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1 Wstęp 

Półprzewodnikowe lasery diodowe stały się w ostatnich latach wygodnym i popularnym 

narzędziem pracy fizyków zajmujących się badaniem zjawisk optycznych. Te zastosowania 

wymagają zarówno wysokiej monochromatyczności jak i stałości częstotliwości 

emitowanego światła. Standardową metodą długoczasowej stabilizacji wiązki laserowej jest 

zastosowanie sygnału spektroskopii wolnej od efektu Dopplera w pętli sprzężenia 

zwrotnego. Zapewnia to dobrą stabilność. Wadami tej metody są natomiast: mały zakres 

regulacji stabilizowanej częstotliwości, konieczność modulacji częstości lasera w zakresie 

kilku MHz i duża czułość na zewnętrzne zakłócenia. Niedogodności tych nie posiada 

metoda zastosowana w niniejszej pracy. Wykorzystuje ona efekt Zeemana powodujący 

kołowy dichroizm (absorpcja światła zależna od polaryzacji) w parach atomowych 

w obecności pola magnetycznego. Niezerowy sygnał dichroizmu (tzn. różnica absorpcji 

�+ i �–) jest wykorzystywany do regulacji długości rezonatora lasera przywracając 

nastawioną częstotliwość. 

Niniejsza praca magisterska opisuje budowę lasera wraz z układem stabilizacji 

działającym na powyższej zasadzie. Będzie on służył w Zakładzie Optyki Atomowej do 

stabilizowania częstotliwości pracy lasera wykorzystywanego do pułapkowania atomów 

w MOT oraz do planowanego eksperymentu spowalniania światła. 
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2 Podstawy metody 

2.1 Struktura subtelna i nadsubtelna atomowych poziomów 

energetycznych 

 

Na całkowity moment pędu atomów składają się: orbitalny moment pędu oraz spiny: 

elektronów i jądra. Związane z tym jest istnienie momentów magnetycznych, które 

oddziałując wzajemnie powodują powstanie złożonej struktury poziomów energetycznych 

atomu [1]. 
 

2.1.1 Orbitalny moment magnetyczny atomu 

Rozważmy atom jednoelektronowy. Istnienie orbitalnego momentu magnetycznego można 

wtedy wytłumaczyć klasycznie jako prąd elektronu orbitującego wokół jądra atomowego. 

Związek między momentem magnetycznym lµ�  i orbitalnym momentem pędu l
�

ma postać 

lBl
l

�

�

� µµ ⋅−= �
,     (1) 

gdzie �B to magneton Bohra 

e
B m

e
2
�=µ ,      (2) 

�� �l=1 jest czynnikiem Landégo orbitalnego momentu magnetycznego, który 

wprowadzamy tu dla konsystencji z następnymi wzorami podobnego typu. We wzorze (2) 

me oznacza masę elektronu. 

Wektor orbitalnego momentu magnetycznego jest antyrównoległy do wektora 

orbitalnego momentu pędu. Jest on skwantowany i równocześnie z jego długością może 

być wyznaczona tylko jedna składowa. 
 

2.1.2 Spinowy moment magnetyczny 

Z posiadaniem przez elektron własnego momentu pędu - spinu s
�

, związane jest istnienie 

spinowego momentu magnetycznego 

sBs
s

�

�

� µµ ⋅−= �
.     (3) 
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Najważniejszą różnicą pomiędzy orbitalnym a spinowym momentem magnetycznym jest 

inna wartość czynnika �, bowiem relatywistyczna mechanika kwantowa przewiduje 

wartość �s=2 (elektrodynamika kwantowa daje poprawkę na��s=2,0023). 

Oba wektory lµ� i sµ� dodają się dając całkowity moment magnetyczny 

jBj
j

�

�

� µ
µ

⋅
−=
�

,     (4) 

gdzie j
�

jest wektorem wypadkowego momentu pędu, a �j dane jest wzorem 

)1(2
)1()1()1(

1
+

+−++++=
jj

llssjj
j� .        (5) 

 

2.1.3 Spin i moment magnetyczny jądra atomowego 

Jądro atomowe posiada mechaniczny moment pędu 

�
�

)1( += III .       (6) 

Spin jądrowy I może być liczbą całkowitą lub połówkową z zakresu od 0 do 15/2. Jądrowy 

moment magnetyczny Iµ�  jest związany ze spinem jądra zależnością 

INI
I

�

�

� µµ ⋅−= �
.        (7) 

W powyższym wzorze �N to magneton jądrowy 

p
N m

e
2
�=µ ,      (8) 

gdzie mp to masa protonu. Ze stosunku mas elektronu i protonu wynika, że �N = �B / 1836. 

 

2.1.4 Struktura subtelna i nadsubtelna 

W wyniku wzajemnego oddziaływania orbitalnego i spinowego momentu magnetycznego 

(sprzężenie spin-orbita), poziomy energetyczne ulegają pewnemu przesunięciu. Powoduje 

to powstanie subtelnej struktury linii widmowych. 

 

Energia oddziaływania między tymi momentami magnetycznymi jest równa 

)]1()1()1([
2

 ,

+−+−+=

⋅=

sslljj
a

slaV sl

��

    (9) 
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Dla atomów wodoropodobnych w stanie o liczbach kwantowych n, l wyrażenie na 

współczynnik a ma postać 

)1)((
�

2
13

4
2

++
−=

llln
Z

Ra ,     (10) 

gdzie R to stała Rydberga, a α≈1/137 jest stałą struktury subtelnej. 

Struktura nadsubtelna jest wynikiem oddziaływania momentu magnetycznego jądra 

z polem magnetycznym wytworzonym przez elektrony i elektrycznego momentu 

kwadrupolowego jądra z gradientem pola elektrycznego. Energię oddziaływania 

magnetycznego można obliczyć w analogiczny sposób jak w przypadku struktury subtelnej. 

Z powodu stosunku �N / �B=1/1836 wynik będzie tu o trzy rzędy wielkości mniejszy. 

Ruch orbitalny i spiny elektronów wytwarzają w obszarze jądra pole magnetyczne, 

które wpływa na moment magnetyczny jądra i orientuje przestrzennie spin jądrowy. 

Momenty pędu elektronów J
�

 i jądra I
�

 sprzęgają się dając wypadkowy moment pędu F
�

: 

IJF
���

+= ,     (11) 

którego wartość bezwzględna 

�
�

 )1( += FFF .     (12) 

Liczba kwantowa F całkowitego momentu pędu F
�

 może przyjmować wartości  

F=J+I, J+I–1, . . . , J–I. 

Oznacza to (2I+1) lub (2J+1) możliwości, zależnie od tego, która z liczb kwantowych, I 

czy J jest mniejsza. I i J określają więc liczbę poziomów nadsubtelnych. 

Dodatkowa energia spowodowana oddziaływaniem nadsubtelnym wynosi 

)]1()1()1([
2

 

+−+−+=

⋅=

JJIIFF
A

JIAVHFS

��

,     (13) 

gdzie 

)1( +
=

JJ

B
A JNI µ�

     (14) 

oznacza stałą struktury nadsubtelnej. 

Dla jąder o spinie I ≥1 oraz w stanach z J ≥1 oddziaływanie elektrycznego momentu 

kwadrupolowego jądra Q z gradientem 22 / zV ∂∂ pola elektrycznego wytworzonego przez 

elektrony przesuwa dodatkowo termy struktury nadsubtelnej o wielkość 
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)12()12(2

)1()1()1(
4
3

2

2

−−
++−+

∂
∂=∆

JJII

JJIICC

z
V

eQEQ ,   (15) 

gdzie C=F(F+1)-I(I+1)-J(J+1). 

 

2.1.5 Zjawisko Zeemana struktury nadsubtelnej 

W zewnętrznym, słabym polu magnetycznym B następuje przesunięcie poziomów 

energetycznych atomu o wartość 

FBFHFS mBE ⋅=∆ µ�       (16) 

gdzie 

)1(2
)1()1()1(

)1(2
)1()1()1(

+
+−+++−

+
+−+++=

FF
JJIIFF

FF
IIJJFF

B

N
IJF µ

µ
��� , (17) 

 

a mF jest magnetyczną liczbą kwantową przyjmującą wartości: F, F–1, …, –F. 

Ponieważ �N/�B=1/1836, drugi wyraz w powyższym wzorze jest bardzo mały 

w porównaniu z pierwszym. Jego zaniedbanie oznacza pominięcie bezpośredniego 

oddziaływania jądrowego momentu magnetycznego z polem zewnętrznym. 

W słabym polu magnetycznym term rozszczepia się więc na 2F+1 równoodległych 

składowych. 

Gdy zewnętrzne pole magnetyczne jest wystarczająco silne do rozprężenia 

momentów pędu JI
��

 i  następuje złamanie sprzężenia IJ. Zjawisko Zeemana zostaje wtedy 

zastąpione zjawiskiem Paschena-Backa dla struktury nadsubtelnej. W tej sytuacji liczba 

kwantowa F nie jest zdefiniowana, natomiast liczby mI i mJ są dobrymi liczbami 

kwantowymi, gdyż nadal efektywne pozostaje silniejsze sprzężenie LS. Energia 

rozszczepienia w silnym polu B jest określona wyrażeniem 

INIJIJBJHFS mBmAmmBE ⋅+⋅=∆ µµ ���  .   (18) 
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2.2 Struktura nadsubtelna w rubidzie 

Naturalna mieszanina rubidu zawiera dwa izotopy różniące się spinem jądrowym: 

Izotop Abundancja Spin jądrowy I 
85Rb 0,722 5/2 
87Rb 0,278 3/2 

 

Oddziaływanie momentów magnetycznych opisane w 2.1.4 powoduje powstanie subtelnej 

i nadsubtelnej struktury poziomów atomów rubidu. Poziomy te i przejścia optyczne 

dozwolone regułą wyboru ∆F= ±1, 0 przedstawia rysunek 1. 

 

 

 
 

Rysunek 1: Schemat najniższych poziomów energetycznych dwóch stabilnych 
izotopów rubidu z uwzględnieniem struktury nadsubtelnej. Podane są oznaczenia 
stanów, odległości między stanami struktury nadsubtelnej w MHz i wartości 
czynników Landégo. 
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2.3 Zjawisko dichroizmu 

 

Rozważmy izolowane przejście między dolnym poziomem z j=0 i górnym j=1 w modelu 

atomu dwupoziomowego znajdującego się w podłużnym polu magnetycznym. Schemat 

poziomów energetycznych takiego atomu przedstawia poniższy rysunek 2. 

 

 
 

Rysunek 2: Schemat poziomów energetycznych w przyjętym modelu atomu 
w podłużnym polu magnetycznym z zaznaczeniem dozwolonych przejść optycznych. 
Energie podpoziomów są zeemanowsko przesunięte o �µB. m i m’ oznaczają liczby 

kwantowe rzutu krętu w stanach dolnym i górnym. 
 

W wyniku zjawiska Zeemana profile absorpcyjne światła o polaryzacjach �+ i �– będą 

rozszczepione: zakładając dodatnią wartość �, nastąpi przesunięcie maksimum krzywej 

absorpcji dla światła o polaryzacji �+ w stronę wyższych częstości, dla �– - w stronę 

niższych częstości (rysunek 3). 

 Zbadajmy światło spolaryzowane liniowo przechodzące przez szklaną komórkę 

zawierającą pary atomowe i znajdującą się w polu magnetycznym równoległym do 

kierunku propagacji wiązki światła. Światło o polaryzacji liniowej jest koherentną 

superpozycją polaryzacji kołowych o przeciwnej skrętności. Składowe te są absorbowane 

w różnym stopniu (kołowy dichroizm), zależnym od częstotliwości. Różnica sygnałów 

absorpcji w funkcji częstotliwości światła ma antysymetryczny, dyspersyjny kształt. Sygnał 

ten jest w pewnym zakresie częstotliwości (porównywalnym z dopplerowską szerokością 

linii) liniowy i może zostać użyty w pętli sprzężenia zwrotnego do stabilizacji lasera. 
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Rysunek 3: Poszerzona dopplerowsko linia absorpcyjna przy braku pola 
magnetycznego (linia ciągła) oraz w obecności pola (linie przerywane) w zależności od 

polaryzacji światła (a). Różnica sygnałów absorpcji dla σ+ i σ− w niezerowym polu 
magnetycznym(b). ΓD oznacza szerokość dopplerowską. 
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3 Laser diodowy 

3.1 Stabilizacja warunków pracy lasera 

 

W układzie zastosowano diodę laserową RLT80010MG Roithner Lasertechnik o mocy 

maksymalnej 10 mW emitującą światło o długości fali ok. 800 nm (inne parametry 

zamieszczono w dodatku A). Wiązka światła z diody jest rozbieżna, więc konieczne jest 

użycie obiektywu kolimującego. Rozbieżność ta jest jednak inna w kierunku prostopadłym 

do złącza, a inna w kierunku równoległym i przy optymalnym ustawieniu obiektywu 

wiązka emitowana miała silnie spłaszczony, eliptyczny kształt. Był on korygowany do 

przekroju bardziej zbliżonego do kołowego przez układ dwóch pryzmatów (znajdujących 

się poza obudową lasera) rozszerzających wiązkę w kierunku poziomym.  

Jak wiadomo, długość fali generowanego promieniowania zależy od temperatury 

i prądu diody [3,4]. Wynika to z faktu, że pasmo wzmocnienia półprzewodnika oraz 

optyczna długość rezonatora diody zależą od temperatury - współczynniki przestrajania 

wynoszą odpowiednio: +0,25 nm/K i +0,06 nm/K. Różnica między tymi współczynnikami 

jest przyczyną nieciągłego przestrajania lasera - krzywa strojenia ma kształt lekko 

nachylonych stopni. Na każdym stopniu laser pracuje w określonym modzie i przestraja się 

poprzez zmianę długości rezonatora. Kolejne stopnie oddalone są o wielkość przeskoku do 

sąsiedniego podłużnego modu rezonatora (odległego o 0,35 nm). Skok następuje wtedy, 

gdy krzywa wzmocnienia przesunie się tak, że większe wzmocnienie będzie miał następny 

mod. Zmiana prądu diody zmienia natomiast współczynnik załamania w krysztale oraz 

wywołuje zmianę temperatury w obszarze złącza. Przy powolnych zmianach prądu 

częstotliwość lasera zmienia się o ok. -3 GHz/mA. 

Lasery diodowe są bardzo wrażliwe na przepięcia w trakcie pracy. Niebezpieczne jest 

też przekroczenie maksymalnej mocy wyjściowej. Uszkodzeniu może wówczas ulec 

struktura złącza półprzewodnikowego oraz powierzchnia luster rezonatora, którą stanowią 

boki kryształu półprzewodnika. Dlatego w pierwszej kolejności należy diodzie zapewnić 

stabilne termiczne i elektryczne warunki pracy.  

Do stabilizacji prądu zasilającego diodę wykorzystany został fabryczny moduł 

Wavelength Electronics FPL 250. Moduł zasilający był wyposażony w wewnętrzny układ 

pomiaru prądu diody i dołączony do niego cyfrowy miernik z wyświetlaczem LCD. Nie 
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stosuje się wyświetlaczy LED, gdyż, z powodu większego poboru prądu, powodują one 

powstawanie zakłóceń zasilania przy taktowaniu multipleksowego sterowania. Ponadto 

zastosowano elektroniczny układ zabezpieczający przed przepięciami złożony z kilku diod 

półprzewodnikowych - schemat układu na rysunku 4. 
 

 

 
 

Rysunek 4: Schemat układu zabezpieczającego diodę laserową przed przepięciami. 

 

Dioda laserowa wraz z obiektywem była zamontowana w miedzianym bloczku (� na 

fotografii w dodatku B). Pod nim umieszczony był termoelektryczny moduł Peltiera 

wymuszający przepływ ciepła od diody do aluminiowej obudowy spełniającej rolę 

radiatora i pozwalający na regulację temperatury diody. Działanie układu stabilizacji, 

którego schemat blokowy przedstawia rysunek 5, jest następujące [8]: 

Pomiar temperatury każdej diody jest dokonywany przez termistor NTC umieszczony 

w elemencie mocującym diodę i włączony szeregowo z potencjometrem nastawy 

temperatury w obwód zasilania. Osiągnięcie przez układ właściwej temperatury powoduje 

zerowanie sygnału błędu. Każde odchylenie od ustalonej temperatury powoduje powstanie 

sygnału o napięciu różnym od 0. Sygnał ten po wstępnym wzmocnieniu jest podawany na 

trzy wzmacniacze o charakterystykach: proporcjonalnej (P), różniczkującej (D) i całkującej 

(I), a następnie jest sumowany z różnymi wagami z sygnałem stałej nastawy. Sygnał błędu 

poprzez układ Darlingtona steruje przepływem prądu przez elementy Peltiera. Dobry 

kontakt termiczny zapewnia warstwa pasty termoprzewodzącej. Kontrolę ustawionej 

temperatury umożliwia układ pomiarowy składający się ze scalonego czujnika temperatury 

(układ scalony LM35 ) i miliwoltomierza cyfrowego. 
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Rysunek 5: Schemat układu regulatora temperatury. 

 

Sposób doboru stałych czasowych układu PID: 

- w układzie odłącza się część całkującą i różniczkującą, 

- po zadaniu pewnej temperatury rejestruje się sygnał błędu na oscyloskopie, 

- mierzy się okres oscylacji sygnału błędu τosc, 

- dobiera się taką wartość wzmocnienia układu Kc, aby uzyskać oscylacje gasnące, 

a następnie zmniejsza się ją do wartości 0,6 Kc, 

- stałe czasowe częsci całkującej i różniczkującej ustawia się poprzez dobranie wartości 

odpowiednich rezystorów i kondensatorów: 

τint = Rint Cint = 0,5 τosc 

τdiff = Rdiff Cdiff = 0,12 τosc 

- wagi składowych: P, I oraz D zadaje się tak, aby spełniały one zależność: 

Wp : Wint : Wdiff = 25 : 25 : 1,5 

- podłącza się część całkującą i różniczkującą. 

 

3.2 Dobór diody 

Diody laserowe pochodzące z jednej serii produkcyjnej wykazują rozrzut długości 

emitowanej fali. Dlatego spośród pięciu posiadanych nieselekcjonowanych diod danego 

typu należało wybrać taką, która emitowałaby światło o długości fali 795 nm (linia D1 
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rubidu) przy optymalnych warunkach. W tym celu dla każdego egzemplarza zbadano 

zależność mocy optycznej i długości fali od temperatury i natężenia prądu. 

Światło lasera było kierowane światłowodem na dwumetrowy spektrograf siatkowy 

(PGS2, Zeiss Jena), dający obraz widma na matówce zamontowanej w miejscu płyty 

fotograficznej. Obraz z matówki rejestrowany był przez kamerę telewizyjną CCD 

i obserwowany na monitorze. Pozwoliło to nie tylko na wyznaczenie długości fali, ale także 

na określenie struktury modowej generowanego promieniowania. Do pomiaru mocy 

emitowanego światła służył miernik mocy. 

Długość fali emitowanego światła maleje przy obniżaniu temperatury. Trzy 

z posiadanych diod nawet w temperaturze do 14°C świeciły (w tzw. swobodnej generacji - 

tzn. bez zewnętrznego rezonatora) na długości fali 800 nm. Dalsze obniżanie temperatury 

powodowało kondensację pary wodnej na elemencie mocującym, co uniemożliwiało ich 

zastosowanie. Uzyskane wyniki dla jednej z pozostałych diod przedstawia rysunek 6. Diodę 

tę wybrano ze względu na pracę najbardziej zbliżoną do jednomodowej (jeden mod bardzo 

silny, pozostałe słabe). 
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Rysunek 6: Charakterystyka zastosowanej diody laserowej. 
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3.3 Laser z zewnętrznym rezonatorem 

Dioda laserowa pracująca swobodnie emituje promieniowanie o dużej szerokości 

spektralnej linii rzędu kilkudziesięciu MHz. W celu zawężenia linii laserowej i poprawienia 

własności przestrajania, diodę laserową wyposaża się w zewnętrzny rezonator optyczny. 

Dzięki temu można osiągnąć szerokość spektralną rzędu 1 MHz, czyli poniżej naturalnej 

szerokości linii przejścia atomowego. Najczęściej stosuje się układy Littrowa [5] 

i Littmana-Metcalfa [6,7]. W zbudowanym laserze zastosowano ten drugi.  

W układzie Littmana-Metcalfa światło z lasera pada na zamocowaną nieruchomo 

siatkę dyfrakcyjną pod kątem ślizgowym (bliskim 90°) - rysunek 7. Dzięki temu wiązka 

o średnicy kilku milimetrów oświetla siatkę na prawie całej długości i w spektralnym 

zawężaniu linii bierze udział duża liczba rys siatki. Część wiązki odbija się od siatki 

i wychodzi z lasera. Natomiast wiązka ugięta w pierwszym rzędzie dyfrakcyjnym pada na 

lustro całkowicie odbijające, odbija się i powraca przez wtórne ugięcie na siatce do diody. 

Lustro zamocowane jest w obrotowym uchwycie na elemencie piezoelektrycznym. Obrót 

lustra wokół osi pionowej umożliwia zgrubne strojenie lasera w dość dużym zakresie 

długości fal i nie przesuwa wiązki wychodzącej z rezonatora, co znacznie ułatwia 

justowanie całości toru optycznego. 

 
Rysunek 7:  Laser diodowy z zewnętrznym rezonatorem optycznym 

w układzie Littmana – Metcalfa. 
 

Poprzez doprowadzenie napięcia do piezoelementu można zmieniać jego wydłużenie, 

a przez to długość rezonatora. Użycie siatki holograficznej, uginającej wiązkę z dużą 

wydajnością w pierwszym rzędzie dyfrakcyjnym, zmniejsza straty wyjściowej mocy lasera, 
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a zarazem polepsza sprzężenie zwrotne. W zbudowanym laserze zastosowano 

holograficzną siatkę dyfrakcyjną na zakres widzialny mającą 1800 rys/mm. 

Długość zewnętrznego rezonatora wynosiła ok. 8,5 cm, a światło z diody padało na 

siatkę pod kątem ok. 85°. Zastosowany element piezoelektryczny charakteryzował się 

wydłużeniem 5 µm/150V, przestrajanie lasera odbywało się więc ze współczynnikiem 

proporcjonalności 147 MHz/V. 

Zgrubnego ustawienia lustra zewnętrznego rezonatora dokonano obserwując (przy 

użyciu kamery CCD i monitora) światło powracające na uchwycie obiektywu diody (� na 

fotografii w dodatku B). Następnie przy natężeniu prądu lasera poniżej progu generacji 

(29 mA) obserwowano rozbłyski światła, gdy zewnętrzny rezonator był optymalnie 

dostrojony. Wynika to z obniżenia się progu generacji przy zewnętrznym rezonatorze, 

mającym większą dobroć niż rezonator diody laserowej. 

Precyzyjne wyjustowanie rezonatora można też uzyskać obserwując sygnał na 

fotodiodzie lasera przy przemiataniu prądu diody dla niskich wartości prądu - rysunek 8. 

Pojawienie się „schodków” świadczy o istnieniu sprzężenia.  

 
 

Rysunek 8:  Zależność mocy lasera od prądu przy istnieniu sprzężenia 
 z zewnętrznym rezonatorem. Widoczne są „schodki”. 

 

Dokładne justowanie przeprowadzono obserwując widmo lasera za pomocą 

skanującego interferometru Fabry-Perot M-04 Cobrabid. Następnie włączono przestrajanie 

lasera podłączając piezoelement do generatora przebiegu trójkątnego o częstotliwości kilku 

Hz i amplitudzie kilku woltów. Sprzężenie zoptymalizowano tak, aby linia była jak 

najwęższa i nie występowały przeskoki modów. 
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3.4 Spektroskopia nasyceniowa 

Jakość wyjustowania rezonatora można było teraz sprawdzić poprzez obserwację widma 

absorpcji w parach rubidu. Ze względu na poszerzenie dopplerowskie (wynoszące w Rb 

w temperaturze 300 K ok. 500 MHz1) przy użyciu standardowej spektroskopii absorpcyjnej 

nie byłaby możliwa obserwacja struktury nadsubtelnej. Wymaganą zdolność rozdzielczą 

zapewniła spektroskopia saturacyjna. Układ takiego spektrometru przedstawia rysunek 9. 
 

 
 

Rysunek 9:  Schemat układu spektrometru saturacyjnego. 
  

Najpierw należy obserwując fluorescencję z komórki dobrać temperaturę i prąd 

diody tak, aby przy pracy swobodnej laser był dostrojony do linii. Uzyskano to przy 

I=58 mA i T=21°C. Część wiązki z lasera (o natężeniu regulowanym ustawieniem płytki 

półfalowej) kierowana jest przez polaryzujący dzielnik wiązki i płytkę ćwierćfalową jako 

kołowo spolaryzowana wiązka nasycająca do szklanej komórki zawierającej pary rubidu. 

Światło odbite od jednej powierzchni szklanego klina wracało przez komórkę jako 

przeciwbieżna wiązka próbkująca i po odbiciu przez dzielnik wiązki było rejestrowane 

przez detektor. 

Generator przebiegu trójkątnego podłączony do piezoceramiki powodował zmiany 

długości rezonatora, a przez to liniowe przestrajanie lasera wokół linii D1. Otrzymane 

                                                 

1 Obliczono ze wzoru ][ /1016,7 0
7 HzMTD νδν −⋅= , gdzie T - temperatura, M - masa molowa, 

ν0 - częstotliwość linii. 
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widma obserwowano na oscyloskopie cyfrowym (Tektronix TDS210) i przedstawiono 

graficznie na rysunku 10. 
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Rysunek 10:  Struktura nadsubtelna linii D1 Rb. Przejścia nadsubtelne oznaczone są 

zgodnie z konwencją F-F’, a rezonanse krzyżowe jako co F’1F’2. Widma a) i b) 
obejmują różne grupy przejść uzyskane w osobnych pomiarach z powodu zbyt 

małego zakresu jednomodowego przestrajania lasera. 
 

W widmie nasyceniowym widoczne są linie odpowiadające przejściom atomowym 

(o szerokości zbliżonej do szerokości naturalnej przejścia) i tak zwane rezonanse krzyżowe 

(ang. crossover resonances). Częstość rezonansu krzyżowego równa jest średniej 

arytmetycznej częstości dwóch przejść sprzężonych do tego samego poziomu dolnego (lub 

górnego). Sygnał taki powstaje wtedy, gdy wiązka pompująca oddziałuje z atomami, 

których częstości są dopplerowsko dostrojone do jednego przejścia, a przeciwbieżna 

wiązka próbkująca (o tej samej częstości, co pompująca) bada te atomy dostrojone 

dopplerowsko do drugiego przejścia [2]. 

a) 

b) 
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4 Układ stabilizacji za pomocą dichroizmu 

4.1 Wprowadzenie 

Krótkoczasową stabilizację częstotliwości pracy lasera diodowego zapewnia rezonator 

zewnętrzny. Jednak fluktuacje i dryf temperatury oraz w mniejszym stopniu też ciśnienia 

atmosferycznego zmieniają długość optyczną rezonatora. Może to powodować 

niestabilności częstotliwości fali lasera nawet o wielkości rzędu dziesiątek MHz [13]. 

Dlatego najlepszym kandydatem na długoczasowy wzorzec częstości jest przejście 

atomowe. Dokładność stabilizacji zależeć będzie między innymi od szerokości linii takiego 

przejścia. Metoda wykorzystująca kołowy dichroizm nie jest, co prawda, metodą 

bezdopplerowską, ale charakteryzuje się prostotą i dobrym stosunkiem sygnału błędu do 

szumu. Oprócz stabilizacji umożliwia też dostrojenie się do konkretnego przejścia 

atomowego [11]. 

Nowe rozwiązanie łączące zalety powyższej metody i dokładność spektroskopii 

nasyceniowej jest opisane w rozdziale 5 [14]. 

Schemat układu stabilizującego prezentuje rysunek 11. 

 

 
 

Rysunek 11:  Schemat układu stabilizacji za pomocą efektu dichroizmu. 
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Działanie układu jest następujące: Mała część mocy (ok. 200 �W) wiązki wyjściowej 

z lasera z zewnętrznym rezonatorem jest liniowo polaryzowana i skierowana do komórki 

z rubidem umieszczonej w podłużnym polu magnetycznym B. Światło liniowo 

spolaryzowane stanowi koherentną superpozycję polaryzacji kołowych o przeciwnej 

skrętności i równym natężeniu. W zależności od swojej częstotliwości ν światło 

o polaryzacji �+ i �– jest różnie absorbowane w parach rubidu, co zmienia polaryzację 

wiązki transmitowanej. Stan polaryzacji światła wychodzącego jest analizowany za pomocą 

ćwierćfalówki i polaryzującego dzielnika wiązki. Otrzymane wiązki są kierowane na dwie 

fotodiody: PD1 i PD2. Sygnał różnicowy jest wzmacniany i przy włączonej pętli sprzężenia 

zwrotnego steruje piezoelementem stabilizując częstotliwość lasera. Na oscyloskopie mamy 

podgląd sygnału błędu. Gdy przełącznik ustawiony jest w pozycji „przestrajanie”, laser 

jest modulowany w pewnym zakresie częstości, co umożliwia znalezienie odpowiedniej 

linii widmowej.  

 

4.2 Pole magnetyczne 

Najważniejszą częścią układu jest szklana komórka o długości 23 mm i średnicy 26 mm 

(wymiary zewnętrzne) zawierająca pary rubidu bez gazu buforującego umieszczona w polu 

magnetycznym. Zawartość gazu buforującego powodowałaby tzw. zderzenia ze zmianą 

prędkości, co uniemożliwiłoby otrzymanie widma nasyceniowego. 

Źródłem pola (180 Gs) są magnesy stałe o średnicy 26 mm umieszczone po dwie 

sztuki przy obu okienkach komórki. Były to typowe magnesy do tablicy zawierające 

proszek magnetyczny zatopiony w gumie. Dawały bardzo niejednorodne pole 

magnetyczne, więc magnesy przemagnesowano w silnym polu elektromagnesu. W środku 

każdego krążka wykonano otwór o średnicy 4 mm przepuszczający wiązkę światła. Pole 

magnetyczne jest zamknięte poprzez jarzmo w kształcie sześcianu (6 na fotografii 

w dodatku C) wykonane z miękkiej stali magnetycznej. Wszystkie ścianki jarzma mają od 

wewnątrz stożkowe zagłębienia - rysunek 12. 
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Rysunek 12:  Jarzmo magnetyczne (przekrój). 1-ścianki ze stali magnetycznej, 
2-stalowe krążki, 3- aluminiowa osłona komórki, 4-komórka z parami rubidu, 

5-magnesy, 6-plastikowa podstawka pod osłonę komórki.  
 

 

Między komórką a magnesami znajdują się po dwa krążki o grubości 3 mm i 5 mm 

wykonane z tej samej stali, co jarzmo. Zmniejsza to wartość pola magnetycznego, ale 

znacznie poprawia jego jednorodność w obszarze komórki. Za pomocą magnetometru 

(Gaussmeter 410 Lake Shore) zmierzono rozkład pola magnetycznego wzdłuż osi oraz poza 

osią w przekroju przez środek układu - rysunek 13. Rola niejednorodności pola jest 

niewielka, gdyż absorpcja światła sumuje się wzdłuż wiązki o stosunkowo małej średnicy. 

Ze względu na słaby sygnał absorpcji w stosunkowo krótkiej komórce musi ona być 

podgrzewana do temperatury ok. 42°C poprzez przepływ prądu przez dwa połączone 

szeregowo oporniki o oporze 12 � każdy, zamontowane do aluminiowej osłony 

obejmującej komórkę od strony okienek (3 na rysunku 12). Rozwiązanie takie jest 

konieczne, aby zapobiec pokrywaniu się okienek metalicznym rubidem. Należy okresowo 

kontrolować transmisję komórki i, jeżeli okaże się to konieczne, oczyścić okienka poprzez 

ich podgrzanie i przepędzenie metalu na zimniejsze ścianki komórki. 
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Moc wydzielana na oporach wynosiła 1,8 W. Temperatura jest mierzona za pomocą 

układu scalonego LM35 i miliwoltomierza (10 mV/°C). 
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Rysunek 13:  Rozkład podłużnego pola magnetycznego w obszarze komórki: 
a) wzdłuż osi wiązki, b) w poprzek osi. Linie przerywane oznaczają wewnętrzny brzeg 

okienek komórki. 
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4.3 Analizator polaryzacji kołowej 

 

Ważną częścią układu jest analizator polaryzacji kołowej [14-16], dający na wyjściu dwa 

sygnały proporcjonalne do natężeń światła o polaryzacjach kołowych - rysunek 14. Oś 

optyczna płytki ćwierćfalowej jest ustawiona pod kątem 45° do osi dzielnika 

polaryzującego. Światło o polaryzacji �+ i �- po przejściu przez płytkę jest zamieniane na 

światło spolaryzowane liniowo o osi zorientowanej pod kątem odpowiednio +45° i -45° 

względem osi ćwierćfalówki, czyli pionowo i poziomo. Te dwie polaryzacje są rozdzielane 

w dzielniku i skierowane do różnych fotodiod.  

 

 
Rysunek 14: Analizator polaryzacji kołowej. 

 

Pewien problem stanowiła posiadana płytka ćwierćfalowa. Była to płytka 

wielorzędowa2 przeznaczona do pracy na długości fali linii D2 Rb (780 nm). Dla 795 nm 

wprowadzała ona opóźnienie tylko około 1/6 �. Można było skompensować to poprzez 

obrócenie płytki wokół jej osi optycznej o kąt 11°. 

                                                 
2 Retardacja takiej płytki wynosi �/4 + n, gdzie dla płytek wielorzędowych n to liczba całkowita rzędu 10. 
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4.4 Układ elektroniczny 

Schemat układu elektronicznego zamieszczono w dodatku D. 

Sygnały elektryczne z detektorów zależą od absorpcji wiązek o polaryzacjach �+ i �– 

w komórce. Sygnały te są odejmowane we wzmacniaczu różnicowym dając sygnał błędu. 

Znak tego sygnału zapewniający korekcję częstości lasera można ustawić przełącznikiem 

zamieniającym sygnały z PD1 i PD2. Jest on następnie wzmacniany w układach: 

proporcjonalnym (P), całkującym (I) oraz różniczkującym (D). Ważne jest odpowiednie 

dobranie stałych czasowych poszczególnych części układu regulacyjnego, aby zapewnić 

możliwie szybki, bezoscylacyjny powrót do nastawionej częstotliwości po wystąpieniu 

czynnika zakłócającego. Zsumowany sygnał jest wzmacniany i podany do elementu 

piezoelektrycznego. Ze względu na bezwładność tego elementu system może stabilizować 

fluktuacje do częstości ok. 100 Hz. Granicę tą można zwiększyć poprzez dodatkowe 

sterowanie prądem diody laserowej. 

Układ ma możliwość wyłączenia pętli sprzężenia zwrotnego i włączenia przestrajania 

lasera w regulowanym zakresie. Pozwala to na obserwację sygnału błędu w zależności od 

częstotliwości pracy lasera. Krzywą taką dla nierozdzielonych (ze względu na poszerzenie 

dopplerowskie) przejść F=3�F’=2, 3 w 85Rb przedstawia rysunek 15. 
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Rysunek 15: Krzywa błędu pochodząca od sygnału dichroizmu rozszerzonego 
dopplerowsko. Widoczny jest zakres liniowy. 

 

Widoczna jest liniowość środkowej części sygnału błędu w dość szerokim zakresie - ponad 

400 MHz. W tym zakresie czułość układu wynosi 37 mV/MHz. 
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4.5 Włączanie układu stabilizacji 

Przy wyłączeniu pętli sprzężenia zwrotnego i przełączniku ustawionym na przestrajanie 

częstości lasera należy dobrać odpowiedni poziom składowej stałej tak, aby na 

oscyloskopie widoczny był sygnał błędu o charakterystycznym, dyspersyjnym kształcie. 

Następnie zmniejsza się amplitudę przestrajania i, jeśli to jest konieczne, regulując 

składową stałą, doprowadzić do wyzerowania sygnału błędu w centrum przestrajania. 

Następnie włączamy pętlę sprzężenia zwrotnego i powoli zwiększamy wzmocnienie. Fakt 

stabilizacji można sprawdzić wprowadzając zakłócenia, np. stukając delikatnie w obudowę 

lasera. Sygnał błędu obserwowany na oscyloskopie ma powrócić do wartości zero. 

Zarejestrowaną „krzywą powrotu” otrzymaną po włączeniu sprzężenia przy niezerowym 

wzmocnieniu przedstawia rysunek 16. 
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Rysunek 16: Sygnał błędu. W chwili t=0 włączono pętlę sprzężenia 
zwrotnego. Widoczny jest powrót do punktu stabilizacji. 

 

4.6 Przestrajanie lasera 

Układ ten stabilizuje częstotliwość lasera przy takiej wartości, przy której zeruje się sygnał 

błędu. W modelu atomu dwupoziomowego jest to dokładnie częstotliwość przejścia 

optycznego. W rzeczywistości mamy do czynienia z bardziej skomplikowaną strukturą, co 

utrudnia dostrojenie do konkretnego przejścia nadsubtelnego. 

Opisany układ umożliwia jednak łatwe przestrajanie lasera w szerokim zakresie. 

Można tego dokonać poprzez dodanie do sygnału błędu odpowiedniej składowej stałej 

napięcia lub przez obrót płytki ćwierćfalowej. Jest to możliwe dzięki temu, że przy 
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obróceniu ćwierćfalówki o niewielki kąt krzywa sygnału błędu przesuwa się w górę lub 

w dół - rysunek 17. Przesuwa to punkt zerowania sygnału błędu, a przez to także częstość 

lasera. 
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Rysunek 17: Krzywe błędu przy różnych kątach φ  ustawienia płytki ćwierćfalowej. 
Pozioma strzałka wyznacza zakres przestrajania lasera. Poniżej część widma rubidu 

ze spektrometru saturacyjnego zarejestrowana równocześnie z sygnałem błędu.  
 

Przy obrocie płytki o kąt ±3° uzyskano przestrajanie częstotliwości lasera w szerokim 

zakresie - ok. 400 MHz. Wartość ta została wyznaczona następująco: Obserwując na 

oscyloskopie sygnał z analizatora widma, określono zakres przesuwania linii przy 

obracaniu płytki ćwierćfalowej. Wynosił on ponad ¼ odległości między sąsiednimi 

maksimami interferencyjnymi (FSR=1,5 GHz). 

Należy jednak pamiętać, że przy końcach tego zakresu układ będzie bardziej 

wrażliwy na silne zakłócenia, które tutaj łatwiej wyprowadzą laser poza zakres stabilizacji. 
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4.7 Jakość stabilizacji 

 

Jakość stabilizacji sprawdzono mierząc sygnał błędu. Napięcie to zostało przeliczone na 

częstotliwość dzięki znajomości czułości układu. Na rysunku 18 przedstawiono fluktuacje 

częstotliwości przy włączonej i przy wyłączonej pętli sprzężenia zwrotnego. 
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Rysunek 18: Pomiar fluktuacji częstotliwości za pomocą oscyloskopu 
przy włączonej oraz przy wyłączonej pętli sprzężenia zwrotnego. 

 

Na powyższym rysunku widać, że w czasie pomiaru częstość lasera nie zmieniała się 

bardziej niż to wynika z rozmycia sygnału oscyloskopu, czyli około 7 MHz. Jest to 

znacznie mniej, niż zakres ok. 100 MHz zmian częstotliwości lasera przy wyłączonej 

stabilizacji. Należy jednak podkreślić, że w przeprowadzonych pomiarach obserwowano 

duży poziom szumów układu elektronicznego występujących np. we wzmacniaczu sygnału 

błędu lub bloku wejściowym oscyloskopu. Rzeczywiste fluktuacje częstości lasera 

stabilizowanego za pomocą opisanego układu są mniejsze. Można je ocenić albo poprzez 

znaczne poprawienie stosunku sygnału do szumu układu elektronicznego, albo poprzez 

obserwacje zdudniania na szybkiej fotodiodzie światła pochodzącego z dwóch laserów 

stabilizowanych w identyczny sposób i pomiar szerokości widma dudnień. Planowane jest 

przeprowadzenie takich pomiarów po zbudowaniu drugiego lasera. 
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5 Bezdopplerowski układ stabilizacji  

5.1 Układ 

Stabilizację pracy lasera na częstotliwości przejścia nadsubtelnego umożliwia układ 

wykorzystujący sygnał dichroizmu bez poszerzenia dopplerowskiego. Schemat takiego 

układu przedstawiono na rysunku 19.  

 

 
 

Rysunek 19:  Schemat układu stabilizacji za pomocą efektu dichroizmu bez 
poszerzenia dopplerowskiego. BS – płytka szklana, Rb –komórka z rubidem, 

M – lustro całkowicie odbijające, PBS- polaryzujący dzielnik wiązki, 
PD1 i PD2 –fotodiody. 

 

Część mocy wiązki z lasera (ok. 30µW) odbija się od płytki szklanej (BS na schemacie 19) 

i stanowi wiązkę próbkującą. Przechodzi ona przez komórkę z parami rubidu i skierowana 

jest do analizatora - takiego samego, jak w układzie opisanym wcześniej. Pozostała część 

wiązki (ok. 300 µW) po odbiciu od luster jako przeciwbieżna wiązka nasycająca krzyżuje 

się w komórce pod małym kątem (ok. 3°) z wiązką próbkującą. Takie ustawienie ułatwiło 

wyprowadzenie wiązki sygnałowej oraz wyeliminowało wielokrotne odbicia wiązek od 

zwierciadeł. Niedokładna przeciwbieżność wiązek: nasycającej i próbkującej, w wyniku 

resztkowego efektu Dopplera, nieznacznie poszerzyła obserwowane linie absorpcyjne. 

Sygnały z fotodiod są podane na wejścia tego samego układu elektronicznego.  
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Wykorzystywane jest tu zjawisko dichroizmu występujące w określonej klasie 

prędkości atomów. Wynikające stąd krzywe rezonansowe mają szerokość rzędu szerokości 

jednorodnej i dlatego rozszczepienia zeemanowskie muszą być odpowiednio mniejsze niż 

w przypadku bez eliminacji poszerzenia dopplerowskiego. W układzie tym potrzebne jest 

więc słabsze pole magnetyczne. Dlatego zastosowano tu solenoid - 384 zwoje drutu Cu 

φ 1,5 mm nawinięte na karkasie o długości 110 mm i średnicy 40 mm. Stała cewki 

wynosiła 40 Gs/A. Cewkę zasilano napięciem z zasilacza stabilizowanego. Natężenie prądu 

mierzono multimetrem cyfrowym. Wewnątrz cewki znajdowała się komórka z rubidem. 

Zastosowano dłuższą komórkę (L=5 cm), przez co jej podgrzewanie nie było konieczne. 

Obserwowano sygnał błędu przy różnych natężeniach prądu, czyli różnych 

wartościach indukcji magnetycznej w obszarze komórki. Optymalny kształt krzywej 

sygnału błędu otrzymano przy natężeniu prądu płynącego przez cewkę I=0,4 A, co 

odpowiada wartości pola magnetycznego B=16 Gs (1,6 mT) - rysunek 20. 
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Rysunek 20: Krzywe sygnału błędu w układzie bezdopplerowskim przy B=16 Gs. 
Poniżej część widma rubidu ze spektrometru saturacyjnego zarejestrowana 

równocześnie z sygnałem dichroizmu (krzywą błędu). 
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Oś częstotliwości wyskalowano na podstawie położeń linii w widmie nasyceniowym 

zarejestrowanym równocześnie z sygnałem dichroizmu. Wyznaczono nachylenie krzywej 

w jej liniowym zakresie dla przejścia F=3�F’=2 w 85Rb – wynosiło -43 mV/MHz. 

Węższe rezonanse ograniczają oczywiście zakres stabilizacji, który wynosi teraz 

około 30 MHz. 

 

5.2 Jakość stabilizacji 

Jakość stabilizacji sprawdzono w analogiczny sposób jak w podrozdziale 4.7. Laser 

dostrojono do przejścia F=3�F’=2 w 85Rb. Na rysunku 21 przedstawiono fluktuacje 

częstotliwości przy włączonej i przy wyłączonej pętli sprzężenia zwrotnego. Skala pionowa 

także tu została odpowiednio przeliczona z napięcia na częstość. 
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Rysunek 21: Pomiar fluktuacji częstotliwości w układzie bezdopplerowskim przy włączonej 
pętli sprzężenia zwrotnego w ciągu 10 minut i przy wyłączonej w ciągu 3,5 minuty.  

 

Górne ograniczenie na fluktuacje częstotliwości wynosi tu około 2 MHz i jest nadal 

narzucone przez szum elektroniczny. 
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6 Wnioski 

 

Oba zbudowane układy zapewniały dobrą stabilność częstotliwości lasera w ciągu 

kilkunastu minut. Po dłuższym czasie z powodu dryfu pewnego parametru pracy lasera 

napięcie zasilające piezoelement nie wystarczało do utrzymania zadanego punktu pracy 

i stabilizacja przestawała działać. Wydłużenie czasu stabilności można osiągnąć poprzez 

zwiększenie napięcia zasilającego końcowy wzmacniacz układu.  

Układ stabilizacji wykorzystujący sygnał dichroizmu z poszerzeniem dopplerowskim 

był mniej wrażliwy na silne zakłócenia niż układ bez poszerzenia. Umożliwiał też 

ustawienie dowolnej częstotliwości pracy lasera w szerokim zakresie ok. 400 MHz. 

Zaletą układu bez poszerzenia dopplerowskiego jest natomiast możliwość łatwego 

dostrojenia i stabilizacji częstotliwości pracy lasera na przejściu nadsubtelnym. 

Ze względu na skończony czas reakcji elementu piezoelektrycznego układy nie 

redukują szybkich fluktuacji (powyżej kilkunastu Hz). Planuje się dodatkowe sterowanie 

prądem diody laserowej, co umożliwi zwiększenie częstotliwości działania układu do 

częstotliwości rzędu kHz. 
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7 Dodatki 

A  Parametry techniczne diody laserowej 

• Typ: ROITHNER LASERTECHNIK RLT80010MG 

• Struktura: podwójna heterostruktura 

• Długość emitowanej fali: �p=(800±10) nm 

• Optyczna moc wyjściowa (max.): P0=10 mW 

• Prąd progowy: Ith=25 mA 

• Prąd pracy (max.): Iop=50 mA 

• Rozbieżność wiązki nieskolimowanej: ��=31°, �	=8° 

B  Laser diodowy z zewnętrznym rezonatorem 

 
 

1- miedziany bloczek zawierający diodę laserową wraz z obiektywem, 

2- uchwyt z siatką dyfrakcyjną ustawioną pod kątem ślizgowym, 

3- zewnętrzne zwierciadło rezonatora zamontowane do elementu 

piezoelektrycznego, 

4- wyjście wiązki z lasera.  

1

2

3

4
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C  Zdjęcie układu stabilizacji 

 

 
 

1 - laser w aluminiowej obudowa ze zdjętą górną pokrywą, 

2 - izolator optyczny, 

3 – układ pryzmatów służący do poszerzenia wiązki 

4 - płytka półfalowa i kostką polaryzująca (5) służące do podziału mocy wiązki,  

6 - jarzmo magnetyczne, 

7 - ćwierćfalówka i detektor (8) stanowiące analizator polaryzacji kołowej. 
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D  Schemat układu elektronicznego 
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