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Abstrakt
Pompowanie optyczne jest metoda˛ uzyskiwania zmian w rozkładzie obsadzeń poziomów energetycznych atomów, jonów i molekuł w stosunku do ich obsadzeń w warunkach równowagi termodynamicznej. Do tego celu używane jest światło o odpowiedniej polaryzacji i długości fali. Makroskopowym efektem pompowania optycznego jest m.in. polaryzacja magnetyczna ośrodka.

Poziomy energetyczne rubidu

Pompowanie optyczne leży u podstaw działania magnetometrów, grawitometrów i zegarów atomowych. Za odkrycie Alfred
Kastler dostał w 1966r. nagrod˛e Nobla.
W prezentowanym eksperymencie wykonano pomiary zewn˛etrznego pola magnetycznego, wyznaczono tzw. czynniki Landégo
dla stanu podstawowego izotopów 85 Rb i 87 Rb i zbadano oscylacje Rabiego. Wykorzystano aparature˛ firmy TeachSpin.

Układ doświadczalny

Struktura poziomów energetycznych atomu to wynik oddziaływań:
• kulombowskiego mi˛edzy elektronem walencyjnym a ładunkiem rdzenia→ kwantowanie energii ze wzgl˛edu na
główna˛ liczb˛e kwantowa˛ i moment p˛edu
• spinu elektronu z polem rdzenia, zwane oddziaływaniem
spin-orbita, odpowiada za struktur˛e subtelna˛
• spinu jadra
˛
z elektronem, odpowiada za struktur˛e nadsubtelna˛
Rubid ma konfiguracj˛e elektronowa˛
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6 5s1 .
Elektron walencyjny (optyczny) znajduje si˛e w stanie 5S.
Izotopy różnia˛ si˛e spinem jadra,
˛
co ma wpływ na struktur˛e energetyczna˛ poziomów.
Dodatkowe pole magnetyczne znosi degeneracj˛e zwiazan
˛ a˛
z mF . Zjawisko nazywane jest efektem Zeemana.

W doświadczeniu używano mieszanki par izotopów 85 Rb
i 87 Rb zawartych w szklanej komórce o regulowanej temperaturze i wypełnionej ksenonem jako gazem buforowym.
Komórka znajdowała si˛e w środku układu 3 cewek Helmholtza służacych
˛
do kompensacji składowych zastanego
pola magnetycznego i dodatkowej pary mniejszych cewek
do wytworzenia poprzecznego pola radiowego.

Rezonans w polu radiowym
Rezonans zeropolowy wyst˛epuje, gdy zewn˛etrzne pole
jest skompensowane a radiowe wynosi zero. Degeneracja
poziomów powoduje, że nie zachodzi pompowanie optyczne.
Przejścia jednofotonowe zachodza,˛ gdy cz˛estotliwość pola radiowego odpowiada rozszczepieniu zeemanowskiemu.
Izotopy maja˛ różne czynniki Landégo, wi˛ec wyst˛epuja˛ dwa
piki.
Przejścia dwufotonowe wyst˛epuja,˛ gdy atom pochłonie na
raz dwa kwanty promieniowania. Cz˛estotliwość jest dwa
razy wi˛eksza od przejść jednofotonowych.
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Mechanizm pompowania
Światło o cz˛estości rezonansowej i odpowiedniej polaryzacji
kołowej w polu magnetycznym może wywoływać przejścia o
∆mF = 1, czyli do stanu o najwi˛ekszej wartości mF . Po czasie rz˛edu nanosekund atomy znajduja˛ si˛e w końcowym stanie,
który uniemożliwia pochłanianie kolejnych fotonów. Absorpcj˛e bada si˛e mierzac
˛ nat˛eżenie światła przechodzacego
˛
przez
komórk˛e z atomami.
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Badanie oscylacji Rabiego
Układ ma cechy układu zamkni˛etego i otwartego. Jako uproszczony model przyj˛eto funkcj˛e
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Atomy rubidu sa˛ przykładem wielostanowego układu. Pole radiowe powoduje oscylowanie głównie mi˛edzy dwoma stanami.
Tłumienie wyst˛epuje ze wzgl˛edu na dyssypacj˛e energii do innych stanów. Układ jest otwarty, gdy zachodzi stale pompowanie optyczne.

Hz
U + 74(210)Hz
mV

Parametr wolny jest odpowiedzialny za tłumienie.
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Oscylacje Rabiego

A to amplituda poczatkowa,
˛
ω to cz˛estość przejść, λ jest parametrem tłumienia, D jest stanem równowagi. γ odpowiada za tłumienie dla układu zamkni˛etego.
Polem radiowym steruje si˛e poprzez zmian˛e napi˛ecia. ω jest zależna od napi˛ecia. Badajac
˛ różne napi˛ecia uzyskano wynik
ω(U) = 22.37(72)
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Na rysunku pokazano przykładowe przejścia.

0.66594

Pole magnetyczne B jest wyznaczane z dokładnościa˛ do czynnika,
dlatego badanie ilorazu czynników Landégo jest bardziej miarodajne. Uwzgl˛ednienie oddziaływania z jadrem
˛
prowadzi do dof [kHz] kładniejszego wyniku na gF .
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Rysunek jest schematyczny, odległości mi˛edzy poziomami nie
sa˛ zachowane.
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1. Z. Leś, Podstawy Fizyki Atomu, PWN, Warszawa 2015
2. W. Demtröder, Spektroskopia laserowa, wyd. PWN, 1993
Optical Pumping: the movie
(Part 1) (ang.)

Instrukcja do ćwiczenia
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