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A kutatások előzménye
Az optikai mikrorezonátorok egy évtizeddel ezelőtti megjelenése új utat
nyitott a fény–anyag kölcsönhatás mikroszkópikus szintű kísérleti tanul-
mányozásában. A rezonátoros kvantumelektrodinamika (CQED, „Cavity
Quantum Electrodynamics”) az atomok belső és külső szabadsági foka-
inak manipulálásán felül, egy új mikroszkópikus rendszert hívott életre,
amit a rezonátor elektromágneses tere és a hozzá erősen csatolt csapdá-
zott atomok alkotnak. Ez a rendszer egy csatolt nemlineáris dinamikát
valósít meg, ami a fény–anyag kölcsönhatásban új jelenségekhez, illetve
kvantumoptikai és kvantuminformatikai alkalmazásokhoz vezet.

Erős atom–tér csatolásnál az egyfotonos Rabi frekvencia (ami a csatolás
erősségét írja le), meghaladja az atom spontán emissziós és a rezonátormó-
dus fotonkiszökési rátáját. Szemléletesen az atom és a tér sokszor cserél
energiát, mielőtt a gerjesztés elhagyja a rendszert. Kialakul egy „atom–
foton molekula”, melyben az alkotóelemek elveszítik identitásukat. Erős
csatolás esetén már egyetlen atom mozgása is jelentősen megváltoztatja a
rezonátorban kialakuló teret, és viszont, az optikai fényerők visszahatnak
az atommozgására, ezáltal egy csatolt dinamika jelentkezik az atom külső
szabadsági fokai és a rezonátor tere között.

Erős csatolást optikai tartományban először J. Kimble csoportjának si-
került elérnie a Caltech-en [Hood et al., 1998], majd rövidesen G. Rempe-
nek a garchingi Max-Plack Intézetben [Münstermann et al., 1999]. Ezek-
ben a kísérletekben egy lézeresen hűtött atomi mintából néhány m/s se-
bességű atomokat lőttek át a rezonátor módustérfogatán, és a lézerrel haj-
tott rezonátor transzmissziójából az egyes atomok áthaladását tudták de-
tektálni. Később az áteresztett intenziás időfelbontott méréséből mikro-
méteres pontossággal rekonstruálták a rezonátorban mozgó atom pályáját
[Pinkse et al., 2000, Hood et al., 2000]. Az atom eltérüléséből a fény–anyag
kölcsönhatásból származó fényerőket is kimutatták. A következő kihívást
a rezonátorban ható erők megértése jelentette, amiket csapdázásra és hű-
tésre lehet felhasználni.

A rendszer elméleti tanulmányozása H. Ritsch innsbrucki csoportjá-
ban kezdődött el. Az erős csatolás tartományában egy újfajta hűtési me-
chanizmust fedeztek fel, az ún. rezonátoros hűtést [Horak et al., 1997]. A
jelenség alapja, hogy a rezonátorba zárt sugárzási tér a véges sávszéles-
ségéből eredő időbeli késéssel követi az atom mozgását, ezáltal egy nem
konzervatív erőteret hoz létre az atom számára. Jól választott paraméte-
reknél a rezonátor a rajta áthaladó fotonok energiáját megnöveli az atom
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kinetikus energiájának rovására. H. Ritsch-el együttműködve a rezonáto-
ros hűtés vizsgálatába a mi csoportunk is bekapcsolódott. Vukics András
és Domokos Péter átültették a lézeres dipólcsapda elvét a rezonátor te-
rére, ami tetszőleges polarizálható részecskék hatékony hűtését és csap-
dázását teszi lehetővé [Vukics and Domokos, 2005]. A rezonátoros hűtést
mindkét kísérleti csoportnak sikerült kimutatnia [McKeever et al., 2003,
Maunz et al., 2004]. Később az atomokat az ún. „optikai futószalag” se-
gítségével juttatták a rezonátorba, ahol egyes atomokat 17 másodpercig
sikerült csapdázniuk [Nussmann et al., 2005].

Az utóbbi években a rezonátorban kialakuló kollektív jelenségek ke-
rültek az érdeklődés középpontjába. Az erős csatolás tartományában
több atom kölcsönhatása a térrel eredendően soktestproblémára vezet.
Ugyanis, ha egy atom megváltoztatja a sugárzási teret, akkor ezt a ha-
tást egy másik atom megérzi. A rezonátor módusa által közvetített atom–
atom kölcsönhatás nem csökken a két atom távolságával, ezért már kis
atomsűrűségek mellet is kollektív jelenségeket eredményez. A sokatomos
rendszerek kísérleti vizsgálatával három csoport kezdett el foglalkozni.
V. Vuletić (MIT) néhány ezer atomot csapdázott egy sokmódusú, konfo-
kális rezonátorban [Black et al., 2003]. C. Zimmermann (Tübingen) és A.
Hemmerich (Hamburg) pedig közel egymillió atomot tudott fogva tartani
kétmódusú gyűrűrezonátorban [Kruse et al., 2003, Nagorny et al., 2003].

Újabban megvalósult az ultrahideg atomi gázok erős csatolása egymó-
dusú optikai mikrorezonátor teréhez. T. Esslinger csoportja (Zürich) 10
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rubídium atomból álló Bose-Einstein kondenzátumot hozott létre a rezo-
nátor módustérfogatában [Brennecke et al., 2007]. Hasonló kísérlet folyik
ultrahideg Rb atomokkal D. M. Stamper-Kurn (Berkeley) laboratóriumá-
ban [Gupta et al., 2007]. Ezekben a rendszerekben a gerjesztő lézertér frek-
venciája távol van az atomi rezonanciától, ami diszperzív fény–anyag köl-
csönhatást eredményez. Már egyetlen atom is erősen csatolódik a térhez,
így a gáz kollektív csatolása a térhez nagyon erős. Ez egyrészt azt ered-
ményezi, hogy a rezonátor különösen érzékennyé válik a kondenzátum
dinamikájára, így például stroboszkópként detektálja a kondenzátumban
kialakuló sűrűséghullámokat [Brennecke et al., 2008]. Másrészt maga a tér
is létrehoz koherens és inkoherens gerjesztéseket a kondenzátumban. A
dinamikát a rezonátor által közvetített atom–atom kölcsönhatás határozza
meg, ami erősebb lehet az atomok ütközési kölcsönhatásánál. Ez az egzo-
tikus kvantumos soktestrendszer számos érdekes kollektív jelenséget pro-
dukál, melyek intenzív kísérleti és elméleti kutatás tárgyát képezik.
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Célkitűzések

Doktori munkám fő célja az optikai mikrorezonátor terével diszperzíven
kölcsönható atomi gázokban kialakuló soktestjelenségek elméleti megér-
tése volt. Az egyik konkrét probléma az ultrahideg atomi gáz térbeli ön-
szerveződésének a leírása volt. Magát a jelenséget Domokos Péter fedezte
fel Innsbruckban klasszikus atomi gázban [Domokos and Ritsch, 2002].
Az oldalirányból lézerrel gerjesztett, kezdetben homogén atomfelhő egy
küszöbintenzitás felett spontán szimmetriasértéssel két szabályos rács va-
lamelyikébe fejlődik, melyekben Bragg-szórással maximális teret szór a
rezonátorba. A jelenséget egy éven belül V. Vuletić csoportja kísérlet-
ben is kimutatta [Black et al., 2003]. Az önszerveződés elméleti vizsgá-
lata budapesti csoportunkban folytatódott, ahol Asbóth János egy termi-
kus atomi sokaságra vonatkozó átlagtér modell segítségével kimutatta,
hogy a jelenség termodinamikai határátmenetben egy folytonos fázisát-
alakulás [Asbóth et al., 2005]. Első feladatként ezt a modellt általánosí-
tottam optikai gyűrűrezonátor két szemben haladó módusára (I. tézis-
pont). Munkámat a hamburgi és a tübingeni kísérletek motiválták, vala-
mint eredményeim összekapcsolták az önszerveződés és a kollektív atomi
visszalökődésen alapuló lézerhatás jelenségét [Javaloyes et al., 2004]. Kö-
vetkező célom volt az önszerveződés leírása zérus hőmérsékletű Bose-
Einstein kondenzátumra. A korábbi átlagtér modellt általánosítottam a
csatolt atom és sugárzási terekre (II. tézispont). Munkám aktualitását mu-
tatja, hogy eredményeimet az Esslinger-csoport kísérlete megerősítette
[Baumann et al., 2010].

Dolgozatom másik központi témája az optikai rezonátor terébe he-
lyezett Bose-Einstein kondenzátum áltagtér küröli kvantumfluktuációi-
nak vizsgálata. A veszteséges rezonátormódushoz csatolt kondenzátum
modellezése a nyílt rendszerekre kifejlesztett kvantumstatisztikus leírást
követeli meg. A kondenzátum gerjesztései csatolódnak a sugárzási tér
fluktuációihoz, így a rendszer kollektív gerjesztéseiben polariton típusú
normálmódusok jelennek meg. Az oldalirányú pumpálás geometriájában
meghatározatam a kollektív gerjesztések spektrumát, ami további rész-
leteket árul el a fázisátalakulásról (III. tézispont). A polariton módusok
öröklik a rezonátormódus tulajdonságait, ezért veszteségesek lesznek, és
a rezonátortér kvantumzaja hajtja őket. Ennek következtében a gerjesz-
tési módusok betöltése még állandósult állapotban is véges marad, ami
megadja, hogy mennyi atom kerül a makroszkópikusan betöltött konden-
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zátum állapoton kívülre. Meghatároztam ezt az új típusú kondenzátum
kiürülést, ami egyben az áltagtér közelítés hibáját is megadja (IV. tézis-
pont).

Doktori munkámat a Zürichben folyó kísérletek nagymértékben mo-
tiválták. Célom volt a kísérletben létrehozott csatolt kondenzátum–
rezonátor rendszerben felmerülő soktestjelenségek mélyebb megértése.
Egy aktuális kísérletben koherens oszcillációkat hoztak létre a kondenzá-
tum egyik gerjesztési módusában a rezonátor frekvenciájának hangolásá-
val [Brennecke et al., 2008]. A módus és a tér kölcsönhatását az ún. opto-
mechanikai csatolás írja le, ami optikai bistabilitás megjelenéséhez vezet.
Célom volt ennek a kritikus viselkedéstmutató nyílt kvantumrendszernek
az elméleti tárgyalása. A fotontér kvantumfluktuációinak visszahatását a
kondenzátumra egy kvantummaster-egyenlet segítségével írtam le (V. té-
zispont).

Végezetül a termikus atomokra felállított áltagtér modell alkalmasnak
bizonyult arra, hogy figyelembe vegyem az indukált dipól-dipól kölcsön-
hatást optikai dipólcsapdában. Hosszú ideig nyitott kérdés volt, hogy
az atomi gáz kvantumdegenerációja elérhető-e tisztán optikai csapdá-
ban [Barrett et al., 2001]. Ennek akadálya lehet a dipól-dipól kölcsönha-
tás, amit a szabad térbeli sugárzási módusok közvetítenek. Megmutattam,
hogy egy kritikus atomsűrűség és lézerintenzitás felett a kölcsönhatás a
termikus atomfelhő összeomlásához vezet (VI. tézispont).
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Új tudományos eredmények

I. Optikai gyűrűrezonátor terével kölcsönható, lineárisan polarizálható
atomi gáz térbeli önszerveződését vizsgáltam a transzverz pumpálás geo-
metriájában. Az atomfelhő mozgását átlagtér közelítésben írtam le a rezo-
nátor terében ható optikai dipól potenciál segítségével. A termikus elosz-
lás a gáz sűrűségére egy önkonzisztens egyenletet szolgáltat, amit nume-
rikus iterációval oldottammeg. Megfelelő rendparamétert választva meg-
mutattam, hogy a pumpálás erősségének függvényében a gáz egy foly-
tonos fázisátalakuláson megy keresztül. Három stabil termodinamikai fá-
zist találtam (homogén, önszerveződött, önszerveződött defektekkel), me-
lyeket fázisdiagramon ábrázoltam a pumpaerősség és az optikai sűrűség
függvényében [1].

II. Oldalirányból pumpált Bose-Einstein kondenzátum térbeli önszerveződé-
sét tanulmányoztam optikai rezonátorban, átlagtér elmélet keretein belül.
Egy kritikus pumpaintenzitás felett, a homogén kondenzátum egy stabil,
hullámhossz periódusú optikai rácsba feljődik. A kritikus pont analitikus
kifejezése megmutatja, hogy a homogén fázist az atom–atom ütközések
stabilizálják [3].

III. Az átlagtér megoldás körüli kis fluktuációk figyelembevételével megha-
tároztam a csatolt kondenzátum–rezonátor rendszer kollektív gerjesztési
spektrumát a transzverz pumpálás geometriájában. Az önszerveződési
kritikus pontban az első gerjesztés degenerálttá válik a rendszer alapál-
lapotával. A homogén fázisban a gerjesztési spektrum analitikusan szá-
molható. A kritikus pont felett a spektrum kvalitatíve függ a gáz sűrű-
ségétől, mivel a másodlagos potenciálvölgyek (defektek) megjelenése új
típusú gerjesztésekhez vezet [3].

IV. A rezonátorból kiszökő fotonok kvantummechanikai zajt keltenek a
fotontérben, ami gerjeszti a vele kölcsönható kondenzátumot, és így
az atomok egy kis része a makroszkópikusan betöltött kondenzátum
állapoton kívülre kerül. A rendszer gerjesztési módusaira vonatkozó
Heisenberg-Langevin egyenletek megoldásával meghatároztam a kon-
denzátum egyensúlyi kiürülését a rezonátor pumpálás geometriájában. A
gyenge atom–tér csatolásra vonatkozó analitikus és numerikus eredmé-
nyek alapján azt találtam, hogy a kiürülést főként a rezonátorelhangolás,
illetve a fotonkiszökés sebessége határozza meg, valamint a kiürülés füg-
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getlen a teljes atomszámtól és gyengén függ a csatolás és a pumpa erőssé-
gétől [4].

V. Levezettem egy kvantum master-egyenletet az optikai rezonátorral köl-
csönható Bose-Einstein kondenzátum egyetlen gerjesztési módusára, ami
optomechanikai csatolást valósít meg az atom- és a fotontér között. A rezo-
nátortér eliminálásával kapott effektív master-egyenlet számot ad a dina-
mika disszipatív részéről, ami súrlódáshoz és diffúzióhoz vezet. Numeri-
kus szimulációval kimutattam, hogy az optikai bistabilitás tartományában
a fotonkiszökés zaja lehetetlenné teszi alagutazás megfigyelését, továbbá
jellemeztem a koherens oszcillációk koherenciavesztését, aminek mértéke
az amplitúdó növelésével csökken [5].

VI. Klasszikus átlagtér elmélet keretén belül vizsgáltam az indukált dipól-
dipól köcsönhatás következményét optikai dipólcsapdában. A csapdában
kialakuló atomi eloszlásra a kölcsönhatási energia negatív, mely mélyíti a
csapdapotenciált. Egy kritikus sűrűség felett az atomok termikusmozgása
nem képes stabilizálni a gázt az összehúzódással szemben, és az atom-
felhő összeomlik. A stabil tartomány határát a csapdamélység és a hőmér-
séklet hányadosa, illetve az atomszám függvényében vizsgáltam. A kri-
tikus vonalat −0,4 kitevőjű hatványfüggvény írja le. A dipólcsapdában
elérhető maximális sűrűséget összehasonlítottam a kvantumos degenerá-
ció határával [2].
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