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Streszczenie

Przedmiotem pracy było zbudowanie układu laserowego do chłodzenia i pułapkowania ato-
mów cezu 133. Zbudowany układ zostanie w przyszłości wykorzystany w powstającym
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego eksperymencie z kondensatem Bosego-
Einsteina cezu. Razem z równolegle powstającym układem do chłodzenia i pułapkowania
potasu zostanie on również wykorzystany do eksperymentów z ultrazimną mieszaniną potasu
i cezu.

Przedstawiono powszechnie używane metody stabilizacji częstotliwości laserów i opisano
sposób implementacji jednej z tych metod, spektroskopii nasyceniowej, do stabilizacji często-
tliwości laserowych wykorzystanych do budowy układu.

Poza opisem metod, które zostaną wykorzystane, praca zawiera szczegóły budowy układu
eksperymentalnego i jego charakteryzację weryfikującą poprawność jego działania.

Słowa kluczowe

chłodzenie atomów, chłodzenie ramanowskie, pułapka magneto-optyczna, cez 133, stabilizacja
częstotliwości laserów, spektroskopia nasyceniowa
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Rozdział 1

Wstęp

W ramach niniejszej pracy zbudowano układ dostarczający wiązek laserowych wykorzy-
stywanych do chłodzenia i pułapkowania atomów cezu 133Cs w pułapce magneto-optycznej[1]
oraz ich dalszego chłodzenia metodą chłodzenia ramanowskiego (dRSC - degenerate Raman
sideband cooling)[2]. Układ umożliwia schłodzenie atomów do temperatury około 1 µK. Jest
to wystarczająco niska temperatura, aby umożliwić dalsze wydajne chłodzenie i w efekcie
uzyskanie kondensatu Bosego-Einsteina cezu[3], który będzie niezbędnym narzędziem w pla-
nowanych eksperymentach.

Zbudowany układ razem z podobnym układem do chłodzenia atomów potasu (izoto-
py 39K, 40K i 41K) zostanie w przyszłości wykorzystany do utworzenia ultrazimnych mie-
szanin cezu i potasu oraz cząstek KCs. Otrzymanie KCs umożliwi badanie układów, któ-
rych oddziaływanie opisane jest anizotropowym hamiltonianem (ze względu na polarność tej
cząsteczki)[4].

Poza układami laserowymi do chłodzenia i pułapkowania atomów w pułapce magneto-
optycznej niezbędny jest układ umożliwiający uzyskanie odpowiedniego rozkładu pola magne-
tycznego. Uzyskanie i utrzymanie ultraniskich temperatur oraz badanie małych grup atomów
wymaga jak najlepszej izolacji badanych atomów od otoczenia. Dlatego eksperyment prze-
prowadzany jest w wysokiej próżni. Budowa układu próżniowego nie jest przedmiotem tej
pracy, dlatego nie będzie szczegółowo omawiana.

W Rozdziale 2 omówiono zastosowaną metodę stabilizacji laserów do wybranych przejść
między poziomami energetycznymi atomów. Na początku zaprezentowano strukturę nadsub-
telną cezu. Następnie opisano najczęściej wykorzystywane metody stabilizacji częstotliwości
laserów ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanej w układzie spektroskopii nasyceniowej.

Rozdział 3 zawiera opis budowy układów optycznych odpowiadających za chłodzenie ato-
mów wraz ze szczegółami zastosowanych metod oraz uzasadnieniem wyboru częstotliwości,
do których stabilizowane są lasery. Zbudowany układ został przetestowany pod kątem stabil-
ności i poprawności działania.
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Rozdział 2

Stabilizacja laserów

W tej części pracy przedstawiono zastosowaną metodę stabilizacji częstotliwości wiązek
laserowych do wybranych przejść między poziomami struktury nadsubtelnej cezu 133. Zapre-
zentowano również przegląd najczęściej stosowanych metod stabilizacji częstotliwości laserów:
spektroskopię nasyceniową, modulacyjną MTS, polaryzacyjną DAVLL oraz stabilizację czę-
stotliwości lasera przez zasiewanie. Na końcu rozdziału przedstawiono zbudowane układy
do stabilizacji wykorzystywanych w eksperymencie laserów.

Wybór częstotliwości, do których dostrojono wiązki, został omówiony w rozdziale 3.1.

2.1. Struktura nadsubtelna cezu

Jak wspomniano we wstępie, metody chłodzenia atomów, które będą wykorzystywane
w powstającym eksperymencie (chłodzenie w pułapce magneto-optycznej oraz chłodzenie
ramanowskie dRSC), wykorzystują strukturę nadsubtelną atomów cezu. Zostanie ona przed-
stawiona w tym podrozdziale. Na początku zostanie omówiona struktura subtelna. Poziomy
energetyczne struktury subtelnej dalej rozszczepiają się tworząc strukturę nadsubtelną[5].

Struktura subtelna powstaje w wyniku oddziaływania między orbitalnym momentem pę-
du elektronu oraz jego spinem (sprzężenie spin-orbita). W przypadku atomów cezu występuje
sprzężenie LS (Russella-Saundersa). Polega ono na tym, że spiny od poszczególnych elektro-
nów ~si dodają się do siebie wektorowo tworząc wypadkowy spin ~S. Podobnie zachowują się
orbitalne momenty pędu ~li, które tworzą wypadkowy orbitalny moment pędu ~L:

~S =
Z∑
i=1

~si (2.1)

~L =
Z∑
i=1

~li , (2.2)

gdzie Z jest liczbą atomową. Powstałe w ten sposób wektory ~S i ~L dodają się do siebie
tworząc wypadkowy moment pędu ~J .

W przypadku cięższych pierwiastków występuje sprzężenie JJ. Polega ono na tym, że w
pierwszej kolejności sprzęgają się ze sobą spiny i orbitalne momenty pędu od poszczególnych
elektronów tworząc dla każdego elektronu wypadkowy moment pędu ~ji. Następnie ~ji dodają
się do siebie tworząc wypadkowy moment pędu całej chmury ~J . Ten przypadek nie będzie
omawiany, ponieważ nie dotyczy atomów cezu.

Ważną wielkością charakteryzującą elektron krążący wokół jądra atomu jest jego orbitalny
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moment pędu ~l. Jego wartość określona jest wzorem:∣∣∣~l∣∣∣ = h̄
√
l(l + 1) , (2.3)

gdzie l jest poboczną liczbą kwantową.
Składowe |~l| wzdłuż osi kwantyzacji z wynoszą:

lz = mlh̄ , (2.4)

gdzie ml oznacza magnetyczną liczbę kwantową należącą do zbioru {0,±1, · · · ,±l}
Wartość

∣∣∣~L∣∣∣ w sprzężeniu LS wynosi:∣∣∣~L∣∣∣ = h̄
√
L(L+ 1) , (2.5)

gdzie L jest liczbą kwantową, której wartość jest zależna od wzajemnego ustawienia orbi-
talnych momentów pędu elektronów. W przypadku wykorzystywanych przejść cezu L może
przyjmować wartości 0 lub 1.

Liczba L charakteryzuje term. Dla L równego 0, 1, 2, ... term oznacza się literami S, P,
D, ...

Wartość |~si| dla każdego elektronu wynosi:

|~si| =
√
s(s+ 1)h̄ , (2.6)

gdzie przez s oznaczono spinową liczbę kwantową, w przypadku elektronu równą 1/2.
Składowe spinu wzdłuż osi kwantyzacji z w przypadku elektronu przyjmują wartości:

sz = msh̄ (2.7)

ms = ±1
2

, (2.8)

gdziems jest spinową magnetyczną liczbą kwantową (ogólniems ∈ {−s,−s+ 1, · · · , s− 1, s}).
Tak samo jak w przypadku orbitalnego momentu pędu, gdy zachodzi sprzężenie LS cał-

kowity spin chmury elektronowej jest sumą spinów pojedynczych elektronów. Jego wartość
wynosi: ∣∣∣~S∣∣∣ = h̄

√
S(S + 1) , (2.9)

gdzie S jest liczbą kwantową. Podobnie jak w przypadku L, jej wartość zależy od wzajemnego
ustawienia spinów elektronów. Na jej podstawie wyznacza się multipletowość, która w ozna-
czeniu termu atomowego znajduje się w indeksie górnym przed oznaczeniem L.

Całkowity moment pędu chmury elektronowej ~L i całkowity spin ~S dodają się wektorowo,
w wyniku czego powstaje całkowity moment pędu chmury ~J :

~J = ~L+ ~S (2.10)

Wartość
∣∣∣ ~J ∣∣∣ wynosi: ∣∣∣ ~J ∣∣∣ = h̄

√
J(J + 1) , (2.11)

gdzie J jest kolejną liczbą kwantową. Jej wartości zależą od wartości L oraz S:

J ∈ {|L− S|, |L− S|+ 1, · · · , |L+ S| − 1, |L+ S|} (2.12)
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Do oznaczania termów używa się symbolu:

n2S+1LJ , (2.13)

gdzie 2S + 1 to multipletowość, a przez n oznaczono główną liczbę kwantową.
W przypadku cezu stanem podstawowym jest 62S1/2. Stany wzbudzone to 62P1/2 i 62P3/2.

Różnice energii między nimi zostały przedstawione na Rysunku 2.1.
Poziomy struktury subtelnej rozszczepiają się dalej ze względu na oddziaływanie wypad-

kowego momentu pędu elektronów ~J i momentu pędu jądra ~I. Wartość
∣∣∣~I∣∣∣ wynosi:∣∣∣~I∣∣∣ = h̄

√
I(I + 1) . (2.14)

W przypadku cezu liczba kwantowa I jest równa 7/2.
W wyniku oddziaływania ~I z ~J powstaje wypadkowy moment pędu całego układu ~F :

~F = ~J + ~I . (2.15)

Podobnie jak w poprzednich przypadkach:∣∣∣~F ∣∣∣ = h̄
√
F (F + 1) . (2.16)

Liczba F przyjmuje wartości ze zbioru:

F ∈ {|J − I| , |J − I|+ 1, · · · , |J + I| − 1, |J + I|} . (2.17)

Dla stanu podstawowego 62S1/2 oraz dla stanu 62P1/2 F może mieć wartość 3 lub 4.
Dla stanu 62P3/2 może mieć wartość 2, 3, 4 lub 5. Przejścia między stanem 62S1/2 a 62P1/2
tworzą linię D1, a między 62S1/2 a 62P3/2 linię D2.

Dozwolone przejścia optyczne zachodzą między poziomem podstawowym a którymś ze wzbu-
dzonych. Dodatkowo mogą zmienić wartość F o 1 lub pozostawić ją bez zmian. Przejścia nie
spełniające tych warunków nie są możliwe.

Do opisu różnicy energii między poziomami struktury nadsubtelnej wygodnie jest używać
odpowiadającej im częstotliwości wiązki. Energię fotonu można wyrazić przez częstotliwość
wiązki ν zgodnie ze wzorem:

Ef = hν . (2.18)

Wykorzystując powyższą zależność można zamiast podawać wprost różnice energii między
poziomami energetycznymi posługiwać się częstotliwościami absorbowanych lub emitowanych
fotonów. Rysunek 2.1 przedstawia strukturę nadsubtelną cezu wraz z naniesionymi częstotli-
wościami. Rysunek sporządzono na podstawie pracy[6].

Na Rysunku 2.1 zaznaczono przejścia, które będą wykorzystywane w powstającym eks-
perymencie. Przejścia a) i b) będą wykorzystane do chłodzenia i pułapkowania w pułapce
magneto-optycznej, c) i d) do obrazowania atomów, a e) i f) do chłodzenia ramanowskiego.
Wybór przejść zostanie wyjaśniony w następnych rozdziałach.

2.2. Metody stabilizacji laserów

W tym podrozdziale zaprezentowano przegląd najczęściej stosowanych metod stabilizacji
laserów ze szczególnym uwzględnieniem metody wykorzystującej spektroskopię nasyceniową
zastosowanej w zbudowanym układzie. Większość metod stabilizacji częstotliwości lasera (lo-
kowania) polega na uzyskaniu sygnału błędu wykorzystywanego do kontroli lasera.
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Rysunek 2.1: Struktura nadsubtelna cezu z zaznaczonymi wykorzystywanymi w eksperymen-
cie przejściami. Zastosowania wiązek a)-f) opisano w tekście pracy.

2.2.1. Spektroskopia nasyceniowa

Zastosowaną w układzie metodą stabilizacji laserów jest spektroskopia nasyceniowa. Wy-
korzystano dwa komercyjne moduły CoSy firmy Toptica (po jednym na laser) zaopatrzone
w komórkę cezową.

Spektroskopia nasyceniowa polega na selektywnym nasycaniu poszerzonego niejednorod-
nie (na przykład w wyniku efektu Dopplera) przejścia poprzez pompowanie optyczne wiązką
przestrajalnego lasera (w przypadku zastosowania metody do stabilizacji częstotliwości jest
to stabilizowany laser). Wiązka pompująca o częstości ω wpuszczana jest do komórki wzdłuż
jej osi (dla ułatwienia opisu nazwano ją osią z). Atomy wewnątrz komórki wykonują ru-
chy termiczne, w związku z tym odbierana przez nie częstość wiązki laserowej jest inna niż
wysyłana. Jest to spowodowane działaniem efektu Dopplera. Tylko te atomy, których pręd-
kość jest taka, że odbierana przez nie częstość wiązki odpowiada przejściu między poziomami
struktury nadsubtelnej, mogą zaabsorbować foton przechodząc w stan wzbudzony. Przejście
odpowiadające częstości ω0 jest selektywnie nasycane w grupie atomów o prędkościach w osi z
należących do przedziału (vz ±∆vz):

ω − k(vz ±∆vz) = ω0 ± δω , (2.19)

gdzie k jest wartością wektora falowego opisującego wiązkę, a δω szerokością linii wynikającą
z poszerzenia jednorodnego.
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Na poszerzenie jednorodne linii widmowej składają się: poszerzenie naturalne, zderzenio-
we i nasyceniowe, jednak przy niskich ciśnieniach w komórce i małych natężeniach wiązki
laserowej dwa ostatnie można pominąć.

W wyniku absorpcji wiązki pompującej przez atomy, zmienia się rozkład obsadzeń sta-
nów podstawowego i wzbudzonego. W obsadzeniu stanu podstawowego ni(vz) powstaje dziu-
ra, zwana dziurą Bennetta, natomiast w obsadzeniu stanu wzbudzonego nk(vz) pojawia się
pik (i i k numerują odpowiednio poziomy stanów podstawowego i wzbudzonego). Zostało to
przedstawione na Rysunku 2.2a). Skoro w stanie podstawowym jest mniej atomów, nie mogą
one zaabsorbować tyle światła, ile absorbowały przed nasyceniem. W związku z tym zmienia
się współczynnik absorpcji α(ω) wiązki, który jest proporcjonalny do obsadzenia stanu pod-
stawowego. Rysunek 2.2b) przedstawia zależność współczynnika absorpcji oraz obsadzenia
stanu podstawowego od częstości wiązki dla kilku różnych natężeń nasycającego światła.

Szerokość widmowa dziury Bennetta odpowiada szerokości naturalnej (w przybliżeniu

Rysunek 2.2: a) Dziura Bennetta w rozkładzie obsadzeń stanu podstawowego ni(vz) i pik
w rozkładzie obsadzeń stanu wzbudzonego nk(vz) powstałe w wyniku oddziaływania atomów
z wiązką pompującą. b) Zależność rozkładu obsadzeń stanu podstawowego ni(vz) (lewa oś
pionowa) i współczynnika absorpcji α(ω) (prawa oś pionowa) od częstości wiązki widzianej
przez atomy i z-towej składowej prędkości atomów. Linie przerywane odpowiadają sytuacji
dla różnych natężeń wiązki. Wykresy zaadaptowane z książki [7]

niskiego ciśnienia i małego natężenia wiązki pompującej).
Jeżeli wiązka pompująca po przejściu przez komórkę cezową zostanie odbita pod kątem 0o

i przepuszczona przez nią w drugą stronę, wiązka będzie oddziaływać z atomami w taki sam
sposób, tylko tym razem zwrot prędkości oddziałujących atomów jest przeciwny. Wiązka
oddziałuje z atomami, których składowe prędkości w osi z spełniają warunek:

ω + k(vz ±∆vz) = ω0 ± δω . (2.20)
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W wyniku oddziaływania z wiązką pompującą przebiegającą w obie strony, w rozkładzie
obsadzeń powstają dwie dziury Bennetta umieszczone symetrycznie po obu stronach często-
ści przejścia, co przedstawiono na Rysunku 2.3. Jeżeli częstość wiązki laserowej jest równa
częstości przejścia, dziury Bennetta nakładają się na siebie po środku poszerzonego dopple-
rowsko profilu przejścia tworząc dip Lamba, co również przedstawiono na Rysunku 2.3.

Uzyskany profil jest nadal poszerzony dopplerowsko, jednak jest wyraźnie zniekształcony

Rysunek 2.3: Zależność obsadzenia stanu podstawowego od częstości wiązki widzianej przez
atomy oraz prędkości tych atomów w osi z dla wiązki pompującej przepuszczonej w dwie
strony przez komórkę z parami atomów. Linia ciągła odpowiada sytuacji, w której wiąz-
ka pompująca jest odstrojona od przejścia atomowego. Przerywana linia opisuje zależność,
gdy wiązka pompująca ma częstość równą częstości przejścia atomowego. Rysunek zaadap-
towano z książki [7]

ze względu na nasycenie. Dip Lamba jest dużo głębszy niż dziury Bennetta, ponieważ dla tej
częstości wiązki atomy oddziałują z wiązką pompującą przy przejściu w obie strony, co powo-
duje, że zachowują się tak, jakby zostały oświetlone wiązką o dwukrotnie wyższym natężeniu.

Rejestracja widma wymaga przepuszczenia przez badany obszar wiązki sondującej. Jest
ona dużo słabsza od pompującej i pochodzi z tego samego lasera (czyli ma tą samą częstość).
W związku z tym, że wraz z opisaną wcześniej zmianą obsadzeń zmienia się współczynnik
absorpcji wiązki. Można to obserwować badając zmiany natężenia wiązki sondującej.

Do rejestracji widma wygodnie jest podzielić wiązkę sondującą na dwie części i jedną z nich
przesłać przez obszar z wiązką pompującą, a drugą bez niej. Wiązka biegnąca przez obszar
bez pompowania optycznego zawiera tylko profil poszerzony dopplerowsko. Badając różnicę
między uzyskanymi w ten sposób sygnałami można uzyskać sygnał pozbawiony poszerzenia
dopplerowskiego.

W uzyskanym widmie poza przejściami między poziomami energetycznymi występują re-
zonanse krzyżowe (ang. crossover resonance)1. Dla dwóch przejść z tego samego poziomu
stanu podstawowego, ale do różnych poziomów stanu wzbudzonego, przejście krzyżowe wy-
stępuje dla częstości równej średniej arytmetycznej częstości tych przejść:

ω12 =
ω1 + ω2

2
, (2.21)

gdzie ω12 to częstość rezonansu krzyżowego, a ω1 i ω2 to częstości dwóch przejść, między
którymi zachodzi crossover. Dzieje się tak dlatego, że wiązka pompująca biegnąca w jedną
1Przejście krzyżowe z poziomu podstawowego o F=G o częstotliwości między częstotliwościami przejść

z G do stanu wzbudzonego o F=A oraz o F=B oznaczane jest w pracy przez 62S1/2F=G → 62P3/2F=A/B.
Stosowany jest też skrócony zapis, gdy wartość F stanu podstawowego wynika z kontekstu - przejście krzyżowe
oznaczane jest wtedy przez c.o.A/B.
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stronę oddziałuje z atomami powodując ich przejście odpowiadające częstości ω1, natomiast
dla przeciwbieżnej wiązki te atomy wzbudzają się przejściem ω2. W przypadku zbudowanego
układu występowały rezonanse krzyżowe silniejsze od przejść atomowych i to właśnie do nich
stabilizowano częstotliwości laserów.

Rysunek 2.4 przedstawia schemat przykładowego układu do spektroskopii nasyceniowej.
Aby stabilizacja lasera była możliwa, konieczna jest dodatkowa modulacja wiązki son-

Rysunek 2.4: Schemat układu do spektroskopii nasyceniowej zaadaptowany z książki [7]

dującej, w przypadku zbudowanego układu jest ona realizowana przez układ kontrolujący
działanie lasera. Modulacja jest niezbędna do określenia, czy częstotliwość lasera jest wyższa
czy niższa od potrzebnej. Układ wykorzystujący sygnał spektroskopowy do stabilizacji mu-
siałby utrzymywać wartość sygnału na stałym poziomie równym sygnałowi dla maksimum
piku. Gdy częstotliwość oddala się od maksimum, układ musiałby ją zmienić. Jednak reje-
strowany sygnał po obu stronach piku jest na tym samym poziomie. Dlatego układ nie może
rozróżnić między zbyt niską a zbyt wysoką częstotliwością, przez co nie może poprawnie sta-
bilizować lasera.

Sygnał umożliwiający stabilizację uzyskiwany jest za pomocą układu sterującego laserem
działającego jak wzmacniacz typu lock-in. Więcej informacji na temat działania wzmacniacza
typu Lock-in można znaleźć w pracach[8] i [9]. Sygnał przedstawiono na Rysunku 2.5.

Jak widać na Rysunku 2.5, sygnał błędu przypomina pochodną sygnału spektroskopowe-

Rysunek 2.5: Sygnał widoczny podczas stabilizacji lasera. Niebieska linia odpowiada sygna-
łowi spektroskopowemu. Skan ustawiono tak, żeby widoczne było jedno przejście. Zielona
linia odpowiada sygnałowi błędu uzyskanemu przez Lock-in. Na osi poziomej odłożone jest
napięcie podawane na element piezoelektryczny zmieniający częstotliwość wiązki jak opisano
w Rozdziale 3.2. Jego zmiana odpowiada skanowaniu częstotliwości.

go. Układ stabilizujący utrzymuje jego wartość w okolicach zera, dzięki czemu częstotliwość
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wiązki cały czas odpowiada częstotliwości przejścia. Amplituda sygnału błędu dla częstotli-
wości poniżej częstotliwości przejścia ma inny znak niż powyżej. Dzięki temu układ może
rozpoznać, w którą stronę musi zmienić częstotliwość.

2.2.2. Spektroskopia modulacyjna MTS

Spektroskopia modulacyjna MTS (modulation transfer spectroscopy) jest jedną z często
stosowanych metod stabilizacji częstości wiązki laserowej[10]. Wymaga rozdzielenia wiązki
na dwie części. Jedna służy jako wiązka pompująca, druga jako próbkująca. Częstość wiązki
pompującej ω jest modulowana z częstością Ω, co prowadzi do powstania wstęg bocznych
o częstościach ω0±Ω. Wstęgi boczne można zrealizować poprzez przepuszczenie wiązki przez
modulator akustooptyczny lub elektrooptyczny. Częstość wiązki próbkującej wynosi ω0. Wiąz-
ki mają podobne moce.

Obie wiązki są wpuszczane do komórki z parami badanego pierwiastka z przeciwległych
stron komory w taki sposób, żeby się przekrywały. Po przejściu przez komórkę, wiązka prób-
kująca pada na fotodiodę.

Gdy częstość wiązki próbkującej odpowiada przejściu między poziomami struktury nad-
subtelnej (lub przejściu krzyżowemu, ale o nich będzie później), modulacja wiązki pompującej
przenosi się na próbkującą (w wyniku oddziaływania wiązek). Najsilniejsze przenoszenie mo-
dulacji częstości zachodzi dla przejść zamkniętych, ponieważ atomy ze stanu wzbudzonego
dla tych przejść mogą ”spaść” tylko na ten poziom poziom podstawowy, z którego zostały
wzbudzone.

Rysunek 2.6 przedstawia przykładowy układ do MTS opisany w pracy [11].
Jedną z zalet tej metody jest to, że umożliwia wygodną stabilizację do cyklicznych przejść

Rysunek 2.6: Schemat układu do stabilizacji lasera metodą spektroskopii modulacyjnej MTS
zaadaptowany z pracy [11].

struktury nadsubtelnej (będą opisane w Rozdziale 3.1.1). Jednak z powodów omówionych
w dalszej części pracy, w zbudowanym układzie wiązki nie były stabilizowane bezpośrednio
na tych przejściach, więc możliwość stabilizacji do nich nie była kluczowa. Wadą tej metody
są problemy z uzyskaniem wystarczająco silnego sygnału dla pozostałych przejść. Ta meto-
da, podobnie jak spektroskopia nasyceniowa, umożliwia uzyskanie sygnału w postaci pików
dla poszczególnych przejść. Z tego powodu, tak samo jak poprzednio, wymagana jest dodatko-
wa modulacja częstości wiązki w celu uzyskania odpowiedniego sygnału błędu. Ta modulacja
często jest realizowana poprzez dodatkowe modulowanie sygnału kontrolującego modulator
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elektrooptyczny.

2.2.3. Spektroskopia polaryzacyjna DAVLL

Kolejną często wykorzystywaną metodą stabilizacji częstości lasera jest spektroskopia
polaryzacyjna DAVLL (Dichroic atomic vapor laser lock). Wykorzystuje zjawisko kołowego
dichroizmu w parach atomów indukowane przez pole magnetyczne[12].

Metoda DAVLL wymaga tylko jednej wiązki spolaryzowanej liniowo. Wiązka wchodzi
do komórki z parami badanych atomów, która jest umieszczona w polu magnetycznym zgod-
nym z jej kierunkiem.

Polaryzacja liniowa światła jest złożeniem ortogonalnych polaryzacji kołowych σ+ i σ−.
W wyniku oddziaływania z zewnętrznym polem magnetycznym poziomy energetyczne roz-
szczepiają się (efekt Zeemana). Współczynniki absorpcji dla polaryzacji σ+ i σ− są różne
dla różnych podpoziomów. Dla przejść o energii niższej od rezonansu bardziej absorbowana
jest jedna z nich, dla przejść o wyższych energiach druga.

Po przejściu przez komórkę wiązka pada na ćwierćfalówkę ustawioną tak, że zmienia po-
laryzacje kołowe σ+ i σ− na ortogonalne polaryzacje liniowe: poziomą i pionową. Są one
rozdzielane przez beamsplitter i padają na dwie różne fotodiody. Na podstawie mocy obu
składowych można określić, która z polaryzacji jest bardziej absorbowana. Dzięki temu moż-
na uzyskać sygnał błędu do stabilizacji lasera.

Rysunek przedstawia schemat działania DAVLL zaadaptowany z pracy [13].
Jedną z zalet tej metody stabilizacji lasera jest brak konieczności stosowania modulacji

Rysunek 2.7: Schemat stabilizacji lasera metodą DAVLL zaadaptowany z pracy[13].

wiązki (co było konieczne w przypadku opisywanych wcześniej spektroskopii modulacyjnej
i nasyceniowej). Dodatkowo układ jest nieskomplikowany. Jednak problem może stanowić
konieczność bardzo precyzyjnego ustawienia wszystkich elementów układu.

2.2.4. Lokowanie przez zasiewanie

Metoda lokowania przez zasiewanie (injection locking) wymaga użycia już wystabilizowa-
nego lasera zazwyczaj o niższej mocy, niż potrzebna do budowy układu. Jest to tak zwany
laser typu master. Stabilizowany jest laser o wyższej mocy (laser typu slave). Stabilizacja po-
lega na wpuszczaniu wiązki słabszego lasera do ośrodka czynnego mocniejszego (zasiewanie
lasera). Dzięki temu wiązka lasera typu slave ma taką samą częstotliwość i polaryzację jak
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Rysunek 2.8: Moduły do kontroli lasera. Dwa zaznaczone zielonym prostokątem moduły są
wykorzystywane do uzyskania sygnału absorpcyjnego cezu. Trzy moduły na dole po prawej
strony służą do kontroli temperatury i natężenia prądu lasera ECDL, natomiast dwa górne
moduły służą do kontroli wzmacniacza TA. Szczegóły działania lasera ECDL ze wzmacnia-
czem TA omówiono w Rozdziale 3.2

typu master.
Aby stabilizacja częstotliwości lasera przez zasiewanie była wydajna, potrzebne jest do-

pasowanie właściwości przestrzennych wiązki zasiewającej do wnęki lasera zasiewanego. Pro-
cedura dopasowania modowego wiązki do wnęki nie będzie opisywana w tej pracy.

Metoda stabilizacji lasera przez zasiewanie jest często stosowana wtedy, gdy jest do dyspo-
zycji kilka laserów o podobnych właściwościach, jednak żaden nie daje wiązki o wystarczająco
wysokiej mocy do planowanego eksperymentu. Można wtedy wystabilizować jeden z nich inną
metodą (na przykład wykorzystując spektroskopię nasyceniową) a pozostałe lasery zasiewać
częścią wiązki z pierwszego. Wiązki tych laserów będą miały takie same właściwości, co jest
wymagane w wielu eksperymentach.

Metoda stabilizacji przez zasiewanie nie wymaga modulacji wiązki laserowej.

2.3. Układ do stabilizacji częstotliwości lasera

Wiązka wychodząca ze stabilizowanego lasera jest rozdzielona na dwie części. Jedna z nich
jest wykorzystywana do stabilizacji, druga po przejściu przez wzmacniacz TA jest wykorzy-
stywana do budowy właściwego układu chłodzącego lub repompującego, zależnie od lasera.
Dokładniejszy opis działania wykorzystanych laserów ECDL ze wzmacniaczami TA znajduje
się w rozdziale 3.2. W tym rozdziale przedstawiono wykorzystanie wiązek użytych do stabi-
lizacji.

W zbudowanym układzie do uzyskania sygnału błędu do stabilizacji częstotliwości la-
sera wykorzystano komercyjny moduł do spektroskopii nasyceniowej CoSy firmy Toptica
z komórką cezową oraz układ elektroniczny umożliwiający przetworzenie sygnału uzyskane-
go po przejściu wiązki przez pary cezu i kontrolę częstotliwości lasera (napięcie na elemen-
cie piezoelektrycznym ustawiającym siatkę dyfrakcyjną). Rysunek 2.8 przedstawia moduły
do kontroli lasera wykorzystywane do stabilizacji.

Do przesuwania częstotliwości wiązek układy wykorzystują modulatory akustooptyczne.
Dlaczego zmiana częstotliwości jest konieczna wyjaśniono w rozdziale 3.1.1. Zasada działania
modulatorów opiera się na wytworzeniu fali biegnącej o określonej częstotliwości w krysz-
tale, przez który przepuszczana jest wiązka laserowa. Fala jest wytwarzana przez drgający
element piezoelektryczny przylegający do kryształu. Zmieniając częstotliwość drgań piezo-
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elektryka można zmieniać częstotliwość wytwarzanej fali.
Wiązka laserowa odbija się od wytwarzanych w krysztale fal jak od siatki dyfrakcyjnej,

przy czym częstotliwości każdego kolejnego rzędu dyfrakcyjnego są przesunięte o wielokrot-
ność częstotliwości modulatora. W związku z metodą powstawania kolejnych rzędów dyfrak-
cyjnych, kąty między nimi zależą od częstotliwości pracy modulatora.

Problem ze zmianą kąta związaną ze zmianą częstotliwości modulatora można zmniejszyć
przez ustawienie modulatora w układzie podwójnego przejścia[14]. Układ taki został schema-
tycznie przedstawiony na Rysunku 2.9

W idealnym przypadku wiązka laserowa po podwójnym przejściu przez modulator nie

Rysunek 2.9: Schemat modulatora w układzie podwójnego przejścia. Przez f oznaczono czę-
stotliwość modulatora, a przez ω wejściową częstotliwość wiązki laserowej. W tym przypadku
układ został zoptymalizowany na +1 rząd dyfrakcyjny.

powinna zmieniać swojego położenia przy zmianach częstotliwości modulatora. Jednak w rze-
czywistości wiązka nieco się przesuwa, co dokładniej przedstawiono w Rozdziale 2.3.2.

Układ umożliwia otrzymanie widma cezu i wystabilizowanie wchodzącej do modułu wiązki
do częstotliwości odpowiadającej przejściu między poziomami struktury nadsubtelnej. Wiązka
laserowa wchodzi do modułu poprzez światłowód, do którego została sprzęgnięta. Na wyjściu
układ daje sygnał bezdopplerowski. Powstaje on w sposób opisany w Rozdziale 2.2.1. Sygnał
podawany jest do układu elektronicznego do lokowania lasera. Układ przekształca sygnał
spektroskopowy za pomocą wzmacniacza typu lock-in na sygnał błędu do stabilizacji lasera
(Rysunek 2.5).

Rysunek 2.10 przedstawia uzyskane widma przejść z poziomu 62S1/2 F=3 i F=4 do do-
zwolonych poziomów stanu 62P3/2. Przedstawione zostały po dwa przykłady dla każdego
z podpoziomów stanu podstawowego. Rysunki po lewej przedstawiają widma zarejestrowa-
ne dla najwyższej dostępnej mocy wiązki stabilizującej, natomiast rysunki po prawej widma
przy najmniejszej mocy wiązki, dla której udało się uzyskać stabilne lokowanie (odpowiada
to mocom 117 µW i 96 µW dla przejść z poziomów, odpowiednio, F=3 i F=4). Zgodnie z za-
leceniami producenta, moc wiązki wchodzącej do modułu nie powinna przekraczać 1 mW.
W przypadku zbudowanych układów ta moc nie była osiągana. Wszystkie przykłady po-
chodzą ze stabilizacji lasera dostarczającego wiązki chłodzącej. Sprawdzono, że drugi moduł
umożliwia otrzymanie takich samych widm oraz że moc wystarczająca do lokowania w dru-
gim przypadku jest taka sama.

Z powodów opisanych w rozdziale 3.1, wybrane częstotliwości, do których lokowano oba
lasery, nie są równe częstotliwościom przejść. Schematy fragmentów układu, które służą do lo-
kowania laserów przedstawiono na Rysunku 2.11.

Wiązka użyta do stabilizacji lasera dostarczającego wiązki chłodzącej przed wejściem
do modułu przechodzi przez modulator akustooptyczny w konfiguracji z podwójnym przej-
ściem, ustawiony na częstotliwość 84,47 MHz i zoptymalizowany na -1 rzędzie. Ten laser jest
stabilizowany tak, aby częstotliwość wiązki wchodzącej do modułu odpowiadała przejściu
krzyżowemu 62S1/2 F=4 → 62P3/2 F=3/4 (jak widać na Rysunku 2.10, jest to najsilniejsze
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Rysunek 2.10: Widma przejść między poziomami struktury nadsubtelnej cezu: a) mocne
widmo dla przejść z poziomu podstawowego z F3 b) słabe widmo dla przejść z poziomu
podstawowego z F3 c) mocne widmo dla przejść z poziomu podstawowego z F4 d) słabe
widmo dla przejść z poziomu podstawowego z F4. Liczby nad pikami oznaczają wartość F
stanu wzbudzonego, do którego prowadzi przejście. Skrót c.o. przy przejściach oznaczają
przejścia krzyżowe.

przejście z poziomu podstawowego z F=4, dlatego najlepiej nadaje się do uzyskania sygna-
łu błędu do lokowania lasera). Ze względu na sposób lokowania, laser jest wystabilizowany
na częstotliwości o 168,94 MHz wyższej od przejścia 62S1/2 F=4 → 62P3/2 F=3/4.

Wiązka do stabilizacji lasera repompującego przechodzi przez modulator akustooptyczny
ustawiony na pojedyncze przejście zoptymalizowany na częstotliwość 69,36 MHz. Wykorzy-
stywany jest pierwszy rząd. Wiązka wchodząca do modułu stabilizowana jest do przejścia
krzyżowego 62S1/2 F=3 → 62P3/2 F=3/4. W wyniku zastosowania modulatora laser repom-
pujący jest wystabilizowany na częstotliwości o 69,36 MHz niższej od wybranego przejścia.

2.3.1. Odporność stabilizacji na przesłonięcie wiązki

W trakcie działania układu mogą się zdarzyć przypadkowe przesłonięcia wiązek spowodo-
wane na przykład przeciąganiem kabli. W celu sprawdzenia odporności stabilności lokowania
lasera na przesłonięcie wiązki, na drodze wiązki do lokowania lasera chłodzącego ustawio-
no sterowaną elektronicznie przesłonę. Podłączono ją do generatora ustawionego tak, aby
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Rysunek 2.11: Schematy układów do lokowania laserów. a) laser repompujący b) laser chłodzący.

po naciśnięciu przycisku podawał na nią sygnał prostokątny o ustalonym czasie trwania. Gdy 
na przesłonę nie podawano napięcia, była otwarta, a gdy podawano stałe napięcie była 
zamknięta. Podczas testu wiązka była zlokowana do wybranego przejścia (przejście krzyżo-

we 62S1/2 F=3 → 62P3/2 F=3/4). W ten sposób symulowano zasłonięcie wystabilizowanej 
wiązki o ustalonym czasie trwania. Po każdym zamknięciu i ponownym otwarciu przesłony 
sprawdzano, czy laser nadal jest zlokowany. Dla każdego badanego czasu zasłonięcia wiązki 
procedurę powtarzano wielokrotnie. W ten sposób otrzymano prawdopodobieństwa, że wiązka 
będzie nadal zlokowana po zasłonięciu dla różnych czasów. Uzyskaną zależność zaprezento-
wano na Rysunku 2.12.

Test przeprowadzono dla maksymalnej dostępnej mocy wiązki lokującej (0,35 mW). Na 
podstawie jego wyników stwierdzono, że krótkotrwałe (do 1,5 s) zasłonięcie wiązki nie za-graża 
stabilności układu. Jednak już w przypadku zasłonięć trwających od 3 s prawdopodo-bieństwo 
utrzymania żądanej częstotliwości spada poniżej 50%.

2.3.2. Charakterystyka modulatora

Na przykładzie modulatora użytego do stabilizacji zbadano zależność wydajności od czę-
stotliwości w pojedynczym i podwójnym przejściu. Sprawdzono też jak bardzo zmiana położe-
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Rysunek 2.12: Prawdopodobieństwo P(t) utrzymania stabilizacji wiązki w zależności od czasu
zasłonięcia wiązki służącej do lokowania. Pomiar przeprowadzono dla lasera chłodzącego.

nia wiązki po podwójnym przejściu przez modulator wpływa na sprzęgnięcie wiązki do świa-
tłowodu dostarczającego światło lasera do modułu CoSy. Wszystkie wykorzystane modu-
latory pochodzą od tego samego producenta, dlatego założono, że zachowują się podobnie
i zbadano tylko jeden z nich.

Rysunek 2.13 przedstawia zależności wydajności (moc po wyjściu z AOM dzielona przez
moc na wejściu) -1 rzędu po pojedynczym przejściu przez modulator zoptymalizowany na
84,47 MHz od częstotliwości modulatora. Wydajność pierwszego przejścia badano przy mocy
wchodzącej do modulatora równej 4 mW.

Maksymalna wydajność według producenta modulatorów wynosi 80% dla częstotliwo-
ści sterującej AOM 80 MHz. Wydajność uzyskana w układzie dochodzi do 85% Jak widać
na Rysunku 2.13, modulator ustawiony w układzie można przestrajać w zakresie od około
63 MHz do 100 MHz utrzymując wydajność dyfrakcji większą niż 50%.

W podobny sposób zbadano zależność wydajności -1 rzędu w podwójnym przejściu dla te-
go samego modulatora. Rysunek 2.14 przedstawia uzyskaną zależność od częstotliwości. Wy-
dajność podwójnego przejścia badano przy mocy wchodzącej do modulatora równej 4,1 mW.

Maksymalna uzyskana wydajność podwójnego przejścia wynosi 65%. Jest wyższa niż 50%
dla częstotliwości od 73 MHz do 91 MHz.

Wiązkę po podwójnym przejściu przez modulator ustawiony na 84,47 MHz sprzęgnięto
do światłowodu jednomodowego zachowującego polaryzację wykorzystując sprzęgacz Fiber-
Dock (Toptica). Uzyskano sprzęgnięcie 65,5%.

Jak już wspomniano, dla różnych częstotliwości pracy modulatora kąty między zerowym
rzędem a następnymi się różnią. Jednak jeżeli podwójne przejście jest dobrze ustawione,
wiązka dwukrotnie przestrojona dla różnych częstotliwości powinna pozostawać w tym sa-
mym miejscu, dzięki czemu wiązka sprzęgnięta dla jednej częstotliwości powinna nadal dobrze
wchodzić do światłowodu dla innych[14].

Aby sprawdzić jak zachowuje się sprzęgnięcie do światłowodu po podwójnym przejściu
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Rysunek 2.13: Zależność wydajności modulatora zoptymalizowanego na 84,47 MHz dla -
1 rzędu po pojedynczym przejściu od częstotliwości modulatora.

Rysunek 2.14: Zależność wydajności modulatora zoptymalizowanego na 84,47 MHz dla -1
rzędu po podwójnym przejściu od częstotliwości modulatora.

przy przestrajaniu modulatora, dla różnych częstotliwości zmierzono moc po wyjściu ze świa-
tłowodu. Zmierzono także moc wchodzącą do modulatora, co razem z uzyskaną wcześniej
zależnością wydajności od częstotliwości pozwoliło na określenie mocy wchodzącej do świa-
tłowodu dla różnych częstotliwości. Dzieląc wartości mocy po światłowodzie przez uzyskane
wartości mocy przed, uzyskano wartości sprzęgnięcia wiązki dla różnych częstotliwości. Ich za-
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Rysunek 2.15: Zależność sprzęgnięcia wiązki dwukrotnie przechodzącej przez modulator
do światłowodu od częstotliwości AOM.

leżność przedstawiono na Rysunku 2.15.
Na podstawie zależności sprzęgniecia od częstotliwości stwierdzono, że wiązka nie jest cał-

kowicie nieruchoma. Sprzęgnięcie wynosi ponad 50% dla częstotliwości z zakresu od 57 MHz
do 95 MHz. Mimo, że wiązka wyraźnie się przemieszcza, dla wystarczającego zakresu czę-
stotliwości sprzęgniecie do światłowodu pozostaje wystarczające dla pewnego zakresu czę-
stotliwości, co umożliwia zmianę częstotliwości modulatora bez straty możliwości stabilizacji
lasera. Moduł do spektroskopii mimo spadku mocy wchodzącej do niego wiązki, nadal otrzy-
muje jej na tyle dużo, że zwracany sygnał nadaje się do stabilizacji lasera.
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Rozdział 3

Układ laserowy

W tym rozdziale omówiono wybrane metody chłodzenia atomów oraz uzasadniono wybór
częstotliwości wiązek dostarczanych przez układ. Wyjaśniono także zasadę działania wyko-
rzystanych laserów ECDL ze wzmacniaczem typu TA.

Ten rozdział zawiera także opis zbudowanego układu oraz charakteryzację jego działania.

3.1. Wybór wiązek

W tym podrozdziale omówiono metody chłodzenia i pułapkowania atomów, do których
będzie wykorzystany zbudowany układ. Uzasadniono także wybrane częstotliwości wiązek.

3.1.1. Pułapka magneto-optyczna

Pierwszym etapem chłodzenia atomów, a zarazem metodą pułapkowania atomów jest
wykorzystanie pułapki magneto-optycznej (MOT). W tym podrozdziale opisano zasadę dzia-
łania MOT.

Mechanizm działania pułapki magneto-optycznej opiera się na zjawiskach absorpcji i emi-
sji spontanicznej. Zgodnie z zasadą zachowania pędu atomowi absorbującemu foton zostaje
przekazany jego pęd. Rysunek 3.1 przedstawia schemat przekazania pędu atomowi przez fo-
ton. Przez ~pat oznaczono składową pędu atomu w kierunku wiązki, a przez ~pf pęd fotonu.
W wyniku absorpcji atom przechodzi w stan wzbudzony i przejmuje pęd fotonu.

W wyniku absorpcji pęd fotonu w kierunku wiązki zmienia się z ~pat na ~pat − ~pf. Pole

Rysunek 3.1: Schemat zmiany pędu fotonu w wyniku absorpcji.

magnetyczne oraz wiązki laserowe są ustawione w taki sposób, że absorbują atomy porusza-
jące się w kierunku, z którego leci wiązka, jak pokazano na Rysunku 3.1. W wyniku zdarzenia
wartość pędu atomu w tym kierunku maleje:

| ~pat| < | ~pat + ~pf| .
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Atom w stanie wzbudzonym spontanicznie wyemituje foton przechodząc w stan podstawo-
wy. Zgodnie z zasadą zachowania pędu, w wyniku emisji pęd fotonu w kierunku przeciwnym
do kierunku ruchu wyemitowanego fotonu wzrasta o wartość pędu fotonu. Emisja spontanicz-
na odbywa się w losowym kierunku, dlatego po wielu zdarzeniach polegających na absorpcji
i emisji spontanicznej, pęd atomu uzyskany w wyniku emisji uśrednia się do zera. W związku
z tym atom efektywnie zwalnia w kierunku wiązki laserowej, czyli jest chłodzony (tempera-
tura atomów jest związana z ich ruchem).

W budowanym eksperymencie do chłodzenia atomów będą wykorzystywane dwie przekry-
te ze sobą wiązki: chłodząca i repompująca (do czego dokładnie jest wykorzystywana wiązka
repompująca zostanie wyjaśnione w dalszej części tego rozdziału) podzielone na 3 części. Ato-
my oświetlana są w sposób schematycznie zilustrowany na Rysunku 3.2.

Poza wiązkami laserowymi do stworzenia pułapki magneto-optycznej niezbędny jest od-

Rysunek 3.2: Schemat wprowadzenia wiązek laserowych do układu. Chłodzone atomy znaj-
dują się w przecięciu wiązek.

powiedni rozkład pola magnetycznego. W wyniku efektu Zeemana pole magnetyczne rozsz-
czepia i przesuwa poziomy energetyczne struktury nadsubtelnej. Dla stanu 62P3/2 poziomy
struktury nadsubtelnej rozszczepiają się na 4 podpoziomy w obecności słabego pola ma-
gnetycznego. Te podpoziomy różnią się magnetyczną liczbą kwantową mJ , która w przy-
padku podpoziomów stanu 62P3/2F5 oraz dla 62P3/2F4 może przyjmować wartości ze zbio-

ru
{
±32 ,±

1
2

}
. Zależnie od polaryzacji wiązki laserowej możliwe są wzbudzenia do różnych

podpoziomów. Polaryzacja σ+ wzbudza przejścia do poziomów o ∆mJ > 0, natomiast σ−

do poziomów o ∆mJ < 0. Wiązka wchodząca do układu ma polaryzację kołową (wszyst-
ko jedno, w którą stronę), następnie przechodzi przez ćwierćfalówkę, odbija się od lustra
i ponownie przechodzi przez ćwierćfalówkę zmieniając polaryzację kołową na ortogonalną
do początkowej (tj. na przykład dla wejściowej σ+ na σ−). Ponownie przechodzi przez pułap-
kę magneto-optyczną oddziałując z atomami po przeciwnej stronie. Odpowiedni rozkład pola
magnetycznego jest zapewniany przez cewki ustawione w konfiguracji antyhelmholtzowskiej.
Przedstawiono go schematycznie na Rysunku 3.3, który obrazuje również zmianę przesunięcia
energii poziomów rozszczepionych ze względu na efekt Zeemana (rysunek przedstawia roz-
kład pola magnetycznego wzdłuż kierunku jednej z wiązek). Przedstawiony tam schemat jest
uproszczony i zakłada, że rozpatrywany poziom stanu wzbudzonego rozszczepia się na trzy
podpoziomy z magnetycznymi liczbami kwantowymi równymi odpowiednio -1, 0 i 1.

W miejscach na Rysunku 3.3, w których energie odpowiadające rozszczepionym pozio-
mom z różnymi magnetycznymi liczbami kwantowymi odpowiadają energiom fotonów wiązki
widzianych przez atomy (przecięcia linii przerywanej z ukośnymi ciągłymi na Rysunku 3.3),
zachodziłaby absorpcja, gdyby nie przesunięcie ze względu na efekt Dopplera. W rzeczywi-
stości absorpcja zachodzi w okolicach tych miejsc, zależnie od prędkości atomów. Jak widać
na Rysunku 3.3, oddziaływanie atomów z wiązkami jest zależne od ich położenia w przestrze-
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Rysunek 3.3: Rozkład pola magnetycznego w pułapce magneto-optycznej wzdłuż kierun-
ku jednej z wiązek. Przerywaną linią zaznaczono częstotliwość wiązki laserowej (w energii
fotonu), którą widzą atomy. Przez δ oznaczono odstrojenie zastosowanej wiązki laserowej
od przejścia atomowego. Ukośne linie ciągłe przedstawiają przesunięcie energii podpoziomów
powstałych w wyniku rozszczepienia zeemanowskiego. Rysunek zaadaptowano z książki[15]

ni. Dlatego można w ten sposób pułapkować atomy.
Dzięki zastosowaniu odpowiedniego rozkładu pola magnetycznego możliwe jest zmienianie

objętości pułapki. Także odstrojenie wiązki laserowej w dół od przejścia atomowego o 10 MHz
umożliwia manipulowanie jej objętością (wartość odstrojenia nie musi być dokładnie rów-
na 10 MHz, od tego zależy wielkość pułapki). Odstrojenie wiązki uwzględniono na Rysun-
ku 3.3 - jest to przesunięcie przerywanej linii o δ od linii ciągłej odpowiadającej Me = 0,
która odpowiada wiązce mającej energię odpowiadającą przejściu bez przesunięcia.

Do stworzenia pułapki magneto-optycznej wykorzystywane będą wiązki odstrojone o
10 MHz poniżej przejść 62S1/2F4→62P3/2F5 jako wiązka chłodząca oraz 62S1/2F3→62P3/2F4
jako repompująca.

Zadaniem wiązki chłodzącej jest opisane powyżej wzbudzanie atomów. Wybrano przej-
ście F4→F5, ponieważ jest to tak zwane przejście zamknięte. Ze względu na reguły wyboru
dla przejść optycznych, wartość F może się zmienić tylko o ±1 lub pozostać bez zmian.
Z tego powodu atom z poziomu wzbudzonego z F=5 może spaść tylko na poziom z F=4
(Rysunek 2.1). Dlatego chłodzone atomy będą znajdowały się na mniejszej liczbie poziomów
i do chłodzenia potrzebnych będzie mniej wiązek.

Wiązka repompująca jest konieczna ze względu na to, że podczas wzbudzania atomu
na przejściu 62S1/2F4→62P3/2F5 z pewnym prawdopodobieństwem[6] można wzbudzić atom
do stanu 62P3/2F4, zamiast do 62P3/2F5. Tak wzbudzone atomy mogą przejść do stanu pod-
stawowego 62S1/2F3. Bez wiązki wzbudzającej atomy ze stanu z F=3, po wielu absorpcjach
i emisjach wszystkie atomy znalazłyby się w tym stanie. Wzbudzając atomy ze stanu 62S1/2F3
do 62P3/2F4 rozwiązuje się ten problem. W przypadku cezu 133 prawdopodobieństwo wzbu-
dzenia atomów wiązką chłodzącą do stanu 62P3/2F4 jest dość niskie, dlatego wiązka repom-
pująca może mieć dużo niższą moc niż chłodząca.

Dolne ograniczenie na temperaturę atomów wynika z ograniczenia dopplerowskiego (tem-
peratura Dopplera). Jest ona związana z odrzutem atomów podczas emisji spontanicznej.
Jak opisano na początku podrozdziału, emisja spontaniczna zachodzi izotropowo. Po emisji
atom zyskuje pęd w losowym kierunku o wartości równej wartości pędu wyemitowanego fo-
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tonu. Ze względu na losowość kierunku, uzyskana po wielu absorpcjach i emisjach prędkość
atomu uśrednia się do 0. Jednak energia kinetyczna atomu zależy od kwadratu prędkości,
a on po uśrednieniu ma wartość różną od zera. Temperatura Dopplera zależy od szerokości
naturalnej γ linii przejścia wykorzystywanej do chłodzenia i wynosi[15]

TD =
h̄γ

2kB
. (3.1)

Temperatura Dopplera jest typowo rzędu setek µK.

3.1.2. Chłodzenie ramanowskie (dRSC)

Ze względu na opisane powyżej ograniczenia metody chłodzenia atomów w pułapce magne-
to-optycznej, do dalszego chłodzenia atomów zastosowano metodę chłodzenia ramanowskiego
dRSC (degenerate Raman Sideband Cooling)[2].

Chłodzenie ramanowskie wykorzystuje proces Ramana umożliwiający zmianę poziomu
energetycznego w obrębie jednego poziomu struktury subtelnej lub nadsubtelnej. Nie są to jed-
nak bezpośrednie przejścia optyczne (coś takiego nie spełniałoby reguł wyboru dla przejść
optycznych - poziom struktury subtelnej musi się zmienić). W dwufotonowym procesie Rama-
na wykorzystywane są dwie wiązki. Pierwsza wzbudza atom, druga powoduje emisję wymu-
szoną powodując powrót atomu do stanu podstawowego. Na przykład, jeżeli atom będzie się
znajdował początkowo w stanie 62S1/2F3 i zostanie wzbudzony odpowiednią wiązką do stanu
62P3/2F2 (może być też inny stan wzbudzony), a następnie zostanie wymuszona na nim emi-
sja wiązką odpowiadającą przejściu między 62S1/2F4 a 62P3/2F2, atom znajdzie się w stanie
62S1/2F4.

W przypadku chłodzenia ramanowskiego celem jest zmiana poziomu wibracyjnego ato-
mów na najniższy, co wiąże się z obniżeniem ich temperatury. Liczbę kwantową związaną
z poziomem wibracyjnym oznaczono przez v. Najniższy poziom wibracyjny ma v równą 0.
Przed przystąpieniem do samego chłodzenia, atomy wstępnie schłodzone i spułapkowane
w MOT przenosi się do stanu 62S1/2F3. Można to osiągnąć po prostu wyłączając wiązkę
repompującą do MOT zostawiając działającą chłodzącą. Jak opisano w podrozdziale 3.1.1,
bez wiązki repompującej po pewnym czasie większość atomów zostanie przeniesiona do sta-
nu 62S1/2F3. Po pewnym czasie można wyłączyć wiązkę chłodzącą oraz pole magnetyczne
tworzące MOT. Następnie atomy umieszcza się w wytworzonej sieci optycznej zestrojonej
tak, aby wytworzone potencjały optyczne miały kształt pułapki harmonicznej o energiach
własnych:

En = h̄ω

(
n+

1
2

)
, (3.2)

gdzie przez ω oznaczono częstość pułapki. Atomy są pułapkowane w jej minimach typowo
obsadzając wiele poziomów wibracyjnych, tym więcej, im wyższa jest temperatura atomów
przed spułapkowaniem ich w sieci.

Ważnym elementem chłodzenia ramanowskiego jest odpowiednio dobrane pole magne-
tyczne. Powodowane przez nie rozszczepienia poziomu 62S1/2F3 muszą być równe różnicom
między poziomami pułapki harmonicznej (h̄ω). Rysunek 3.4 przedstawia schemat atomów
w sieci optycznej oraz chłodzenia ramanowskiego.

Przedstawiony na Rysunku 3.4 schemat chłodzenia ramanowskiego dotyczy 133Cs. Przez
mF oznaczono liczbę kwantową związaną z całkowitym momentem pędu układu oznaczane-
go w pracy przez F (został opisany w rozdziale 2.1). Wartości mF należą do zbioru { −F ,
−F + 1, · · · , F − 1, F }. Bez obecności zewnętrznego pola magnetycznego poziomy te są
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Rysunek 3.4: Schemat chłodzenia ramanowskiego w sieci optycznej. Opis zaznaczonych przejść
znajduje się w tekście pracy. Rysunek zaadaptowano z pracy [16]

zdegenerowane. Efekt Zeemana polega na zniesieniu tej degeneracji w obecności słabego pola
magnetycznego. Różnica między sąsiednimi podpoziomami uzyskanymi w wyniku rozszcze-
pienia poziomów struktury nadsubtelnej zależy liniowo od indukcji pola magnetycznego:

∆E = gFµBB , (3.3)

gdzie przez B oznaczono indukcję pola magnetycznego, przez µB magneton Bohra, a przez gF
oznaczono czynnik Landego charakterystyczny dla rozszczepionego poziomu struktury nad-
subtelnej wynoszący w przybliżeniu[6]:

gF '
F (F + 1)− I(I + 1) + J(J + 1)

2F (F + 1)

(
1 +

J(J + 1) + S(S + 1)− L(L+ 1)
2J(J + 1)

)
. (3.4)

Zniesienie degeneracji ze względu na mF jest widoczne na Rysunku 3.4 jako różnica mię-
dzy dolnymi poziomami parabol dla różnych mF .

Przez ∆Ez oznaczono przesunięcie poziomów spowodowane efektem Zeemana, a przez
∆ELS różnicę między dnem pułapki harmonicznej a jego stanem podstawowym. Jak widać
na Rysunku 3.4, przesunięcie poziomów ze względu na efekt Zeemana jest równe różnicy mię-
dzy poziomami pułapki.

Strzałkami w kształcie łuków oznaczono przejścia ramanowskie. Jak widać na Rysun-
ku 3.4, przejścia te nie są związane ze zmianą energii atomu (chodzi o zmianę energii po cał-
kowitym procesie Ramana). Dlatego obie wiązki potrzebne do przejścia ramanowskiego mają
tę samą częstotliwość.

Chłodzenie ramanowskie często przeprowadzane jest w reżimie Lamba-Dicke’go, co zna-
czy, że atomy są bardzo mocno związane w sieci. Umożliwia to ograniczenie podgrzewania
atomów ze względu na odrzut przez emitowane fotony. Nie da się tego wyeliminować, jed-
nak odpowiednio skonstruowana sieć optyczna pozwala na zmniejszenie efektu. Taka pułapka
ma także wpływ na zachodzenie chłodzenia ramanowskiego omówiony poniżej.

Jak już wspomniano, poziomy wibracyjne atomów są związane z zajmowanymi przez nie
poziomami w pułapce harmonicznej. Przejście ramanowskie zmienia wartości mF i v na o 1
mniejsze. Dzięki temu po pewnej liczbie takich przejść zależnej od początkowego stanu wi-
bracyjnego (w przypadku przykładu z Rysunku 3.4 po dwóch przejściach) atom uzyskuje
wartość v równą 0, czyli jest w najniższym stanie wibracyjnym.

Do chłodzenia ramanowskiego potrzebna jest wiązka pompująca o polaryzacji σ+, która
wzbudza atomy ze stanu podstawowego o F=3, mF i v do stanu wzbudzonego o F=2, mF+1
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(ze względu na polaryzację wiązki) i v. Po tym następuje emisja spontaniczna i przejście
atomu do stanu podstawowego. W reżimie Lamba-Dicke’go wartość v podczas pompowania
optycznego się nie zmienia. Preferowane jest przemieszczenie populacji atomów do stanów
podstawowych |F=3, mF=2, v=0〉 oraz |F=3,mF=3,v=0 lub 1〉.

Atomy w stanie |F=3,mF=3,v=0〉 znajdują się już w stanie docelowym (najniższy stan wi-
bracyjny, polaryzacja spinowa taka, jaką chcemy uzyskać). Atomy w stanie |F=3,mF=3,v= 1〉
podlegają dalszemu chłodzeniu ramanowskiemu. Natomiast te w stanie |F=3,mF=2,v=0〉 nie
mogą zmienić stanu przez przejście Ramana, ponieważ znajdują się już w najniższym stanie
wibracyjnym. Nie mogą również zostać przeniesione do stanu wzbudzonego o F=2 za pomocą
wiązki pompującej o polaryzacji σ+, ponieważ w tym stanie możliwe wartości mF należą
do zbioru {−2;−1; 0; 1; 2}, a wiązka o polaryzacji σ+ ze stanu podstawowego o mF=2 mo-
że przenieść atom tylko do stanu wzbudzonego o mF=3. Dlatego potrzebna jest dodatkowa
wiązka pompująca o polaryzacji π, która nie zmienia wartości mF . Wiązka ta ma mniejszą
moc niż ta o polaryzacji σ+. Dzięki jej wykorzystaniu atomy nie będą się gromadzić w stanie
|F=3,mF=2,v=0〉.

W wyniku emisji spontanicznej część atomów może przejść do stanu podstawowego o F=4.
Gdyby układ wykorzystywał tylko opisane powyżej wiązki, te atomy przestałyby brać udział
w chłodzeniu. Co więcej po pewnym czasie wszystkie atomy znalazłyby się w stanie podsta-
wowym o F=4. Dlatego poza wiązkami pompującymi potrzebna jest wiązka repompująca,
która przenosi atomy ze stanu podstawowego o F=4 do takiego wzbudzonego, żeby mogły
powrócić do stanu z F=3. Do tego można wybrać dwa różne przejścia: 62S1/2F4→62P3/2F=3
62S1/2F4→62P3/2F=4. W przypadku zbudowanego układu jako przejście repompujące wyko-
rzystano 62S1/2F4→62P3/2F=4. W przypadku wiązki repompującej polaryzacja nie ma ta-
kiego znaczenia jak dla wiązki pompującej.

Zastosowana metoda powoduje, że na koniec większość atomów znajduje się w stanie
|F=3,mF=3,v=0〉. Są w najniższym stanie wibracyjnym, a do tego są spolaryzowane spi-
nowo. Ograniczeniem tej metody chłodzenia atomów jest ich odrzut spowodowany emisją
spontaniczną fotonu. Chłodzenie ramanowskie umożliwia osiągnięcie temperatur rzędu kil-
kuset nK, czyli znacznie niższych niż limit Dopplera ograniczający chłodzenie w MOT (setki
µK).

3.1.3. Obrazowanie atomów

Poza chłodzeniem atomów zbudowany układ umożliwia ich obrazowanie. Wykorzystuje
do tego te same wiązki, które tworzą pułapkę magneto-optyczną (do obrazowania przejście
62S1/2F4→62P3/2F5 oraz 62S1/2F3→62P3/2F4 jako wiązka repompująca), z tą różnicą, że nie
są odstrojone od przejść atomowych i są poprowadzone tak, że wchodzą do komory próżnio-
wej tylko z jednego kierunku, oddziałują z chmurą atomów i padają na kamerę rejestrującą
obraz.

Przepuszczenie wiązki laserowej dostrojonej do przejścia atomowego przez chmurę powo-
duje absorpcję fotonów przez atomy. W zależności od liczby atomów na drodze wiązki, która
zależy od ich gęstości, liczba absorbowanych się zmienia. Jeżeli wiązka napotyka dużą liczbę
atomów, jest bardziej osłabiana. Badając jej natężenie po przejściu przez chmurę i znając je
przed oddziaływaniem z atomami można określić ich gęstość.

Ta metoda obrazowania atomów poza wiązką obrazującą wymaga zastosowania słabszej
wiazki repompującej. Tak samo, jak w przypadku chłodzenia atomów w MOT, wiązka ob-
razująca może wzbudzić przejście pozarezonansowe do stanu 62S1/2F4→62P3/2F4 zamiast
do 62S1/2F4→62P3/2F5. Wtedy atomy mogą przejść do stanu 62S1/2F3→62P3/2F3 i bez
wiązki repompującej nie można by ich było dalej obserwować, ponieważ nie absorbowały-
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by fotonów wiązki obrazującej.

3.2. Laser ECDL+TA

Do zbudowania układu wykorzystano dwa lasery diodowe ECDL (External-cavity diode
laser) z TA (Tapered Amplifier) firmy Toptica (DLC TA pro DFB 852) działające na długo-
ściach fali w okolicach 852 nm, czyli odpowiadających przejściom w ramach linii D2 cezu.

Ze względu na to, że diody laserowe same w sobie mają dość dużą szerokość linii spek-
tralnej (rzędu kilkudziesięciu MHz), a do chłodzenia atomów potrzebne są wiązki o dobrze
określonej częstotliwości (widać to w opisie metod chłodzenia z poprzedniego podrozdziału),
sama dioda laserowa nie może zostać użyta jako źródło wiązki laserowej w układzie. Zastoso-
wanie zewnętrznej wnęki rezonansowej umożliwia zwężenie linii spektralnych wychodzących
z układu wiązek do wartości poniżej 1 MHz, co nadaje się do chłodzenia.

Laser ECDL składa się z diody laserowej i zewnętrznej wnęki rezonansowej tworzonej
przez siatkę dyfrakcyjną. Są dwie popularne metody tworzenia takiej wnęki: konfiguracja
Littrowa oraz konfiguracja Littmana-Metcalfa.

Rysunek 3.5 przedstawia schemat konfiguracji Littmana-Metcalfa zaadaptowany z pracy[17].
Źródłem światła jest dioda laserowa. W przypadku konfiguracji Littmana-Metcalfa pada

Rysunek 3.5: Schemat konfiguracji Littmana-Metcalfa zaadaptowany z pracy[17]

na siatkę dyfrakcyjną pod kątem bliskim 90o. Część wiązki odbija się od siatki jak od lustra
i opuszcza układ jako gotowa do użytku wiązka wyjściowa. Układ jest zbudowany tak, że
pierwszy rząd dyfrakcyjny odbity od siatki pada na lustro zamontowane na elemencie pie-
zoelektrycznym. Możliwa jest zmiana kąta nachylenia lustra oraz jego odległości od siatki.
Światło odbite od lustra wraca po tej samej drodze i ponownie pada na diodę laserową. Po-
woduje to emisję wymuszoną fotonów w ośrodku czynnym diody laserowej. Ze względu to, że
w zewnętrznej wnęce odbijane częstotliwości muszą spełniać warunki brzegowe, tylko niektóre
z padających na siatkę częstotliwości będą powielane w ośrodku czynnym diody. Powielane
częstotliwości tworzą mody wnęki. Częstotliwość wiązki laserowej można zmieniać poprzez
zmianę kąta nachylenia i odległości lustra od siatki. Zaletą tej konfiguracji jest to, że wiązka
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wyjściowa nie zmienia swojego położenia podczas przestrajania lasera.
Drugą możliwością jest ustawienie siatki i diody laserowej w konfiguracji Littrowa. Jej

schemat przedstawiono na Rysunku 3.6.
W konfiguracji Littrowa siatka dyfrakcyjna ustawiona jest pod mniejszym kątem do pa-

Rysunek 3.6: Schemat konfiguracji Littrowa zaadaptowany z pracy[17].

dającej wiązki, niż w przypadku konfiguracji Littmana-Metcalfa. Układ ustawiony jest tak,
że pierwszy rząd odbity przez siatkę pada z powrotem na diodę laserową powodując emi-
sję wymuszoną fotonów o takich samych właściwościach, jak odbite w pierwszym rzędzie
(podobnie jak w przypadku konfiguracji Littmana-Metcalfa). Tym razem strojenie odbywa
się przez zmianę kąta nachylenia oraz odległości siatki od diody. Wadą tego ustawienia jest
to, że podczas strojenia lasera zmienia się kąt wiązki wyjściowej. Można to poprawić przez
umieszczenie na tym samym uchwycie, na którym znajduje się siatka.

W przypadku zastosowanych laserów ECDL układ jest ustawiony w konfiguracji Littro-
wa.

Wiązka wychodząca z układu ECDL jest rozdzielana na dwie części. Jedna z nich jest
wyprowadzona z obudowy lasera i wykorzystana do stabilizacji częstotliwości lasera do wy-
branych przejść struktury nadsubtelnej w sposób opisany w rozdziale 2. Druga wiązka jest
wzmacniana za pomocą zamontowanego w obudowie lasera wzmacniacza optycznego TA (Ta-
pered Amplifier).

Wzmacniacz optyczny typu TA składa się z ośrodka czynnego będącego diodą półprzewod-
nikową. Dioda jest wycięta w kształt graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego,
przy czym złącze diody jest równoległe do podstaw. Wiązka laserowa wchodzi do wzmacnia-
cza w taki sposób, że jest prostopadła do dwóch ścian graniastosłupa i równoległa do jego
podstaw. Wchodzi przez krótszą z równoległych ścian. Jak już wspomniano, wzmacniacz sta-
nowi dioda półprzewodnikowa pompowana poprzez przepływ prądu. Fotony wiązki powodują
emisję wymuszoną w ośrodku czynnym, przez co są powielane w procesie lawinowym (tak
wzmacniane fotony tworzą coś na kształt stożka, stąd nazwa wzmacniacza). W przypadku
wzmacniacza ściany odbijają jak najmniej światła, inaczej niż w przypadku diody laserowej.
Po opuszczeniu wzmacniacza wiązka przechodzi przez filtr zapobiegający powrotowi przypad-
kowo odbitej przez któryś element układu wiązki. Następnie wiązka jest ponownie kolimowana
i opuszcza obudowę lasera. Jest gotowa do wykorzystania do budowy układu laserowego za-
projektowanego przez użytkownika.
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3.3. Budowa układu laserowego

Wiązka wychodząca z lasera chłodzącego ma moc w okolicach 800 mW, natomiast ta
z lasera repompującego 830 mW.

Rysunek 3.7 przedstawia kształt wiązki laserowej po wyjściu ze wzmacniacza dla obu wy-
korzystanych laserów.

Jak widać na Rysunku 3.7, kształt żadnej z wiązek nie jest gaussowski i nie nadaje się

Rysunek 3.7: Kształt wiązki laserowej po opuszczeniu wzmacniacza TA a) dla lasera repompu-
jącego, odległość ok. 93 cm od wyjścia z obudowy lasera b) dla lasera chłodzącego, odległość
ok. 103 cm od wyjścia z obudowy lasera. Zdjęcia wykonano za pomocą kamery CCD.

do budowy układu (w szczególności do wprowadzenia do modulatora akustooptycznego). Poza
nieodpowiednim kształtem przekroju wiązki, zaobserwowano jej rozszerzanie, co również jest
niewygodne. Z tego powodu zdecydowano się na sprzęgnięcie wiązki do światłowodu jednomo-
dowego zachowującego polaryzację przed wykorzystaniem jej do budowy układu. Komercyjne
układy laserowe wykorzystane do eksperymentu dają możliwość przymocowania sprzęgacza
FiberDock (Toptica) bezpośrednio do obudowy, co zrobiono. W przypadku lasera chłodzące-
go uzyskano sprzęgnięcie około 40%, natomiast w przypadku repompującego 57,8%. Wiązka
lasera chłodzącego po wyjściu ze światłowodu ma moc 320 mW, natomiast repompującego
480 mW. Jak widać, dostępna moc dla układu repompującego jest większa niż dla układu
chłodzącego, a jak wynika z wcześniejszego opisu potrzebnych wiązek (Rozdział 3.1), do chło-
dzenia atomów potrzeba większej mocy niż do repompowania. Z tego powodu albo zostaną
przeprowadzone dodatkowe próby poprawienia sprzęgnięcia, albo lasery zostaną zamienione
miejscami. Zamiana laserów nie będzie wymagać przebudowy zbudowanych układów, a jedy-
nie ich wyjustowania.

Po wyjściu ze światłowodu i kolimacji wiązki wykorzystane do budowy układów chłodzą-
cego i repompującego mają kształt gaussowski. Dodatkowo mają takie średnice, że nie po-
trzeba ich zwężać przed wpuszczeniem do modulatorów. Dzięki początkowemu sprzęgnięciu
przepuszczanie wiązek przez modulatory akustooptyczne oraz późniejsze sprzęganie do świa-
tłowodów jednomodowych było dużo łatwiejsze. Brak konieczności poprawiania kształtu wią-
zek umożliwił zaoszczędzenie miejsca, co w przypadku zbudowanych układów miało duże
znaczenie. Układy do chłodzenia i repompowania zbudowano na oddzielnych metalowych
płytach, które można przenosić nie niszcząc układów. Płyty mają wymiary 30 cm na 60 cm,
czyli są dość małe. Z tego powodu możliwość zaoszczędzenia miejsca jest ważna.
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Rysunek 3.8 przedstawia schematy i zdjęcia zbudowanych układów laserowych do chło-
dzenia i pułapkowania atomów cezu. Części układów odpowiedzialne za stabilizację laserów
nie zostały tu uwzględnione, ponieważ zostały opisane w rozdziale 2.3.

Kolejnym problemem, jaki pojawił się po ustawieniu kolimatora wyprowadzającego wiąz-
kę ze światłowodu, płytki półfalowej oraz beamsplittera, była polaryzacja wiązki. Okazało się,
że mierzona po przejściu przez beamsplitter moc wiązki bardzo fluktuuje, czego nie obserwo-
wano w aż takim stopniu przed nim. Jest to związane z budową światłowodów zachowujących
polaryzację. Nie będzie to dokładnie omawiane w tej pracy, jednak najważniejszą rzeczą jest
to, że światłowody te mają dwie osie. Aby polaryzacja liniowa była zachowana, wiązkę trzeba
wpuścić do światłowodu tak, żeby jej polaryzacja dokładnie pokrywała się z jedną z nich.
W przeciwnym razie, wychodząca ze światłowodu polaryzacja jest eliptyczna, jak w przypad-
ku zbudowanego układu. Objawia się to fluktuacjami mocy po przejściu przez beamsplitter,
ponieważ składowa pozioma i pionowa polaryzacji wiązki ulegają zmianie w czasie. Udało
się znacznie zredukować ten efekt poprzez zmianę ustawień przymocowanego do obudowy
lasera sprzęgacza jednak, problem nadal istnieje. Przy samej budowie układu opisane fluk-
tuacje były uciążliwe ze względu na spowodowane nimi problemy z optymalizacją ustawień
elementów, jednak nie uniemożliwiały budowy. Jako że układ zbudowano na płytach, które
będą przenoszone w inne miejsce laboratorium, dokładna optymalizacja elementów i tak nie
miałaby sensu (układ rozjustuje się podczas przenoszenia, co nie jest problemem, ponieważ ju-
stowanie układu będzie dość proste). W związku z tym na razie nie przejmowano się za bardzo
fluktuacjami. W przyszłości można będzie ten problem rozwiązać poprzez wstawienie płytki
półfalowej wewnątrz obudowy lasera i obrócenie jej tak, żeby polaryzacja wchodzącej do świa-
tłowodu wiązki była wzdłuż jego osi. Przekręcanie płytki półfalowej jest znacznie prostsze
i bardziej precyzyjne niż zmiana ustawień sprzęgacza. Sprawdzono, że wewnątrz obudowy
lasera jest miejsce na wstawienie półfalówki.

3.4. Charakteryzacja pracy układu

Po zbudowaniu układu zbadano niektóre z jego właściwości: jednomodowość wzdłużną,
przesunięcie sygnału spektroskopowego między wyjściem ze wzmacniacza TA a sygnałem uży-
tym do stabilizacji lasera oraz dudnienia między laserami wystabilizowanymi do tego samego
przejścia atomowego. Poniżej opisano, dlaczego badano te właściwości układu, w jaki sposób
to zrobiono oraz przedstawiono wyniki.

3.4.1. Jednomodowość wzdłużna

Jednomodowość wzdłużna lasera polega na emitowaniu przez laser wiązki o jednej długo-
ści fali. W przypadku budowanych układów ważne jest, żeby laser pracował właśnie z taką
jednomodowością, ponieważ potrzebne są dobrze określone częstotliwości wiązek. Dodatkowe
częstotliwości mogłyby zaburzać pracę układu.

W budowanym układzie praca wielomodowa może wynikać z wielomodowości samego la-
sera ECDL lub z efektów związanych z nieprawidłową pracą wzmacniacza optycznego wzmac-
niającego światło z zachowującego się poprawnie ECDL. Mogą one być spowodowane na przy-
kład starzeniem się wzmacniacza. Dla zbudowanego układu badano tylko jednomodowość
wiązki opuszczającej wzmacniacz. Sprawdzenie tego było ważne, ponieważ używane lasery
stały od pewnego czasu nieużywane w laboratorium, w związku z czym wzmacniacze mogły
ulec uszkodzeniu spowodowanemu upływem czasu.
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Rysunek 3.8: Schematy i zdjęcia układów chłodzącego (a) schemat, b) zdjęcie) i repompujące-
go (c) schemat, d) zdjęcie). Liniami czerwonymi i pomarańczowymi zaznaczono tory wiązek.
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Jednomodowość pracy lasera zbadano za pomocą wnęki Fabrego-Perota. Wykorzysta-
no komercyjną wnękę firmy Toptica (FPI 110). Wnęka Fabrego-Perota składa się z dwóch
wklęsłych zwierciadeł zwróconych do siebie powierzchniami odbijającymi. Wiązka laserowa
wchodzi do wnęki przez jedno z nich. Jeżeli długość fali wiązki spełnia warunki brzegowe
dla wnęki, to znaczy jeżeli długość wnęki jest całkowitą wielokrotnością połowy długości fali,
wiązka wielokrotnie odbija się od obu luster. W przeciwnym przypadku jest wytłumiona.
Lustro po przeciwnej stronie do lustra, przez które wiązka wchodzi do układu, przy każ-
dym odbiciu częściowo przepuszcza światło, co jest rejestrowane przez detektor umieszczony
za nim. Jeżeli wiązka wielokrotnie odbija się od luster, rejestrowany sygnał jest znacznie więk-
szy, niż w przypadku wytłumianych częstotliwości. Odległość między lustrami jest zmieniana,
dzięki czemu zmieniają się warunki brzegowe, które musi spełniać wiązka. W ten sposób moż-
liwe jest zbadanie liczby różnych częstotliwości w padającej wiązce lasera. Jeżeli laser pracuje
wielomodowo, uzyskane widmo składa się z wielu pików (zazwyczaj różnych wysokości) od-
powiadających różnym częstotliwościom. Rysunek 3.9 przedstawia uzyskany sygnał z wnęki
Fabrego-Perota rejestrowany przez oscyloskop. Ze względu na to, że przeprowadzony test miał
na celu tylko sprawdzenie jednomodowości, nie kalibrowano układu do odczytu częstotliwości
wiązki.

Jak widać na Rysunku 3.9, w rejestrowanym przez układ widmie spektroskopowym wy-

Rysunek 3.9: Sygnał z wnęki Fabrego-Preota rejestrowany przez oscyloskop. Czerwona linia
(1) odpowiada sygnałowi spektroskopowemu, natomiast niebieska (2) sygnałowi związanemu
z przestrajaniem wnęki. Krótkie odcinki z wysoką amplitudą niebieskiego sygnału odpowiada-
ją powrotowi luster do ustawienia z początku skanowania, natomiast długie odcinki z niskim
sygnałem właściwemu skanowaniu. Na podstawie uzyskanego wykresu stwierdzono, że laser
pracuje jednomodowo.

stępuje jedna częstotliwość. W przypadku zarejestrowanego widma widać dwa identyczne piki
odpowiadające tej samej częstotliwości, ponieważ długość wnęki podczas skanowania zmieniła
się o trochę więcej niż połowa długości fali. Ze względu na to, że w sygnale spektroskopowym
nie pojawiają się inne częstotliwości, stwierdzono, że laser pracował jednomodowo.

3.4.2. Przesunięcie między sygnałami z TA i używanego do stabilizacji la-
sera

W celu sprawdzenia, czy wybrana metoda stabilizacji lasera rzeczywiście powoduje od-
strojenie częstotliwości wiązki wychodzącej ze wzmacniacza od widma struktury nadsubtelnej
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cezu, dla każdego z laserów zbudowano układ umożliwiający porównanie sygnałów z dwóch
modułów CoSy. Jeden z nich pochodził z modułu wykorzystywanego do stabilizacji tak,
jak opisano w Rozdziale 2. Drugi sygnał był uzyskany poprzez sprzęgnięcie do światłowodu
osłabionej wiązki wychodzącej ze wzmacniacza TA do światłowodu jednomodowego i wpusz-
czenie go do drugiego modułu. Osłabienie wiązki zrealizowano poprzez układ zbudowany
z płytek półfalowych i beamsplitterów. Było to konieczne, ponieważ wiązka po wzmacniaczu
mała zbyt dużą moc, co mogłoby uszkodzić moduł CoSy. Rysunek 3.10 przedstawia zareje-
strowane przez oscyloskop widma spektroskopowe z obu modułów uzyskane dla obu laserów.
Przesunięcia między wykresami w pionie nie mają znaczenia, wynikają z ustawień oscylosko-
pu, które dobrano tak, aby sygnały były dobrze widoczne.

Jak widać na Rysunku 3.10, sygnały z obu modułów mają taki sam kształt, ale są

Rysunek 3.10: Sygnały spektroskopowe z modułu CoSy wykorzystanego do stabilizacji la-
sera (oznaczenie: ECDL) oraz badającego wiązkę wychodzącą ze wzmacniacza (oznaczenie:
TA). Sygnały uzyskane dla lasera a) repompującego b) chłodzącego. Na rysunku zaznaczono
różnicę między położeniami tego samego piku rejestrowanego przed wzmacniaczem i po nim.

przesunięte względem siebie. Jest to spowodowane tym, że sygnał przed wprowadzeniem
wiązki do modułu stabilizującego jest przestrajana za pomocą modulatora akustooptyczne-
go, jak opisano w podrozdziale 2.3. Na podstawie analizy danych przeprowadzonej za po-
mocą programu Origin określono wartość tego przesunięcia. Zgodnie z przewidywaniami,
przesunięcie powinno odpowiadać przesunięciu częstotliwości wiązki spowodowane przejściem
przez modulator. W przypadku lasera chłodzącego (repompującego) widma ze wzmacniacza
są przesunięte o około +214 MHz (-68,14 MHz) względem przesuniętego w częstotliwości
przez modulator akustooptyczny widma z chłodzącego (repompującego) lasera ECDL. Od-
powiada to przesunięciu widm na Rysunku 3.10a) w prawo zaś na Rysunku 3.10b) w lewo.
Sprawdzono przesunięcia miedzy wszystkimi pikami widm, w pracy zamieszczono po jednej
przykładowej wartości dla każdego z laserów.

Oczekiwane przesunięcie dla lasera chłodzącego wynosi +168,94 MHz zaś repompującego
-69,36 MHz. Widoczna jest niezgodność zmierzonej wartości w przypadku lasera chłodzącego,
należy jednak podkreślić, że kierunek przesunięcia częstotliwości jest zgodny z oczekiwanym
co pozwala przypuszczać, że źródłem niezgodności nie jest niewłaściwe działanie układu a ra-
czej drobny błąd podczas pomiaru. Wydaje się, że źródłem rozbieżności może być niewłaściwe
ustawienie częstotliwości modulatora akustooptycznego w konfiguracji z podwójnym przej-
ściem. Sygnał sterujący modulatorem był wysyłany z generatora, który był również używany
przez innego studenta w sąsiadującym eksperymencie, gdzie wykorzystywano sygnał o czę-
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stotliwości 110 MHz. Prawdopodobne jest zatem, że w wyniku niedopatrzenia częstotliwość
została niezauważenie zmieniona. Ze względu na użycie modulatora z podwójnym przejściem
nie wpłynęło to na jakość sygnału. Tego typu błąd byłby łatwy do wychwycenia przy la-
serze repompującym, gdyż w tym przypadku użycie modulatora z pojedynczym przejściem
skutkowałoby stratą sprzężenia wiązki do światłowodu i w konsekwencji zanikiem sygna-
łu absorpcyjnego. Układ wykorzystany do badania przesunięć częstotliwości między wiązką
do stabilizacji a tą wychodzącą ze wzmacniacza został już rozebrany ze względu na to, że ele-
menty wchodzące w jego skład były potrzebne do budowy dalszej części układu, dlatego
na razie nie jest możliwe zweryfikowanie postawionej hipotezy.

3.4.3. Dudnienia

W celu sprawdzenia, czy metoda stabilizacji laserów ECDL jest wystarczająco dobra (tzn.
daje możliwość uzyskania wąskich linii o dobrze określonej częstotliwości) zbadano dudnienia
między dwoma wystabilizowanymi do tego samego przejścia układami. Ze względu na budowę
układu stabilizującego, sygnały są przesunięte względem siebie, co jest ważne w przypadku
obserwacji dudnień.

W celu zbadania dudnień zbudowano układ, w którym przekryto wiązki z dwóch lase-
rów ECDL. Wykorzystano do tego zerowe rzędy wychodzące z modulatorów akustooptycz-
nych służących do stabilizacji laserów. Było to możliwe dzięki temu, że budując układ za każ-
dym razem odzyskiwano zerowe rzędy dyfrakcyjne. Czasem były wykorzystywane do dalszej
części układu, jak w przypadku wiązek wychodzących z pierwszych modulatorów, przez któ-
re przechodzi wiązka, w obu układach rozprowadzających wiązki po opuszczeniu wzmacnia-
cza TA. W pozostałych przypadkach zerowy rząd został odzyskany za pomocą zwierciadeł
i można go wykorzystać. Zbudowany układ do badania dudnień schematycznie przedstawiono
na Rysunku 3.11.

Wiązki przekryto zmieniając kąty luster przed beamsplitterem. Poprzez zmianę kątów

Rysunek 3.11: Schemat układu do badania dudnień. Wykorzystane wiązki wchodzące do ukła-
du to zerowe rzędy wiązek wykorzystywanych do stabilizacji lasera. Pierwszy beamsplitter,
przez który przechodzą wiązki, jest użyty do ich przekrycia, natomiast drugi powoduje, że
padając na fotodiodę mają tą samą polaryzację. Nie zaznaczono wcześniejszych biegów wią-
zek.

płytek półfalowych układ ustawiono tak, że moce obu wiązek padających na fotodiodę były
sobie równe. Co więcej, ich polaryzacja była taka sama, co gwarantował drugi polaryzator
użyty w układzie z Rysunku 3.11.

Dudnienia między wiązkami laserowymi można obserwować, gdy dwie nakładające się
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wiązki o częstotliwościach ω1 oraz ω2 i o tej samej polaryzacji oddziałują ze sobą. Nakłada-
nie się tych wiązek powoduje powstanie sygnału szybkozmiennego o częstotliwości ω1 + ω2
modulowanego wolnozmiennym sygnałem o częstotliwości |ω1 − ω2|. Rysunek 3.12 pokazuje
jak może wyglądać kształt takiego sygnału.

W wyniku oddziaływania wiązek wartość wypadkowego pola elektrycznego wygląda jak

Rysunek 3.12: Dudnienia dwóch nakładających się fal. Szybka modulacja ma częstotliwość
równą sumie częstotliwości fal, natomiast wolna modulacja (obwiednia zaznaczona ciemniej-
szym kolorem) ma częstotliwość równą ich różnicy. W podobny sposób zachowuje się natężenie
pola elektrycznego oddziałujących ze sobą wiązek laserowych.

y(x) na Rysunku 3.12. Jest z tym związana modulacja mocy padającego na fotodiodę sygna-
łu.

Sygnał z fotodiody zbadano wykorzystując analizator widma. Różnica częstotliwości ba-
danych wiązek spowodowana przesunięciami przez modulatory wynosi około 238,3 MHz, na-
tomiast ich suma ponad 600 THz. Posiadane fotodiody (Thorlabs DET10A/M) umożliwiają
rejestrację sygnałów o częstotliwościach do 350 MHz, dlatego widoczny jest tylko sygnał wol-
no modulowany (obwiednia).

Rysunek 3.13 przedstawia sygnały uzyskane w wyniku obserwacji dudnień z wykorzysta-
niem analizatora widma. Warto tu podkreślić, że zaobserwowane dudnienia mają częstotliwość
dokładnie odpowiadającą oczekiwanej (tj. |168 MHz - (-69,34MHz)|=238,3 MHz), co pozwala
przypuszczać, że układ działa poprawnie i potwierdza analizę z podrozdziału 3.4.2.

Szerokość obserwowanego widma jest związana z szerokościami widmowymi laserów. Ba-
dając szerokość połówkową uzyskanego widma można określić średnią szerokości widmowych
laserów. Nie można w ten sposób jednoznacznie określić szerokości widmowych każdego z nich.
Jednak istnieje możliwość wykorzystania obserwowanego sygnału do poprawy lokowania la-
serów.

Jeżeli lokowanie lasera jest niestabilne, częstotliwość wiązki będzie się zmieniać w więk-
szym zakresie. Dla gorzej wystabilizowanych laserów ich szerokości widmowe są większe,
w związku z czym szerokość widma obserwowanego na analizatorze jest większa. Jeżeli para-
metry PID1 są bardzo źle dobrane, widmo zaczyna wyglądać jak na Rysunku 3.13b). Przy po-
mocy obserwacji dudnień można określić jakość lokowania oraz zmieniając parametry PID
obu laserów poprawiać je.

Przypadek przedstawiony na Rysunku 3.13a) przedstawia wyniki dla najlepszych uzyska-
nych szerokości widmowych laserów. Przy założeniu, że wykorzystane lasery mają podobne
właściwości (to znaczy podobną budowę, elektronikę sterującą oraz te same źródła szumów)
i nie są ze sobą skorelowane, ich szerokości widmowe są do siebie zbliżone. Szerokości po-

1Kontroler PID - proportional-integral-derivative controller.
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Rysunek 3.13: Dudnienia między wiązkami laserowymi przy laserach wystabilizowanych do te-
go samego przejścia. a) Parametry PID układu stabilizującego lasery były dobrze dobrane.
b) Parametry PID jednego z laserów zostały zmienione tak, że lokowanie było niestabilne.

łówkowe tych widm można wtedy przybliżyć połową szerokości połówkowej obserwowanego
na analizatorze widma. Szerokość połówkowa najlepszego zarejestrowanego widma wynosi
około 0,63 MHz, czyli oszacowane szerokości widmowych laserów wynoszą około 0,315 MHz,
co wystarczy do chłodzenia laserowego atomów.
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Rozdział 4

Podsumowanie

W ramach pracy zbudowano układ laserowy umożliwiający chłodzenie i pułapkowanie ato-
mów cezu 133. Pierwszym etapem chłodzenia atomów z wykorzystaniem powstałego układu
jest chłodzenie w pułapce magneto-optycznej, która umożliwia również ich pułapkowanie.
Chłodząc atomy tą metodą możliwe jest uzyskanie temperatur rzędu kilkuset µK, co jest
zbyt wysoką temperaturą jak na potrzeby planowanego eksperymentu.

Z powodu ograniczenia metody wykorzystującej MOT po wstępnym schłodzeniu atomy
będą dalej chłodzone metodą chłodzenia ramanowskiego. Dzięki temu będzie możliwe uzy-
skanie temperatur rzędu kilkuset nK. Poza chłodzeniem atomów układ umożliwia ich obra-
zowanie.

W trakcie budowania układu zbadano niektóre z jego właściwości. Okazało się, że stabi-
lizacja laserów z wykorzystaniem komercyjnych modułów do spektroskopii nasyceniowej jest
wystarczająco wydajna. Oszacowane szerokości widmowe laserów oszacowane poprzez bada-
nie dudnień między laserami ECDL są równe i wynoszą 0,315 MHz, co jest wystarczające
do planowanego eksperymentu.

W celu sprawdzenia, czy wykorzystane wzmacniacze typu TA nie powodują powstawa-
nia dodatkowych modów ze względu na efekt starzenia (wzmacniacze mają ponad 5 lat),
zbadano jednomodowość wzdłużną wiązki laserowej po przejściu przez wzmacniacz. W tym
celu posłużono się wnęką Fabry’ego-Perota. Nie stwierdzono generacji dodatkowych modów
przez wzmacniacz.

Ze względu na to, że układ próżniowy niezbędny do przeprowadzenia eksperymentu z ul-
trazimnymi atomami nie jest jeszcze gotowy, na razie nie było możliwości właściwego przete-
stowania układu. Jednak budowa układu próżniowego jest już rozpoczęta, w związku z tym
w najbliższej przyszłości będzie istniała możliwość wykorzystania zbudowanego układu lase-
rowego do przeprowadzenia planowanego eksperymentu.
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