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Streszczenie

Celem niniejszej pracy było stworzenie układu laserowego umożliwiającego chłodzenie i pu-
łapkowanie trzech naturalnych izotopów potasu, tj. 39K, 40K i 41K. Szczególną cechą stwo-
rzonego układu jest wykorzystanie stabilizowanego lasera diodowego i wzmacniacza optycz-
nego, którego wiązka wyjściowa po rozdzieleniu na dwa tory optyczne jest przestrajana w
częstotliwości przy pomocy modulatorów akustooptycznych. Po wzmocnieniu przez dedyko-
wane wzmacniacze optyczne układ dostarcza światło laserowe o mocach i częstotliwościach
wymaganych do otrzymania pułapek magnetooptycznych wszystkich naturalnie występują-
cych izotopów potasu. Zaimplementowane rozwiązanie pozwala na szybką zmianę chłodzo-
nego izotopu, a co za tym idzie, umożliwia wykonywanie eksperymentów z ich ultrazimnymi
mieszaninami. Ponadto zbudowany w ramach pracy układ wraz z innym, powstającym w
laboratorium, będzie wykorzystywany do uzyskania ultrazimnych mieszanin potasu i cezu,
oraz cząsteczek KCs.

W pracy przedstawiono schemat zbudowanego układu, szczegóły jego działania, a także
uzasadnienie wyboru wykorzystywanych rozwiązań technicznych. Przedyskutowano również
podstawowe właściwości wykorzystywanych izotopów, podstawy samego procesu chłodzenia
i niektóre ograniczenia zbudowanego układu.

Słowa kluczowe

Potas, chłodzenie laserowe, modulatory akustooptyczne, pułapka magnetooptyczna
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Laser system for cooling and trapping of potassium atoms in a magneto-optical trap.
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Rozdział 1

Wstęp

W 1975 roku T.W. Hänsch i A.L. Schawlow przedstawili jedną z pierwszych prac opi-
sujących możliwość chłodzenia neutralnych atomów przy pomocy światła laserowego [1]. Ta
idea zapoczątkowała serię eksperymentów, których zwieńczeniem było przyznanie nagrody
Nobla dla Williama D. Phillipsa, Stevena Chu i Claude Cohena-Tannoudjiego, którzy w swo-
ich pracach nie tylko rozwinęli metodę laserowego chłodzenia i pułapkowania atomów, ale
także zaproponowali teorię chłodzenia metali alkalicznych zgodną z przeprowadzonymi eks-
perymentami [2, 3, 4]. Ponadto od 1975 roku powstało wiele układów eksperymentalnych
mających na celu chłodzenie różnych pierwiastków takich jak m.in. cez [5], rubid [6], czy
iterb [7]. Co więcej, chłodzenie laserowe okazało się być techniką niezbędną do uzyskania
kondensatu Bosego-Einsteina, za co W. Ketterle, C. Wieman i E. Cornell otrzymali nagrodę
Nobla w 2001 roku. Wszystkie te prace sprawiły, że ultrazimne atomy stały się ważną częścią
badań przeprowadzanych we współczesnej fizyce.

W naszej pracy prezentujemy układ laserowy umożliwiający chłodzenie trzech izotopów
potasu 39K, 40K i 41K. Główny element naszego eksperymentu stanowi układ MOPA (Master
Oscillator Power Amplifier), czyli układ złożony z lasera diodowego z zewnętrzną wnęką rezo-
nansową (laser ECDL, External Cavity Diode Laser) i wzmacniacza optycznego (TA, Tapered
Amplifier). Taki układ pozwala na uzyskanie światła o dużej mocy i na stabilzację częstotli-
wości wiązki laserowej [8]. Częstotliwość lasera jest stabilizowana przy pomocy komercyjnego
modułu ”CoSy” (Compact Spectroscopy), który w połączeniu z układem Digilock 110 firmy
TOPTICA Photonics pozwala na ustawienie długości fali lasera odpowiadającej wybranemu
przejściu w strukturze atomowej potasu. Jest to konieczne, gdyż do utworzenia pułapki ma-
gnetooptycznej wymagana jest stabilność częstotliwości lasera większa niż szerokość przejścia
chłodzącego, która w przypadku wszystkich trzech izotopów potasu wynosi około 6 MHz
[9, 10]. Problem mógłby stanowić także fakt, że rozszczepienie poziomów struktury nadsub-
telnej w tych trzech izotopach jest porównywalne z szerokością przejść. W związku z tym mało
stabilna wiązka mogłaby wzbudzać atomy do niewłaściwych poziomów. Dokładniejszy opis
stabilizacji lasera został zawarty w podrozdziale 3.4, natomiast informacje o własnościach
potasu i wykorzystywanych przejściach w podrozdziale 2.1.

Po stabilizacji lasera, jego wiązka jest rozdzielana na dwie ścieżki (chłodzącą i repom-
pującą). Następnie na każdej ze ścieżek jej częstotliwość jest przestrajana w taki sposób,
aby odpowiadała częstotliwości przejścia chłodzącego (w przypadku wiązki chłodzącej) lub
repompującego (w przypadku wiązki repompującej). Po zmianie częstotliwości, każda z wią-
zek trafia do dedykowanego dla siebie wzmacniacza optycznego, którego rolą jest zwiększenie
mocy wiązki bez zmiany jej częstotliwości. Wiązki wychodzące ze wzmacniaczy przechodzą
następnie przez modulatory akustooptyczne, po czym do światłowodów sprzęgany jest pierw-
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szy lub minus pierwszy rząd dyfrakcyjny. Uproszczony schemat układu został przedstawiony
na Rysunku 1.1.

Rysunek 1.1: Uproszczony schemat układu doświadczalnego. Wiązka wychodząca z układu
MOPA jest rozdzielana na ścieżkę chłodzącą i repompującą. Następnie na każdej ze ścieżek
następuje zmiana częstotliwości wiązek, które są później sprzęgane do dedykowanych dla
siebie wzmacniaczy optycznych TA (Tapered Amplifier).

Układ został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić przełączanie się pomiędzy
chłodzonymi izotopami poprzez włączenie lub wyłączenie odpowiednich modulatorów aku-
stooptycznych przy wykorzystaniu układu sterującego połączonego z komputerem. Tak zbu-
dowany układ minimalizuje potrzebę przestawiania lub zmiany elementów w trakcie wyko-
nywania eksperymentu. Jedynym elementem mechanicznym wewnątrz układu są przesłony,
których czas zamykania sprawia, że zmiana chłodzonego izotopu nie może odbyć się w czasie
krótszym niż ok. 1 ms. Więcej informacji o zaletach wykorzystania modulatorów akusto-
optycznych i o zasadzie ich działania zostało zawarte w podrozdziale 3.1. Po przestrojeniu
częstotliwości, wiązki zasiewają wzmacniacze optyczne TA (Tapered Ampliffier), z których
wychodzi światło laserowe o tej samej częstotliwości jaką miała wiązka zasiewająca, jednak
o dużo większej mocy. Światło wychodzące z każdego ze wzmacniaczy przechodzi przez mo-
dulatory akustooptyczne, w których następuje dyfrakcja wiązki na płaszczyznach kryształu,
następnie do światłowodu sprzęgany jest pierwszy pierwszy rząd dyfrakcyjny powstający w
modulatorach, dzięki czemu wyłączenie wiązki odbywa się jedynie poprzez wyłączenie mo-
dulatora, co powoduje, że w naszym układzie czas potrzebny na wyłączenie każdej z wiązek
jest minimalizowany i wynosi poniżej 1 µs.
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Rozdział 2

Własności potasu i chłodzenie
atomów

2.1. Własności potasu

Potas wydaje się być jednym z bardziej interesujących metali alkalicznych jeżeli chodzi o
eksperymenty z ultrazimnymi atomami. Wynika to z faktu, że w naturalnym składzie potasu
istnieją dwa izotopy bozonowe (39K i 41K) i jeden fermionowy (40K). W związku z tym chcie-
libyśmy zbudować układ laserowy umożliwiający szybką zmianę wykorzystywanego izotopu,
gdyż mogłoby to stanowić podstawę do wykonywania interesujących eksperymentów z wy-
korzystaniem mieszanin ultrazimnych izotopów. Budowa podobnego układu umożliwiającego
chłodzenie różnych izotopów potasu została już zrealizowana m.in. przez grupę badawczą z
MIT (Massachusetts Institute of Technology), która w 2011 wykorzystała go do otrzymania
ciężkiej mieszaniny bozonowo-fermionowej 40K-41K [11]. W przypadku grupy z MIT każdy
izotop posiadał jednak dedykowany układ laserowy, prezentowane w tej pracy rozwiązanie
jest więc znacznym uproszczeniem z punktu widzenia technicznego.

Potas występuje w postaci trzech izotopów 39K, 40K i 41K, które stanowią odpowiednio
93, 25%, 0, 02% i 6, 73% jego naturalnego składu [9]. Jak widać izotop fermionowy jest naj-
mniej powszechny w naturze. Wynika to z jego radioaktywności. O ile izotopy bozonowe są
stabilne, o tyle czas połowicznego zaniku potasu 40K wynosi 1, 28 · 109 lat [9].

Laserowe chłodzenie atomów wymaga dokładnego dostrojenia wiązki do częstotliwości
rezonansowej przejść pomiędzy dwoma poziomami energetycznymi. W przypadku chłodzenia
potasu należy dostroić częstotliwość wiązki laserowej do przejść atomowych 22S1/2, F = 2→
22P3/2, F ′ = 3 dla izotopów 39K i 41K, zaś w przypadku izotopu fermionowego 22S1/2, F =
9/2 → 22P3/2, F ′ = 11/2. Istnieje jednak niezerowe prawdopodobieństwo wzbudzenia poza
rezonansowego atomów do innych stanów. Wynika ono z małego rozszczepienia poziomów
struktury nadsubtelnej i dużej szerokości przejść. Przykładowo, różnica pomiędzy częstotli-
wością rezonansową poziomu 2P3/2, F = 3 i F = 2 to 13, 4 MHz, zaś szerokość przejścia ze
stanu podstawowowego, do każdego z tych stanów to 6,035 MHz [9]. Konsekwencją wzbudze-
nia poza rezonansowego może być spadek atomu do poziomu podstawowego 22S1/2, F = 1
(39K, 41K) lub 22S1/2, F = 7/2 (40K). Oznacza to, że ze względu na dozwolone wzbudzenia, tj.
∆F = ±1, 0, gdzie F jest całkowitym momentem pędu [12], wiązka chłodząca nie wzbudzałaby
atomów do odpowiedniego poziomu energetycznego, co skutkowałoby zakończeniem procesu
chłodzenia. Istnieje więc potrzeba wysyłania do atomów wiązki repompującej, której rolą jest
re-populacja poziomu podstawowego 22S1/2, F = 2 (39K, 41K) lub 22S1/2, F = 9/2 (40K). Pro-
ces ten odbywa się poprzez wzbudzanie przejść atomowych 22S1/2, F = 1→ 22P3/2, F ′ = 2 w
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przypadku izotopów bozonowych, lub 22S1/2, F = 7/2→ 22P3/2, F ′ = 9/2 w przypadku izo-
topu fermionowego. Co więcej ze względu na małe różnice energii poziomów energetycznych,
wiązka repompująca powinna mieć podobną moc do wiązki chłodzącej.

Struktura subtelna i nadsubtelna potasu z zaznaczonymi przejściami potrzebnymi do
chłodzenia (niebieska linia) i repompowania (zielona linia) została zaprezentowana na Rysun-
ku 2.1. Należy zauważyć, że w przypadku izotopu fermionowego 40K poziomy energetyczne są
odwrócone, tj. energia poziomu 2S1/2F = 9/2 jest mniejsza niż poziomu 2S1/2F = 7/2. Przy
poziomach energetycznych struktury nadsubtelnej w nawiasach zostało także zaprezentowane
przesunięcie (w MHz) poziomów struktury nadsubtelnej od poziomu struktury subtelnej.

Wymagane częstotliwości wiązki laserowej potrzebne do wzbudzania atomów do odpo-
wiednich poziomów energetycznych zostały przedstawione w Tabeli 2.1.

39K 40K 41K
Chłodzenie [THz] 391,016011 391,016821 391,016319

Repompowanie [THz] 391,016452 391,015579 391,016560

Tabela 2.1: Częstotliwości przejść pomiędzy poziomami energetycznymi struktury nadsubtel-
nej wymagane do chłodzenia i repompowania atomów.

Rysunek 2.1: Struktura subtelna i nadsubtelna trzech naturalnych izotopów potasu. Na ry-
sunku zaznaczono kolorem niebieskim przejścia chłodzące i kolorem zielonym przejścia repom-
pujące. Obok poziomów energetycznych struktury nadsubtelnej zaznaczono ich przesunięcie
od poziomu struktury subtelnej w MHz. Dane liczbowe zostały zaczerpnięte z [9].

2.2. Chłodzenie atomów

Chłodzenie atomów jest dla współczesnych fizyków szerokim polem badań. Obecnie, znane
są różne metody chłodzenia, takie jak chłodzenie laserowe, chłodzenie przez odparowanie
(evaporative cooling) czy też chłodzenie sympatyczne (sympathetic cooling). W związku z
tym, że celem naszej pracy była budowa układu umożliwiającego chłodzenie laserowe, w tym
rozdziale zostanie przedstawiony uproszczony schemat tego procesu.
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Zgodnie ze współczesną kinetyczną teorią gazów [12], temperatura atomu jest propor-
cjonalna do jego prędkości. Oznacza to, że zmniejszając prędkość atomów możemy także
zmniejszyć ich temperaturę. W 1975 roku zaproponowano, że do chłodzenia atomów możliwe
jest wykorzystanie wiązki światła [1]. Ta idea zakładała, że foton o częstotliwości ν jest ab-
sorbowany przez atom o pędzie pA skierowanym w przeciwną stronę do pędu fotonu. Oznacza
to, że pęd atomu zostanie zmniejszony i będzie wynosił pA − hν, gdzie h jest stałą Plancka.
Absorpcja fotonu będzie się jednak wiązała ze wzbudzeniem atomu, a to znaczy, że po czasie
życia atomu w stanie, do którego został wzbudzony, na skutek emisji spontanicznej atom
wyemituje foton o częstotliwości przejścia pomiędzy stanem wzbudzonym a stanem podsta-
wowym. Oznacza to, że nastąpi kolejne przekazanie pędu. Kluczowym elementem jest jednak
kierunek, w którym zachodzi każdy z procesów. Absorpcja będzie odbywała się zawsze zgod-
nie z kierunkiem wiązki laserowej, jednak kolejne procesy emisji spontanicznej zachodzić będą
w losowym kierunku, co oznacza, że suma pędów oddanych przez atom we wszystkich aktach
emisji będzie bliska, lub równa, zero [12]. To oznacza, że atom będzie spowalniany w kierunku
wiązki, tzn. jego prędkość skierowana w stronę wiązki będzie się zmniejszać. Schemat procesu
chłodzenia atomów został przedstawiony na Rysunku 2.2.

Oczywiście jest to bardzo uproszczony schemat procesu, jakim jest chłodzenie atomów.
Zakłada on, że struktura atomu nie powinna mieć znaczącego wpływu na wydajność chłodze-
nia, a w związku z tym, w celu uproszczenia rozważań, można przyjąć, że atom jest układem
dwupoziomowym. Obliczono [3], że zgodnie z tym modelem, najniższa temperatura TD, jaką
można uzyskać w procesie chłodzenia atomu o szerokości stanu wzbudzonego Γ, dana jest
wzorem:

TD =
}Γ
2kB

, (2.1)

gdzie } to zredukowana stała Plancka, zaś kB to stała Boltzmanna. Niedokładność tego opisu
została zauważona przy pierwszych eksperymentach dotyczących chłodzenia atomów sodu.
Oczekiwano, że zgodnie ze wzorem 2.1 minimalna temperatura jaką można osiągnąć to 240
µK, jednak atomy udało się schłodzić aż do 40 µK. Zjawisko to zostało pierwszy raz wy-
jaśnione przez Cohen-Tannoudji’ego [3], który w swojej pracy podkreśla, że fundamentalne
znaczenie ma budowa atomu, a konkretnie fakt, że metale alkaliczne nie są prostymi układa-
mi dwupoziomowymi, ale mają po kilka poziomów Zeemana, które degenerują się przy braku
zewnętrznego pola. Istnienie tych poziomów ma znaczący wpływ na efektywność chłodzenia.
Innym elementem, który pojawia się w pracy Cohen-Tannoudjiego, jest uwzględnienie wpły-
wu prawdopodobieństwa przejść w strukturze atomowej na proces chłodzenia. Okazuje się, że
najlepszy efekt można uzyskać, jeżeli wybrane zostaną przejścia o największym prawdopodo-
bieństwie. Należy jednak uwzględnić, jaka polaryzacja światła jest wymagana do wzbudzenia
atomu do konkretnego poziomu.

Rysunek 2.2: Schemat chłodzenia atomu przy pomocy lasera.
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Rozdział 3

Układ doświadczalny

3.1. Modulatory akustooptyczne

Modulatory akustooptyczne są obecnie szeroko stosowane w eksperymentach dotyczących
ultrazimnych atomów na całym świecie. Ich główną rolą jest zmiana częstotliwości wiązki la-
serowej i tylko ta funkcjonalność będzie wykorzystywana w naszym układzie doświadczalnym.
Istnieją jednak inne godne uwagi zastosowania modulatorów akustooptycznych. Przykładem
mogą być eksperymenty wykonywane przez grupę z Los Alamos, która w swojej pracy wy-
korzystuje modulatory do tworzenia potencjałów pułapkujących w różnych kształtach, a na-
stępnie do pułapkowania atomów w tych potencjałach (Rysunek 3.1) [13]. Jest to możliwe
dzięki temu, że wiązka przechodząca przez modulator jest także odchylana, zaś odchylenie
rośnie wraz z częstotliwością sygnału zasilającego modulator.

Rysunek 3.1: Cztery obrazy absorpcyjne kondensatu Bosego-Einsteina pułapkowanego w czte-
rech potencjałach o różnych kształtach. Potencjały zostały wytworzone przy użyciu AOM.
Rysunek zaczerpnięty z [13]

Głównym elementem modulatorów akustooptycznych jest kryształ, przez który przesyła-
na jest fala mechaniczna o częstotliwości fAOM. Pod jej wpływem następuje fluktuacja gęstości
kryształu co powoduje dyfrakcję wiązki na jego płaszczyznach i zmianę jej częstotliwości o
±fAOM , w zależności od wybranego kąta padania wiązki na kryształ, czyli wybranego rzędu
dyfrakcyjnego. Każdy z modulatorów ma określoną (poprzez sposób w jaki jest zbudowany)
częstotliwość centralną, czyli taką, dla której uzyskiwanie rzędów dyfrakcyjnych powinno być
najwydajniejsze. W sytuacji gdyby istniała potrzeba odstrojenia wiązki o dwie częstotliwości
centralne, możliwe jest wybranie kolejnego (w tym wypadku drugiego) rzędu dyfrakcyjne-
go. Jednak jest to często mało opłacalne, ze względu na stratę mocy wiązki i jej znaczące
odchylenie.

8



Innym, prawdopodobnie lepiej obrazującym działanie modulatorów akustooptycznych,
opisem jest tzw. opis Bragga [14]. Przedstawia on fale akustyczną i optyczną jako fonony i
fotony, które zderzają się w krysztale. W ten sposób fonon przekazuje swój pęd fotonowi,
co prowadzi do odchylenia wiązki lasera i zmiany jej częstotliwości o częstotliwość sygnału
pobudzającego kryształ.

W naszym układzie istotna była możliwość zmiany częstotliwości wiązki bez jej odchyle-
nia. W takim przypadku najczęściej wykorzystuje się tzw. konfigurację z podwójnym przej-
ściem [14]. W jednej z możliwych realizacji, pokazanych na Rysunku 3.2, wiązka przechodząc
przez modulator akustooptyczny jest odstrajana o częstotliwość fAOM, po czym przechodzi
przez soczewkę i płytkę ćwierćfalową, gdzie jej polaryzacja zostaje zmieniona na polaryzację
kołową, następnie odbija się od zwierciadła ustawionego prostopadle do wiązki i przecho-
dzi znów przez układ, w tym przez modulator. Soczewka wybierana jest w taki sposób, aby
zarówno modulator jak i zwierciadło znajdowało się w jej ognisku. Przy wykorzystaniu kon-
figuracji z podwójnym przejściem na wyjściu z modulatora akustooptycznego otrzymujemy
nieodchyloną wiązkę o częstotliwości przesuniętej o 2fAOM i o polaryzacji prostopadłej do
polaryzacji wejściowej. Dzięki zmianie polaryzacji wiązki na prostopadłą do polaryzacji wiąz-
ki wejściowej możemy, przy użyciu polaryzacyjnej kostki światło-dzielącej, uzyskać wiązkę
rozseparowaną od wiązki wejściowej, ale o zmienionej częstotliwości. Główną zaletą takie-
go układu jest możliwość skanowania częstotliwości przy pomocy modulatora bez zmiany
położenia wiązki wychodzącej.

Rysunek 3.2: Przykładowa realizacja doświadczalna konfiguracji modulatora akustooptycz-
nego z podwójnym przejściem.

W celu sprawdzenia jakości wyjustowania układu z podwójnym przejściem wykonano
pomiar zależności wydajności sprzęgnięcia do światłowodu jednomodowego od częstotliwo-
ści sygnału RF. Wydajność sprzęgnięcia uzyskana w takim układzie jest bardzo wrażliwa na
zmianę położenia wiązki. Oznacza to, że w przypadku złego położenia względem siebie modu-
latora, soczewki i zwierciadła, wydajność sprzęgania powinna silnie zależeć od częstotliwości
sygnału trafiającego do modulatora. W naszym eksperymencie istotna jest możliwość zmiany
częstotliwości wiązki bez utraty sprzęgnięcia do światłowodu, gdyż w przypadku zbyt dużego
spadku mocy na wyjściu ze światłowodu praca wzmacniaczy optycznych byłaby zaburzona i
w skrajnych przypadkach (tzn. długotrwała utrata mocy zasiewającej) mogłoby to prowadzić
do uszkodzenia wzmacniaczy.

Aby sprawdzić, jak wydajność sprzęgnięcia zależy od częstotliwości sygnału sterującego
AOM, wykonano pomiar mocy wiązki przed wejściem do światłowodu, PIN, i na wyjściu ze
światłowodu ,POUT, w zależności od częstotliwości sygnału pobudzającego kryształ. Następ-
nie dla każdego punktu pomiarowego obliczono procentową wydajność sprzęgnięcia, korzy-
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stając ze wzoru W = POUT
PIN
· 100%. Do wykonania pomiaru wykorzystano modulator ”Isomet

1205c-1”, którego częstotliwość centralna wynosi 80 MHz. Modulator był jednak ustawiony
w taki sposób, aby wydajność dyfrakcji była największa przy częstotliwości sygnału RF 86
MHz, gdyż taka częstotliwość będzie wykorzystywana w eksperymencie. Wyniki obliczonej
wydajności w zależności od częstotliwości przedstawiono na Rysunku 3.3. Jak widać konfigu-
racja z podwójnym przejściem w tym przypadku pozwala nam na skanowanie częstotliwości
w zakresie 55-112 MHz bez spadku sprzęgnięcia poniżej 52 %. W doskonałym przypadku
wydajność sprzęgnięcia nie powinna się zmieniać, czyli wiązka nie powinna zmieniać swo-
jego odchylenia. Ogromny wpływ ma jednak umiejscowienie soczewki i położenie względem
niej modulatora i zwierciadła. W przypadku soczewki o ogniskowej f kryształ z modulato-
ra i zwierciadło powinny znajdować się po przeciwnych stronach soczewki w odległości f od
niej. Przy takim ułożeniu wydajność działania modulatora powinna zależeć od częstotliwości,
jednak położenie wiązki powinno być stałe, a co za tym idzie, efektywność sprzęgnięcia do
światłowodu powinna być stała [14].

Rysunek 3.3: Wykres przedstawiający wyniki pomiaru sprzęgnięcia w zależności od częstotli-
wości sygnału trafiającego do modulatora.

Problemem przy sprzęganiu wiązki do światłowodu był także jej kształt. Wiązka po po-
dwójnym przejściu zachowywała swoją szerokość, jednak była dwukrotnie wydłużana. Kształt
wiązek przedstawiono na Rysunku 3.4. Wykonano zdjęcia przed przejściem przez modulator
(1), po pojedynczym przejściu (2) i po wyjściu z układu z podwójnym przejściem, tj. za pola-
ryzacyjną kostką światło-dzielącą (3). Pod każdym ze zdjęć umieszczono narysowane profile
pierwszej osi (rząd oznaczony cyfrą 4) i drugiej osi (rząd oznaczony cyfrą 5) wraz z dopaso-
waną krzywą Gaussa, gdzie w jest szerokością profilu podaną w µm. Widoczne zarówno na
zdjęciach, jak i na profilach drugiej osi, plamki są efektem zanieczyszczenia wykorzystanej ka-
mery, zaś widoczna ziarnistość zdjęcia wynika z właściwości używanego przez kamerę układu
CCD.

10



Rysunek 3.4: Patrząc od lewej, rysunki odnoszą się (kolejno) do wiązek przed przejściem przez
modulator, po pojedynczym przejściu i po podwójnym przejściu. Rząd górny: zdjęcia wiązki
lasera, rząd środkowy: przekrój wiązki wzdłuż pierwszej osi, rząd dolny: przekrój wiązki
wzdłuż drugiej osi. Dopasowane funkcje są funkcjami Gaussa zaś wartość w widoczna nad
profilami jest szerokością wiązki wzdłuż danej osi podaną w µm.

Istotną właściwością modulatorów akustooptycznych jest także ich prędkość uruchamia-
nia. Dzięki wysyłanemu sygnałowi o częstotliwości radiowej, istnieje możliwość wyłączenia
modulatora w czasie mniejszym niż 1µs. Ograniczenie to jest narzucane przez prędkość pro-
pagacji dźwięku (fali mechanicznej) w krysztale. Oznacza to, że układ z pojedynczym przej-
ściem wiązki przez modulator może być wykorzystywany do bardzo szybkiego wyłączania
wiązek, tzn. wyłączając sygnał sterujący modulatorem wygaszamy rząd dyfrakcyjny używa-
ny w eksperymencie.

3.2. Wydajność modulatorów akustooptycznych

W celu osiągnięcia największej wydajności w uzyskiwaniu rzędu dyfrakcyjnego przy po-
mocy modulatora akustooptycznego należy ustawić go pod odpowiednim kątem, tzw. kątem
Bragga, do padającej wiązki. Dla kryształu o odległości pomiędzy kolejnymi płaszczyznami
d i wiązki o długości fali λ odbijającej się pod kątem θd, w celu uzyskania n-tego rzędu
dyfrakcyjnego (dyfrakcja konstruktywna) musi być spełnione wyrażenie [14]

nλ = 2d sin θd,

co oznacza, że kąt pod jakim AOM powinien być ustawiony, w celu uzyskania największej
wydajności wynosi Θ = 2θ.

Duży wpływ na wydajność uzyskiwania rzędów dyfrakcyjnych ma także rozmiar wiązki i
jej kolimacja. Jak stwierdzono w pracy ”Double-pass acousto-optic modulator system” [14]
im większa jest wiązka tym wydajniej będzie działał modulator (oczywiście ograniczeniem
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Rysunek 3.6: Zdjęcie wiązki wykonane 20 cm od wyjścia z lasera. Jak widać, wiązka przyjmuje
kształt podobny do elipsy o poziomej osi wielkiej. Widoczne na zdjęciu plamki (kropki)
wynikają z zanieczyszczenia kamery.

jest rozmiar kryształu i średnica otworu w obudowie, przez który wchodzi wiązka). W trakcie
budowy układu sprawdzono, że w przypadku wiązki zogniskowanej na krysztale uzyskiwano
najwyżej 30 % wydajności, przy rozmiarze wiązki ok 287x242 µm , natomiast przy wyko-
rzystaniu teleskopu Galileusza otrzymano wydajność 82 %, przy rozmiarze wiązki 1173x821
µm, gdzie w obydwu przypadkach pierwsza wartość to rozmiar wiązki w osi pionowej, zaś
druga to rozmiar wiązki w osi poziomej. Przykładowa realizacja obydwu układów została
zaprezentowana na Rysunku 3.5.

Rysunek 3.5: Układ z wiązką zogniskowaną na krysztale wewnątrz AOM (A) i układ z wiązką
kolimowaną przed AOM (B).

W przypadku uzyskiwania rzędów dyfrakcyjnych z modulatorów akustooptycznych fun-
damentalne znaczenie ma moc sygnału RF, jaka trafia do kryształu. Wydajność rośnie wraz
ze wzrostem mocy sygnału aż do wysycenia, jednak przy zbyt dużej mocy, kryształ może
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ulec uszkodzeniu. Z tego powodu w specyfikacji każdego AOM producent określa optymalną
moc pracy w zależności od długości fali światła lasera, gdyż przy większych długościach fali
wymagana jest większa moc sygnału zasilającego. Wydajność modulatora akustooptycznego
przy uzyskiwaniu -1-go rzędu dyfrakcyjnego w zależności od mocy generowanego sygnału RF
została przedstawiona na Rysunku 3.7. Pomiar został wykonany przy wykorzystaniu miernika
mocy, generatora sygnału RF z możliwością ustawienia częstotliwości i mocy, wzmacniacza
sygnału RF oraz analizatora widma. Wiązka lasera o długości fali 776,5 nm i mocy 410
µW przesyłana była przez modulator, do którego podłączony był wzmacniacz sygnału RF.
Dla każdego punktu pomiarowego sprawdzano wydajność modulatora, poprzez pomiar mocy
wiązki wchodzącej do modulatora i -1-go rzędu dyfrakcyjnego. Moc sygnału wychodzącego
ze wzmacniacza była sprawdzana przy pomocy analizatora widma. Pomiar wykonano dla
modulatora ”Isomet 1206c” o częstotliwości centralnej 110 MHz, ustawionego w taki sposób,
aby wydajność modulatora była największa dla częstotliwości centralnej.

Rysunek 3.7: Wykres przedstawiający zależność wydajności uzyskiwania rzędu dyfrakcyjnego
od mocy sygnału zasilającego o częstotliwości radiowej.

3.3. Częstotliwości wykorzystywane w eksperymencie i metody
ich otrzymywania.

Jak przedstawiono w Tabeli 2.1 w celu chłodzenia i repompowania atomów potasu wyma-
gane są określone częstotliwości. W naszym przypadku wybraliśmy stabilizację częstotliwo-
ści 76 MHz powyżej częstotliwości przejścia pomiędzy rezonansem krzyżowym stanów 2S1/2
F = 1, F = 2 i rezonansem krzyżowym stanów 2P3/2 F′ = 2 i F′ = 3 w potasie 39K. Często-
tliwość tego przejścia wynosi f = 391, 016307 THz. Wyboru izotopu dokonano ze względu
na to, że występuje on w naturze najbardziej powszechnie [9], zaś przy wyborze przejścia
do stabilizacji, chcieliśmy aby jego amplituda była jak największa. Przed sprzęganiem świa-
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39K 40K 41K

Cooling -262 MHz 580 MHz 62 MHz
Repumping 50 MHz -819 MHz 161 MHz

Tabela 3.1: Wartości o jakie należy zmienić częstotliwość wiązki laserowej, wychodzącej z
stabilizowanego układu MOPA, aby odpowiadała częstotliwości rezonansowej z przejściami
chłodzącymi i repompującymi w odpowiednich izotopach potasu. Częstotliwości uwzględniają
przesunięcia mające miejsce za wzmacniaczem optycznym (+80 MHz w przypadku wiązki
chłodzącej i -80 MHz w przypadku wiązki repompującej

tła do światłowodu jednomodowego i przesyłaniem go do modułu CoSy umieszczono AOM
zmieniający częstotliwość wiązki o -76 MHz. Aby wiązka lasera przesyłana do pułapki ma-
gnetooptycznej miała odpowiednią częstotliwość, należy także uwzględnić jej zmianę przez
modulatory akustooptyczne wykorzystane jako szybki wyłącznik wiązki, czyli +80 MHz w
przypadku chłodzenia i -80 MHz w przypadku repompowania atomów. Częstotliwości te zo-
stały wybrane, gdyż są to częstotliwości centralne tych modulatorów, co oznacza, że wydaj-
ność uzyskiwania rzędów dyfrakcyjnych jest dla nich największa. Odstrojenie wiązki, które
musi mieć miejsce w układzie, uwzględniając zmianę częstotliwości przez modulatory znaj-
dujące się za końcowymi wzmacniaczami i częstotliwość stabilizacji zostało zaprezentowane
w Tabeli 3.1.

Zmiana częstotliwości przedstawiona w Tabeli 3.1 może zostać uzyskana przez zastosowa-
nie odpowiednich modulatorów akustooptycznych. Naszym celem było stworzenie układu, w
którym jedna wiązka mogłaby być przestrajana do przejść w różnych izotopach tylko przy po-
mocy zmiany włączonego AOM. To znaczy, że należało odpowiednio dobrać modulatory i ich
położenie w taki sposób, aby wiązka była właściwie przestrajana, ale jednocześnie, aby przy
zmianie częstotliwości nie tracić sprzęgnięcia do wzmacniaczy optycznych, czyli nie zmieniać
biegu wiązki. Schemat wyboru modulatorów i ich poprawnego ułożenia został przedstawiony
na Rysunku 3.8, na którym zaznaczono modulatory, przez które musi przejść wiązka, aby
została dostrojona do przejść w konkretnych izotopach. Trzy kolory wiązek na rysunku ozna-
czają tę samą wiązkę, jednak dostrojoną do różnych izotopów, mianowicie zielona - potas
39K, czerwona - potas 40K, niebieska ciągła - potas 41K chłodzenie i niebieska przerywana -
potas 41K repompowanie. Na rysunku oznaczono także HWP i QWP jako płytkę (odpowied-
nio) pół i ćwierć falową, oraz przy każdym z modulatorów akustooptycznych zaznaczono, czy
jest on ustawiony w konfiguracji z pojedynczym (SP), czy z podwójnym (DP) przejściem.
Wzmacniacze optyczne oznaczono jako TAR, czyli wzmacniacz wiązki repompującej i TAC
jako wzmacniacz wiązki chłodzącej. Przy płytce półfalowej, która znajduje się tuż za pierwszą
polaryzacyjną kostką światło-dzielącą służącą do nakładania wiązek, zaznaczono, że jest ona
niezbędna jedynie w przypadku wiązek służących do chłodzenia i repompowania izotopów
39K i 40K, co oznacza, że w przypadku eksperymentów wykorzystujących izotop 41K musi
zostać usunięta z układu.

3.4. Układ doświadczalny

Jak wynika z poprzednich rozdziałów, istnieją pewne wymagania jakie musi spełnić układ
laserowy, aby mógł chłodzić izotopy potasu. Oczywiście, realizacja układu doświadczalnego
może być wykonana na wiele różnych sposobów. Głównym celem naszej pracy było zbudowa-
nie układu umożliwiającego chłodzenie trzech izotopów potasu przy wykorzystaniu urządzeń
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Rysunek 3.8: Układ z zaznaczonymi trzema wiązkami odpowiadającymi chłodzeniu i repom-
powaniu izotopów 39K (zielony), 40K (czerwony) i 41K (niebieski). Na rysunku oznaczono
HWP i QWP jako kolejno płytę pół i ćwierć falową. Przy każdym z modulatorów akusto-
optycznych podkreślono, czy są wykorzystywane w układzie z pojedynczym (SP), czy po-
dwójnym (DP) przejściem. Odstrojenie wiązek zostało zaznaczone w MHz po przejściu przez
każdy z modulatorów.
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obecnie dostępnych w laboratorium.
Efektem naszej pracy jest układ umożliwiający nie tylko chłodzenie trzech izotopów po-

tasu z możliwością przełączania się pomiędzy chłodzonymi izotopami w czasie ok. 1 ms, ale
także pozwalający na wyłączenie wiązki w czasie mniejszym niż 1 µs.

W naszym eksperymencie źródłem światła jest tzw. układ MOPA, czyli dioda laserowa ja-
ko źródło światła i wzmacniacz optyczny. Częstotliwość światła, wychodzącego z tego układu,
jest stabilizowana przy wykorzystaniu komercyjnego modułu do spektroskopii subdopplerow-
skiej, który w połączeniu z układem Digilock 110 firmy TOPTICA Photonics, pozwolił na
stabilizację i dostrojenie częstotliwości do przejścia pomiędzy rezonansem krzyżowym stanów
2S1/2 F = 1 i F = 2 i rezonansem krzyżowym 2P3/2 F

′ = 2 i F ′ = 3. Zmiana częstotliwości
wiązki jedynie przy pomocy wyboru innych przejść wykorzystanych do stabilizacji byłaby nie-
efektywna i powolna, stąd potrzeba budowy dalszej części układu, umożliwiającej dostrajanie
wiązki do odpowiednich przejść chłodzących i repompujących.

Wiązka wychodząca z układu MOPA, przechodzi przez modulator akustooptyczny zmniej-
szający jej częstotliwość o 110 MHz, następnie zerowy i pierwszy rząd dyfrakcyjny są nakłada-
ne na siebie na polaryzacyjnej płytce światło-dzielącej. W zależności od chłodzonego izotopu
modulator jest włączany lub wyłączany, jednak dzięki nałożeniu się zerowego i pierwszego
rzędu dyfrakcyjnego ścieżka, po której będzie szła wiązka nie ulegnie zmianie. W przypad-
ku izotopu 39K wykorzystywany jest tylko pierwszy rząd dyfrakcyjny, zaś zerowy rząd jest
blokowany. W przypadku izotopu fermionowego procedura wygląda odwrotnie. Z kolei w
przypadku potasu 41K wykorzystuje się obydwa rzędy, nakładając je na polaryzacyjnej kost-
ce światło-dzielącej. Następnie wiązka jest przesyłana przez płytkę półfalową i rozdzielana na
kolejnej polaryzacyjnej kostce światło-dzielącej na ścieżkę chłodzącą i repompującą. W przy-
padku izotopu 41K płytkę należy usunąć, gdyż obydwie nałożone wiązki mają polaryzację,
odpowiednie do poprawnego rozdzielenia na ścieżkę chłodzącą i repompującą.

Na ścieżce chłodzącej wiązka dostrajana do częstotliwości przejść w izotopie 39K i 40K
przechodzi podwójnie przez modulator o częstotliwości +86 MHz, wiązka dostrajana do przej-
ścia w izotopie 41K przechodzi zaś podwójnie przez modulator o częstotliwości -76 MHz. Na-
stępnie w przypadku światła dostrajanego do przejścia chłodzącego w fermionowym izotopie
potasu, wiązka przechodzi przez modulator z podwójnym przejściem działający na często-
tliwości +204 MHz, jeżeli jednak wiązka ma mieć częstotliwość rezonansową odpowiadającą
przejściom w izotopach bozonowych to wykorzystujemy zerowy rząd dyfrakcyjny (modu-
lator jest wyłączony). Po przestrojeniu częstotliwości, niezależnie od izotopu, który chcemy
wzbudzać, wiązka zasiewa wzmacniacz optyczny, w którym powstaje wiązka o właściwościach
wiązki zasiewającej, jednak o dużo większej mocy. Następnie wiązka wychodząca ze wzmac-
niacza przechodzi przez modulator akustooptyczny działający na częstotliwości -80 MHz, po
którym rząd dyfrakcyjny jest sprzęgany do światłowodu.

Na ścieżce repompującej wiązka dostrajana do przejść w izotopie fermionowym przechodzi
przez modulator akustooptyczny (w konfiguracji z podwójnym przejściem) o częstotliwości
-410 MHz. W przypadku izotopów bozonowych światło przesyłane jest przez modulator +80
MHz ustawiony w konfiguracji z podwójnym przejściem. Następnie wiązka, niezależnie od
izotopu który będzie chłodzić lub repompować, zasiewa wzmacniacz optyczny. Wiązka wy-
chodząca ze wzmacniacza przesyłana jest przez modulator +80 MHz w konfiguracji z poje-
dynczym przejściem, po czym pierwszy rząd dyfrakcyjny sprzęgany jest do światłowodu.

Cały układ projektowany był w taki sposób, aby wyłączenie któregokolwiek z modula-
torów nie zmieniało biegu wiązki. Oznacza to, że po wyłączeniu modulatora wykorzysty-
wana będzie wiązka, która odpowiada zerowemu rzędowi dyfrakcyjnemu. Należało jednak
uwzględnić, że modulatory akustooptyczne zawsze przekazują część mocy światła do innych
(niewykorzystywanych) rzędów dyfrakcyjnych. To sprawia, że istnieje konieczność zastosowa-
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nia przesłon mechanicznych, które gwarantują, ze niechciane częstotliwości światła nie będą
wpływały do wzmacniaczy optycznych i co za tym idzie, nie będą zaburzały częstotliwości
światła wykorzystywanego do chłodzenia i repompowania atomów. Ponadto w eksperymen-
tach z wykorzystaniem mieszanin ultrazimnych atomów może istnieć potrzeba spułapkowania
np. izotopu 39K w pułapce magnetooptycznej, podczas gdy schłodzony izotop 41K znajdował
się będzie w tym samym układzie, jednak pułapkowany w inny sposób, np. przy pomocy
pułapki magnetycznej. Najmniejsza różnica częstotliwości potrzebnych do wzbudzania odpo-
wiednich przejść występuje pomiędzy wiązką repompującą atomy w izotopie 39K i repompu-
jącą izotop 41K. Wynosi ona około 108 MHz, czyli jest ponad 18 razy większa od szerokości
przejść chłodzących i repompujących. Jeśli izotop 41K byłby spułapkowany w pułapce ma-
gnetycznej w stanie podstawowym z F=1, możliwe byłoby, że przy takim odstrojeniu wiązka
repompująca 39K wzbudzałaby pozarezonansowo przejścia w 41K, prowadząc do grzania i
potencjalnych strat (należałoby zweryfikować eksperymentalnie, czy byłyby znaczące). Aby
zminimalizować ryzyko grzania, warto rozważyć zablokowanie środkowej części wiązki repom-
pującej 39K. W centralnej części pułapki, gdzie znajdowałyby się atomy 41K, pojawiłby się
wówczas obszar bez światła repompującego, tworząc tzw. dark spot MOT (dark spontaneous-
force optical trap) [15]. W obszarze tym nadal byłoby obecne światło chłodzące 39K, jednak
byłoby odstrojone od przejścia repompującego 41K o blisko 550 MHz (91 × szerokość przejścia
repompującego). Wydaje się zatem bardzo prawdopodobne, że zaprezentowane rozwiązanie
powinno umożliwić sekwencyjne pułapkowanie obu izotopów. Pułapkowanie w odwrotnej ko-
lejności może być dużo mniej efektywne, gdyż częstotliwość chłodząca 41K jest odstrojona
o 133 MHz od częstotliwości repompującej 39K. Wartość bezwzględna różnicy częstotliwości
wiązek wykorzystywanych do chłodzenia i repompowania zostały zamieszczone w Tabeli 3.2.

39K Chłodzenie 40K Chłodzenie 41K Chłodzenie
39K Chłodzenie 0 MHz 810 MHz 308 MHz
40K Chłodzenie 810 MHz 0 MHz 502 MHz
41K Chłodzenie 308 MHz 502 MHz 0 MHz

39K Repompowanie 441 MHz 369 MHz 133 MHz
40K Repompowanie 432 MHz 1242 MHz 740 MHz
41K Repompowanie 549 MHz 261 MHz 241 MHz

39K Repompowanie 40K Repompowanie 41K Repompowanie
39K Chłodzenie 441 MHz 432 MHz 549 MHz
40K Chłodzenie 369 MHz 1242 MHz 261 MHz
41K Chłodzenie 133 MHz 740 MHz 241 MHz

39K Repompowanie 0 MHz 873 MHz 133 MHz
40K Repompowanie 873 MHz 0 MHz 981 MHz
41K Repompowanie 108 MHz 981 MHz 0 MHz

Tabela 3.2: Wartość bezwzględna różnicy częstotliwości wiązek wykorzystywanych do wzbu-
dzania przejść chłodzących i repompujących w poszczególnych izotopach.

Ze względu na to że do budowy układu wykorzystano wiele elementów o ograniczonej wy-
dajności, wiązka przechodząca przez cały układ jest znacząco osłabiana. To sprawia, że moc
wiązki na wyjściu ze światłowodu podłączonego do wzmacniacza mogłaby być zbyt mała, aby
go poprawnie zasiać. Ponadto wydajność chłodzenia atomów rośnie wraz ze wzrostem mocy
wiązki, co powoduje, że zależy nam na jak największej mocy światła wychodzącego z układu
[16], a moc światła wychodzącego ze wzmacniacza rośnie wraz z mocą wiązki zasiewającej.
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Oszacowano więc procent mocy wiązki jaki zostaje na wyjściu ze światłowodu trafiającego
do wzmacniacza w zależności od chłodzonego lub repompowanego izotopu. Procent ten zo-
stał obliczony przy wykorzystaniu zmierzonych wydajności modulatorów akustooptycznych.
Uwzględniono w nim także rozdzielanie wiązki na dwie ścieżki przy pomocy kostki świa-
tłodzielącej i wydajność działania elementów optycznych wykorzystywanych w układzie. Na
przykład, w przypadku wiązki której rolą będzie chłodzenie izotopu 39K należy uwzględnić, że
wiązka wychodząca z lasera zostaje odstrojona o -110 MHz przy pomocy modulatora akusto-
optycznego o wydajności 68%, po czym jest rozdzielana na ścieżkę chłodzącą i repompującą,
co oznacza, że spadek mocy wiązki chłodzącej względem wiązki wychodzącej z lasera będzie
wynosił 50%. Następnie wiązka chłodząca przechodzi podwójnie przez modulator 80 MHz,
dla którego efektywność uzyskiwania wiązki o zmienionej częstotliwości przy wykorzystaniu
konfiguracji z podwójnym przejściem wynosi 55%. Potem światło jest sprzęgane do światło-
wodu, a wydajność tego sprzęgnięcia wynosi 68%. Oszacowano też, że straty wynikające z
wykorzystania dużej ilości niedoskonałych zwierciadeł i kostek światłodzielących powinny wy-
nosić ok. 10%. Uwzględniono także, że wiązka będzie osłabiana przechodząc przez wyłączony
modulator akustooptyczny. W przypadku modulatorów wykorzystywanych w układzie pro-
ducent określa, że spadek mocy powinien wynosić ok. 3%. Otrzymana w ten sposób moc na
wyjściu ze światłowodu trafiającego do wzmacniacza powinna wynosić 10,11% mocy wycho-
dzącej z lasera. Podobną analizę wykonano dla wiązek dostrajanych do przejść chłodzących i
repompujących we wszystkich trzech izotopach. Jej wyniki zostały umieszczone w Tabeli 3.3.
Używany w laboratorium laser dostarcza blisko 1,5 W mocy, przy czym ze względu na niską

39K 40K 41K

Chłodzenie 10,11 % 7,86 % 9,44 %
Repompowanie 9,44 % 14,24 % 16,27 %

Tabela 3.3: Tabela przedstawiająca procent mocy wiązki pozostały na wyjściu ze światłowo-
du połączonego ze wzmacniaczem w zależności od chłodzonego lub repompowanego izotopu
potasu. Wartości zostały oszacowane na podstawie zmierzonych wydajności modulatorów
akustooptycznych. Przy obliczaniu procentu pozostałej mocy wiązki uwzględniono także roz-
dzielenie wiązki na dwie ścieżki i efektywność odbicia i transmisji światła przez kostki świa-
tłodzielące.

jakość modu przestrzennego jego wyjście musi być sprzężone do światłowodu jednomodowe-
go w celu poprawy parametrów przestrzennych wiązki. W efekcie do dyspozycji jest nieco
ponad 800 mW w niemal idealnym modzie gaussowskim. Obliczone w Tabeli 3.3 straty po-
zwalają oszacować, że na zasianie każdego ze wzmacniaczy optycznych będzie zatem dostępne
niespełna 30 mW, co jest wielkością w pełni wystarczającą.

Schemat układu został przedstawiony na Rysunku 3.9, na którym przy pomocy kolorów
zostały przedstawione wiązki laserowe odstrajane dla konkretnych izotopów, mianowicie dla
izotopu 39K (zielony) i 40K (czerwony). W przypadku izotopu 41K (kolor niebieski) linią
przerywaną zaznaczono ścieżkę wiązki repompującej, zaś linią ciągłą - wiązki chłodzącej. Za-
znaczono także fragment układu wykorzystywany do stabilizacji częstotliwości lasera wiązkę,
która trafia do modułu CoSy i miernika długości fali oznaczono kolorem fioletowym. Na końcu
ścieżki wiązek chłodzących i repompujących zaznaczono wejście do światłowodów. Wyjście
z każdego z tych światłowodów zostało przeniesione na Rysunek 3.10, na którym wiązka o
częstotliwości odstrojonej o +80 lub -80 MHz od odpowiedniego przejścia kolejno chłodzące-
go lub repompującego zasiewa wzmacniacz optyczny. Po wyjściu ze wzmacniacza wiązka jest
przesyłana przez modulator akustooptyczny o częstotliwości potrzebnej do dostrojenia czę-
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stotliwości wiązki, w taki sposób, aby odpowiadała właściwemu przejściu (chłodzącemu lub
repompującemu). Do światłowodu sprzęgnięto światło pochodzące z pierwszego (”-” pierw-
szego) rzędu dyfrakcyjnego wiązki z lasera repompującego (chłodzącego).

Rysunek 3.9: Układ z zaznaczonymi trzema wiązkami odpowiadającymi chłodzeniu i repom-
powaniu izotopów 39K (zielony), 40K (czerwony) i 41K (niebieski). Na rysunku oznaczono
λ/4 i λ/2 jako kolejno płytę ćwierć i pół falową. Przy każdym z modulatorów akustoop-
tycznych zaznaczono o jaką częstotliwość odstrajają wiązkę po każdym przejściu. Każda z
wiązek jest sprzęgana do światłowodu, a następnie zasiewa wzmacniacze optyczne, co zostało
przedstawione na Rysunku 3.10

.

Rysunek 3.10: Wzmacniacze optyczne i układ modulatorów z pojedynczym przejściem. Frag-
ment układu doświadczalnego, znajdującego się bezpośrednio przed pułapką magnetooptycz-
ną. Wyjście ze światłowodu odnosi się do układu przedstawionego na Rysunku 3.9. Na końcu
układu oznaczono do jakiej częstotliwości wiązka jest dostrojona (do częstotliwości chłodzą-
cej, lub repompującej)
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Rozdział 4

Podsumowanie

W ramach powyższej pracy licencjackiej został zaprojektowany i zbudowany układ la-
serowy umożliwiający chłodzenie i pułapkowanie izotopów potasu 39K, 40K i 41K. Budowa
układu wyróżnia się wykorzystaniem jednego lasera przestrajanego w taki sposób, aby umożli-
wić chłodzenie wszystkich trzech izotopów. Niestety, wielokrotna zmiana częstotliwości wiązki
powoduje znaczący spadek jej mocy, co przedstawiono w Tabeli 3.3. To powoduje, że po prze-
strojeniu częstotliwości musimy wykorzystać urządzenie zwiększające moc światła. W naszym
przypadku wykorzystane zostały wzmacniacze optyczne, które pozwalają na uzyskanie wiąz-
ki o dużo większej mocy i tych samych właściwościach spektralnych co wiązka zasiewająca.
Wykorzystanie modulatorów akustooptycznych powoduje, że jedynym elementem mechanicz-
nym w naszym układzie są przesłony, których prędkość zamykania wyznacza minimalny czas
wymagany do zmiany chłodzonego izotopu, wynosi on około 1 ms.

W trakcie budowy pojawiało się jednak wiele elementów, które należało sprawdzić, aby
zagwarantować poprawne działanie układu. Było to na przykład określenie ograniczeń wzmac-
niaczy sygnału RF. Wzmacniacze te współpracowały poprawnie z modulatorami akustoop-
tycznymi o częstotliwości centralnej 80 MHz z przesyłaną wiązką o długości fali 766,5 nm.
Jednak w przypadku wykorzystania modulatorów o wyższej częstotliwości (w naszym przy-
padku 110 MHz) wydajność uzyskiwania rzędu dyfrakcyjnego spadała poniżej 50 %.

Innym elementem, który należało sprawdzić w trakcie budowy układu, było działanie wy-
korzystywanych elementów optycznych. Przykładem w tym przypadku mogą być wykorzysty-
wane polaryzacyjne kostki światłodzielące. Zaskakującym okazał się być fakt, że w zależności
od wybrania ścianki kostki, w którą będzie wchodzić wiązka, wydajność transmisji była różna
i wahała się w przedziale 98,14-99,96%. Ustawienie kostki względem padającej wiązki także
miało duże znaczenie, gdyż część kostek osiągało najlepszą wydajność, gdy zostały ustawione
inaczej niż prostopadle do wiązki. Wydajność odbicia, czy też transmisji wiązek przez kostkę
światłodzielącą mogła mieć ogromny wpływ na działanie układu, ze względu na to, że kostki
te są wykorzystywane po prawie każdym z modulatorów. Powoduje to, że w przypadku kostek
działających w niezadowalający sposób moglibyśmy zaburzać zarówno działanie wzmacnia-
czy optycznych jak i samego procesu chłodzenia, ze względu na to, że wykorzystywalibyśmy
światło o różnych częstotliwościach.
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