadą nieoznaczoności Heisenberga. Prowadzi to
do rezonansowych krzywych absorpcyjnych z szerokością zależną od wielu
czynników. Profil poszerzonej linii zależy od zjawiska, które powoduje to po-
szerzenie.

Dysponując pewnym źródłem oscylacji, np. generatorem fal radiowych,
maserem (dla częstości radiowych rzędu ∼ GHz), czy laserem (dla często-
ści optycznych ∼ 100THz) oraz wybranym, wąskim (o małym poszerzeniu)
przejściem w atomie/cząsteczce możemy zbudować dokładny wzorzec czę-
stości (czasu) sprzęgając oscylator do przejścia w atomie/molekule. Na tej
zasadzie działają zegary atomowe, obecnie najdokładniejsze wzorce często-
ści. Pierwszy zegar atomowy powstał w 1949 roku w National Bureau of
Standards w Stanach Zjednoczonych. Gdy pojawiły się masery, stały się one
źródłem najdokładniejszych ciągów falowych o określonej częstotliwości. Do
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tej pory jako wzorzec częstości, szczególnie w telekomunikacji, używany jest
powszechnie maser wodorowy.

Największy wkład w rozwój technologii i nauki miał zegar atomowy opar-
ty na cezie. Jako wzór częstości stosuje się tu przejście pomiędzy podpozio-
mami struktury nadsubtelnej stanu podstawowego w izotopie 133Cs. Do-
kładność wzorca opartego na Cs spowodowała wprowadzenie nowej definicji
sekundy w 1967. W latach 1955-1958 przeprowadzono porównanie oscylacji z
sekundą wyznaczoną z obserwacji astronomicznych [1] co zaowocowało okre-
śleniem sekundy jako okresu 9 192 631 770 oscylacji wzorca Cs. Sekunda
jako wielkość SI stanowi podstawę do wyznaczania wielu innych jednostek.
Wraz z bardzo dokładnym zmierzeniem prędkości światła w próżni, w 1987
roku wprowadzono w oparciu o sekundę nową definicje metra. Długość jed-
nego metra to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w okresie 1/299 792
458 s.

1.2.1 Zastosowanie zegarów atomowych

We współczesnej technologii synchronizacja odgrywa dużą rolę. Zegary
atomowe wykorzystywane są w telekomunikacji, jako wzorce częstości (całko-
wicie wystarczający na te potrzeby jest maser wodorowy). Duża dokładność
nawigacji GPS rzędu 1mm uzyskiwana jest przy wykorzystywaniu zegarów
atomowych. Każdy z satelitów używanych do nawigacji oraz naziemna stacja
kontrolna posiada własny zegar atomowy. To właśnie dobra synchronizacja
poszczególnych ogniw pozwala na nawigację z taką dokładnością. Nowocze-
sne technologie również umożliwiły miniaturyzację niektórych zegarów ato-
mowych. W National Institute of Standards and Technology (NIST) powstał
zegar atomowy wielkości ziarenka ryżu [2] Rys. 1.1. Producenci informują,
że zegar ten może być zasilany z baterii, dziennie może się pomylić jedynie
o 0,000001 s! Zapewne niedługo każdy telefon komórkowy będzie wyposażo-
ny w takie urządzenie. Urządzenie tego typu masowo produkowane znajdzie
natychmiastowe zastosowanie w nawigacji.

Rysunek 1.1: Zegar atomowy wielkości ziarenka ryżu.
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W świecie nauki dokładne wzorce częstości są niezbędne. Pomiary czę-
stości i czasu są podstawą w badaniu szczególnej i ogólnej teorii względ-
ności. Dokładna synchronizacja jest używana w radioastronomii. Badanie
stabilności zegarów atomowych prowadzi od poznania oddziaływań i stałych
fizycznych. Jednak największą zaletą stabilnego wzorca częstości jest moż-
liwość użycia go do bardzo precyzyjnej spektroskopii. Lasery stabilizowane
do wzorców atomowych w połączeniu z zastosowaniem grzebienia częstości
optycznych [3] dają bardzo duże możliwości dla dokładnej spektroskopii [4].

1.3 Stabilność i dokładność

Stabilność i dokładność to są dwie najważniejsze cechy dobrego zegara.
Dokładność informuje nas o tym, jak dobrze mierzona częstotliwość odpowia-
da rzeczywistej częstotliwości przejścia (niezaburzonego atomu). Dokładność
zależy zatem od rodzaju atomu oraz izolowania go od warunków zewnętrz-
nych. Pola magnetyczne, elektryczne mogą mieć wpływ na zmianę częstości
przejścia. Istotne jest poznanie i kontrolowanie przesunięć poziomów świa-
tłem. Dla dużych dokładności istotny jest również wpływ promieniowania
ciała doskonale czarnego. W zależności od metod istotne są poszerzenia ci-
śnieniowe, efekt Dopplera pierwszego i drugiego rzędu oraz poszerzenie zwią-
zane ze skończonym czasem oddziaływania wiązki laserowej w wzorcem ato-
mowym. Na dokładność wpływ również może mieć oddziaływanie między
atomami.
Stabilność, a w zasadzie niestabilność, zegarów atomowych najczęściej wy-
rażana jest poprzez wariancję Allana w postaci:

σy(τ) =
χ

2πQS/N

√
tc
τ
. (1.1)

W powyższym wzorze Q = ν/∆ν (tzw. współczynnik dobroci), S/N jest
stosunkiem sygnału do szumu zebranym w czasie tc, a χ jest stałą rzędu
jedności zależną od kształtu krzywej rezonansowej używanego przejścia ato-
mowego.
Wielkość σy(τ) informuje nas o powtarzalności pomiaru częstości przejścia
zegarowego uśrednianego przez czas τ . Z równania (1.1) wynika, że stabil-
ność rośnie (maleje σy(τ)) ze wzrostem stosunku sygnału do szumu oraz Q.

Z postaci Q wynika, że należy szukać przejść zegarowych o możliwie
dużej częstości oraz o małej szerokości. Minimalna szerokość przejścia ato-
mowego Γ, związana jest z czasem życia atomu w stanie wzbudzonym τ1.
Jest to tak zwane poszerzenie naturalne. Narzuca to maksymalną wartość Q

1Można pokazać korzystając z zasady nieoznaczoności, że Γ = 1/τ . Widać zatem, że
należy wybierać przejścia zegarowe z długo żyjącym stanem wzbudzonym.
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Wzorzec atomowy Przejście atomowe ν N Q 1
2πQ
√
N

133Cs 2S1/2(F = 3)− 2S1/2(F = 4) 9, 2× 109 106 2× 1010 7× 10−15
199Hg+ 2S1/2 − 2D5/2 1, 1× 1015 1 1, 6× 1014 7× 10−16
40Ca 1S0 − 3P1 4, 56× 1014 105 2× 1012 4× 10−16
88Sr 1S0 − 3P1 4, 34× 1014 106 6× 1010 4× 10−15
87Sr 1S0 − 3P1 4, 29× 1014 104 2, 4× 1014 4× 10−18

Tabela 1.1: Stabilność zegarów atomowych opartych na różnych wzorcach. Budowa
zegara opartego na fontannie atomów Cs oraz zegara na pojedynczym jonie Hg+
jest opisana w rozdziale 2. W zegarach z zastosowanym 88Sr oraz 40Ca wielkość
Q jest ograniczona przez czas życia stanu wzbudzonego przejścia zegarowego. Dla
87Sr Q jest limitowane szumem oscylatora. W ostatniej kolumnie wartości podane
są w jednostkach χ

√
tc
τ . Dane z pracy [6].

dla danego przejścia atomowego, do której możemy się zbliżać poprzez elimi-
nację dodatkowych poszerzeń. Potrzeba spowolnienia atomów jest oczywista,
aby wyeliminować efekt Dopplera. Jednak sposób samego pomiaru również
wpływa na szerokość przejścia poprzez skończony czas oddziaływania. Przy-
kładowo dla fontanny cezowej [5] poszerzenie związane jest z grawitacją.
Atomy poruszające się w polu grawitacyjnym Ziemi oddziałują z wiązką la-
serową stosunkowo krótko, co daje ograniczenie ∆ν = 0, 5 Hz.
Naturalnym sposobem zwiększenia parametru Q jest zwiększanie ν. Wyzna-
czyło i nadal wyznacza to naturalną ewolucje wzorców optycznych. Rozwa-
żane są wzorce atomowe o wąskich przejściach w ultrafiolecie, np. atomy rtęci
(przejście zegarowe 266nm). Dodatkową zaletą jest również zmniejszenie za-
burzeń pochodzących od promieniowania ciała doskonale czarnego. Jednak
praca z laserami w ultrafiolecie jest trudna.

Stosunek S/N określony jest przez pierwiastek z liczby badanych ato-
mów. Stosowanie dużych liczb schłodzonych i spułapkowanych atomów przy-
czynia się zatem do wzrostu stabilności. Jednak stosowanie coraz większej
liczby atomów nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zmiana stabilności
jest wolna (jak

√
N) a zwiększona koncentracja atomów zwiększa wpływ od-

działywań poszerzających linię oraz pogarszających dokładność.

Poprawa wzorca częstości polega na zwiększaniu jego stabilności. Obecnie
dwie najbardziej obiecujące drogi do tego to:

• Wzorce oparte na pojedynczych jonach atomowych. Ruch pojedyn-
czego, naładowanego atomu można bardzo dokładnie kontrolować co
pociąga za sobą wzrost Q. Jednak w tym przypadku stosunek sygnału
do szumu wynosi 1.

• Wzorce oparte na neutralnych atomach. Zastosowanie dużej liczby neu-
tralnych atomów trudniejszych wprawdzie do kontroli, bardzo popra-
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wia stosunek sygnału do szumu.

Powyższe dwie metody zostaną opisane szerzej w rozdziale 2. W Tabeli 1.1
zostały zgromadzone parametry najdokładniejszych, popularnych zegarów
atomowych.

1.4 Grzebień częstotliwości

W 2005 połowę nagrody Nobla otrzymali John L. Hall i Theodor W.
Hänsch za „wkład w rozwój precyzyjnej spektroskopii laserowej, włączając w
to technikę optycznego grzebienia częstotliwości”. Atomowe wzorce częstości
umożliwiają dostrojenie się i stabilizację wzorcowego oscylatora na zadanym
przejściu atomowym. Otrzymujemy bardzo stabilny wzorzec, ale o z góry
zadanej częstości, której nie możemy zmieniać. Gdy chcemy zastosować nasz
wzorcowy oscylator do spektroskopii pojawia się zatem problem. Wcześniej-
sze rozwiązanie polegało na zastosowaniu tak zwanych łańcuchów częstotli-
wości. Ich zdaniem jest zwielokrotnienie częstotliwości stabilnego oscylatora.
Przykładowo, jeśli mamy do dyspozycji wzorzec wykorzystujący atomy ce-

Rysunek 1.2: Łańcuch częstotliwości. Skomplikowany układ, którego budowa zaj-
muje średnio 5 lat pracy zespołu 5 osobowego.

zu o częstotliwości 9,192 GHz i zwielokrotnimy częstotliwość 48 020 razy,
uzyskamy narzędzie do spektroskopii atomów wodoru w zakresie fal widzial-
nych (linia Hα, 457 THz). Do zwielokrotnienia częstotliwości potrzebujemy
jednak bardzo złożonego zestawu (Rys. 1.21). Musimy generować kolejne

1z pracy [7]
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harmoniczne kolejnymi układami nieliniowymi a następnie wzmacniać wy-
chodzący sygnał. Cały zestaw staje się bardzo skomplikowany. Gdy potrze-
bujemy otrzymać inną częstotliwość wyjściową należy budować nowy układ.
Układy te często są znacznie bardziej złożone niż prezentowany tutaj (np. w
pracy [8]). Jak widać metoda ta jest trudna i niewygodna. Alternatywą dla
niej jest zastosowanie bardziej uniwersalnego narzędzia – grzebienia często-
tliwości.

Idealny laser o pracy ciągłej wytwarza nieskończony ciąg falowy. Wid-
mo spektralne takiego lasera składa się z jednej częstotliwości f . Dodanie
dodatkowej składowej spektralnej różniącej się od f o ∆f spowoduje po-
wstanie dudnień. Zatem laser generujący dwie fale ciągłe emituje światło
o periodycznie zmiennym natężeniu. Dodając kolejne składowe spektralne
otrzymujemy impulsy laserowe. Gdy laser generuje bardzo wiele spójnych i
skorelownych ze sobą ciągów falowych, impulsy te stają się bardzo krótkie.
Przejście pomiędzy widmem spektralnym a zależnością czasową następuje
poprzez transformatę Fouriera, zatem łatwo można wyliczyć, że czas ∆t,
pomiędzy impulsami zależy od wielkości ∆f

∆t =
1

∆f
. (1.2)

W domenie częstotliwości widmo lasera, składające się z wielu równo odle-
głych linii przypomina grzebień, stąd też nazwa. Zatem grzebień częstotli-
wości to laser impulsowy o bardzo krótkich impulsach, rzędu femtosekund.
Ale sam taki laser nie wystarcza. Wymagamy od niego również stabilno-
ści. Wzór (1.2) obrazuje nam od czego zależy odległość między kolejnymi
„zębami” grzebienia. Częstość repetycji, która jest odwrotnością czasu mię-
dzy impulsami lasera femtosekundowego, jest rzędu 0, 1GHz. Zatem może
być stabilizowana przy pomocy np. cezowego wzorca częstości. Mamy zatem
grzebień częstości z równoodległymi zębami, jednak nie jest to wystarczają-
ce. Częstotliwość danego, n-tego zęba to

fn = fo + n∆f. (1.3)

Pojawia się tu dodatkowa wielkość związana z początkiem grzebienia, naj-
mniejszą częstotliwością fo. Jeżeli nie będzie ona stałą, całe widmo często-
tliwości będzie się przesuwać. Do pomiaru fn konieczna jest też znajomość
fo. Aby zmierzyć fo doprowadza się do dudnień zęba 2fn z zębem f2n. War-
tość 2fn otrzymuje się poprzez podwojenie orginalnego sygnału z lasera. W
wyniku dudnień otrzymujemy oscylacje na częstotliwości różnicy

2fn − f2n = 2(fo + n∆f)− (fo + 2n∆f) = fo. (1.4)

Wielkość fo jest rzędu GHz, czyli można ją także stabilizować przy pomo-
cy wzorca cezowego. Gdy się to zrobi, otrzymamy stabilny, nieprzesuwający
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się i niezmieniający odległości między zębami, grzebień w domenie często-
tliwości. Służy on jako „linijka” – skala częstości. Jeżeli teraz skierujemy na
detektor światło lasera femtosekundowego (służącego jako grzebień) i świa-
tło lasera którego częstotliwość wstępnie wyznaczymy prostymi pomiarami z
dokładnością do GHz, to możemy zdudnić promieniowanie badanego lasera
z najbliższym zębem grzebienia (Rys. 1.32). Mierząc częstość tych dudnień
możemy uzupełnić informację o częstotliwości lasera do pojedynczych Hz.

Rysunek 1.3: Pomiar za pomocą grzebienia częstotliwości.

Grzebień optyczny stanowi ogniwo łączące częstotliwości optyczne z czę-
stotliwościami radiowymi (MHz÷GHz). Porównując do klasycznego zegara
przejście atomowe odpowiada wahadłu (stanowi wzorzec częstości), nato-
miast grzebień częstotliwości stanowi tryby, które pozwalają nam wyciągnąć
użyteczną informacje.

2z pracy [7]



Rozdział 2

Najdokładniejsze wzorce

2.1 Wzorce z atomami cezu

Pierwszy zegar atomowy wykorzystujący przejście między poziomami
atomu cezu został zbudowany w 1955 roku w National Physical Labora-
tory w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu konstrukcje znacznie udoskonalono,
dzięki czemu zegary cezowe ciągle należą do najdokładniejszych. W ostat-
nich czasach zegary oparte na innych neutralnych atomach czy pojedynczych
jonach (pracujące na częstościach optycznych) osiągnęły lepszą stabilność i
dokładność.

Pierwotna konstrukcja zegara opartego na atomach cezu różni się od
obecnej, bardziej dokładnej. Pierwszy zegar cezowy powstał jeszcze przed
epoką laserów, ale już po wynalezieniu maserów, dlatego zrozumiałe jest,
że wybrano przejście atomowe w domenie mikrofal. Główne ograniczenie na
dokładność wzorca cezowego stanowi czas oddziaływania promieniowania z
atomami. Zastosowanie metody prążków Ramsey’a (metoda opisana w [9])
pozwala na ograniczenie poszerzenia mierzonego przejścia z tym związane-
go. Pierwsze zegary cezowe oparte były na wiązce atomów wyselekcjono-
wanych w danych stanach, oddziałującej z promieniowaniem mikrofalowym
w dwóch oddalonych rejonach. Schemat został przedstawiony na Rys. 2.1.
Atomy w konkretnym podpoziomie stanu podstawowego były selekcjonowa-
ne przez magnes, a następnie oddziaływały w dwóch wnękach rezonanso-
wych z promieniowaniem mikrofalowym. Analizatorem stanu atomowego na
wyjściu był drugi magnes. W późniejszym okresie selekcja stanów atomów
cezu wlatujących w obszar działania pola odbywała się poprzez pompowanie
optyczne. Następnie odbywała się detekcja atomów, które przeleciały przez
aparaturę. Metoda ta zwiększała efektywny czas oddziaływania (związany z
czasem przelotu między wnękami rezonansowymi) wiązki Cs z promieniowa-
niem do ok. 10ms. Dalsze zwiększanie tego czasu nie było już możliwe dla
termicznych wiązek atomowych wytwarzanych z typowych piecyków.

12
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Rysunek 2.1: Cezowy standard czasowy oparty na wiązce atomów. Magnes A wy-
biera konkretny stan atomów wchodzących do układu. Dwukrotne oddziaływanie z
promieniowaniem mikrofalowym 9192631770Hz ogranicza poszerzenie obserwowa-
nego przejścia. Następnie stan atomowy jest obserwowany poprzez ponowne odchy-
lenie analizatorem – Magnesem B, jonizację i detekcje. Ilustracja wzięta z pracy [10]

Już w latach pięćdziesiątych powstał pomysł zbudowania wzorca cezowe-
go z wiązką atomów wyrzucaną przeciwnie do siły grawitacji. Idea zakładała,
że wolne atomy Cs wystrzelone w górę przejdą raz przez wnękę rezonansową,
natomiast spadając przejdą drugi raz. Zasada działania takiej fontanny jest
więc identyczna jak w przypadku wzorca z wiązką cezu (dwukrotne przej-
ście przez obszar z polem mikrofalowym), jednak wolny ruch atomów w polu
grawitacyjnym (w górę a potem w dół) daje ograniczenie na efektywny czas
oddziaływania rzędu 1s. Pierwszy zegar o takiej budowie powstał dopie-
ro pod koniec lat osiemdziesiątych. Było to związane z potrzebą chłodzenia
atomów cezu. Wśród nieschłodzonych atomów było zbyt mało poruszających
się dostatecznie powoli a do tego zderzenia z szybkimi atomami wyrzucały
te wolne z trajektorii i w efekcie sygnał był znikomy. Potrzebne było zastoso-
wanie techniki chłodzenia i pułapkowania atomów. Na Rys. 2.2 przedstawio-
ny został schemat zegara atomowego opartego na takiej fontannie atomów.
Atomy schłodzone w pułapce magnetooptycznej (przepompowane do jedne-
go podpoziomu stanu podstawowego) są wyrzucane w górę wiązką laserową.
Oddziałują we wnęce rezonansowej z polem mikrofalowym raz lecąc w gó-
rę i drugi raz podczas spadku grawitacyjnego. Następnie rejestrowana jest
fluorescencja atomów oświetlonych wiązką próbkującą, która wzbudza tyl-
ko określony stan. Czas oddziaływania ograniczony jest przez grawitację do
około 0, 5− 1s. Istnieją projekty umieszczenia zegara opartego na fontannie
atomów Cs na orbicie okołoziemskiej, wówczas można wydłużyć efektywny
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Rysunek 2.2: Cezowy standard czasowy oparty na fontannie atomów cezu. Zim-
ne atomy (T ≈ 1µK) przygotowane w jednym podpoziomie stanu podstawowego
wyrzucane są w górę z szybkością ok. 4m/s. Atomy oddziałują dwukrotnie z po-
lem mikrofalowym po czym badany jest ich stan poprzez selektywne wzbudzenie i
obserwacje fluorescencji. Ilustracja wzięta z pracy [5]

czas oddziaływania atomów z polem mikrofalowym.

Obecnie wzorce oparte na przejściach optycznych wyprzedziły już mikro-
falowe zegary cezowe pod względem stabilności. Jednak i przy użyciu fon-
tanny cezowej osiągana jest imponująca stabilność rzędu 1×10−14τ−1/2 [11].
Przy dokładności tego rzędu istotny jest wpływ promieniowania ciała dosko-
nale czarnego oraz, co jest związane z metodą, istotne są lokalne fluktuacje
grawitacji. Fontanny atomowe nie są budowane jedyne dla atomów cezu,
również istnieją bardzo dokładne wzorce oparte na atomach wapnia. Istnieją
również układy, w których jednocześnie w fontannie mamy atomy Rb i Cs.

2.2 Dwufotonowa absorpcja w rubidzie

Rozwój metod dwufotonowej spektroskopii laserowej, dającej bardzo wą-
skie linie spektralne, wolne od poszerzenia dopplerowskiego obudził zaintere-
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sowanie zastosowaniem przejść dwufotonowych jako wzorca częstości. W tej
części omówiony zostanie wzorzec wykorzystujący dwufotonowe przejście w
atomach rubidu. Choć nie należy on do ultra dokładnych wzorców optycz-
nych, jest za to bardzo prosty w konstrukcji. Wraz z dość wysoką stabilnością
sprawia to, że może on służyć do testowania elementów dokładniejszego ze-
gara atomowego, np. lasera femtosekundowego z grzebieniem częstości. Do
pracy z rubidem używane są łatwo dostępne i tanie lasery półprzewodnikowe.

Uproszczony schemat poziomów atomu rubidu został przedstawiony na
Rys. 2.3. Przejście zegarowe jest przejściem dwufotonowym 5S1/2(F = 3)−
5D5/2(F = 5) z absorpcją dwóch fotonów o długości fali 778 nm. Efektywność

Rysunek 2.3: Uproszczony układ poziomów atomów rubidu z pracy [12].

wzbudzania światłem laserowym obserwujemy poprzez obserwacje fluore-
scencji niebieskiego światła o długości fali 420 nm. Schemat układu wzorca
został przedstawiony na Rys. 2.4, pochodzi on z pracy [13].

Wzorzec stanowią atomu rubidu. Znajdują się one w komórce, w której
temperaturę, a co za tym idzie ciśnienie, atomów rubidu można kontrolować.
Ciśnienie w komórce jest rzędu 8×10−5 Torr dla temperatury 90℃. Komórka
posiada okienka brewsterowskie, odpowiedzialne za wybór jednej polaryza-
cji światła. Znajduje się ona w interferometrze Farby-Perot płasko wklęsłym
o finezji równej 50. Odległość między zwierciadłami wynosi 30 cm. Wnę-
ka ta z jednej strony podnosi gęstość mocy i zarazem wydajność przejścia
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Rysunek 2.4: Schemat wzorca rubidowego. IO to izolator optyczny, AP to zespół
pryzmatów kształtujący wychodzącą z lasera wiązkę. L1, L2, L3, L4 są soczewka-
mi. AOM jest modulatorem akustooptyczneym. FP jest fotopowielaczem wraz z
filtrem, rejestrującym fluorescencje na długości fali 420 nm. PZT jest elementem
piezoelektrycznym kontrolującym długość rezonatora. Opis układu znajduje się w
tekście.

dwufotonowego, a z drugiej strony umożliwia spektroskopię dwufotonową
pozbawioną poszerzenia dopplerowskiego. Sygnał fluorescencji jest zbierany
przez soczewkę L4 i rejestrowany przez fotopowielacz. Całość ekranowana
jest osłoną magnetyczną, która zapewnia izolację od pól magnetycznych.
Długość rezonatora można zmieniać przy pomocy elementu piezoelektrycz-
nego (PZM), tak aby światło laserowe było zawsze dostrojone do modów
wnęki. Przesunięcia światłem są bardzo istotne, są one rzędu paru tysięcy
Hz, więc muszą być dokładnie wyznaczane, a moc wiązki laserowej musi
być stabilizowana. Moc wiązki laserowej wewnątrz wnęki możemy zmieniać
przy pomocy modulatora akustooptycznego (AOM). Wprowadzony został
dodatkowo detektor natężenia światła przechodzącego przez wnękę, który
sprzężony z modulatorem pozwala na dokładną kontrolę mocy. Zmieniając
moc wewnątrz interferometru i mierząc różnice częstości można wyznaczyć
wartości bezwzględne przesunięć światłem – Rys. 2.5.

W pracach [13] i [14] można znaleźć dokładne informacje o wzorcach
rubidowych. Porównywane ze sobą są tam trzy zbudowane wzorce. Stano-
wi to najdokładniejszy test. Największym problem dla wzorca tego typu jest
poszerzenie ciśnieniowe. Nad tym nie mamy dobrej kontroli. Zależy ono gene-
ralnie od wytworzenia samej komórki z rubidem. Na Rys. 2.6 przedstawiona
została zależność zmian częstości od sygnału fluorescencji. Zwiększenie flu-
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Rysunek 2.5: Przesunięcia światłem w zależności od mocy wewnątrz interfero-
metru. Pomiar natężenia nie daje dokładnej bezwzględnej wartości w mW , lecz
jest wystarczający do kontroli przesunięć światłem. 1 a.u. odpowiada mniej więcej
7mW .

Rysunek 2.6: Różnice częstości trzech wzorców rubidowych. L1 i L2 są wzorcami
zbudowanymi w Laboratoire Primaire du Temps et des Fréquences (BNM-LPTF),
KB jest wzorcem zbudowanym w Laboratoire Kastler Brossel. Oś pozioma przed-
stawia fluorescencję dla wzorca L1, na wykresie przedstawiono również orientacyjne
temperatury. Fluorescencja rośnie wraz z temperaturą, ponieważ zwiększa się rów-
nież ciśnienie (prężność par) atomów w komórce. Wzrost fluorescencji obserwowano
poprzez wzrost prądu z fotopowielacza (wartości podane w µA). Wykres z pra-
cy [14].

orescencji osiąga się poprzez podgrzewanie komórki i zwiększanie ciśnienia
atomów Rb. Przedstawione są trzy zależności dla trzech różnych wzorców,
widać duże różnice.
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Proces dostrajania się do przejścia atomowego odbywa się poprzez detek-
cję fazoczułą (układ lock-in). Częstość pracy lasera jest dostrajania do mak-
simum fluorescencji. Poszerzenie ciśnieniowe stanowi najpoważniejsze ogra-
niczenie dokładności i stabilności. Stabilność jaką udało się osiągnąć z tym
wzorcem jest rzędu 10−13τ1/2. Częstość pracy lasera dostrojonego do wzorca
została wyznaczona na ν =385 285 142 378.280±2kHz [13].

2.3 Pojedyncze jony w pułapce

W pierwszym rozdziale omawiane było zagadnienie dokładności i stabil-
ności. Stabilność zależy od liczby badanych atomów (stosunek sygnału do
szumu). Okazuje się jednak, że bardzo dobrą stabilność można również osią-
gać dla pojedynczych jonów, dla których stosunek sygnału do szumu wynosi
jeden. Zjonizowana, pojedyncza cząstka może być bardzo dobrze kontrolowa-
na i pułapkowana. Używa się do tego celu pułapki jonowej. Wykorzystywany
jest fakt, że jony są cząstkami naładowanymi. Pojedynczy jon w takiej pu-
łapce pozbawiony jest oddziaływań z innymi atomami, nie podlega ruchom
termicznym i można go długo trzymać (nawet ponad miesiąc). Eliminuje to w
dużej mierze wpływ poszerzenia związanego ze skończonym czasem oddziały-
wania podczas próbkowania częstości zegarowej. Duża stabilność wynika rów-
nież z dużej częstości przejścia zegarowego (przejście zegarowe w Hg+ – 282
mn, w Al+ – 267 nm), co powoduje również zmniejszenie wpływu promienio-
wania ciała doskonale czarnego na dokładność. Dodatkowo promieniowanie
ciała doskonale czarnego zmniejszane jest poprzez użycie systemu kriogenicz-
nego co również owocuje długim czasem życia jonu, np. dla 199Hg+ czasem
rzędu 100 dni. Używane jonowe wzorce częstości to np. 27Al+, 171Y b+ czy
199Hg+. Wybierane są wąskie przejścia atomowe o bardzo długich czasach
życia. Z racji tego, że mamy do czynienia z pojedynczą cząstką, obserwujemy
zupełnie inny sygnał niż w przypadku sygnału uśrednionego z wielu cząstek.

Na Rys. 2.7 przedstawiony został schemat podpoziomów Hg+. Przej-
ście 2S1/2(F = 0) −2 P1/2 używane jest do chłodzenia. Przejście 2S1/2(F =
1) −2 P1/2 służy do przepompowania jonu do stanu 2S1/2(F = 0). Gdy w
pułapce mamy jon Hg+, pomiar częstości odbywa się następująco [15]:

1. Zasłaniana jest wiązka chłodząca (194nm), jon zostaje przepompowa-
ny do stanu 2S1/2(F = 0). Następnie zasłaniana jest również wiązka
pompująca.

2. Włączana jest na pewien czas wiązka próbkująca (282 mn) przejście
zegarowe 2S1/2(F = 0,mF = 0)−2 D5/2(F = 2,mF = 0).

3. Włączane są ponownie wiązki na długości fali 194 nm. W przypadku
gdy atom nie został przepompowany wiązką 282 nm do stanu długo
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Rysunek 2.7: Uproszczony schemat poziomów energetycznych jonu 199Hg+. Wy-
kres wzięty z pracy [15].

żyjącego, obserwowana jest fluorescencja ze stanu 2P1/2. Gdy atom
znajduje się w długo żyjącym stanie światło 194 nm nie wzbudza go
i nie ma fluorescencji. Detekcja fluorescencji służy do odczytywania
stanu jonu.

Mamy tu do czynienia z pojedynczym jonem i niewielkim prawdopodobień-
stwem wzbudzenia go wiązką próbkującą dostrojoną do przejścia zegarowe-
go. Ponieważ prawdopodobieństwo to nie jest duże, nie każdy foton wiązki
próbkującej wzbudzi stan 2D5/2, nawet dla rezonansowej wiązki. Zatem poje-
dynczy pomiar jest niewystarczający. Z większej liczby wyników, dla różnych
częstości wiązki próbkującej tworzony jest histogram. Na tej podstawie wy-
znacza się rezonans. Więcej informacji o jonowych wzorcach częstości można
znaleźć np. w pracach [16], [17]. Wzorce oparte na jonach atomów są obecnie
jednymi z najbardziej stabilnych (stabilność ok. 10−15τ−1/2).

2.4 Zimne atomy w pułapce

Wzorzec oparty na przejściu atomowym między dwoma podpozioma-
mi stanu podstawowego atomów 133Cs wyrzucanych w postaci fontanny do
niedawna ciągle pozostawał najdokładniejszym wzorcem częstości. Jednak
przejście do częstości optycznych i ultrafioletowych jest naturalną ewolucją
we wzorcach częstości. Obecnie najdokładniejszymi wzorcami, oprócz tych
opartych na jonach, są neutralne spułapkowane atomy. Ogromną zaletą w
stosunku do zegarów jonowych jest tu duża liczba równocześnie próbkowa-
nych neutralnych atomów. Jednak pojawiają się problemy związane z samym
lokalizowaniem atomów. Siły, które trzymają i chłodzą atomy powodują spa-
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dek dokładności i stabilności. Rozwiązaniem jest chłodzenie i wypuszczanie
atomów z pułapki, a następnie ich próbkowanie gdy nie oddziałują z silny-
mi wiązkami pułpakującymi. Jednak w związku z opadaniem grawitacyjnym
atomów pojawia się ograniczenie czasu oddziaływania i poszerzenie dopple-
rowskie. Kolejną wadą dużej liczby atomów mogą być ich wzajemne oddzia-
ływania. Wszytko to sprawia, że potrzebne jest coś więcej aby myśleć o ultra
stabilnych wzorcach na neutralnych atomach. Chęć połączenia dużej liczby
atomów wraz z ich odseparowaniem i lokalizacją doprowadziła do pomysłu,
aby użyć sieci optycznych (rozdział 3.3), lokalizujących atomy w periodycz-
nym potencjale. W każdej jamie potencjału takiej sieci może znajdować się
kilka atomów. Pojawia się jednak problem przesunięcia światłem, koniecz-
nego do wytworzenia potencjału sieciowego. Można oczywiście kontrolować
te przesunięcia przez natężenie światła. Nie da się jednak tego robić z du-
żą dokładnością, zatem trzeba zastosować inny sposób. Zamiast kontrolować
natężenie można zastosować tak zwaną „magiczną” długość fali. Jest to ta-
ka długość fali, która przesuwa oba poziomy zegarowe w sposób identyczny,
niezależnie od natężenia światła, dzięki czemu eliminuje się wpływ tego prze-
sunięcia na częstość przejścia. Dla przejścia zegarowego w 87Sr ta długość
fali to 813,420(7) nm [18]. Takie postępowanie zapewnia dokładność 4 Hz
(więcej na ten temat jest w rozdziale 3.3.1).

Zegary oparte na atomach strontu 87Sr osiągają stabilność rzędu 10−15τ−1/2−
10−16τ−1/2. Najdokładniejsze zegary strontowe wykorzystują przedstawioną
powyżej ideę lokalizowania atomów w sieci optycznej. Atomy wstępnie schło-
dzone do temperatury < 1µK są załadowane do sieci optycznej wytworzo-
nej przez laser pracujący na „magicznej” długości fali. Przesunięcia świetl-
ne zależą nie tylko od natężenia ale i od częstości promieniowania światła.
Największe przesunięcia, a co za tym idzie najgłębszy potencjał sieciowy,
wytwarzają wiązki o długości fali zbliżonej do przejścia atomowego. Zasto-
sowanie „magicznej” długości fali, odstrojonej bardzo daleko od rezonansu
wymaga zatem bardzo dużych natężeń, aby stworzyć dostatecznie głębo-
ki potencjał pułapkujacy. Głęboki potencjał ogranicza negatywny wpływ
tunelowania atomów między jamami na mierzoną częstość. Aby zwiększyć
lokalną gęstość mocy promieniowania sieciowego stosuje się wnęki rezonanso-
we. Dodatkowo można wykorzystać potencjał wytwarzany przez grawitacje.
Ustawienie osi jednowymiarowej sieci optycznej wzdłuż kierunku działania
siły ciężkości (pionowo) spowoduje, że kolejne oczka sieci będą przesunięte
o różnicę potencjału grawitacyjnego wynikającego z różnych ich odległości
od centrum Ziemi. Powoduje to mniejsze przekrywanie się funkcji falowych
na poziomach oscylacyjnych w sąsiednich oczkach i zmniejszenie prawdopo-
dobieństwa tunelowania (Rys. 2.8). Taka konfiguracja pozwala na używanie
mniejszych mocy wiązek sieciowych. Mamy tu do czynienia z siecią jedno-
wymiarową, zastosowanie przewężonej wiązki sieciowej zapewni dodatkowe
utrzymywanie atomów w pozostałych wymiarach („magiczna” długość fali
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Rysunek 2.8: Ilustracja zmiany potencjału sieciowego wywołanej potencjałem gra-
witacyjnym (rysunek poglądowy, nie w skali). Odległość między dwoma sąsiednimi
dołkami potencjału w rzeczywistości wynosi ok. 400nm (λ/2), co oznacza, że wyko-
rzystujemy różnice potencjału grawitacyjnego na odległości nanometrów. Obrazuje
to czułość pomiaru częstości.

jest odstrojona ku czerwienia i atomy są lokalizowane w maksimum natęże-
nia światła). Konfiguracja taka została przedstawiona na Rys. 2.9.

Izotop 87Sr posiada spin jądrowy I = 9/2, a więc posiada 10 pod-
poziomów zeemanowskich których rozszczepienie może spowodować spadek
dokładności zegara. Aby temu zapobiec próbkuje się atomy na dwóch skraj-
nych podpoziomach F = 9/2, czyli podpoziomy o mF = ±9/2, przy pomocy
wiązki o polaryzacji π (Rys. 2.10). Rozszczepienie jest wtedy symetryczne
względem niezaburzonego poziomu, zatem średnia arytmetyczna z dwóch
wyników pomiarów daje rzeczywistą częstość przejścia.

Próbkowanie częstości zegarowej wygląda następująco [20]:

1. Atomy w sieci poddawane są częstości wiązki próbkującej, która może
je przerzucić do długo żyjącego stanu.

2. Następie włączane są wiązki o długości fali 461 nm, które wzbudzają i
podgrzewają atomy znajdujące się w stanie podstawowym. Wzbudzone
atomy deekscytują się. Zbierany jest sygnał fluorescencji. W wyniku
silnego odrzutu związanego z absorpcją i emisją fotonów o długości
fali 461 nm, atomy są podgrzewane i uciekają z sieci. Zostają w sieci
jedynie atomy w górnym stanie przejścia zegarowego.

3. Przy pomocy impulsu π wiązki próbkującej (czyli takiego, którego czas
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Rysunek 2.9: Sieć optyczna dla atomów strontu. Lustro odbijające wiązkę sieciową
przepuszcza wiązkę próbkującą. Siec wytwarzana jest wzdłuż osi grawitacji. Prze-
wężona wiązka sieciowa zapewnia dodatkowo lokalizowanie atomów wzdłuż osi. Na
rysunku zaznaczone zostały również wiązki używane do chłodzenia atomów.

Rysunek 2.10: Podpoziomy zeemanowskie w przejściu zegarowym dla 87Sr. Prób-
kowane są dwa skrajne o mF = ±9/2. Rzeczywista częstość przejścia uzyskiwana
jest jako średnia arytmetyczna z f+9/2 i f−9/2. Z różnicy częstości można wyznaczyć
szczątkowe pole magnetyczne. Schemat z [19].
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trwania dobrany jest tak, że przepompowuje atomy z jednego stanu do
drugiego), atomy są przepompowywane z górnego poziomu przejścia
zegarowego z powrotem do stanu podstawowego.

4. Następnie kolejny raz włączane są wiązki o długości fali 461 nm, które
znowu podgrzewają i wyrzucają atomy ze stanu podstawowego. Znowu
zbierany jest sygnał fluorescencji.

Z analizy stosunku fluorescencji po impulsie π lasera próbkującego do cał-
kowitej obserwowanej fluorescencji można wyliczyć procentową liczbę wzbu-
dzonych atomów wiązką próbkującą. Metoda ta pozwala na uwolnienie się od
fluktuacji liczby atomów pomiędzy pomiarami. Przeprowadzając sekwencję
takich pomiarów, zmieniając częstość lasera próbkującego można wyznaczyć
częstotliwość rezonansową przejścia zegarowego. Wynik został przedstawio-
ny na Rys. 2.11.

Rysunek 2.11: Zależność stosunku ilości atomów wzbudzanych do górnego stanu
przejścia zegarowego do wszystkich atomów od odstrojenia częstości wiązki prób-
kującej od rezonansu. Każdy punkt odpowiada około 1s sekwencji pomiarowej. W
środku widoczne przejście zegarowe pomiędzy tymi samymi poziomami oscylacyj-
nymi w potencjale. Po lewej i prawej przejścia pomiędzy różnymi podpoziomami
oscylacyjnymi. Na podstawie stosunku maksimów bocznych stwierdzono, że ok 80%
atomów znajduje się z oscylacyjną liczbą kwantową nz = 0. Wykres zaczerpnięty z
pracy [20], można znaleźć tam również więcej informacji.



Rozdział 3

Chłodzenie i pułapkowanie
neutralnych atomów

3.1 Spowalnianie Dopplerowskie

Atomy konieczne do próbki zimnego gazu dostarczane są przez wiązkę
atomową wysyłaną z gorącego piecyka. Taki strumień atomowy musi być
ochłodzony (poprzecznie dla poprawy kolimacji i podłużnie – czyli spowol-
niony). Podczas całej drogi atomów poprzez chłodzenie poprzeczne, spowal-
niacz zeemanowski i chłodzenie w pułapce magnetooptycznej korzystamy ze
zjawiska odrzutu atomu po absorpcji fotonu. Fotony nie mają masy ale mają
pęd. Zasada zachowania pędu mówi, że po absorpcji atom doznaje odrzutu.
Pęd fotonu wynosi

p = ~~k, (3.1)

gdzie ~ – stała Plancka, ~k – wektor falowy (k = 2π/λ). Pęd atomu zależy
od jego masy i prędkości. Pęd fotonu jest mały w porównaniu z pędem ato-
mu i zazwyczaj zjawisko odrzutu jest zaniedbywane. Jednak absorpcja wielu
(rzędu paru, parunastu tysięcy) fotonów jest już wstanie zatrzymać atom.

Wyobraźmy sobie sytuacje gdy atom porusza się na wprost silnej wiąz-
ki laserowej. W wyniku absorpcji fotonu atom doznaje odrzutu w kierun-
ku przeciwnym do swojej prędkości, zwalnia. W stanie wzbudzonym atom
jest niestabilny i rozpada się do stanu podstawowego emitując spontanicznie
foton. Emisja spontaniczna może nastąpić w dowolnym kierunku k̂. Atom
ponownie doznaje odrzutu. Jeżeli sytuacja wzbudzenia i emisji spontanicz-
nej powtórzy się N razy, odrzut związany z izotropową emisją spontaniczną
uśredni się do zera

−
∑
n

k̂~k = 0, (3.2)

24
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natomiast odrzut związany z absorpcją sumuje się do makroskopowej wiel-
kości. Całkowita zmiana pędu atomu wynosi zatem

−
∑
n

~~k +
∑
n

~kk̂ = −N~~k. (3.3)

Do spowalniania tego typu stosujemy silne wiązki laserowe. Chcemy bowiem,
aby emisja spontaniczna zachodziła jak najczęściej, więc trzeba mieć atomy
szybko wzbudzane po każdej ich deekscytacji. Wówczas przyspieszenie jakie-
go doznaje atom jest największe i pozwala na szybkie spowolnienie atomu z
dużych prędkości. Oczywiście ponieważ mamy silną wiązkę laserową, zjawi-
sko emisji wymuszonej jest również obecne, lecz nie wnosi wkładu do procesu
spowalniania, gdyż pęd przejęty od absorbowanego fotonu jest równy pędowi
oddawanemu przez atom w wyniku emisji wymuszonej. Zwiększanie inten-
sywności wiązki laserowej ponad to co jest konieczne dla tego, aby atom zaraz
po emisji spontanicznej mógł być znowu wzbudzony (nasycenie przejścia) nie
spowoduje coraz szybszego spowalniania. Należy pamiętać, że spowalnianie
powodowane jest jedynie poprzez emisję spontaniczną, którą nie możemy
łatwo sterować.

3.1.1 Efekt Dopplera

W układzie związanym z obiektem, który porusza się względem źródła
emitującego falę obserwowana jest inna częstotliwość oscylacji niż w ukła-
dzie związanym ze źródłem. Jest to zjawisko Dopplera. Gdy w układzie la-
boratoryjnym mamy laser emitujący światło o zadanej częstotliwości ωlaser i
wektorze falowym ~k, częstość obserwowana w układzie związanym z atomem
poruszającym się z prędkością ~v wynosi

ω = ωlaser − ~k~v. (3.4)

Jeżeli od obu stron równania (3.4) odejmiemy częstość przejścia atomowego
ωatom dostaniemy wzór na odstrojenie od przejścia rezonansowego

δ = δo − ~k~v. (3.5)

Gdzie δo = ωlaser − ωatom. Efekt Dopplera jest szczególnie istotny przy spo-
walnianiu wiązki atomów. W konfiguracji gdzie prędkość atomów jest skie-
rowana przeciwnie do wektora falowego, iloczyn skalarny w równaniu (3.4)
przyjmuje maksymalną (na moduł) wartość. Zakładając, że każdy cykl ab-
sorpcji i emisji fotonu powoduje średnio zmianę pędu atomu o ~~k prędkość
atomu po absorpcji N fotonów zmaleje o

∆v = N
~~k
m
. (3.6)

Jeżeli początkowo byliśmy dostrojeni do rezonansu (δ = 0), to po absorpcji
pewnej liczby fotonów atom przestanie być dalej spowalniany bo δ ulegnie
zmianie i warunek rezonansu przestanie być spełniany.
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3.1.2 Efekt Zeemana

Efekt Dopplera omawiany w poprzednim podrozdziale powoduje, że wiąz-
ka laserowa spowalniająca atomy szybko staje się nie rezonansowa. Aby efek-
tywnie spowalniać atomy w dużym zakresie prędkości, należałoby zastoso-
wać laser przestrajany synchronicznie z procesem spowalniania, tak aby je-
go częstość dostosowana była stale do częstości rezonansowej niezależnie od
prędkości atomów. W wyniku zastosowania przestrajanego lasera mogliby-
śmy spowalniać jednak tylko pewne porcje atomów. Rozwiązanie takie jest
więc mało efektywne, nie mówiąc już o problemie synchronizacji pracy lasera.

Znacznie lepszą metodą jest wykorzystanie przesunięć podpoziomów ato-
mowych polem magnetycznym – przesunięć zeemanowskich. Efekt Zeemana
występuje w przypadku słabych pól magnetycznych. W przypadku pola ma-
gnetycznego < 105G i ciężkich atomów, efekt Zeemana jest znacznie mniejszy
od energii oddziaływania spin-orbita. Może być wyliczany jako poprawka
perturbacyjna do stanów własnych |L, S, J,MJ , I,MI〉. J jest całkowitym
elektronowym momentem pędu, I jest spinem jądra, a MJ , MI są odpo-
wiednio rzutami J i I na oś kwantyzacji. Poprawkę do energii stanów w polu
magnetycznym B obliczamy korzystając z hamiltonianu

ĤZ = (L̂+ gsŜ)
µB
~
B + gI Î

µN
~
B, (3.7)

gdzie µB jest magnetonem Bohra, µN jest magnetonem jądrowym, L jest or-
bitalnym krętem, S jest spinowym momentem pędu, gI jest jądrowym współ-
czynnikiem żyromagnetycznym a gs ≈ 2 elektronowym. Poprawka do energii
wynosi

∆E = gJµBBMJ + gIµNBMI , (3.8)

gdzie B = |B| i czynnik Landego

gJ = 1 +
J(J + 1) + S(S + 1) = L(L+ 1)

2J(J + 1)
. (3.9)

Powyższy wzór otrzymano po założeniu gs = 2. Stosunek µB
µN
≈ 1836, zatem

człon związany z jądrem atomowym można zaniedbać. Wówczas poprawka
do energii wynosi

∆E ≈ gJµBBMJ , (3.10)

i zmienia się liniowo z polem magnetycznym. Możemy więc kontrolować
przesunięcia poziomów energetycznych w atomie poprzez pole magnetycz-
ne. Przesunięciom polem magnetycznym ulegają wszystkie podpoziomy o
MJ 6= 0. Poziomy o różnym J przesuwają się inaczej, wynika to z różnych
wartości gJ . Dla atomów strontu stan podstawowy (5s2)1S0 posiada J = 0.
Do spowalniania atomów i wstępnego chłodzenia używa się przejścia pomię-
dzy stanem podstawowym, a stanem wzbudzonym (5s5p)1P1 o J=1 (Rys.
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Rysunek 3.1: Uproszczony schemat poziomów energetycznych atomu strontu wraz
z ich podstawowymi danymi.

3.1). Dla tego przypadku dwa podpoziomy stanu wzbudzonego o MJ ± 1
ulegają przesunięciu w polu magnetycznym. Używając do spowalnia światła
o polaryzacji σ+ lub σ− i zadając pewne pole magnetyczne w przestrzeni
możemy zmieniać częstość rezonansową absorbowanego światła

ωatom → ωatom ±
µB
~
B, (3.11)

znaki dobiera się zależnie od polaryzacji: + dla polaryzacji σ+ i − dla σ−.
Energia stanu podstawowego nie zależy od pola magnetycznego, zatem na
częstość przejścia wpływ ma jedynie przesunięcie stanu wzbudzonego, dla
którego współczynnik Landego gJ = 1. Odejmując obustronnie w równaniu
(3.4) nową częstość rezonansową otrzymujemy

δ = δo − ~k~v ∓
µB
~
B. (3.12)

Z powyższego wzoru widać, że możemy tak dobrać przestrzenny rozkład pola
magnetycznego, aby zmiana prędkości spowalnianego atomu nie powodowała
odstrojenia od rezonansu (−~k~v∓µB

~ B = const). Potrzebne pole magnetyczne
zależy od polaryzacji światła używanego do spowalniania.

3.1.3 Siła spontaniczna

Proces absorpcji fotonów z wiązki laserowej spowalniającej atomy oraz
proces emisji spontanicznej zachodzą z pewnym prawdopodobieństwem. Są
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to procesy dyskretne, stochastyczne. Nie interesują nas pojedyncze fotony
ani atomy. Interesujące są makroskopowe średnie wielkości i dlatego uzasad-
nionym jest wprowadzenie w pełni deterministycznych sił. Siła wynikająca z
odrzutu atomu jest nazywana siła dysypatywną, siłą spontaniczną lub siłą
ciśnienia światła. Zależy od pędu pojedynczego fotonu ~~k, szybkości emisji
spontanicznej Γ oraz prawdopodobieństwa absorpcji fotonu zgodnie z wzo-
rem (którego ścisłe wyprowadzenie można znaleźć w [21])

~Fdyss =
~~kΓ

2
S

1 + S + 4
Γ2 δ

2
. (3.13)

We wzorze tym pojawia się tak zwany parametr nasycenia S = I/Isat, gdzie
Isat = hcπ

3τλ3 jest natężeniem saturacyjnym. ~k jest wektorem falowym wiązki
laserowej. Γ = 2πγ gdzie γ jest szerokością przejścia atomowego (tak zwana
pełna szerokość połówkowa, ang. full width at half maximum). δ jest od-
strojeniem od rezonansu (3.12). Po podstawieniu wzoru (3.12) pojawia się
zależność od prędkości atomu. Ponadto występuje tu zależność od położenia
w polu magnetycznym, oraz w parametrze nasycenia. Dla jednego wymiaru
można zapisać równanie (3.13) w postaci

Fdyss(v, z) =
~kΓ

2
S(z)

1 + S(z) + 4
Γ2 (δo + kv − µ′B(z)/~)2

, (3.14)

gdzie µ′ jest magnetycznym momentem atomu w stanie wzbudzonym przej-
ścia. Profil siły działającej na atomy w funkcji prędkości jest krzywą Lo-
rentza. Za szerokość profilu odpowiedzialny jest parametr nasycenia. Można
wprowadzić efektywne odstrojenie ∆eff = δo+kv−µ′B(z)/~. Dla ∆eff = 0
siła przyjmuje maksimum i przyspieszenie jakiego doznaje atom wynosi

amax(z) =
~kΓ
2m

S(z)
1 + S(z)

, (3.15)

gdzie m jest masą atomu. Wielkość ta jest wygodna do oszacowania mini-
malnej długości spowalniacza, jednak w praktyce nie stosuje się spowalnia-
nia z maksymalnym przyspieszeniem. Najlepiej stosować przyspieszenie dla
którego największy jest gradient siły. Jak pamiętamy, rzeczywiste pojedyn-
cze atomy spowalniane są przez losowo absorbowane i emitowane fotony. W
przypadku przyspieszenia amax jeżeli z jakiegoś powodu atom nie zaabsor-
buje fotonu na pewnej długości dz, wleci w obszar, gdzie wiązka laserowa
nie będzie już rezonansowa i będzie stracony z dalszego spowalniania. Za-
stosowanie mniejszego przyspieszenia spowoduje, że po przeleceniu drogi dz
bez absorpcji stanie się tym bardziej rezonansowy i z większym prawdopodo-
bieństwem zostanie spowolniony. Wadą mniejszego przyspieszenia jest wzrost
długości spowalniacza. Jeżeli wprowadzimy wielkość ε, która jest stosunkiem
używanego przyspieszenia do maksymalnego

ε =
a(z)

amax(z)
, (3.16)
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okaże się, że optymalna wartość ε wynosi 0,75. W praktyce, z powodu istnie-
nia niedokładności w wytwarzanym polu magnetycznym, najczęściej stosuje
się ε ≈ 0, 6. Dzięki temu strumień spowalnianych atomów jest mniej wrażli-
wy na niedokładności wykonania spowalniacza.

Wzór (3.15) przedstawia maksymalne możliwe do uzyskania przyspiesze-
nie. W związku z tym pojawia się również dodatkowe ograniczenie na pole
magnetyczne, a dokładniej na jego gradient. Używając wzoru (3.12) otrzy-
mujemy, że

a =
dv

dt
= v

dv

dz
= ±µBv

~k
dB(z)
dz

, (3.17)

co w połączeniu z warunkiem |a| ¬ amax daje∣∣∣∣dB(z)
dz

∣∣∣∣ ¬ ~kamax

µBv
. (3.18)

Jest to warunek na gradient pola, wynikający z istnienia maksymalnego przy-
spieszenia.

3.2 Pułapka magnetooptyczna

W tej części skupię się głównie na spowalnianiu, schładzaniu i pułapko-
waniu atomów strontu. Szczegółowe informacje o pułapce magnetooptycznej
dla atomów rubidu można znaleźć w pracach wcześniej wykonanych w Za-
kładzie Fotoniki [22] [23].

3.2.1 Chłodzenie atomów

Do spowalniania skolimowanej wiązki atomów wystarcza jedna wiązka la-
serowa. Mechanizm schładzania atomów jest bardzo podobny do spowalnia-
nia. Przez schładzanie rozumiemy ograniczanie ruchu atomów, spowalnianie
ale w trzech wymiarach. Ograniczmy się na początek jedynie do jednego wy-
miaru. W przypadku braku pola magnetycznego wzór na siłę spontaniczną
(3.13) upraszcza się

~Fdyss(v) =
~~kΓ

2
S

1 + S + 4
Γ2 (δo − ~k~v)2

. (3.19)

Kierunek działającej siły wyznaczany jest przez wektor falowy ~k. Proste
zastosowanie dwóch rezonansowych (δo = 0), przeciwbieżnych wiązek lase-
rowych nie chłodzi, ponieważ przeciwne zwroty wektora falowego sprawią,
że siły spontaniczne obu wiązek będą się wzajemnie kompensować. Należy
wprowadzić element niesymetryczny, stałe (jednakowe dla obu) odstrojenie



ROZDZIAŁ 3. CHŁODZENIE I PUŁAPKOWANIE NEUTRALNYCH ATOMÓW30

wiązek laserowych ku mniejszym częstościom niż częstość przejścia atomo-
wego. Wówczas siła działająca na atomy w funkcji ich prędkości jest sumą
dwóch krzywych Lorentza o przesuniętych środkach

~F (v) =
~~kΓ

2
(

S

1 + S + 4
Γ2 (δo + kv)2

− S

1 + S + 4
Γ2 (δo − kv)2

). (3.20)

Szerokość krzywej z wzoru (3.14) (siła w funkcji prędkości atomu) zależy od
szerokości przejścia Γ oraz od mocy wiązki. Dobierając odpowiednie odstro-
jenie δo zależne od szerokości przejścia Γ możemy otrzymać krzywą dysper-
syjną z sumy sił spontanicznych od dwóch wiązek. Optymalne odstrojenie
wynosi około 2ΓB − 3ΓB, gdzie ΓB = Γ

√
1 + S jest szerokością przejścia

poszerzonego przez moc (S = I/Isat). Wówczas dla niewielkich prędkości

Rysunek 3.2: Wypadkowa siła działająca na atom jako suma sił od dwóch wią-
zek laserowych o odstrojeniu δ = 2π × 42MHz z parametrem nasycenia S = 2.
Maksimum i minimum przypadają w punktach −δ/k i +δ/k. Działająca siła zależy
od prędkości, co jest wynikiem efektu Dopplera o w pobliżu v = 0 ma zależność
F (v) = −αv.

zależność siły jest wprost proporcjonalna do prędkości atomu (Rys 3.2)

F (v) = −αv. (3.21)

Otrzymana zależność ma charakter siły lepkości (przeciwdziała wszelkim ru-
chom), dlatego też taki układ nazywany jest molasą optyczną (ang. optical
molassis). Teraz aby przejść do układu trójwymiarowego należy zastosować
identyczną konfiguracje w pozostanych dwóch osiach układu, należy użyć
sześciu wiązek laserowych.
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3.2.2 Pułapkowanie atomów

Konfiguracja sześciu wiązek chłodzących zapewnia nam hamowanie ato-
mów. Jednak ponieważ we wzorze (3.20) nie ma zależności przestrzennej (za-
kładamy, że S nie zależy od położenia) nie ma lokalizacji atomów – pułapko-
wania. Siła spontaniczna chłodzi, ale nie pułapkuje ponieważ w tej konfigu-
racji prawdopodobieństwo absorpcji atomu nie zależy od położenia. Aby zlo-
kalizować schłodzone atomy w przestrzeni dodajemy zatem dodatkowy człon
zależy od położenia. Znowu posiłkujemy się polem magnetycznym i efektem
Zeemana. Jak zostało to powiedziane w części o chłodzeniu dopplerowskim
stan podstawowy atomu strontu ma J = 0, stan ten nie jest zdegenerowany i
nie ulega rozszczepieniu i przesunięciu w polu magnetycznym. Stan wzbudzo-
ny przejścia chłodzącego ma J = 1 i trzy podpoziomy z których dwa ulegają
przesunięciu w polu magnetycznym. Na Rys. 3.3 zostało zobrazowane za-
chowanie stanów w polu magnetycznym. Używając światła spolaryzowanego

Rysunek 3.3: Zastosowanie pola magnetycznego B powoduje rozszczepienie po-
ziomów zeemanowskich stanu wzbudzonego atomów strontu. Zastosowanie dwóch
wiązek laserowych o odpowiednich polaryzacjach i odstrojeniu δ będzie selektywnie
wzbudzało atomy jedynie w miejscu, gdzie odstrojenie δ kompensowane jest przez
efekt Zeeamana.
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σ+ możemy selektywnie wzbudzać jedynie podpoziom stanu wybudzonego
o MJ = +1 i analogicznie używając polaryzacji σ− wzbudzamy podpoziom
o MJ = −1. Mechanizm pułapkowania znowu wytłumaczony zostanie dla
jednowymiarowej sytuacji. Zastosowanie pola magnetycznego liniowo zmien-
nego z położeniem spowoduje rozszczepienie podpoziomów magnetycznych
jak na Rys. 3.3. Używając wiązki chłodzącej o polaryzacji σ+ o kierunku
zgodnym ze wzrostem pola magnetycznego i odstrojonej od rezonansu o δ ku
czerwieni spowodujemy umiejscowienie rezonansowej absorpcji w przestrze-
ni. Wiązka będzie rezonansowa w miejscu, gdzie przesunięcie poziomu po-
lem magnetycznym skompensuje zastosowane odstrojenie. Oddalając się od
tego położenia prawdopodobieństwo absorpcji maleje. Stosując drugą wiąz-
kę chłodzącą o przeciwnym kierunku, tym samym odstrojeniu i polaryzacji
σ− otrzymujemy drugie miejsce rezonansu położone symetrycznie po drugiej
stronie względem zera pola magnetycznego. Zatem zastosowanie konfiguracji
przedstawionej na Rys. 3.3 zapewni jednocześnie chłodzenie i pułapkowanie
atomów wokół zera pola magnetycznego.

Powyżej został omówiony schemat chłodzenia i pułapkowania w jednym
wymiarze. W trzech wymiarach należy zastosować pole magnetyczne zmie-
niające się liniowo wzdłuż każdej osi, co pociąga za sobą konieczność zastoso-
wania pola magnetycznego kwadrupolowego. Do takiego pola magnetycznego
należy dostosować polaryzacje wiązek. W trzech wymiarach pułapkowanie i
chłodzenie następuje dla konfiguracji przedstawionej na Rys. 3.4. Pułapkę
tego typu nazywamy pułapką magnetooptyczną, w skrócie MOT (ang. Ma-
gneto Optical Trap). Pułapka tego typu nie jest pułapką magnetyczną, gdyż
kontrolujemy atomy poprzez ciśnienie światła, pole magnetyczne służy jedy-
nie do lokalizacji maksimów absorpcji wiązek.

Pułapka magnetooptyczna spowalnia i pułapkuje atomy. Jednak nie wszyst-
kie atomy mogą zostać spułapkowane. Może to się stać tylko z pewną klasą
atomów o niedużych prędkościach, które poruszają się na tyle wolno, że czas
przelotu przez wiązki wystarcza do spowolnienia. Dla atomów takich jak
rubid, które mają duża prężność par w temperaturze pokojowej, można za-
stosować proste wychwytywanie atomów z otoczenia (próżnia z parami ato-
mowymi), ponieważ duża część atomów porusza się z wystarczająco niskimi
prędkościami. Jest to rozwiązanie proste i często stosowane. W przypadku,
gdy chcemy mieć w układzie próżnie dobrej jakości, lepszym rozwiązaniem
jest zastosowania wstępnego spowalniania atomów metodą opisaną w pod-
rozdziale „Spowalnianie dopplerowskie”. W przypadku strontu i innych ato-
mów o niskiej prężności par, źródłem atomów jest piec. Rozgrzane atomy
mają duże prędkości. W tym przypadku niezbędne jest używanie wstęp-
nego spowalniania. Maksymalną prędkość wychwytywanych atomów można
oszacować na podstawie zależności siły od prędkości atomu (Rys. 3.2) jako
odległość między maksimum i minimum działającej siły na skali prędkości.
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Rysunek 3.4: Schemat budowy pułapki magnetooptycznej. Przy cewkach zazna-
czony jest kierunek płynącego prądu wytwarzający odpowiednie pole magnetyczne.
Rysunek zaczerpnięty z pracy [22]

Odległość ta wynosi

vmax =
2|δ|
k
. (3.22)

Otrzymanie kształtu dyspersyjnego działającej siły zawdzięczamy zastoso-
waniu odstrojenia rzędu 2ΓB − 3ΓB. Zatem maksymalna prędkość wyłapy-
wanych atomów zależy głównie od szerokości przejścia, na którym odbywa
się chłodzenie i od parametru saturacji S. Dla odstrojenia δ = 2π× 42MHz
i S = 2, prędkość wychwytu wynosi ok. 38m/s.

3.2.3 Podgrzewanie i chłodzenie atomów

Chłodzenie atomów ma swoją granicę. Temperatura jest miarą chaotycz-
nego ruchu atomów. Chłodzie polega na zmniejszaniu prędkości atomów,
czyli zmniejszaniu rozmycia ich pędów. Jednak z drugiej strony proces chło-
dzenia jest stochastyczny, polega na absorbowaniu i emitowaniu dyskret-
nych fotonów. Znamy jedynie prawdopodobieństwo absorpcji i emisji. Emi-
sja spontaniczna następuje w losowym kierunku. Jeżeli wyliczymy średnią
zmianę pędu wynikającą z wielu aktów emisji spontanicznych, otrzymamy
zero, tak jak we wzorze (3.2). Natomiast jeżeli chcemy policzyć wariancję,
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Rysunek 3.5: Zależność granicy chłodzenia dopplerowskiego od odstrojenia.

należy wyliczać średni kwadrat pędu, najlepiej zależny od czasu〈
p2(t)

〉
=

N∑
i,j=1

~2k̂ik̂j . (3.23)

N jest liczbą aktów emisji. Zakładając pewne prawdopodobieństwo absorpcji
Πe, N = ΓΠet. Wersory k̂i,j są kierunkami emisji spontanicznej. Po wstawie-
niu wielkości N otrzymujemy z wzoru (3.23)〈

p2(t)
〉

= ~2k2ΓΠet. (3.24)

Widać więc, że wariancja pędu rośnie z czasem, czyli z czasem temperatura
rośnie! Występują zatem dwa konkurencyjne procesy. Z jednej strony energia
kinetyczna atomów maleje – chłodzenie, a z drugiej strony mamy podgrzewa-
nie. Ostateczna temperatura układu jest stanem równowagi między grzaniem
a chłodzeniem. Minimalna możliwa od osiągnięcia temperatura równowagi,
zwana temperaturą dopplerowską, zależy od szerokości przejścia atomowego
– szybkości emisji spontanicznej, od odstrojenia – od tego jak szybko wzbu-
dzany jest atom i od natężenia wiązek pułapkujacych – poszerzenia mocą.
Dokładnie obliczenia minimalnej temperatury dopplerowskiej można znaleźć
między innymi w pracy [22], w przybliżeniu wynosi ona

TDopp =
~Γ
2kB

. (3.25)

Gdzie kB jest stałą Boltzmanna. Dla strontu, dla chłodzenia światłem o
długości fali 461 nm temperatura ta wynosi ok. 770µK. Zależność tempera-
tury od odstrojenia z pracy [22] przedstawiona została na Rys. 3.5. Atomy
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posiadające podpoziomy zeemanowskie stanu podstawowego zwykle można
chłodzić do niższych temperatur niż temperatura dopplerowska (np. atomy
rubidu [23]), jednak dla atomów strontu chłodzenie subdopplerowskie nie
jest możliwe (J = 0).

Stochastyczny charakter absorpcji i emisji pociąga za sobą również roz-
mycie prędkości poprzecznych w spowalniaczu zeemanowskim poprzez spo-
walnianie atomów światłem. Średnia zmiana prędkości wzdłuż każdej z osi
poprzecznej wynosi zero. Średnia zmiana kwadratu prędkości wzdłuż osi po-
przecznej wynosi natomiast

〈
∆v2

x,y

〉
= vrec/3 dla każdego aktu emisji spon-

tanicznej. Wielkość vrec jest prędkością odrzutu po emisji fotonu, która dla
strontu wynosi 9mm/s. Powoduje to zwiększanie rozmycia prędkości po-
przecznej podczas procesu spowalniania, jednak o nie jest to duży efekt.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pracy [24].

3.2.4 Ucieczka atomów

Na Rys. 3.6 (powtórzenie Rys. 3.1) został przedstawiony uproszczony
schemat poziomów atomów strontu. Na niebiesko zostało zaznaczone przej-

Rysunek 3.6: Uproszczony schemat podpoziomów atomu stornu. Zaznaczone zo-
stały przejścia przepompowujące atomy z metastabilnych stanów trypletowych do
stanu 3P1.

ście, którego używa się do chłodzenia i pułapkowania. Jak widać istnieje
prawdopodobieństwo, że atom ze stanu wzbudzonego 1P1 nie przejdzie z po-
wrotem do stanu podstawowego, lecz poprzez stan 1D2 przejdzie do stanów
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trypletowych 3P2,1,0. O ile ze stanu 3P1 atomy względnie szybko przechodzą
do stanu podstawowego (czas życia 21µs), to problem pojawia się ze stanami
3P2 i 3P0, których czasy życia są niezwykle długie. Atomy uwięzione w tych
stanach przestaną być dalej pułapkowane. Prawdopodobieństwo przejścia do
stanu 1D2 nie jest duże, ale prowadzi ono do skończonego czasu życia MOTa
rzędu 42ms [25]. Zastosowanie dwóch dodatkowych laserów, repompujących
pozwala znacznie zwiększyć czas życia pułapki. Lasery pracujące na długo-
ściach fali 707 nm i 679 nm (przejścia zaznaczone na czerwono na Rys. 3.6)
przepompowują atomy do ze stanów 3P2 i 3P0 do stanu 3P1, który rozpada
się dość szybko do stanu podstawowego. Zastosowanie „repumperów” pozwa-
la domknąć cykl chłodzenia ograniczając ucieczkę atomów do stanów nie
chłodzonych i pułapkowanych.

3.2.5 Dodatkowe chłodzenie atomów Sr

Jak zostało powiedziane w podrozdziale 3.2.3 minimalna temperatura
dopplerowska dla chłodzenia atomów strontu na przejściu 1S0 −1 P1 (dłu-
gość fali 461 nm) wynosi ok. 770µK. Typowa temperatura uzyskiwana w
pułapce magnetooptycznej jest rzędu mK. Dla eksperymentów z zimnymi
atomami jest to zbyt duża wartość, bo poszerzenie dopplerowskie ciągle od-
grywa istotną role. Niezbędne jest więc dodatkowe chłodzenie. Używa się do
tego chłodzenia na przejściu 1S0−3P1. Jak pokazano na Rys. 3.6, przejście to
ma małą szerokość (Γ = 2π×7, 6kHz), co pociąga za sobą niską temperaturę
chłodzenia dopplerowskiego (we wzorze (3.25) małe Γ oznacza małe TDopp).
Dzięki chłodzeniu na tym przejściu można osiągnąć temperatury atomów
strontu < 1µK. Istotnym jest aby schłodzić jak najwięcej atomów z począt-
kowego MOTa niebieskiego (na wiązkach 461 nm), dlatego też stosuje się
często w początkowej fazie chłodzenia światłem o długości 689 nm przestra-
janie częstości. Dzięki temu chłodzone są atomy o szerszej klasie prędkości.

Chłodzenie może odbywać się poprzez wyłączenie wiązek MOta niebie-
skiego oraz pola magnetycznego i włączenie wiązek długości 689 nm. Mamy
wówczas do czynienia z klasyczną melasą optyczną. Inna metoda polega na
wytworzeniu MOTa czerwonego (na wiązkach 689 nm). Wówczas pole ma-
gnetyczne nie jest wyłączane a jedynie zmieniany jest jego gradient dzięki
czemu możemy efektywnie zmieniać rozmiar chmury i efektywnie przełado-
wywać atomy do MOTa czerwonego. Dokładny opis wytwarzania i pracy z
czerwonym MOTem można znaleźć w pracy [6]. Szerokość przejścia 1S0−3P1

jest na tyle mała, że siła spontaniczna jest tylko kilka razy większa do siły
grawitacji, podczas gdy dla chłodzenia atomów na przejściu o szerokości rzę-
du MHz siła grawitacji jest około 105 razy słabsza od siły spontanicznej. W
zależności od zastosowanego odstrojenia i natężenia wiązek możemy mieć do



ROZDZIAŁ 3. CHŁODZENIE I PUŁAPKOWANIE NEUTRALNYCH ATOMÓW37

Rysunek 3.7: Czerowny MOT, zmiana odstrojenia δ. Parametr nasycenia S = 248.
Dla większych odstrojeń δ widać duży wpływ grawitacji. Linia przerywana na ry-
sunku c) ilustruje graniczne rozmieszczenie atomów w przypadku braku grawitacji.

Rysunek 3.8: Czerowny MOT, zmiana parametru saturacji S. Odstrojenie δ =
−502kHz. Linia przerywana na rysunku c) ilustruje graniczne rozmieszczenie ato-
mów w przypadku braku grawitacji.
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czynienia z krzywą dyspersyjną wypadkowej siły, lub dwoma odseparowany-
mi maksimami, dającymi efekt zamknięcia atomów w pudełku. Na rysunkach
Rys. 3.7 i Rys. 3.8, (zaczerpniętych z pracy [6]) widać zachowanie się siły,
potencjału i chmury w zależności od zastosowanego odstrojenia (Rys. 3.7) i
parametru nasycenia (Rys. 3.8). W przypadku MOta czerwonego dla 87Sr
pojawiają się dodatkowe komplikacje wynikające z istnienia spinu jądrowego
I = 9/2 [6].

3.3 Sieci optyczne

Sieci optyczne dają możliwość spułpkowania i zlokalizowania dużej ilości
neutralnych atomów w periodycznym polu wytworzonym przez interferencję
silnych nierezonansowych wiązek świetlnych. Atomy uwięzione w potencjale
sieciowym pozostają prawie w bezruchu. W przypadku pułapki magnetoop-
tycznej stosujemy układ trzech wiązek, natomiast w przypadku sieci może-
my używać jedynie jednej wiązki – tworząc sieci jednowymiarowe. Omawia-
nie sieci optycznych zacznę od przypadku jednowymiarowego, większa ilość
wymiarów wymaga zastosowania pewnej szczególnej techniki, aby osiągnąć
stabilne sieci.

Oddziaływanie atomu z silnym nierezonansowym polem świetlnym powo-
duje, że stany własne atomu niezaburzonego zmieniają się. Wielkość zmian
energii własnych poziomów atomowych zależy liniowo od natężenia pola
świetlnego. Prowadzi to do powstania tak zwanej siły dipolowej w miej-
scu występowania gradientu natężenia1. Zmiany poziomów zależą również
od częstości padającego światła. Skupmy się na początku na zależności od
natężenia światła I. Załóżmy, że mamy atom i pole wytwarzane przez dwie
przeciwbieżne wiązki laserowe o tym samym natężeniu Io i tej samej często-
ści ω. Ich względna faza ϕ nie zmienia się. W wyniku interferencji powstaje
stojąca fala świetlna, której natężenie ma stały przestrzenny rozkład wzdłuż
osi (np. z)

I = 2Io cos2(kz − ϕ), (3.26)

gdzie k jest wektorem falowym (k = ω/c, gdzie c jest prędkością światła).
Oznacza to, że w różnych miejscach przestrzeni atomy doznają różnych prze-
sunięć światłem. Przekłada się to na periodyczny, przestrzenny rozkład efek-
tywnego potencjału widzianego przez atomy. Atomy gromadzą się w mini-
mum potencjału, co w zależności od odstrojenia przypada w miejscu naj-

1Więcej o sile dipolowej wraz z wyprowadzeniem można znaleźć w [21]. Siły dipolowe
używane są miedzy innymi do pułapkowania atomów w silnie zogniskowanych wiązkach
– tak zwanej pułapce dipolowej. Siła dipolowa maleje wolniej z odstrojeniem częstości
używanego lasera od częstości przejścia atomowego, niż siła spontaniczna. Powoduje to, że
mocno odstrojone pułapki dipolowe nadają się dobrze do pułapkowania zimnych atomów,
ponieważ nie wzbudzają ich rezonansowo, lecz z drugiej strony siły dipolowe nie chłodzą
i pułapkę dipolową należy ładować zimnymi atomami.
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większej intensywności wiązek lub najmniejszej. W przypadku odstrojenia
wiązki ku czerwieni od przejścia atomowego, atomy gromadzą się w miej-
scach największego natężenia, a w przypadku wiązki odstrojonej ku niebie-
skiemu w miejscach najmniejszego natężenia światła. Potencjał jest perio-
dyczny a z równania (3.26) wynika, że minima potencjału powtarzają się co
λ/2. Przy zastosowaniu sieci optycznych stała sieci jest rzędu setek nano-
metrów. Jeżeli wytworzymy sieci w miejscu gdzie mamy rozrzedzony, zimny
gaz atomowy, atomy wpadną do „oczek” sieci. W pojedynczym oczku będzie
wówczas bardzo mała liczba atomów. W minimach potencjału ruch atomów
jest skwantowany. Zimne atomy będące prawie w bezruchu obsadzają naj-
liczniej oscylacyjny stan podstawowy. Taki reżim pracy jest bardzo korzystny
do wszelkich pomiarów.

Potencjał sieciowy zmienia się jak cos2. Zimne atomy znajdują się w
jamach potencjału, które mogą zostać przybliżone potencjałem harmonicz-
nym. Poziomy energetyczne w sieci zagęszczają się, jednak dla nisko leżących
stanów przybliżenie harmoniczne funkcjonuje. Głębokość potencjału podaje
się najczęściej w jednostkach związanych z energią odrzutu ER = ~2k2

2m lub
w Kelwinach (energia E = TkB, gdzie T jest temperaturą a kB stałą Bolt-
zmanna).

Wadą sieci jednowymiarowej powstałej jedynie z dwóch wiązek jest to, że
periodyczny potencjał wytwarza się jedynie wzdłuż jednej osi. Nie ma żadne-
go lokalizowania atomów wzdłuż innych osi i atomy mogą uciekać z sieci. Aby
temu przeciwdziałać, możemy zastosować wiązki sieciowe silnie zogniskowa-
ne i odstrojone ku czerwieni. W okolicach ogniska duży gradient natężenia
wiązki spowoduje powstanie minimum potencjału w miejscu przewężenia co
będzie zapobiegać ucieczce atomów. Jest to połączenie sieci optycznych z
pułapką dipolową.

Wytworzenie sieci optycznej dwu, czy trójwymiarowej nie polega w prak-
tyce jedynie na dodaniu dodatkowych wiązek. Związane jest to ze względną
fazą wiązek. Delikatna zmiana fazy jednej pary wiązek względem drugiej po-
woduje zmianę geometrii sieci. Czyli minimalne nawet ruchy jednego lusterka
w układzie uniemożliwiałyby stworzenie stabilnej sieci. Problem ten nie jest
istotny dla sieci jednowymiarowych wytworzonych przez odbicie wiązki sie-
ciowej (cały wzór interferencyjny może się przemieszczać, lecz jego struktura
się nie zmienia). Rozwiązaniem dla sieci wielowymiarowych jest zastosowa-
nie odpowiedniej geometrii. W pracy [26] można znaleźć wyjaśnienie tego
zagadnienia oraz metody otrzymywania stabilnych sieci wielowymiarowych.
Całe zagadnienie sprowadza się do korelacji między wiązkami, aby nie było
fluktuacji względnej różnicy faz.
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3.3.1 „Magiczna” długość fali

Rysunek 3.9: Idea zastosowania magicznej długości fali. Górny i dolny poziom
przejścia zegarowego ulegają takiemu samemu przesunięciu, niezależnie od natęże-
nia wiązek sieciowych.

Utrzymywanie atomów w sieci optycznej związane jest z przesunięciem
światłem. Używanie sieci optycznej w zegarach optycznych niesie ze sobą wie-
le korzyści: eliminacja poszerzenia dopplerowskiego, eliminacja oddziaływań
między atomami, możliwość długiego próbkowania atomów w sieci. Jednak
przesunięcia świetlne psują dokładność naszego wzorca częstości! Chcemy
wyznaczać częstość z dokładnością do Hz a przesunięcia światłem są rzędu
setek kHz. Oczywiście można wyznaczać przesunięcia światłem i uwzględ-
niać je, jednak kontrola natężenia i jego stabilizacja jest bardzo trudna, tym
bardziej, że wiązki świetlne mają (na ogół gaussowski) rozkład poprzeczny
natężenia. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie takiej długości fali lasera
wytwarzającego sieć, aby przesunięcia górnego i dolnego poziomu zegarowego
były identyczne (idea została przedstawiona na Rys 3.9). Czyli niezależnie
od tego, jakie jest natężenie światła, odległość między poziomami przejścia
zegarowego nie zmienia się. Częstość lasera możemy kontrolować znacznie
lepiej niż natężenie. Długość fali, która przesuwa tak samo dwa poziomy na-
zywamy magiczną długością fali. W przypadku 87Sr i przejścia zegarowego
1S0−3 P0 magiczna długość fali wynosi 813,420(7) mn [18]. Częstość nie jest
bardzo dokładnie określona, lecz jak wyliczono niedokładność 1MHz często-
ści wiązki sieciowej przenosi się na 0,001 Hz niedokładności zegara stronto-
wego, co sprawia, że wyznaczenie długości fali na 813,420(7) mn powoduje
niedokładność 4Hz. Na Rys. 3.10 przedstawiono doświadczalne wyznaczanie
magicznej długości fali.
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Rysunek 3.10: Wyznaczanie „magicznej” długości fali. Badano zmianę częstości
zegarowej przy zastosowaniu różnych długości fali. Rysunek wzięty z pracy [18]

3.4 Rezonans odrzutu

Więcej informacji na temat rezonansów odrzutu, z dokładnym wyjaśnie-
niem i opisem zjawiska można znaleźć w pracy [27]. Rezonans odrzutu (ang.
Recoil Induced Rezonance– RIR) jest dwufotonowym przejściem ramanow-
skim, w wyniku którego zostaje zmieniony stan pędowy atomu. Atom jed-
nocześnie absorbuje foton z jednej wiązki i poprzez emisję wymuszoną, wy-
wołaną inna wiązką przechodzi do innego stanu pędowego. Związane jest to
z przekazem pędu w wyniku absorpcji i emisji. Przekaz pędu zależny jest od
kątów między wiązkami wymuszającymi przejście. Atom doznaje odrzutu w
kierunku prostopadłym do dwusiecznej kąta między wiązkami. Zwrot odrzu-
tu atomu zależy od zadanego odstrojenia wiązki próbkującej od pompującej.
Wartość odrzutu w przypadku, gdy wektory falowe obu wiązek są prawie
takie same wynosi:

∆p = −2~k sin θ/2, (3.27)

gdzie k – wektor falowy i θ – kat między wiązkami.

Stosując dwie wiązki, tak zwaną wiązkę pompującą i wiązkę próbkującą o
zmiennym odstrojeniu (względem wiązki pompującej) można badać rozkład
prędkości atomów. W przypadku jednakowego obsadzenia stanów pędowych
absorpcja fotonu z wiązki próbującej i emisja do wiązki pompującej nastę-
puje z takim samym prawdopodobieństwem, co absorpcja fotonu z wiązki
pompującej i emisja do wiązki próbującej. Dla niejednorodnego rozkładu
prędkości jeden z tych procesów dominuje i mamy wzmocnienie lub osłabie-
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nie wiązki próbkującej. Zmieniając odstrojenie i rejestrując zmianę natęże-
nia wiązki próbkującej można zatem odtworzyć rozkład prędkości atomów.
W przypadku trójwymiarowego gazu o maxwellowskim rozkładzie prędkości
sygnał będzie postaci pochodnej gaussowskiego rozkładu prędkości. Uzyska-
my jedynie informacje o rozkładzie prędkości w kierunku prostopadłym do
dwusiecznej kąta między wiązkami. Z szerokości sygnału można odczytać
temperaturę gazu, ale trzeba pamiętać, że szerokość zależy również od kąta
między wiązkami. W przypadku gdy wiązki są niemal przeciwbieżne, krzy-
wa ma największą szerokość i badany jest rozkład wzdłuż obu wiązek, taki
sygnał nazywamy „szerokim RIRem”. W przypadku gdy, wiązki mają prawie
ten sam kierunek mamy do czynienia z bardzo wąskim sygnałem, badany
jest rozkład prędkości w kierunku prostopadłym do wiązek. Taki sygnał na-
zywamy „wąskim RIRem”.

Należy pamiętać, że rezonanse odrzutu występują jedynie w przypad-
ku ciągłego rozkładu prędkości atomów w danym kierunku. W przypadku
atomu w sieci jednowymiarowej, wytworzonej przez dwie przeciwbieżne wiąz-
ki pompujące i próbkowanego wiązką wzdłuż osi sieci, atom jest próbkowany
w dwóch kierunkach. W kierunku prostopadłym i równoległym do kierunku
wiązek sieciowych. Nie obserwowany jest „szeroki RIR”, tylko wąski. Dzieje
się tak, ponieważ w kierunku wiązek pompujących, energia kinetyczna atomu
jest skwantowana, natomiast w kierunku poprzecznym nie. Podczas przestra-
jania próbki pojawić się za to może sygnał pochodzący od ramanowskich
przejść atomu pomiędzy poziomami w sieci, co zostanie zademonstrowane
dokładniej w części 5.



Rozdział 4

Układ doświadczalny

4.1 Układ wzorca strontowego

4.1.1 Aparatura próżniowa

Zadaniem jest schłodzenie wzorcowego gazu atomowego do bardzo niskich
temperatur ∼ 1µK i jego spułpakowanie. Niezbędna do tego jest próżnia do-
brej jakości. Schemat aparatury próżniowej został przedstawiony na Rys. 4.1.
W układzie potrzebne jest obniżenie ciśnienia do wielkości rzędu 10−8−10−9

Torr. Wymusza to zastosowanie elementów ultra wysokiej próżni, standar-
du CF. Elementy są wykonane z nierdzewnej stali i łączone przy pomocy
metalowych kołnierzy mocno ze sobą skręconych śrubami z uszczelkami z
wyżarzanej blachy miedzianej. Między elementami poddawanymi wysokim
temperaturą (piec strontowy) nie stosuje się uszczelek miedzianych, lecz ni-
klowe mogące wytrzymać wyższe temperatury.

Zadanie wytworzenia próżni spoczywa na pompach. W układzie plano-
wane są stale działające pompy próżniowe, dwie pompy jonowe oraz pompa
tytanowo-sublimacyjna.

Sercem układu próżniowego jest komora, w której docelowo powstanie
pułapka magnetooptyczna. Komora musi mieć dobry dostęp optyczny. Sześć
okienek jest potrzebnych tylko do wiązek pułapkujących. Kolejne dwa otwo-
ry są potrzebne do wprowadzenia atomów do obszaru pułapkowania (wiąz-
ka spowalniająca atomy musi przechodzić przez obszar pułapki i trafiać w
przeciwbieżną wiązkę atomów). Należy również uwzględnić dodatkowe okien-
ka do obserwacji czy też wprowadzania innych wiązek, które w przyszłości
zwiększą możliwości eksperymentalne układu (np. przez wytwarzanie sieci
optycznych). Okienka, którymi wprowadzane będą wiązki MOTowskie będą
pokryte warstwą antyrefleksyjną zarówno na długość fali 461 nm, jak i dla
długości 698 nm. Pułapka magnetooptyczna wytworzona za pomocą wiązek
niebieskich (461 nm) służy jedynie wstępnemu chłodzeniu, aby udało się wy-

43
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Rysunek 4.1: Schemat aparatury próżniowej, opis w tekście.
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chwycić dużą liczbę atomów do pułapki magnetooptycznej wytworzonej na
długości fali 698 nm. Należy również uwzględnić konieczność umieszczenia
cewek wytwarzających kwadrupolowe pole magnetyczne, niezbędne to loka-
lizacji chłodzonych atomów.

Tuż za piecem tworzącym wiązkę atomów należy umieścić rozgałęzienie
układu, do którego podłączony będzie system pomp. W tym miejscu możliwy
również będzie dostęp optyczny z kierunków prostopadłych do wiązki ato-
mowej. Odbywać się tu będzie chłodzenie poprzeczne wiązki w celu lepszej
kolimacji a zarazem selekcja prędkości atomów. Strumień atomów nie pod-
dany chłodzeniu poprzecznemu nie będzie trafiał do spowalniacza. Wolniej-
sze atomy w wyniku oddziaływania z wiązkami będą odchylane i kierowane
wzdłuż osi spowalniacza. Atomy szybsze, które krótko oddziałują z wiązka-
mi poprzecznymi nie zdołają zostać wystarczająco odchylone. W ten sposób
szybkie atomy, nie spowalniane, w małym stopniu będą przedostawały się do
dalszej części układu. Zastosowanie odchylania wiązki wymaga połączenia za
pomocą elastycznych rur, aby móc ustawić nieduże odchylenia. Chłodzenie
poprzeczne odbywać się będzie na długości fali 461 nm.
Dodatkowym bardzo ważnym elementem, jest zawór różnicowy umieszczo-
ny jeszcze przed spowalniaczem. Ciśnienie w komorze próżniowej powinno
być jak najmniejsze. Działający bez przerwy piec opuszcza w każdej sekun-
dzie duża liczba atomów. Potrzebne jest zatem oddzielenie części układu z
komorą od części z piecem atomowym. W tym celu stosuje się wąską (o śred-
nicy kilku mm) rurkę o około 10 cm długości. Strumień atomów lecący do
spowalniacza będzie przez nią przechodził, natomiast będzie ona stanowiła
poważną przeszkodę na drodze pozostałych atomów.

W dalszej części układu atomy będą spowalniane, następnie dryfując
z nieduża prędkością trafią do komory. Po przeciwległej stronie do wlotu
wiązki spowolnionych atomów znajduje się okienko dla laserowej wiązki spo-
walniającej. W przypadku nie zastosowania selekcji prędkości duży strumień
atomów trafiałby na okienko. Atomy mogły by się osadzać na nim i z czasem
zacząć odbijać i rozpraszać wchodzące światło. W takim przypadku należało
by przeciwdziałać osadzaniu się atomów poprzez podgrzewanie okienka.

4.1.2 Źródło atomów Sr

Prężność par atomów strontu w temperaturze pokojowej jest niska. Nie
da się zatem, jak dla rubidu, wychwytywać atomów do pułapki magnetoop-
tycznej z komory. Potrzebne jest źródło rozgrzane do wysokiej temperatury
dające skolimowany strumień atomów. Atomy następnie mogą być spowol-
nione w spowalniaczu zeemanowskim do niedużych prędkości tak, aby mogły
być wychwytywane przez pułapkę magnetooptyczną. Wysoka temperatura
źródła zapewni nam duża liczbę atomów opuszczających piec strontowy i
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dużą koncentrację atomów w fazie gazowej. Gaz atomów będzie opuszczał
piec przez specjalną dyszę zapewniającą kolimację. Dobra kolimacja wiązki
jest istotna, ponieważ spowalnianie atomów działa dobrze jedynie blisko osi
spowalniacza. Ponadto prędkości poprzeczne atomów powinny być również
nieduże, aby atomy były pułapkowane. Atomy z poza osi wiązki psują jedy-
nie próżnie w układzie.

Rysunek 4.2: Piec służący do tworzenia wiązki atomów strontu. Składa się z dwóch
segmentów utworzonych przez rury próżniowe CF16. Pierwszy stanowi rezerwuar
strontu. Drugi zawiera dysze kolimacyjną. Poniżej przedstawiony jest inny, powięk-
szony widok na element podtrzymujący 200 rurek kolimujących.

Konstrukcja pieca jest stosunkowo prosta, Rys 4.2. Składał będzie się
on z dwóch części, dwóch połączonych ze sobą rur ultrawysokiej próżni typu
CF16 (wewnętrzna średnica 16 mm). Pierwsza zaślepiona, stanowiła będzie
rezerwuar strontu. Tu będzie znajdował się metaliczny stront, który pod
wpływem temperatury będzie wypełniał piec. Rura ta będzie ogrzewana do
temperatury w zakresie 550-650 ℃. Uzupełniane strontu odbywać się będzie
po wytworzeniu w piecu ciśnienia nieznacznie większego od atmosferycznego
za pomocą pompowanego do układu próżniowego gazu szlachetnego. Wów-
czas po otworzeniu zaślepionego końca rury można będzie uzupełnić meta-
liczny stront. Pompowanie gazu do układu i wytworzenie nadciśnienia ma
na celu niedopuszczenie do zanieczyszczenia układu poprzez powietrze.
Druga rura pieca będzie spełniała rolę kolimatora. W jej wnętrzu przyspa-
wana będzie obręcz zmniejszająca jej średnicę i stanowiąca podstawę mo-
cowania dyszy kolimującej. Za dyszę posłuży 200 małych rurek o długości
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8 mm i średnicy wewnętrznej (zewnętrznej) 200 µ m (300 µ m). Rurki są
produkowane masowo i ich zakup nie stanowi problemu1. Zastosowanie po-
jedynczego otworu o tej samej powierzchni wylotu dało by znacznie mniej
skolimowaną wiązkę atomów. Część kolimującą należy podgrzewać do wyż-
szej temperatury o ok. 20-30 ℃, niż sam piec. Zapobiega to osadzaniu się
atomów na rurkach o małej średnicy i ich zatkaniu.

Strumień atomów termicznych

Znając temperaturę pieca można wyliczyć koncentrację atomów stron-
tu, korzystając z równania gazu doskonałego pV = NkBT . Założenie gazu
doskonałego pracuje bardzo dobrze, ponieważ mamy do czynienia z rozrze-
dzonym gazem. Ciśnienie atomów można wyliczyć z następującej relacji:

log p(T ) = 14, 232− 8572
T
− 1, 1926 log T. (4.1)

T jest temperaturą w stopniach Kelwina. Koncentracja atomów strontu dla
zadanej temperatury wynosi

n(T ) =
p(T )
kBT

. (4.2)

Znając koncentrację można obliczyć [28] liczbę atomów opuszczających pie-
cyk przez Nr = 200 rurek w jednostce czasu

NSr = Nr
nS

2

√
8kBT
πm

θ∫
0

sinα cosαdα. (4.3)

Kąt θ związany jest z długością L i średnicą d rurek, θ = d
L . We wzorze

(4.3) S to powierzchnia przekroju jednej rurki, m jest masą atomu strontu
(1,46 10−25 kg) oraz kB stałą Boltzmana. Zależność ilości atomów wylatu-
jących z piecyka w funkcji temperatury przedstawiona została na Rys 4.3.
Otrzymany teoretyczny strumień atomów pokrywa się z prezentowanym w
pracy [29]. Budowa pieca opisywanego w tej pracy jest również bardzo po-
dobna. Wyniki doświadczalnie pokazują jednak strumień mniejszy o około
rząd wielkości, rzędu 1012 dla 600℃. Również w pracy [30] opisywany jest
strumień rzędu 1012 dla temperatury 630 ℃. Teoretyczna rozbieżność wiąz-
ki atomowej wynosi 25 mrad (około 1,4°). Wiązka wylatująca z piecyka ma
rozkład prędkości wzdłuż osi

f(vz) =
v3
z

2v̄4 exp

(
− v2

z

2v̄2

)
, (4.4)

1http://www.leguellec.com
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Rysunek 4.3: Teoretyczna liczba atomów wylatująca z piecyka przez 200 rurek o
długości 8 mm i średnicy 200µm.

Rysunek 4.4: Rozkład prędkości dla skolimowanego strumienia atomów strontu -
linia ciągła oraz dla nieograniczonego trójwymiarowego ruchu - linia przerywana.
Wykresy dla temperatury 600 ℃.
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gdzie v̄ =
√

kBT
m . Dla porównania rozkład prędkości dla trójwymiarowego

ruchu (rozkład Maxwella)

f3D(v) =

√
2
π

v3

v̄3 exp

(
− v2

2v̄2

)
. (4.5)

Obydwa przedstawione na Rys. 4.4 rozkłady są unormowane. Wykresy dla
temperatury 600 ℃.

4.1.3 Lasery

Przygotowanie zimnych atomów strontu wymaga zastosowania wielu la-
serów pracujących na różnych długościach fal. Zobrazowane zostało to na
Rys. 4.5 (powtórzenie schematu z rodziału 3), przedstawiającym poziomy
energetyczne atomu strontu. Chłodzenie odbywa się na dwóch przejściach:
szerokim (Γ/2π = 32MHz), niebieskim (461 mn) i wąskim (Γ/2π = 7, 6kHz),
czerwonym (689 nm). Cykl chłodzenia przy wykorzystaniu niebieskiego świa-
tła nie jest domknięty. Możliwa jest ucieczka atomów do długo żyjących sta-
nów 3P2 i 3P0, zatem potrzebne są dodatkowe dwa lasery przepompowujące
atomy z tych stanów do 3P1, który rozpada się do stanu podstawowego wy-
starczająco szybko.

Rysunek 4.5: Uproszczony schemat poziomów atomu strontu. Zaznaczone na ko-
lorowo zostały przejścia wywołane stosowanymi w zegarze strontowym laserami.

Podstawowa potrzebna długość fali do spowalniania i pułapkowania ato-
mów to 461 nm. Najczęściej spójne światło o tej długości fali uzyskuje się
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poprzez nieliniowe powielanie częstości [31], [29], [32]. Źródło światła nie-
bieskiego potrzebne jest do spowalniania atomów wylatujących z pieca – w
spowalniaczu zeemanowkim oraz w pułapce magnetooptycznej. Odstrojenie
w obu zastosowaniach musi być różne a ponadto musimy stabilizować prace
lasera. W związku z tym wiązka musi zostać podzielona na przynajmniej
trzy (często na więcej, np. dodatkowo do chłodzenia poprzecznego wiązki
atomów z pieca). Wygodne jest zastosowanie modulatorów akustooptycz-
nych, które oprócz przesuwania częstości zapewnią nam również możliwość
szybkiego wyłączania wiązek. Na Rys. 4.6, (zaczerpnięty z pracy [32]) przed-
stawiony został schemat uzyskiwania i wykorzystywania niebieskiej wiązki
laserowej. Częstość stabilizowana jest poprzez system sprzężenia zwrotne-
go wykorzystujący sygnał z subdopplerowskiej spektroskopii atomów stron-
tu. W metodzie w pracy [32], z której pochodzi Rys. 4.6 wykorzystywana
jest do tej spektroskopii wiązka atomowa. Wymaga to zastosowania drugie-
go pieca strontowego. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie tak zwanych
heat-pipe [33]. Pozwalają one rozwiązać problem niskiej prężności par ato-
mów strontu poprzez lokalne podgrzewanie. Wykorzystanie heat-pipe jako
komórki z atomami umożliwia użycie sygnału ze spektroskopii nasyceniowej
do stabilizacji częstości. W naszym układzie planowane jest takie rozwią-
zanie, a we wstępnej fazie wykorzystywanie spektroskopii nasyceniowej w
parach Sr generowanych przez wyładowanie w spektralnej lampie z katodą
wnękową (Hamamatsu typ L2783-38NE-SR).

Jako lasery repompujące (707 nm i 679 nm) używane są lasery diodowe.
Ich zadaniem jest przeciwdziałanie gromadzeniu się atomów w długo żyją-
cych stanach 3P2 i 3P0. Lasery diodowe operujące na żądanych długościach
fali są łatwo dostępne. Ich stabilizacja może odbywać się poprzez sprzężenie
do wnęki rezonansowej (Rys. 4.7) wraz z komercyjnym laserem HeNe, który
wyróżnia się duża długoterminową stabilnością.

Laser chłodzący o długości fali 689 nm wymaga dokładniejszej stabili-
zacji, ponieważ przejście chłodzące ma szerokość jedynie 7, 6kHz. Na Rys.
4.8 został przedstawiony schemat stabilizowanego źródła światła 689 nm
do chłodzenia 88Sr i 87Sr, zaprezentowany w pracy [6]. Używane są łatwo
dostępne diody laserowe. Zastosowany jest system laserów (laser master i
stabilizowane do niego lasery slave) w celu zwiększenia mocy wyjściowej
układu. Mierzona szerokość częstości laserowej rzędu 300Hz osiągana jest
poprzez zastosowanie stabilizacji częstości do wnęki rezonansowej o finezji
rzędu 3000.

Wymienione do tej pory lasery służą do przygotowania atomów strontu
jako wzorca atomowego. W zegarze potrzebny jest jeszcze jeden ultrastabilny
laser, który będzie próbkował bardzo wąskie przejście zegarowe. Stabilizowa-
ny jest on najczęściej do wnęki rezonansowej o bardzo wysokiej finezji rzędu
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setek tysięcy. Tak dobra wnęka musi być bardzo dokładnie stabilizowana
temperaturowo, jednak nie jest odporna na długoterminowe dryfy.

Rysunek 4.6: Schemat wykorzystania wiązki 461 nm. AOM oznacza modulator
akustooptyczny. Do wytwarzania światła 461 nm używany jest kryształ nieliniowy.
Jako źródła laserowe w podczerwieni w tym przypadku używany jest laser Nd:YAG
(1064 nm) i dioda laserowa (813 nm). Istnieje również bardzo efektywna metoda
podwajania częstości laserów diodowych pracujących na długości fali 922 nm [31],
[6]. Przy wiązkach podano odstrojenie od rezonansu uzyskane poprzez zastosowanie
modulatorów. Przy modulatorach podany został wykorzystywany rząd dyfrakcji
oraz wprowadzana zmiana częstości.
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Rysunek 4.7: Schemat stabilizacji laserów repompujących 707 nm i 679 nm. Do
stabilizacji wykorzystywany jest laser helowo-neonowy stabilizowany do widma jo-
du. AOM oznacza modulator akustooptyczny. ECLD (External Cavity Laser Diode)
oznacza diodę laserową z zewnętrznym rezonatorem. Cavity to wnęka rezonansowa.
Zastosowanie modulatora akustooptycznego (40 MHz) daje możliwość szybkiego
wyłączania wiązek. Schemat z pracy [6].

Rysunek 4.8: Źródło światła 689 mn do chłodzenia atomów strontu. Laser ECLD
(diodowy z zewnętrznym rezonatorem) Master stabilizowany jest do wnęki rezo-
nansowej o dużej finezji HFC (High Finesse Cavity) i wzorca strontowego. Lasery
Slave A i B (również ECLD) stabilizowane są fazowo (za pomocą prądu i elementu
piezoelektrycznego PZT) do lasera Master poprzez sygnał uzyskiwanego z dud-
nień. Wiązki laserowe służące do chłodzenia przechodzą dwa razy przez modulator
akustooptyczny AOM. Zapewnia to możliwość szybkiego wyłączania wiązek oraz
możliwość przestrajania ich częstości. Element BB (Broad Band) odpowiada za
przestrajanie częstości wiązek, natomiast SF (Single Frequency) służy do ustalania
jednej częstości.
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4.1.4 Konstrukcja spowalniacza zeemanowskiego

Spowalniacz zeemanowski (ang. Zeeman slower) służy do spowolnienia
strumienia szybkich atomów opuszczających piec do prędkości, z którymi
atomy mogą zostać złapane w pułapce magnetooptycznej. Piec atomowy opi-
sany w rozdziale 4.1.2 wytwarza wiązkę atomów o teoretycznej rozbieżności
kątowej 25 mrad. Wolniejsze atomy będą następnie dodatkowo kolimowane
i odchylane do spowalniacza przez chłodzenie poprzeczne.Teoria spowalnia-
nia dopplerowskiego przy użyciu efektu Zeemana została przedstawiona w
rozdziale trzecim. Została tam wprowadzona siła spontaniczna (3.14) oraz
definicja parametru ε (3.16). Przy zadanym ε atomy powinny być spowal-
niane ruchem z opóźnieniem a = εamax. Wartość amax zależy od lokalnego
parametru saturacji S. Przy zmiennym S wartość bezwględna opóźnienia
nie jest stała, zatem wymagana długość spowalniacza zależy od rozkładu
przestrzennego S i od ε. Rzeczywistą kontrolę nad parametrem saturacji
uzyskujemy przez zmianę natężenia wiązki spowalniającej. S jest mocą pro-
mieniowania na jednostkę powierzchni wyrażoną w jednostkach Isat (patrz
rozdział 3.1.3). Korzystając z zależności (3.15) można połączyć optymalną
wartość pola magnetycznego z zadanymi parametrami

~kΓ
2

S(z)
1 + S(z) + 4

Γ2 (δo + kv − µ′B(z)/~)2
=

~kΓ
2

S(z)
1 + S(z)

× ε. (4.6)

W zależności od używanej polaryzacji światła do spowalniania należy wsta-
wić odpowiednią wielkość µ′. Używanie światła o polaryzacji σ− jest wska-
zane, ponieważ wraz ze wzrostem pola magnetycznego energia podpoziomu
zeemanowskiego o mJ = −1 maleje. W wyniku efektu Dopplera, w ukła-
dzie laboratoryjnym częstotliwość promieniowania rezonansowego dla spo-
walnianego atomu maleje. Dla idealnego pola magnetycznego, które maleje
nieskończenie szybko do zera poza spowalniaczem zastosowanie obu konfigu-
racji polaryzacji (różnych pól magnetycznych) jest równie dobre. Dla pola
rzeczywistego lepsze jest używanie polaryzacji światła σ−, ponieważ zapo-
biega to powstawaniu dodatkowego rezonansowego wychwytu fontów za spo-
walniaczem, w miejscu gdzie maleje pole magnetyczne.

Wprowadzane jest odstrojenie wiązki od rezonansu δo o wielkość rzę-
du paruset MHz w kierunku mniejszych częstości. Z jednej strony daje nam
to pewność, że atomy nie absorbują promieniowania za i przed spowalnia-
czem, a z drugiej strony dobór takiego odstrojenia ułatwia wytworzenie pola
megnetycznego. Zamiast wytwarzać pole od zera do paruset gausów, wytwa-
rzamy je symetrycznie wokół zera (potrzebne mniejsze prądy w cewkach).

Na podstawie wzoru (4.6) można wyliczyć optymalny rozkład pola ma-
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gnetycznego:

B(z) =
~
µB

(−δo − kv(z) +
Γ
2

√
(1 + S(z))

1− ε
ε

). (4.7)

Liczba spowalnianych atomów

Maksymalna prędkość atomów, które mogą zostać poddane procesowi
spowalniania zależy od wytworzonego pola magnetycznego. Większa mak-
symalna prędkość wymusza większą długość spowalniacza oraz wytworzenie
większego pola magnetycznego. To ograniczenie powoduje, że skupiamy się
jedynie na wolniejszych atomach. Zakres potrzebnych pól magnetycznych w
zależności od maksymalnej prędkości spowalnianych atomów został przedsta-
wiony na Rys. 4.9. Na wykresie Rys. 4.10 przedstawiona została zależność
liczby spowalnianych atomów od maksymalnej prędkości wychwytu dla tem-
peratury piecyka 600℃.

Rysunek 4.9: Rozpiętość teoretycznego pola magnetycznego w spowalniaczu w
funkcji maksymalnej prędkości atomów. Założone zostało odstrojenie δo = 0, zatem
wytworzone pole musi przyjmować wartości od zera do tych przedstawionych na
wykresie. Prędkość atomów wylatujących z spowalniacza to v ≈ 20m/s.

Ograniczenie długości jest korzystne ze względu na kolimację wiązki. Ma-
my do czynienia z wiązką o niedużej rozbieżności kątowej, jednak chłodze-
nie w kierunku podłużnym, poprzez emisje spontaniczną powoduje rozmycie
prędkości poprzecznych.
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Kolejnym parametrem, który wpływa na liczbę spowalnianych atomów
jest temperatura piecyka tworzącego wiązkę, Rys. 4.11. Zwiększenie tempe-
ratury spowoduje wzrost koncentracji atomów i wzrost strumienia, ale też
spowoduje przesunięcie maksimum rozkładu prędkości w kierunku większych
wartości. Efektywnie będzie zmniejszało to strumień spowolnionych atomów.
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Rysunek 4.10: Liczba atomów poddawana procesowi spowalniania w stosunku do
całkowitej ilosci atomów opuszczających piecyk w zależności od prędkości wychwy-
tu. Temperatura piecyka 600℃
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Rysunek 4.11: Liczba atomów poddawana procesowi spowalniania w stosunku do
całkowitej ilości (góra) i całkowita liczba spowalnianych atomów (na sekundę) (dół)
w zależności od temperatury piecyka. Dla dyszy z 200 rurkami i prędkości wychwytu
450 m/s. Obliczenia teoretyczne.
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Założony kształt pola magnetycznego – pole teoretyczne

Jak juz zostało powiedziane, δo dobierane jest, aby bezwzględne maksy-
malne wartości pola na początku i końcu były mniej więcej równe. Zatem
optymalne δo zależy od maksymalnej prędkości spowalnianych atomów. Dla
prędkości ok. 450m/smożna użyć δo ok. −2π×500MHz (w dalszych oblicze-
niach δo = −2π × 502MHz). Parametr ε = 0, 6 został wybrany do dalszych
obliczeń (optymalna wartość dla idealnego pola magnetycznego to ε = 0, 75,
dla pola rzeczywistego bezpieczniej przyjąć mniejszą). Po ustaleniu odstro-
jenia oraz ε rozkład pola zależy jedynie od parametru nasycenia.

Parametr nasycenia w dużej mierze możemy kontrolować poprzez odpo-
wiednie ogniskowanie wiązki. Dodatkowo należy uwzględnić absorpcję ato-
mów, jednak nie dysponując jeszcze piecem, nie da się jej określić. Jak po-
kazują wyniki, często pojawiają się dość spore różnice w strumieniu atomów
wyliczonym teoretycznie i w realizowanym doświadczalnie [29]. Należy rów-
nież pamiętać, że mamy do czynienia z rzadkim strumieniem, wpływ absorp-
cji nie jest duży.

Mając już określone wszystkie parametry można wyliczyć kształt pola
magnetycznego optymalnego do spowalniania atomów od zadanej prędkości
v0 do prędkości wyjściowej ve ≈ 20m/s, czyli to pole teoretyczne. Spowalnia-
ne atomy służą do tworzenia MOTa. Im większy będzie strumień, tym krócej
wystarczy ładować pułapkę. Duża prędkość początkowa spowalnianych ato-
mów pociąga za sobą duże pola magnetyczne, duże prądy w uzwojeniu i
problemy z chłodzeniem. Dlatego zdecydowałem się wybrać v0 ≈ 450m/s.
W przypadku pieca rozgrzanego do 600℃.daje to możliwość spułpakowa-
nia około 35% atomów termicznych (wielkość rzędu 1012 − 1013 atomów na
sekundę).

Osłony magnetyczne

Zastosowanie osłon magnetycznych, wewnątrz których znajdowała by się
konstrukcja spowalniacza niesie za sobą wiele korzyści. Po pierwsze zyskuje-
my osłonę od wytwarzanego pola magnetycznego co w przypadku wzorców
czasowych jest cenne. Drugą zaletą jest uwięzienie linii pola magnetyczne-
go. Osłony działają jak zwierciadło dla pola i dokładnie w ten sposób są
uwzględniane w rachunkach teoretycznych – jako lustrzane odbicie wytwa-
rzanego pola. Dodatkową zaletą płynącą z zastosowania osłon jest zatem
konieczność wytworzenia mniejszego pola. Ich efekt jest szczególnie istotny
na krańcach spowalniacza. Na Rys. 4.12 zostało przedstawione dopasowa-
nie pola magnetycznego wytwarzanego przez projektowany układ do pola
teoretycznego. Przedstawione zostały dopasowania z uwzględnieniem osłon
magnetycznych i bez. Jak widać zastosowanie osłon magnetycznych jest bar-
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dzo korzystne.

Rysunek 4.12: Dopasowanie pola magnetycznego możliwego do realizacji (czarna
linia) do pola teoretycznego (czerwona linia). Na osi pionowej znajduje się pole
magnetyczne w gausach, na osi poziomej odległość wzdłuż osi spowalniacza.

Alternatywna konstrukcja z zastosowaniem stałych magnesów

Rozważanych było kilka konstrukcji spowalniacza. Pierwszy pomysł za-
inspirowany publikacją z 2007 roku [30], zakładał wytworzenie żądanego po-
la magnetycznego poprzez zastosowanie stałych magnesów. Zaletą takiego
rozwiązania jest to, że magnesów nie trzeba zasilać, a co za tym idzie nie-
potrzebne jest żadne chłodzenie. Konstrukcja zakładała rozmieszczenie ma-
gnesów w różnych odległościach wzdłuż osi spowalniacza, tak aby linie pola
były prostopadłe do osi. Taka konfiguracja została przedstawiona na Rys.
4.13. Dodatkową zaletą takiego układu jest łatwość zmiany pola magne-
tycznego, porostu poprzez zmianę odległości par magnesów od osi. Wymóg
wytworzenia odpowiednio silnego pola megnetycznego pociąga za sobą ko-
nieczność prostopadłego ułożenia magnesów do osi. Magnesy równoległe do
osi wytwarzają znacznie mniejsze pole, co zostało zobrazowane na Rys. 4.14.
Zastosowanie poprzecznego pola magnetycznego do spowalniania wymusza
polaryzacje liniową światła używanego do spowalniania i jego większą moc.
Jest to pierwsza wada takiego układu. Drugą, najistotniejszą, jest niemoż-
ność wyłączenia pola magnetycznego. Jest to duża wada, która nie występuje
w przypadku klasycznej cewki z prądem wytwarzającej pole.

Problem chłodzenia

W przypadku konstrukcji, gdzie pole magnetyczne wytwarzane jest przez
uzwojenie z prądem, największa wadą jest konieczność zasilania oraz chło-
dzenia. Konstrukcja taka opiera się na uzwojeniu nawijanym dookoła osi
spowalniacza. Wartość wytwarzanego pola od pojedynczej pętli z prądem
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Rysunek 4.13: Konstrukcja spowalniacza zeemanowskiego zbudowanego przy uży-
ciu magnesów stałych. Oś z pokrywa się z osią spowalniacza a Zf jest jego długością.
Pole magnetyczne wytwarzają identyczne magnesy ułożone symetrycznie tak, jak
strzałki. Wytwarzane linie pola są prostopadłe do osi z. Konstrukcja została opisana
w pracy [30].

Rysunek 4.14: Rozkład pola magnetycznego wzdłuż osi z od punktowego magnesu
o momencie magnetycznym M = 1, 86Am2 i oddalonego od osi o 3cm. Krzywa A
dla przypadku ustawienia magnesu równolegle do osi z, krzywa B dla ustawienia
prostopadle.
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wzdłuż osi przechodzącej przez jej środek wynosi:

B(z) = α
Ir2

(r2 + (z − x1)2)3/2 , (4.8)

gdzie r jest promieniem pętli, I płynącym prądem a x1 położeniem pętli na
osi z. α jest stała zależną od jednostek w jakich chcemy wyrazić pole (dla
B w gausach oraz r i z w metrach, α = 2π × 10−3). Solenoid możemy trak-
tować jako sumę wielu pętli z prądem. Inną metodą, całkując wzór (4.8) po
promieniu r oraz po wartości x1 w odpowiednich granicach, otrzymujemy od
razu wzór na pole wytwarzane przez rozciągły solenoid.

Całkowita moc cieplna wydzielana przez uzwojenie o długości d i opor-
ności Ω (wyrażonej w omach na jednostkę długości), przez którą płynie prąd
I wynosi:

P = I2Ωd. (4.9)

Widzimy, że moc rośnie kwadratowo wraz z prądem i liniowo wraz z długością
(ilością zwojów). Trudniejsze technicznie, ale lepsze pod względem wydzie-
lanego ciepła, jest zastosowanie dużej ilości zwojów i mniejszego prądu. W
spowalniaczu zastosowany będzie miedziany drut o kwadratowym przekroju
poprzecznym i długości boku a = 1, 3mm, lub o okrągłym przekroju i śred-
nicy 1, 3mm. Zastosowanie takiego drutu skutkuje całkowitą mocą cieplną w
przedziale 12−20W . W przypadku odpowiedniej cyrkulacji powietrza można
by wówczas zrezygnować z układu chłodzenia.

Podział spowalniacza na sekcje

W związku z niedużą wydzielaną mocą cieplną powstał pomysł moduło-
wej budowy spowalniacza. Pomysł polegał na nawinięciu zwojów bezpośred-
nio na rurę próżniową i zastosowanie między modułami przegród wykonanych
z miedzi do odprowadzania ciepła (Rys. 4.15). Pomysł ten inspirowany był
pracami [34] i [35]. Zaletą modułowej budowy jest niezależność sekcji, które
w przypadku awarii mogą być naprawiane pojedynczo.

Rozważane były dwie konstrukcje. Jedna zakładała taką samą ilość zwo-
jów w każdej sekcji, lecz różny płynący prąd. Metoda taka jest łatwa do
symulacji, gdyż pole magnetyczne rośnie liniowo z zastosowanym prądem.
Dodatkowo prąd przyjmuje wartości ciągłe. Zaletą tej metody jest możli-
wość dowolnych zmian rozkładu pola, jedynie poprzez zmianę używanych
prądów. Największą wadą jest konieczność używania wielu sterowników prą-
dowych. Na Rys. 4.16 zostało przedstawione dopasowanie pola do wartości
teoretycznej.

Druga koncepcja zakładała zastosowanie jednakowego prądu (zmiana na
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Rysunek 4.15: Schemat budowy modułowej z podziałem na sekcje uzwojenia od-
dzielonego przesłonami miedzianymi odprowadzającymi ciepło.

Rysunek 4.16: Dopasowanie rozkładu pola do wartości teoretycznej. Zosta-
ły uwzględnione osłony magnetyczne. Spowalniacz został podzielony na 15 mo-
dułów (w tym 5 ostatnich krótszych od reszty). Uzwojenie nawinięte bez-
pośrednio na rurę próżniową o średnicy 19,05mm. Pole teoretyczne dla sta-
łego parametru nasycenia, równego 1,5. Grubość przesłon miedzianych 2mm.
Liczba warstw uzwojenia to odpowiednio 15 i 18 w sekcjach początkowych
(10) i końcowych (5). Parametrami dopasowania były prądy płynące przez
odpowiednie sekcje: (-2.833,-2.352,-2.203,-1.939,-1.712,-1.454,-1.195,-0.904,-0.626,-
0.249,0.479,0.626,1.478,4.829,-2.769)[A]. Uwagę zwraca przeciwny kierunek prądu
w ostatniej sekcji. Dzięki temu możliwe jest wytworzenie dużego gradientu pola.
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wartości ujemne następuje poprzez odwrotny kierunek nawijania) i różnej
ilości zwojów w każdej sekcji. Ponieważ chcemy otrzymać dyskretne wyniki
pojawił się problem numeryczny. Przeszkodę stanowiły również dość grube
przesłony miedziane, które utrudniały dopasowanie pola.

Ostateczna konstrukcja – chłodzenie wodą

Zastosowanie chłodzenia wodą płynącą pomiędzy rurą próżniową a uzwo-
jeniem pociąga za sobą oddalenie zwojów od osi. W przypadku używania
osłon magnetycznych potrzebne jest jakieś chłodzenie, ponieważ uzwojenie
zamknięte szczelnie w osłonie bardzo by się mogło grzać.

Rysunek 4.17: Pole magnetyczne wytwarzane przez solenoidy złożone z jednej
warstwy uzwojenia, oddalonego od osi o ok. 10mm – A i 20mm –B. Wykres a)
przedstawia pole wytwarzane na osi przez pojedyncze zwoje z prądem. Na wykresie
b) solenoidy składają się z 20 zwojów leżących obok siebie. Wykres c) to 40 zwojów,
a d) to 60 zwojów. Wartości bezwzględne nie są istotne, ważna jest jedynie zmiana
stosunku pola wytwarzanego przez solenoid A do pola solenoidu B wraz ze wzrostem
długości.

Dla pojedynczego pierścienia z prądem zwiększenie dwa razy promie-
nia powoduje dwukrotne zmniejszenie maksymalnego wytwarzanego pola na
osi. Dodawanie kolejnych pierścieni wzdłuż osi powoduje jednak, że różnica
w maksymalnym polu się zaciera – Rys. 4.17. W granicznym przypadku, ide-
alnego (nieskończonego) solenoidu, wartość wytwarzanego pola nie zależy od
promienia. Długość spowalniacza zeemanowskiego jest wystarczająco duża,
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tak że odległość uzwojenia od osi przestaje mieć znaczenie. Ten argument
przekonuje do zastosowania chłodzenia wodnego i rezygnacji z przekładek
miedzianych, które utrudniają dobre modelowanie pola magnetycznego. Na
Rys. 4.18 został przedstawiony schemat budowy spowalniacza wraz z chło-
dzeniem wodnym.
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Rysunek 4.18: Schemat spowalniacza zeemanowskiego chłodzonego wodą. Dopro-
wadzenie i odprowadzenie chłodziwa przepływającego w przestrzeni pomiędzy rurą
próżniową a uzwojeniem, odbywało się będzie poprzez wywiercone otwory w koł-
nierzach.
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4.2 Pułapka magnetooptyczna i sieci optyczne dla
atomów Rb

Na gotowym układzie do pułapkowania i diagnostyki atomów rubidu,
opisanym szczegółowo w pracach [23], [27] zaznajamiałem się praktycznie z
technikami pracy z zimnymi atomami. Układ umożliwia diagnostykę atomów
przy pomocy dwufotonowego rezonansu ramanowskiego przy użyciu jednego
fotonu z wiązki próbkującej oraz dodatkowego z wiązki „pompującej” [27].
Obserwowana była transmisja wiązki próbkującej. W ten sposób przepro-
wadzana była również diagnostyka atomów w jedno oraz dwuwymiarowych
sieciach optycznych. Układ sieci jednowymiarowych był już zbudowany i na-
leżało go jedynie wyjustować. Konfiguracja z siecią dwuwymiarową wyma-
gała pewnych modyfikacji. Wzorując się na pracy [26], została zbudowana
stabilna sieć dwuwymiarowa.

W stosunku do układu dla sieci jednowymiarowych, w układzie sieci dwu-
wymiarowych została jedynie zmieniona konfiguracja wprowadzania wiązek
sieciowych oraz wiązki próbkującej do komory z MOTem. Na Rys. 4.19 zosta-
ła przedstawiona konfiguracja wiązek do sieci dwuwymiarowych. Taki układ
umożliwiał badanie stabilnych sieci dwuwymiarowych, a po zasłonięciu jed-
nej pary wiązek i wstawieniu lustra, umożliwiał też badanie sieci jednowy-
miarowych.

Początkowo polaryzacja wszystkich wiązek była ustawiona tak, jak na
Rys. 4.19. Później, poprzez wprowadzenie dodatkowych płytek λ/2, możliwa
była zmiana polaryzacji wiązek sieciowych i wiązki próbkującej.

Pomiar odbywał się poprzez detekcję natężenia wiązki próbującej, któ-
rej częstość była przestrajania dookoła częstości wiązki sieciowej. Sygnał był
uśredniany na oscyloskopie a następnie zapisywany w formie cyfrowej.

Udało się wyjustować układ tak, że pułapka magnetooptyczna groma-
dziła dużą liczbę atomów. Nie znamy dokładnej ich liczby. Chmura atomów
była wielkości rzędu 1-2mm, jej fluorescencja była widoczna gołym okiem.
Moc wiązek pułapkujących była kontrolowana w zakresie do 110µW/mm2.
Całkowita maksymalna dostępna moc wiązek sieciowych (przed podziałem
w przypadku dwuwymiarowym) wahała się w granicach 2, 2− 2, 8mW/mm2

i również można było ją zmieniać. Wiązka próbkująca była osłabiana do po-
miarów, tak że całkowita moc była rzędu 2− 8µW .
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Rysunek 4.19: Schemat układu dla uzyskania sieci dwuwymiarowych. PBS - jest
polaryzacyjną kostką światłodzielącą. Na schemacie została zaznaczona polaryza-
cja wiązek. W późniejszej wersji można ją zmieniać poprzez wprowadzenie płytek
połfalowych.



Rozdział 5

Wyniki

Pełny projekt wzorca strontowego wykracza poza ramy tej pracy, której
głównym wynikiem jest symulacja zeemanowskiego spowalniacza strontowe-
go.

Oprócz tej symulacji poznawałem techniki chłodzenia atomów w do-
świadczeniach z układem pułapki magnetooptycznej z atomami rubidu. Układ
dawał możliwość diagnostyki atomów w pułapce oraz w sieciach jedno i dwu-
wymiarowych.

5.1 Konstrukcja spowalniacza

W rozdziale czwartym została przedstawiona ewolucja koncepcji spowal-
niacza zeemanowskiego. Obliczanie pola teoretycznego, zależnego od różnych
parametrów, wraz z modelowaniem odbywało się za pomocą specjalnie pisa-
nego programu.

Pierwszym krokiem było obliczenie pola magnetycznego teoretycznego,
zależnego od prędkości atomów. Przyspieszenie

a = εamax, (5.1)

oraz
a =

dv

dt
= v

dv

dz
, (5.2)

co prowadzi do równania, z którego można wyliczyć numerycznie żądany
rozkład prędkości zadając warunki początkowe vo oraz korzystając z postaci
amax (3.15),

vi = vi−1 −
dz

vi−1
ε
~kΓ
2m

Si−1

1 + Si−1
. (5.3)

Wielkość dz dobieramy jako nieduży ułamek długości (dz rzędu 10−4m). Pro-
cedurę iteracji powtarzamy do osiągnięcia żądanej prędkości ve. Jak widać, w

68



ROZDZIAŁ 5. WYNIKI 69

procedurze tej należy korzystać z wyznaczonego przestrzennie rozkładu pa-
rametru nasycenia. Urwanie iteracji wyznacza również długość spowalniacza.
Wstawiając wyznaczony rozkład prędkości oraz ustalony rozkład parametru
nasycenia do wzoru (4.7) wyznaczamy teoretyczne pole magnetyczne. Na
Rys. 5.1 został przedstawiony przykładowy, teoretyczny rozkład prędkości
atomu w spowalniaczu.

Rysunek 5.1: Przykładowy żądany rozkład prędkości w spowalniaczu dla atomu
wlatującego z maksymalną prędkością 450m/s.

Dalsza procedura to dopasowanie pola wytwarzanego przez realny układ
cewek do pola teoretycznego. Z tego dopasowania chcemy odzyskać rozkład
uzwojenia bądź prądów. Końcowa wersja programu oblicza wszystkie para-
metry potrzebne do budowy spowalniacza (różnymi metodami) w zależności
od wejściowych parametrów, takich jak prędkość początkowa, prędkość koń-
cowa, ogniskowanie wiązki, zastosowany prąd (bądź liczba zwojów), grubość
drutu, czy grubość przesłon miedzianych (omówionych w rozdziale 4.1.4), itp.

Rezultaty i problemy wynikające z obliczeń stanowią cenne źródło in-
formacji. Na tej podstawie została wybrana ostateczna koncepcja spowalnia-
cza. Końcowa wersja programu pozwala w ciągu kilku minut na teoretyczne
wymodelowanie spowalniacza dla zadanych parametrów. Daje to możliwość
szybkiego reagowania na problemy czy zmiany koncepcyjne pojawiające się
przy budowie rzeczywistego układu.

Nie będę przytaczał tu metod używanych w modelowaniu. Poniżej przed-
stawiam ustalone parametry oraz obliczone wyniki. W późniejszym okresie,
po przeanalizowaniu strumienia atomów opuszczających piec strontowy, po-
winna być również wzięta pod uwagę absorpcja. Może to minimalnie zmienić
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Rysunek 5.2: Teoretyczne pole magnetyczne spowalniacza dla różnych rozkładów
parametru nasycenia. Czarna krzywa jest dla S = const = 1, 5 natomiast szara dla
parametru S mającego rozkład przestrzenny jak na Rys. 5.3.

Rysunek 5.3: Planowane ogniskowanie wiązki spowalniającej i wynikający z tego
przestrzenny rozkład parametru nasycenia.
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niektóre parametry, ponieważ ulegnie zmianie parametr nasycenia, który słu-
ży do wyznaczania pola teoretycznego.

Wszystkie prezentowane wyniki zakładają spowalnianie atomów od pręd-
kości 450m/s do ok 20m/s, odstrojenie δo = −2π502MHz i parametr ε =
0, 6. Na Rys 5.2 przedstawione są dwa teoretyczne rozkłady pola dla róż-
nych parametrów nasycenia S. W przypadku zmiennej wartości S, jego prze-
strzenną zmianę i odpowiednią zmianę średnicy wiązki obrazuje Rys. 5.3.
W przypadku wiązki zogniskowanej jak na Rys. 5.3, natężenie (na jednost-
kę powierzchni) wiązki jest mniejsze w miejscu, gdzie atomy poruszają się
najwolniej. Parametr nasycenia na początku spowalniacza (z = 0) S = 2, 5 i
maleje do wartości 0,54 (z = 30, 5cm). Umożliwia to zmniejszenie gradientu
pola magnetycznego na końcu spowalniania (w stosunku do stałej wartości
S = 1, 5), co jest łatwiejsze do wytworzenia przez rzeczywiste cewki. Duży
gradient, jak np. dla S = const = 1, 5 w rzeczywistej sytuacji jest bardzo
trudny do odtworzenia.

Rysunek 5.4: Wpływ zmiany parametru nasycenia na pole teoretyczne. Ognisko-
wanie wiązki jest identyczne w każdym przypadku i takie jak na Rys. 5.3. Podane
przy wykresach wielkości są parametrem nasycenia dla z = 0.

Cała konstrukcja opiera się o zadany rozkład parametru nasycenia. Na
Rys. 5.4 pokazano, jak nieduża zmiana parametru nasycenia wpływa na po-
le teoretyczne przy zogniskowanej wiązce. Na wykresie sposób ogniskowania
wiązki jest taki sam jak na Rys 5.3, lecz poszczególnym krzywym odpowia-
dają różne początkowe wartości parametru S w z = 0. Na Rys. 5.5 przed-
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Rysunek 5.5: Wpływ zmian parametru nasycenia na pole teoretyczne. Założona
została stała wartość parametru nasycenia wzdłuż całego spowalniacza.

stawiony został identyczny problem, ale bez ogniskowania, czyli dla stałego
S. Widać, że wpływ zmian jest szczególnie istotny w miejscu, gdzie atomy
poruszają się najwolniej. Zmianie ulega również teoretyczna długość spowal-
niacza.

W realizowanej konstrukcji pole teoretyczne należy odtworzyć jak naj-
wierniej. W rozdziale czwartym zostały opisane wady i zalety różnych konfi-
guracji. Ostateczna wersja zakłada zastosowanie jednakowego prądu J = 3A
i różną grubość uzwojenia, czyli różną liczbę warstw. Procedura dopasowy-
wania wykorzystuje sztuczny podział na sekcje, w których stosowana jest
różna liczba zwojów. Dopasowana jest grubość uzwojenia a następnie jest
ona zamieniana na liczbę zwojów. Drobne różnice wynikające z zastosowania
dyskretnych zwojów korygowane są poprzez dodanie w niektórych miejscach
paru dodatkowych. Na Rys. 5.6 przedstawiony został teoretyczny profil po-
la wraz z polem dopasowanym. Parametr nasycenia dla krzywej teoretycznej
ma rozkład, jak na Rys. 5.3. Rys. 5.7 przedstawia różnice pola magnetyczne-
go symulowanego i teoretycznego. Widać, że z wyjątkiem początku i końca
różnice nieznacznie przekraczają wartość 2 G. Pod koniec solenoidu pole
wytworzone jest trochę większe od teoretycznego. Zostało to wprowadzone
celowo. Wynika to z chęci zwiększenia pola na samym końcu spowalniacza.
Rzeczywiste wytworzenie dużego gradientu jest niemożliwe ze względu na
odległość uzwojenia od osi, zatem kosztem niedużego odchylenia uzyskuje-
my lepsze dopasowanie na samym końcu spowalniacza, co jest istotne dla
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Rysunek 5.6: Teoretyczny profil pola magnetycznego wraz z dopasowanym polem
symulowanego spowalniacza.

Rysunek 5.7: Rozkład różnicy pola wytworzonego od teoretycznego wzdłuż osi
spowalniacza.
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prędkości wyjściowych atomów.

Różnica między polem teoretycznym i symulowanym na samym końcu
wynosi ok 55 G. Jednak występuje ona jedynie na niewielkim obszarze i nie
wpływa bardzo istotnie na proces spowalniania. Na Rys. 5.8 został przesta-
wiony rozkład prędkości wynikający z zastosowanego procesu spowalniania.
Symulowane pole magnetyczne zostało wstawione do wzoru na siłę sponta-
niczną i na tej podstawie został obliczony rozkład prędkości atomów wzdłuż
spowalniacza od początkowej prędkości 449 m/s. Atomy o mniejszych pręd-
kościach są początkowo nierezonansowe i dopiero później włączają się w cykl
spowalniania.

Rysunek 5.8: Symulacja pokazująca rozkład prędkości atomów wzdłuż osi spowal-
niacza. Pokazane zostały rozkłady prędkości dla atomów startujących z różnymi
prędkościami.

Rys. 5.9 przedstawia rozmieszczenie uzwojenia, które generuje pole ma-
gnetyczne, jak na Rys 5.6. Przy zastosowaniu prądu 3A, potrzeba ok. 163 m
drutu (o średnicy 1,3mm). Obliczona moc cieplna wydzielana przez uzwoje-
nie wynosi ok. 13 W.
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Rysunek 5.9: Rozmieszczenie poszczególnych warstw uzwojenia spowalniacza ze-
emanowskiego.
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5.2 Badanie własności pułapki magnetooptycznej

Układ opisany w rozdziale 4.5 dawał możliwość diagnostyki własności
pułapki magnetooptycznej oraz sieci optycznych. Prezentowane przeze mnie
wyniki są tylko częścią wszystkich uzyskanych przez cały zespół (Barbara
Baran, Marcin Bober, Maria Brzozowska, Adam Wojciechowski). Nie sku-
piam się tu na szczegółowym ich omówieniu. Dużo więcej można znaleźć w
pracy magisterskiej Barbary Baran.

Pomiary zaczęto od kalibracji modulatora AOM, tak aby uzyskać in-
formacje o rzeczywistej wielkości odstrojenia częstości wiązki próbkującej.
Metoda kalibracji opisana jest w pracy [23].

Główną zmianą układu względem jego wcześniejszej wersji była zmiana
biegu wiązek sieciowych, tak by możliwe było wytworzenie sieci dwuwymia-
rowych. Przed budową układu sieci dwuwymiarowych należało wyjustować
układ i przeprowadzić kontrolne pomiary sieci jednowymiarowych. Spowo-
dowane to było zmianą diody laserowej w laserze „master”, który wytwa-
rzał sieci. Stabilizowany do mastera był również laser próbkujący oraz laser
pułapkujacy atomy – „slave". Należało się upewnić, że układ jest dobrze
wyjustowany i sprawdzić jego działanie przed zmianą konfiguracji.

5.2.1 Temperatura atomów w pułapce magnetooptycznej

Metodą opisaną w rozdziale 3.4 (rezonansu odrzutu) badana była zależ-
ność temperatury atomów od natężenia wiązek pułapkująych. Używana była
wiązka próbkująca skierowana prawie prostopadle do kierunku wiązki pom-
pującej, jak na Rys. 5.10. Na rysunku został zaznaczony kierunek, wzdłuż
którego odbywa się przekaz pędu atomu. Badany jest rozkład prędkości ato-
mów wzdłuż tego kierunku przy włączonej cały czas pułapce MOT. Na Rys.

Rysunek 5.10: Układ pomiaru temperatury z rezonansu odrzutu od przejścia ra-
manowskiego wywołanego wiązką pompującą i próbującą.

5.11 został przedstawiony zarejestrowany sygnał dla przykładowych natężeń
wiązki MOT wraz z dopasowaną krzywą teoretyczną. Widać tak zwany „sze-
roki RIR”, o kształcie będącym pochodną gaussowskiego rozkładu prędkości
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Rysunek 5.11: Transmisja lasera próbkującego przez chmurę atomów 85Rb w
MOT, w funkcji odstrojenia jego częstości od częstości lasera pompującego. Na-
tężenie wiązki pompującej 2, 2mW/mm2, natężenie na jedną wiązkę MOT wynosi
53µW/mm2.

Rysunek 5.12: Zależność temperatury atomów w pułapce MOT od natężenia wią-
zek MOT. Natężenie podane jest na jedną wiązkę.

atomów w pułapce. Na podstawie szerokości tej krzywej można wyznaczyć
temperaturę atomów związaną z szerokością rozkładu prędkości. Na Rys.
5.12 przedstawiona została zależność temperatury atomów od mocy wiązek
pułapkujących.
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Wraz ze wzrostem mocy wiązek MOT temperatura spułapkowanych ato-
mów rośnie. Związane jest to ze zwiększeniem tempa wzbudzania atomów.
Siła spontaniczna zależy od natężenia, zatem wraz z obniżaniem mocy wiązek
MOT i temperatury, maleje również całkowita liczba atomów uwięzionych,
a więc i sygnał. Osiągnięte temperatury mogą być niższe od temperatury
dopplerowskiej (TDopp = 140µK). Jest to dowód na istnienie dodatkowego
mechanizmu chłodzenia, tak zwanego chłodzenia Syzyfa [23].

Dostępna duża moc wiązki pompującej spowodowała, że należało spraw-
dzić czy wiązka ta podgrzewa atomy w pułapce magnetooptycznej. Wiązka
pompująca jest odstrojona od przejścia, które służy do pułapkowania ato-
mów o ok. 140MHz ku niebieskiemu. Pomiar polegał na rejestracji sygnału
szerokiego RIRu w zależności od mocy wiązki pompującej. Na tej podsta-
wie wyrysowano zależność przedstawioną na Rys. 5.13 wykazującą, że wiązka
pompująca zwiększa w pewnym zakresie temperaturę badanego gazu atomo-
wego.

Rysunek 5.13: Zależność temperatury atomów w pułapce MOT od natężenia wiąz-
ki pompującej. Moc wazek pułapkujących 101µW/mm2.
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5.2.2 Sygnały od sieci jednowymiarowych

Zastosowanie wiązki próbkującej przeciwbieżnej do pompującej pozwala
wyznaczyć rozkład prędkości atomów tylko wzdłuż jednego kierunku przed-
stawionego na Rys. 5.10. Zastosowanie innej konfiguracji, przedstawionej na
Rys. 5.14, pozwala na próbkowanie kierunku prostopadłego do zastosowa-
nych wiązek. W takim ustawieniu powinniśmy obserwować jedynie „wąski
RIR”.

Rysunek 5.14: Układ pomiaru temperatury z rezonansu odrzutu od przejścia ra-
manowskiego wywołanego wiązką pompującą i próbującą.

Konfiguracja jednowymiarowej sieci optycznej jest realizowana dzięki od-
biciu wiązki pompującej. Pozwala to na próbkowanie zmian pędu jednoczenie
w dwóch kierunkach poprzez rezonans będący złożeniem rezonansów przed-
stawionych na Rys. 5.10 i 5.14. W przypadku gdy atomy mają duże prędko-
ści, znaczna ich część nie jest łapana do sieci optycznych. Ruch atomów nie
zlokalizowanych w sieci nie jest skwantowany w żadnym kierunku. Powodują
one powstawanie rezonansów odrzutu od obu kierunków, rezonans szeroki
(od przekazu pędu jak na Rys. 5.10) i wąski (Rys. 5.14). Obniżanie tempe-
ratury chmury powoduje zmniejszanie energii kinetycznej atomów. Prawie
wszystkie atomy obsadzają wówczas skwantowane poziomy oscylacyjne w
sieci optycznej. W takich warunkach sygnał szerokiego RIRu prawie całkiem
znika. W przypadku sieci jednowymiarowej ruch atomów w kierunku prób-
kowanym przez wąski RIR (prostopadły do osi sieci) nie jest skwantowany,
dlatego też niezależnie od liczby atomów w sieci, sygnał ten nie maleje. Sy-
gnał wąskiego RIRu maleje jedynie z powodu zmniejszenia całkowitej liczby
atomów.

Podczas próbkowania sieci pojawia się dodatkowy rezonans. Wynika on
z przejść ramanowskich między dyskretnymi podpoziomami oscylacyjnymi
atomów uwięzionych w sieci. Obserwowalna jest pierwsza i druga harmo-
niczna oscylacji. Sygnały są szerokie, ponieważ stanowią superpozycje przejść
pomiędzy kolejnymi poziomami wibracyjnymi. Sieć nie wytwarza idealnego
potencjału harmonicznego, zatem odległości między poziomami nie są rów-
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ne.
Na Rys. 5.15 została przedstawiona transmisja wiązki lasera próbującego
jednowymiarową sieć dla różnych mocy wiązek pułapkujących (dla różnych
temperatur). Dla większej mocy wiązek pułapkujących, czyli dla wyższej

Rysunek 5.15: Transmisja lasera próbkującego w funkcji odstrojenia jego często-
ści od częstości lasera pompującego. Natężenie wiązki pompującej 2, 2mW/mm2,
natężenie na jedną wiązkę pułpakujacą a)13µW/mm2, b)113µW/mm2.

Rysunek 5.16: Liczba atomów w sieci optycznej w stosunku do wszystkich atomów.
Zmiana mocy pułapkującej powoduje zmianę temperatury atomów. Natężenie wiąz-
ki pompującej 2, 2mW/mm2.
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temperatury, dominują rezonanse RIR szeroki i wąski (Rys. 5.15b). Przy
mniejszym natężeniu wiązek pułapki nie ma szerokiego RIRu, jedynie sy-
gnał sieciowy – pierwsza i druga harmoniczna, oraz wąski RIR (Rys. 5.15a).
Na podstawie stosunku pól zawartych pod szerokim i wąskim RIRem można
wyznaczyć liczbę atomów w sieci. Wynik ten został przedstawiony na Rys.
5.16.

5.2.3 Sieci dwuwymiarowe

Przeprowadzenie diagnostyki pułapki magnetooptycznej oraz sieci jedno-
wymiarowych było przygotowaniem do stworzenia sieci w dwóch wymiarach.
Zastosowanie metody opisanej w pracy [26] pozwoliło na wytworzenie stabil-
nych sieci, jak zostało to opisane w rozdziale 4. W efekcie stworzona została
konfiguracja (Rys. 5.17) czterech wiązek sieciowych o ustalonej i stabilnej

Rysunek 5.17: Konfiguracja wiązek sieciowych i wiązki próbkującej. Wszystkie
przecinają się w miejscu wytworzenia pułapki magnetooptycznej.

względnej fazie. Poprzez wstawianie dodatkowych płytek półfalowych moż-
na było zmieniać polaryzacje wszystkich wiązek sieciowych z równoległej do
płaszczyzny wiązek (Rys. 4.19) na prostopadłą do tej płaszczyzny. Powodo-
wało to drastyczną zmianę potencjału sieciowego. Dla polaryzacji równoległej
potencjał, wytworzony przez interferujące wiązki, posiada maksima i mini-
ma (Rys. 5.18a), jedynie dla tej konfiguracji występuje uwięzienie atomów.
W przypadku polaryzacji prostopadłej do płaszczyzny wiązek, pojawiają się
jedynie maksima potencjału (Rys. 5.18b) pomiędzy którymi atomy mogą się
swobodnie poruszać. Taka konfiguracja nazywana jest często z „anti-node
configuration” a ruch atomów w takiej sieci „pin-ball dynamics”.

Niezależnie od polaryzacji wiązek sieciowych można było również zmie-
niać polaryzację wiązki próbkującej. Zasłaniając część wiązek można wytwa-
rzać sieci jednowymiarowe, bądź obserwować jedynie szeroki RIR. Daje to w
efekcie wiele możliwych konfiguracji. Należy pamiętać, że obserwowane re-



ROZDZIAŁ 5. WYNIKI 82

Rysunek 5.18: Potencjał sieciowy wytwarzany przez dwie pary wiązek o pola-
ryzacjach wzajemnie prostopadłych – rysunek a), oraz wzajemnie równoległych –
rysunek b). Jaśniejsze obszary to maksima, ciemniejsze to minima. Na osiach zo-
stała przedstawiona przestrzenna zmiana fazy od 0 do 2π, wynikające ze zmiany
położenia o λ.

zonanse ramanowskie występują jedynie dla określonych polaryzacji wiązki
sieciowej i wiązki próbkującej. Odstrojenie częstości lasera próbkującego od
częstości lasera pompującego/sieciowego jest niewielkie, zatem obserwowa-
ne są jedynie rezonanse nie zmieniające podpoziomu magnetycznego atomu
(podpoziomy magnetyczne są bardziej rozsunięte, co jest związane z oddzia-
ływaniem z nierezonansowymi wiązkami MOT przesuwającymi te poziomy
poprzez przesunięcia świetlne). Dzięki temu dla różnych konfiguracji polary-
zacji nie każda z czterech wiązek sieciowych w połączeniu z wiązką próbku-
jącą wywołuje rezonans.

Celem pomiarów była jednoczesne zarejestrowane sygnału od różnych
konfiguracji, przy zmienianej mocy wiązek sieciowych i wiązek MOT. Po-
zwala to na porównanie sygnałów sieci jedno i dwuwymiarowych.
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Na Rys. 5.19 przedstawione zostało porównanie sygnału transmisji lase-
ra próbującego przez obszar sieci jednowymiarowych wytworzonych wzdłuż
wiązki próbkującej i prostopadle do niej, oraz sygnału próbkowania sieci
dwuwymiarowych. Polaryzacja wiązek sieciowych i wiązki próbkującej jest
równoległa do płaszczyzny wiązek. Dla tych samych ustawień rejestrowany
był dodatkowo sygnał szerokiego RIRu, w celu wyznaczenia temperatury
atomów.
Na Rys. 5.20 przedstawione zostało porównanie otrzymanego sygnału od
sieci jednowymiarowych wytworzonych w dwóch kierunkach oraz sygnału od
sieci dwuwymiarowych. Polaryzacja wiązek sieciowych i wiązki próbkującej
jest prostopadła do płaszczyzny wiązek.
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Rysunek 5.19: Obserwowane sygnały dla różnych mocy wiązek MOT (30µW/mm2,
60µW/mm2, 90µW/mm2). Pomiary dla polaryzacji równoległej do płaszczyzny
wiązek. Dla danej mocy pomiary dla różnych konfiguracji następowały bezpośrednio
po sobie.



ROZDZIAŁ 5. WYNIKI 85

Rysunek 5.20: Obserwowane sygnały dla różnych mocy wiązek MOT (30µW/mm2,
60µW/mm2, 90µW/mm2). Pomiary dla polaryzacji prostopadłej do płaszczyzny
wiązek. Dla danej mocy pomiary dla różnych konfiguracji następowały bezpośrednio
po sobie.



Rozdział 6

Podsumowanie

Powstanie zegara strontowego jest perspektywą obejmującą najbliższe
parę lat. Pierwszy etap planowania został zakończony. Ustalony został kształt
aparatury próżniowej wraz z ważnymi elementami, jak piecyk dla atomów
strontu i spowalniacz zeemanowski.

Obecnie należy skupić się na realizacji poczynionych planów oraz na źró-
dle światła 461 nm. Należy zamówić elementy próżniowe i wykonać piec
strontowy. Dysponując piecem oraz układem próżniowym można już anali-
zować wiązkę atomów. Można będzie wyznaczyć strumień atomów strontu
opuszczających rozgrzany piec w zależności od temperatury. Ta wiedza w po-
łączeniu z narzędziem, jakim jest program do symulacji, pozwoli na uwzględ-
nienie absorpcji wiązki laserowej.
Bardzo pilną sprawą jest laser pracujący na długości fai 461 nm. To on bę-
dzie odpowiedzialny za kolimowanie, spowalnianie i pułapkowanie atomów.
Równolegle należy wykonać spowalniacz i sprawdzić jakie pole magnetyczne
wytwarza.

Praca z pułapką magnetooptyczną z atomami rubidu pozwoliła uzyskać
cenne doświadczenie w pracy z zimnymi atomami. Diagnostyka przy użyciu
rezonansów ramanowskich umożliwiała badanie wpływu różnych czynników
na zachowanie się atomów w pułapce magnetooptycznej oraz w sieciach. Ba-
danie otrzymanych sygnałów dostarcza ilościowej informacji na temat zacho-
dzących zjawisk. Dokładnego omówienia wyników diagnostyki sieci optycz-
nych należy szukać w pracy Barbary Baran.

86



Bibliografia

[1] W. Markowitz, R. Glenn Hall, L. Essen, and J.V.L. Parry. Frequency
of cesium in terms of ephemeris time. Phys. Rev. Lett., 1 (3), 105-107,
(1958).

[2] http://tf.nist.gov/ofm/smallclock/index.htm.

[3] http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2005/info.pdf.

[4] I. Courtillot, A. Quessada-Vial, A. Brusch, D. Kolker, D.D. Rovera, and
P. Lemonde. Accurate spectroscopy of Sr atoms. Eur. Phys. J. D, 33,
161-171, (2005).

[5] Ch. Salomon, N. Dimarcq, M. Abgrall, A.Clairon, P. Laurnet, P. Le-
monde, G. Santarelli, P. Uhrich, L.G. Bernier, G. Busca nad A. Jornod,
P. Thomann, E. Samain, P. Wolf nad F. Gonzalez, Ph. Guillemot, S. Le-
on, F. Nouel, Ch. Sirmain, and S. Feltham. Cold atoms in space and
atomic clocks: ACES. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 2, Série IV, 1313-1330,
(2001).

[6] Martin M. Boyd. High Precision Spectroscopy of Strontium in an Optical
Lattice: Towards a New Standard for Frequency and Time. PhD thesis,
University of Colorado, 2007.

[7] Tomasz M. Brzozowski. Nobel 2005: Precyzyjna spektroskopia laserowa
i optyczne grzebienie częstotliwości. Foton, 91, Zima 2005.

[8] D. Touahri, O. Acef, A. Clairon, J.-J. Zondy, R. Felder, L. Hilico,
B. de Beauvoir, F. Biraben, and F. Nez. Frequency measurement of
the 5S1/2(F = 3) − 5D5/2(F = 5) two-photon transition in rubidium.
Optics Communications, 133, 471-478, (1997).

[9] Wolfgang Demtröder. Spektroskopia laserowa. Warszawa, Wyd. Nauk.
PWN, 1993.

[10] S. A. Diddams, J. C. Berquist, S. R. Jefferts, and C. W. Oates. Stan-
dards of time and frequency at the outset of the 21th century. Science,
306, 1318-1324, (2004).

87



BIBLIOGRAFIA 88

[11] F. Chapeletet, J. Guena, D. Rovera, P. Laurent, P. Rosenbusch, G. San-
tarelli, S. Bize, A. Clairon, M. E. Tobar, and M. Abgrall. Proceedings
of the joint IEEE-FCS and EFTF meeting. Geneva, Switzerland, May
29-June 1, 2007.

[12] R. Hamid, M. Çetintaş, and M. Çelik. Polarization resonance on S–D
two-photon transition of Rb atoms. Optics Communications, 224, 247-
253, (2003).

[13] D. Touahri, O. Acef, A. Clairon, J.-J. Zondy, R. Felder, L. Hilico,
B. de Beauvoir, F. Biraben, and F. Nez. Frequency measurement of
the 5S1/2(F = 3) − 5D5/2(F = 5) two-photon transition in rubidium.
Optics Communications, 133, 471-478, (1997).

[14] L. Hilico, R. Felder, D. Touahri, O. Acef, A. Clairon, and F. Bira-
ben. Metrological features of the rubidium two-photon standards of
the BNM-LPTF and Kastler Brossel Laboratories. Eur. Phys. J. AP,
4, 219-225, (1998).

[15] U. Tanaka, S. Bize, C. E. Tanner, R. E. Drullinger, S. A. Diddams,
L. Hollberg, W. M. Itano, D. J. Wineland, and J. C. Bergquist. The
199Hg+ single ion optical clock: recent progress. J. Phys. B: At. Mol.
Opt. Phys., 36, 545-551, (2003).

[16] S. A. Diddams, Th. Udem, J. C. Bergquist, E. A. Curtis, R. E. Drul-
linger, L. Hollberg, W. M. Itano, W. D. Lee, C. W. Oates, K. R. Vogel,
and D. J. Wineland. An optical clock based on a single trapped 199Hg
ion. Science, 203, 825-828, (2001).

[17] T. Rosenband, D.B. Hume, P. O. Schmidt, C. W. Chou, A. Brusch,
L. Lorini, W. H. Oskay, R. E. Drullinger, T. M. Fortier, J. E. Stalnaker,
S. A. Diddams, W. C. Swann, N. R. Newbury, W. M. Itano, D. J.
Wineland, and J. C. Bergquist. Frequency ratio of Al+ and Hg+ single-
ion optical clocks; metrology at the 17th decimal place. Science, 319,
1808-1812, (2008).

[18] M. Takamoto, F.L. Hong, R. Higashi, and H. Katori. An optical lattice
clock. Nature, 435, 321-324, (2005).

[19] Hidetoshi Katori. Frequency comparison between
optical lattice clocks with different lattice geometry.
http://www.ptb.de/ACFC2007/katori.pdf, 2007.

[20] A. Brusch, R. Le Targat, X. Baillard nad M. Fouché, and P. Lemonde.
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