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Wstęp

Jednym z aktualnych projektów w Zakładzie Fotoniki Instytutu Fizyki na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie jest budowanie optycznej pułapki dipolo-
wej dla atomów rubidu celem wytworzenia kondensatu Bosego-Einsteinego. W
niniejszej pracy naszkicowana będzie istota takiego kondensatu, omówione bę-
dą zasady działania pułapkowania atomów i główne etapy realizowania tego w
eksperymencie. Szczególna uwaga będzie poświęcona laserowi włóknowemu uży-
wanemu w optycznej pułapce dipolowej, na którym przeprowadzono różne ba-
dania celem charakteryzacji wiązki wychodzącej z tego lasera. Praca ma służyć
jako wstępne wprowadzenie do tematyki, zrozumieniu istoty działania pułapek
i laserów i jako użyteczne narzędzie do posługiwania się wspomnianym laserem
włóknowym. Serdecznie dziękuję prof. Wojciechowi Gawlikowi za umożliwienie
mi zapoznania się z współczesnymi metodami fizyki atomowej i za opiekę nad
moją pracą. Pragnę rȯwnież podziękować Adamowi Wojciechowskiemu za bez-
cenne rady, za towarzyszenie mi w trakcie pisania pracy i za odpowiedź na każde
moje pytanie.

Marcus König
Kraków, marzec 2013 r.



Rozdział 1

Kondensacja Bosego-Einsteina

1.1 Spojrzenie fizyki statystycznej1

Zjawisko tzw. kondensacji Bosego-Einsteina pojawia się dla cząstek nierozróż-
nialnych o całkowitym spinie (bozony) i niezerowej masie spoczynkowej (całko-
wita liczba cząstek N jest zachowana). Dla takich cząstek potencjał chemiczny
na ogół nie znika i obsadzenie stanów energetycznych podlega statystyce Bosego-
Einsteina o następującej postaci:

f(εk) =
1

eβ(εk−µ) − 1
, (1.1)

gdzie f(εk) to średnia liczba cząstek w danym stanie kwantowym o energii ε i
wektorze falowym ~k, β = (kBT )−1, T – temperatura w [K], kB – stała Boltz-
manna i µ = (∂U/∂N)S,V potencjał chemiczny (U – energia wewnętrzna).

Przyjrzymy się bliżej wzorowi 1.1. Żeby funkcja przybrała tylko wartości
dodatnie (warunek fizyczności), musi zachodzić nierówność

eβ(εk−µ) − 1  0.

A zatem:

eβ(εk−µ)  1,

β(εk − µ)  0,

εk − µ  0.

To równanie musi zachodzić niezależnie od stanu. Zakładając, że minimalma
energia εmin = 0, i wstawiając ją do powyższego równania, otrzymamy więc:

µ ¬ 0. (1.2)

1Następujące wywody naszkicowane są na podstawie [9].
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Rysunek 1.1: Dla fermionów (czerwona linia) działa zasada Pauli’ego. Dlate-
go maksymalna liczba cząstek w określonym stanie kwantowym wynosi 1 (tu
degeneracja stanów jeszcze nie jest uwzględniona). Natomiast bozony (niebie-
ska linia) nie podlegają temu zakazowi, dlatego ich liczba obsadzeń nie jest
ograniczona z góry. Jak widać jednak z diagramu, dla bozonów musi zachodzić
ε− µ  0. W innym wypadku liczba obsadzeń przybrałaby wartości ujemne, co
byłoby niefizyczne.

Wyliczenie potencjału chemicznego nastąpi za pomocą wzoru na całkowitą
liczbę cząstek, która jest sumą wszystkich średnich obsadzeń stanów z uwgzlęd-
nieniem ich degeneracji σ = 2s + 1 lub całką iloczynu funkcji f(ε) i funkcji
gęstości stanów D(ε) po wszystkich energiach:

N =
∑
k

σ

eβ(εk−µ) − 1
= σ

∫ ∞
0

D(ε)f(ε)dε. (1.3)

Nakładając warunki brzegowe studni o sztywnych ściankach funkcja gęstości
stanów przyjmuje postać D(ε) = 2πV (2m)3/2h−3ε1/2 (gdzie m to masa poje-
dynczej cząstki, V – całkowita objętość zajmowana przez gaz bozonowy i h –
stała Plancka) i ze wzoru 1.3 wynika zatem:

N =
2πσV
h3 (2m)3/2

∫ ∞
0

ε1/2dε

eβ(ε−µ) − 1
,

ρ =
N

V
=

2πσ
h3 (2m)3/2

∫ ∞
0

ε1/2dε

eβ(ε−µ) − 1
. (1.4)

Różniczkując gęstość cząstek ρ = ρ(µ, β) po β−1 = kBT możemy wyciągnąć
istotny wniosek o zależności pomiędzy potencjałem chemicznym i temperaturą:
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dρ

dβ−1
=
∂ρ

∂µ

∂µ

∂kBT
+

∂ρ

∂ kBT
= 0

(z powodu zachowanej liczby cząstek),

∂µ

∂kBT
= −

∂ρ
∂kBT
∂ρ
∂µ

= −

∫∞
0

ε−µ
(kBT )2

eβ(ε−µ)ε1/2dε
(eβ(ε−µ)−1)2∫∞

0
1

kBT
eβ(ε−µ)ε1/2dε
(eβ(ε−µ)−1)2

< 0. (1.5)

Ułamek z całkami w liczniku i mianowniku jest zawsze dodatni, ponieważ β, T, ε
są dodatnie, µ zaś ujemne. Widać stąd, że całe wyrażenie jest ujemne i z malejącą
temperaturą potencjał chemiczny rośnie. Ale, jak obliczyliśmy w 1.2, µ nigdy nie
jest dodatnie, a zatem ograniczony z góry. Jeśli znajdziemy temperaturę T0, dla
której potencjał znika: µ(T0) = 0, to wtedy jest równe zeru też dla wszystkich
temperatur T mniejszych od T0, co zostało przedstawione w rysunku 1.2.

Rysunek 1.2: Dla temperatur T poniżej pewnej temperatury T0 potencjał che-
miczny dla gazu bozonowego cząstek o niezerowej masie spoczynkowej zanika.
Źródło: [9], wykł. 15, str. 5.

Temperaturę T0 obliczymy kładąc we wzorze 1.4 µ = 0 i podstawiając x =
ε/(kBT0) (ε = xkBT0, dε = kBT0dx):

ρ =
2πσ
h3 (2m)3/2

∫ ∞
0

ε1/2dε

eε/(kBT0) − 1
=

2πσ
h3 (2m)3/2

∫ ∞
0

(xkBT0)1/2kBT0dx

ex − 1
,

ρ = 2πσ
(

2mkBT0

h2

)3/2 ∫ ∞
0

x1/2dx

ex − 1︸ ︷︷ ︸
Γ(3/2)ζ(3/2)'2.31

' 2πσ
(
mkBT0

2π2~2

)3/2

· 2.31, (1.6)

kBT0 '
( ρ

2πσ · 2.31

)2/3 2π2~2

m
.
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I ostatecznie:

T0 '
3.32
σ2/3

~2

kBm
ρ2/3 > 0. (1.7)

Chcąc obliczyć całkowitą liczbę cząstek za pomocą wzoru 1.6 dla temperatur
T poniżej T0, a więc zastępując T0 przez T w tym wzorze, zauważamy zależ-
ność N od temperatury (N ∼ T 3/2), która nie może być kompensowana przez
potencjał chemiczny, gdyż wynosi on µ = 0:

N ′(T ) ≡ N(T ¬ T0) ' 2πσV
(
mkBT

2π2~2

)3/2

·2.31 =
(
T

T0

)3/2

N(T  T0). (1.8)

To jednak jest sprzeczne z założeniem, że liczba cząstek jest zachowana. Zatem
wzór dla temperatur T < T0 nie podaje poprawnego wyniku. Taki przypadek
zachodzi wtedy, gdy cząstki przechodzą do stanu podstawowego ε = 0, ponieważ
dla takiego przypadku wzór na statystykę Bosego-Einsteina posiada osobliwość.
Żeby otrzymać poprawny wzór, należy więc explicite uwzględnić liczbę cząstek
w stanie podstawowym. Oznaczamy ją przez N0.

N = N0 +
2πσV
h3 (2m)3/2

∫ ∞
ε0

ε1/2dε

eβ(ε−µ) − 1
, (1.9)

przy czym µ = 0 dla T ¬ T0 i N0 = 0 dla T  T0. Definiując funkcję N ′ dla
T > T0 przez N ′(T > T0) = N możemy zastąpić drugi wyraz po prawej stronie
równania przez N ′. Liczba cząstek w stanie podstawowym zatem wynosi:

N0 = N −N ′ =

{
N −N(T/T0)3/2 = N(1− (T/T0)3/2), dla T < T0,

N −N = 0, dla T  T0.
(1.10)

Temperaturę T0 nazywamy temperaturą krytyczną i proces, który się rozpo-
czyna poniżej tej temperatury, kondensacją Bosego-Einsteina (zobacz rysunek
1.3). Bozony kondensują w stanie podstawowym o pędzie ~k = 0.

1.2 Streszczenie i interpretacja w ramach me-
chaniki kwantowej

• Nierozróżnialne cząstki o całkowitym spinie (bozony) i niezerowej masie
spoczynkowej kondensują poniżej pewnej temperatury krytycznej w stanie
podstawowym o pędzie ~k = 0. Temperatura ta wyraża się dla idealnego
gazu bozonwego (tzn. pod warunkiem zaniedbywania oddziaływań pomię-
dzy atomami lub molekułami) w ustalonej objętości V przez wzór 1.7.
Cząstki w tym stanie tworzą tzw. kondensat Bosego-Einsteina.

• Ponieważ cząstki kondensatu Bosego-Einsteina są nierozróżnialne i znaj-
dują się w tym samym stanie kwantowym, to tracą one całkowicie swoją
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Rysunek 1.3: Dla temperatur T poniżej temperatury krytycznej T0 obsadze-
nie stanu podstawowego rośnie, powyżej zaś jest zero. W punkcie T0 następuje
przejście fazowe, tzw. kondensacja Bosego-Einsteina.

indywidualność i znajdują się w stanie koherencji, co oznacza, że w ra-
mach mechaniki kwantowej mogą być opisane przez tylko jedną funkcję
falową2. Zatem każda cząstka kondensatu w każdym miejscu kondensatu
ma tę samą prawdopodobność wystąpienia. Cząstki są delokalizowane.

• Kwantowomechaniczna interpretacja tego faktu może nastąpić na podsta-
wie wzoru 1.6, który możemy przepisać w następującej postaci:

ρ = 2π
(

2mkBT
h2

)3/2

· 2.31 =
2 · 2.31√

π

(2πmkBT )3/2

h3 =
2.6
λ3
dB

, (1.11)

gdzie λ3
dB = h/(2πmkBT )1/2 to długość termicznej fali De Broglie’a w

analogii do zwykłej fali materii (λdB = h/p). Wtedy widać, że z malejącą
temperaturą rośnie delokalizacja cząstki. W pewnym momencie λdB za-
czyna przerastać odległości międzyatomowe i pojedyncze cząstki stają się
nierozróżnialnymi.

• Zjawiska nadciekłości i nadprzewodnictwa stoją w ścisłym związku z kon-
densacją Bosego-Einsteina. Koherencja kondensatu zaś pozwala na ekspe-
rymenty interferencyjne oraz na budowę tzw. lasera atomowego, którego
istota polega na wyłączaniu części fali materii kondensatu i wyprowadza-
niu z pułapki, w której się kondensat znajduje, wzdłuż ustalonego kierun-
ku.

2Można pokazać, że dla takiej funkcji musi zachodzić tzw. równanie Grossa-Pitajewskiego,
którego opisanie jednak przekracza ramy niniejszej pracy.



Rozdział 2

Wytworzenie kondensatu Bosego-
Einsteina przez pułapkowanie ato-
mów

2.1 Główna idea

Ze wzoru 1.7 wynika, że do odtworzenia kondensatu Bosego-Einsteina należy w
dużej mierze zmniejszyć temperaturę i powiększyć gęstość wybranych cząstek.
Do realizowania takich wymagań opracowano różne technologie. Zwykle proces
schładzania i zagęszczania składa się z chłodzenia wstępnego w tzw. pułapce
magnetooptycznej, po czym następuje tzw. chłodzenie przez odparowanie (eva-
porative cooling). W taki sposób po raz pierwszy udało się wytworzyć kondensat
w roku 1995. Cornell i Wiemann schłodzili ok. 2000 atomów rubidu1 na tempe-
raturę mniejszą od 100 nK, po czym one stworzyły kondensat Bosego-Einsteina
przez 10 sekund. W naszym przypadku postępowanie będzie dosyć podobne:

1. W pierwszym kroku do szklanej komórki, w której panuje próżnia rzędu
10mbar, wstrzyknięta będzie drobna ilość atomów rubidu w postaci gazo-
wej. W środku tej komórki przecinają się wiązki sześciu laserów, które wraz
z niejednorodnym polem magnetycznym, stanowią tzw. pułapkę magne-
tooptyczną. Atomy są wciągane do środka komórki i zarazem się chłodzą
do temperatur rzędu kilkudziesiąt µK. Ta temperatura jest jeszcze o wiele
za wysoka do utworzenia kondensatu (cząstki posiadają jeszcze prędkośći
kilku cm/sek), ale dalsze chłodzenie w ten sposób okazuje się niemożliwe
z powodu ciągłych zderzeń z fotonami wiązek laserowych, ich absorpcją i
spontaniczną emisją, która powoduje ciągły chaotyczny ruch atomów na
małym obszarze. Dlatego musi nastąpić dalszy krok.

2. W fazie tzw. melasy optycznej natężenia wiązek laserowych oraz pola
magnetycznego będą zmniejszone. Przez to dochodzi do mniejszej ilości

1Spin elektronu w powłoce jest równy S = 1/2, spin jądra dla 87Rb I = 3/2 (dla 85Rb
I = 5/2), zatem całkowity spin 1 lub 2 (2 lub 3), więc rzeczywiście atomy rubidu są bozonami.
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zderzeń i temperatura spadnie, ale ten proces następuje kosztem słabszego
pułapkowania. W trakcie tej fazy, która trwa kilka ms, osiągamy spadek
temperatury z ok. 50 µK na ok. 10 µK.

3. W trzecim kroku światło rezonansowe będzie wyłączone i włączone będą
daleko odstrojone (od częstotliwości rezonansowej) wiązki laserowe. Przez
to otrzymamy tzw. optyczną pułapkę dipolową. Wskutek dynamiczne-
go efektu Starka (light shift) prowadzi wiązka laserowa, w której występuje
gradient natężenia (w naszym przypadku wiązka ma profil gaussowski –
gradient więc nie znika) przy odstrojeniu ku czerwieni do obniżenia po-
ziomu podstawowego atomów zależnego od tegoż gradientu, a zatem od
położenia. Tak powstała energia potencjalna kształtuje w środku wiązki
pułapkę, z której atomy znajdujące się w niej nie mogą uciekać (zakła-
dając, że ich energia kinetyczna nie przekracza głebokość pułapki). Taka
pułapka, która pracuje na podstawie sił dipolowych, z powodu charak-
teru sił jako sił zachowawczych związanych z potencjałem natomiast nie
jest w stanie hamować cząstki. Znajdujące się na zewnątrz od pułapki
atomy wprawdzie mogą być przyśpieszane do środka pułapki, ale po dru-
giej stronie znowu wylatują z niej, gdyż nie tracą w niej energii. Wskutek
tego przy przejściu z fazy melasy optycznej do fazy optycznej pułapki
dipolowej wszystkie cząstki będą tracone, które się w chwili włączenia
pułapki znajdowały poza nią. Zatem potrzebne jest dobre pułapkowanie
(skupienie cząstek w środku pułapki) i chłodzenie (wystarczające obni-
żenie ich energii kinetycznej, żeby nie mogły uciec z pułapki znowu) w
pułapce magneto-optycznej. Zważywszy na to, że chmura atomów na po-
czątku trzeciego kroku ma średnicę rzędu 1-2 mm, a pułapka wymiary
30µm× 30µm× 200µm, staje się jasno, że pomimo tego jeszcze to będzie
ogromna część cząstek, która ujdzie dalszemu pułapkowaniu i chłodzeniu.

Za pomocą optycznej pułapki przeprowadzone będzie wyżej wspomniane
chłodzenie przez odparowanie (evaporative cooling). Jego istota pole-
ga na usunięciu cząstek o najwyższych energiach z pułapki, co skutkuje po
ponownym ustawieniu równowagi termodynamicznej zmniejszeniem śred-
niej prędkości pozostałych cząstek i zatem spadkiem temperatury (ter-
malizacja). Ten proces jest realizowany przez stopniowe redukowanie głe-
bokości ścian pułapki i powtarzany kilkakrotnie, aż cząstki osiagną tem-
peraturę poniżej temperatury krytycznej (300nK) i powstaje kondensat
Bosego-Einsteina. Dalekie chłodzenie umożliwione w ten sposób jednak
prowadzi do dużego ubytku cząstek. Ostatecznie z początkowej ilości pod-
danej pułapkowaniu magneto-optycznej (ok. 109 atomów), do optycznej
pułapki dipolowej wchodzi ok. 107 atomów, a stan kondensatu osiągnie
tylko ok. 105. Proces chłodzenia jest przedstawiony w rysunku 2.1.

Obserwacja atomów kondensatu następuje w ten sposób, że lasery rezonansowe
pułapki magnetooptycznej są włączone jeszcze raz na krótką chwilę, przez co
atomy zostają wzbudzone i przy ponownej deekscytacji świecą emitując fotony.
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Rysunek 2.1: Chłodzenie przez odparowanie: W górnym rysunku przedstawio-
ny został rozkład cząstek po energiach kinetycznych w temperaturze T0 (do
uproszczenia wybrano rozkład Boltzmanna). Przez obniżenie ścianek pułapki
do głębokości Ecut = ηkBT (w diagramach wybrano η = 2 do lepszej przej-
rzystości, typowe są wartości η = 3..6) mogą wszystkie cząstki o wyższych
energiach uciekać z pułapki (obszar kreskowany). Po przejściu do stanu rów-
nowagi termodynamicznej ustawi się nowy rozkład Boltzmanna o temperaturze
T1 = 0.68 T0 < T0 (środkowy rysunek). Po ponownym ”odcięciu” najszbyszych
cząstek ustawi się rozkład o temperaturze T2 = 0.47 T0 < T1, itd. W dolnym
rysunku przedstawiono wszystkie trzy wykresy porównawczo.
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2.2 Teoria pułapek

2.2.1 Pułapka magnetooptyczna

Pułapka magnetooptyczna (Magneto Optical Trap, MOT) jest istotną częścią
układu eksperymentalnego do wytworzenia kondensatu Bosego-Einsteina przez
chłodzenie i pułapkowanie atomów. Wykorzystuje ona efekt Zeemana: rozsz-
czepienie poziomów energetycznych atomu pod wpływem pola magnetyczne-
go. Rozważamy dwupoziomowy model atomu oraz pole magnetyczne, które dla
uproszczenia będzie zależeć liniowo od położenia w kierunku z z wartością B = 0
dla z = 0. Efekt Zeemana spowoduje wtedy obniżenie lub podnoszenie energii
każdego stanu kwantowego o

∆E = gFµBmFB, (2.1)

gdzie F to całkowity moment pędu atomu, mF – rzut momentu pędu, gF – czyn-
nik Landégo atomu i µB – magneton Bohra. Ponieważ B zależy od położenia, to
zatem także ∆E. Powstaje struktura poziomów taka, jaka jest przedstawiona
w rysunku 2.2. Podczas gdy stan podstawowy ma wypadkowy moment pędu
F = 0 i zatem nie może ulec roszczepieniu (mamy tylko stan singletowy o
mF = 0), to trypletowy stan wzbudzony F ′ = 1 rozdzieli się na trzy podpozio-
my |F ′,m′F 〉 = |1,−1〉, |1, 0〉, |1, 1〉 o różnych energiach, które zależą w dodatku
od położenia z.

Pułapki magnetyczne działają na bazie siły, która wynika z wyżej opisanej
różnicy potencjału w różnych położeniach (wymagają one dużego pola), nato-
miast w pułapce magnetooptycznej dochodzą wiązki laserowe jako podstawowy
element. Te wiązki mają częstotliwość ω lekko odstrojoną ku czerwieni od czę-
stotliwości rezonansowej ω0 dla przejścia |0, 0〉 ↔ |1, 0〉 (oznaczamy δ ≡ ω−ω0).
Ponadto, wiązki są spolaryzowane kołowo – wiązka wchodząca od strony słab-
szego pola magnetycznego ma polaryzację σ+, ta od strony silniejszego zaś prze-
ciwną skrętność σ−. Z reguł wyboru wynika, że wiązka σ+ może oddziaływać
jedynie z poziomem |1, 1〉, wiązka σ− tylko z poziomem |1,−1〉. Wskutek tego
zachodzą dwa efekty:

1. Chłodzenie i spowalnianie atomów przez absorpcję fotonów o częstotli-
wości poniżej rezonansowej: Fotony mają częstotliwość ω poniżej częstotliwości
rezonansowej, ale poruszającym się w ich kierunku atomom na mocy efektu Dop-
plera wydaje się ona blisko resonansji ω′ ≈ ω0 i przez to dochodzi do absorpcji
fotonów o energii ~ω. Po absorpcji następuje spontaniczna emisja fotonów o
energii ~ω0 większej niż absorbowanej, co spowoduje utratę energii i chłodzenie
atomów. Dla atomów poruszających się w tym samym kierunku co fotony, więc
dla ”uciekających” przed nimi atomów, efekt Dopplera prowadzi do dalekiego
odstrojenia od rezonansu. W takim przypadku prawdopodobieństwo absorpcji
zatem jest o wiele mniejsze.
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Rysunek 2.2: Niejednorodne pole magnetyczne (górny rysunek) i wynikający
z niego efekt Zeemana: rozszczepienie zdegenerowanych poziomów energetycz-
nych. Takie rozszczepienie wraz z kołowo spolaryzowanym światłem laserowym
pozwala na pułapkowanie wzbudzonych atomów w punkcie z = 0. Uwaga: Oczy-
wiście powyższy rysunek nie zachowuje skali. Rozszczepienia pierwszego pozio-
mu są o wiele mniejsze niż odległość pomiędzy pierwszym i zerowym poziomem.
Źródło: [1], str. 7.

2. Pułapkowanie atomów: Z powodu wspomnianych reguł wyboru zderzenia
fotonów σ+ z atomami występują tylko, jeśli atomy się znajdują w stanie |1, 1〉.
Do rezonansu i absorpcji dochodzi w punkcie z−. Wzbudzonemu atomowi jest
przekazany pęd fotonu lasera, który go kieruje w kierunku środka pułapki, gdzie
z = 0. Po drugiej stronie środka w z+ zachodzi ten sam proces przez oddziały-
wanie wiązki σ− ze stanem |1,−1〉 i także tu wskutek absorpcji fotonu atomy
kierowane są do środka. Zatem przekaz pędu podczas absorpcji będzie kierował
atom zawsze do centrum układu, natomiast podczas następującej emisji spon-
tanicznej fotonów atom będzie doznawał odrzutu w przypadkowych kierunkach,
które się w czasie uśredniają i zatem nic nie wniosą do ostatecznego położenia.
Atom, który osiągnie środek pułapki będzie czuł tę samą siłę z lewa i z prawa i
w taki sposób w rezultacie pozostaje na miejscu.

Atomy są pułapkowane i w dodatku schłodzone, bo zmniejsza się szerokość
ich rozkładu prędkości w kierunku wiązek. Przez zastosowanie trzech par laserów
i pola magnetycznego o symetrii kwadrupolowej, co jest pokazane w 2.3, można
wkońcu osiągnąć pułapkowanie we wszystkich kierunkach w przestrzeni. Taki
układ nosi nazwę pułapki magnetooptycznej (MOT).
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Rysunek 2.3: Schemat pułapki magneto-optycznej. Trzy pary przeciwnie skie-
rowanych wiązek laserowych przecinają się we wspólnym punkcie, który le-
ży w środku niejednorodnego pola magnetycznego o symetrii kwadrupolo-
wej. Efekt Zeemana umożliwia absorpcję fotonów laserowych, przy czym prze-
kazany pęd wszystkie atomy kieruje do środka. Źródło: http://maildbs.c.u-
tokyo.ac.jp/∼torii/bec/tutorial/chapter2 1.html, 13.03.2013
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2.2.2 Optyczna pułapka dipolowa

Podczas gdy w pułapkach magnetycznych i magnetooptycznych wykorzysty-
wane jest pole magnetyczne do pułapkowania atomów, to w tzw. optycznych
pułapkach dipolowych (Optical Dipole Traps, ODT) ważną rolę odgrywa pole
elektryczne fali świetlnej i indukowany przez nie elektryczny moment dipolowy,
który się wyraża wzorem:

p = −er = αE, (2.2)

gdzie e to ładunek elementarny, r – położenie elektronu wzgłedem środka masy
atomu (lub dla wielu elektronów suma wektorowa ich położeń), α = ε0χa –
polaryzowalność, E – pole elektryczne. Energia oddziaływania dipola z polem
elektrycznym wynosi wtedy:

U =
∫ E

0
αE′ dE′ = −1

2
αE2. (2.3)

Jeśli fala świetlna propaguje się w kierunku z, możemy pole elektryczne opisać
przez E = E0 cos(ωt− kz)êx, a siłę wywieraną przez nią w kierunku z przez

Fz ≡ −
∂U

∂z
= αE

∂E

∂z
= α

(
−erx
α

)(
∂E0

∂z
cos(ωt− kz) + E0

∂

∂z
cos(ωt− kz)

)
,

Fz = −erx
(
∂E0

∂z
cos(ωt− kz) + kE0 sin(ωt− kz)

)
. (2.4)

Obliczenie −erx nastąpi w ramach mechaniki kwantowej. Rozważamy w tym ce-
lu znowu układ dwupoziomowy jak w poprzednim rozdziale. Wtedy rozwiązanie
równania Schrödingera

i~
∂Ψ
∂t

= (H0 +HI(t))Ψ, (2.5)

gdzie H0 opisuje niezaburzone (zwykłe) poziomy energetyczne tak, że część
przestrzenna ψn (n = 1, 2) funkcji falowej n-tego poziomu (Ψn(r, t) = ψn(r)
e−iEnt/~) jest funkcją własną H0 (H0ψn(r) = Enψn(r)), i HI(t) = er·E0 cos(ωt)
to operator zaburzenia wynikającego z oddziaływania atomu z oscylującym po-
lem elektrycznym, ma następującą postać:

Ψ(r, t) = c1(t)ψ1e
−iω1t + c2(t)ψ2e

−iω2t, (2.6)

gdzie z kolei ω1 = E1/~, ω2 = E2/~ i c1, c2 to współczynniki opisujące populacje
poziomów (|c1|2 + |c2|2 = 1 z warunku normalizacji). Teraz możemy obliczyć
wartość momentu dipolowego −erx(t):

−erx(t) = −
∫

Ψ†(t)er′xΨ(t)d3r′ = −e(c∗2c1X21e
iω0t + c∗1c2X12e

iω0t), (2.7)
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gdzie ω0 = (E2 − E1)/~ i X12 =
∫
ψ∗1(r)rxψ2(r)d3r = X∗21. Zakładając rzeczy-

wistość X12 i wprowadzając nową zmienną, odstrojenie δ = ω − ω0, możemy
wykonać kolejne przekształcenia:

−erx = −eX12(c∗2c1e
iω0t + c∗1c2e

−iω0t),

−erx = −eX12(c∗2c1e
−iδteiω0t+iδt + c∗1c2e

+iδte−iω0t−iδt),

−erx = −eX12(c∗2c1e
−iδteiωt + c∗1c2e

+iδte−iωt),

−erx = −eX12{(c∗2c1e−iδt + c∗1c2e
+iδt)︸ ︷︷ ︸

u

cosωt+ i (c∗2c1e
−iδt − c∗1c2e+iδt)︸ ︷︷ ︸

−v

sinωt}.

Ostatecznie otrzymamy:

−erx = −eX12(u cosωt− v sinωt), (2.8)

gdzie zdefiniowaliśmy:

u = c∗2c1e
−iδt + c∗1c2e

+iδt, (2.9)

v = −(c∗2c1e
−iδt − c∗1c2e+iδt). (2.10)

Nowe zmienne u i v są składowymi tzw. wektora Blocha. Ich konkretną postać
podają optyczne równania Blocha. Można je znaleźć w literaturze, np. [3], str.
137. Otrzymuje się te zależności dla u i v wstawiając Ψ z 2.6 do równania
Schrödingera 2.5. Tak otrzymane równania

iċ1 = Ω cosωt e−iω0tc2 =
Ω
2

(eiωt + e−ωt)e−iω0tc2 =
Ω
2

(
ei(ω−ω0)t + ei(ω+ω0)t

)
c2,

iċ2 = Ω∗ cosωt eiω0tc1 = . . . =
Ω∗

2

(
ei(ω+ω0)t + e−i(ω−ω0)t

)
c1,

gdzie

Ω = (e/~)
∫
ψ∗1(r)rx|E0|ψ2(r)d3r = (e/~)X12|E0| (2.11)

nazywamy częstotliwością Rabi’ego (przyjęliśmy, że amplituda pola na małej
odległości r się nie zmienia), mogą być uproszczone w przypadku, gdy ω ≈ ω0

(przybliżenie fali rotującej). Wtedy term, gdzie występuje ω+ω0 ∼ 2ω0, szybko
oscyluje, uśrednia się do zera w każdym wyobrażalnym czasie oddziaływania i
może być zaniedbywane. Mamy zatem dalej:

iċ1 =
Ω
2
ei(ω−ω0)tc2 =

Ω
2
eiδtc2, (2.12)

iċ2 =
Ω∗

2
e−i(ω−ω0)tc1 =

Ω∗

2
e−iδtc1. (2.13)
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Korzystając z tych dwóch równań i rozwiązując ten układ równań różniczkowych
można znaleźć u i v. Uzwględniając spontaniczną emisję przez człon tłumiający
dla populacji górnego poziomu d|c2|2/dt = −Γ|c2|2 +vΩ/2 otrzymamy równania
Blocha dla u i v:

u =
Ωδ

δ2 + Ω2/2 + Γ2/4
, (2.14)

v =
ΩΓ/2

δ2 + Ω2/2 + Γ2/4
. (2.15)

Wreszcie wracamy do równania 2.4. Wstawiamy do niego otrzymany wynik z
2.8 i uśredniamy po czasie:

F̄z =
−eX12

2

(
u
∂E0

∂z
− vE0k

)
. (2.16)

Rozpisując u i v jawnie za pomocą równań 2.14 i 2.15 i wyrażając E0 przez Ω
na podstawie 2.11 mamy ostatecznie:

F̄z =
−eX12

2

(
u~
eX12

∂Ω
∂z
− vkΩ~
eX12

)
,

F̄z = −~δ
2

Ω
δ2 + Ω2/2 + Γ2/4

∂Ω
∂z︸ ︷︷ ︸

Fdip

+
~kΓ

2
Ω2/2

δ2 + Ω2/2 + Γ2/4︸ ︷︷ ︸
Fscatt

. (2.17)

Drugi wyraz stanowi siłę związaną z absorpcją fotonów i przekazanym przez
nie pędem, podobnie do sił absorpcyjnych, które wykorzystaliśmy w pułapce
magnetooptycznej. Dla nas teraz istotny jest pierwszy term. Ta siła odpowiada
za tzw. dynamiczny efekt Starka (AC Stark efect, light shift). Rozważmy przy-
padek, kiedy δ >> Γ (odstrojenie >> szerokość naturalna poziomu), ale jednak
nie takie duże, że przybliżenie fali rotującej, z którego korzystaliśmy w naszym
wyprowadzeniu, które prowadzi do równań 2.12 i 2.13 stałoby się niemożliwe.
Pułapkę z laserem o takim odstrojeniu nazywamy FORT (Far Off Resonance
Trap). Dla odpowiednio dobranego δ siła absorpcyjna jest mała względem siły
dipolowej, bo spada ona kwadratowo ze wzrostem odstrojenia (Fscatt ∼ δ−2), ta
druga natomiast tylko liniowo (Fdip ∼ δ−1). Taką relację pomiędzy siłami żada-
my, ponieważ duża absorpcja spowodowałaby podgrzewanie atomów. Dla siły
dipolowej zachodzi w takim przypadku następująjące przybliżenie (zakładamy
jeszcze δ >> Ω):

Fdip ≈ −
~δ
2

Ω
δ2

∂Ω
∂z

= − ∂

∂z

(
~Ω2

4δ

)
. (2.18)

Jak łatwo zauważyć, ta siła jest siłą zachowawczą związaną z potencjałem
U = ~Ω2/(4δ), który dla odstrojenia ku czerwieni (δ < 0) obniża poziom pod-
stawowy, jeśli mamy wiązkę, która posiada gradient natężenia (Ω2 ∼ |E0|2 ∼ I).
W naszym przypadku wiązka posiada profil gaussowski i formuje w ten sposób
pułapkę dla atomów, która została przedstawiona w rysunku 2.4.
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Rysunek 2.4: Dynamiczny efekt Starka (light shift): pod wpływem fali świetl-
nej w wyniku przyłożonego przez nią pola elektrycznego powstaje obniżenie w
poziomie podstawowym zależne od gradientu natęzenia wiązki. W tak utworzo-
nej pułapce mogą być trzymane chłodzone atomy. Dla wzbudzonych atomów
zachodzi odwrotny efekt – przy najwyższym gradiencie powstaje maksymalne
podnoszenie poziomu. Takie atomy są wyrzucone z pułapki. Źródło: [3], str. 201.

Typowe lasery, które wchodzą do akcji w pułapkach typu FORT, mają np.
długości fali λ = 1064nm (Nd-YAG-laser) lub (w naszym przypadku) λ =
1560nm (laser włóknowy). Lasery CO2 wchodzą do akcji w pułapkach typu
QUEST (QUasi ElectroStatic Trap). Taki laser cechuje się bardzo dalekim od-
strojeniem (λ = 10600nm). Dla atomów rubidu 87Rb, które mają rezonansową
długość λD2 = 780nm, to jest prawie 14 razy większa wartość. Fizyka takich
pułapek już nie pozwala na przybliżenie fali rotującej przyjęte w równaniach
2.12 i 2.13. Tu polaryzacja atomu podąża za polem elektrycznym prawie bez
przesunięcia fazowego, dlatego ona jest nazywana kwazi-elektrostatyczną.

W następnym rozdziale zapoznamy się z laserem włóknowym długości λ =
1560nm, który będzie używany w naszym układzie eksperymentalnym do utwo-
rzenia pułapki typu FORT.



Rozdział 3

Budowa i działanie lasera do optycz-
nej pułapki dipolowej

W tym rozdziale będziemy omawiać laser, który wchodzi do akcji w optycznej
pułapce dipolowej FORT. Do orientacji i przekonania się o stosowności wybo-
ru lasera, który powinien być daleko odstrojony od rezonansu dla atomów w
pułapce, wydaje się nam przydatne krótkie przedstawienie struktury poziomów
energetycznych atomów, które będziemy chcieli pułapkować, atomów rubidu, a
w szczególności atomów izotopu 87Rb, które stanowią 27,8% atomów w natu-
ralnej mieszaninie (jaką też mamy w aparaturze próżniowej).

3.1 Struktura poziomów energetycznych atomów
rubidu

Rubid jest metalem alkalicznym i w stanie podstawowym ma konfigurację elek-
tronową 1s22s22p63s23p64s23d104p65s1. Pierwsze 36 elektronów tworzy zamknię-
ty kadłub elektronowy (zapełnione powłoki są silnie związane do jądra, mają
symetrię sferyczną i całkowity moment pędu równy zeru). Pojedynczy elektron
walencyjny na poziomie 5s natomiast jest słabo związany, odległy od nich i widzi
pozostałe elektrony wraz z jądrem jako jeden ladunek +e. Wtedy w wielu przy-
padkach atom w obliczeniach może być podobnie traktowany jak atom wodoru,
przy czym zaniedbujemy wewnętrzne elektrony i uwzględniamy tylko przejścia
elektronowe, gdzie główna liczba kwantowa n  5.

Przechodzimy do analizy pędów i z nimi związanych podpoziomów: Całko-
wity moment pędu atomu składa się z momentu pędu powłoki i z momentu
pędu jądra: F = J+ I. Moment pędu jądra ma wartość |I| =

√
I(I + 1)~, gdzie

dla atomów rubidu I wynosi: I = 3/2. Moment powłoki składa się z orbitalnego
momentu pędu i ze spinu: J = L+ S, przy czym S = 1/2 dla elektronów.

Dla stanu podstawowego mamy L = 0. Ponieważ |L−S| ¬ J ¬ L+S, to
jedyną możliwościa na wynikający pęd powłoki jest J = 1/2. Liczba kwantowa
całkowitego momentu pędu F otrzymamy przez warunek |J − I| ¬ F ¬ J + I.
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Mamy J = 1/2, I = 3/2, a zatem w stanie podstawowym F = 1 lub F = 2.
Stan podstawowy 52S1/2 przez strukturę nadsubtelną rozszczepiony jest na dwa
podpodziomy.

Dla wzbudzonego stanu L = 1 otrzymamy:

L = 1, S =
1
2

J : |L− S| ¬ J ¬ L+ S ⇒ J =
1
2
,

3
2

a) J =
1
2
, I =

3
2

F : |J − I| ¬ F ¬ J + I ⇒ F = 1, 2

b) J =
3
2
, I =

3
2

F : |J − I| ¬ F ¬ J + I ⇒ F = 0, 1, 2, 3.

Mamy zatem dwa stany wzbudzone o L = 1, przy czym stan 52P1/2 jest rozsz-
czepiony na kolejne dwa podpoziomy, stan 52P3/2 zaś na cztery podpoziomy.

W związku z naszym eksperymentem interesują nas te dwa możliwe przejścia
pomiędzy powyżej wspomnianymi stanami: tzw. linia D1 (52S1/2 ↔ 52P1/2) oraz
linia D2 (52S1/2 ↔ 52P3/2). Z rysunku 3.1 odczytamy namiary tych przejść:
linia D1 ma długość fali 795nm (co odpowiada częstotliwości 377THz), linia
D2 780nm (384THz). Lasery w pułapce MOT będą pracować na przejściu D2

pomiędzy F = 2 w stanie podstawowym i F ′ = 3 w stanie wzbudzonym z
następujących powodów:

• Przejście D1 : F = 2↔ F ′ = 2 byłoby możliwe, ale wzbudzony atom może
spaść z powrotem tak samo do F = 1 zamiast F = 2, gdzie już nie można
będzie go chwycać laserem.

• Podobnie będzie przy nieprzydatnym wyborze F ′ dla przejścia D2. Dla
F ′ = 3 jednak z reguł wyboru wzbudzony atom może spaść jedynie do
F = 2 i mamy wtedy tzw. przejście cykliczne (przejście zamknięte).

W praktyce okazuje się, że laser pracujący pomiędzy poziomami F = 2 stanu
podstawowego 52S1/2 i F ′ = 3 stanu wzbudzonego 52P3/2 nie działa idealnie,
ale z pewnym prawdopodobieństwem wzbudza też atomy do stanu F ′ = 2. To
dotyczy w przybliżeniu co tysięcznego atomu. Stąd jednak mogą też wracać
atomy do stanu podstawowego, gdzie F = 1. Dlatego dodatkowo pracuje laser
repompujący atomy z F = 1 do F ′ = 1 lub F ′ = 2 (przejście do F ′ = 3 jest
zabronione), by minimalizować ubytek cząstek w ten sposób.

Wracając do lasera, którego będziemy używać w optycznie pułapce dipo-
lowej, przekonamy się, że przez nas wybrana długość fali dla takiego lasera
(λ=1560nm), jest dosyć daleko odstrojona od powyżej podanych rezonansów.
Przejdźmy teraz do realizowania takiego lasera, omawiajając najpierw, na czym
polega idea tego niezbędnego narzędzia.
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3.2 Idea lasera

Jeśli atomy się znajdują w stanie wzbudzonym (nazwijmy go L2), występuje
spontaniczna emisja fotonów wskutek oddziaływania atomów z polem próż-
ni i ich deekscytacji do stanu podstawowego L1. Ta emisja jest związana ze
skończonym czasem życia i naturalną szerokością poziomów wzbudzonych. Fazy
emitowanych fal świetlnych są przypadkowe.

W obecności pola elektromagnetycznego (różnego od pola próżni) może wy-
stąpić emisja indukowana (stymulowana, wymuszona) wtedy, kiedy foton o ener-
gii równej energii przejścia L2 ↔ L1 oddziałuje z atomem w L2. Wtedy atom
wraca do stanu podstawowego i emituje foton, który posiada tę samą energię i
fazę jak foton inicjujący ten proces. W taki sposób powstaje światło spójne.

Równocześnie do indukowanej emisji fotonów funkcjonuje proces indukowa-
nej absorpcji przez oddziaływanie fotonów z atomami w stanie podstawowym
L1. W takim przypadku atom pochłaniając inicjujący foton jest wzbudzony do
stanu L2.

Żeby otrzymać informację o stosunku emisji i absorpcji wyprowadzamy pro-
sty wzór stosując model Einsteina.

1. Według Einsteina szybskość wzrostu liczby fotonów wskutek emisji in-
dukowanej jest proporcjonalna do gęstości energii pola promieniowania
u(ω, T ), albo upraszczając, do liczby fotonów n, oraz do liczby obsadzeń
N2 poziomu wzbudzonego. Mamy wtedy:

dN21 = WN2n dt, (3.1)

gdzie W jest prawdopodobieństwem przejścia ze stanu L2 do L1 na sekun-
dę.

2. Analogicznie wzmiana liczby fotonów wskutek absorpcji (indukowanej)
jest proporcjonalna do n oraz do liczby obsadzeń – tym razem oczywiście
poziomu podstawowego N1, przy czym piszemy minus, ponieważ liczba
fotonów się redukuje przez absorpcję:

dN12 = −WN1n dt. (3.2)

3. Do uwzględnienia pozostaje jeszcze wzrost fotonów przez emisję sponta-
niczną. Jest ona niezależna od liczby już istniejących fotonów, ale propor-
cjonalna do liczby obsadzeń poziomu wzbudzonego:

dN ′21 = W ′N2 dt. (3.3)

Z powyższych trzech równań ostatecznie otrzymamy wzór na całkowitą zmianę
liczby fotonów w czasie:

dn

dt
=
dN21

dt
+
dN ′21

dt
+
dN12

dt
= W (N2 −N1)n+W ′N2. (3.4)
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Rysunek 3.2: Możliwe procesy w atomach pod wpływem pola elektromagne-
tycznego. W obecności pola elektromagnetycznego o odpowiedniej częstotli-
wości (rezonansowej do częstotliwości przejścia pomiędzy poziomem podsta-
wowym o energii E0 i poziomem wzbudzonym o energii Ex) dochodzi do a)
indukowanej absorpcji fotonów pola i ekscytacji atomów do stanu o energii
Ex. Fotony mogą też spowodować deekscytację atomów wzbudzonych wymu-
szając emisję fotonu o równej fazie i częstotliwości – obraz c). Jeśli na atom
działa tylko pole próżni dochodzi jedynie do b) emisji spontanicznej. Źródło:
http://aneksy.pwn.pl/podstawy fizyki/?id=795, 20.03.2013.

Później jeszcze będziemy rozwijać ten wzór, natomiast na razie będziemy in-
terpretować otrzymany wynik nawiązując do idei laser. Pod pojęciem ”LASER”
(z angielskiego: ”Light Ampiflication by Stimulated Emission of Radation”) ro-
zumiemy źródło światła, w którym dominuje emisja indukowana. Światło się
więc cechuje wysokim stopniem koherencji (spójności) fal pod względem czaso-
wym, jak i przestrzennym. Spójność czasowa polega na wysokim stopniu mono-
chromatyczności (można osiągnąć szerokości linii ∆ν ∼ 10Hz tak, że dla światła
widzialnego względna szerokość linii wynosi ∆ν/ν . 10−15), co oznacza nic in-
nego niż to, że długość jednego ciągu falowego jest bardzo duża (aż do 300000km,
podczas gdy światło konwencyjne ma długość koherencji rzędu jednego metra).
Spójność przestrzenna oznacza duże skupienie światła, które ograniczone jest
praktycznie tylko efektami dyfrakcyjnymi na oknie wyjściowym lasera.

Wiedząc o potrzebie dominacji emisji indukowanej, możemy dwa warunki
otrzymać z równania 3.4, które muszą być zrealizowane w budowaniu lasera.
Po pierwsze, należy jak najwięcej zredukować emisję spontaniczną względem
indukowanej, ponieważ przeszkadza ona koherencji światła. Drugi ważny waru-
nek to nadwaga emisji nad absorpcją, żeby dn/dt > 0. Do tego jest potrzebna
tzw. inwersja obsadzeń stanu wzbudzonego i podstawowego tak, że N2 > N1.
Praktycznym realizowaniem tych warunków zajmujemy się w następnych dwóch
podrozdziałach na przykładzie laserów, które wykorzystują proces pompowania
optycznego.
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3.3 Inwersja obsadzeń przez pompowanie optyzc-
ne

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów, żeby osiągnąć inwersję obsadzeń,
jest tzw. pompowanie optyczne. Omówimy ten mechanizm od razu na przykła-
dzie układu trójpoziomowego atomów erbu1. Z takim układem będziemy się
spotykać w naszym laserze włóknowym. Układ ten został przedstawiony w ry-
sunku 3.3.

Rysunek 3.3: Poziomy energetyczne lasera działającego na podstawie atomów
erbu. Jako stan, do którego atomy są pompowane ze stanu podstawowego, cho-
dzą w rachubę L2 a) o długości λ = 1480nm lub (jak w naszym przypadku)
L2 b) o długości λ = 980nm. Pompowanie jest realizowane przez laser diodowy.
Modele dla obu długości są popularne i łatwo osiągalne. Ze stanów L2 wzbu-
dzone atomy dostają się w szybkim przejściu do poziomu L1. Przejście L1 → L0

jest tzw. przejściem laserowym. Źródło: [8], str. 406.

Pod pojęciem pompowania optycznego rozumiemy ekscytację atomów do
pewnego stanu wzbudzonego L2 przez naświetlenie ich światłem o odpowiedniej
częstotliwości (do tego może służyć lampa błyskowa, jak w przypadku lasera
rubinowego, albo, jak w naszym przypadku inny laser, np. laser diodowy) i ab-
sorpcję fotonów tego światła. Jeśli wskutek tego atom zaczyna emitować światło
o większej długości fali niż tej, którą go naświetlaliśmy, dowiemy się, że pomię-
dzy poziomem podstawowym L0 i stanem wzbudzonym L2 musi jeszcze zaistnieć
dalszy stan L1. Emitowane światło wynika z emisji spontanicznej (fluorescencji)

1Okazuje się, że w praktyce łatwiejsze do realizowania są lasery na podstawie układu
czteropoziomowego. Ograniczymy się tu jednak do typu stosowanego w naszym eksperymencie.
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wychodzącej z tego poziomu L1, przez który wracają atomy pierwotnie wzbu-
dzone do stanu L2 do stanu podstawowego.

Taki układ może być wykorzystany do inwersji obsadzeń, jeśli się uda pompo-
wać ponad połowę populacji stanu podstawowego do stanu L2. Idealne warunki
panują, jeśli stan L2 ma krótki czas życia i szybko się rozpada, przy czym ato-
my w przejściu bezpromienistym przechodzą do stanu L1, który z kolei powinien
mieć długi czas życia, żeby emisja spontaniczna była mała. W takiej sytuacji
otrzymuje się inwersję obsadzeń pomiędzy poziomem L1 i L0 i wskutek emi-
sji indukowanej możemy osiągnąć światło spójne. Przejście pomiędzy oboma
stanami wtedy nazywamy przejściem laserowym.

Przyjrzymy się bliżej realizowaniu tego procesu wracając do równania 3.4.
W praktyce musimy uwzględnić jeszcze stratę fotonów (są to fotony, które się
po pewnym czasie życia w laserze t0 wydostają z niego). Wprowadzamy zatem
dodatkowy człon −n/t0. Nasze równanie ma teraz postać:

dn

dt
= W (N1 −N0)n+W ′N1 −

n

t0
, (3.5)

gdzie parametry są zdefiniowane jak we wzorze 3.4, przy czym jedynie dopaso-
waliśmy wskaźniki naszych populacji. Einstein pokazał w swoim wyprowadzeniu
wzoru Plancka, że prawdopodowieństwo przejścia na jednostkę czasu musi wy-
nosić:

W =
2π

V D(ω)∆ω · τ
, (3.6)

gdzie V jest objętością ośrodka czynnego lasera (zdefiniujemy to pojęcie do-
kładnie w następnym podrozdziale), ω – częstością (kołową) przejścia, ∆ω –
szerokość linii przejścia, τ – czasem życia poziomu wzbudzonego L1, a D(ω) –
gęstością fal stojących w objętości V podaną przez:

D(ω) =
2ω2

πc3
. (3.7)

Warunkiem na istnienie lasera, jak się już dowiedziliśmy, jest wzrastająca w
czasie liczba fotonów, żeby wywołać tzw. lawinę fotonów. Ponieważ w promie-
niowaniu laserowym fotony emisji spontanicznej nie biorą udziału (nie posiadają
one koherencji i prowadzą tylko do szumów), opuszczamy wyraz W ′N2 we wzo-
rze 3.5. Mamy wtedy:

dn

dt
= W (N1 −N0)n− n

t0
> 0,

N1 −N0 >
1

Wt0
,

N1 −N0 >
VD(ω)∆ω · τ

2πt0
,

N1 −N0 >
V 2ω2∆ω · τ

2π2c3t0
.
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Ostatecznie otrzymamy warunek akcji laserowej :

N1 −N0

V
>
ω2∆ω · τ
π2c3t0

. (3.8)

Ten wzór podaje wielkości, od których zależy potrzebna moc pompowania optycz-
nego. Stąd widać, że im większa częstotliwość przejścia laserowego i im więk-
sza szerokość linii przejścia, tym większa będzie potrzebna moc pompowania i
trudniej jej realizowanie. Parametr t0 zależy od jakości rezonatora, którym się
zajmujemy w następnym podrozdziale.

3.4 Ogólna budowa lasera

Wykorzystując powyższy sposób na wytworzenie inwersji obsadzeń przez pom-
powanie optyczne możemy zbudować laser. Materiał zawierający atomy, które
skłaniamy do emisji fotonów zgodnych co do kierunku, częstotliwości, fazy i
polaryzacji, nazywamy ośrodkiem czynnym. Pompowanie wzbudza te atomy do
wyższych poziomów, skąd wracają do stanu podstawowego emitując pożądane
światło laserowe, jak to przedstawiliśmy w poprzednim podrozdziale. Ośrodek
czynny działa jak wzmacniacz. Pojedynczy foton o częstotliwości przejścia lase-
rowego wywołuje całą lawinę fotonów.

Do stabilizacji emisji o określonej częstotliwości ośrodek znajduje się zwy-
kle w tzw. rezonatorze optycznym, który stanowią dwa zwierciadła (w najogól-
niejszym sensie) na obu końcach ośrodka. Ogólny schemat takiego lasera jest
przedstawiony w rysunku 3.4.

Rysunek 3.4: Ogólny schemat lasera: pompując energię do ośrodka czynnego
wytworzymy tam inwersję obsadzeń, która jest warunkiem na emitowanie świa-
tła laserowego. Przez wymuszoną indukcję powstające fotony odbijają się wiele
razy na zwierciadłach rezonatora i przelatując po ośrodku czynnym wymuszają
emisję dalszych fotonów. Część fotonów jest jako wiązka laserowa przepuszczana
przez jedno z luster na zewnątrz. Źródło: [4b], str. 416.
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Rezonator jest istotnym częścią prawie każdego lasera spełniającą różne
funkcje. Rezonator nadaje ośrodkowi czynnemu długość optyczną L. Fale o
długościach λ takich, że całkowita krotność połowicznej długości się mieści w
długości optycznej (L = kλ/2, k ∈ N) stworzą fale stojące i są wzmacniane.
Fotony o takich częstościach odbijają się wielokrotnie na zwierciadłach, przela-
tują zatem wielokrotnie przez ośrodek czynny i wywołują wiele nowych emisji.
Światło o innych częstotliwościach wygasi wskutek destruktywnej interferencji.
Rezonator ustala poza tym kierunek, w którym się poruszają fotony uczestni-
czące w akcji laserowej. Laser zaczyna działać dopiero powyżej pewnej mocy
progowej (rysunek 3.5, kiedy wzmacnianie zaczyna przeważać straty takie jak
przez spontaniczną emisję i niedoskonałość luster oraz przez tę część fotonów,
którą wyprowadzamy jako wiązkę laserową przez jedno z luster na zewnątrz
rezonatora.

Rysunek 3.5: Przebieg emisji lasera jednomodowego. Zależność mocy emisji (w
jednym modzie) od mocy pompowania. Poniżej progu, tzn. poniżej krytycznej
mocy pompowania, światło składa się z generowanych spontanicznie ciągów falo-
wych (”szum”). Aktywność laserowa zaczyna się dopiero powyżej progu. Źródło:
[4b], str. 422.
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3.5 Zasada działania lasera włóknowego

W przypadku lasera włóknowego o długości fali λ = 1, 5µm, ośrodkiem czynnym
jest rdzeń światłowódu (stąd też nazwa laser światłowodowy) ze szkła kwarcowe-
go (SiO2) z domieszką erbu. Koncentracja jonów erbu Er3+ wynosi ok. 35 ppm.
Duża długość światłowodu umożliwia duże wzmocnienia. Pompowanie optycz-
ne następuje za pomocą lasera półprzewodnikowego (w naszym przypadku) o
długości λ = 980nm i na podstawie poziomów energetycznych erbu, jak to było
przedstawione w rysunku 3.3 i omówione w podrozdziale 3.3.

Rezonator jest realizowany przez siatki lub zwierciadła Bragga (Distributed
Bragg reflectors), które się znajdują na obu końcach światłowodu. Takie zwier-
ciadło funkcjonuje na bazie prawa Bragga. Jest ono reflektorem utworzonym z
kilku warstw o naprzemiennie różnym współczynniku załamiania (rysunek 3.6).
Warstwy te są grawerowane do światłowodu za pomocą lasera ultrafioletowego.
Na każdej ich granicy część fal przychodzących jest odbita i dla określonej przez
współczynniki załamania i grubość warstw częstotliwości odbite fale interferują
konstruktywnie. Zakres tych fal zwany jest fotoniczną przerwą wzbronioną, po-
nieważ nie mogą one przechodzić przez siatkę. Inne częstotliwości natomiast są
całkowicie przepuszczane. W ten sposób powstaje tzw. selektywne zwierciadło
optyczne, które nam służy jako rezonator dla określonej częstotliwości.

Rysunek 3.6: Światłowód ze siatką Bragga, tj. sekwencją warstw o różnych od
siebie współczynnikach załamania n2 i n3, okresowości Λ i całkowitej długości
1-10mm. Długość fali odbitej wynosi λB = (n2+n3)Λ. Zależy ona jednak od tem-
peratury. Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiber Bragg Gra-
ting.svg, 22.03.2013.

Możliwy schemat budowy lasera włóknowego jest przedstawiony w rysunku
3.7. W nim światło pompujące wprowadzone jest do ośrodka czynnego przez
jedną ze siatek Bragga. W laserze, którego używamy do optycznej pułapki
dipolowej, omówionym w następnym podrozdziale, znajduje się na tym miej-
scu kryształ piezoelektryczny, który umożliwia dokładniejsze dostrojenie lasera
przez zmianę długości optycznej rezonatora. Światło od diody laserowej wte-
dy wprowadzone jest do światłowodu za pomocą sprzęgacza, tzw. WDM (wa-
velength division multiplexer). Schemat takiego sposobu wprowadzenia wiązki
pompującej zobaczymy później omawiając wzmacniacz EDFA (rysunek 3.9).

Lasery włóknowe cechują się niezwykłymi własnościami: posiadają bardzo
wysoką jakość strumienia (M2 < 1, 1), tzn. bardzo małą rozbieżność wiązki. Są
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Rysunek 3.7: Laser włóknowy: Światło z diody laserowej optycznie pompuje
jony erbu znajdujące się w rdzeni światłowodu, w wyniku czego powstaje in-
wersja obsadzeń, która umożliwia akcę laserową. Emitowane fotony w drodze
do końców światłowodu na jego dużej długości indukują emisję wielu innych fo-
tonów. Na końcach światłowodu znajdują się tzw. siatki Bragga, które odbijają
fotony o odpowiedniej częstotliwości i zatem spełniają funkcję rezonatora. Przez
jedną z siatek wiązka laserowa jest wyprowadzona. Często następuje drugi sto-
pień laserowy, w którym wiązka jest dodatkowo wzmacniana. Rysunek sporzą-
dzony na podstawie http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiberlaser1.png,
22.03.2013.

bardzo wydajne, stabilne pod względem częstotliwości i mocy i mają bardzo
wytrzymałą budowlę przez brak części mechanicznych tak, że nawet wchodzą
do akcji w rakietach pod ekstremalnymi warunkami.
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3.6 Laser włóknowy firmy KEOPSYS

Laser firmy KEOPSYS (model: KPS-KILAS-COOL-1560-15-PM-CO) o długo-
ści fali 1560 nm i ostatecznej mocy wyjściowej (maksymalnej) 15 W składa się
z dwóch lub trzech stopni laserowych (dokładny plan budowy nie jest opubliko-
wany przez wytworcę):

• Pierwszą część stanowi tzw. Basic Module – laser SEED. To jest laser o
nazwie ”Koheras BasiK E15” firmy NKT Photonics, laser światłowodowy,
działający w ten sposób, jak to opisaliśmy w poprzednim podrozdziale.
Ten typ jest produkowany dla długości fali z przedziału 1535 do 1585nm,
przy czym nasz model został wykonany do realizowania 1560 nm. Laser
posiada tylko niską moc (40 mW), ale za to ma bardzo dobre własności:
Światłowód jednomodowy gwarantuje przepuszczanie tylko jednej często-
tliwości. Laser cechuje się bardzo niskim szumem fazowym wywołanym
przez spontaniczną emisję fotonów. Szerokość linii emitowanej jest mniej-
sza od 10kHz. Laser pracuje bardzo stabilnie: zmiany częstotliwości w
ciągu godziny są nie większe od 20 MHz (na 192 THz - to stosunek 10−7).
Częstotliwość może być w dodatku uregulowana dwoma sposobami:

– Za pomocą regulacji temperatury (działającej przy temperaturze po-
kojowej) można przestroić laser w przedziale 1 nm co do dziesiątych
nm (to odpowiada zgrubnemu strojeniu częstotliwości w krokach 20
GHz).

– Jeszcze dokładniejsze dostrojenie umożliwia kryształ piezoelektrycz-
ny, który zmienia długość optyczną rezonatora. Przedział przestroje-
nia za jego pomocą przez wytwórcę podany jest jako > 22pm. Można
ustawić długość fali co do tysięcznych nm (to odpowiada precyzyjne-
mu strojeniu częstotliwości w krokach 200 MHz).

Wykresy takich dostrojeń sporządzone przez producenta znajdują się w
załączniku A.

Rysunek 3.8: Laser włóknowy firmy KEOPSYS z przyłączonym kolimatorem.
Źródło: http://www2.if.uj.edu.pl/ATOMIN/photogallery.php?photo id=283,
22.03.2013.
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Światło powstające w laserze jest polaryzowane liniowo i polaryzacja jego
jest zachowana też na zewnątrz lasera przez wyjście typu PM. (Wbudując
laser do naszego układu laserowego, okazał się, że kolimator na wyjściu
musiał być obrócony o 90◦ stopni, ponieważ modulator akusto-optyczny
(AOM), do którego potem wprowadzamy wiązkę, też wymaga określonego
kierunku polaryzacji, właśnie pionowej względem pierwotnej polaryzacji
wiązki laserowej.) Dalsze parametry można znaleźć w załącznikach A i B.

• Drugim (i, jeśli istnieje, trzecim) modułem lasera jest wzmacniacz typu
EDFA (erbium-doped fiber amplifier). Ten wzmacniacz światłowodowy
pracuje na tej samej zasadzie, jak laser światłowodowy - na bazie trzypo-
ziomowego układu atomów erbu, które stanowią w postaci jonowej Er3+

domieszkę w środku światłowodu ze szkła kwarcowego. Znacząca różnica
do lasera w pierwszym module polega na opuszczeniu rezonatora. Wzmac-
nianie tu następuje przez dodatkowe pompowanie optyczne, przy czym
wzmocnienie zależy od mocy pompy optycznej (lub pomp optycznych) i
długości aktywnego światłowodu. Schemat takiego wzmacniacza przedsta-
wiony jest w rysunku 3.9.

Wiązkę wychodzącą z lasera po wzmacniacniu w kilkunastumetrowym świa-
tłowodzie i przechodzeniu przez izolator optyczny osiągnie moc aż do 15 W.
Charakteryzację wiązki, o której będzie mowa w następnym podrozdziale, prze-
prowadziliśmy z powodów technicznych (moc dopuszczalna w detektorach) i z
powodów bezpieczeństwa na niskiej mocy, mało powyżej krytycznej mocy, na
której laser zaczyna pracować. Na takiej mocy laser może być jeszcze nieco nie-
stabilny i mieć gorsze własności, ale nie przeszkadza to istotnie przeprowadzaniu
pomiarów na nim.

Rysunek 3.9: Wzmacniacz światłowodowy typu EDFA: Po lewej stronie
wchodzi wiązka o długości λS z lasera włóknowego do światłówodu, w
którym nastąpi wzmocnienie. Za to wzmocnienie odpowiedzialna jest moc
(umożliwiająca inwersję obsadzeń i emisję wymuszoną), którą pompujemy
w układ, dzięki której światłowód staje się aktywnym. Pompy stanowią
lasery diodowe, które połaczone są z układem przez sprzęgaczy WDM.
Ostateczna wiązka wychodzi przez elementy wyłączające szum od pomp
oraz od emisji spontanicznej (izolator i filtr optyczny) na zewnątrz. Źró-
dło: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=TTS Modu%C5%82 11,
22.03.2013.
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3.7 Charakteryzacja wiązki lasera KEOPSYS

Bardzo istotną rzeczą do realizowania optycznej pułapki dipolowej jest właściwy
kształt wiązki, od którego bowiem też zależy kształt pułapki. Producent poda-
je profil gaussowski (TEM 00). Jednak należało to sprawdzić. Do tego służył
nam układ przedstawiony w rysunku 3.10. Miernikiem mocy, którym chcieliśmy
badać wiązkę, jest detektor pracujący na podstawie półprzewodnika Ge, który
ma zakres pomiarowy od 800 do 1800 nm. Detektory na podstawie krzemu (Si)
nie nadają się, ponieważ nie sięgają aż tak daleko do podczerwieni. Z powodu
dużej czułości detektora Ge można było do niego wprowadzić tylko małe mo-
cy. Laser (instrukcja uruchamiania znajduje się w załączniku C) musiał zatem
pracować na niskiej mocy (ok. 1,7 W) i z tej osłabionej wiązki jeszcze trzeba
było odprowadzić największą część energii. Do detektora Ge trafiła tylko wiąz-
ka dwukrotnie odbita na zwykłych szkiełkach. Używaliśmy szkiełek w postaci
klinów, żeby uniknąć interferencji wiązek odbitych na przedniej i tylnej płasz-
czyźnie. Światło przepuszczane przez pierwszy klin wprowadziliśmy do dużego
miernika mocy, którym mogliśmy sprawdzić całkowitą moc emitowanej wiąz-
ki. Światło przepuszczane przez drugi klin zostało pochłonięte przez tzw. beam
dumper. Z czterech wiązek, które otrzymaliśmy po drugim odbiciu (przez dwie
płaszczyzny pierwszego i dwie płaszczyzne drugiego klina) wybraliśmy jedną do
pomiaru. Wsujuwąc krok po kroku przesłonę do wiązki mogliśmy mierzyć moc
na detektorze w zależności od tego, która część wiązki była zasłonięta i która
odsłonięta. W ten sposób wartości pomiarowe stworzą funkcję, która stanowi
całkę profilu wiązki. Różniczkując tę funkcję powinniśmy więc otrzymać profil
gaussowski. Wykresy prezentujące wyniki przesuwań w kierunku poziomym i
pionowym (już po rȯżniczkowaniu) są przedstawione w rysunkach 3.11 i 3.12.
Widać, że rzeczywiście otrzymaliśmy żądany profil.

Rysunek 3.10: Układ pomiarowy do ustalenia kształtu wiązki: Osłabiona wiązka
jest prowadzona do detektora Ge, gdzie mierzymy moc wiązki przy częściowym
zasłonięciu. W ten sposób można odtworzyć profil tej wiązki.
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Rysunek 3.11: Profil wiązki laserowej w kierunku poziomym. Profil gaussowski
jest zaburzony przez dodatkowe ostrze na prawym końcu wykresu. Był to pro-
blem związany z przesłoną, który się dał usunąć tak, że w kierunku pionowym
już nie występował. Szerokość połówkową wiązki odczytujemy jako 1,65 mm.

Rysunek 3.12: Profil wiązki laserowej w kierunku pionowym. Otrzymaliśmy pra-
wie doskonały profil gaussowski. Szerokość połówkową wiązki odczytujemy jako
1,8 mm.
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Przy wykonywaniu pomiarów trzeba bardzo uważać, ponieważ laser jest nie-
widzialny. Obowiązkowe jest noszenie okularów typu D 1560 L3 według eu-
ropejskiej normy EN 207 (D = continous working mode, 1560 – dlugość fali w
nm, L3 = Level 3 określony dla laserów o długościach 1400nm-1000µm przez
log(P ) − 3, gdzie P – moc w W/m2, a w naszym przypadku P = 15W/(π ·
(2mm)2) = 15 · 106/(4π) W/m2).

3.8 Zakończenie

Staraliśmy się naszkicować różne etapy w realizowaniu kondensatu Bosego-
Einsteina dla atomów rubidu zaczynając od wyjaśnienia jego istoty i głównych
części w aparaturze, która ma służyć takiemu celowi. Skupiliśmy się potem na
laserze jako niezbędnym narzędziu w każdym kroku chłodzenia i pułapkowania.
Omówiliśmy jego zasady działania i jedną koncepcję realnego lasera. W ostatnich
podrozdziałach poświęciliśmy swoją uwagę konkretnemu laserowi wchodzącemu
w akcji w optycznej pułapce dipolowej. Niegotowy jeszcze podukład tego lasera,
który będzie za niedługo już oświetlać komórkę z atomami rubidu, jest przed-
stawiony w rysunku 3.13. Pozostaje nadzieja, że praca się okaże użyteczną dla
dalszych młodych fizyków zapoznających się z tematyką.

Rysunek 3.13: Jeszcze niegotowy układ z laserem KEOPSYS. Wiązka z ko-
limatora po odpowiednim dopasowaniu jej średnicy przez dwie soczewki jest
wprowadzona do modulatora akusto-optycznego (AOM; własności techniczne do
sterownika znajdują się w załączniku D). Za pomocą AOMa podzielimy wiązkę
na dwie wiązki, które wchodzą do akcji w optycznej pułapce dipolowej. Jedną
wiązką utworzymy pułapkę, drugą zaś obniżymy ścianę po jednej stronie, że-
by w procesie chłodzenia przez odparowanie wypuszczać najszybsze cząstki z
pułapki.
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