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Precyzyjna i dokładna spektroskopia słabych molekularnych linii widmowych
wspomagana obliczeniami ab initio
Spektroskopia jest pot˛eżnym narz˛edziem umożliwiajacym
˛
gł˛eboki wglad
˛ w fizyk˛e mikroświata. Precyzyjne badania struktury czasteczek
˛
oraz podstawowych oddziaływań molekularnych odgrywaja˛ ważna˛ rol˛e w
wielu zastosowaniach, takich jak monitorowanie atmosfery ziemskiej w celu identyfikacji źródeł zanieczyszczeń i modelowania zmian klimatu, wykrywanie zanieczyszczeń w produkcji układów półprzewodnikowych,
nieinwazyjna diagnostyka medyczna, wykrywanie śladowych ilości materiałów wybuchowych, zrozumienie
pochodzenia i ewolucji galaktyk, czy poszukiwanie życia pozaziemskiego. W przypadku badań podstawowych
spektroskopia jest wykorzystywana do poszukiwania nowej fizyki poza Modelem Standardowym, do oceny,
czy stałe fizyczne ulegaja˛ zmianom w czasie, lub do weryfikacji założeń dotyczacych
˛
dynamiki zderzeń molekularnych. Wiele z tych zastosowań wia˛że si˛e z wysokimi wymaganiami dotyczacymi
˛
jakości danych spektroskopowych. Satelitarny monitoring st˛eżenia gazów cieplarnianych już obecnie wymaga danych referencyjnych
o dokładnościach lepszych niż procent. W przypadku czasteczkowego
˛
wodoru potwierdzenie poprawności teoretycznych obliczeń parametrów kształtu linii oraz przewidywań elektrodynamiki kwantowej (QED) dotycza˛
cych cz˛estotliwości przejść wymaga danych eksperymentalnych o dokładnościach na poziomie odpowiednio
10−3 i 10−10 . W modelowaniu atmosfer egzoplanet istotna jest kompletność teoretycznych modeli parametrów kształtu linii (np. nat˛eżeń linii) dla bardziej złożonych czasteczek,
˛
która wymaga uwzgl˛ednienia – zwykle
bardzo słabych – linii widmowych b˛edacych
˛
wynikiem przejść do wyższych stanów energetycznych.
W niniejszym projekcie planujemy połaczyć
˛
wysiłki eksperymentalne i teoretyczne w celu rozwiazania
˛
powyższych problemów. Przedmiotem badań b˛eda˛ czasteczkowy
˛
wodór i tlenek w˛egla, czyli proste układy
molekularne ważne w badaniach podstawowych, środowiskowych i astrofizycznych.
W ramach projektu po raz pierwszy zostana˛ wykonane bardzo dokładne i precyzyjne pomiary wybranych
linii widmowych tych czasteczek
˛
położonych w zakresie bliskiej podczerwieni. Osiagni˛
˛ ecie tego celu wia˛że si˛e
z budowa˛ unikalnego spektrometru, który umożliwi przeprowadzenie wysokorozdzielczej spektroskopii molekularnej z osia˛ cz˛estotliwości rejestrowanych widm dowiazan
˛ a˛ do pierwotnych wzorców cz˛estotliwości. W
ramach niniejszego projektu wykorzystane zostana˛ najnowsze osiagni˛
˛ ecia w dziedzinie spektroskopii laserowej, która w ciagu
˛ ostatnich lat doświadczyła ogromnego wzrostu w odniesieniu do takich parametrów jak
czułość, rozdzielczość spektralna i stabilność osi cz˛estotliwości. Zostana˛ wykorzystane trzy bardzo dokładne
techniki spektroskopowe wykorzystujace
˛ wn˛eki optyczne: spektroskopia strat we wn˛ece (CRDS, cavity ringdown spectroscopy), spektroskopia szerokości modów wn˛eki (CMWS, cavity mode-width spectroscopy) oraz
spektroskopia dyspersyjna (CMDS, cavity mode-dispersion spectroscopy). Ostatnia z nich opiera si˛e wyłacznie
˛
na pomiarze cz˛estotliwości, tj. wielkości fizycznej aktualnie mierzonej najdokładniej, i ma potencjał, aby stać
si˛e najdokładniejsza˛ ze wszystkich metod spektroskopowych. Zastosowanie tych trzech ultraczułych technik
spektroskopowych pozwoli na wyeliminowanie bł˛edów aparaturowych wpływajacych
˛
na wyznaczane parametry kształtu linii oraz zwi˛ekszy możliwości metrologiczne spektrometru.
Właściwa analiza danych b˛edzie wymagała modelu uwzgl˛edniajacego
˛
szereg efektów fizycznych wpływajacych
˛
na kształt linii widmowych. Obecnie nast˛epuje proces przechodzenia spektroskopowych baz danych
na opis linii widmowych wykraczajacy
˛ poza prosty profil Voigta. Niedawno został opracowany nowy profil referencyjny, który jest w stanie odtworzyć widma molekularne w szerokim zakresie ciśnień z pożadan
˛ a˛
dokładnościa˛ wynoszac
˛ a˛ poniżej 0.1%. Analiza kształtu linii z wykorzystaniem tego modelu b˛edzie uzupełniona obliczeniami wychodzacymi
˛
z pierwszych zasad mechaniki kwantowej. W ramach projektu planujemy
współprac˛e z wiodacymi
˛
na świecie grupami zajmujacymi
˛
si˛e teoretyczna˛ spektroskopia˛ molekularna˛ w celu
obliczenia parametrów kształtu linii, takich jak nat˛eżenia linii czy szerokości i przesuni˛ecia zderzeniowe.
Wyniki projektu umożliwia˛ porównanie teorii i eksperymentu na niespotykanym dotychczas poziomie.
Wyznaczone położenia linii widmowych czasteczkowego
˛
wodoru, jednego z najważniejszych układów w badaniach podstawowych, pozwola˛ na testy elektrodynamiki kwantowej dla molekuł na nieosiagalnym
˛
dotad
˛
poziomie dokładności. Czasteczki
˛
b˛edace
˛ obiektem badań w ramach projektu odgrywaja˛ kluczowa˛ rol˛e w badaniach atmosferycznych, środowiskowych i astrofizycznych, zatem wyniki projektu moga˛ mieć wpływ na te
dziedziny. Lista parametrów kształtu linii widmowych wygenerowana w ramach projektu zostanie właczona
˛
do
najpopularniejszych spektroskopowych baz danych, dzi˛eki czemu wyniki projektu b˛eda˛ dost˛epne dla szerokiej
społeczności naukowej.

