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Rozdziaª 1

Wprowadzenie

W niniejszej pracy opisano dziaªania prowadzone przez autora podczas
studiów magisterskich w laboratorium zimnoatomowym Zakªadu Fotoniki.
Celem tych dziaªa« byªo zbudowanie ukªadu pozwalaj¡cego na prowadzenie
spektroskopowych bada« elektromagnetycznie indukowanej przezroczysto±ci
w parach rubidu o temperaturze pokojowej. Ukªad ten ma sªu»y¢ do przy-
gotowania i kontrolowania cz¦stotliwo±ci wi¡zek laserowych przesyªanych do
zimnych atomów (spuªapkowanych magnetooptycznie lub optycznie dipolo-
wo), w których b¦d¡ prowadzone wªa±ciwe pomiary.

Elektromagnetycznie indukowana przezroczysto±¢ (ang. electromagneti-

cally induced transparency, w skrócie EIT) jest zjawiskiem zachodz¡cym pod-
czas koherentnego oddziaªywania przynajmniej trzech poziomów atomowych
z polem ±wiatªa o przynajmniej dwóch cz¦stotliwo±ciach. Zjawisko to zostaªo
przedstawione w pracy [1], z niej te» pochodzi okre±lenie EIT. Wa»n¡ wªa-
±ciwo±ci¡ EIT jest rzadkie w innych warunkach wspóªwyst¦powanie w tym
samym obszarze widmowym du»ej dyspersji chromatycznej i maªej absorpcji
±wiatªa w o±rodku. Cechy te pozwalaj¡ manipulowa¢ pr¦dko±ci¡ grupow¡ im-
pulsów ±wiatªa a» do ich zatrzymania w o±rodku, co mo»e by¢ wykorzystane
w informatyce kwantowej [2].

Inna dziedzina zastosowa« EIT opiera si¦ na mo»liwo±ci wytworzenia w¡-
skich widmowo rezonansów (ich szeroko±¢ nie jest ograniczona szeroko±ci¡
naturaln¡ próbkowanego przej±cia atomowego), co pozwala na pomiary z wy-
sok¡ zdolno±ci¡ rozdzielcz¡. Przykªadem takiego zastosowania s¡ badania od-
dziaªywa« mi¦dzyatomowych w kondensacie Bosego - Einsteina [3]. W labo-
ratorium zimnoatomowym maj¡ by¢ w przyszªo±ci prowadzone tego rodzaju
pomiary, i to wªa±nie stanowiªo gªówn¡ motywacj¦ tej pracy i zestawienia
opisanego w niej ukªadu.
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Wa»n¡ cech¡ zbudowanego ukªadu jest mo»liwo±¢ dostrojenia wi¡zki sprz¦-
gaj¡cej w EIT do stanów rydbergowskich z gªówn¡ liczb¡ kwantow¡ okoªo
50. Cho¢ wprowadza to trudno±ci techniczne (przede wszystkim wymusiªo
konieczno±¢ stosowania podwajacza cz¦stotliwo±ci), to daje te» nadziej¦ na
znaczne zw¦»enie linii EIT w porównaniu z przypadkiem wi¡zki sprz¦gaj¡cej
dostrojonej do niskole»¡cych stanów wzbudzonych. Czasy »ycia stanów ryd-
bergowskich s¡ bowiem rz¦dy wielko±ci dªu»sze ni» stanów niskole»¡cych. Dla
stanów z maªym kr¦tem w przybli»eniu skaluj¡ si¦ one jak n3 [4], wynosz¡c
w przypadku rubidu okoªo 40 µs dla n rz¦du 50 [5], co teoretycznie pozwa-
la na obserwacj¦ linii EIT w¦»szych ni» 10 kHz. W niniejszej pracy pracy
nie udaªo si¦ zaobserwowa¢ tak w¡skich linii, ale jest to jeden z bezpo±red-
nich celów na przyszªo±¢, kiedy badania spektroskopowe b¦d¡ prowadzone
w zimnych atomach.
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Rozdziaª 2

Elektromagnetycznie indukowana

przezroczysto±¢

Elektromagnetycznie indukowana przezroczysto±¢ (EIT) polega na ogra-
niczeniu absorpcji wi¡zki ±wietlnej rezonansowej z przej±ciem atomowym pod
wpªywem drugiej wi¡zki, sprz¦gaj¡cej jeden z poziomów tego przej±cia z do-
datkowym, trzecim poziomem. Kluczowa dla EIT jest spójna ewolucja cza-
sowa sprz¦gni¦tych obiema wi¡zkami stanów atomu.

Najprostszym ukªadem, w którym mo»na obserwowa¢ EIT, jest atom trój-
poziomowy. Rozpatrzmy dla przykªadu kaskadowy ukªad poziomów (ang. ca-
scade albo ladder), jaki pokazany jest na rysunku 2.1. Przedstawione dalej
obliczenia opieraj¡ si¦ na pracy [6]. Zaªó»my »e stany |g〉 i |r〉maj¡ jednakow¡
parzysto±¢, przeciwn¡ do stanu |e〉. W przybli»eniu elektrycznym dipolowym
mo»liwe s¡ wi¦c przej±cia atomu mi¦dzy parami stanów |g〉 - |e〉 i |e〉 - |r〉.
Poddajmy atom dziaªaniu dwóch wi¡zek ±wietlnych, z których jedna (zwa-
na próbkuj¡c¡) jest dostrojona w pobli»e przej±cia |g〉 - |e〉, a druga (zwana
sprz¦gaj¡c¡) w pobli»e przej±cia |e〉 - |r〉. Przyjmuj¡c energi¦ stanu dolnego
za zero, mo»emy zapisa¢ hamiltonian ukªadu nast¦puj¡co [6]:

H = HA +HAF ,

HA = h̄ωge|e〉〈e|+ h̄(ωge + ωer)|r〉〈r|,
HAF = −~d · ~E,

(2.1)

przy czym moment dipolowy

~d =
(
d+ + d−

)
ẑ,

d+ = dge|g〉〈e|+ der|e〉〈r|,
d− = (d+)†,

(2.2)
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Rysunek 2.1: Schemat atomu trójpoziomowego. Odlegªo±¢ energetyczna mi¦dzy

poziomami |g〉 i |e〉 wynosi h̄ωge, a mi¦dzy |e〉 i |r〉 wynosi h̄ωer. Atom o±wietlamy

dwiema wi¡zkami ±wiatªa - próbkuj¡c¡, o amplitudzie Ep, odstrojon¡ o ∆p od

przej±cia |g〉 − |e〉, i sprz¦gaj¡c¡, o amplitudzie Ec, odstrojon¡ o ∆c od przej±cia

|e〉 − |r〉.

a pole elektryczne

~E =
(
E+ + E−

)
ẑ,

E+ =
1
2

(
Epe−iωpt + Ece−iωct

)
,

E− = (E+)∗,

(2.3)

gdzieHA - hamiltonian swobodnego atomu,HAF - hamiltonian jego oddziaªy-
wania ze ±wiatªem w przybli»eniu elektrycznym dipolowym, ωij - rezonansowa
cz¦sto±¢ przej±cia mi¦dzy stanami |i〉 a |j〉, ẑ - o± kwantyzacji, dij - element
macierzowy operatora momentu dipolowego mi¦dzy stanami |i〉 a |j〉, Ep -
amplituda pola elektrycznego wi¡zki próbkuj¡cej, Ec - amplituda pola elek-
trycznego wi¡zki sprz¦gaj¡cej, ωp - cz¦sto±¢ koªowa wi¡zki próbkuj¡cej, ωc -
cz¦sto±¢ koªowa wi¡zki sprz¦gaj¡cej. Rozbicie momentu dipolowego i pola
elektrycznego na cz¦±ci oznaczone indeksami + i - zostanie wyja±nione przy
przej±ciu do równania 2.5.

Dla pó¹niejszej wygody warto przej±¢ do nowej bazy (tzw. wiruj¡cego
ukªadu), zadanej transformacj¡ unitarn¡ U = |g〉〈g|+eiωpt|e〉〈e|+ei(ωp+ωc)t|r〉〈r|.
Hamiltonian w nowej bazie przyjmuje posta¢:
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H̃ = H̃A + H̃AF ,

H̃A = −h̄∆p|e〉〈e| − h̄(∆p + ∆c)|r〉〈r|,
H̃AF = −

(
dgeEe−iωpt|g〉〈e|+ derEe−iωct|e〉〈r|+ h.c.

)
.

(2.4)

Nast¦pnie dokonujemy przybli»enia wiruj¡cej fali (RWA, ang. rotating wa-

ve approximation), które polega na zaniedbaniu czªonów hamiltonianu, które
szybko oscyluj¡c u±redniaj¡ si¦ do zera [7]. Skal¦ czasow¡, do której nale»y
odnie±¢ cz¦stotliwo±¢ oscylacji poszczególnych czªonów, aby upewni¢ si¦ czy
mo»na je zaniedba¢, wyznacza swobodna ewolucja stanu atomowego. Jak wi-
da¢ z równania (2.4), fazy przy poszczególnych stanach bazowych narastaj¡
z cz¦sto±ciami 0, ∆p i ∆p + ∆c. W opisywanych dalej do±wiadczeniach od-
strojenia nie przekraczaªy setek megaherców. Sprawd¹my, jak maj¡ si¦ do tej
skali czasowej cz¦stotliwo±ci wyst¦puj¡ce w H̃AF . Rozpatrzmy dla przykªadu
czªon −dgeEe−iωpt|g〉〈e|. Od czasu zale»y tylko pole elektryczne i eksponenta.
Wstawiaj¡c posta¢ pola, dostajemy

Ee−iωpt = 1
2

(
Ep + Epe−2iωpt + Ecei(ωc−ωp)t + Ece−i(ωp+ωc)t

)
.

Jedyn¡ cz¦stotliwo±ci¡, która mogªaby by¢ porównywalna ze wspomnianymi
setkami megaherców, jest (ωc − ωp)/2π. Po wstawieniu cz¦stotliwo±ci u»y-
wanych przez nas laserów okazuje si¦ jednak, »e równie» ona jest wyra¹nie
wi¦ksza (wynosi bowiem prawie 2 THz). Zatem w przybli»eniu RWA mo»emy
zostawi¢ w tym czªonie, oraz analogicznie w pozostaªych, tylko wyrazy staªe
(czyli iloczyny typu d+E− i d−E+ dla obu przej±¢), otrzymuj¡c ostatecznie

H̃ ≈− h̄∆p|e〉〈e| − h̄(∆p + ∆c)|r〉〈r|−

− 1
2

(Epdge|g〉〈e|+ Ecder|e〉〈r|+ h.c.) .
(2.5)

Dobieraj¡c fazy stanów bazowych mo»emy dosta¢ elementy macierzowe dge
i der rzeczywiste, co wraz z oznaczeniami dgeEp = h̄Ωp, derEc = h̄Ωc pozwala
zapisa¢ hamiltonian w postaci

H̃ =− h̄∆p|e〉〈e| − h̄(∆p + ∆c)|r〉〈r|−

− h̄Ωp

2
(|g〉〈e|+ |e〉〈g|)− h̄Ωc

2
(|e〉〈r|+ |r〉〈e|) .

(2.6)

W formali¹mie macierzy g¦sto±ci ewolucja ukªadu zadana jest równaniem
gªównym (ang. master equation, [6, 7]):

∂ρ̃

∂t
= − i

h̄
[H̃, ρ̃] + L(ρ̃), (2.7)
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gdzie czªon L(ρ̃) opisuje procesy dekoherencyjne. Uwzgl¦dniaj¡c tylko deko-
herencj¦ wywoªan¡ emisj¡ spontaniczn¡, mo»emy napisa¢ [7, 8]:

L(ρ̃) =


Γeρ̃ee −12Γeρ̃ge −12Γrρ̃gr
−12Γeρ̃eg −Γeρ̃ee + Γrρ̃rr −12(Γe + Γr)ρ̃er
−12Γrρ̃rg −

1
2(Γe + Γr)ρ̃re −Γrρ̃rr

 (2.8)

gdzie Γe i Γr oznaczaj¡ staªe emisji spontanicznej odpowiednio ze stanów
|e〉 i |r〉. Zapisuj¡c równanie (2.7) dla poszczególnych elementów macierzy
g¦sto±ci i »¡daj¡c znikania pochodnych czasowych, dostajemy równania na
warto±ci tych elementów w stanie ustalonym:

0 = ˙̃ρgg =
iΩp

2
(ρ̃ge − ρ̃eg) + Γeρ̃ee

0 = ˙̃ρge =
iΩp

2
(ρ̃gg − ρ̃ee) +

iΩc

2
ρ̃gr − i∆pρ̃ge −

Γe
2
ρ̃ge

0 = ˙̃ρgr = −iΩp

2
ρ̃er +

iΩc

2
ρ̃ge − i(∆p + ∆c)ρ̃gr −

Γr
2
ρ̃gr

0 = ˙̃ρee =
iΩp

2
(ρ̃eg − ρ̃ge) +

iΩc

2
(ρ̃er − ρ̃re)− Γeρ̃ee + Γrρ̃rr

0 = ˙̃ρer = −iΩp

2
ρ̃gr +

iΩc

2
(ρ̃ee − ρ̃rr)− i∆cρ̃er −

Γe + Γr
2

ρ̃er

0 = ˙̃ρrr =
iΩc

2
(ρ̃re − ρ̃er)− Γrρ̃rr.

(2.9)

Pami¦taj¡c o ogólnych wªa±ciwo±ciach macierzy g¦sto±ci (ρ̃ij = ρ̃∗ji, ρ̃gg+ρ̃ee+
ρ̃rr = 1), jeste±my w stanie rozwi¡za¢ powy»szy ukªad równa«.

Aby wyznaczy¢ absorpcj¦ wi¡zki próbkuj¡cej w przej±ciu przez o±rodek
skªadaj¡cy si¦ z opisanych wy»ej atomów trójpoziomowych, mo»na posªu»y¢
si¦ klasyczn¡ optyk¡ [6]. Rozpatrzmy oddziaªywanie o±rodka ze skªadow¡
E+p = Epe−iωpt pola elektrycznego. Pole wywoªuje w o±rodku proporcjonaln¡
do swojej amplitudy i drgaj¡c¡ na tej samej cz¦stotliwo±ci polaryzacj¦:

P+p = N〈d+ge〉 = ε0χE
+
p , (2.10)

gdzie N jest koncentracj¡ atomów, d+ge = dge|g〉〈e|, a χ oznacza podatno±¢
elektryczn¡ o±rodka. Z podatno±ci mo»na wyliczy¢ zespolony wspóªczyn-
nik zaªamania, w peªni okre±laj¡cy poszukiwany wpªyw o±rodka na wi¡zk¦:
n =

√
1 + χ, co dla wystarczaj¡co rzadkich o±rodków mo»na przybli»y¢

przez n ≈ 1 + 1
2χ. Dostajemy wi¦c
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n = 1 +
1
2
·
N〈d+ge〉
ε0E+p

= 1 +
NdgeTr(ρ|g〉〈e|)

2ε0E+p
=

= 1 +
Ndgeρ̃ege−iωpt

2ε0E+p
= 1 +

Ndgeρ̃eg
2ε0Ep

.

(2.11)

Wspóªczynnik absorpcji (nat¦»eniowy) okre±lony jest cz¦±ci¡ urojon¡ zespolo-
nego wspóªczynnika zaªamania: α = 2kpIm(n), gdzie kp oznacza liczb¦ falow¡
wi¡zki próbkuj¡cej. Po wstawieniu równania (2.11) otrzymujemy

α =
NkpdgeIm(ρ̃eg)

ε0Ep
. (2.12)

Okazuje si¦, »e dla sªabej wi¡zki próbkuj¡cej i silnej sprz¦gaj¡cej (Ωp <<

Ωc), do wyliczenia ρ̃eg (= ρ̃∗ge) wystarczy drugie i trzecie z równa« (2.9).
Przy sªabej wi¡zce próbkuj¡cej prawie wszystkie atomy pozostaj¡ w stanie
podstawowym, czyli ρ̃gg ≈ 1, ρ̃ee ≈ 0, co upraszcza drugie równanie. W trze-
cim równaniu mo»emy zaniedba¢ czªon z Ωp w porównaniu z czªonem z Ωc,
co odprz¦ga ρ̃ge i ρ̃gr od pozostaªych elementów macierzy g¦sto±ci i pozwala
wyliczy¢

ρ̃eg =
iΩp (Γr − 2i (∆p + ∆c))

Ω2c + (Γe − 2i∆p) (Γr − 2i(∆p + ∆c))
. (2.13)

Powy»szy wzór pozwala ju» zobaczy¢ rol¦ elektromagnetycznie indukowanej
przezroczysto±ci. Je±li obie wi¡zki s¡ dokªadnie w rezonansie z przej±ciami
atomowymi (∆p = ∆c = 0), to cz¦±¢ urojona ρ̃eg, proporcjonalna do wspóª-
czynnika absorpcji (2.12), spada ze wzrostem nat¦»enia wi¡zki sprz¦gaj¡cej
(proporcjonalnego do Ω2c) - dzi¦ki wystarczaj¡co silnej wi¡zce sprz¦gaj¡cej
o±rodek staje si¦ przezroczysty dla wi¡zki próbkuj¡cej.

Wprowadzone w równaniu 2.6 parametry Ω, nazywane cz¦sto±ciami Ra-
biego, zwi¡zane s¡ z nat¦»eniem ±wiatªa nast¦puj¡co:

Ω =
dE

h̄
=
d
√

2I
h̄
√
ε0c

, (2.14)

gdzie d oznacza element macierzowy momentu dipolowego mi¦dzy danymi
stanami, E amplitud¦ pola elektrycznego ±wiatªa wzbudzaj¡cego przej±cie
mi¦dzy nimi, I nat¦»enie tego ±wiatªa, ε0 przenikalno±¢ elektryczn¡ pró»ni,
a c pr¦dko±¢ ±wiatªa. Przyjmuj¡c nast¦puj¡ce warto±ci momentów dipolowych
poszczególnych przej±¢: dge = 5, 1 · 10−29 Cm [9], de5D3/2 = 0, 5 · 10−29 Cm [9],
de48D3/2 = 1, 2 · 10−31 Cm [10] i de48D5/2 = 3, 5 ·10−31 Cm [10], otrzymujemy
przybli»one zale»no±ci liczbowe:
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Rysunek 2.2: Cz¦sto±ci Rabiego na poszczególnych przej±ciach w zale»no±ci od

nat¦»enia wi¡zek.

Ωp = 222 · 2π · Mrad/s√
W/cm2

√
Ip,

Ωc5D3/2 = 22 · 2π · Mrad/s√
W/cm2

√
Ic,

Ωc48D3/2 = 0, 5 · 2π · Mrad/s√
W/cm2

√
Ic,

Ωc48D5/2 = 1, 5 · 2π · Mrad/s√
W/cm2

√
Ic.

(2.15)

Wska¹niki 5D3/2, 48D3/2 i 48D5/2 odnosz¡ si¦ do poszczególnych stanów peª-
ni¡cych w do±wiadczeniu rol¦ stanu |r〉. Powy»sze zale»no±ci przedstawione
s¡ na rysunku 2.2 dla wyst¦puj¡cych w do±wiadczeniu zakresów nat¦»e« po-
szczególnych wi¡zek.

Rysunki 2.3 i 2.4 pokazuj¡ cz¦±¢ urojon¡ koherencji ρeg wyliczon¡ przez
numeryczne rozwi¡zanie równa« (2.9) jako funkcj¦ ∆p. Zgodnie z równa-
niem (2.12) mo»na rozumie¢ te wykresy jako widma absorpcyjne dla wi¡zki
próbkuj¡cej. Warto±ci parametrów byªy nast¦puj¡ce: Γe = 2π · 6 Mrad/s,
Γr = 2π · 1 Mrad/s, Ωp = 2π · 1, 2 Mrad/s, Ωc od 0 do 16 · 2π Mrad/s.
Przyj¦te szeroko±ci przej±¢ odpowiadaj¡ wykorzystywanym w do±wiadczeniu
poziomom rubidu |g〉 = 5S1/2, |e〉 = 5P3/2 i |r〉 = 5D3/2. Na wszystkich ry-
sunkach zaznaczono dodatkowo cienk¡ szar¡ lini¡ widmo otrzymywane pod
nieobecno±¢ wi¡zki sprz¦gaj¡cej.

Rysunek 2.3 jest sporz¡dzony dla ∆c = 0. Wida¢, »e je±li dostroimy wi¡zk¦
próbkuj¡c¡ dokªadnie do rezonansu (∆p = 0), to osi¡gniemy dla niej lokalne
minimum absorpcji, którego gª¦boko±¢ i szeroko±¢ wzrasta z moc¡ wi¡zki
sprz¦gaj¡cej.

Na rysunku 2.4 odstrojenie wi¡zki sprz¦gaj¡cej wynosi 4 MHz (dla lewej
cz¦±ci) lub 12 MHz (dla prawej). Skala pionowa jest wspólna dla obu cz¦±ci.
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Rysunek 2.3:Widmo absorpcyjne wi¡zki próbkuj¡cej bez wi¡zki sprz¦gaj¡cej (sza-

ra linia przerywana) oraz w obecno±ci wi¡zki sprz¦gaj¡cej o podanych z prawej

strony cz¦sto±ciach Rabiego (linia czarna, zielona i niebieska). Dla coraz silniej-

szych wi¡zek sprz¦gaj¡cych okno przezroczysto±ci staje si¦ coraz gª¦bsze i szersze.

Cz¦sto±¢ Rabiego wi¡zki próbkuj¡cej: 2π · 1, 2 Mrad/s.
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Rysunek 2.4: Widma absorpcyjne w obecno±ci wi¡zki sprz¦gaj¡cej (gruba niebie-

ska linia) i bez niej (cienka szara). Wi¡zka sprz¦gaj¡ca odstrojona jest od rezonan-

su o 4 MHz na lewym wykresie i o 12 MHz na prawym. Wida¢ stopniow¡ zmian¦

charakteru zjawiska z EIT na TPA. Cz¦sto±¢ Rabiego wi¡zki próbkuj¡cej wynosi

2π · 1, 2 Mrad/s, a sprz¦gaj¡cej 2π · 4 Mrad/s.
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Po pierwsze wida¢, »e struktura wywoªana obecno±ci¡ wi¡zki sprz¦gaj¡cej
przesuwa si¦ po osi odstroje« wi¡zki próbkuj¡cej zgodnie z warunkiem re-
zonansu dwufotonowego (∆p + ∆c = 0). Po drugie, dla du»ych odstroje«
wi¡zki sprz¦gaj¡cej, jej dziaªanie zwi¦ksza absorpcj¦, a wi¦c EIT przechodzi
w absorpcj¦ dwufotonow¡ (TPA, z ang. two-photon absorption).

Powy»szy uproszczony model nie uwzgl¦nia wielu czynników maj¡cych
wpªyw na obserwowane do±wiadczalnie widma EIT (jak dopplerowskie po-
szerzenie linii czy struktura nadsubtelna poziomów atomowych), ale daje
podstawowe zrozumienie zjawiska. Model nieco bli»szy rzeczywisto±ci przed-
stawiono w kolejnym rozdziale.
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Rozdziaª 3

EIT - model pi¦ciopoziomowy

Bli»sze obserwowanym ksztaªty linii EIT mo»na dosta¢ uwzgl¦dniaj¡c
zjawisko pompowania optycznego w podwójnym rezonansie (DROP, z ang.
double resonance optical pumping), opisane szeroko w pracach [11] i [12].
Najprostszy model, w którym mo»na je zobaczy¢, to atom pi¦ciopoziomo-
wy, pokazany na rysunku 3.1 i opisany tutaj na podstawie wy»ej wymienio-
nych prac. Oprócz EIT istnieje w nim dodatkowy mechanizm prowadz¡cy do
spadku absorpcji na przej±ciu próbkowanym pod wpªywem obecno±ci wi¡zki
sprz¦gaj¡cej, polegaj¡cy na przepompowaniu atomów ze stanu |2〉, przez |5〉
i |3〉, do |1〉, nie sprz¦gni¦tego wi¡zk¡ próbkuj¡c¡ z »adnym innym stanem,
a wi¦c nie daj¡cego wkªadu do absorpcji. W atomach pierwiastków alka-
licznych istnienie tego dodatkowego stanu zapewnia struktura nadsubtelna.
Wydajne przepompowanie atomów do stanu |1〉 jest mo»liwe równie» poprzez
stan |4〉, jednak proces ten nie zale»y od obecno±ci wi¡zki sprz¦gaj¡cej, wi¦c
nie pojawia si¦ jako w¡ska linia na tle pro�lu dopplerowskiego, tylko prowadzi
do równomiernego obni»enia caªego tego pro�lu.

Podobnie jak poprzednio, wyliczamy wspóªczynnik absorpcji wi¡zki prób-
kuj¡cej jako proporcjonalny do cz¦±ci urojonej elementu ρ24 macierzy g¦sto±ci
w stanie ustalonym. Bierzemy nast¦puj¡cy hamiltonian (w wiruj¡cym ukªa-
dzie i po RWA):

H = h̄/2 ·



−A 0 0 0 0
0 0 0 Ωp 0
0 0 −B 0 0
0 Ωp 0 −2∆p Ωc

0 0 0 Ωc −2(∆p + ∆c)


, (3.1)

gdzie A i B oznaczaj¡ odlegªo±ci energetyczne odpowiednio mi¦dzy stanami
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Rysunek 3.1: Schemat atomu pi¦ciopoziomowego. Stany |2〉 i |4〉 sprz¦»one wi¡z-

k¡ próbkuj¡c¡, stany |4〉 i |5〉 - sprz¦gaj¡c¡. Stany |1〉 i |3〉, ze wzgl¦du na du»e

odstrojenie, nie oddziaªuj¡ z wi¡zkami, ale mog¡ by¢ obsadzane na drodze emisji

spontanicznej. Przez γij oznaczono raty emisji spontanicznej mi¦dzy poszczególny-

mi stanami.
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|1〉 a |2〉 i |3〉 a |4〉. Przyjmujemy, »e odlegªo±ci te s¡ wystarczaj¡co du»e, aby
zaniedba¢ oddziaªywanie stanów |1〉 i |3〉 z wi¡zkami o±wietlaj¡cymi atom.
Przybli»enie takie traci moc przy uwzgl¦dnieniu poszerzenia dopplerowskie-
go, ale mimo to otrzymywane z tego modelu widma EIT s¡ jako±ciowo zgodne
z do±wiadczeniem.

Emisj¦ spontaniczn¡ traktujemy tak samo jak dla ukªadu trójpoziomowe-
go. Wprowadzamy oznaczenia γ5 = γ53 + γ54, γ4 = γ41 + γ42 i γ3 = γ31 + γ32.
Jako dodatkowy mechanizm dekoherencji i zmiany obsadze« uwzgl¦dniamy
sko«czony czas przelotu atomów przez przekrój wi¡zek, dodaj¡c zanik wszyst-
kich populacji ze staª¡ Γ oraz przyrost populacji stanów |1〉 i |2〉 z szybko±ci¡
Γ/2. Bierzemy te» pod uwag¦ sko«czon¡ szeroko±¢ widmow¡ laserów (δλp
i δλc dla wi¡zki próbkuj¡cej i sprz¦gaj¡cej), dodaj¡c do dekoherencji nast¦p-
ne przyczynki, równe tym szeroko±ciom [8]. Otrzymujemy nast¦puj¡cy ukªad
równa« na elementy macierzy g¦sto±ci, który rozwi¡zujemy numerycznie dla
stanu stacjonarnego:

ρ̇24 = iΩp/2 · (ρ22 − ρ44) + iΩc/2 · ρ25 − (i∆p + (γ4 + 2Γ + 2δλp)/2) ρ24,

ρ̇22 = iΩp/2 · (ρ24 − ρ42) + γ32ρ33 + γ42ρ44 − Γρ22 + Γ/2,

ρ̇44 = iΩp/2 · (ρ42 − ρ24) + iΩc/2 · (ρ45 − ρ54) + γ54ρ55 − (γ4 + Γ)ρ44,

ρ̇25 = −iΩp/2 · ρ45 + iΩc/2 · ρ24 − (i(∆p + ∆c) + (γ5 + 2Γ + 2δλp + 2δλc)/2) ρ25,

ρ̇33 = γ53ρ55 − (γ3 + Γ)ρ33,

ρ̇45 = −iΩp/2 · ρ25 + iΩc/2 · (ρ44 − ρ55)− (i∆c + (γ5 + γ4 + 2Γ + 2δλc)/2) ρ45,

ρ̇55 = iΩc/2 · (ρ54 − ρ45)− (γ5 + Γ)ρ55,

ρ̇11 = γ31ρ33 + γ41ρ44 − Γρ11 + Γ/2.
(3.2)

Kolejnym krokiem do otrzymania wªa±ciwych widm jest uwzgl¦dnienie
efektu Dopplera. Dla atomów poruszaj¡cych si¦ z pr¦dko±ciami termicznymi
wystarczy wzi¡¢ pierwszy rz¡d podªu»nego efektu Dopplera:

fD = f − v/λ, (3.3)

gdzie fD jest widzian¡ przez atom cz¦stotliwo±ci¡ ±wiatªa o cz¦stotliwo±ci f
w ukªadzie ¹ródªa, v - rzutem pr¦dko±ci atomu na kierunek propagacji wi¡zki,
a λ dªugo±ci¡ fali ±wiatªa. Poszczególne klasy pr¦dko±ci atomów oddziaªuj¡
wi¦c z ró»nie odstrojonymi wi¡zkami:
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∆pD = ∆p − kpv,
∆cD = ∆c + kcv,

(3.4)

gdzie kp,c = 2π/λp,c s¡ liczbami falowymi, a ∆pD i ∆cD efektywnymi od-
strojeniami uwzgl¦dniaj¡cymi efekt Dopplera (i wyra»onymi jako cz¦sto±ci
koªowe). Przeciwne znaki wynikaj¡ z zastosowania przeciwbie»nych wi¡zek
(rozdziaª 4.1) i powoduj¡ ograniczenie dopplerowskiego poszerzenia szero-
ko±ci linii EIT. Caªkowita absorpcja wi¡zki próbkuj¡cej jest skutkiem od-
dziaªywania ze wszystkimi klasami pr¦dko±ci w parze atomowej, mo»na j¡
wi¦c policzy¢ caªkuj¡c przyczynki od poszczególnych klas wa»one rozkªadem
pr¦dko±ci Maxwella - Boltzmanna:

Im(ρ24) =
√

m

2πkT

∫ ∞
−∞

Im(ρ24(v))e−mv
2/2kTdv, (3.5)

gdzie m jest mas¡ atomu rubidu, k - staª¡ Boltzmanna, a T temperatur¡
komórki. W praktyce caªkowanie byªo przeprowadzane numerycznie, w gra-
nicach ±500 m/s.

Dla uªatwienia porównania widm wyliczonych z rzeczywistymi, na wy-
kresach w tym rozdziale pokazano nie wspóªczynnik absorpcji (jak w roz-
dziale 2), tylko transmisj¦ wi¡zki próbkuj¡cej. Korzystaj¡c z zale»no±ci 2.12
oraz de�nicji wspóªczynnika absorpcji, dostajemy I/I0 = e−A·Im(ρ24), gdzie
staªa A zale»y mi¦dzy innymi od dªugo±ci komórki i pr¦»no±ci par rubidu.
Wykre±laj¡c widma nie wyliczano staªej A, lecz tak dobierano jej warto±¢,
aby otrzyma¢ mierzon¡ w do±wiadczeniu gª¦boko±¢ pro�lu dopplerowskiego.

Przykªad uzyskanego opisan¡ metod¡ widma pokazany jest na rysun-
ku 3.2. Na tle szerokiego pro�lu dopplerowskiego wida¢ obszar obni»onej
absorpcji, maj¡cy wyra¹nie podwójn¡ struktur¦. Najw¦»sza linia odpowia-
da elektromagnetycznie indukowanej przezroczysto±ci (EIT), a szersza cz¦±¢
pompowaniu w podwójnym rezonansie (DROP). W do±wiadczeniu obserwo-
wano tak¡ wªa±nie podwójn¡ struktur¦.

Dodatkow¡ cech¡ widma jest obecno±¢ przedziaªów zwi¦kszonej absorpcji
na granicy linii EIT i DROP. Pochodz¡ one od linii EIT, powstaj¡ bowiem
wskutek naªo»enia pro�li EIT od atomów z poszczególnych klas pr¦dko±ci [8].
Jak opisano w rozdziale 2, wraz z odstrajaniem wi¡zki sprz¦gaj¡cej linia EIT
zmienia si¦ z symetrycznego obszaru obni»onej absorpcji w pro�l o ksztaª-
cie dyspersyjnym. Dodanie do siebie wielu takich pro�li (od ró»nych klas
pr¦dko±ci, a wi¦c od ró»nych odstroje« wi¡zki sprz¦gaj¡cej) prowadzi do po-
wstania struktury zªo»onej z linii gdzie wyst¦puje przezroczysto±¢, po której
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Rysunek 3.2:Widmo EIT i DROP na tle pro�lu dopplerowskiego. Cz¦sto±ci Rabie-

go wynosz¡ Ωp = 2π ·18 Mrad/s (nat¦»enie okoªo 0,01 W/cm2), Ωc = 2π ·70 Mrad/s

(nat¦»enie okoªo 10 W/cm2), co odpowiada typowym warto±ciom tych parametrów

w do±wiadczeniu.
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Δc = 40 MHz
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Rysunek 3.3: Widmo EIT i DROP na tle pro�lu dopplerowskiego dla niezero-

wych odstroje« wi¡zki sprz¦gaj¡cej. Wida¢ przej±cie EIT w TPA, przy czym nie

wyja±niono przyczyny, dla której wyliczona amplituda linii ro±nie z ∆c. Cz¦sto±ci

Rabiego: Ωp = 2π · 18 Mrad/s (nat¦»enie okoªo 0,01 W/cm2), Ωc = 2π · 70 Mrad/s

(nat¦»enie okoªo 10 W/cm2).
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Rysunek 3.4: Rozkªad widma na poszczególne skªadowe: gruba niebieska linia -

suma wszystkich przyczynków, linia przerywana - tªo dopplerowskie, linia czar-

na - pierwszy czªon równania 3.6 (DROP), linia czerwona (sztucznie przesuni¦ta

w pionie) - drugi czªon równania 3.6 (EIT). Wynik uzyskany dla maªych mocy

wi¡zek: Ωc = 2π · 3, 8 Mrad/s (nat¦»enie okoªo 30 mW/cm2), Ωp = 2π · 0, 8 Mrad/s

(nat¦»enie okoªo 10 µW/cm2).

obu stronach znajduj¡ si¦ �skrzydeªka�, w których absorpcja jest zwi¦kszona.
Tak¡ wªa±nie struktur¦ wida¢ na rysunku 3.2, na tle szerszej linii pochodz¡cej
od DROP i jeszcze szerszego pro�lu dopplerowskiego.

Rysunek 3.3 pokazuje widma EIT dla niezerowych odstroje« wi¡zki sprz¦-
gaj¡cej. Wida¢ przesuwanie caªego pro�lu obni»onej absorpcji zgodnie z wa-
runkiem rezonansu dwufotonowego. Dla odstrojenia wi¡zki sprz¦gaj¡cej wy-
nosz¡cego 40 MHz wyra¹nie wida¢, »e charakteru dyspersyjnego nabiera tylko
w¦»sza cz¦±¢ linii (przypisana EIT), podczas gdy szersza (przypisana DROP)
zachowuje ksztaªt. Dla du»ych odstroje« EIT przechodzi w TPA. Wykresy
pokazuj¡, jakoby amplituda linii EIT/TPA rosªa z odstrojeniem wi¡zki sprz¦-
gaj¡cej. W do±wiadczeniu wyra¹nie obserwowano jednak spadek tej amplitu-
dy. Przyczyn tej rozbie»no±ci nie wykryto.

Dla maªych mocy wi¡zek (dla cz¦sto±ci Rabiego nie przekraczaj¡cych
znacznie szeroko±ci przej±¢) mo»na ªatwo wydzieli¢ z symulowanego widma
cz¦±¢ koherencyjn¡, odpowiedzialn¡ za EIT, oraz populacyjn¡, odpowiedzial-
n¡ za DROP. W tym celu, wzoruj¡c si¦ na pracy [13], zapisano cz¦±¢ urojon¡
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Rysunek 3.5: Widmo EIT i DROP na tle pro�lu dopplerowskiego, u±rednione po

Ωc w zakresie 2π·60 - 2π·120 Mrad/s (nat¦»enie okoªo 8 W/cm2 - 16 W/cm2).

Cz¦sto±¢ Rabiego wi¡zki sprz¦gaj¡cej: Ωp = 2π · 18 Mrad/s (nat¦»enie okoªo

0,01 W/cm2).

równania na ρ24 z 3.2 jako

Im(ρ24) =
(γ4/2 + Γ + δλp)Ωp

(γ4/2 + Γ + δλp)2 + 4∆2p
(ρ22 − ρ44)+

+
Ωc

(γ4/2 + Γ + δλp)2 + 4∆2p
((γ4/2 + Γ + δλp)Re(ρ25) + 2∆pIm(ρ25)) .

(3.6)
Pierwszy czªon z prawej strony, jako zale»ny od populacji, przedstawia wkªad
od DROP, podczas gdy drugi, zale»ny od koherencji mi¦dzy skrajnymi po-
ziomami, odpowiada za EIT. Rozbicie wyliczanego widma na te przyczynki
pokazane jest na rysunku 3.4. Dla znacznie wi¦kszych mocy wi¡zek wyst¦-
puj¡cych w do±wiadczeniu wspomniane przyczynki zaczynaj¡ si¦ miesza¢ (ze
wzgl¦du na wyst¦puj¡ce w równaniach 3.2 sprz¦»enia mi¦dzy populacjami
a koherencjami), przez co podziaª linii widmowych na cz¦±¢ EIT i DROP ma
raczej charakter umowny i wynika z analogii do przypadku sªabych wi¡zek.

W pocz¡tkowych pomiarach opisane na poprzednich stronach skrzydeªka
na granicy struktur DROP i EIT nie byªy widoczne, co podwa»aªo u»ytecz-
no±¢ modelu. Okazaªo si¦ jednak, »e brak skrzydeªek wynikaª z zastosowania
silnie rozbie»nej wi¡zki sprz¦gaj¡cej (szerszy opis tego zjawiska zamieszczono
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w rozdziale 5.1 przy omówieniu rysunku 5.4). Po uwzgl¦dnieniu w oblicze-
niach spowodowanej t¡ rozbie»no±ci¡ zmienno±ci nat¦»enia wi¡zki wzdªu» osi
jej propagacji (przez u±rednienie wyniku po cz¦sto±ciach Rabiego w zakresie
odpowiadaj¡cym zmienno±ci nat¦»enia wi¡zki) skrzydeªka rzeczywi±cie zni-
kaªy, co pokazane jest na rysunku 3.5.

Nale»y zaznaczy¢ dwie niezgodno±ci wyliczanych widm teoretycznych z ob-
serwowanymi w do±wiadczeniu (przedstawionymi w rozdziale 5). Po pierwsze,
w miar¦ odstrajania wi¡zki sprz¦gaj¡cej i zwi¡zanego z tym przesuwania re-
zonansu dwufotonowego po zboczu pro�lu dopplerowskiego, amplituda linii
w symulacjach rosªa (rysunek 3.3), wbrew intuicji oraz wynikom do±wiadczal-
nym. Po drugie, przy zgodnym z do±wiadczeniem kontra±cie linii EIT i DROP
wzgl¦dem gª¦boko±ci pro�lu dopplerowskiego, ich szeroko±ci s¡ w symulacjach
kilkukrotnie wy»sze od obserwowanych.
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Rozdziaª 4

Ukªad do±wiadczalny

Na rysunku 4.1 pokazany jest ukªad do spektroskopii EIT w komórce z cie-
pªymi parami rubidu. Docelowo spektroskopia ma by¢ prowadzona w zimnych
atomach, a budowany ukªad ma sªu»y¢ przygotowaniu i kontrolowaniu para-
metrów (gªównie cz¦stotliwo±ci) wi¡zki sprz¦gaj¡cej. Gªównymi postawiony-
mi przed nim wymaganiami byªy kompaktowo±¢ i uniwersalno±¢.

Wi¡zka sprz¦gaj¡ca jest wytwarzana przez szeroko przestrajalny laser
tytanowo-sza�rowy (Ti:S). U»yto lasera produkcji M Squared, model SolsTiS
1600 SRX-XF, o wysoce zautomatyzowanej obsªudze, w¡skiej linii widmowej
(50 kHz w/g producenta) i wyposa»onego we wn¦k¦ podwajacza cz¦stotli-
wo±ci. Przy najwi¦kszej dopuszczalnej mocy wi¡zki pompuj¡cej (10 W) daje
on wi¡zk¦ wyj±ciow¡ o mocy do 1,8 W (zale»nie od ustawionej dªugo±ci fali).
Bezpo±rednio w zakresie generacji lasera Ti:S le»¡ przej±cia ze stanu 5P3/2
do 5D3/2 i 5D5/2, odpowiadaj¡ce dªugo±ci fali 776 nm. Mo»liwe jest te» do-
strojenie lasera do przej±¢ z 5P3/2 do stanów rydbergowskich z gªówn¡ liczb¡
kwantow¡ rz¦du 30 - 50. Przej±cia te odpowiadaj¡ dªugo±ci fali ok. 480 nm,
któr¡ osi¡gamy podwajaj¡c cz¦stotliwo±¢ ±wiatªa o dªugo±ci fali 960 nm.

Krysztaª Ti:S jest pompowany laserem Nd:YAG o dªugo±ci fali 532 nm
i mocy do 10 W (Sprout-G-10W produkcji Lighthouse Photonics). Pocz¡tko-
wo praca lasera przy wysokich mocach byªa niestabilna i nie byª on w stanie
dziaªa¢ przez dªu»szy czas z moc¡ powy»ej 7 W. Uniemo»liwiaªo to dªugo-
trwaªe wytwarzanie mocnej wi¡zki sprz¦gaj¡cej 480 nm, wykluczaj¡c próby
jej wykorzystania w do±wiadczeniu; pracowano wi¦c wtedy tylko z wi¡zk¡
sprz¦gaj¡c¡ 776 nm (niewymagaj¡c¡ podwajacza cz¦stotliwo±ci, wi¦c mo»li-
w¡ do u»ycia przy mniejszej mocy lasera pompuj¡cego.) Po naprawie u pro-
ducenta laser pompuj¡cy daje, zgodnie ze specy�kacj¡, do 10 W mocy, umo»-
liwiaj¡c wytworzenie obydwu wi¡zek sprz¦gaj¡cych.
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Rysunek 4.1: Schemat ukªadu do±wiadczalnego. Wychodz¡ca ze ±wiatªowodu wi¡z-

ka próbkuj¡ca (780 nm) jest zaw¦»ana teleskopem i przechodzi przez komórk¦ z ru-

bidem, po czym jej nat¦»enie jest mierzone na fotodiodzie. W obr¦bie komórki

wi¡zka próbkuj¡ca jest przekryta z przeciwbie»n¡ wi¡zk¡ sprz¦gaj¡c¡, której rol¦

mo»e peªni¢ albo ±wiatªo pochodz¡ce bezpo±rednio z lasera Ti:S (776 nm), albo

wytworzone w podwajaczu cz¦stotliwo±ci (480 nm). Moce wi¡zek sprz¦gaj¡cych

dobierane s¡ z u»yciem póªfalówki i PBS. Oddzielenie wi¡zki próbkuj¡cej od sprz¦-

gaj¡cej odbywa si¦ na PBS (w przypadku wi¡zki 776 nm) lub lustrze dichroicznym

(w przypadku 480 nm). Dla ograniczenia rozprosze« dalekie od osi cz¦±ci wi¡zek

s¡ pochªaniane za pomoc¡ przesªon.
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Wi¡zka próbkuj¡ca emitowana jest przez laser wªóknowy (Keopsys KPS-
KILAS-COOL-1560-15-PM-CO) przestrajalny wokóª dªugo±ci fali 1560 nm
z ukªadem podwajania cz¦stotliwo±ci. Szczegóªy tego ukªadu przedstawione
s¡ w rozdziale 4.3 oraz w pracy [14]. Laser mo»e wytwarza¢ wi¡zk¦ o mocy do
15 W, natomiast wi¡zka o podwojonej cz¦stotliwo±ci ma do 2 W. Wytworzone
±wiatªo o dªugo±ci fali 780 nm jest wprz¦gane do ±wiatªowodu i przesyªane
nim na stóª z ukªadem do spektroskopii EIT w ciepªych atomach.

Najogólniej rzecz ujmuj¡c, do±wiadczenie polega na równoczesnym o±wie-
tleniu atomów wi¡zk¡ próbkuj¡c¡ oraz wybran¡ wi¡zk¡ sprz¦gaj¡c¡. Wi¡zki
przechodz¡ wi¦c przez komórk¦ wspóªliniowo. Aby ograniczy¢ wpªyw efektu
Dopplera na uzyskiwane widma, wi¡zki sprz¦gaj¡ce biegn¡ w przeciwnym
kierunku ni» próbkuj¡ca. Po przej±ciu przez komórk¦ wi¡zka próbkuj¡ca jest
oddzielana od sprz¦gaj¡cej, a jej nat¦»enie jest mierzone na fotodiodzie.

Na rysunkach w tym rozdziale przyj¦to nast¦puj¡ce oznaczenia elemen-
tów optycznych i wi¡zek:
- szare prostok¡ty - urz¡dzenia zamkni¦te w zewn¦trznych obudowach, w tym
Ti:S - laser tytanowo sza�rowy, ECD - podwajacz cz¦stotliwo±ci (960 nm →
480 nm), PD - fotodioda ze wzmacniaczem (Thorlabs PDA36A-EC), PM -
fotopowielacz (PerkinElmer MD 1373), SH - przesªona mechaniczna;
- ciemnoszare czworok¡ty opisane SHG - krysztaªy nieliniowe do generacji
drugiej harmonicznej;
- szare prostok¡ty z kropkami - pªytka póªfalowa, zwana dalej póªfalówk¡
(»óªta kropka), pªytka ¢wier¢falowa, zwana ¢wier¢falówk¡ (czerwona kropka)
i pªytka pªasko-równolegªa (niebieska kropka);
- sko±nie kreskowany prostok¡t - lustro (je±li opisany SPM - lustro dichroicz-
ne);
- kwadrat z zaznaczon¡ przek¡tn¡ - polaryzacyjna kostka ±wiatªodziel¡ca;
- biaªy prostok¡t opisany Rb - komórka z parami rubidu (zawieraj¡ca oba
izotopy w naturalnym stosunku);
- czarna kreska z przerw¡ w ±rodku - przesªona irysowa;
- zestaw granatowych p¦tli - ±wiatªowód zako«czony kolimatorem;
- strzaªka dwustronna - soczewka;
- biaªy prostok¡t opisany IO - izolator optyczny;
- du»y poprzecznie kreskowany prostok¡t - modulator akustooptyczny;
- kolorowe linie - wi¡zki o ró»nych dªugo±ciach fali: pomara«czowa - 776 nm,
niebieska - 480 nm, czerwona - 780 nm, zielona - 960 nm, zgniªo»óªta -
1560 nm. Bladoniebieskie linie oznaczaj¡ �uorescencj¦ na dªugo±ci fali 420 nm.
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4.1. Przygotowanie wi¡zki sprz¦gaj¡cej 776 nm

(przej±cie 5P3/2 → 5D)

Aby przeprowadzi¢ eksperyment EIT z wi¡zk¡ sprz¦gaj¡c¡ o dªugo±ci
fali 776 nm, caªe wytwarzane w laserze Ti:S ±wiatªo kierujemy do portu
bocznego, stanowi¡cego jedno z dwóch mo»liwych wyj±¢ z lasera. Taki bieg
wi¡zki przedstawiony jest na rysunku 4.1 lini¡ pomara«czow¡. Drugie z wyj±¢
lasera prowadzi do wn¦ki podwajacza cz¦stotliwo±ci (zielona linia z rysunku
4.1). Podziaª mocy mi¦dzy port boczny a podwajacz cz¦stotliwo±ci odbywa
si¦ na pªytce pªasko-równolegªej dzi¦ki zale»no±ci jej wspóªczynników odbicia
i transmisji od polaryzacji ±wiatªa padaj¡cego (ustawianej póªfalówk¡).

Wychodz¡c¡ z portu bocznego wi¡zk¦ o dªugo±ci fali 776 nm przepuszcza-
my przez nast¦pn¡ póªfalówk¦ i polaryzacyjn¡ kostk¦ ±wiatªodziel¡c¡ (PBS),
wykorzystywane do regulowania mocy. Dalej wi¡zka przechodzi przez kolejny
PBS, na którym ª¡czy si¦ z przeciwbie»nie poprowadzon¡ wi¡zk¡ próbkuj¡c¡.
Nast¦pnie wi¡zka sprz¦gaj¡ca jest kierowana do komórki z rubidem, odbija-
j¡c si¦ od lustra dichroicznego (SPM). �rednica (1/e2 w mocy) wi¡zki sprz¦-
gaj¡cej wynosi 1,4 mm. Do komórki przepuszczana byªa (przez przesªon¦
irysow¡) tylko przyosiowa cz¦±¢ wi¡zki o ±rednicy 0,7 mm. Typowe warto±ci
mocy wi¡zki w do±wiadczeniu wynosiªy do 100 mW.

Wi¡zka sprz¦gaj¡ca wzbudza przej±cie mi¦dzy dwoma poziomami pocz¡t-
kowo nieobsadzonymi, i dlatego nie mo»na dostroi¢ jej do rezonansu przez
bezpo±rednie pomiary absorpcyjne. Trzeba wi¦c najpierw wª¡czy¢ i dostro-
i¢ laser próbkuj¡cy, a sprz¦gaj¡cy przestraja¢ a» do natra�enia na rezonans
dwufotonowy. Oprócz EIT, jako wska¹nik rezonansu dwufotonowego mo»na
wykorzysta¢ �uorescencj¦ ze stanu 6P3/2, obsadzanego przez spontaniczn¡
emisj¦ ze stanów 5D. Jest to ±wiatªo o dªugo±ci fali 420 nm, które mo»na
ªatwo oddzieli¢ od czerwonej wi¡zki próbkuj¡cej i sprz¦gaj¡cej �ltrem inter-
ferencyjnym i wykry¢ je za pomoc¡ fotopowielacza. Szukaj¡c rezonansu dwu-
fotonowego wª¡czamy szybkie (np. 100 Hz) przestrajanie lasera próbkuj¡cego
w peªnym zakresie (okoªo 5 GHz) wokóª wybranego przej±cia i przyst¦pujemy
do strojenia lasera sprz¦gaj¡cego, mierz¡c nat¦»enie wi¡zki próbkuj¡cej lub
�uorescencji na 420 nm.

Wi¡zk¦ sprz¦gaj¡c¡ dostraja si¦ w kilku krokach, przy czym wszystkie
umo»liwia program komputerowy do komunikacji z laserem. Po pierwsze,
przez wpisanie w programie wªa±ciwej dªugo±ci fali (776.2 nm), ustawiamy
na ni¡ maksimum transmisji �ltra dwójªomnego znajduj¡cego si¦ wewn¡trz
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wn¦ki lasera. Nast¦pnie dostrajamy, równie» umieszczony wewn¡trz wn¦ki,
etalon. Wygodn¡ metod¡ dostrojenia etalonu do wybranego przej±cia (do
5D3/2 lub 5D5/2) jest uruchomienie ci¡gªego i powolnego (np. 1 Hz) prze-
strajania etalonu (scan function → etalon continuous) w zakresie np. 9 GHz
i stopniowe przesuwanie ±rodka skanu co 1% maksymalnego zakresu. Kiedy
natra� si¦ na rezonans dwufotonowy (sygnaª EIT lub �uorescencji), nale»y
zaw¦»a¢ skan (w krokach 1 GHz) i w razie potrzeby poprawia¢ poªo»enie jego
±rodka (pocz¡tkowo wystarcza w krokach 1% maksymalnego zakresu, pó¹niej
co 0.1%). Etalon wybiera wzmacniany mod wn¦ki laserowej, ale go nie prze-
suwa, zatem ten etap strojenia odbywa si¦ w dyskretnych krokach, równych
przedziaªowi dyspersji rezonatora (kilkaset megaherców). Nie warto wi¦c li-
czy¢ na dostrojenie lasera etalonem dokªadnie do rezonansu - najcz¦±ciej linie
rezonansu dwufotonowego pojawiaj¡ si¦ na zboczu pro�lu Dopplerowskiego.
Po znalezieniu linii wª¡czamy stabilizacj¦ etalonu do rezonatora (etalon lock
→ apply), a nast¦pnie rezonatora do zewn¦trznej wn¦ki odniesienia (cavi-
ty lock → apply). Obie te operacje mog¡ spowodowa¢ kilkusetmegaherco-
we przeskoki cz¦sto±ci lasera, dlatego trzeba ponownie odszuka¢ sygnaª EIT
przestrajaj¡c zewn¦trzn¡ wn¦k¦ wraz ze stabilizowanym do niej laserem (ref.
cav. tuner) w krokach np. 1% peªnego zakresu przestrajania.

4.2. Przygotowanie wi¡zki sprz¦gaj¡cej 480 nm

(przej±cie 5P3/2 → nD, n ≈ 50)

�wiatªo o dªugo±ci fali 480 nm le»y poza zakresem wzmocnienia lasera
Ti:S. Zmusza to podwojenia cz¦stotliwo±ci ±wiatªa o dªugo±ci fali 960 nm.
W tym celu kierujemy wi¡zk¦ do wn¦ki podwajacza cz¦stotliwo±ci (ECD,
ang. external cavity doubler), dostarczonej wraz z laserem przez producenta.
Wn¦ka zbudowana jest z czterech luster o wysokim wspóªczynniku odbicia
dla ±wiatªa wi¡zki podstawowej (960 nm), a niskim dla ±wiatªa o podwojonej
cz¦stotliwo±ci (480 nm). Samo wytworzenie drugiej harmonicznej zachodzi
w umieszczonym we wn¦ce krysztale nieliniowym. Pierwsze lustro za krysz-
taªem odbija wi¡zk¦ podstawow¡, ale przepuszcza drug¡ harmoniczn¡, stano-
wi wi¦c wyj±cie dla wytwarzanej w podwajaczu wi¡zki. Zadaniem wn¦ki jest
zwi¦kszenie nat¦»enia ±wiatªa na cz¦stotliwo±ci podstawowej w krysztale, co
podnosi wydajno±¢ generacji drugiej harmonicznej. Wn¦ka musi by¢ aktyw-
nie stabilizowana do dªugo±ci fali wi¡zki podstawowej, aby zachowa¢ rezonans
np. podczas przestrajania lasera. W tym celu jedno z jej luster umieszczone
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jest na piezoelemencie sterowanym sygnaªem bª¦du wytwarzanym metod¡
Hänscha - Couillauda [15].

W ramach pracy wymieniono krysztaª nieliniowy ECD na odpowiadaj¡-
cy dªugo±ciom fali potrzebnym do planowanych pomiarów. U»yto krysztaªu
wyci¦tego tak, by wydajnie podwaja¢ ±wiatªo o dªugo±ci fali 960 ± 30 nm, co
daje wi¡zk¦ wyj±ciow¡ 480 ± 15 nm, odpowiadaj¡c¡ przej±ciom z poziomu
5P3/2 do stanów rydbergowskich z gªówn¡ liczb¡ kwantow¡ powy»ej 15 (a»
do granicy jonizacji). W ±rodku zakresu przestrajalno±ci krysztaªu wypada
przej±cie do stanu z n = 55. Pocz¡tkowo we wn¦ce umieszczony byª krysz-
taª na 940 ± 30 nm, co umo»liwia dostrojenie do stanów z n > 23, przy
czym ±rodek przestrajalno±ci krysztaªu odpowiada przej±ciu powy»ej grani-
cy jonizacji. Poprzedni krysztaª nadawaª si¦ lepiej do przej±¢ ze stanu 5P1/2.
Wymiana krysztaªu poci¡gn¦ªa za sob¡ konieczno±¢ dojustowania luster wn¦-
ki. Dodatkowo ustawiono polaryzacj¦ kierowanej do wn¦ki wi¡zki, tak aby
osi¡gn¡¢ kompromis mi¦dzy wydajno±ci¡ wytwarzania drugiej harmonicznej
a jako±ci¡ sygnaªu bª¦du wykorzystywanego do stabilizacji wn¦ki. Zwi¡zek
wydajno±ci z sygnaªem bª¦du bierze si¦ zapewne st¡d, »e krysztaª nielinio-
wy wykorzystywany jest zarazem jako ¹ródªo dwójªomno±ci potrzebnej do
stabilizacji wn¦ki metod¡ Hänscha - Couillauda. Ostatecznie wydajno±¢ po-
dwajania to 23% (190 mW ±wiatªa 480 nm z 800 mW ±wiatªa 960 nm), co
stanowi ponad 90% maksymalnej osi¡ganej wydajno±ci (wymagaj¡cej innego
ustawienia polaryzacji wi¡zki 960 nm), a jednocze±nie zapewnia wystarcza-
j¡co dobry sygnaª bª¦du do odporno±ci ECD na niewielkie wstrz¡sy i do
stabilnej pracy przez kilkadziesi¡t minut.

W odró»nieniu od wi¡zki sprz¦gaj¡cej 776 nm, poª¡czenie i oddzielenie
wi¡zki 480 nm od wi¡zki próbkuj¡cej zachodzi na lustrach dichroicznych, któ-
re odbijaj¡ ±wiatªo o dªugo±ci fali 780 nm, a przepuszczaj¡ 480 nm. �rednica
(1/e2 w mocy) wi¡zki sprz¦gaj¡cej wynosi 1,2 mm, a do komórki przepusz-
czana byªa (przez przesªon¦ irysow¡) jej przyosiowa cz¦±¢ o ±rednicy 0,5 mm.
Moc wi¡zki w do±wiadczeniu wynosiªa okoªo 100 mW.

Dostrojenie wi¡zki sprz¦gaj¡cej 480 nm polega, podobnie jak przy 776 nm,
na szukaniu rezonansu dwufotonowego. Nie jest jednak mo»liwe wykorzysta-
nie sygnaªu �uorescencji na 420 nm. Filtr przed fotopowielaczem przewidzia-
ny byª bowiem tylko do zatrzymania wi¡zki próbkuj¡cej (780 nm) i wi¡zki
sprz¦gaj¡cej 776 nm, i okazaª si¦ przepuszcza¢ za du»o ±wiatªa rozproszonego
z wi¡zki sprz¦gaj¡cej 480 nm, co powoduje wysycenie fotopowielacza nieza-
le»nie od dostrojenia wi¡zek do rezonansu. Rozwi¡zaniem mo»e by¢ wymiana
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�ltra na maj¡cy odci¦cie pomi¦dzy 420 nm a 480 nm. Tymczasem pozostaje
bezpo±rednie szukanie sygnaªu EIT. Ponadto nie mo»na utrzyma¢ stabilizacji
wn¦ki podwajacza do lasera podczas przestrajania go etalonem (z powodu
dyskretnego charakteru tego przestrajania), co wyklucza u»ycie etalonu ja-
ko wygodnego narz¦dzia wst¦pnego strojenia. Podczas tej pracy ustawiaªem
wi¦c etalon nie widz¡c »adnego sygnaªu, a nast¦pnie, po wª¡czeniu stabili-
zacji lasera do wn¦ki odniesienia oraz ECD do lasera, przestrajaªem laser
w zakresie umo»liwianym przez wn¦k¦ odniesienia (kilka gigaherców przed
podwojeniem cz¦stotliwo±ci). Je±li w tym zakresie nie znalazªem rezonansu,
wyª¡czaªem p¦tle stabilizacji, przestrajaªem nieco etalon i ponawiaªem prób¦.

Dostrojenie do zadanego z góry stanu rydbergowskiego b¦dzie wymaga-
ªo ustawiania etalonu z u»yciem lambdametru; dalsze kroki zapewne mog¡
pozosta¢ niezmienione.

4.3. Przygotowanie wi¡zki próbkuj¡cej 780 nm

�wiatªo o dªugo±ci fali 780 nm, wykorzystywane jako wi¡zka próbkuj¡ca,
powstaje po podwojeniu cz¦stotliwo±ci ±wiatªa z lasera wªóknowego 1560 nm.
Pierwotnie laser ten przewidziany byª do utworzenia optycznej puªapki di-
polowej, jednak ostatecznie dla puªapki przeznaczono inny laser [16]. Aby
wykorzysta¢ jego dobre parametry (w¡ska linia, du»a moc), dodano do niego
podwajacz cz¦stotliwo±ci, co umo»liwiªo dostrojenie si¦ tym laserem do linii
D2 rubidu. Ukªad podwajacza zostaª zbudowany wraz z Kazimierzem Migda-
ªem i jest szczegóªowo opisany w jego pracy [14]. Schemat ukªadu przedsta-
wiony jest na rysunku 4.2. Wi¡zka z lasera tra�a ±wiatªowodem do kolimato-
ra, przechodzi przez izolator optyczny i pªytk¦ póªfalow¡, i za pomoc¡ dwóch
luster kierowana jest do krysztaªu nieliniowego, w którym wytwarzana jest
druga harmoniczna. Dla zwi¦kszenia wydajno±ci podwajania cz¦stotliwo±ci
wi¡zka jest przed krysztaªem odpowiednio ogniskowana. U»yto domieszko-
wanego magnezem krysztaªu niobianu litu o okresowo zmiennym bieguno-
waniu (PPLN, ang. periodically poled lithium niobate) produkcji Covesion
(MSHG 1550-1.0-40). Okresowa zmienno±¢ umo»liwia dopasowanie fazowe
drugiej harmonicznej powstaªej na kolejnych odcinkach dªugiego krysztaªu
(4 cm), co umo»liwia osi¡gni¦cie du»ej wydajno±ci procesu bez umieszczania
krysztaªu we wn¦ce rezonansowej. Krysztaª skªada si¦ z kilku kanaªów o ró»-
nym okresie zmienno±ci, co pozwala wydajnie podwaja¢ cz¦stotliwo±¢ ±wiatªa
w szerokim zakresie dªugo±ci fali. Po wybraniu wªa±ciwego kanaªu ostatecznie
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Rysunek 4.2: Schemat ukªadu podwajacza cz¦stotliwo±ci, wytwarzaj¡cego wi¡z-

k¦ próbkuj¡c¡. Wi¡zka pierwotna (1560 nm) wychodzi ze ±wiatªowodu, przechodzi

przez izolator optyczny i jest ogniskowana przed przej±ciem przez krysztaª nieli-

niowy. Za krysztaªem wi¡zka pierwotna jest odbijana do pochªaniacza, a druga

harmoniczna (780 nm) jest kolimowana i wprz¦gana w ±wiatªowód.

osi¡ga si¦ dopasowanie fazowe przez podgrzanie krysztaªu do odpowiedniej
temperatury, w opisywanym ukªadzie wynosz¡cej 84,9 ◦C. Utrzymanie zada-
nej temperatury zapewnia piecyk (Covesion PV40) sterowany elektronicznie
(Covesion OC1 Temperature Controler). Dodatkowym czynnikiem, od któ-
rego zale»y wydajno±¢, jest polaryzacja wi¡zki podstawowej wzgl¦dem osi
optycznych krysztaªu; wa»ne jest tak»e odpowiednie jej zogniskowanie.

Za krysztaªem, wi¡zka o podwojonej cz¦stotliwo±ci jest oddzielana od
podstawowej za pomoc¡ dwóch luster dichroicznych, oraz kolimowana i wprz¦-
gana do ±wiatªowodu, którym jest przesyªana na stóª z ukªadem do spektro-
skopii EIT jako wi¡zka próbkuj¡ca. Wychodz¡c ze ±wiatªowodu wi¡zka jest
kolimowana, a nast¦pnie zaw¦»ana teleskopem z dwóch soczewek do ±rednicy
0,5 mm (1/e2 w mocy). Wi¡zka przechodzi przez komórk¦, przekryta z wi¡z-
k¡ sprz¦gaj¡c¡, po czym odbija si¦ od PBS i tra�a na fotodiod¦. Polaryzacj¦
zapewniaj¡c¡ odbicie wi¡zki od PBS ustawia si¦ za pomoc¡ póªfalówki. Moc
wi¡zki próbkuj¡cej wynosiªa w pomiarach do 50 µW.

Do kalibracji przestrajania lasera próbkuj¡cego u»yto spektroskopii nasy-
ceniowej [17] przej±cia 5S1/2, F=2 → 5P3/2 w 87Rb. Za pomoc¡ sprz¦gacza
±wiatªowodowego cz¦±¢ wi¡zki próbkuj¡cej jest odszczepiona i skierowana do
dodatkowej komórki z parami rubidu o temperaturze 40 ◦C. Po wyj±ciu z ko-
mórki cz¦±¢ wi¡zki jest odbijana od niepokrytej pªytki szklanej i przekrywana
z pierwotn¡ wi¡zk¡. Mi¦dzy przej±ciami przez komórk¦ wi¡zka dwukrotnie
przechodzi przez pªytk¦ ¢wier¢falow¡, co pozwala oddzieli¢ wi¡zk¦ wracaj¡-
c¡ z komórki od zmierzaj¡cej do niej za pomoc¡ PBS umieszczonego przed
komórk¡. Nat¦»enie powracaj¡cej wi¡zki jest mierzone podczas przestrajania
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lasera. W uzyskanym widmie wida¢ wyra¹nie rozdzielone (dzi¦ki przeciwbie»-
no±ci wi¡zek) linie o wzajemnych odlegªo±ciach wynikaj¡cych ze struktury
nadsubtelnej stanu 5P3/2. Zmierzenie tych odlegªo±ci w jednostkach napi¦cia
przestrajaj¡cego laser pozwala przeliczy¢ te jednostki na cz¦stotliwo±¢.

Wst¦pny wybór dªugo±ci fali odbywa si¦ przez wpisanie do programu
komputerowego sªu»¡cego do komunikacji z laserem (Koheras GraphiK) od-
powiedniej temperatury wªókna. Aby po podwojeniu cz¦stotliwo±ci dostroi¢
laser do przej±cia 5S1/2 → 5P3/2, potrzebna jest temperatura okoªo 51,7 ◦C.
Szybkie i dokªadne przestrajanie w zakresie okoªo 5 GHz (po podwojeniu
cz¦stotliwo±ci) zapewniane jest przez piezoelement napr¦»aj¡cy wªókno. Pie-
zoelementem steruje si¦ przez podanie na gniazdko BNC napi¦cia w zakresie
0 - 12 V. Sygnaª z gniazdka zast¦puje ustawianie napi¦cia za pomoc¡ fa-
brycznie zamontowanego potencjometru. Ukªad pozwalaj¡cy przestraja¢ la-
ser zewn¦trznym sygnaªem zostaª dodany do lasera przez mgr. in». Janusza
Ku¹m¦.

Dla oszacowania krótkoczasowej szeroko±ci widmowej ±wiatªa 780 nm za
±wiatªowodem prowadz¡cym na stóª z ukªadem do spektroskopii EIT, wprz¦-
gni¦to je do przestrajalnego rezonatora Fabry - Perot (Thorlabs SA200-5B)
i na podstawie pomiaru szumu amplitudy na zboczu pr¡»ka transmisyjnego
oszacowano szeroko±¢ linii lasera na 300 kHz (szeroko±¢ 1σ).

4.4. Ukªad docelowy

Opisany powy»ej ukªad docelowo b¦dzie rozbudowany zgodnie z rysun-
kiem 4.3. Zarówno wi¡zka 776 nm jak i 480 nm b¦d¡ dzielone mi¦dzy ko-
mórk¦ z ciepªymi parami rubidu a ±wiatªowód prowadz¡cy do puªapki ma-
gnetooptycznej. Dodatkowo mo»liwe b¦dzie szybkie wª¡czanie i wyª¡czanie
wi¡zek kierowanych do MOT, zapewnione przez modulatory akustooptyczne
(AOM). �eby u»ywa¢ AOM w roli wyª¡cznika, nale»y ustawi¢ za nim prze-
sªon¦ przepuszczaj¡c¡ tylko wybrany (niezerowy) rz¡d ugi¦cia. Dzi¦ki temu
podanie sygnaªu RF na AOM wª¡cza wi¡zk¦ (z czasem narastania okre±lo-
nym przez ±rednic¦ wi¡zki i pr¦dko±¢ d¹wi¦ku w krysztale modulatora). Aby
dodatkowo umo»liwi¢ przestrajanie AOM bez zmiany k¡ta propagacji wi¡zki,
zastosowano ukªad podwójnego przej±cia przez modulator, w którym wi¡zka
ugi¦ta dwa razy w tym samym rz¦dzie dyfrakcji wraca po swoim pocz¡tko-
wym torze, z którego jest nast¦pnie oddzielana za pomoc¡ polaryzacyjnej
kostki ±wiatªodziel¡cej (PBS). Jako »e nawet niezasilony modulator rozpra-

28



do λ-metrumetru

do MOT

Rb

SPM

780 nm

SPM

AOM

AOM

SH

SH

960 nm

776 nm

480 nm

ECD

PD

do MOT

AOM
AOM

f = 75 mm

f = 100 mm

f = 100 mm

f = 75 mm

Ti:S

λ/2 λ/4

PBS

lustro

płytka pł.-metrurówn.

podział m
ocy

SHG

480
 nm

776 nm

780 nm

480 n
m

Rysunek 4.3: Schemat docelowego ukªadu do±wiadczalnego. Zasadnicze rozszerze-

nie wzgl¦dem dotychczasowego (zaznaczonego lini¡ przerywan¡) polega na mo»li-

wo±ci przesªania cz¦±ci wybranej wi¡zki sprz¦gaj¡cej do puªapki magnetooptycznej.
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sza cz¦±¢ ±wiatªa w kierunku przepuszczanym przez przesªon¦, dodatkowo
umieszczona b¦dzie przed ±wiatªowodem ruchoma przesªona sterowana na-
pi¦ciowo (shutter), która wygasza wi¡zk¦ wolniej, lecz skuteczniej.
Aby skompensowa¢ wprowadzone przez AOM przesuni¦cie cz¦stotliwo±ci ±wia-
tªa podawanego do MOT, analogiczne ukªady AOM b¦d¡ równie» w torach
wi¡zek kierowanych do pomocniczej komórki z ciepªymi atomami.

Do tej pory przetestowano dziaªanie czterech modulatorów akustooptycz-
nych, które maj¡ by¢ wykorzystane (Gooch & Housego I-FS110-2C2B8-3-
GH2 dla wi¡zek 480 nm i Isomet 1205C-2 dla wi¡zek 776 nm). Bez dodat-
kowego zaw¦»ania wi¡zek uzyskano wydajno±¢ podwójnego ugi¦cia w pierw-
szym rz¦dzie okoªo 30 % dla ±wiatªa czerwonego i 70 % dla niebieskiego. Obie
wydajno±ci okre±lone byªy jako stosunek mocy wi¡zki ugi¦tej w pierwszym
rz¦dzie w podwójnym przej±ciu do mocy wi¡zki podawanej na AOM. Ponad-
to umieszczono za portem bocznym lasera Ti:S kolimator ze ±wiatªowodem
prowadz¡cym do lambdametru, który b¦dzie wykorzystywany przy dostra-
janiu lasera do stanów rydbergowskich. Przygotowano te», przy udziale dra
Jana Czerwca i Warsztatu Mechanicznego WFAIS UJ, caªy zestaw stoja-
ków pozwalaj¡cych zamocowa¢ potrzebne elementy optyczne na wysoko±ci
nietypowo nisko wyprowadzonych wi¡zek lasera Ti:S.
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Rozdziaª 5

Wyniki

5.1. Widma EIT z wi¡zk¡ sprz¦gaj¡c¡ 776 nm

(przej±cie 5P3/2 → 5D3/2)

Do obserwacji EIT z wi¡zk¡ sprz¦gaj¡c¡ o dªugo±ci fali 776 nm wyko-
rzystano ukªad pokazany na rysunku 4.1. Wi¡zk¦ z lasera Ti:S skierowa-
no do portu bocznego (czyli z omini¦ciem wn¦ki podwajacza cz¦stotliwo±ci)
i przekryto w obr¦bie komórki z przeciwbie»n¡ wi¡zk¡ próbkuj¡c¡. Nast¦pnie
dostrajano j¡ do wybranych przej±¢ w sposób opisany w rozdziale 4.1. Mie-
rzono nat¦»enie wi¡zki próbkuj¡cej po przej±ciu przez komórk¦ podczas jej
przestrajania wokóª przej±¢ 5S1/2 → 5P3/2, przy czym cz¦stotliwo±¢ wi¡zki
sprz¦gaj¡cej byªa podczas ka»dego pomiaru staªa. Zgodnie z oczekiwaniami,
obserwowano w¡skie linie obni»onej absorpcji na tle pro�li dopplerowskich,
odpowiadaj¡ce rezonansom dwufotonowym. Linie te byªy widoczne dla obu
izotopów, dla przej±¢ z obu poziomów nadsubtelnych stanu 5S1/2, i przy do-
strojeniu wi¡zki sprz¦gaj¡cej zarówno do stanu 5D3/2 jak i 5D5/2. W uzyska-
nych widmach stany 5D3/2 i 5D5/2 miaªy rozdzielon¡ struktur¦ nadsubteln¡,
i wªa±nie odlegªo±ci mi¦dzy poziomami nadsubtelnymi stanowiªy podstaw¦
ich identy�kacji.

Do szczegóªowej analizy wybrano (odpowiednio dostrajaj¡c lasery) ukªad
poziomów 5S1/2, F=3 → 5P3/2 → 5D3/2 w 85Rb, bo przy ªatwo osi¡ganych
w ukªadzie parametrach (nat¦»enia wi¡zek, ich wzgl¦dna polaryzacja) linie
obni»onej absorpcji wykazywaªy podwójn¡ struktur¦, pocz¡tkowo niejasnego
pochodzenia. Struktur¦ nadsubteln¡ wykorzystywanych poziomów pokazuje
rysunek 5.1. Przykªadowe widmo transmisyjne wi¡zki próbkuj¡cej pokazane
jest na rysunku 5.2. Widoczna jest cz¦±¢ pro�lu dopplerowskiego przej±cia
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Rysunek 5.1: Struktura energetyczna wykorzystywanych poziomów 85Rb. Warto-

±ci rozszczepie« nadsubtelnych wzi¦te z [18] i [19].
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Rysunek 5.2: Przykªadowe widmo transmisji wi¡zki próbkuj¡cej w warunkach po-

równywalnych przyczynków od EIT i DROP. Nat¦»enie wi¡zki sprz¦gaj¡cej wynosi-

ªo 15 W/cm2, a próbkuj¡cej 0,02 W/cm2. Czarne pionowe kreski pokazuj¡ cz¦sto±ci

skªadowych struktury nadsubtelnej przej±cia 5S1/2 (F = 3) → 5P3/2 → 5D3/2 (F"

= 1, 2, 3, 4). ∆c ≈ 0 (dla przej±cia 5P3/2 (F' = 4) → 5D3/2 (F" = 4); odstrojenie

ocenione na podstawie symetrycznego ksztaªtu linii EIT dla stanu 5D3/2 (F" =

4). Cho¢ w przej±ciu uczestnicz¡ ró»ne poziomy nadsubtelne stanu 5P3/2, wpªyw

odstrojenia od skªadowej z F' = 4 na ksztaªt linii jest najwi¦kszy ze wzgl¦du na

najwi¦ksz¡ siª¦ linii).
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Rysunek 5.3: Stopniowa zmiana charakteru zjawiska z EIT na TPA. Kolejne wid-

ma s¡ uzyskane dla odstroje« wi¡zki sprz¦gaj¡cej wynosz¡cych okoªo 80 MHz,

140 MHz, 350 MHz i 530 MHz, patrz¡c od lewej z góry. Nat¦»enie wi¡zki sprz¦ga-

j¡cej wynosiªo 19 W/cm2, a próbkuj¡cej 0,02 W/cm2.

5S1/2, F=3 → 5P3/2, na którego tle mo»na rozró»ni¢ trzy linie o zmienionej
absorpcji. Linie te odpowiadaj¡ dostrojeniu dwufotonowemu do poszczegól-
nych stanów nadsubtelnych w 5D3/2: F"=4 (linia dla ∆p = 0), F"=3 (dla
∆p = −18 MHz) i F"=2 (dla ∆p = −30 MHz). Ostatnia linia (F"=2),
z przyczyn na razie nie wyja±nionych, wyró»nia si¦ jako wzrost absorpcji,
podczas gdy pozostaªe daj¡ oczekiwany spadek. Z powodu szumu linia od
poziomu F"=1 jest bardzo niewyra¹na, ale w odpowiednich warunkach daªo
si¦ zauwa»y¢ pochodz¡cy od tego poziomu sygnaª �uorescencji na dªugo±ci
fali 420 nm; jest te» ona widoczna na rysunku 5.4.

Ka»da z widocznych linii nadsubtelnych jest zªo»ona, co najlepiej wida¢
na rys. 5.2 dla linii odpowiadaj¡cej stanowi F"=4 (∆p = 0). Na tle jej sto-
sunkowo szerokiej dolnej cz¦±ci (o szeroko±ci okoªo 20 MHz) widoczny jest
znacznie w¦»szy (okoªo 2 MHz) pik przezroczysto±ci, po którego obu stro-
nach s¡ przedziaªy zwi¦kszonej absorpcji. Na podstawie dalszych pomiarów
oraz modelu teoretycznego (rozdziaª 3) szersz¡ cz¦±¢ przypisano pompowa-
niu optycznemu w podwójnym rezonansie, a w¦»sz¡, wraz z otaczaj¡cymi
j¡ skrzydeªkami zwi¦kszonej absorpcji, wªa±ciwej elektromagnetycznie indu-
kowanej przezroczysto±ci. Jak opisano w rozdziale 2.1, odstrajanie wi¡zki
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Rysunek 5.4: Widmo transmisji wi¡zki próbkuj¡cej przy du»ej zmienno±ci nat¦»e-

nia wi¡zki sprz¦gaj¡cej wzdªu» jej osi (zmienno±¢ wywoªana rozbie»no±ci¡). W naj-

szerszym miejscu wi¡zki sprz¦gaj¡cej jej nat¦»enie wynosiªo 9 W/cm2, a w najw¦»-

szym 700 W/cm2. Wi¡zka próbkuj¡ca miaªa nat¦»enie 0,01 W/cm2.

sprz¦gaj¡cej od cz¦stotliwo±ci przej±¢ 5P3/2 → 5D3/2 powoduje zmian¦ cha-
rakteru widma EIT - od symetrycznej linii spadku absorpcji (widocznej, gdy
rezonans dwufotonowy wypada w ±rodku pro�lu przej±cia próbkowanego),
przez lini¦ o ksztaªcie dyspersyjnym (kiedy wypada na zboczu tego pro�lu),
po lini¦ wzrostu absorpcji (poza pro�lem), gdzie EIT jest zast¦powana przez
TPA. Jak pokazuje rysunek 5.3, takie zachowanie wykazuje jedynie w¦»sza
cz¦±¢ linii, podczas gdy szersza zanika nie zmieniaj¡c ksztaªtu.

Na rysunku 5.4 pokazane jest widmo dla mocy wi¡zki sprz¦gaj¡cej równej
166 mW, a próbkuj¡cej 8 µW. Linie od stanów 5D3/2 F"=4, F"=3 i F"=2
(∆p = 0, −18, −30 MHz odpowiednio) maj¡ podwójn¡ struktur¦, podobnie
jak na wcze±niejszych wykresach. Brakuje jednak przedziaªów zwi¦kszonej
absorpcji na granicy skªadowych od EIT i DROP. Jest to zapewne wynik sil-
nej zmienno±ci nat¦»enia wi¡zki sprz¦gaj¡cej wzdªu» jej osi. Do tego pomiaru
wi¡zka sprz¦gaj¡ca zostaªa zaw¦»ona prowizorycznym teleskopem dla zwi¦k-
szenia nat¦»enia, ale przez zª¡ kolimacj¦ nat¦»enie zmieniaªo si¦ wzdªu» jej
drogi. Zmiana nat¦»enia w osi wi¡zki mi¦dzy pocz¡tkiem a ko«cem komór-
ki byªa prawie stukrotna. Linie spadku absorpcji wi¡zki próbkuj¡cej miaªy
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Rysunek 5.5: Nachylenie zbocza linii EIT podzielone przez odchylenie standardowe

szumu sygnaªu. Taka wielko±¢ (nazwana tu czuªo±ci¡) stanowi miar¦ przydatno±ci

sygnaªu do stabilizacji lasera. Dodano lini¦ przerywan¡ oddaj¡c¡ symbolicznie za-

le»no±¢ czuªo±ci od mocy wi¡zki próbkuj¡cej. Optymalna moc wi¡zki próbkuj¡cej

wynosi okoªo 10 µW (nat¦»enie 1,4 mW/cm2). Moc wi¡zki sprz¦gaj¡cej wynosiªa

134 mW (nat¦»enie 60 W/cm2).

wi¦c na poszczególnych odcinkach jej propagacji ró»ne amplitudy i szeroko±ci,
co oznacza ró»ne oddalenie skrzydeªek od ±rodka rezonansu dwufotonowego.
Mierzono ª¡czny efekt oddziaªywania atomów z wi¡zk¡ próbkuj¡c¡ na caªej
dªugo±ci komórki, wi¦c w¡skie i pªytkie skrzydeªka mogªy znikn¡¢ w u±rednia-
niu. Ponadto na cz¦±ci drogi przez komórk¦ wi¡zka sprz¦gaj¡ca byªa w¦»sza
od próbkuj¡cej, co prowadzi do dalszego poszerzenia rezonansów ze wzgl¦-
du na poprzeczn¡ zmienno±¢ nat¦»enia wi¡zki sprz¦gaj¡cej oraz wynikaj¡ce
z rozbie»no±ci rozmycie rzutu jej wektora falowego na wektor falowy wi¡zki
próbkuj¡cej. Zastosowanie w modelu teoretycznym u±redniania po cz¦sto-
±ciach Rabiego wi¡zki sprz¦gaj¡cej potwierdziªo ujemny wpªyw zmian jej
nat¦»enia na obecno±¢ skrzydeªek w widmach transmisyjnych wi¡zki prób-
kuj¡cej. Niezale»nie od wpªywu zmienno±ci nat¦»enia wi¡zki sprz¦gaj¡cej na
ksztaªt linii, znaczne zwi¦kszenie jej ±redniego nat¦»enia pozwala wyra¹nie
zobaczy¢ lini¦ pochodz¡c¡ od stanu F"=1 (∆p = −37 MHz), ¹le widoczn¡
na wcze±niejszych wykresach.
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Przeprowadzono analiz¦ szeroko±ci piku EIT (linii pomi¦dzy skrzydeªka-
mi obni»onej transmisji) w zale»no±ci od mocy wi¡zki próbkuj¡cej. Docelo-
wo pik ten b¦dzie wykorzystywany do stabilizowania lasera sprz¦gaj¡cego,
aby umo»liwi¢ dokªadne pomiary w puªapce magnetooptycznej. Jako miar¦
przydatno±ci piku do stabilizacji lasera przyj¦to nachylenie w poªowie zbo-
cza podzielone przez odchylenie standardowe sygnaªu w pªaskim obszarze
(okre±laj¡ce wielko±¢ szumu mocy wi¡zki próbkuj¡cej). Zastosowanie takiej
miary opiera si¦ na przyj¦ciu, »e przy okre±lonych parametrach p¦tli stabi-
lizacji drgania cz¦stotliwo±ci lasera s¡ odwrotnie proporcjonalne do nachyle-
nia sygnaªu bª¦du, które z kolei jest proporcjonalne do nachylenia piku EIT
i zastosowanego wzmocnienia. Najwy»sze mo»liwe do zastosowania wzmoc-
nienie jest odwrotnie proporcjonalne do amplitudy szumu transmitowanej
mocy, bo szum ten, przenosz¡c si¦ na sygnaª bª¦du, prowadzi do powstania
w stabilizowanym ±wietle szumu cz¦stotliwo±ciowego. Rysunek 5.5 przedsta-
wia zale»no±¢ wspomnianej wielko±ci (nazwanej umownie czuªo±ci¡) od mocy
wi¡zki próbkuj¡cej. Spadek mocy pocz¡tkowo poprawia czuªo±¢ (ze wzgl¦du
na zw¦»anie linii EIT), a nast¦pnie zaczyna j¡ pogarsza¢ (z powodu spad-
ku stosunku sygnaªu do szumu). Optymalna moc wi¡zki próbkuj¡cej wynosi
okoªo 10 µW, co odpowiada cz¦sto±ci Rabiego 60 Mrad/s.

5.2. Widma EIT z wi¡zk¡ sprz¦gaj¡c¡ 480 nm

(przej±cie 5P3/2 → 48D3/2, 48D5/2)

Pod sam koniec pracy udaªo si¦ te» zaobserwowa¢ spadek absorpcji wywo-
ªany wi¡zk¡ sprz¦gaj¡c¡ o dªugo±ci fali 481 nm, a wi¦c z wykorzystaniem jako
trzeciego stanu poziomu rydbergowskiego z gªówn¡ liczb¡ kwantow¡ okoªo 50.
Widmo transmisyjne wi¡zki próbkuj¡cej przedstawione jest na rysunku 5.6.
Próbkowane byªo, podobnie jak w przypadku wi¡zki sprz¦gaj¡cej 776 nm,
przej±cie 5S1/2, F=3 → 5P3/2 w 85Rb. Wyra¹nie widoczne s¡ dwie linie od-
dalone od siebie o okoªo 104 MHz. Podczas zwi¦kszania odstrojenia wi¡zki
sprz¦gaj¡cej zmieniaªo si¦ poªo»enie linii wzgl¦dem pro�lu dopplerowskiego,
co dowodzi »e wynikaªy one z rezonansu dwufotonowego. Z przesuwaniem
linii po pro�lu dopplerowskim nie wi¡zaªa si¦ jednak zmiana ich ksztaªtu; nie
daªo si¦ te» zaobserwowa¢ TPA (linie gin¦ªy w szumie ju» na zboczu pro�lu).
Nie zauwa»ono te» podwójnej struktury linii. Wydaje si¦ wi¦c, »e nie wynika-
ªy one z koherencyjnej EIT, tylko z pompowania optycznego w podwójnym
rezonansie. Pobie»na analiza z wykorzystaniem dost¦pnych w sieci narz¦dzi
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Rysunek 5.6: Widmo transmisji wi¡zki próbkuj¡cej. Widoczne dwie linie DROP

odpowiadaj¡ce stanom rydbergowskim z n = 48. Szeroko±¢ poªówkowa wy»szej

z widocznych linii wynosi 7,5 MHz. Wi¡zka sprz¦gaj¡ca miaªa nat¦»enie 44 W/cm2,

a próbkuj¡ca 0,02 W/cm2.
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programu ARC Alkali Rydberg Calculator [10] wskazuje, »e zaobserwowane
linie pochodz¡ od stanów 48D3/2 i 48D5/2 - wyliczona przez program odlegªo±¢
mi¦dzy nimi wynosi 105,16 MHz (co jest bliskie obserwowanym 104 MHz),
a przy tym nie ma w okolicy u»ytej dªugo±ci fali (481 nm) »adnych innych
stanów dost¦pnych z 5P3/2 o podobnej odlegªo±ci energetycznej.

Obserwacja dwufotonowych rezonansów z u»yciem ±wiatªa 480 nm, cho¢
jednorazowa i pobie»na, daªa wyobra»enie o mo»liwo±ciach dalszych do±wiad-
cze« z EIT pochodz¡c¡ od poziomów rydbergowskich. Okazuje si¦, wbrew po-
cz¡tkowym obawom, »e stosunek sygnaªu do szumu pozwala na bezpo±redni
pomiar linii (cho¢ na razie DROP a nie EIT), bez konieczno±ci stosowania
wzmacniacza fazoczuªego. Z drugiej strony wskazane wydaje si¦ zaw¦»enie
wi¡zki sprz¦gaj¡cej (na razie maj¡cej ponad milimetr ±rednicy), aby bez
znacznego ograniczenia jej nat¦»enia w komórce móc przesªa¢ jej cz¦±¢ do
puªapki magnetooptycznej.
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Rozdziaª 6

Podsumowanie

Celem pracy byªo przygotowanie bada« elektromagnetycznie indukowanej
przezroczysto±ci (EIT) w zimnych atomach rubidu. Gªównym zadaniem by-
ªo zbudowanie ukªadu laserowego przygotowuj¡cego wi¡zk¦ sprz¦gaj¡c¡ do
spektroskopii EIT. Zbudowany w ramach pracy ukªad pozwala wytworzy¢
zarówno wi¡zk¦ o dªugo±ci fali 776 nm (sprz¦gaj¡c¡ poziom 5P3/2 z 5D3/2
lub 5D5/2), jak 480 nm - 481 nm (sprz¦gaj¡c¡ 5P3/2 z wybranym stanem ryd-
bergowskim o gªównej liczbie kwantowej rz¦du 30 - 50). Powstaª tak»e ukªad
wytwarzaj¡cy wi¡zk¦ próbkuj¡c¡ (780 nm), niezale»ny od laserów stosowa-
nych na bie»¡co w ukªadzie MOT, co pozwoliªo ªatwo zorganizowa¢ prac¦ bez
kolizji z eksperymentami prowadzonymi w puªapce. Korzystaj¡c z wymienio-
nych wi¡zek przeprowadzono spektroskopi¦ EIT w komórce z ciepªymi parami
rubidu. Przeanalizowano ksztaªt otrzymywanych linii dla wi¡zki sprz¦gaj¡-
cej 776 nm, natomiast dla wi¡zki 480 nm potwierdzono jedynie mo»liwo±¢
obserwacji rezonansów w zbudowanym ukªadzie.

Wykonano ponadto symulacj¦ sygnaªów EIT w warunkach odpowiada-
j¡cych wykonanym eksperymentom. Symulacja opieraªa si¦ na rozwi¡zaniu
numerycznym równania gªównego na macierz g¦sto±ci dla ukªadu pi¦cio-
poziomowego i u±rednieniu wyliczonych widm absorpcyjnych po rozkªadzie
pr¦dko±ci Maxwella - Boltzmanna (dla uwzgl¦dnienia efektu Dopplera). Dla
przypadku maªych mocy wi¡zek, korzystaj¡c z rozwini¦¢ perturbacyjnych,
rozªo»ono widmo absorpcyjne na przyczynki pochodz¡ce od zmian populacji
poziomów (DROP) oraz od koherencji dwufotonowej (EIT). Wykazano dobr¡
jako±ciowo zgodno±¢ symulowanych sygnaªów z wynikami do±wiadczalnymi.
Pozwoliªo to na peªne zrozumienie obserwowanych zjawisk.

Zamierzony dalszy ci¡g pracy b¦dzie polegaª na podzieleniu wytwarza-
nych w ukªadzie wi¡zek mi¦dzy dotychczas u»ywan¡ komórk¦ z ciepªymi ato-
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mami a chmur¦ zimnych atomów w MOT. Spektroskopia w ciepªych atomach
ma sªu»y¢ kontroli parametrów wi¡zek, natomiast gªówne pomiary prowadzo-
ne b¦d¡ w puªapce. Podczas dalszych bada« gªówn¡ rol¦ b¦dzie odgrywaªa
wi¡zka sprz¦gaj¡ca o dªugo±ci fali 480 nm, pozwalaj¡ca na wykorzystanie
w pomiarach stanów rydbergowskich o dªugim czasie »ycia, przekªadaj¡cym
si¦ na bardzo w¡skie (teoretycznie kilkukilohercowe) linie EIT.
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Rozdziaª 7

Dodatki

Skrypt do symulowania widm

Teoretyczne widma transmisyjne z rozdziaªu 3 uzyskano rozwi¡zuj¡c w pro-
gramie Mathematica równania 3.2. Poni»ej przedstawiony jest wykorzysty-
wany skrypt wraz z wyja±nieniem i przykªadowymi warto±ciami parame-
trów. Parametry o wymiarze cz¦sto±ci (cz¦sto±ci laserów, staªe relaksacji,
szeroko±ci widmowe laserów, cz¦sto±ci Rabiego) podane s¡ w Mrad/s, ale
wszystkie zostaªy przeskalowane o 2π, wi¦c liczbowo odpowiadaj¡ cz¦stotli-
wo±ciom w MHz. Przeskalowanie wszystkich wspóªczyników równa« rodzaju
Σaijρij = 0 nie zmienia wyniku. Z niejasnych powodów przed przeskalowa-
niem program nie zawsze dziaªaª.

Model pi¦ciopoziomowy jest uproszczony wzgl¦dem rzeczywistej struktu-
ry poziomów uczestnicz¡cych w obserwowanych przej±ciach. Jasn¡ interpre-
tacj¦ maj¡ tylko stany |1〉 i |2〉, odpowiadaj¡ce stanom 5S1/2, F=2 i 5S1/2,
F=3. Wobec tego przyj¦te stosunki szybko±ci deekscytacji w poszczególnych
kanaªach (ang. branching ratio) nie wynikaj¡ z rachunków, tylko zostaªy do-
brane tak, »eby odtworzy¢ ksztaªt obserwowanego widma. Wyró»niaj¡cy si¦
spo±ród pozostaªych nierówny podziaª zaniku ze stanu |4〉 ma odzwierciedla¢
istnienie przej±cia cyklicznego 5S1/2, F=3→ 5P3/2, F'=4. Podobnie nie±cisªy
charakter ma warto±¢ wspóªczynnika w wykªadniku eksponenty w ostatnim
poleceniu skryptu. U±redniona po rozkªadzie pr¦dko±ci warto±¢ Im(ρ24) jest
tam mno»ona przez -400. Dokªadna warto±¢ tego wspóªczynnika, zgodnie ze
wzorem 2.12, zale»y mi¦dzy innymi od koncentracji atomów i dªugo±ci komór-
ki. Tutaj natomiast zostaªa ona dobrana tak, »eby uzyska¢ kontrast pro�lu
dopplerowskiego na poziomie takim jak w do±wiadczeniu.
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(* przeskalowane parametry; patrz wy»ej *)

omc = 78; (* cz¦sto±¢ Rabiego wi¡zki sprz¦gaj¡cej, Mrad/s *)

omp = 22; (* cz¦sto±¢ Rabiego wi¡zki próbkuj¡cej, Mrad/s *)

dc0 = 0; (* odstrojenie wi¡zki sprz¦gaj¡cej, Mrad/s *)

g4 = 6; (* szeroko±¢ stanu 4, Mrad/s *)

(* podziaª zaniku ze stanu 4 do 1 i 2 *)

g41 = g4/10;

g42 = 9 g4/10;

g3 = 6; (* szeroko±¢ stanu 3, Mrad/s *)

(* podziaª zaniku ze stanu 3 do 1 i 2 *)

g31 = 5 g3/10;

g32 = 5 g3/10;

g5 = 1; (* szeroko±¢ stanu 5, Mrad/s *)

(* podziaª zaniku ze stanu 5 do 3 i 4 *)

g53 = 6 g5/10;

g54 = 4 g5/10;

G = 0.02; (* odwrotno±¢ czasu przelotu przez wi¡zk¦, Mrad/s *)

lp = 0.3; (* szerokos¢ widmowa lasera próbkuj¡cego, Mrad/s *)

lc = 0.05; (* szerokos¢ widmowa lasera sprz¦gaj¡cego, Mrad/s *)

(* równania (3.2) wzi¦te w stanie ustalonym,

rozbite na cz¦±¢ rzeczywist¡ i urojon¡;

na ko«cu dodane równanie normalizacyjne *)

rown:={-omc/2*imro25 + dp*imro24 -

(g4 + 2 G + 2 lp)/2*rero24 == 0,

omp/2*(ro22 - ro44) + omc/2*rero25 -

dp*rero24 - (g4 + 2 G + 2 lp)/2*imro24 == 0,

-omp*imro24 + g32*ro33 + g42*ro44 +

G/2 - G*ro22 == 0,

omp*imro24 - omc*imro45 + g54*ro55 -

(g4 + G)*ro44 == 0,

omp/2*imro45 - omc/2*imro24 + (dp + dc)*imro25 -

(g5 + 2 G + 2 lp + 2 lc)/2*rero25 == 0,

-omp/2*rero45 + omc/2*rero24 - (dp + dc)*rero25 -
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(g5 + 2 G + 2 lp + 2 lc)/2*imro25 == 0,

g53*ro55 - (g3 + G)*ro33 == 0,

omp/2*imro25 + dc*imro45 -

(g5 + g4 + 2 G + 2 lc)/2*rero45 == 0,

-omp/2*rero25 + omc/2*ro44 - omc/2*ro55 -

dc*rero45 - (g5 + g4 + 2 G + 2 lc)/2*imro45 == 0,

omc*imro45 - (g5 + G)*ro55 == 0,

g31*ro33 + g41*ro44 + G/2 - G*ro11 == 0,

ro11 + ro22 + ro33 + ro44 + ro55 == 1};

(* wielko±ci do uwzgl¦dnienia poszerzenia dopplerowskiego *)

(* odwrotno±¢ dªugo±ci fali wi¡zki próbkuj¡cej, 1/m *)

kp = (1/(780*10^(-9)));

(* odwrotno±¢ dªugo±ci fali wi¡zki sprz¦gaj¡cej, 1/m *)

kc = (1/(776*10^(-9)));

t = 300; (* temperatura, K *)

m = 1.4*10^(-25); (* masa rubidu, kg *)

kb = 1.38*10^(-23); (* st. Boltzmanna, J/K *)

(* rozkªad Maxwella - Boltzmanna; v - rzut pr¦dko±ci, m/s *)

boltzmann[v_] := Sqrt[m/(2*Pi*kb*t)]*Exp[-(m*v^2)/(2*kb*t)];

(* odstrojenia wi¡zki sprz¦gaj¡cej i próbkuj¡cej

dla danej klasy pr¦dko±ci, Mrad/s *)

dc := (dc0 + kc*v/1000000);

dp := (dp0 - kp*v/1000000);

(* wyliczenie imro24 *)

x = imro24 /. Solve[rown, {ro11, ro22, ro33, ro44, ro55,

rero25, imro25, rero24, imro24, rero45, imro45},

Reals, WorkingPrecision -> 100];

(* u±rednienie po pr¦dko±ciach i wyrysowanie *)
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Plot[Exp[-400*NIntegrate[x*boltzmann[v], {v, -500, 500},

MaxRecursion -> 20]], {dp0, -600, 100},

PlotRange -> {{-600, 100}, All}]

Wskazówki do justowania wi¡zki pompuj¡cej la-

ser Ti:S

Rysunek 7.1: Zdj¦cie ekranu umieszczonego za wyj±ciem z lasera Ti:S przed prze-

kroczeniem progu akcji laserowej. Wida¢ okr¡gªe plamki ±wiatªa pompuj¡cego uªo-

»one w jednej linii (zielone) i rozmyt¡ smug¦ ±wiatªa powstaj¡cego w krysztale Ti:S

(czerwone).

Dobry opis justowania wi¡zki pompuj¡cej zawarty jest w instrukcji obsªu-
gi lasera [20]. Warto jednak doda¢ kilka spostrze»e« poczynionych podczas
justowania wi¡zki, koniecznego po naprawie lasera pompuj¡cego.
W fazie przeprowadzania wi¡zki pompuj¡cej przez wn¦k¦ Ti:S nie nale»y si¦
spodziewa¢ osi¡gni¦cia na wyj±ciu z lasera Ti:S pojedynczej plamki ±wiatªa
pompuj¡cego. Dobre przeprowadzenie wi¡zki objawia si¦ tym, »e wida¢ kil-
ka symetrycznie okr¡gªych plamek uªo»onych koªo siebie w linii poziomej,
przy czym kolejne plamki s¡ coraz sªabsze. Przy wy»szych mocach wi¡z-
ki pompuj¡cej, mi¦dzy jej plamkami zaczyna by¢ widoczna rozmyta smuga
czerwonego ±wiatªa, pochodz¡ca zapewne od niewzmocnionej emisji sponta-
nicznej z krysztaªu Ti:S. Zdj¦cie ekranu umieszczonego za wyj±ciem z lasera
Ti:S pokazano jako rysunek 7.1. Zostaªo ono wykonane dla mocy wi¡zki pom-
puj¡cej wynosz¡cej 3 W, czyli nieznacznie poni»ej progu akcji laserowej. Po

47



Rysunek 7.2: Zdj¦cie ekranu umieszczonego za wyj±ciem z lasera Ti:S po prze-

kroczeniu progu akcji laserowej. Na tle plamek widocznych wcze±niej pojawia si¦

wyra¹na, okr¡gªa w przekroju wi¡zka laserowa Ti:S.

przekroczeniu tego progu, dla 3,5 W wi¡zki pompuj¡cej, zrobiono zdj¦cie
z rysunku 7.2. Je±li podniesienie mocy wi¡zki pompuj¡cej do tego poziomu
nie spowoduje powstania wi¡zki laserowej z Ti:S, nale»y nieznacznie pozmie-
nia¢ nachylenie lustra kieruj¡cego wi¡zk¦ pompuj¡c¡, pilnuj¡c regularnego
ksztaªtu plamek, a» do pojawienia si¦ akcji laserowej.

Wªa±ciwe parametry pracy lasera Ti:S

Procedur¦ dostrajania lasera Ti:S do poszczególnych przej±¢ atomowych
opisano w rozdziaªach 4.1 i 4.2. Tutaj przedstawione zostan¡ typowe para-
metry ukªadów elektronicznych uczestnicz¡cych w kolejnych krokach dostra-
jania. Poni»sze warto±ci otrzymano dla mocy wi¡zki pompuj¡cej wynosz¡cej
9 W i dla ustawienia dªugo±ci fali lasera Ti:S na 962 nm. Wi¡zka byªa skie-
rowana do wn¦ki podwajacza cz¦stotliwo±ci.

Na rysunku 7.3 wida¢ sygnaª bª¦du sªu»¡cy do stabilizowania etalonu

(Monitor B → Etalon lock error; kanaª 2), zmianiaj¡cy si¦ podczas jego
przestrajania (Monitor A → Etalon voltage; kanaª 1). Przestrajano etalon
(Scan function→ Etalon continuous) w zakresie 5 GHz podczas 0,41 s wokóª
poªo»enia 67%. Do stabilizacji wykorzystywano parametry p¦tli zawarte w
zakªadce 19.1 kHz Pro�le 1. Wy±wietlane z lewej strony programu steruj¡cego
warto±ci kontrolne wynosiªy 0.061 V dla Etalon PD DC i 0.602 V dla Output
PD.

48



Rysunek 7.3: Sygnaª bª¦du do stabilizacji etalonu. Kanaª 1: Etalon voltage (/50;

patrz koniec rozdziaªu), kanaª 2: Etalon lock error. Przestrajanie w zakresie 5 GHz.

Na rysunku 7.4 pokazano sygnaª bª¦du do stabilizacji lasera wzgl¦dem
zewn¦trznejwn¦ki odniesienia (Monitor B→ Ref. Cav. lock error; kanaª 2),
mierzony podczas przestrajania wn¦ki laserowej (Monitor A → Resonator
slow V; kanaª 1). Parametry p¦tli stabilizacji dobrane byªy automatycznie
przez program (Ref. Cav. lock trim→ Set automatically) i wynosiªy Output
PD gain: 68, Ref.Cav.PD gain: 85.

Rysunek 7.5 przedstawia natomiast sygnaª bª¦du sªu»¡cy stabilizacjiwn¦-
ki podwajacza (Monitor B → ECD lock error; kanaª 2) mierzony przy
przestrajaniu wn¦ki odniesienia. Jako »e wª¡czona byªa stabilizacja lasera
do wn¦ki odniesienia, za jej przestrajaniem pod¡»aªo przestrajanie wn¦ki
laserowej (Monitor A → Resonator slow V; kanaª 1). Parametry p¦tli sta-
bilizacji wn¦ki podwajacza do lasera (zakªadka ECD lock trim): ECD error
o�set: −0.36, ECD PD1 gain: 33, ECD PD2 gain: 255, ECD Fast P gain: 235,
Aux PD gain: 85, ECD Slow P gain: 155. Wy±wietlane w tej samej zakªadce
napi¦cia z diód wynosiªy 0.4 V dla ECD PD1 i 0.7 V dla ECD PD2.

Po wª¡czeniu p¦tli stabilizacji wn¦ki podwajacza warto poprawi¢ poziom
ECD error o�set. Dla samej stabilizacji najlepszym jego ustawieniem jest
takie, które ustala tªo sygnaªu bª¦du 0 V. Przy symetrycznym ksztaªcie linii
oznacza to najwi¦kszy zakres wychwytu p¦tli i wykorzystanie najstromszego
obszaru zbocza linii (a wi¦c minimalizuje szum mocy wyj±ciowej wi¡zki o po-
dwojonej cz¦stotliwo±ci). Jednak przesuni¦cie tªa poza 0 V (jak na rys. 7.5)
pozwala istotnie (kilkukrotnie) zwi¦kszy¢ moc wytwarzanej drugiej harmo-
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Rysunek 7.4: Sygnaª bª¦du do stabilizacji lasera do wn¦ki odniesienia. Kanaª 1:

Resonator slow V (/50; patrz koniec rozdziaªu), kanaª 2: Ref. Cav. lock error.

Widoczne piki transmisyjne wn¦ki, których zbocza mog¡ by¢ wykorzystane do

stabilizacji lasera (powinny wi¦c przechodzi¢ przez 0 V).

Rysunek 7.5: Sygnaª bª¦du do stabilizacji wn¦ki podwajacza (ECD). Kanaª 1: Re-

sonator slow V (/50; patrz koniec rozdziaªu), kanaª 2: ECD lock error. Widoczne

otrzymane metod¡ Hänscha - Couillauda linie o dyspersyjnym ksztaªcie sªu»¡ce do

stabilizacji ECD. Pomi¦dzy gªównymi liniami wida¢ dwie znacznie sªabsze, wyni-

kaj¡ce z niedoskonaªo±ci wyjustowania wn¦ki ECD. Amplitud¦ linii, ich symetri¦

i znak zbocza mo»na regulowa¢ wzmocnieniami diód ECD PD1 i PD2, lub póª-

falówk¡ umieszczon¡ w obudowie podwajacza. Ustawienie ¢wier¢falówki wpªywa

równocze±nie na moc wyj±ciow¡ wi¡zki o podwojonej cz¦stotliwo±ci; trzeba znale¹¢

kompromis mi¦dzy t¡ moc¡ a jako±ci¡ sygnaªu bª¦du.
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nicznej.
Warto nadmieni¢, »e zapewniany przez elektronik¦ lasera podgl¡d sygna-

ªów steruj¡cych piezoelementami (Etalon voltage, Resonator slow V, Ref.
Cav. ext. tuning), który mo»na poda¢ na oscyloskop przez kon�gurowalne
gniazdka Monitor A i Monitor B, jest pi¦¢dziesi¦ciokrotnie zani»ony wzgl¦-
dem rzeczywistych napi¦¢, wy±wietlanych w programie.
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