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Streszczenie

W pracy zaprezentowano budowę elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowa-
nia dwuwymiarowej pułapki magneto-optycznej (2D MOT) służącej jako źródło atomów do
ładowania trójwymiarowej pułapki magneto-optycznej (3D MOT). Przedyskutowano dostęp-
ne rodzaje źródeł zimnych atomów i umotywowano wybór pułapki 2D MOT w budowanym
układzie.

Główna część pracy skupia się na układzie laserowym zbudowanym w celu chłodzenia la-
serowego wszystkich stabilnych izotopów potasu. Nowatorska, modularna konstrukcja układu
czyni go łatwym w naprawie i diagnostyce oraz zapewnia wysoki stopień mobilności. W celu
maksymalnego obniżenia temperatury atomów układ umożliwia również chłodzenie subdop-
plerowskie przy użyciu techniki szarych melas optycznych wykorzystujących światło na linii
D1. Układ laserowy został przetestowany w celu weryfikacji jego właściwości i jest gotowy do
integracji z dwuwymiarową pułapką magneto-optyczną.

W dalszej części pracy przedstawione są ogólne założenia układu próżniowego, stanowią-
cego trzon układu eksperymentalnego, oraz konstrukcja cewek magnetycznych niezbędnych
do konstrukcji 2D MOT.

Słowa kluczowe

chłodzenie laserowe, potas, cez, chłodzenie subdopplerowskie, pułapka magneto-optyczna,
stabilizacja laserów
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Rozdział 1

Wstęp

Fizyka AMO (atomic, molecular, and optical physics) staje się współcześnie jedną z najbar-
dziej rozwijanych i obiecujących dziedzin fizyki. Kolejne lata stawiają przed osobami zaj-
mującymi się m.in fizyką atomową wyzwanie, jakim jest tworzenie coraz bardziej złożonych,
a jednak coraz mniej skomplikowanych przyrządów pomiarowych. W szczególności, ekspery-
menty wykorzystujące rozrzedzone gazy, które są schłodzone do kwantowej degeneracji, coraz
częściej wychodzą poza laboratoria w celu dokonywania pomiarów. Znaczącym przykładem
może być pierwszy kondensat Bosego-Einsteina uzyskany w przestrzeni kosmicznej w 2018
roku [1], którego wytworzenie byłoby niemożliwe, przy wykorzystaniu układów używanych
zazwyczaj w laboratoriach, których głównym mankamentem jest rozmiar, czy też niska mo-
bilność. Te wady są podyktowane ilością elementów optycznych, które są wykorzystywane
w tego typu eksperymentach, co z kolei powoduje, że eksperymenty są też mniej stabilne i
bardziej czułe na warunki zewnętrzne, co jest kolejnym problemem, przy uzyskiwaniu gazów
kwantowych poza warunkami laboratoryjnymi.

Od czasu uzyskania pierwszego w historii kondensatu Bosego-Einsteina w rozrzedzonych
oparach rubidu-87 [2] fizycy tworzą metody umożliwiające uzyskiwanie kwantowych gazów w
oparach kolejnych atomów takich jak m.in. cez [3] czy dysproz [4]. Jest to kierunkowane róż-
nymi własnościami atomów, takimi jak masa, moment magnetyczny, własności zderzeniowe,
czy też całkowity spin, mówiący nam o tym czy atom jest fermionem czy bozonem. Wśród
atomów alkalicznych szczególnie ciekawy wydaje się być potas, którego naturalna mieszanina
zawiera trzy stabilne izotopy, z czego dwa bozonowe (39K,41K) i jeden fermionowy (40K). To
otwiera możliwość badań kondensatów Bosego-Einsteina atomów, oraz cząsteczek (np.39K-
41K). Ponadto, potas-40 i lit-6 to jedne stabilne (czas połowicznego zaniku potasu-40 to 109

lat) i schłodzone do degeneracji kwantowej fermionowe atomy alkaliczne [5] [6].

Jednym z głównych problemów z jakimi zetknęli się fizycy atomowi pracujący z pota-
sem jest niska zawartość izotopu fermionowego w naturalnej mieszaninie (≈ 0.012%), stąd
potrzeba wytwarzania bardziej efektywnych źródeł niż dyspensery z naturalną, czy też wzbo-
gaconą (≈ 4%) mieszaniną. Niska zawartość potasu fermionowego jest problematyczna gdyż
pułapki magneto-optyczne tego pierwiastka w jego naturalnym składzie izotopowym z reguły
ograniczone do chmur zawierających od kilku tysięcy do niewiele ponad 100 tys. atomów [7],
co oznacza, że ze względu na straty pojawiające się w dalszych etapach chłodzenia, otrzy-
manie degeneracji kwantowej bywa niemożliwe. Te problemy były podstawą do stworzenia
innych źródeł potasu, takich, aby atomy były wstępnie schłodzone, a co ważniejsze, żeby
wiązka tych atomów miała wysoką gęstość, a co za tym idzie, aby umożliwiła pułapkowanie
większej ilości atomów w późniejszych etapach eksperymentu np. w trójwymiarowej pułapce
magneto-optycznej (3D MOT).
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Efektywnymi źródłami zimnych atomów, wykorzystywanymi obecnie przez fizyków ato-
mowych są dwuwymiarowe pułapki magneto-optyczne, które składają się z czterech eliptycz-
nych wiązek i czterech prostokątnych cewek wytwarzających pole kwadrupolowe, które w
jednej osi jest jednorodne, a w doskonałym przypadku równe zero. To pozwala na pułapo-
wanie i chłodzenie atomów w dwóch osiach, oraz umożliwia ich swobodne poruszanie się w
trzeciej, w której często propaguje się wiązka laserowa, transportująca atomy pomiędzy źró-
dłem (2D MOT) i dalszymi częściami eksperymentu (np. 3D MOT). Zostało pokazane, że
wysoka efektywność tego źródła pozwala na pułapkowanie nawet ≈ 109 atomów [8].

Głównym celem tej pracy jest przygotowanie elementów niezbędnych do działania dwu-
wymiarowej pułapki magneto-optycznej, takich jak układ próżniowy czy pola magnetyczne.
Najistotniejszą częścią jest jednak układ laserowy, który będzie wykorzystywany nie tylko na
etapie źródła, ale także w dalszej części eksperymentu do pułapkowania atomów w trójwy-
miarowej pułapce magneto-optycznej, czy też pomiaru własności chmur atomowych poprzez
obrazowanie absorpcyjne.

Układ laserowy wykorzystuje jeden laser i dwa wzmacniacze optyczne, które umożliwiają
wytworzenie potencjałów umożliwiających pułapkowanie trzech izotopów potasu. Nowością,
względem dotychczas wykorzystywanych rozwiązań, jest modularna budowa, która sprawia,
że rozwiązanie jest mniejsze, o wiele bardziej mobilne, a także prostsze w naprawie w porów-
naniu z dotychczas wykorzystywanymi układami.

Ponadto cały układ został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić uzyskiwanie często-
tliwości niezbędnych do sub-Dopplerowskiego chłodzenia atomów w szarych melasach optycz-
nych. Jedynym wymaganym elementem jest dodatkowy laser, wystabilizowany do przejścia
na linii D1 potasu-39. Oznacza to, że jeden kompaktowy układ posiada dwie funkcjonalności
czyli chłodzenie w pułapkach magneto-optycznych (na linii D2) i w szarych melasach (linia
D1).

W drugim rozdziale pracy zamieszczono motywację wyboru źródła zimnych atomów, opis
jego działania, oraz wybrane własności izotopów potasu począwszy od struktury nadsubtel-
nej, a kończąc na parametrach potrzebnych do opisu pułapki w tym natężenia nasyceniowe,
pozwalające na oszacowanie dynamiki atomów w pułapce. Trzeci rozdział, zawierający naj-
ważniejsze wyniki tej pracy, opisuje konstrukcję układu laserowego i jego charakteryzację.
Przedyskutowane są również napotkane problemy wynikające ze specyfiki użytych w pracy
wzmacniaczy optycznych - układów oryginalnie zakupionych do pracy z rubidem (780 nm).
W czwartym rozdziale skupiono się na wstępnych przygotowaniach układu próżniowego, w
którym chłodzone będą atomy, ze szczególnym podkreśleniem elementów niezbędnych do
działania pułapki 2D MOT. Piąty rozdział pracy zawiera informację na temat pól magne-
tycznych, bez których źródło nie mogło by działać. W ostatnim rozdziale opisano skrótowo
kolejne plany dotyczące całego układu, w tym wykorzystania źródła do dalszych eksperymen-
tów.
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Rozdział 2

Źródła zimnych atomów

Uzyskiwanie degeneracji kwantowej jest możliwe, gdy chmura atomów osiąga temperaturę
poniżej tzw. temperatury krytycznej, która jest zależna od masy atomów m, oraz gęstości
chmury n i dana jest wzorem

Tc ≈ 3, 31
h̄2n2/3

mkb
, (2.1)

w którym h̄ jest zredukowaną stałą Plancka, zaś kb to stała Boltzmanna. W większości przy-
padków oznacza to obniżenie temperatury do wartości rzędu nK.

W większości przypadków osiągnięcie tak niskiej temperatury wymaga zastosowania me-
tody zwanej chłodzeniem przez odparowanie. Proces ten polega na pozbywaniu się wysoko-
energetycznych atomów z chmury. W ten sposób, poprzez termalizacje, efektywnie obniżana
jest temperatura, co może doprowadzić do kondensacji Bosego-Einsteina. Jak więc można za-
uważyć, w tym procesie traci się dużą część pułapkowanych atomów. W przypadku, gdyby w
chmurze było ich zbyt mało to uzyskanie np. kondensatu Bosego-Einsteina byłoby niemożli-
we, a przynajmniej bardzo trudne. Stąd fizycy wymyślają kolejne metody, które mają na celu
zwiększenie ilości atomów w chmurze, czy też spowodowanie, aby atomy były pułapkowane i
chłodzone efektywniej.

Historycznie jednym z najbardziej obiecujących podejść jest tworzenie źródeł, które będą
w stanie wstępnie schłodzić atomy, bądź wytworzyć ich gęstą wiązkę, która może być wyko-
rzystywana w dalszych eksperymentach. Stąd tworzone są coraz bardziej efektywne źródła,
począwszy od pierwszych eksperymentów z piecem i spowalniaczem Zeemana, a kończąc na
źródłach bazujących na rozwiązaniach takich jak 2DMOT, czy 2D+MOT.

W tym rozdziale skupiono się na przeglądzie niektórych wykorzystywanych źródeł i wybra-
no propozycję najlepiej pasującą do idei eksperymentu, a następnie opisano ją pod względem
teoretycznym. Ostatnim elementem tego rozdziału jest opis wybranych własności atomów,
których źródło jest tworzone.

2.1. Wykorzystywane źródła

Pierwsze eksperymenty z zimnymi atomami wykorzystywały jako źródło atomy, które były
odparowywane przy pomocy impulsów laserowych [9]. Oczywiście schłodzenie tych atomów
w takiej sytuacji jest co najmniej trudne, ze względu na znaczący efekt Dopplera, czy też
skok ciśnienia w układzie próżniowym związany z odparowywaniem nie tylko żądanych ato-
mów, ale także innych, które znajdowały się w próbce. W odpowiednich warunkach można
jednak ten problem złagodzić, jak pokazano np. w pracy [10], gdzie piecyk z atomami litu
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był zlokalizowany zaledwie 10 cm od miejsca, w którym wytworzono zdegenerowany kwan-
towo gaz fermionowy i kondensat Bosego- Einsteina cząsteczek litu. Historycznie istotnym
rozwiązaniem jest jednak zastosowanie dodatkowego elementu jakim jest spowalniacz Zeema-
na. Ta metoda przyczyniła się do stworzenia pierwszej pułapki magneto-optycznej, za którą
przyznano nagrodę nobla [11].

Rysunek 2.1: Przykładowe realizacja spowalniacza Zeemana wraz z zaznaczoną wiązką chło-
dzącą i źródłem gorących atomów (na górze), oraz przykładowe pole magnetyczne uzyskiwane
wewnątrz spowalniacza (na dole). Rysunek zaczerpnięty z pracy [11]

Spowalniacz Zeemana

Idea spowalniacza Zeemana została przedstawiona na rysunku 2.1. W tym przypadku, atomy
są wysyłane z pieca przez rurę, w której propaguje się wiązka laserowa (w przeciwnym kie-
runku do kierunku lotu atomów). Wiązka ta spowalnia atomy, jednak jej częstotliwość jest
stała, co oznacza, że ze względu na efekt Dopplera poziomy energetyczne atomów odstrajają
się od częstotliwości wiązki. To powoduje, że spowalnianie przestaje być efektywne. Roz-
wiązaniem jest wykorzystanie pól magnetycznych, które poprzez efekt Zeemana przestrajają
częstotliwości przejść.

W pierwszych pracach dookoła rury nawinięto zwoje drutu, w taki sposób, aby pole
magnetyczne malało wraz z odległością od pieca [11]. To oznacza, że energia poziomów w
atomie będzie się zmieniała wzdłuż spowalniacza, a co za tym idzie, pole magnetyczne będzie
kompensowało odstrojenie wynikające z efektu Dopplera, czyli prędkości atomów. Pokaza-
no wielokrotnie, że takie rozwiązanie jest skuteczne, jednak z naszej perspektywy ma kilka
głównych wad.

Pierwszą istotną wadą jest rozmiar spowalniacza Zeemana. Niezależnie, czy spowalniacz
jest stworzony przy wykorzystaniu cewek (tak jak zostało wcześniej opisane), czy na magne-
sach stałych, jego długość to przeważnie 0,8-1 m [12, 13]. Co więcej, dodatkowym elementem
w tego typu układach jest piec o znaczących rozmiarach, co razem sprawia, że cały układ
próżniowy staje się dużo większy i zdecydowanie mniej mobilny.

Drugą wadą jest wpływ wykorzystania pieca z atomami na próżnię w układzie. Do uzy-
skania gazów kwantowych potrzebujemy jak najstabilniejszej próżni, w której panuje niskie
ciśnienie rzędu 10−11 mbar. W przypadku wykorzystania pieca wraz ze spowalniaczem, taka
próżnia zostanie poważnie naruszona, gdyż musimy uwolnić dużą chmurę gorących atomów
wewnątrz układu. Problem ten można rozwiązać stosując dodatkowy zawór, albo przesło-
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nę, których zadaniem jest zablokowanie przepływu atomów z obszaru źródła po wypełnieniu
głównej części eksperymentu. To rozwiązanie komplikuje jednak układ próżniowy.

Podsumowując, spowalniacz Zeemana jest wykorzystywany efektywnie w wielu grupach,
które zajmują się fizyką ultrazimnych gazów, jednak wykorzystanie go wiążę się z pewnymi
konsekwencjami, których chcemy uniknąć, aby układ mógł być wykorzystany w przyszłych
eksperymentach.

Pułapka MOT ładowana z gazów resztkowych

Problemy przedstawione w przypadku spowalniacza Zeemana mogą być rozwiązane przez
zastosowanie pułapek magnetooptycznych ładowanych z gazów resztkowych. W ogólności
metoda polega na odparowywaniu atomów ze ścian układu próżniowego przy pomocy świa-
tła ultrafioletowego. W tym celu wystarczy uruchomić dowolne inne źródło atomów (piec,
dyspenser) na jakiś czas, a po jego wyłączeniu poczekać aż próżnia wróci do wysokiej warto-
ści. Wtedy część atomów zostanie zaabsorbowana przez ścianki układu, a przy wykorzystaniu
światła UV, można spowodować, że będą się odklejać w procesie podobnym do zewnętrznego
efektu fotoelektrycznego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu część atomów zostaje spułapkowana, a część przylega ponow-
nie do ścianek układu, co powoduje, że istnieje działająca pułapka MOT, a nie wiąże się
to z pogorszeniem próżni. Co więcej, jak pokazano w pracy [14], ta metoda pozwala two-
rzenie chmur składających się z ok. 107 atomów, jednak może być dużo mniej efektywna,
w sytuacji gdy eksperyment jest opracowywany dla atomów, dla których nie istnieją bardzo
czyste źródła. Przykładowo, pracując z mieszaninami potasu-39 i potasu-40, utrudnione by-
łoby pułapkowanie tego drugiego, gdyż stanowi on jedynie 0,012% naturalnej mieszaniny. To
oznacza, że na ścianach układu znajdowałby się prawie tylko potas-39, którego w naturalnej
mieszaninie jest 93,26 % [15].

Należy więc znaleźć rozwiązanie, które umożliwi tworzenie gęstych wiązek atomów, na-
wet tych rzadko występujących pierwiastków. W ostatnich latach często wykorzystywane
przez fizyków jest dwuwymiarowa pułapka magneto-optyczna, wraz z układem pompowania
różnicowego. Idea działania tego układu i najpopularniejsze typy zostały przedstawione w
kolejnym podrozdziale.

2.2. Dwuwymiarowa pułapka magneto-optyczna

Jakiekolwiek pułapkowanie w fizyce wymaga aby istniała siła skierowana do środka pułap-
ki, która zależy od położenia i w najlepszym przypadku rośnie wraz z odległością. Mówiąc
bardziej skrótowo - zależy nam na wytworzeniu tzw. potencjału pułapkującego.

Chłodzenie z kolei wymaga siły, która zależeć będzie od temperatury, a wiążąc tempera-
turę z ruchem postępowym atomów

1
2

kbT =
mv2

2
(2.2)

poszukujemy siły zależnej od prędkości. Ponadto wpływ na efektywność pułapkowania ma
tzw. dynamika pułapki magneto-optycznej, czyli warunek równowagi między stratami i zy-
skami atomów w pułapce.

Ten podrozdział składa się z czterech sekcji. W pierwszej skupiono się na chłodzeniu la-
serowym i parametrach, które są istotne z perspektywy dalszej części pracy. Druga opisuje
skrótowo zasadę działania pułapki magneto-optycznej, w trzeciej opisano mechanizm pompo-
wania różnicowego, które jest istotnym elementem źródła. Ostatnia sekcja opowiada o typach
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dwuwymiarowych pułapek magneto-optycznych wykorzystywanych we współczesnej fizyce i
właśnie w tej sekcji uzasadniono wybór źródła budowanego w ramach niniejszej pracy. Oczy-
wiście każdy z tych tematów jest obszerny i ciągle odkrywany, dlatego skupiono się jedynie
na elementach, które będą istotne z perspektywy dalszej części pracy.

2.2.1. Chłodzenie laserowe

W przypadku chłodzenia laserowego mówimy o oddziaływaniu kwantów światła (fotonów)
z materią. Wprowadźmy więc pęd fotonu p̃f = h̄k̃ jako funkcję wektora falowego k̃ oraz zre-
dukowanej stałej Plancka h̄. W ogólnym przypadku nie będziemy mówić o pędzie jednego
fotonu, ale o średnim pędzie, przekazanym przez wiązkę laserową (którą będziemy traktować
jako spójny strumień fotonów). Możemy wtedy wprowadzić współczynnik, który mówi o tym,
jak dużo fotonów będzie oddziaływało z atomem, tj. współczynnik rozpraszania γp, wtedy
nasza siła

F̃ =
dp̃
dt

= h̄k̃γp,

gdzie pochodna czasowa pędu jest realizowana właśnie przez γD [16]. Ten parametr jest
szczególnie interesujący pod względem naszych dalszych rozważań, gdyż daje nam informację
o oddziaływaniu światła z atomem i o dynamice chmury atomów.

Załóżmy, że mamy atom dwupoziomowy o czasie życia stanu wzbudzonego τ , którego
częstotliwość przejścia to ωT, jeżeli na ten atom pada światło o częstotliwości ωP to możemy
zdefiniować odstrojenie światła od rezonansu jako δ = ωP − ωT. Jeżeli jednak nasz atom
się porusza, to pojawia się dodatkowy człon związany z poszerzeniem Dopplera ωD. Wtedy
współczynnik rozpraszania dany jest zależnością

γp =
s0γ/2

1 + s0 + [2(γ + ωD)/γ]2
, (2.3)

gdzie γ = 1/τ , zaś s0 jest stosunkiem natężenia wiązki światła I, do natężenia nasyceniowego Is
danego atomu. Jak widać parametr γp zależy od poszerzenia Dopplerowskiego, więc także od
prędkości atomów. Wracając do wzoru 2.2 możemy zauważyć, że współczynnik rozpraszania
staje się zależny od temperatury atomów. Idąc dalej, siła wspomniana powyżej jest liniowo
zależna od parametru rozpraszania, a więc otrzymaliśmy siłę zależną od temperatury atomów,
a zatem opis chłodzenia laserowego atomów.

Ten opis teoretyczny jest nadzwyczaj istotny z perspektywy naszego eksperymentu. W
szczególności możemy dzięki niemu oszacować ’czystość’ naszego źródła, tj. jak wiązki pułap-
kujące jeden rodzaj atomów będą wpływały na inne atomy, czyli czy w pułapce magneto-
optycznej znajdą się atomy jednego rodzaju, czy też wiązki będą chłodzić i pułapkować kilka
izotopów/pierwiastków w tym samym czasie i na ile chłodzenie innych izotopów będzie pro-
blematyczne.

2.2.2. Pułapka magneto-optyczna

Do zrozumienia mechanizmu pułapkowania potrzebna jest nam struktura energetyczna ato-
mu. Skrócony opis, który przedstawiono poniżej jest wzorowany na opisie z pracy [15].

Struktura subtelna atomu jest wynikiem sprzęgania orbitalnego momentu pędu elektronu
walencyjnego L̂ z jego spinem Ŝ. Wynikiem tego sprzęgania jest całkowity orbitalny moment
pędu elektronu dany jako Ĵ = L̂ + Ŝ. Tym operatorom odpowiadają odpowiednie liczby kwan-
towe L, S, J, gdzie wartość odpowiadająca całkowitemu orbitalnemu momentowi pędu jest
w zakresie |L− S| ¬ J ¬ L + S. Przy pomocy tych trzech liczb kwantowych i głównej liczby
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kwantowej n opisujemy stany struktury subtelnej jako n2S+1LJ, gdzie kolejnym wartościom
L przyporządkowujemy litery S,P,D...

Jak widać w opisie struktury subtelnej skupiamy się cały czas na własnościach elektro-
nów. Jeżeli jednak uwzględnimy spin jądra atomowego Î to jego sprzęgnięcie z całkowitym
momentem pędu elektronu daje nam F̂ = Î + Ĵ, gdzie operatorowi F̂ odpowiadają wartości
własne F, które są w zakresie |J− I| ¬ F ¬ J + I.

Jednak jak sama nazwa wskazuje pułapka magneto-optyczna zawiera w sobie część ma-
gnetyczną, co oznacza, że poziomy Zeemanowskie mF ∈ {−F,−F + 1, ..., F −1, F} przestaną
być zdegenerowane ze względu na energię. Te właśnie poziomy są podstawą działania pułapki
magneto-optycznej.

Załóżmy, że mamy dwie cewki ustawione współosiowo i oddalone od siebie o odległość
rzędu promienia jednej z nich. Jeśli w jednej cewce prąd płynie w przeciwną stronę niż w
drugiej to pomiędzy cewkami powstaje potencjał kwadrupolowy. Wtedy pole magnetyczne w
okolicach środka pułapki z dobrym przybliżeniem zmienia się liniowo z położeniem i osiąga
zero w połowie odległości pomiędzy cewkami. Przykładowe pole zostało przedstawione na
rysunku 2.2.

Rysunek 2.2: Przykładowe pole magnetyczne wzdłuż jednej osi, generowane przez dwie cewki
anty-Helmholtza w odległości 40 mm od siebie

Dla takich cewek atomy znajdujące się idealnie w środku nadal są zdegenerowane ze wzglę-
du na mf , jednak poza tym punktem degeneracja zanika i różnica w energii poziomów rośnie
wraz z odległością. Oznacza to, że jeżeli użyjemy światła niewiele odstrojonego od przejścia
w atomie, to w pewnej odległości od środka, będzie ono w rezonansie z przejściem pomię-
dzy stanami Zeemanowskimi. Co z kolei sugeruje, że prawdopodobieństwo absorpcji fotonu
przez atom, a co za tym idzie, efektywność przekazywania pędu zależy od pozycji atomu w
przestrzeni. Jest to właśnie definicja potencjału pułapkującego przedstawiona wcześniej w
tym rozdziale. Przykładowy schemat pułapki magneto-optycznej z uwzględnieniem wiązek
laserowych został przedstawiony na rysunku 2.3 zaczerpniętym z pracy [17].

Podsumowując, do schłodzenia i pułapkowania atomów w jednej osi potrzebujemy dwóch
cewek anty-Helmholtza i dwóch przeciwbieżnych wiązek o tej samej częstotliwości. Celem
naszej pracy jest budowa dwuwymiarowej pułapki magneto-optycznej, czyli pułapki, która
będzie składała się z dwóch par cewek, oraz dwóch par (prostopadłych względem siebie)
wiązek laserowych.

Kolejnym istotnym elementem jest sama dynamika atomów w pułapce magneto-optycznej,
czyli jak szybkość ładowania pułapki, jej rozmiar i stabilność jest determinowana przez typ
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Rysunek 2.3: Uproszczony schemat pułapki magneto-optycznej zaczerpnięty z pracy [18].
Poziomy energetyczne oznaczone przez J i mJ odpowiadają oznaczeniom F i mF użytym w
pracy tej pracy.

atomów, wiązki laserowe, pola magnetyczne, czy też środowisko, w którym pułapkowane są
atomy.

Możemy przewidywać, że to czego poszukujemy to swoisty warunek równowagi pomiędzy
atomami ładowanymi i traconymi z pułapki. Taki opis został przedstawiony m.in w pracy [8],
gdzie bazując na półklasycznym modelu Gallaghera-Pritcharda [19] uzyskano wzór

dN
dt

= L− γN− β
∫
V

n2(r, t)d3r (2.4)

który opisuje zmianę ilości atomów N w czasie t, dla szybkości ładowania pułapki L. We
wzorze γN opisuje straty jednociałowe wynikające z kolizji pułapkowanych atomów z chmurą
termiczną. W tym procesie wstępnie schłodzony atom, który znajduje się w potencjale pułap-
kującym, zostaje z niego wybity poprzez zderzenie z dużo bardziej energetycznym atomem
z chmury termicznej. Ostatni człon wzoru opisuje straty ze względu na zderzenia atomów
wewnątrz chmury o gęstości n(r, t), gdzie współczynnik β opisuje prawdopodobieństwo tych
zderzeń. W tym przypadku mówimy o stratach dwuciałowych, czyli o sytuacji, w której dwa
schłodzone wewnątrz pułapki atomy, zderzają się ze sobą nieelastycznie, w wyniku czego
tracimy dwa atomy z potencjału pułapkującego (stąd nazwa - strata dwuciałowa). Ten mo-
del został oczywiście rozszerzony o kolejne elementy jak m. in oddziaływanie dipol-dipol [20],
jednak z naszej perspektywy przedstawiony wcześniej wzór jest jak najbardziej wystarczający.

Bazując na wzorze 2.4 możemy zauważyć, że zmniejszając gęstość pułapki magneto-
optycznej, czyli też prawdopodobieństwo kolizji, możemy efektywnie schłodzić większą ilość
atomów. Jest to jednak problem w eksperymentach, które mają na celu uzyskanie np. kon-
densatu Bosego-Einsteina. Przypomnijmy, że zgodnie ze wzorem 2.1, temperatura krytyczna
(w której zachodzi przejście fazowe między chmurą termiczną a kondensatem) jest z kolei pro-
porcjonalna do gęstości chmury atomów. Oznacza to, że o ile łatwiej jest uzyskać efektywne
pułapkowanie atomów w rozrzedzonym gazie, o tyle trudniej jest potem uzyskać kwantową
degenerację (musimy chłodzić atomy do niższych temperatur). Stąd dobrym pomysłem mo-
że być stworzenie dwóch różnych pułapek magneto-optycznych. Jednej wykorzystanej jako
źródło atomów i drugiej, w której pułapkowana będzie gęstsza chmura, co ułatwi chłodze-
nie do kwantowej degeneracji poprzez wykorzystanie kolejnych metod takich jak chłodzenie
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w szarych melasach optycznych, czy też chłodzenie przez odparowywanie. Budowa elemen-
tów niezbędnych do działania wspomnianego źródła jest głównym tematem niniejszej pracy
magisterskiej.

Ponadto na podstawie wzoru 2.4 możemy zauważyć, że minimalizacja strat odbywa się
także przez zmniejszenie ilości atomów pochodzących z chmury termicznej. Oznacza to, że
pułapkowanie jest efektywniejsze, jeżeli ciśnienie wewnątrz układu maleje, jednak należy za-
uważyć, że w tej sytuacji otrzymuje się także mniej atomów, które mogą być umieszczone w
pułapce. Stąd potrzeba znalezienia optymalnych warunków pomiędzy ilością atomów, które
można pułapkować, a minimalizacją chmury termicznej. Ten problem został już wspomniany
wcześniej przy spowalniaczu Zeemana, którego wadą było uwolnienie wielu wysokoenergetycz-
nych atomów z pieca. Stąd przedstawiona w kolejnej sekcji idea pompowania różnicowego,
która pozwala uzyskać dużą ilość atomów w obszarze źródła (niższa próżnia), i dużą licz-
bę atomów w kolejnych etapach eksperymentu, przy minimalizacji wzrostu ciśnienia w jego
obszarze.

2.2.3. Pompowanie różnicowe

Pompowanie różnicowe swoją historię zaczyna w 1909 roku, gdy Martin Knudsen rozważał
pewien problem hydrodynamiczny [21]. Załózmy, że mamy dwa zbiorniki termodynamiczne
połączone ze sobą. Pytanie brzmi, jak zachowuje się przepływ gazu lub cieczy pomiędzy tymi
zbiornikami w zależności od sposobu połączenia zbiorników, lub co za tym idzie, jak zachowują
się parametry termodynamiczne układu w zależności od sposobu połączenia zbiorników?

Głównym wynikiem tej pracy jest fakt, że przy odpowiednim doborze parametrów łącze-
nia, możemy wybrać warunek równowagi ciśnień w obydwu zbiornikach, czyli przykładowo
uzyskać ciśnienie rzędu 10−11mbar w jednej części układu, a w drugiej 10−8mbar. To spełni-
łoby wymagania, które wynikają z wcześniej wspomnianego wzoru 2.4. Otóż w jednej części
układu otwarcie dyspenserów z atomami zwiększyło by ciśnienie, ale nadal pozwoliłoby na
pułapkowanie atomów. Z kolei w drugiej części układu nadal uzyskujemy wysoką próżnię,
wymaganą do eksperymentów z ultra-zimną materią.

Obecnie zakładamy, że jeżeli w zbiornikach A i B panuje odpowiednio ciśnienie PA i
PB, zbiorniki te są połączone rurką o przewodności C, zaś w obszarze niższego ciśnienia
podłączona jest pompa jonowa o prędkości wypompowania S, to stosunek ciśnień jest dany
zależnością [8]

PB
PA

=
C
S
. (2.5)

Widać, że kluczową w tym miejscu kwestią jest przewodność C, która różni się w zależności
od tego z jakim rodzajem przepływu mamy do czynienia. W przypadku zimnych gazów
posługujemy się opisem przepływu molekularnego, dla którego przewodność wynosi [22]:

C = 121m/s
D3

L
, (2.6)

gdzie D jest średnicą rurki, zaś L jej długością, przy czym obie wielkości muszą być podane
w metrach..

2.2.4. Typy dwuwymiarowych pułapek magneto-optycznych

Pierwsze eksperymentalne realizacje dwuwymiarowych pułapek magneto-optycznych składa-
ły się z czterech wiązek laserowych i czterech cewek magnetycznych, jak pokazano na rysunku
2.4 [23]. Jak widać w tym przypadku atomy faktycznie są chłodzone i pułapkowane tylko w
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Rysunek 2.4: Schemat dwuwymiarowej pułapki magneto-optycznej zaczerpnięty z pracy [23].
Na rysunku zaznaczono pułapkujące wiązki laserowe, dwie pary cewek, oraz światło generu-
jące wiązkę zimnych atomów.

dwóch wymiarach, co oznacza, że w trzecim wymiarze mogą mieć praktycznie dowolną pręd-
kość.

W tej pracy swoistą niedogodnością jest wykorzystywanie dodatkowej wiązki, która ma za
zadanie wypychanie atomów z pułapki, a co za tym idzie, tworzenie wiązki zimnych atomów.
To rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie gęstości atomów sodu rzędu 108at./cm3, o prędkości
270cm/s, czyli temperaturze ok. 200µK [23].

2D MOT+

Metoda tworzenia dwuwymiarowego źródła została ulepszona osiem lat później, poprzez do-
danie wiązek, których zadaniem było chłodzenie atomów w trzecim wymiarze przy wykorzy-
staniu melas optycznych (bez pola magnetycznego) [24]. Dodatkowo wiązki chłodzące atomy
w trzecim wymiarze mają celowo inne moce, po to, aby atomy były jednocześnie chłodzone
i wyprowadzone z dwuwymiarowej pułapki. Takie rozwiązanie nazwano 2D+ −MOT i jak
pokazano jest ono efektywniejsze od poprzednich propozycji, gdyż pozwala uzyskać prze-
pływ rzędu 9 · 109at./s, w którym średnia prędkość atomów wynosiła 8m/s, przy rozbieżności
wiązki atomów rzędu 43 mrad (FWHM). Własności tego źródła byłyby wystarczające w na-
szym przypadku, jednak dużym utrudnieniem byłaby realizacja wiązki wypychającej atomy,
ze względu na dostępne obecnie w laboratorium szklane komórki. Otóż jedna z nich ma cy-
lindryczny kształt zakończony półkulą, co oznaczałoby konieczność ustawienia dodatkowych
soczewek, korygujących aberrację wynikające z przejścia przez półkolisty fragment.

Pyramidal MOT

Interesujące rozwiązanie pojawiło się w 1996 roku, gdy grupa naukowców z Seulu zapropo-
nowała tzw. pyramidal MOT [25]. Jest to pułapka magneto-optyczna bazująca na module,
który składa się z dwóch połączonych luster pochylonych względem siebie pod kątem 45o.
Przykładowa realizacja została przedstawiona na rysunku 2.5. Dzięki takiemu rozwiązaniu
wykorzystywana jest tylko jedna wiązka laserowa, co pozwala na oszczędzenie mocy światła.
W większości przypadków taka moc jest dzielona na 4-6 wiązek, co efektywnie powoduje jej
zmniejszenie w każdym ramieniu. Dodatkowo, takie rozwiązanie minimalizuje ilość elementów
optycznych, co jest istotnym aspektem przy budowie kompaktowych układów. Ostatnią, ale
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i najistotniejszą zaletą tego układu jest jego wysoka efektywność. Jak pokazano w pracy [25],
przy wykorzystaniu natężenia 1.9 mW/cm2 udało się spułapkować ok. 107 atomów.

Rysunek 2.5: Schemat pułapki pyramidal MOT zaczerpnięty z pracy [25]. Na rysunku za-
znaczono wiązkę laserową, która po trafieniu na układ luster odbija się w taki sposób, że
efektywnie można układ traktować jakby skadał się z wiązek o polaryzacjach wymaganych
przez pułapkę. Oznacza to, że w przecięciu wytwarzany jest potencjał pułapkujący.

Problemem w tej konfiguracji jest konieczność ingerencji w układ próżniowy. Jeżeli ta-
kie lustro zostanie w jakiś sposób ubrudzone podczas wstawiania do układu próżniowego,
może to utrudnić uzyskanie odpowiednio niskiego ciśnienia. Co więcej, jednym z elementów
przygotowania układu próżniowego jest jego wygrzewanie, jeżeli pokrycie lustra w tym pro-
cesie zostanie uszkodzone, należy otworzyć układ próżniowy i wymienić moduł, co oznacza
miesiące straconej pracy.

2D MOT z pochylonymi wiązkami laserowymi

Interesujące rozwiązanie pojawiło się w 2012 roku [26]. Nowością, a jednocześnie z naszej
perspektywy ogromną przewagą, jest brak dodatkowej wiązki wypychającej atomy ze źródła.
Stwierdzono, że zamiast dodawać kolejną wiązkę do układu, wystarczy lekko pochylić wiązki
pułapkujące w stronę układu próżniowego, zaś to pochylenie będzie odpowiadało za generację
wiązki atomów. To rozwiązanie zaprezentowano na rysunku 2.6. Ponadto pokazano, że przy
wykorzystaniu tego źródła i słabych wiązek pułapkujących (≈20 mW) można uzyskać stru-
mień atomów rzędu 8 · 109at.s. Oczywiście oprócz tych metod powstało wiele innych źródeł,
wykorzystywanych przez grupy badawcze na świecie, jednak często wymagają przygotowa-
nia dodatkowych elementów, a dwuwymiarowa pułapka magneto-optyczna z pochylonymi
wiązkami laserowymi jest prostsza w realizacji i do tego spełnia nasze wymagania, tzn. jest
kompaktowa, może być łączona z układem pompowania różnicowego, a do tego nie wymaga
generowania dodatkowych wiązek laserowych, których zadaniem byłby transport atomów.

2.3. Wybrane własności potasu

Atomy potasu stały się w ostatnich latach obiecującym narzędziem wykorzystywanym przez
fizyków atomowych [27], [28]. Stało się tak za sprawą istnienia trzech izotopów 39K, 40K,
41K, w naturalnej mieszaninie. Istotnym elementem jest też fakt, że dwa z tych izotopów
posiadają spin całkowity (są bozonami), zaś jeden, 40K, ma spin połówkowy (jest fermionem).
To pozwala na uzyskanie zarówno kondensatu Bosego-Einsteina, jak i zdegenerowanego gazu
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Rysunek 2.6: Schemat dwuwymiarowej pułapki magneto-optycznej składającej się z pochylo-
nych pod kątem 4o wiązek laserowych i dwóch par cewek. Na rysunku zaznaczono schematycz-
nie jedną wiązkę laserową (na czerwono) i jedną z wykorzystywanych cewek (pomarańczowy
prostokąt). Schemat został zaczerpnięty z pracy [26].

fermionowego, oraz na eksperymenty z różnymi cząsteczkami czyli np. mieszaniną potasu-39
i potasu-41 (cząsteczka bozonowa), czy też potasu-39 i potasu-40 (cząsteczka fermionowa).

Niewielkie różnice pomiędzy izotopami ukazują się nam także w przypadku struktury
energetycznej, w której różnica pomiędzy częstotliwościami przejść w danym izotopie jest
zawsze mniejsza niż 1 GHz. Schemat struktury energetycznej został przedstawiony na rysunku
2.7 wzorowanym na znajdującym się w pracy [15].

W związku z niewielką różnicą w energii przejść, możliwe jest wykorzystanie modulatorów
akustooptycznych, o dużej wydajności dyfrakcji, do strojenia światła laserowego pomiędzy
częstotliwościami rezonansowymi, co w naszym przypadku pozwala na wykorzystanie jednego
lasera do chłodzenia trzech izotopów.

Z drugiej strony rozszczepienie stanu 2P3/2 wynosi około 5Γ, gdzie Γ jest szerokością
naturalną linii. Istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo wzbudzenia poza rezonansowego
przejścia, co może znacząco utrudnić chłodzenie. Przykładowo, wybierając zamknięte przej-
ście chłodzące w 39K, tj. F = 2→ F′ = 3 istnieje prawdopodobieństwo, że atomy zostaną
wzbudzone do poziomu F′ = 2, po czym zrelaksują do stanu F = 1. Co spowoduje, ze chło-
dzenie będzie nieefektywne, gdyż wiązka chłodząca nie będzie w stanie wzbudzić tych atomów.
Stąd potrzeba wykorzystania drugiej wiązki, tzw. repompującej. Oczywistym wyborem by-
łoby wzbudzanie przejścia F = 1→ F′ = 3, jednak dozwolone są tylko przejścia pomiędzy
stanami, których ∆F = ±1. Stąd wykorzystywane jest wzbudzanie przejścia F = 1→ F′ = 2,
skąd elektron może wrócić do obu stanów podstawowych, dzięki czemu nie mamy wśród nich
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Rysunek 2.7: Schemat struktury nadsubtelnej linii D1 i D2 trzech izotopów potasu. Często-
tliwości umieszczone w nawiasach zostały podane w MHz i oznaczają odstrojenie od teore-
tycznych poziomów struktury subtelnej. Wartości zostały zaczerpnięte z [15].

stanów ciemnych.
Laserowe chłodzenie atomów alkalicznych zawsze wykorzystuje dwie wiązki (chłodzącą

i repompującą), których stosunek mocy jest ważony prawdopodobieństwem wzbudzeń poza
rezonansowych. Przykładowo, rozszczepienie stanu wzbudzonego linii D2 cezu to ok. 100Γc
[29], a optymalny stosunek pomiędzy wiązką chłodzącą i repompującą to ok. 7,7 [30], zaś w
przypadku 39K, gdzie rozszczepienie wynosi ok. 6Γp [15], optymalny stosunek natężeń to już
tylko 2,8 [30]. Gdzie Γc, Γp to kolejno szerokość naturalna linii cezu i potasu. Oczywiście war-
tości natężeń wiązek zależą od parametrów pułapki, takich jak gradient pola magnetycznego,
czy też odstrojenie światła laserowego od rezonansu, stąd w tym przykładzie posłużono się
układami zbudowanymi w ramach przykładowej pracy doktorskiej [30].
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Rozdział 3

Układ laserowy

Układ laserowy jest jednym z istotniejszych elementów potrzebnych do przeprowadzania eks-
perymentów z zimnymi, lub ultra-zimnymi atomami, gdyż nie tylko jest niezbędny do uzy-
skania atomów w pułapkach magneto-optycznych, ale najczęściej jest także wykorzystywany
do późniejszego badania uzyskanych chmur. W wielu przypadkach, takie układy mają na
celu uzyskanie światła laserowego o znanej częstotliwości, odpowiadającej przejściu w danym
typie atomów czy jonów. Jednak, aby móc wykorzystać układ laserowy do eksperymentów z
ultrazimnymi gazami, należy zapewnić dodatkowe funkcjonalności takie jak możliwość kontro-
lowanej zmiany częstotliwości wokół danego przejścia, czy też włączenia/wyłączenia światła
trafiającego do układu. Stąd wykorzystanie tylko dwóch laserów, wykorzystywanych do uzy-
skania wiązek chłodzącej i repompującej, nie zapewnia tych funkcjonalności, gdyż między
innymi, każdy z nich potrzebuje czasu, aby po włączeniu ustabilizować moc czy częstotli-
wość. Stąd konieczność wykorzystania dodatkowych elementów optycznych, które powodują,
że obecnie wykorzystywane układy stają się coraz mniej kompaktowe, a jednocześnie coraz
bardziej skomplikowane ze względu na rosnące wymagania co do możliwości manipulowa-
nia atomami.. Takimi elementami mogą być na przykład modulatory akustooptyczne, które
zapewniają obydwie, wcześniej wspomniane funkcjonalności.

Tworzenie dużych układów optycznych, które składają się z wielu elementów, wiąże się z
pewnym ryzykiem. Załóżmy, że układ przestaje działać, a co za tym idzie, wymaga naprawy.
Identyfikacja problemu i jego rozwiązanie, może zajmować ogromną ilość czasu, który w innym
wypadku mógłby zostać poświęcony na eksperyment. Co więcej, jeżeli uszkodzeniu ulegnie
na przykład dioda laserowa, to jej wymiana oznacza kolejne godziny lub dni, stracone na
ponownym justowaniu układu.

Celem tego rozdziału jest przedstawienie czytelnikowi układu laserowego, zbudowanego
w ramach pracy magisterskiej, który przede wszystkim jest mobilny, prosty w naprawie, a
co najważniejsze względnie tani, przez ograniczenie liczby wykorzystywanych laserów. Układ
wyrósł z doświadczeń nabytych przy konstrukcji innego układu laserowego, który miał za-
pewnić chłodzenie 3 izotopów potasu i którego ogólna idea ilustruje rysunek 3.1 zaś szczegóły
budowy można znaleźć w pracy licencjackiej Mateusza Bocheńskiego [31].
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Rysunek 3.1: Układ zbudowany w ramach pracy licencjackiej [31]. Na rysunku zaznaczono
trzy wiązki, których zadaniem było chłodzenie i repompowanie izotopów 39K (zielony), 40K
(czerwony) i 41K (niebieski). Na rysunku oznaczono HWP i QWP jako kolejno płytkę pół
i ćwierć falową. Przy każdym z modulatorów akustooptycznych podkreślono, czy są wyko-
rzystywane w układzie z pojedynczym (SP), czy podwójnym (DP) przejściem, oraz o jakie
częstotliwości odstrajają wiązki.

3.1. Układ laserowy- pierwsza iteracja

Układ składa się z trzech głównych modułów, z których każdy może być niezależnie konfigu-
rowany i, co najważniejsze, łatwo wymieniony w przypadku awarii lub pojawienia się nowej
technologii.

Pierwszy moduł ma za zadanie stabilizację częstotliwości do rezonansu krzyżowego w
atomie potasu-39 i został zaznaczony na rysunku 3.1 jako ”Laser master”. Światło następnie
trafia do układu dystrybucji częstotliwości, który składa się z sześciu modulatorów aku-
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stooptycznych w konfiguracji podwójnego (DP) i pojedynczego (SP) przejścia. Włączenie
odpowiednich modulatorów i odpowiednie ustawienie płytki pół-falowej (HWP), znajdują-
cej się bezpośrednio za pierwszym modulatorem, pozwala na uzyskanie światła niezbędnego
do schłodzenia i spułapkowania wszystkich trzech izotopów w pułapce magneto-optycznej.
Ostatnim elementem układu były wzmacniacze optyczne, które miały za zadanie wzmocnienie
dostrojonych wiązek. Układ optyczny znajdujący się za wzmacniaczami został przedstawiony
na rysunku 3.2.

Rysunek 3.2: Moduły umożliwiające wzmacniane światła we wzmacniaczach optycznych zbu-
dowane w ramach pracy licencjackiej [31]. Światło wchodzi do układu przez ”wyjście ze świa-
tłowodu”, zasiewa wzmacniacze optyczne i po przejściu przez modulator, jest sprzęgane do
światłowodu. W tym przypadku modulator akusto-optyczny jest wykorzystywany do szyb-
kiego włączania i wyłączania wiązki laserowej.

Zbudowane w ramach licencjatu rozwiązanie było jednak pod wieloma względami nie-
praktyczne. Pierwszym problemem była kwestia przełączania się między izotopami. W do-
skonałym przypadku chcielibyśmy włączyć jeden, dwa modulatory akusto-optyczne i uzyskać
wiązki o właściwych częstotliwościach. W przypadku tego układu, przełączenie między chło-
dzonymi izotopami wymaga dodatkowo ingerencji w układ, tj. ustawienia, bądź wyjęcia płytki
pół-falowej, co powoduje, że przełączenie zajmuje dużo więcej czasu.

Drugim mankamentem układu była jego niska mobilność. Każdy element był przymoco-
wany do stołu optycznego, co oznacza, że jedyną możliwością transportu wiązek laserowych,
było przesyłanie ich przy pomocy światłowodu, zaś przeniesienie całego układu było niemal
niemożliwe. W sytuacji, gdybyśmy nasz układ laserowy chcieli wykorzystać w innym labora-
torium byłoby to niewykonalne.

Ostatnim, a jednocześnie największym problemem układu, była jego niska wydajność.
Wiązki laserowe były transportowane między modułami przy pomocy światłowodów jedno-
modowych, zaś w drugim elemencie układu, którego zadaniem było przestrajanie częstotliwo-
ści, odległość jaką pokonywała wiązka laserowa wynosiła nawet dwie, lub prawie trzy długości
Rayleigha, a co za tym idzie, wiązki dla różnych izotopów miały znacząco różne rozmiary. To
z kolei sprawiało, że efektywne sprzęganie do światłowodu można było uzyskać dla jednej z
nich, zaś dla każdej kolejnej, wydajność malała.
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3.2. Układ laserowy- konstrukcja docelowa

Nowy układ laserowy rozwiązuje wszystkie problemy wspomniane w poprzedniej sekcji, a
ponadto ma dodatkową funkcjonalność, czyli jest przygotowany do chłodzenia w szarych
melasach optycznych, które wymagają, aby wiązki laserowe były odstrojone ku niebieskiemu,
ale w pobliżu częstotliwości rezonansowej przejść na lini D1 (rysunek 2.7).

Rozdział został podzielony na trzy części, opowiadające o każdym z modułów, z których
składa się układ. Ostatni podrozdział opowiada z kolei o problemach, z jakimi zetknięto się
przy budowie układu, oraz o metodzie ich rozwiązania.

3.2.1. Moduł stabilizacji częstotliwości

Pierwszym elementem nowego układu jest tzw. moduł stabilizacji laserów. Składa się on z
dwóch laserów MOPA (Master Oscillator Power Amplifier), stabilizowanych do przejść na linii
D2 i D1 potasu-39, przy wykorzystaniu spektroskopii nasyceniowej i odpowiednio ustawionych
układów PID.

Wykorzystywany układ MOPA składa się z diody laserowej ECDL (external cavity diode
laser) w konfiguracji Littrowa, wraz ze wzmacniaczem optycznym TA (tapered amplifier).

Rysunek 3.3: Laser ECDL w konfiguracji Littrowa, tj. składający się z diody laserowej i
rezonatora, którego jednym końcem jest siatka dyfrakcyjna pozwalająca na wybór długości
fali wychodzącej z lasera. Rysunek wzorowany na rysunku z pracy [32].

Laser ECDL w konfiguracji Littrowa to dioda, której jeden koniec ma pokrycie o wysokim
współczynniku odbicia (HR coating), a drugi ma pokrycie antyrefleksyjne (AR coating).
Światło wychodzące z diody przechodzi przez soczewkę, która zapewnia kolimację wiązki
emitowanej przez diodę, a następnie trafia na siatkę dyfrakcyjną. Zerowy rząd dyfrakcyjny
wychodzi z lasera, zaś pierwszy jest zawracany do diody laserowej. To oznacza, że siatka
dyfrakcyjna jest drugim końcem wnęki rezonansowej. Przykładową realizację przedstawiono
na rysunku 3.3 zaczerpniętym z pracy [32].

Ten laser pozwala nam uzyskać światło o wąskim widmie (10-300 kHz), które możemy
przestrajać nawet o 40 nm. Co więcej, producent wyposażył laser w elektronikę i moduły
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niezbędne do stabilizacji prądu, temperatury, czy nawet stabilizacje częstotliwości do sygnału
spektroskopowego (regulatory PID, proportional-integral-derivative).

Drugim elementem, który znajduje się w układzie MOPA jest wzmacniacz optyczny. Moc
dostarczana przez lasery ECDL jest niewystarczająco do przeprowadzania eksperymentów, w
szczególności w układach wykorzystujących pułapkę 2D do ładowania pułapki 3D, w związku
z tym potrzebujemy wzmacniacza, który także jest w stanie wzmocnić światło w zakresie
strojenia lasera ECDL. W naszym przypadku wykorzystujemy wzmacniacz optyczny typu TA
(Tapered Amplifier), który także pochodzi z firmy Toptica Photonics. Przykład wzmacniacza
TA został przedstawiony na rysunku 3.4 zaczerpniętym z pracy [33].

Rysunek 3.4: Wzmacniacz optyczny TA. Na rysunku widać wąskie wejście dla wzmacnianego
światła oznaczone jako ”Waveguide”, oraz obszar wzmocnienia ”Gain Medium”. Rysunek
został zaczerpnięty z pracy [33].

Wykorzystywany układ MOPA ma dwa wyjścia, jedno (o niskiej mocy) to wyjście bezpo-
średnio z lasera ECDL, które w naszym przypadku jest wykorzystywane do uzyskania sygnału
spektroskopowego, niezbędnego do stabilizacji lasera. Drugie wyjście (o wysokiej mocy) jest
wyprowadzeniem światła ze wzmacniacza optycznego i właśnie ta wiązka jest sprzęgana do
światłowodu i wykorzystywana w dalszej części układu.

Światło pochodzące z pierwszego wyjścia, jest rozdzielane na dwie części i sprzęgane do
dwóch oddzielnych światłowodów. Jeden z nich jest poprowadzony do miernika długości fali
światła, z którego odczyt wykorzystujemy przy mało dokładnym ustawieniu częstotliwości
lasera (przy pomocy siatki dyfrakcyjnej, patrz rys. 3.3). Drugi światłowód jest poprowadzony
do modułów spektroskopii nasyceniowej CoSy (Compact Spectroscopy) firmy TEM, z któ-
rej uzyskujemy sub-Dopplerowski sygnał absorpcyjny i sygnał błędu, co pozwala nam na
efektywną stabilizację laserów.

Spektroskopia nasyceniowa pozwala na obserwację spektrum atomów bez poszerzenia
Dopplerowskiego. Aby zrozumieć na czym polega ta metoda, należy zauważyć, że każdą
chmurę atomów można scharakteryzować przez rozkład obsadzenia stanów wzbudzonych Ne,v
i podstawowych Ne,g w funkcji prędkości atomów. Oznacza to, że atomy są w stanie zaab-
sorbować światło nie tylko o częstotliwości rezonansowej przejścia µ0, ale także odstrojone
µ 6= µ0, o ile tylko w rozkładzie istnieją atomy, których prędkość dostraja je do rezonansu z
wiązką (poprzez efekt Dopplera). Oznacza to, że jeżeli przez chmurę atomów zostanie prze-
słana wiązka laserowa o danej częstotliwości µ to nastąpi selektywne wzbudzenie atomów o
pewnej prędkości, co spowoduje powstanie dziury w rozkładzie obsadzeń Ne,g. Jeżeli przez
komórkę będzie propagowała się antyrównolegle wiązka o tej samej częstotliwości to nastąpi
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wypalenie dziury, po drugiej stronie maksimum obsadzenia stanu podstawowego, gdyż odczu-
wany efekt Dopplera będzie ten sam co do wartości, jednak z przeciwnym znakiem. Powstałe
w wyniku tego procesu minima obsadzeń nazywane są dziurami Beneta. Jeżeli wiązka lase-
rowa będzie przestrajana, to w momencie, gdy znajdzie się w rezonansie z częstotliwością
przejścia, dwie dziury pokryją się i powstanie dużo głębsze minimum zwane dipem Lamba,
co zostało przedstawione na rysunku 3.5. Może istnieć też możliwość, że wiązki dostroją się
do dwóch różnych przejść w atomach, co spowoduje powstanie dipu Lamba, na częstotliwo-
ści, która jest średnią arytmetyczną częstotliwości tych przejść. Takie przejście nazywane jest
rezonansem krzyżowym.

Rysunek 3.5: Wypalanie dziur Beneta w rozkładzie gęstości obsadzenia stanu podstawowego
w funkcji prędkości atomów. Na rysunku po lewej stronie zaznaczono dziurę, która znajduje
się poza maksimu obsadzenia. Na rysunku po prawej stronie znajduje się dip Lamba, co
oznacza, że wiązki są w rezonansie z przejściem w strukturze nadsubtelnej.

W Spektroskopii nasyceniowej wiązka laserowa jest rozszczepiana na dwie części, po czym
nakładana na siebie anty-równolegle (równolegle z przeciwnym zwrotem wektorów falowych)
w komórce z atomami, przykładowa realizacja została przedstawiona na rysunku 3.6.

W budowanej konfiguracji wykorzystano stabilizację lasera do atomów 39K, gdyż jest to
największy składnik naturalnej mieszaniny izotopów potasu. Ponadto, idea układu zakłada
wykorzystanie modulatorów akustooptycznych w celu dostrojenia światła do przejść chłodzą-
cych i repompujących. Aby było to możliwe, laser powinien być wystabilizowany do rezonansu
krzyżowego pomiędzy stanami 2S1/2F = 1,F = 2→2 P3/2F′ = 2,F′ = 3 w przypadku chło-
dzenia w pułapce magneto-optycznej i 2S1/2F = 1,F = 2→2 P1/2F′ = 1,F′ = 2 w przypadku
lasera wykorzystywanego do chłodzenia w szarych melasach optycznych.

Przy stabilizacji do wspomnianych przejść można wykorzystać sześć modulatorów w konfi-
guracji podwójnego przejścia, w taki sposób, aby stroić wiązkę laserową pomiędzy przejściami
w trzech izotopach potasu. Wartości niezbędnych odstrojeń i częstotliwości centralne wyko-
rzystywanych modulatorów zostały przedstawione w tabeli 3.1. Odstrojenia przedstawione
w tabeli nie prowadzą jeszcze do wytworzenia wiązek rezonansowych - w tym celu wiązka
chłodząca musi byc jeszcze przesunięta o -80 MHz zaś repompujaca o +80 MHz, co odbywa
się już po wzmocnieniu światła w module zawierającym wzmacniacze optyczne.

Jak można zauważyć do chłodzenia na obydwu liniach (D1 i D2) wykorzystywane są te
same modulatory. W tej sytuacji jeden układ zawierający modulatory akustooptyczne może
posiadać dwie funkcjonalności, tj. przestrajać wiązkę laserową z jednego lasera w taki sposób
aby umożliwić chłodzenie atomów w pułapce magnetooptycznej, oraz światło z drugiego lasera
w taki sposób, aby wiązki były przystosowane do chłodzenia w szarych melasach optycznych.
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Rysunek 3.6: Układ wykorzystywany do uzyskania sygnału spektroskopii nasyceniowej. Wiąz-
ka laserowa jest rozdzielona na polaryzacyjnej kostce światłodzielącej. Pierwsza część światła
jest zawracana w taki sposób, aby była przeciwbiegła z wiązką wchodzącą. Druga część świa-
tłą jest rozdzielana raz jeszcze w proporcji 50/50 i przesyłana przez komórkę z atomami
w dwóch różnych miejscach. Pierwsza nałożona z wiązką przeciwbieżną daje nam sygnał
spektroskopii nasyceniowej, druga zaś służy do uzyskania profilu Dopplera. Obydwie wiązki
trafiają na odejmującą fotodiodę, co pozwala nam uzyskać sygnał spektroskopii bez profilu
Dopplera. Rysunek został zaczerpnięty ze strony firmy Thorlabs.

39K 40K 41K

Chłodzenie na linii D2 -186 [80] 656 [350] 138 [80]
Repompowanie na linii D2 126 [80] -744 [350] 236 [110]

Chłodzenie na linii D1 -150 [80] 780 [350] 152 [80]
Repompowanie na linii D1 150 [80] -656 [350] 246 [110]

Tabela 3.1: Częstotliwości o jakie należy odstroić stabilizowaną wiązkę laserową, aby otrzymać
wiązki niezbędne do chłodzenia i pułapkowania atomów w MOT (na linii D2) i chłodzenia w
szarych melasach optycznych (na linii D1). W tabeli zaznaczono także częstotliwość centralną
dopasowanego modulatora, który pracując w konfiguracji podwójnego przejścia będzie w
stanie przestroić częstotliwość o daną wartość. Wszystkie wartości zostaly podane w MHz.

Zauważono jednak pewien problem związany ze stabilizacją lasera na linii D2. Otóż przej-
ścia atomowe są na tyle blisko siebie (Rysunek 2.7), że rezonanse krzyżowe są odstrojone od
siebie o mniej niż 10 MHz, co przy szerokości naturalnej przejść (≈ 6 MHz [15]) powoduje
zlewanie się widm w otrzymanym sygnale przedstawionym na rysunku 3.7. W wielu pracach
możemy znaleźć opis, w którym wspomniane jest z jakiego stanu podstawowego następu-
je przejście, bez informacji o stanie wzbudzonym, zaś rezonanse krzyżowe są opisywane bez
rozróżnienia przejść. Taki opis możemy znaleźć m. in. w pracy [34], w którym wykonano spek-
troskopię nasyceniową (rysunek 3.8) trzech izotopów, które są jednocześnie ważną częścią tej
pracy magisterskiej.
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Rysunek 3.7: Sygnał spektroskopii nasyceniowej linii D2 potasu-39 uzyskany z komórki CoSy
(Compact Spectroscopy). Na czerwono zaznaczono sygnał spektroskopii, zaś zielona linia to
sygnał sub-Dopplerowski. Na osiach wartości znalazły się napięcia na fotodiodach mierzących
sygnał Dopplerowski (AUX in) i sub-Dopplerowski (Main). Na osi argumentów znalazł się
czas od początku rozpoczęcia skanu (cały skan zajmował 50 ms).

Rysunek 3.8: Sygnał spektroskopii nasyceniowej trzech naturalnych izotopów potasu zaczerp-
nięty z [34]. Należy zauważyć, że w przypadku przejść prostych zaznaczono jedynie z którego
stanu następuje przejście, zaś w przypadku rezonansów krzyżowych opisano tylko w jakim izo-
topie występują. Jest to spowodowane małym rozszczepieniem struktury nadsubtelnej wzglę-
dem naturalnej szerokości linii widmowej.
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W ogólności, poszerzenie widma wynikające ze zlewania się kilku pików, nie powinno być
problemem. Jednak w naszym przypadku należy zadać dwa pytania. Czy szerokość widma
nie spowoduje mniejszej stabilności lasera, a przede wszystkim, czy laser jest wystabilizowany
na właściwej, przewidywanej częstotliwości? Niewłaściwa stabilizacja mogłaby spowodować
niską efektywność chłodzenia, przez wzbudzanie niewłaściwych przejść, zaś zły wybór często-
tliwości byłby problemem w każdej dalszej części eksperymentu przy chłodzeniu, obrazowaniu
atomów i tym podobnych. Odpowiedź na te pytania wymaga dodatkowej metody, jednak do
jej zastosowania potrzebujemy zbudowanego układu laserowego, stąd cały opis na ten temat
został umieszczony w podrozdziale 3.3.

Oprócz stabilizacji częstotliwości, układ jest też źródłem światła dla kolejnych elementów
układu. Wiązki z obu laserów (jednego stablizowanego na linii D2, drugiego na linii D1)
są na siebie nakładane na polaryzacyjnej kostce światłodzielącej i następnie sprzęgane do
jednego światłowodu, którym przesyłane są do drugiego modułu. Światło na linii D1 ma
polaryzację prostopadłą do tego na linii D2. Ten fakt uwzględniono przy konstrukcji modułu
dystrybucji częstotliwości. Dzięki takiemu rozwiązaniu wystarczy zasłonić jedną z wiązek,
aby druga była gotowa do wykorzystania w dalszych częściach układu. Dzięki zastosowanemu
rozwiązaniu istnieje możliwość szybkiego przełączenia się z chłodzenia w pułapce magneto-
optycznej do chłodzenia w szarych melasach optycznych, co więcej taka operacja nie wymaga
wielu ingerencji w układ, a jedynie sterowania dedykowanymi przesłonami mechanicznymi.
Schemat rozwiązania został przedstawiony na rysunku 3.9.

Rysunek 3.9: Pierwsza część układu laserowego zawierająca dwa układy MOPA stabilizowa-
ne na dwóch różnych liniach 39K. Wiązki następnie są na siebie nakładane na polaryzacyjnej
kostce światłodzielącej, a następnie sprzęgane do jednego światłowodu, który jest poprowa-
dzony do kolejnego elementu tj. modułu dystrybucji częstotliwości (FTM - frequency tuning
module).
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3.2.2. Moduł dystrybucji częstotliwości

Światło z modułu stabilizacji laserów jest prowadzone światłowodem do modułu dystrybu-
cji częstotliwości, którego zadaniem jest strojenie częstotliwości wiązek w eksperymentach z
danym izotopem oraz wybór chłodzonego izotopu.

Wiązka wchodząca do układu jest rozdzielana na dwie ścieżki, chłodzącą i repompują-
cą, przy użyciu płytki półfalowej. Przy odpowiednim jej ustawieniu możemy zagwarantować,
że zarówno światło na linii D1 jak i D2 jest dzielone po równo pomiędzy ścieżki chłodzą-
cą i repompującą. Na każdej ścieżce znajdują się trzy modulatory akustooptyczne w kon-
figuracji podwójnego przejścia. Każdy modulator odpowiada za uzyskanie wiązki chłodzą-
cej/repompującej, ale tylko dla jednego izotopu potasu. To znaczy, że wybór chłodzonego
izotopu, odbywa się jedynie przez włączenie dwóch modulatorów (po jednym na każdą ścież-
kę), co rozwiązuje jeden z problemów poprzedniej realizacji układu. Poprzednio zmiana izoto-
pu wymagała włączenie nawet trzech modulatorów, oraz przekręcania płytki falowej. Schemat
układu zbudowanego w ramach pracy został przedstawiony na rysunku 3.10.

Rysunek 3.10: Moduł dystrybucji częstotliwości. Trzema kolorami zaznaczono wiązki przezna-
czone różnym izotopom potasu. Wiązki wchodzące z poprzedniej części układu są rozdzielane
na polaryzacyjnej kostce światłodzielącej, wysyłane na dwóch różnych ścieżkach przez trzy
modulatory akustooptyczne. Wiązki wracając obiegają kostki światłodzielące, co pozwala na
kształtowanie wiązek, a następnie są sprzęgane do dwóch różnych światłowodów, których
wyjście znajduje się w kolejnym module. Przy każdym z modulatorów zaznaczono, że jest w
układzie podwójnego przejścia (DP), oraz przy jakiej częstotliwości wiązka będzie przysto-
sowana do chłodzenia w pułapce magneto-optycznej (czarny kolor), a przy jakiej do szarych
melas optycznych przy wykorzystaniu światła stabilizowanego na linii D1 (niebieski kolor).
Wszystkie wartości częstotliwości podane są w MHz.

Wiązki z dwóch ścieżek są sprzęgane do różnych światłowodów i w kolejnym module
zasiewają dedykowane sobie wzmacniacze optyczne. Jak wcześniej wspomniano, problemem
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poprzedniej realizacji był kształt wiązek i ich rozmiar. To znaczy, wiązka przechodząca przez
modulator akustooptyczny ulega lekkiemu zniekształceniu, a co więcej, musi przebyć w ukła-
dzie różne odległości, co oznacza, że przy sprzęgaczu światłowodowym wiązki dostrojone do
różnych izotopów, mają różne rozmiary. To uniemożliwia efektywne sprzęganie do jedne-
go światłowodu. Zastosowanym rozwiązaniem jest obieg wiązki, wokół polaryzacyjnej kostki
światłodzielącej, który został przestawiony na rysunku 3.11. Przed modulatorami zastosowa-
no właśnie to rozwiązanie, wiązki przechodzą przez kostkę, trafiają do modulatora, z którego
pierwszy rząd dyfrakcyjny przechodzi przez płytę ćwierćfalową, jest zawracana przez lustro,
więc wracając odstraja się raz jeszcze, ale ma przeciwną polaryzację do wiązki wchodzącej.
To oznacza, że odbija się od polaryzacyjnej kostki światłodzielącej i jest kierowana na jej
przeciwną ścianę. Dzięki temu, zyskujemy miejsce, w którym możemy wstawić soczewki, ana-
morficzną parę pryzmatów, czy inne elementy, które mogą posłużyć do kształtowania i doboru
rozmiaru wiązki. Oczywiście, wiązka z kolejnego modulatora, będzie musiała przejść te sa-
mą ścieżkę, ale może zostać wcześniej tak ukształtowana, aby po przejściu przez cały układ,
nadal miała właściwy kształt i rozmiar. Takie rozwiązanie umożliwiło uzyskanie wydajności
sprzęgnięcia co najmniej 50%, co nie było możliwe w poprzedniej konfiguracji, w której już
dla drugiego izotopu wydajność wynosiła jedyne 25%.

Rysunek 3.11: Układ z okrążeniem polaryzacyjnej kostki światłodzielącej, wykorzystywany
w module dystrybucji częstotliwości. Wiązka wchodząca (czerwona) przechodzi przez kostkę
i modulator, na którym ulega ugięciu. Następnie pierwszy rząd dyfrakcyjny (linia niebieska,
przerywana) jest zawracany, ulega ponownej dyfrakcji i jest odbijany przez kostkę światło-
dzielącą. Podczas obiegu istnieje możliwość niezależnego kształtowania wiązek, co pozwala
na znaczące zwiększenie wydajności modułu.

Ostatnim problemem poprzedniej realizacji, była jej niska mobilność. Nowy układ został
zbudowany na aluminiowej płycie. Duża część elementów została przyklejona klejem epok-
sydowym do płyty, co pozwoliło na zaoszczędzenie miejsca, które normalnie jest zajmowane
przez tzw. łapki, które służą do mocowania optyki, do stołów. Wykorzystany klej jest trwały,
gdyż traci swoje własności w temperaturze znacznie przkraczającej 100 oC, co wykracza poza
wszelkie realistyczne scenariusze warunków, w których układ mógłby pracować. Dzięki temu
możliwy jest transport całej płyty, czy też umieszczenie jej w dowolnym miejscu, oszczędzając
cenną powierzchnię stołów optycznych.

Całkowicie nowym elementem, względem poprzedniej realizacji, jest możliwość wykorzy-
stania układu do uzyskania wiązek, które będą w rezonansie z przejściami na linii D1 każdego
z wykorzystywanych izotopów potasu. Aby je uzyskać wystarczy zmienić włączony laser w
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module stabilizacji częstotliwości, oraz przestroić częstotliwość modulatora z wartości za-
znaczonej kolorem czarnym na częstotliwość zaznaczoną kolorem niebieskim (Rysunek 3.10).
To umożliwia uzyskanie światła, umożliwiającego chłodzenie atomów w szarych melasach
optycznych dla dowolnego izotopu potasu. Cały układ został zaprojektowany w taki spo-
sób, aby nie tylko umożliwić pułapkowanie atomów, ale także chłodzenie ich do temperatur
sub-Dopplerowskich [35, 36, 37].

W przypadku zbudowanego układu, następuje utrata mocy wiązek po sprzęgnieciu do
światłowodu, przesunięciu częstotliwości i ponownym sprzęgnięciu do kolejnego światłowodu.
Wydajność podwójnego przejścia przez modulatory jest rzędu 50%, analogiczną wydajność
uzyskujemy przy sprzęganiu do światłowodu. Ostatecznie, na wyjściu ze światłowodu uzy-
skujemy moc rzędu 35-55 mW w zależności od izotopu. Jest to wystarczające do uzyskania
małych pułapek magneto-optycznych, oraz do większości zastosowań spektroskopowych. Do
stworzenia efektywnego układu, musimy jednak uwzględnić, że moc światła będzie dzielo-
na pomiędzy różne elementy, takie jak 2D MOT, 3D MOT, obrazowanie itd. Stąd potrzeba
wzmocnienia światła, co jest realizowane w kolejnym module.

3.2.3. Moduł wzmacniający światło

Kolejnym elementem układu jest moduł wzmacniający światło, którego zadaniem jest przede
wszystkim wzmocnienie światła z poprzednio opisanej części, przy wykorzystaniu dwóch
wzmacniaczy optycznych, które wcześniej stanowiły część układów MOPA, dostosowanych
do pracy na długości fali 780 nm (linia D2 rubidu) i 767 nm (linia D2 potasu). W tym
przypadku wzmacniacze są zasiewane światłem z poprzedniego modułu co pozwala uzyskać
moc rzędu 800 mW. Wiązki pochodzące z laserów ECDL nie są wykorzystywane, jednak w
przyszłości mogą być użyteczne np. w pomiarach spektroskopowych. Schemat układu MOPA
przedstawiono na rysunku 3.12, na którym zaznaczono laser ECDL, filtr Faradaya, Wzmac-
niacz optyczny, oraz kolimator.

Rysunek 3.12: Układ MOPA wykorzystywany w module stabilizacji lasera jak i w module
wzmacniającym światło. Na rysunku zaznaczono najważniejsze elementy, czyli laser ECDL,
izolatory Faradaya, wzmacniacz optyczny oraz kolimator.
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3.2.4. Zasiewanie wzmacniaczy

Zasiewanie wzmacniaczy optycznych w ogólności wymaga dobrania nie tylko odpowiedniej
mocy i częstotliwości światła zasiewającego, ale także jego poprawnego kształtu. W tym
przypadku uznano za ułatwienie to, że wzmacniacze były wcześniej wykorzystywane z la-
serem ECDL. Dość oczywistym było więc, że kształt wiązki z poprzedniego modułu musi
zostać dobrany w taki sposób, aby uzyskać maksymalne podobieństwo do lasera, który za-
siewał wzmacniacz w oryginalnej konfiguracji. W tym celu wykorzystano anamorficzną parę
pryzmatów.

Światło wychodzące ze światłowodu jednomodowego zostało przesłane przez teleskop Ga-
lileusza, złożony z dwóch soczewek. Jego zadaniem było zmniejszenie wiązki laserowej, która
następnie trafiała na anamorficzną parę pryzmatów kształtującą wiązkę. Następnie światło
było kierowane na polaryzacyjną kostkę światłodzielącą, na której było nakładane ze świa-
tłem z lasera ECDL. To pozwalało na porównanie wiązek w różnej odległości od lasera. Cały
układ został przedstawiony na rysunku 3.13.

Rysunek 3.13: Układ zbudowany do optymalnego zasiewania wzmacniacza optycznego. Na ry-
sunku wiązka światła z poprzedniego modułu przechodzi przez anamorficzną parę pryzmatów
i trafia na kostkę światłodzielącą, na której jest nakładana z wiązką z lasera ECDL. Dzięki
takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie na bieżąco porównywać kształt obydwu wiązek.

Po odpowiednim doborze położenia zarówno soczewek, jak i pryzmatów uzyskano wiązkę
znacznie przypominającą laser ECDL (rysunek 3.14), a co więcej o podobnej rozbieżności
zarówno w osi szybkiej jak i wolnej. Niestety wydajność wzmocnienia okazała się w tym
wypadku bardzo niska, tj. z 50 mW wiązki otrzymano najwięcej 200 mW wiązki po wzmoc-
nieniu, gdzie wg. specyfikacji wzmacniacze powinny być w stanie osiągnąć 1.6 W lub 1.8 W
mocy w zależności od modelu.
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Rysunek 3.14: Odwrócony obraz z kamery, na którym znajdują się dwie wiązki. Dolna to
światło wychodzące z lasera ECDL, zaś górna to wiązka ukształtowana przy wykorzystaniu
anamorficznej pary pryzmatów. Pojawiające się na wiązkach paski, to efekt działania kamery,
z kolei jasne plamy to zabrudzenia znajdujące się na matrycy.

Pojawiło się więc pytanie, czy kształt wiązki jest nieodpowiedni, czy może wzmacniacze
są już na tyle stare, że powoli przestają działać? Pierwsza podjęta próba polegała na zasianiu
wzmacniaczy wiązką wychodzącą ze światłowodu i przechodzącą jedynie przez kolimator. To
znaczy, że wiązka zasiewająca miała kształt Gaussowski, ale z możliwością ustawienia jej
rozbieżności i rozmiaru. Okazało się, że to wystarczyło, aby uzyskać wysokie wzmocnienie,
porównywalne z podanym przez producenta.

W ten sposób zasiano dwa wzmacniacze. Jeden z nich powinien pracować optymalnie
wokół linii D2 potasu (tj. 767 nm), zaś drugi wokół przejść rubidowych (780 nm). Oczy-
wiście dużo lepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie dwóch wzmacniaczy potasowych,
jednak nie były one aktualnie dostępne w laboratorium. Dostępny był jednak wzmacniacz
rubidowy, który jak zapewniał producent, powinien działać w odległości 15 nm od maksimum
wzmocnienia. Jednak, żeby się upewnić, dla obydwu wzmacniaczy wykonano charakterysty-
kę temperaturową i prądową wzmocnienia, przy zasiewaniu światłem o długości fali 767 nm.
Dzięki temu, można określić czy wzmacniacz rubidowy działa, a przede wszystkim, czy działa
porównywalnie ze wzmacniaczem potasowym. Wykonane charakterystyki zostały przedsta-
wione na rysunkach 3.15 i 3.16.

Jak można zauważyć w obydwu przypadkach natężenie wiązki wychodzącej (wzmocnionej)
jest liniowo zależne od danego argumentu. Stąd istnieje możliwość dopasowania krzywych w
postaci y=ax+b. Parametry dopasowania zostały przedstawione w tabeli 3.2. Należy też
zauważyć, że wzmocnienie rośnie odwrotnie proporcjonalnie do temperatury, co oznacza, że
najbardziej opłacalnie byłoby pracować w reżimie najniższych osiągalnych temperatur, jednak
zwiększa się wtedy ryzyko skraplania wody z powietrza w okolicach wzmacniacza, co mogłoby
spowodować jego zniszczenie.

Drugi charakteryzowany wzmacniacz był wcześniej przygotowany do chłodzenia atomów
rubidu na długości fali 780 nm. Co mogło spowodować, że jego efektywność będzie dużo
niższa. Przeprowadzono więc analogiczną charakterystykę i otrzymano wyniki przedstawione
na rysunku 3.16.

W przypadku tego wzmacniacza profil liniowy udało się uzyskać jedynie dla charakte-
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Rysunek 3.15: Charakterystyka prądowa (prawo) i temperaturowa (lewo) wzmacniacza, któ-
rego maksimum wzmocnienia przypada na 767 nm.

rystyki prądowej, dla której parametry dopasowania funkcji liniowej przedstawiono także w
tabeli 3.2. Niestety w przypadku charakterystyki temperaturowej dopasowanie funkcji linio-
wej byłoby swojego rodzaju nadużyciem, ze względu na dziwny kształt uzyskanej krzywej.

Funkcja: y=ax+b a b
Wzmacniacz 767 Ib(Ic) (a = 1, 090± 0, 003) mW/mA b = −7, 71± 0, 06 W
Wzmacniacz 767 Ib(T) a = (−1.76± 0, 03) · 10−2 mW/oC b = 1.429± 0.007 mW
Wzmacniacz 780 Ib(Ic) a = 8, 84± 0, 08 mW/mA b = −826, 97± 14, 07 mW
Wzmacniacz 780 Ib(T) - -

Tabela 3.2: Wartości uzyskane z dopasowania krzywych na wykresach 3.15 i 3.16. Wartości
Ib, Ic i T, odpowiadają kolejno natężeniu wiązki laserowej, natężeniu prądu i temperaturze.
Nie udało się dopasować charakterystyki temperaturowej do wzmacniacza 780 nm, stąd ten
element tabeli jest usunięty

Jak można zauważyć, maksymalna uzyskana moc wynosi prawie 1.8 W i 1.2 W światła
w zależności od wzmacniacza. W związku z tym słabszy wzmacniacz może być wykorzystany
do wiązki repompującej, zaś silniejszy do wiązki chłodzącej. Stosunek tych mocy powinien
być wystarczający do efektywnego chłodzenia potasu w pułapkach magneto-optycznych.

Oczywiście obydwa wzmacniacze muszą być w stanie operować także na długości fali
770 nm, aby umożliwić chłodzenie w szarych melasach optycznych. W tym przypadku nie
przeprowadzano jednak pełnej charakterystyki, jedynie sprawdzono jaką maksymalną moc
można uzyskać zasiewając obydwa wzmacniacze. Otrzymane wyniki to odpowiednio 1.5 W
dla wzmacniacza dostosowanego do długości fali 767 nm, oraz 1.3 W dla wzmacniacza o
maksimum profilu wzmocnienia w 780 nm. Interpretacja tego wyniku jest dość oczywista-
wraz ze zwiększaniem długości fali odchodzimy od maksimum wzmocnienia w pierwszym
przypadku i zbliżamy się w drugim, stąd zmiana maksymalnej osiągalnej mocy w obydwu
przypadkach.

Jedynym problemem jest charakterystyka temperaturowa wzmacniacza o maksimum wzmoc-
nienia na 780 nm, której kształt jest co najmniej niespodziewany. W związku z tym pojawia
się pytanie, czy wzmacniacz jest faktycznie zasiany dedykowaną wiązką, czy też może zasiewa
się samym sobą, tj. swoją emisją spontaniczną. Aby to sprawdzić wykorzystano analizator
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Rysunek 3.16: Charakterystyka prądowa (lewo) i temperaturowa (prawo) wzmacniacza, któ-
rego maksimum wzmocnienia przypada na 780 nm. Należy zwrócić uwagę na dziwną charak-
terystykę temperaturową, której na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie wyjaśnić.

widma optycznego firmy Ocean Optics. Otóż dla wzmacniacza, który nie jest zasiany żadną
wiązką, otrzymaliśmy obraz emisji spontanicznej przedstawionej po lewej stronie na rysunku
3.17. Zasiewając wzmacniacz w taki sposób, aby wysycić wszystkie możliwe parametry (moc
zasiewającą i prąd wzmacniacza) otrzymano faktyczny wysoki profil wzmocnienia, jednak
wciąż pojawiał się znaczny pik emisji spontanicznej. Wykres znajduje się na prawej stronie
rysunku 3.17.

Rysunek 3.17: Charakterystyka spektralna wzmacniacza 780 nm. Po lewej stronie znajduje
się profil emisji spontanicznej. Po prawej stronie umieszczono spektrum dla optymalnych
warunków pracy wzmacniacza (prądu i mocy wiązki zasiewającej).

Oznacza to, że istnieją pewne warunki równowagi, w których wzmacniacz jest wysycany,
a prawie całe światło (a przynajmniej jego znacząca część) wychodzące ze wzmacniacza ma
żądaną długość fali. Taka sytuacja została przedstawiona na rysunku 3.18.

Oczywiście taka sytuacja znacząco utrudnia dokładny opis mocy wiązki, gdyż należy
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Rysunek 3.18: Charakterystyka spektralna wzmacniacza 780 nm, dla którego moc wiązki
zasiewającej wynosi 15 mW, zaś prąd został ustawiony w taki sposób, aby zminimalizować
emisję spontaniczną.

uwzględnić, że zmierzona wartość jest dzielona na dwa elementy, czyli emisję wymuszoną i
znaczącą emisję spontaniczną. Oczywiście rozwiązaniem może być zakup odpowiedniego fil-
tra, transmitującego jedynie światło w zakresie do 770 nm, lub co byłoby bardziej radykalnym
ale i droższym rozwiązaniem, zakup nowego wzmacniacza dedykowanego dla potasu - co jest
rozważane. Jednak do czasu zamówienia potrzeba chociaż przybliżonych wartości. Wykonano
więc charakterystykę spektrum światła w funkcji prądu wzmacniacza i mocy wiązki zasiewa-
jącej. Każdy zmierzony punkt odpowiada sytuacji, w której emisja spontaniczna jest rzędu
2 · 104, co pozwala na oszacowanie mocy wiązki, która faktycznie będzie wzbudzała atomy
w pułapce magneto-optycznej. Wyniki tej charakterystyki zostały przedstawione na rysunku
3.19.

Jak można zauważyć charakterystyka ta jest w przybliżeniu liniowa, co pozwoliło na
dopasowanie funkcji Icurrent = aIbeam + b i otrzymanie parametrów a = 17, 45± 0, 18 mAmW i
b = 1076, 61± 5, 08mA. Dzięki takiemu podejściu, ustawiając odpowiednio parametry mocy
wiązki zasiewającej i prądu wzmacniacza, można stwierdzić jaka część mocy jest wynikiem
emisji spontanicznej. Oczywiście w większości przypadków, wykorzystuje się maksymalną
moc zasiewającą, która według specyfikacji producenta wynosi 45 mW. To oznacza, że mak-
symalny prąd wzmacniacza to 1862 mA, co znacząco obniża dostępną ilość światła do ok. 0,7
W, gdyż w oryginalnej konfiguracji zapewnionej przez producenta, maksymalny prąd wynosił
ok. 2200 mA, zaś maksymalna moc dana w charakterystyce to ok. 1.4 W (przy zasiewaniu
światłem 780 nm).

3.2.5. Wyjście ze wzmacniaczy optycznych

Oprócz zasiania wzmacniaczy optycznych, do pełnego działania modułu potrzebujemy optyki,
która pozwoliłaby na dystrybucję światła pomiędzy układami. W przypadku obydwu wzmac-
niaczy układy te wyglądają praktycznie tak samo, a więc skupiono się na opisie tylko jednego
z nich. Schemat takiego układu został przedstawiony na rysunku 3.20

W układzie wiązka wychodząca ze światłowodu, zasiewa wzmacniacz, a po wzmocnieniu
trafia na kostkę światłodzielącą i przechodzi przez modulator akustooptyczny. Jeżeli modula-
tor jest włączony na swojej częstotliwości centralnej tj. 80 MHz to pierwszy rząd dyfrakcyjny
jest rozdzielany przy użyciu płytki półfalowej i polaryzacyjnej kostki światłodzielącej, a na-
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Rysunek 3.19: Optymalny prąd pracy dla wzmacniacza zasiewanego różnymi mocami. Każ-
dy punkt oznacza maksymalny prąd, przy którym spektrum wzmacniacza jest minimalnie
zanieczyszczone emisją sponataniczną.

stępnie światło sprzęgane jest do dwóch światłowodów i przesyłane do układu 2D MOT i 3D
MOT. To przejście zostało zoptymalizowane, gdyż na tym etapie istotna jest jak największa
możliwa moc światła.

Możliwe jest też uruchomienie modulatora akustooptycznego na częstotliwości 60 MHz.
Wtedy światło nie jest sprzęgane do pułapki magnetooptycznej, ze względu na zmianę ką-
ta dyfrakcji. Pierwszy rząd dyfrakcyjny jest niewykorzystywany, zaś zerowy jest zawracany
z prostopadłą polaryzacją. Dzięki temu z zerowego rzędu uzyskujemy pierwszy, który jest
sprzęgany do światłowodu i wysyłany do układów jako wiązka obrazująca. Oczywiście w tej
konfiguracji wydajność przejścia znacząco spada, ale nie jest to problem, gdyż do obrazowania
potrzebujemy niewielkich mocy światła.

Ostatnia możliwość to oczywiście wyłączenie modulatora. Wtedy wiązki nie są wyko-
rzystywane, ale są dostępne. To oznacza, że gdyby zaszła potrzeba wykorzystania wiązki o
wysokiej mocy, ale poza rezonansem to wystarczy wstawić sprzęgacz światłowodowy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, jest w stanie szybko włączać i wyłączać światło trafiające
do układu, poprzez zastąpienie przesłon mechanicznych, szybkimi modulatorami. Dodatko-
wo wykorzystanie modulatorów akustooptycznych pozwala zmieniać aktualne przeznaczenie
wiązek. Jedynym problemem może być wykorzystanie światłowodów, które znacząco obniża
moc, ale gwarantuje niemal idealnie Gaussowski (TEM00) profil światła trafiającego do puła-
pek magneto-optycznych, co ułatwia ich dalsze justowanie, czy też charakterystykę pułapki.
Dodatkowo to rozwiązanie po części minimalizuje straty światła w układzie pułapki magneto-
optycznej, gdyż jesteśmy w stanie w łatwiejszy sposób charakteryzować wiązki Gaussowskie,
co po części minimalizuje straty w układzie.

33



Rysunek 3.20: Układ wzmacniacza optycznego. Na wyjściu znajduje się kostka światłodzieląca
i modulator akustooptyczny. W zależności od tego na jakiej częstotliwości modulator zostanie
włączony, wiązka będzie wysyłana do 2D MOT’a, 3D MOT’a, lub obrazowania (Imaging).
Dzięki takiemu rozwiązaniu dostajemy wciąż wiele niewykorzystanych wiązek, które mogą
zostać zastosowane w dalszych częściach eksperymentu.

3.3. Testy układu

Zbudowany układ laserowy powinien mieć już wszystkie funkcjonalności niezbędne do eks-
perymentów z ultrazimnymi atomami. Pojawia się jednak pytanie, czy wiązki laserowe po
przejściu przez cały układ nadal zachowują swoje własności czyli m.in. stabilność spektralną
i spójność. O ile brak fluktuacji w częstotliwości lasera jest istotny z punktu widzenia całego
eksperymentu, o tyle sama spójność fazowa jest wymagana przede wszystkim do chłodzenia
w szarych melasach optycznych.

Proces chłodzenia w szarych melasach jest został opisany m.in w pracach [38, 39], na
których wzorowano się przy tworzeniu poniższego opisu.

Załóżmy, że dany jest atom, którego stany opisywane są całkowitym orbitalnym momen-
tem pędu F, szare melasy optyczne działają na przejściach F→ F′ i F→ F′ + 1, gdzie F’
ma te samą wartość co F, jednak opisuje stan wzbudzony. Jak pokazano w pracy [38], gdy
laser jest odstrojony ku niebieskiemu w pobliżu przejścia w atomie, to stany podstawowe
mogą być rozpatrywane jako stan ciemny (na który światło nie ma wpływu) i stan jasny
(oddziałujący ze światłem), którego energia wzrasta i oscyluje w zależności od polaryzacji i
natężenia światła. Te sytuację przedstawia rysunek 3.21. Atom znajdujący się w ciemnym
stanie podstawowym może przenieść się (w minimum oscylacji) do stanu jasnego, z którego
zostaje wzbudzony, a następnie relaksuje ponownie do stanu podstawowego. Dzięki temu,
efektywnie wytraca energię, a co za tym idzie, zmniejsza swoją temperaturę.

To właśnie szare melasy optyczne, implikują konieczność posiadania spójnego światła.
Gdyby wiązka była niespójna, istniałaby niewielka szansa na sprzęgnięcie ze sobą stanów
podstawowych, poprzez połączenie ze stanem wzbudzonym.

W tym rozdziale przedstawiono testy, które wykonano w celu charakteryzacji układu.
W pierwszej części skupiono się na czystości spektralnej uzyskanego światła, oraz na jego
spójności. Druga część odpowiada na wcześniej postawione pytanie o stabilizację światła,
tj. czy laser faktycznie jest stabilizowany na częstotliwości, którą przewidywano w trakcie
budowy układu.
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Rysunek 3.21: Schemat działania szarych molas optycznych. Stan podstawowy jest rozdziela-
ny na stan ciemny ψD i oscylujący stan jasny ψB, który jest wyżej energetyczny. Atom zostaje
wzbudzony ze stanu jasnego, a następnie emituje foton i relaksuje do stanu ciemnego.

3.3.1. Spójność światła

Dwa parametry, które sprawdzono w ramach tej części pracy to czystość spektralna i spójność
światła. Spektrum światła jest bardzo istotne z punktu widzenia budowanego źródła. Poja-
wia się pytanie, czy oprócz chłodzenia przewidywanego izotopu, pojawią się częstotliwości,
które spowodują pułapkowanie innych izotopów, a co gorsza czy dodatkowe częstotliwości nie
będą wzbudzały innych przejść, co mogłyby zmniejszyć efektywność chłodzenia. Dodatkowo,
jak wspomniano wcześniej, zbudowany układ jest przystosowany do chłodzenia w szarych
melasach optycznych, a co za tym idzie, wymagamy od uzyskanego światła aby było spójne.

Obydwa te elementy postanowiono sprawdzić w jednym pomiarze. W tym celu badano
sygnał dudnień pomiędzy wiązką chłodzącą i repompującą, który powstaje, gdy dwa oscylu-
jące pola elektryczne o częstotliwościach f1 i f2, oraz o amplitudach E1 i E2 są rejestrowane
w jednym punkcie (na fotodiodzie). Wtedy, bazując na pracy [40] suma pól dana jest przez
E(t) = E1cos(2πf1t + φ1) + E2(t)cos(2πf1t + φ2). Należy jednak pamiętać, że przy wykorzy-
staniu fotodiod mierzone jest natężenie światła, które jest proporcjonalne do kwadratu pola
elektrycznego. Korzystając z tożsamości trygonometrycznych kwadrat ten można zapisać jako

E2(t) = E21 cos2(2πf1t+ φ1) +E22 cos2(2πf2t+ φ2) +
E1E2

2
[cos[2π(f1 + f2)t+ (φ1 + φ2)]+

+ cos[2π(f1 − f2)t+ (φ1 − φ2)]].
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Jak można zauważyć oscylacje pola składają się z trzech części, oscylacji z częstotliwo-
ścią pola, sumy pól, oraz ich różnicy. Pierwsze dwie części są pomijalne z przyczyn czysto
technicznych. Należy pamiętać, że rozważamy kwestię pól o częstotliwościach optycznych, co
znaczy, że do obserwacji tych sygnałów dudnień, należy wykorzystać fotodiody, które są w
stanie rejestrować sygnał rzędu setek THz, co przy obecnej technologii nie jest możliwe. Stąd
uproszczony wzór przyjmuje postać

E2(t) =
E1E2

2
cos(2π(f1 − f2)t+ (φ1 − φ2) = A2 cos(2π∆f + ∆φ). (3.1)

Co oznacza, że wykonując transformatę Fouriera uzyskuje się sygnał odpowiadający róż-
nicy częstotliwości wiązek. Pomiar szerokości sygnału daje z kolei informację o spójności
fazowej pomiędzy wiązkami, czy też o szumów fazowych występujących w wiązkach. Należy
zauważyć, że szerokość transformaty Fouriera jest związana z chwilową różnicą częstotliwości
wiązek. W doskonałym przypadku jest ona deltą Diraca, jeżeli jednak pojawiają się chwilo-
we szumy, lub oscylacje, pik staje się coraz szerszy. Jak wspomniano w pracy [41] chwilowa
częstotliwość dudnień dana jest zależnością

f(t) = δf +
1

2π
dφ
dt
,

gdzie fluktuacje związane z fazą są dużo mniejsze od różnicy częstotliwości. To oznacza,
że przy węższym sygnale dudnień szumy fazowe występujące pomiędzy laserami także są
mniejsze, a co za tym idzie wzajemna spójność wiązek jest większa.

Ponadto, im spójniejsze jest światło, tym węższe piki spektralne otrzymamy. Oznacza to,
że wykonując prosty pomiar, możemy uzyskać dwie istotne informację na temat własności
zbudowanego układu, gdyż jak wspomniano wcześniej układ oprócz pułapkowania atomów w
2D MOT, jest także przystosowany do chłodzenia atomów w szarych melasach, co wymaga
wysokiej spójności światła.

Pierwszy wykonany pomiar polegał na sprawdzeniu szerokiego spektrum częstotliwości
każdego z modulatorów. Wyniki pomiaru przedstawiono na rysunku 3.22, na którym znalazł
się sygnał pochodzący od wiązek z dwóch ścieżek modułu dystrybucji częstotliwości. Na
każdej z nich został uruchomiony modulator wymagany do chłodzenia izotopu 39K, czyli
na ścieżce chłodzącej +63 MHz i na repompującej -93 MHz. Oznacza to, że oczekiwano
piku na częstotliwości 312 MHz, które odpowiadają podwójnemu przejściu przez wspomniane
modulatory. Jak można zauważyć, pojawiają się także wartości 186 MHz oraz 126 MHz.
Wartości te odpowiadają dudnieniom światła z każdej ze ścieżek z światłem pochodzącym
bezpośrednio z modułu stabilizacji laserów. To znaczy, że niewielka porcja światła z zerowych
rzędów dyfrakcyjnych musiała wciekać do światłowodów. Należy jednak zauważyć, że moc
sygnału jest przedstawiona na skali logarytmicznej, co oznacza, że wyższy pik szumu stanowi
0,012% światła, zaś niższy jedynie 0,0079%.

Analogiczny pomiar wykonano dla innych par modulatorów i wyniki są podobne. W każ-
dym przypadku niepożądany sygnał stanowi mniej niż 0,02%, co oznacza, że praktycznie w
każdym przypadku ok. 0,02% mocy wiązki stanowi światło o częstotliwości rezonansu krzyżo-
wego, na którym dany laser jest stabilizowany. W większości etapów eksperymentu nie powin-
no to stanowić problemu, jednak jeżeli częstotliwość jest blisko jakiegokolwiek przejścia, to
w sytuacji gdyby układ był wykorzystywany do spektroskopii, dodatkowe częstotliwości sta-
nowiłyby szum, jednocześnie zmniejszając precyzję. Co więcej, w eksperymencie planowane
jest badanie mieszanin izotopowych, co w wielu przypadkach uzyskuje się przez spułapko-
wanie jednego izotopu w MOT, następnie przechowywanie go w pułapce magnetycznej, w
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Rysunek 3.22: Sygnał dudnień uzyskany z dwóch ścieżek, na których były włączone modu-
latory o częstotliwościach wymaganych do chłodzenia potasu-39, czyli +63 MHz i -93 MHz.
Oznacza to, że uwzględniając podwójne przejścia oczekiwany sygnał powinien pojawić się na
częstotliwości 312 MHz. Należy zauważyć logarytmiczną skalę mocy [dBm].

trakcie którego drugi izotop jest pułapkowany w pułapce magneto-optycznej. W takim eks-
perymencie, gdyby istniało zbyt wiele niechcianych wzbudzeń między izotopami to pułapka
magnetyczna byłaby niszczona w trakcie wyłapywania kolejnego izotopu. Aby upewnić się,
że taka sytuacja nie będzie występowała należy po pierwsze oszacować, które przejście będzie
najczęściej wzbudzane przez wyciekające światło i jak bardzo znaczący będzie to efekt. Dru-
gim elementem jest stwierdzenie, czy światło chłodzące i repompujące dla jednego izotopu
nie będzie rozpraszało się na przejściach w innych izotopach. W sytuacji gdyby tak było, to
eksperymenty z mieszaninami byłyby bardziej skomplikowane, gdyż wymagały by zastosowa-
nia metod takich jak ”dark-spot MOT”, w którym oba izotopy są pułapkowane w pułapkach
magneto-optycznych, przy czym jedna z nich jest mniejsza, zaś druga (większa) ma zasłonięty
fragment wiązki, w taki sposób, aby nie trafiała ona w mniejszą pułapkę [42, 43]. Jak widać
to rozwiązanie jest dość skomplikowane, więc należy oszacować czy jest konieczne, czy może
uzyskane parametry rozpraszania nie będą wymagały stosowania tego rozwiązania.

W celu oszacowania efektu należy posłużyć się wzorem 2.3, jednak zamiast izotopu, który
jest przeznaczony danej parze modulatorów należy sprawdzić jak dużego rozpraszania mo-
żemy oczekiwać na pozostałych przejściach w innych izotopach. We wzorze wymagany jest
stosunek natężenia wiązki i natężenia nasyceniowego danego typu atomów. Przy budowie
pułapki magnetooptycznej ten stosunek wynosi zazwyczaj ok. 10-11 dla wiązki chłodzącej i
2-3 dla światła repompującego [8, 30]. Obliczenia wykonano zakładając, że w eksperymencie
zostanie wykorzystany większy stosunek, a wyciekający zerowy rząd dyfrakcyjny stanowi 0,02
% posiadanego światła. Sumując rozpraszanie na wszystkich przejściach, które nie będą wy-
korzystywane do tworzenia dwuwymiarowej pułapki magneto-optycznej uzyskano maksimum
znajdujące się w potasie-41 i wynosi yp = 0, 33fotonów/s, z kolei dla izotopów 40K i 39K to
kolejno yp = 0, 0, 0062fotonów/s i yp = 0, 030fotonów/s. Porównujące te wartości z rozpra-
szaniem, które będzie wykorzystane w celu utworzenia pułapki magneto-optycznej można
stwierdzić, że jest ono pomijalnie małe. Przykładowo, współczynnik rozpraszania wiązki re-
pompującej na atomach potasu-39 to yp = 1, 5 · 105fotonów/s, czyli niepożądane rozpraszanie
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jest o sześć rzędów mniejsze, niż to wykorzystywane w eksperymencie. Co za tym idzie, moż-
na przypuszczać, że układ laserowy posłuży do stworzenia bardzo czystego źródła atomów,
a ponadto, może być efektywnie wykorzystywany w spektroskopii potasu, gdyż dodatko-
we częstotliwości nie powinny powodować szumów związanych z wzbudzaniem dodatkowych
przejść.

Niewielkie rozpraszanie dodatkowej częstotliwości wynika z dużego odstrojenia od przejść,
ale przede wszystkim z niewielkiej mocy. Problematyczną sytuacją może być jednak w tym
przypadku wspomniane wzbudzanie przejść pomiędzy izotopami. Przykładowo, jak dużo foto-
nów z wiązki repompującej dla potasu 39 będzie wzbudzało przejście chłodzące i repompujące
w potasie 40. W tej sytuacji zakładany stosunek natężeń 11 i 3 dla kolejno wiązek chłodzących
i repompujących. Wiązki są też przestrajane o częstotliwości dane w tabeli 3.1, co może po-
wodować, że będą też przypadkowo dostrajane do przejść w innych izotopach. Otrzymywane
wartości rozpraszania zaprezentowano w tabeli 3.3.

39K, cool 39K, rep 40K, cool 40K, rep 41K, cool 41K, rep
39K, cool 1.81 · 103 1.13 · 104 3.43 11.9 18,95 20,53
39K, rep 1.13 · 104 1.5 · 105 3.26 2.92 134.43 197.7
40K, cool 3.43 3.26 2.34 · 105 1.01 · 103 8.97 8.51
40K, rep 11.9 2.92 1.01 · 103 9.31 · 105 4.06 2.33
41K, cool 18,95 134.43 8.97 4.06 6.07 · 103 6.58 · 104
41K, rep 20,53 197.7 8.51 2.33 6.58 · 104 6.90 · 105

Tabela 3.3: Rozpraszanie fotonów o częstotliwości przejścia w izotopie na przejściach w po-
zostałych izotopach potasu. W tabeli cool oznacza przejście chłodzące, zaś rep przejście re-
pompujące. Wszystkie wartości zostały podane w jednostce fotonów/s.

Jak można zauważyć rozpraszanie pomiędzy potasem-40 i dwoma pozostałymi izotopami
jest także szczątkowe, co znacząco ułatwi eksperymenty z tą mieszaniną. Jednak ewidentnie
poziomy energetyczne potasu-39 i potasu-41 nie są znacząco oddalone od siebie, co powo-
duje, że niechciane rozpraszanie jest jeden lub dwa rzędy wielkości mniejsze, a to może już
powodować problemy przy budowie układu.

Zastanawiające może być też to, że więcej fotonów przestrojonych do przejścia chłodzą-
cego np. w potasie-39, rozproszy się na przejściu repompującym niż chłodzącym, w tym
izotopie. Wynika to z niewielkiego roszczepienia struktury nadsubtelnej i tego, że wiązki wy-
korzystywane w pułapce magneto-optycznej są dla bozonów odstrojone ku czerwieni, czyli w
stronę przejścia repompującego. Na dowód tego stwierdzenia można zauważyć, że w przypad-
ku potasu-40, którego rozszczepienie jest większe, a wiązki są odstrojone ku niebieskiemu,
taka sytuacja nie następuje.

Drugi test polegał na sprawdzeniu jednego sygnału dudnień i oszacowaniu spójności świa-
tła, która może być zaburzona przez wzmacniacze optyczne, modulatory akustooptyczne, lub
przez sam kształt układu, tj. dwukrotne przesyłanie światła przez światłowód, oraz propaga-
cję w powietrzu przez co najmniej dwa metry w module dystrybucji częstotliwości.

W przypadku tego pomiaru posłużono się dwoma różnymi źródłami sygnału RF. W pierw-
szym pomiarze wykorzystano generator funkcyjny, którego sygnał na dwóch kanałach ma
zgodną fazę. Otrzymany wynik (przedstawiony na rysunku 3.23) to sygnał o szerokości ok.
19 Hz. W tym pomiarze wykorzystano jednak światło pochodzące z modułu dystrybucji czę-
stotliwości. Jak można zauważyć spójność światła nie jest niszczona przez to jak długą drogę
przebywa światło w układzie.
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Rysunek 3.23: Uzyskany sygnał dudnień pochodzący z laserów z modułu dystrybucji często-
tliwości. Szerokość spektralna sygnału wynosi jedyne 19 Hz i jest odstrojony od oczekiwanej
częstotliwości o 10 Hz, co równie dobrze może być efektem kalibracji wykorzystywanego ana-
lizatora widma.

Rysunek 3.24: Uzyskany sygnał dudnień pochodzący z laserów z modułu dystrybucji często-
tliwości przy wykorzystaniu DDS jako źródła sygnału RF. Na rysunku znajduje się sygnał
uzyskany przy wewnętrznym (czerwony) i zewnętrznym (czarny) zegarze, oraz dopasowane
krzywe (niebieski).
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W drugim pomiarze źródłem sygnału RF były DDS z Instytutu fotonowego. Wykonano
pomiar przy wykorzystaniu wewnętrznego i zewnętrznego zegara. Jak przedstawiono na ry-
sunku 3.24, szerokość piku przy wewnętrznym zegarze to ok. 3 kHz, a sam pik jest znacząco
zniekształcony. Ponadto sygnał jest przesunięty o ok. 1.5 kHz od oczekiwanej częstotliwości.
Oczywiście w przypadku pułapki magneto-optycznej nie jest to problemem, gdyż te odstro-
jenia są o trzy rzędy wielkości mniejsze od szerokości naturalnej linii widmowej.

Pomiar z zegarem zewnętrznym dał dużo bardziej obiecujące wyniki. Szerokość to ok. 0,7
kHz, zaś pik jest odsunięty o jedyne 0.6 kHz od częstotliwości oczekiwanej, Ponadto można
zauważyć, że zniekształcenie zniknęło. Oznacza to, że ze względów praktycznych, w dalszej
części eksperymentu należało wykorzystywać zegar zewnętrzny, który będzie podłączony do
wszystkich DDS.

Rysunek 3.25: Uzyskany sygnał dudnień pochodzący ze światła z wzmacniaczy optycznych,
przy wykorzystaniu DDS jako źródła sygnału RF. Na rysunku znajduje się sygnał uzyska-
ny przy wewnętrznym (czerwony) i zewnętrznym (czarny) zegarze, oraz dopasowane krzywe
(niebieski). Jak widać wartości nie różnią się znacząco od przedstawionych na poprzednim
rysunku.

Skoro wiadomo, że droga, jaką przebywa światło w układzie nie wpływa znacząco na jego
spójność, należy sprawdzić, czy ostatni element nie będzie znacząco zaburzał własności wiązki.
Mowa tu oczywiście o wzmacniaczach optycznych. Wykonano więc analogiczne pomiary, jed-
nak dla światła po przejściu przez wzmacniacze. Wyniki przedstawiono na rysunku 3.25. Do
krzywych dopasowano krzywą Gaussa, co umożliwiło oszacowanie szerokości spektralnej jak i
przesunięcia pików względem wartości oczekiwanej. Uzyskana szerokość w = 3.76± 0.18kHz
i przesunięcie (z pomijalną niepewnością mniejszą o sześć rzędów wielkości) xc = −1, 869
przy wykorzystaniu zegara wewnętrznego jest zbliżone do uzyskanego w poprzednim przy-
padku. Analogicznie, wykorzystanie zegara zewnętrznego, pozwoliło na uzyskanie szerokości
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w = 1, 16± 0, 18kHz i odstrojenia xc = −0, 4768± 0, 0014Hz, co także zgadza się z wynikiem
uzyskanym w poprzednim przypadku. Oczywiście sygnał nadal jest zniekształcony, co można
zredukować przez wykorzystanie zegara zewnętrznego.

Przedstawiona analiza udowadnia, że własności spektralne światła pochodzącego z układu
laserowego są wystarczające do stworzenia efektywnego źródła zimnych atomów, a co więcej,
wysoka spójność światła powinna pozwolić na efektywne chłodzenie atomów w szarych me-
lasach optycznych. Można więc stwierdzić, że zbudowany układ może być wykorzystany w
dalszych częściach eksperymentu.

3.3.2. Stabilizacja lasera

Jak wcześniej wspomniano, potas ma niewielkie rozszczepienie struktury nadsubtelnej w sto-
sunku do szerokości połówkowej. Wynika z tego, że określenie częstotliwości światła jest
możliwe z dokładnością mniejszą niż szerokość naturalna linii. Stąd potrzeba określenia, czy
laser jest stabilizowany poprawnie i na jakiej częstotliwości.

Pierwsza próba polegała na sprawdzeniu, czy przypadkiem dodatkowych szumów nie
wprowadza zastosowana elektronika. Dlatego wykonano spektroskopię nasyceniową potasu-
39, ale przy wykorzystaniu zewnętrznej komórki i fotodiody zamiast modułu CoSy. Otrzyma-
ny sygnał przedstawiono na rysunku 3.26. Jak można zauważyć, jesteśmy w stanie rozróżnić
dwa rezonanse krzyżowe, co oznacza, że faktycznie problemem może być ustawienie komór-
ki wykorzystywanej do stabilizacji lasera. Należałoby więc uniknąć szumów elektronicznych,
jednak jest to problematyczne w przypadku uzyskiwania sygnału błędu, niezbędnego do sta-
bilizacji.

Rysunek 3.26: Sygnał spektroskopii nasyceniowej potasu-39. Widać wyraźnie dwa rezonanse
krzyżowe w okolicach 1800 ms.
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Skoro nie można pozbyć się elektroniki, należy sprawdzić, czy posiadane rozwiązanie speł-
nia wymagania, to znaczy, czy uzyskany w komórkach CoSy sygnał jest w stanie zapewnić
stabilność lasera na oczekiwanej częstotliwości. Przeprowadzenie takiego testu wymaga jed-
nak znalezienia metody, która pozwoliłaby określić stabilność lasera z dokładnością lepszą niż
szerokość naturalna linii. Ponadto w doskonałym przypadku należałoby sprawdzić nie tylko
częstotliwość lasera, ale także jej dynamikę, to znaczy, czy częstotliwość lasera nie fluktuuje
w czasie, a jeżeli tak, to jaki jest rząd wielkości tych fluktuacji.

Obiecującą metodą wydaje się być elektromagnetycznie wymuszona przezroczystość (EIT),
która jak pokazano m.in. w pracy [44] pozwala na osiągnięcie spektrum węższego od natu-
ralnej szerokości przejść nawet w rozgrzanych atomach. Oznacza to, że wykorzystanie EIT
powinno pozwolić na określenie częstotliwości lasera z lepszą dokładnością niż spektroskopia
nasyceniowa, przy pomocy której lasery są stabilizowane.

Elektromagnetycznie wymuszona przezroczystość to metoda opierająca się na spójnym
połączeniu trzech stanów atomowych, pomiędzy którymi jedno przejście jest wzbronione. To
powoduje interferencję amplitud prawdopodobieństwa przejść [45], co może być obserwowal-
ne jako wzmocnienie absorpcji, lub wąskie okno transmisji. W przypadku wykonywanego
pomiaru posłużono się tzw. Λ-typem, co oznacza, że łączymy dwa stany podstawowe, przy
wykorzystaniu jednego stanu wzbudzonego. Ta sytuacja została przedstawiona na rysunku
3.27.

Rysunek 3.27: Realizacja elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości Λ-typu na sta-
nach potasu-39. Na rysunku zaznaczono wiązkę próbkującą (o stałej częstotliwości) i skanu-
jącą wiązkę pompującą. Pomiędzy stanami podstawowymi jest różnica ich częstotliwości.

Jak można zauważyć do wykonania pomiaru, potrzeba dwóch wiązek laserowych. Jedna z
nich ma częstotliwość rezonansową przejścia i niewielką moc. Jest to tzw. wiązka próbkująca.
Druga wiązka musi mieć większą moc, zaś jej częstotliwość jest skanowana wokół warunku
rezonansu dwufotonowego. Kiedy ta wiązka, zwana pompującą, jest w pobliżu częstotliwości
rezonansowej, to następuje przepompowywanie atomów do drugiego stanu podstawowego, co
jest obserwowalne jako zwiększona absorpcja wiązki próbkującej. W momencie, gdy spełnio-
ny jest warunek rezonansu, to pojawia się okno transmisji (wiązka próbkująca ma zmniej-
szoną absorpcję). Jak wcześniej wspomniano, do uzyskania EIT wymagana jest interferencja
amplitud prawdopodobieństwa, co oznacza, że światło łączące stany musi być spójne, a w
najlepszym przypadku powinna zachodzić spójność pomiędzy obiema wiązkami.
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Światło wykorzystywane przy obserwacji elektromagnetycznie wymuszonej przezroczysto-
ści uzyskano z układu zbudowanego w ramach tej pracy. Z modułu dystrybucji częstotliwości
wykorzystano modulatory wykorzystywane do eksperymentów z potasem-39, których często-
tliwość dostrojono do rezonansu, tj. działały na częstotliwościach±75 MHz. Światło następnie
przechodziło przez moduł wzmacniający i było wysyłane do układu zbudowanego w ramach
pracy magisterskiej J. Dobosza, przedstawionego na rysunku 3.28 [46].

K cell Cs cell

HWPs

HWPs

PBS

HWP PBSPBS

Coupling beams

Probing beam
PD

Rysunek 3.28: Układ laserowy wykorzystywany do badania elektromagnetycznie wymuszonej
przezroczystości na atomach potasu-39. Na rysunku znalazły się wyjścia wiązki pompującej
dla potasu i cezu (Coupling beams), które są później nakładane na siebie na polaryzacyjnej
kostce światłodzielącej. Wiązki repompujące (Probing beam) dla tych dwóch typów atomów,
zostały nałożone wcześniej i są wprowadzane w miejscu oznaczonym jako Probing beam.
Następnie wiązki pompujące i repompujące są nakładane i przesyłane przez opary atomów
(K cell, Cs cell), po czym trafiają na fotodiodę (PD). W pomiarze wyłączono wiązki ce-
zowe, co oznacza, że wykorzystano jedynie światło dostrojone do atomów potasu. Rysunek
zaczerpnięto z pracy [46].

Ten układ służył do badania EIT w atomach zarówno cezu jak i potasu. Stąd wiązki
cezowe i potasowe, odpowiadające zarówno przejściom chłodzącym i repompującym, były na
siebie nakładane, a następnie wysyłane przez komórkę szklaną z oparami potasu i drugą, z
oparami cezu. Na koniec wiązki były rozdzielane na polaryzacyjnej kostce światłodzielącej,
a wiązki próbkujące trafiały na fotodiodę. W przypadku wykonywanego pomiaru EIT w
potasie-39, wiązki cezowe zostały wyłączone. Szklana komórka z cezem nie była usuwana z
układu, gdyż światło potasowe o częstotliwości ok.767 nm, nie powinno wzbudzać atomów
cezu, dla których przejścia na linii D2 mają długość fali ok. 852 nm [29].
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W pierwszej iteracji pomiaru uzyskano trzy piki przedstawione na rysunku 3.29. Jeden z
nich znajduje się w częstotliwości -1 MHz, co oznacza, że jest odsunięty od wartości oczekiwa-
nej o mniej więcej 1 MHz. Dwa pozostałe piki wynikają z obecności pola magnetycznego, które
pochodzi od drutu oporowego, wykorzystywanego do podgrzewania komórki. Oznacza to, że
oprócz środkowego piku, obserwujemy także EIT na stanach powstałych w wyniku działania
efektu Zeemana, który jest proporcjonalny do wartości mf , więc nie przesuwa środkowego
piku o mf = 0. Oznacza to, że metoda jest nadal wiarygodna.

Rysunek 3.29: Elektromagnetycznie wymuszona przezroczystość na atomach potasu-39. W
wyniku pomiar uzyskano pik odpowiadający oczekiwanemu przejściu, odstrojony o 1 MHz,
oraz dwa piki Zeemanowskie.

Istotną informacją jest szerokość piku, uzyskana w wyniku dopasowania krzywej. Wynosi
ona w = 5, 5± 0.5MHz, co oznacza, że faktycznie wykorzystywana metoda pozwala nam na
uzyskanie dokładniejszych informacji niż spektroskopia nasyceniowa.

Drugi pomiar miał na celu uzyskanie sygnału EIT, jednak bez efektu Zeemana. Należało
więc zredukować pole magnetyczne. Wybraną metodą było rozgrzewanie komórki z atomami
w taki sposób, aby jak najwięcej atomów odparowało, a następnie wyłączenie grzania i szyb-
kie wykonywanie pomiaru. W miarę stygnięcia obserwowana absorpcja zmniejszała się, co
świadczyło o ponownym przyleganiu atomów do ścianek komórki. W wyniku tak wykonywa-
nego pomiaru, uzyskano wysokie okno transparencji odstrojone od oczekiwanej częstotliwości
o ok. 200 kHz i szerokości ok. 6,03 MHz, co jest porównywalne z szerokością naturalną linii.
Wynik pomiaru zamieszczono na rysunku 3.30.

Pomiary wykonywano wielokrotnie restartując stabilizację lasera i uzyskano analogiczne
wyniki. Najistotniejszą kwestią był jednak fakt, że okno transparencji, zawsze znajdowało

44



Rysunek 3.30: Elektromagnetycznie wymuszona przezroczystość na atomach potasu-39. W
wyniku pomiar uzyskano pik odpowiadający oczekiwanemu przejściu bez dodatkowych okien
transmisji, wynikających z efektu Zeemana.

się na dnie profilu absorpcyjnego. Gdyby pomiędzy stabilizowaniem lasera, jego częstotliwość
uległa zmianie, to warunek rezonansu dwu-fotonowego byłby spełniany w innej odległości od
rezonansu jedno-fotonowego (wiązki pompującej z przejściem w atomie), co byłoby obserwo-
wane jako pojawienie się piku, na zboczu profilu absorpcji. Oznacza to, że stabilizacja ma
zawsze miejsce na tej samej częstotliwości, co jest szczególnie istotną kwestią jeżeli chodzi o
dalsze zastosowania układu. Ponadto, pomiar został uśredniony wielokrotnie i otrzymano te
samą szerokość piku. W sytuacji, gdyby zaobserwowano jego rozszerzenie się, lub znikanie,
oznaczałoby to, że stabilizacja nie jest trwała w czasie.

Podsumowując, wykonane pomiary świadczą, że laser jest stabilizowany właściwie, a cały
układ pozwala na dobór odpowiednich częstotliwości do eksperymentów z zimnymi atoma-
mi. Szerokość otrzymanego piku może być także traktowana, jako ponowne potwierdzenie
spójności światła laserowego, wychodzącego z układu.
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Rozdział 4

Układ próżniowy i pola
magnetyczne

Jak wielokrotnie przypominano w poprzednich rozdziałach, uzyskanie źródeł zimnych atomów
wymaga światła laserowego o dobrze określonej częstotliwości, układu próżniowego, oraz pól
magnetycznych. Stąd, w tym rozdziale, skupiono się na tych dwóch ostatnich elementach. W
pierwszej części opisano budowę układu próżniowego, oraz wykorzystywane metody, niezbęd-
ne do uzyskania odpowiedniego ciśnienia. W drugiej części opisano pola magnetyczne, które
będą wykorzystywane w eksperymencie, oraz budowę cewek indukujących te pola.

4.1. Układ próżniowy

Układy próżniowe wykorzystywane w eksperymentach z ultrazimnymi atomami muszą po-
siadać pewne funkcjonalności. Najważniejszym elementem jest oczywiście ciśnienie wewnątrz
układu, które jest połączone z ilością atomów w komorze eksperymentu. W normalnych wa-
runkach udaje się uzyskać ciśnienia rzędu 10−10 − 10−12 mbar, co pozwala na pułapkowanie
trwałych chmur ultrazimnych gazów, gdyż minimalizowana jest liczba kolizji z gorącymi ato-
mami.

Głównym problemem tak niskich ciśnień jest fakt, że zazwyczaj do ich uzyskania wyko-
rzystuje się pompy jonowe o dużej prędkości wypompowywania, która jest przymocowana
blisko głównej komory eksperymentu. To sprawia, że atomy nie są efektywnie pułapkowane
na początku procesu chłodzenia, a co za tym idzie, uzyskiwane chmury atomów są mniejsze.
Mała efektywność wynika z faktu, że gorące atomy wystrzelone z dyspenserów są wyciąga-
ne przez pompę jonową, a sam warunek równowagi ilości atomów w chmurze, musi zostać
rozszerzony o kolejny człon związany z ”wywiewaniem” atomów.

Rozwiązaniem tego problemu jest rozdzielenie układu na dwie części. W pierwszej ciśnienie
powinno być wyższe (rzędu 10−8−10−9 mbar), a pompa jonowa powinna znajdować się dalej
od tego elementu. W tym miejscu tworzy się źródła wstępnie schłodzonych atomów, czyli
przykładowo dwuwymiarową pułapkę magneto-optyczną, która jest głównym tematem tej
pracy.

Druga część to komora główna eksperymentu, w której ciśnienie pozwala na chłodzenie
atomów do degeneracji kwantowej. Mimo, że początkowe chłodzenie atomów, czyli pierwszy
etap chłodzenia do kwantowej degeneracji, mogą nie być efektywne, to należy pamiętać, że
do tego etapu trafiają jedynie wstępnie schłodzone atomy, co oznacza, że niższa efektywność
jest kompensowaną niższą temperaturą atomów.
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Zbudowany w ramach pracy układ składa się z wspomnianych dwóch elementów rozdzie-
lonych rurą pompowania różnicowego o średnicy 5 mm i długości 90 mm. Jak można obliczyć
ze wzoru 2.6, przewodność tej rurki wynosi 168 · 10−6m3/s = 168 · 10−3l/s. Uwzględniając,
wykorzystaną pompę jonową Vaclon Plus 55 o prędkości wypompowywania 55l/s, obliczo-
ny stosunek ciśnienia pomiędzy dwuwymiarową i trójwymiarową pułapką magneto-optyczną
wynosi 3, 06 · 10−3, co oznacza, że maksymalna różnica ciśnień, jaką możemy uzyskać to trzy
rzędy wielkości. W podanym powyżej przypadku wspomniano o tym, że w większości tego
typu eksperymentów uzyskuje się różnicę trzech-czterech rzędów wielkości, co mieści się w dol-
nej granicy obliczonej wartości. Projekt wykorzystywanej pompy przedstawiono na rysunku
4.2.

Rysunek 4.1: Projekt rury wykorzystywanej do pompowania różnicowego w zbudowanym
układzie.

W zbudowanym układzie pompowanie różnicowe oddziela dwa elementy eksperymentu.
Pierwszy to obła komórka szklana, która będzie wykorzystywana jako źródło atomów. Gorą-
ce atomy z dyspenserów znajdujących się w komórce są wstępnie schłodzone w 2D MOT i
przez pompowanie różnicowe, przesyłane do komory głównej eksperymentu, w której są pu-
łapkowane przy wykorzystaniu trójwymiarowej pułapki magneto-optycznej. Pomiędzy rurą i
szklaną komórką 3D MOT znajduje się rozdzielacz, połączony z miernikiem próżni, pompą
jonową i pompą turbo. Projekt całego układu został przedstawiony na rysunku ??.

Przygotowanie układów ultra-wysokiej próżni musi odbywać się w odpowiednich krokach,
które umożliwiają uzyskanie odpowiednich warunków. Przede wszystkim należy odpowiednio
wyczyścić elementy, gdyż każde zabrudzenie mogłoby zniszczyć próżnię. W przypadku zbu-
dowanego układu elementy, co do których czystości istniały wątpliwości, były myte w myjce
ultradźwiękowej z wykorzystaniem acetonu/etanolu, a w kolejnym etapie środka Triton x-100.
Kolejnym etapem było wypompowywanie powietrza wykorzystując znane metody. Schemat
postępowania przedstawiono na rysunku 4.3.

Przygotowanie układu próżniowego podzielono na dwa etapy. W pierwszym z nich układ
został rozdzielony na część metalową i szklaną. Było to dość istotne ze względu na wygrzewa-
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Rysunek 4.2: Projekt układu próżniowego, na którym znajduje się obła, szklana komórka, w
której powstaje dwuwymiarowe źródło atomów, prostopadłościenna komora głównego ekspe-
rymentu, oraz pompa jonowa (duży czarny prostopadłościan znajdujący się pod układem).

nie układu. Metalowe części mogły być rozgrzewane do temperatury maksymalnej, którą są
w stanie zapewnić taśmy grzewcze, jednak w drugim przypadku szklane komórki są połączo-
ne z metalowymi uchwytami. To oznacza, że zbyt duża różnica temperatur spowodowałaby
uszkodzenie komórek, ze względu na naprężenia wynikające z różnej rozszerzalności tempe-
raturowej elementów.

Oprócz wygrzewania wszystkie etapy przygotowania są dokładnie takie same, więc zostaną
przedstawione razem dla obydwu części.

Piewrszym elementem przygotowania układu było wypompowywanie pompą wstępną,
która pozwala na uzyskanie ciśnień rzędu 10−4 mbar, co jest niezbędne do rozpoczęcia pracy
pompy turbomolekularnej.

Pompa turbomlekularna pozwala na uzyskanie ciśnienia rzędu 10−10 − 10−11 mbar. Skła-
da się ona z szybkiego wirnika, do którego dołączone są łopatki odchylone pod odpowiednim
kątem. Cząsteczka gazu spadając, trafia na łopatkę i jest odbijana w coraz niższe rejony, aż
do momentu gdy zostaje wciągnięta do pompy wstępnej i wyrzucona z układu. Przykładowa
budowa tego typu pompy została przedstawiona na rysunku 4.4
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Rysunek 4.3: Schemat przygotowania układu próżniowego. W pierwszym etapie rozdzielono
układy na części metalowe i szklane (komórki). Drugi etap będzie polegał na złączeniu tych
układów i ostatecznym przygotowaniu próżni.

Pompa była w stanie zapewnić ciśnienie rzędu 10−8 mbar. Dalszy brak efektywności był
spowodowany cząsteczkami (wody, niklu...) znajdującymi się na ścianach układu. Stąd ko-
lejny etap, czyli wygrzewanie układu do temperatury zapewniającej desorpcję ze ścianek.
Jednak, jak zostało uzasadnione wcześniej, temperatura wygrzewania w przypadku elemen-
tów szklanych wynosiła ok. 120oC, a elementów metalowych 400oC. Temperaturę wybrano w
taki sposób, aby pozbywanie się gazów ze ścianek było najbardziej efektywne. W ogólności
większość cząsteczek to woda [47], która w warunkach normalnych wrze przy 100oC. Możliwe
jest pozbycie się wody, przez podgrzanie układu do niższej temperatury (rzędu 70oC), jednak
czas potrzebny do efektywnego wygrzania wydłużył by się znacząco.

Drugim najczęściej występującym, niepożądanym pierwiastkiem jest nikiel, którego mak-
symalna temperatura desorpcji wynosi 750-900o [47]. W przypadku wykorzystywanych taśm
grzewczych nie było możliwe osiągnięcie tak wysokiej temperatury, stąd wybrano maksy-
malną możliwą jednocześnie mając świadomość, że wygrzewając układ odpowiednio długo,
możliwe będzie pozbycie się większości cząsteczek niklu.

Podnoszenie temperatury układu musiało być powolne, aby uniknąć rozszczelnień, które
uniemożliwiłyby osiągnięcie żądanych ciśnień. Aby upewnić się, że nie nastąpił żaden wyciek,
cały czas monitorowano ciśnienie. Ponadto takie postępowanie pozwoliło zaobserwować fakt,
że wraz ze wzrostem temperatury następował wzrost ciśnienia, co świadczyło o efektywnej
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Rysunek 4.4: Realizacja pompy turbo zaczerpnięta ze strony Vac Aero, jednego z produ-
centów. Na rysunku wyraźnie widać wirniki nachylone pod coraz mniejszym kątem. Gaz,
zaznaczony niebieskimi strzałkami, wpada od góry i jest odbijany aż do momentu wyrzucenia
z układu.

desorpcji cząstek ze ścianek układu. Po uzyskaniu oczekiwanej temperatury, ustabilizowano
ją na dwa tygodnie, do czasu aż ciśnienie spadnie i także osiągnie stabilną wartość. W ten
sposób udało się uzyskać próżnię 10−7 mbar.

Ostatnim etapem było powolne chłodzenie układu aż do temperatury pokojowej. Zaob-
serwowano spadek ciśnienia do 10−10 mbar, a następnie skok do 10−4 mbar, co świadczyło o
rozszczelnieniu układu. Podjęto próbę znalezienia uszkodzonego miejsca przy pomocy aceto-
nu, który jest szybko parującym płynem o małych cząsteczkach. Te własności pozwoliły na
znalezienie słabego punktu układu, przez polewanie kolejnych łączeń aż do obserwacji skoku
ciśnienia, który świadczył o uszkodzeniu. Po naprawieniu wycieku ponownie wypompowano
powietrze, uzyskując ciśnienie 5 · 10−9 mbar, które świadczy o tym, że układ nadal jest do-
statecznie dobrze wygrzany. Cały proces podgrzewania i chłodzenia układu wraz z ciśnieniem
przedstawiono na rysunku 4.5.

Kolejne elementy schematu 4.3 nie zostały jeszcze zrealizowane, ale cały mechanizm jest
analogiczny. Po połączeniu elementów układ zostanie wypompowany i wygrzany, a następnie
odcięty od pompy turbomolekularnej, która nie będzie stale wykorzystywana. Jedyną metodą
ciągłego pompowania układu będzie, wcześniej wspomniana, pompa jonowa.

4.2. Pole magnetyczne

Jak sama nazwa wskazuje, wykorzystywana jako źródło pułapka magneto-optyczna składa
się z części optycznej i magnetycznej. Jako, że część optyczna została obszernie opisana w
poprzednim rozdziale, ta sekcja skupiać się będzie na wymaganiach, jakie postawiono polu
magnetycznemu, aby możliwe było uzyskanie efektywnego pułapkowania.
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Rysunek 4.5: Wygrzewanie i chłodzenie układu próżniowego. Na czerwono zaznaczono tem-
peraturę układu, zaś na czarno ciśnienie panujące w jego wnętrzu. Można zauważyć, że skok
temperatury wiążę się także ze skokiem ciśnienia i analogicznie, spadek temperatury oznacza
spadek ciśnienia. Dodatkowo, ciekawym elementem wykresu jest wyciek, widoczny jako skok
ciśnienia po prawej stronie.

Jako, że w pracy skupiono się na budowie źródła w postaci 2D MOT, wytwarzane po-
la magnetyczne muszą pozwolić na pułapkowanie atomów w dwóch wymiarach. Zazwyczaj
uzyskuje się to przez wykorzystanie dwóch par prostokątnych cewek w konfiguracji anty-
Helmgoltza, które wytwarzają pole kwadrupolowe zmienne w dwóch osiach, a w trzeciej stałe
i (w doskonałym przypadku) równe zero.

Dobór odpowiedniego pola

Jak zostało wspomniane w części teoretycznej w pułapkach magneto-optycznych, wykorzy-
stujemy pola kwadrupolowe, co oznacza, że natężenie pola magnetycznego zachowuje się w
przybliżeniu liniowo, z zerem w środku. Dzięki temu, rozszczepienie Zeemana poziomów ener-
getycznych rośnie wraz z odległością od środka pułapki. To oznacza, że właściwie gradient
pola magnetycznego i częstotliwość wiązek laserowych, decydują o rozmiarze pułapki, a co
więcej, zmiana natężenia światła pułapkującego, pozwala na kontrolę gęstości chmury.

W przypadku zbudowanego układu laserowego, dostępna moc wiązek nie jest jasno okre-
ślona, gdyż światło będzie podzielone na trzy części - 2D MOT, 3D MOT, oraz 3D MOT w
drugim układzie próżniowym. Dostępna ilość światła jest więc zależna od potrzeb kolejnych
eksperymentów, a co za tym idzie, wybór pola magnetycznego stanowi pewną dowolność.
Posłużono się więc innymi pracami i sprawdzono jakie pola magnetyczne były wykorzysty-
wane w działających eksperymentach. W pierwszej pracy [8], wykorzystywany gradient pola
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wynosi 8.7 G/cm, przy natężeniu światła rzędu 9,1 mW/cm i odstrojeniu od rezonansu o pięć
szerokości naturalnych linii (30MHz). W drugiej pracy [30] gradient pola wynosi 12.7 G/cm
przy natężeniu wiązek laserowych 12.4 mW/cm i odstrojeniu o 4.8 szerokości naturalne linii.
W obydwu przypadkach posłużono się parametrami wiązek chłodzących.

Jak można zauważyć, różnice pomiędzy wspomnianymi polami są niewielkie, co może
oznaczać, że przy dobrym wyborze parametrów cewek, będzie istniała możliwość przestroje-
nia się pomiędzy tymi dwoma wartościami, przy pomocy natężenia prądu płynącego przez
miedziany drut. Pojawia się jednak pytanie, czy taka operacja nie sprawi, że moc wydzielana
na cewkach znacząco wzrośnie, a co za tym idzie, wzrośnie także temperatura drutu? Taka
sytuacja byłaby znacząco szkodliwa dla eksperymentu.

Przede wszystkim, nagrzewanie się drutu, będzie powodowało jego rozszerzanie i może
doprowadzić do uszkodzenia cewek. Jednak naprawa, czy też nawinięcie dodatkowej cewki,
nie powinna być zbyt skomplikowana. Dużo większym zagrożeniem jest pośrednie nagrzewanie
się układu próżniowego. Cewki będą umieszczone możliwie najbliżej szklanej komórki, której
nagrzewanie może spowodować uszkodzenie układu próżniowego, którego naprawa będzie
wiązała się ze stratą ogromnej ilości czasu.

Podsumowując, cewki magnetyczne muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby
zmaksymalizować gradient pola, przy jednoczesnej minimalizacji mocy, traconej na cewkach.
Aby to uzyskać należy przede wszystkim umieścić cewki najbliżej eksperymentu jak to tylko
możliwe, gdyż gradient pola maleje z kwadratem odległości między cewkami.

Minimalizację wydzielanej mocy można osiągnąć przez wybór odpowiednich parametrów
wykorzystywanego drutu. Otóż z prawa Joule’a-Lenza wiadomo, że moc wydzielana na prze-
wodniku jest proporcjonalna do jego oporu. Sam opór zaś jest proporcjonalny do długości
drutu i odwrotnie proporcjonalny do jego przekroju poprzecznego. Oznacza to, że minima-
lizację wydzielanej mocy można uzyskać przez wybór możliwie najgrubszego drutu. Należy
jednak pamiętać, że kolejne zwoje cewki będą oddalone od eksperymentu o szerokość wyko-
rzystywanego kabla miedzianego. Istnieje więc pewna wymiana. Minimalizacja wydzielanego
ciepła wiąże się ze zmniejszaniem gradientu pola, którego zwiększenie wymaga podniesie-
nia płynącego przez cewki prądu, co z kolei prowadzi do zwiększenia traconej mocy. Należy
więc przypomnieć, że wydzielana w drucie energia, jest proporcjonalna do kwadratu prądu,
co z kolei oznacza, że ostatecznie należy poszukiwać rozwiązania w postaci cieńszego kabla
miedzianego.

Kolejnym istotnym elementem jest ilość zwojów drutu w każdej osi. Zwiększenie ilości
zwojów wiąże się ze zwiększeniem zarówno gradientu pola, jak i oporu całej cewki. W celu
dobrania odpowiednich parametrów, posłużono się symulacją napisaną przez R. Korzeniow-
skiego w ramach pracy licencjackiej [48].

Przy wyborze rozmiaru cewki 113x38 mm i odległości między cewkami 51 mm poszukiwa-
no optymalnej ilości zwojów. Należało jednak dobrać optymalne natężenie prądu płynącego
przez cewki. W tym przypadku wiadomo, że wykorzystywany zasilacz będzie w stanie za-
pewnić prąd do 5 A, stąd odpowiednim wyborem do symulacji wydają się 3 A, dzięki czemu,
będziemy w stanie zapewnić pewną swobodę wyboru gradientu (strojenie 0-5 A).

Odpowiednią ilością zwojów wydaje się być 8x8, gdyż przy podanych powyżej parametrach
zapewnia ona gradient pola 10,31 G/cm przy mocy wydzielanej na cewce, równej 4,19 W.
Przy czym maksymalny osiągalny gradient (przy prądzie 5 A) to 17,18 G/cm, zaś wydzielana
moc w tym wypadku wynosi 11,65 W.
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Uchwyt na cewki

Oprócz nawinięcia cewek należało także stworzyć dla nich uchwyt, kompatybilny z układem
próżniowym. W pierwszej iteracji wybrano klatkę stworzoną z czterech aluminiowych prętów,
pomiędzy którymi znajdą się cewki. Takie rozwiązanie jest jednak trudne do powtórzenia. W
przypadku, gdyby pręty wykrzywiły się, przykładowo pod wpływem masy cewek, uzyskiwane
pole magnetyczne mogłoby także zmienić kształt w sposób uniemożliwiający pułapkowanie
atomów. Co więcej, ponowne przygotowanie uchwytu wymagałoby starannej obróbki alumi-
nium, w taki sposób, aby za każdym razem położenie cewek było takie samo.

Te przeciwwskazania spowodowały, że zdecydowano się na wykorzystanie druku 3D. Przede
wszystkim, uchwyt wykonany tą metodą, może być w prosty powtórzony. Wystarczy jedynie
zachować oryginalny projekt, a drukarka powinna być w stanie z łatwością go powtórzyć.
Ponadto, sam projekt uchwytu może być w prosty sposób edytowany.

Wykonane cewki, umieszczone w uchwycie znajdują się na rysunku 4.6. Niestety ze wzglę-
du na ograniczenia czasowe nie udało się zmierzyć, czy gradient pola wytwarzany przez cewki,
jest faktycznie zgodny z symulacją. Oczywiście będzie to jeden z pierwszych etapów kolejnych
prac nad układem.

Rysunek 4.6: Nawinięte cewki, umieszczone w uchwycie wykonanym metodą druku 3D. Na
górnej ścianie elementu znajduje się duży otwór przez który moduł będzie zakładany na
szklaną komórkę. Dodatkowe małe otwory to miejsca na śruby, które zostały zaplanowane w
taki sposób, aby umożliwiać obrót modułu o 10o.
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Rozdział 5

Podsumowanie

W pracy przedstawiono elementy niezbędne do uzyskania źródła zimnych atomów. Nieste-
ty ograniczenia czasowe nie pozwoliły na połączenie zbudowanych elementów, czyli także
na pułapkowanie atomów. Będzie to jednak zadanie realizowane przez kolejne dni. Przede
wszystkim należy złożyć układ próżniowy, wraz z dyspenserami, oraz rozpocząć kolejne eta-
py wypompowywania, gdyż ten proces zajmie minimum miesiąc, zaś w tym czasie można
wykonywać resztę istotnych testów, jak chociażby pomiar gradientu pola magnetycznego.

Oczywiście głównym celem projektu jest uzyskanie gazów kwantowych, a więc należy
wdrożyć kolejne metody chłodzenia i elementy, które umożliwią uzyskanie temperatur rzędu
dziesiątek, może setek nK. Na szczęście wiele zbudowanych elementów, może być wykorzysta-
ne w dalszej części, np. układ laserowy posłuży także do pułapkowania atomów w 3D MOT, a
potem chłodzenia ich w szarych melasach optycznych. Sama trójwymiarowa pułapka znajdzie
się w zbudowanym układzie próżniowym.

Ponadto oprócz elementów, które mogą być wykorzystywane w dalszych częściach ekspe-
rymentu, należy zauważyć, że zdobyte w ramach tej pracy doświadczenie, ułatwi tworzenie
kolejnych elementów. Sama analiza własności pól magnetycznych, może zostać w przyszłości
wykorzystana przy tworzeniu pułapki 3D MOT, czy też innych pól niezbędnych do chłodzenia
atomów.
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[30] Michael Gröbner. A quantum gas apparatus for ultracold mixtures of K and Cs. PhD
thesis, PhD thesis, 2017.

[31] Mateusz Bocheński. Układ laserowy do chłodzenia i pułapkowania potasu w pułapce
magneto-optycznej., 2017.

[32] AS Arnold, JS Wilson, and MG Boshier. A simple extended-cavity diode laser. Review
of Scientific Instruments, 69(3):1236–1239, 1998.

[33] Ryan Cole. Construction and optimization of a tapered amplifier system for applications
in ultra-cold plasma research. 2015.

[34] Alexandra Behrle, Marco Koschorreck, and Michael Köhl. Isotope shift and hyperfine
splitting of the 4s-5p transition in potassium. Physical Review A, 83, 03 2011.
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