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Rozdziaª 1

Wst¦p

1.1 Magnetometria optyczna

Magnetometria optyczna prze»ywa w obecnych latach swój wielki renesans.

Zast¡pione przed laty magnetometrami typu SQUID1, obecnie magnetome-

try optyczne bij¡ rekordy czuªo±ci. Zaprezentowany po raz pierwszy pi¦¢

lat temu magnetometr typu SERF [4, 18] jest aktualnie szczytem techniki

w dziedzinie pomiarów ultra maªych pól magnetycznych, reprezentuj¡c czu-

ªo±¢ rz¦du ≈ 10−12 G/
√
Hz lub w jednostkach ukªadu SI ≈ 10−16 T/

√
Hz.

Jego zastosowanie z tak¡ czuªo±ci¡ jest jednak ograniczone do pól magne-

tycznych rz¦du nG − µG, a u»ycie w wy»szych polach wymusza stosowanie

cewek kompensuj¡cych i drastycznie obni»a czuªo±¢ [29].

Alternatyw¡ dla ukªadu SERF s¡ magnetometry oparte na nieliniowym

efekcie Faradaya. Ich zaprezentowana czuªo±¢ na poziomie ≈ 10−10 G/
√
Hz

jest wprawdzie gorsza, lecz jak pokazuj¡ ostatnie publikacje, jest ona nie-

znacznie tylko zmniejszona dla pomiarów w wy»szych polach magnetycznych

[1] i znacz¡co przewy»sza t¦ osi¡gan¡ przez ukªad SERF.

Celem niniejszej pracy byªa optymalizacja urz¡dzenia do pomiarów pól

magnetycznych poprzez detekcj¦ rezonansów magneto-optycznych w nielinio-

wym efekcie Faradaya z modulowan¡ wi¡zk¡ ±wiatªa, opisanego w pracach

[13], [28] i [27], a tak»e analiza osi¡gni¦tej czuªo±ci ukªadu.

Praca ta oparta jest na serii eksperymentów przeprowadzonych w Zakªa-

1z ang. super conducting quantum interference devices
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2 Magnetometr Atomowy

dzie Fotoniki Instytutu Fizyki UJ, pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha

Gawlika oraz mgra Szymona Pustelnego, którym serdecznie dzi¦kuj¦ za ich

cierpliwo±¢, opiek¦ i pomoc. Dzi¦kuj¦ równie» dr hab. Jerzemu Zachorow-

skiemu, za nieocenion¡ pomoc i fachowe rady. W przeprowadzonych bada-

niach swój udziaª mieli równie» czªonkowie grupy: Leszek Krzemie«, Krystian

Sycz, Mateusz Kotyrba i Paweª Anielski; panowie Józef Flaga i Stanisªaw

Pajka; a tak»e go±cie zagraniczni: Nathan Leefer, Arman Cingoz i Michael

Gring. Wszystkim wymienionym i Bliskim mi osobom, które w ró»ny sposób

przyczyniªy si¦ do powstania tej pracy, jeszcze raz dzi¦kuj¦.

1.2 Praca magisterska

Rozdziaª drugi, w zamierzeniu, ma przybli»y¢ czytelnikowi zagadnienie efektu

Faradaya, który stanowi fundament przeprowadzonego eksperymentu. Skªada

si¦ on z rysu historycznego, cz¦±ci opisuj¡cych liniowy i nieliniowy efekt Fa-

radaya, a tak»e cz¦±ci podsumowuj¡cej histori¦ ukªadów do pomiarów pól

magnetycznych opartych na efekcie Faradaya.

Rozdziaª trzeci stanowi teoretyczny wst¦p do zagadnie« zwi¡zanych

z przeprowadzonym eksperymentem. Zostaªy w nim poruszone tematy takie

jak: póªklasyczny opis oddziaªywania atomów z polem elektromagnetycznym,

formalizm macierzy g¦sto±ci, czy kwantowo-mechaniczny opis nieliniowego

efektu Faradaya.

W rozdziale czwartym omówiono szczegóªowo ukªad aparaturowy u»yty

do eksperymentów.

Kolejne rozdziaªy stanowi¡ podsumowanie przeprowadzonych ekspery-

mentów dotycz¡cych optymalizacji magnetometru, a jednocze±nie maj¡ sta-

nowi¢ swego rodzaju tutorial wprowadzaj¡cy w praktyczne aspekty pracy

z nieliniowym efektem Faradaya. I tak w rozdziale pi¡tym przedstawiono

trzy mo»liwe kon�guracje pracy magnetometru, z uwzgl¦dnieniem ich sªabych

i mocnych stron. Rozdziaª szósty zostaª po±wi¦cony analizie czuªo±ci ukªadu.

Oprócz analizy procesu optymalizacji magnetometru, pokazano zademonstro-

wan¡ czuªo±¢ urz¡dzenia, jak równie» ograniczenia wynikaj¡ce z kwantowej

natury materii i promieniowania elektromagnetycznego.

2



Rozdziaª 2

Efekt Faradaya

2.1 Wprowadzenie

Zjawisko magnetyzmu fascynuje ludzko±¢ ju» od setek lat. Materiaªy, które

w �magiczny� sposób przyci¡gaj¡ »elazo odkrywane byªy wiele wieków temu.

Na przestrzeni dziejów ludzie nauczyli si¦ wytwarza¢ trwaªe magnesy, z któ-

rymi przeprowadzano caª¡ rzesz¦ eksperymentów. Jeden z nich, wykonany

ponad 150 lat temu przez Michaela Faradaya [12], zapocz¡tkowaª now¡ er¦

w �zyce, a zarazem staª si¦ inspiracj¡ niniejszej pracy. Faraday pokazaª zwi¡-

zek ±wiatªa z magnetyzmem, który z punktu widzenia wspóªczesnego �zyka

jest oczywisty - ±wiatªo to fala elektromagnetyczna, za± do 1846 roku znana

byªa jedynie elektryczna natura ±wiatªa.

Przez kolejne lata eksperyment Faradaya byª wielokrotnie powtarzany

ukazuj¡c dla wielu materiaªów ten sam, co u odkrywcy efekt skr¦cenia pªasz-

czyzny polaryzacji ±wiatªa przy przechodzeniu przez o±rodek umieszczony

w polu magnetycznym. Zjawisko to zyskaªo miano efektu Faradaya, a ±ci±lej

liniowego efektu Faradaya.

Pod koniec XIX wieku wªoscy uczeni Damiano Macaluso i Orso Mario

Corbino odkryli, »e efekt Faradaya mo»e by¢ znacznie wzmocniony i mie¢

charakter rezonansowy, gdy ±wiatªo o cz¦stotliwo±ci bliskiej do rezonansu

atomowego propaguje przez pary atomów sodu [20, 21]. Dzi± to zjawisko

nosi nazw¦ rezonansowego liniowego efektu Faradaya albo efektu Macaluso-

Corbino.

3



4 Magnetometr Atomowy

Oba wspomniane powy»ej efekty zostan¡ przybli»one w kolejnych podroz-

dziaªach, natomiast dla historycznej ±cisªo±ci nale»y jeszcze wspomnie¢ przy-

czynek niemieckiego �zyka Woldemara Voigta, który to, inspirowany pracami

Zeemana, pierwszy wskazaª zwi¡zek obserwacji Macalusa i Corbina z efektem

Faradaya i wyja±niª skr¦cenie pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa poprzez zmian¦

w zewn¦trznym polu magnetycznym wspóªczynników zaªamania ±wiatªa po-

laryzacji koªowej lewo- i prawoskr¦tnej. Tym samym podaª on pierwszy opis

teoretyczny zachodz¡cego zjawiska. Z uwagi na jego zasªugi wprowadzono roz-

ró»nienie zjawisk rotacji pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa ze wzgl¦du na usta-

wienie pola magnetycznego. I tak efekt wyst¦puj¡cy dla pola równolegªego

do wi¡zki ±wiatªa nazywany jest efektem Faradaya, za± w polu prostopadªym

- efektem Voigta [30, 31] lub w przypadku cieczy - efektem Cottona-Moutona.

2.2 Liniowy efekt Faradaya

Liniowy efekt Faradaya polega na skr¦ceniu pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa

propaguj¡cego przez o±rodek umieszczony w zewn¦trznym podªu»nym polu

magnetycznym. Schematycznie efekt ten pokazano na rysunku 2.1. Zjawi-

sko to jest wprost proporcjonalne do nat¦»enia przyªo»onego pola magne-

tycznego i cechowane jest przede wszystkim poprzez staª¡ materiaªow¡ V ,

zwan¡ staª¡ Verdeta. K¡t skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji dany jest wzo-

rem:

φ = V Bd, (2.1)

gdzie d oznacza dªugo±¢ próbki, za± B warto±¢ indukcji przyªo»onego pola

magnetycznego.

Jako±ciowe wytªumaczenie efektu Faradaya stanowi fakt, i» przyªo»enie

pola magnetycznego równolegªego do osi propaguj¡cej wi¡zki mo»e znosi¢

degeneracj¦ ze wzgl¦du na rodzaj koªowej polaryzacji ±wiatªa, czyli wprowa-

dza¢ anizotropi¦ o±rodka. Poniewa» liniowa polaryzacja ±wiatªa stanowi kohe-

rentn¡ superpozycj¦ polaryzacji koªowych lewo- i prawoskr¦tnej σ− i σ+, taka

anizotropia objawi si¦ poprzez ró»n¡ pr¦dko±¢ propagacji wi¡zek o obu skr¦t-

no±ciach, a w konsekwencji zmian¡ ich wzgl¦dnej fazy przy wyj±ciu z o±rodka,

czyli skr¦ceniem pªaszczyzny polaryzacji wi¡zki.

4



ROZDZIA� 2. EFEKT FARADAYA 5

Rysunek 2.1: Ilustracja efektu Faradaya. Spolaryzowana fala ±wietlna o wektorze

pola elektrycznego E pada na o±rodek charakteryzowany staª¡ Verdeta V , umiesz-

czony w podªu»nym polu magnetycznym o indukcji B. Pªaszczyzna polaryzacji

±wiatªa po przebyciu drogi d ulega skr¦ceniu o k¡t β = V Bd. Rysunek pochodzi

z [33].

Rysunek 2.2: Skr¦cenie pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa w funkcji przyªo»onego po-

dªu»nego pola magnetycznego.

5



6 Magnetometr Atomowy

2.3 Nieliniowy efekt Faradaya

Nieliniowy efekt Faradaya (NMOR1) zaliczany jest do rezonansowych nieli-

niowych zjawisk magnetooptycznych [7] i polega na zale»nym od nat¦»enia

±wiatªa skr¦ceniu pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa propaguj¡cego przez o±ro-

dek umieszczony w podªu»nym polu magnetycznym. Przykªadow¡ zale»no±¢

amplitudy rotacji (skr¦cenia) od pola magnetycznego przedstawiono na ry-

sunku 2.3.

Rysunek 2.3: Ilustracja nieliniowego efektu Faradaya. Krzywa przedstawia skr¦ce-

nie pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa w funkcji przyªo»onego podªu»nego pola ma-

gnetycznego. Centralny rezonans odpowiada nieliniowemu efektowi Faradaya. Nie-

wielkie nachylenie tªa pochodzi od efektu liniowego.

Najprostszy model, w którym mo»na opisa¢ to zjawisko, zakªada istnienie

atomu o co najmniej trzech stanach (poziomach) energetycznych, z których

dwa maj¡ zbli»one energie. Warunek ten dopuszcza dwa rodzaje ukªadów:

typu Λ oraz typu V, schematycznie pokazane na rysunku 2.4. Jako stany

energetycznie bliskie sobie uznaje si¦ podpoziomy zeemanowskie rozsuni¦te

w zewn¦trznym polu magnetycznym.

1z ang. nonlinear magneto optical rotation

6



ROZDZIA� 2. EFEKT FARADAYA 7

Rysunek 2.4: Dwa rodzaje struktur, w których mo»na modelowa¢ nieliniowy efekt

Faradaya. Struktura a nazywana jest struktur¡ typu Λ, za± struktura b struktur¡

typu V . Liniami ci¡gªymi zaznaczono indukowane ±wiatªem przej±cia atomowe.

Lini¡ falist¡ zaznaczono koherencje pomi¦dzy bliskole»¡cymi stanami, które s¡ od-

powiedzialne za nieliniowy efekt Faradaya.

Efekty nieliniowe w oddziaªywaniu o±rodka ze ±wiatªem wyst¦puj¡ naj-

cz¦±ciej, gdy ±wiatªo padaj¡ce na dany o±rodek ma cz¦stotliwo±¢ rezonan-

sow¡, b¡d¹ blisk¡ rezonansu, a dodatkowo nat¦»enie ±wiatªa jest na tyle

du»e, »e mody�kuje rozkªad populacji atomów w danych poziomach (pod-

poziomach) energetycznych lub/oraz wprowadza ich koherencj¦. Zwªaszcza

wprowadzenie spójno±ci ewolucji (koherencji) dwóch bliskole»¡cych pozio-

mów, schematycznie zaznaczone na rysunku 2.4 lini¡ falist¡, wnosi gªówny

wkªad do NMOR.

Kwantowo-mechaniczny sposób opisu oddziaªywania atomów ze ±wiatªem,

a w szczególno±ci nieliniowego efektu Faradaya, zostaª przedstawiony w roz-

dziale 3.

2.4 Efekt Faradaya a pomiar pól magnetycz-

nych

Pierwszych pomiarów pól magnetycznych dokonywano przy u»yciu magne-

sów trwaªych (Gauss, ≈1830 r.). Historia pomiarów pól magnetycznych

przy pomocy efektu Faradaya si¦ga lat 50tych XVIII w. U»ycie substancji

o wzgl¦dnie du»ej i znanej (wycechowanej) staªej Verdeta umo»liwiaªo do-

kªadne, jak na tamte czasy, pomiary pól magnetycznych. Przez dziesi¡tki lat

7



8 Magnetometr Atomowy

Typ magnetometru Czuªo±¢ [T/
√
Hz] Czuªo±¢ [G/

√
Hz]

Protonowy 10−10 − 1011 10−6 − 107

Fluxgate 10−10 10−6

Overhausera 10−10 10−6

OPM cezowy 10−12 10−8

SQUID 10−15 10−11

SERF 10−16 10−12

NMOR 10−14 10−10

Tablica 2.1: Zestawienie typowych czuªo±ci wspóªczesnych magnetometrów.

techniki magnetometryczne znacz¡co udoskonalano. W dzisiejszych czasach

powszechnie dost¦pne ¹ródªa ±wiatªa laserowego otwieraj¡ nowe horyzonty

przed badaniem zjawisk rezonansowych i wraz z precyzyjn¡ optyk¡ pozwalaj¡

na wykonywanie ultradokªadnych pomiarów. W szczególno±ci, ostatnie cztery

dekady przyniosªy burzliwy rozwój magnetometrów pompowanych optycznie

(OPM)2. Wydaje s¦ jednak, »e osi¡gni¦to ju» kwantowe bariery czuªo±ci dla

tych urz¡dze« i le»¡ one na ni»szym poziomie (daj¡cym gorsz¡ czuªo±¢), ni»

dla wspomnianych we wst¦pie urz¡dze« typu SQUID.

W tym miejscu otwiera si¦ droga dla magnetometrów opartych o nie-

liniowy efekt Faradaya. W tabeli 2.1 zestawiono typowo osi¡gane czuªo±ci

wspóªcze±nie u»ywanych magnetometrów dla maªych, bliskich zeru, pól ma-

gnetycznych. Kluczowym, z punktu widzenia niniejszej pracy, jest fakt, i» czu-

ªo±¢ najdokªadniejszych urz¡dze« SERF I SQUID drastycznie spada przy

pomiarach istotnie niezerowych pól magnetycznych, za± jak pokazuj¡ pro-

wadzone badania, czuªo±¢ magnetometrów opartych na NMOR pogarsza si¦

tylko nieznacznie ze wzrostem pola [1, 27].

2jak np. magnetometry helowe, kon�guracje Mx, Mz, itd.

8



Rozdziaª 3

Cz¦±¢ teoretyczna

W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony teoretyczny sposób opisu nie-

liniowego efektu Faradaya. Analiz¦ zachodz¡cych zjawisk zaczniemy od opisu

oddziaªywania atomów ze ±wiatªem spójnym wprowadzaj¡c macierz g¦sto±ci

o±rodka. Nast¦pnie zapiszemy równanie master, na którego podstawie opi-

szemy ewolucj¦ czasow¡ elementów macierzy g¦sto±ci. W dalszej cz¦±ci sku-

pimy si¦ na analizie pozadiagonalnych jej elementów, odpowiadaj¡cych za

koherencje atomowe, na wielko±ci makroskopowe, które mo»na zmierzy¢ eks-

perymentalnie.

Kolejne podrozdziaªy stanowi¡ poszczególne etapy caªo±ciowej analizy

i powinny by¢ czytane w kolejno±ci ich przedstawienia.

3.1 Oddziaªywanie atomu z polem laserowym

w formalizmie macierzy g¦sto±ci

Rozpatrzmy struktur¦ typu Λ przedstawion¡ na rysunku 3.1, powstaj¡c¡ gdy

stan wzbudzony cechuje caªkowity kr¦t Je = 0, za± stan podstawowy Jg = 1.
To zaªo»enie pozwala na przeprowadzenie rachunków w sposób stosunkowo

prosty i ªatwy do interpretacji, przy tym nie powoduj¡c straty ogólno±ci roz-

wa»a«, gdy» eksperymenty na ukªadach maj¡cych bardziej skomplikowane

struktury poziomów energetycznych, jak np. atomy 87Rb, s¡ bardzo dobrze

odtwarzane przez modele teoretyczne.

Macierz g¦sto±ci ukªadu typu Λ, przy ustalonej osi kwantyzacji równole-

9



10 Magnetometr Atomowy

Rysunek 3.1: Struktura energetyczna poziomów odpowiadaj¡ca atomowi o kr¦cie

stanu podstawowego równym Jg = 1 i stanu wzbudzonego Je = 0. Liniami przery-

wanym zaznaczono przesuni¦cie podpoziomów w polu magnetycznym.

gªej do pola magnetycznego, ma posta¢:

ρ =


ρ−− ρ−g ρ−+ ρ−0

ρg− ρgg ρg+ ρg0

ρ+− ρ+g ρ++ ρ+0

ρ0− ρ0g ρ0+ ρ00

 , (3.1)

gdzie ρij oznacza element macierzy g¦sto±ci oznaczony w konwencji rysunku

3.1.

Oddziaªywanie atomu z polem fali ±wietlnej, która propaguje w kierunku

równolegªym do pola magnetycznego, mo»na opisa¢ w przybli»eniu dipolo-

wym nast¦puj¡c¡ poprawk¡ do hamiltonianu:

H′ = −D · E, (3.2)

gdzie

E =
1
2


Ex

0
0

 ei(ωt−kz) + c.c.1 (3.3)

1symbolem 'c.c.' oznaczane b¦dzie sprz¦»enie zespolone, od ang. complex conjugation

10



ROZDZIA� 3. CZ��� TEORETYCZNA 11

oznacza spolaryzowany wzdªu» osiX wektor pola elektrycznego fali ±wietlnej,

za± D jest macierz¡ momentu dipolowego, maj¡c¡ dla oddziaªywania z tak

spolaryzowan¡ wi¡zk¡ ±wiatªa posta¢:

D =


0 0 0 d−0

0 0 0 0
0 0 0 d+0

d0− 0 d0+ 0

 . (3.4)

Ewolucj¦ czasow¡ macierzy g¦sto±ci mo»na obliczy¢ korzystaj¡c z równa-

nia master2

ρ̇ = − i
h̄
[H, ρ]. (3.5)

Wstawiaj¡c do powy»szej formuªy posta¢ hamiltonianu H = H0+H ′, otrzy-
mujemy:

ρ̇nm = −iωnkρkm −
i

h̄
[H ′nkρkm − ρnkH ′km], (3.6)

gdzie ωnm jest ró»nic¡ energii stanów n i m w jednostkach cz¦sto±ci, tj.

ωnm = (En−Em)/h̄, za± wska¹niki n,m, k przebiegaj¡ po wszystkich dost¦p-

nych stanach. Dostajemy zatem ukªad równa« ró»niczkowych sprz¦»onych ze

sob¡, które pozwalaj¡ na obliczenie populacji ρnn i koherencji3 ρnm, n 6= m
w atomach oddziaªuj¡cych z polem elektrycznym.

Wprowadzone powy»ej równania ruchu nie prowadz¡ jednak do wyni-

ków zgodnych z eksperymentem, gdy» nie uwzgl¦dniaj¡ takich procesów

jak cho¢by emisja spontaniczna. W przypadku symulowania rzeczywistych

zjawisk powy»sze równania wymagaj¡ pewnej mody�kacji, a mianowicie

uwzgl¦dnienia procesów relaksacyjnych. Fenomenologiczny sposób takiej ko-

rekty polega na doªo»eniu czªonu Γρ odpowiadaj¡cego za relaksacj¦ ukªadu.

Zmody�kowane równanie master ma zatem posta¢:

ρ̇ = − i
h̄
[H, ρ]− Γρ, (3.7)

a równania ruchu zyskuj¡ form¦:

ρ̇nm = −iωnkρkm −
i

h̄
[H ′nkρkm − ρnkH ′km]− γnkρkm. (3.8)

2w literaturze spotyka si¦ równie» nazw¦ równanie Liouville'a
3koherencjami b¦d¡ nazywane pozadiagonalne elementy macierzy g¦sto±ci

11



12 Magnetometr Atomowy

Rozwi¡zanie ukªadu powy»szych równa« sprz¦»onych mo»na upro±ci¢ zakªa-

daj¡c tzw. przybli»enie fali wiruj¡cej (rotating wave approximation), a na-

st¦pnie badaj¡c stan ko«cowy (steady state approximation) poprzez poªo»enie

lewej strony równa« równej 0. Równania w takiej formie daj¡ zadowalaj¡cy

opis oddziaªywania atompole ±wietlne, gdy w miejscu γnm uwzgl¦dni si¦ od-

powiednie staªe relaksacji.

3.2 Perturbacyjny opis optycznych zjawisk nie-

liniowych

Ze zjawiskami nieliniowymi mamy do czynienia gdy ±wiatªo oddziaªuj¡ce z

o±rodkiem jest na tyle silne, i» mody�kuje jego wªasno±ci optyczne. Naturaln¡

zatem staje si¦ klasy�kacja zjawisk na podstawie ich zale»no±ci od amplitudy

pola elektrycznego fali ±wietlnej. Rozpiszemy zatem macierz g¦sto±ci w po-

dej±ciu perturbacyjnym jako:

ρ =
∞∑
j=0

ρ(j)Ej, (3.9)

przy czym macierz g¦sto±ci w poszczególnych rz¦dach jest sprz¦»ona poprzez

równanie:

˙
ρ
(j)
nm = − (iωnk + γnk) ρ(j)km −

i

h̄
[H ′nkρ

(j−1)
km − ρ(j−1)nk H

′
km]. (3.10)

Znajomo±¢ macierzy g¦sto±ci w poszczególnych rz¦dach pozwala na obli-

czenie ±redniej warto±ci momentu dipolowego, czyli makroskopowej polary-

zacji o±rodka poprzez relacj¦:

P = Tr(ρD). (3.11)

Z drugiej strony nieliniowa polaryzacja o±rodka dana jest zale»no±ci¡:

P = χ · E+ χ(2) · E2 + χ(3) · E3 + . . . , (3.12)

gdzie χj oznacza polaryzowalno±¢ (podatno±¢ dielektryczn¡) j-tego rz¦du.

Przyrównuj¡c równanie 3.12 z równaniem 3.9 mo»na odtworzy¢ warto±ci ko-

lejnych rz¦dów podatno±ci dielektrycznej na podstawie macierzy g¦sto±ci.

12
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W przypadku o±rodków centrosymetrycznych, jak np. pary atomowe, sy-

metria ukªadu powoduje, »e zeruj¡ si¦ wyra»enia stoj¡ce przy parzystych

pot¦gach amplitudy pola elektrycznego E, zatem powy»sze równanie mo»na

sprowadzi¢ do postaci:

P = χ̃(I) · E, (3.13)

gdzie nieliniowa podatno±¢ dielektryczna χ̃ zwi¡zana jest z nat¦»eniem pa-

daj¡cego ±wiatªa I = |E|2 wzorem:

χ̃ = χ+ χ3 · I + χ5 · I2 + . . . (3.14)

Podatno±¢ dielektryczna jest wielko±ci¡ makroskopow¡, ±ci±le zwi¡zan¡

z wªasno±ciami optycznymi danego o±rodka. W szczególno±ci mo»na zapisa¢

relacje:

n− 1 ∝ <(χ), (3.15)

κ ∝ =(χ), (3.16)

a zatem istnienie czªonów nieliniowych podatno±ci implikuje nieliniowo±¢

wspóªczynnika zaªamania i absorpcji ±wiatªa, które to wielko±ci s¡ mie-

rzalne w eksperymencie i powoduj¡ powstanie szeregu interesuj¡cych efektów,

m.in. nieliniowego efektu Faradaya, nieliniowej �uorescencji, czy nieliniowego

efektu Hanlego.

3.3 Opis nieliniowego efektu Faradaya

Oddziaªywanie liniowo spolaryzowanej wi¡zki ±wietlnej z próbk¡ atomow¡

umieszczon¡ w polu magnetycznym równolegªym do kierunku propagacji

±wiatªa mo»na ªatwo opisa¢, jak zostaªo wspomniane w rozdziale 2.3, rozkªa-

daj¡c polaryzacj¦ liniow¡ w bazie polaryzacji koªowych. Faza jak¡ nabywa

ka»da ze skªadowych koªowych (chwilowy k¡t, pod jakim ustawiony jest wek-

tor pola elektrycznego) mo»e by¢ wyra»ona wzorem:

ϕ± = l · ω · n±/c, (3.17)

gdzie l jest dªugo±ci¡ propagacji w o±rodku, ω jest cz¦sto±ci¡ drga« wek-

tora pola elektrycznego, c jest pr¦dko±ci¡ ±wiatªa, za± n± oznacza warto±¢

wspóªczynnika zaªamania ±wiatªa dla ±wiatªa o polaryzacji σ±.

13



14 Magnetometr Atomowy

Zakªadaj¡c, i» po przebyciu drogi l = d w badanym o±rodku, ±wiatªo

propaguje dalej w o±rodku izotropowym optycznie, mo»na przej±¢ do opisu

polaryzacji wi¡zki z powrotem w bazie {XY}. W rezultacie otrzymujemy

liniow¡ polaryzacj¦ ±wiatªa obrócon¡ o k¡t:

ϕ = d · ω · (n+ − n−)/c, (3.18)

lub te», wyra»aj¡c wspóªczynnik zaªamania ±wiatªa poprzez elementy macie-

rzy g¦sto±ci, otrzymujemy:

ϕ ∝ d · ω · (<ρ−0 −<ρ+0)/c. (3.19)

Powy»szy wzór jest sªuszny zarówno dla liniowego jak i nieliniowego efektu

Faradaya a ró»nica w opisie obu zjawisk tkwi w macierzy g¦sto±ci ρ, która

opisuje ukªad oddziaªuj¡cy albo liniowo, albo nieliniowo z polem elektromag-

netycznym.

3.4 Optyczna detekcja rezonansu magnetycz-

nego

Nieliniowy efekt Faradaya cechuje si¦ dyspersyjn¡ zale»no±ci¡ k¡ta skr¦ce-

nia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa od warto±ci pola magnetycznego. Jej

ksztaªt, schematycznie pokazany ju» na rysunku 2.3, a tak»e poªo»enie cen-

trum w miejscu zerowego pola magnetycznego powoduj¡, i» to zjawisko in-

terpretuje si¦ w j¦zyku rezonansu magnetycznego [5, 6, 10, 22].

Pomiaru k¡ta skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa w nieliniowym

efekcie Faraday dokonuje si¦ zasadniczo w dwóch kon�guracjach:

• w kon�guracji rozpraszania w przód

• w kon�guracji zbalansowanego polarymetru,

które szerzej zostan¡ omówione w rozdziale 4.5. Z punktu widzenia opisu

teoretycznego istotne jest, »e pierwsza z nich, stosuj¡ca ustawienie próbki

pomi¦dzy dwoma skrzy»owanymi polaryzatorami4, jest wra»liwa na kwadrat

4na podobnej zasadzie dziaªaj¡ optyczne mikroskopy polaryzacyjne

14
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k¡ta skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa, za± druga pozwala ju» na bez-

po±rednie badanie k¡ta magnetorotacji, kosztem nieco wi¦kszej komplikacji

ukªadu eksperymentalnego.

Obie przedstawione powy»ej metody pozwalaj¡ zatem na rejestracj¦ rezo-

nansów magnetycznych w czysto optyczny sposób. Mo»liwe jest zatem u»ycie

ukªadu optycznego do zmierzenia warto±ci pola magnetycznego, z precyzj¡

zwi¡zan¡ z szeroko±ci¡ rezonansu.

3.4.1 Kon�guracja z modulacj¡ wi¡zki laserowej

W podªu»nym polu magnetycznym B podpoziomy zeemanowskie rozsu-

waj¡ si¦ o:

δE = gµBB, (3.20)

gdzie g oznacza czynnik Landégo, a µB magneton Bohra. Z takim rozszcze-

pieniem mo»na zwi¡za¢ cz¦sto±¢:

ωL =
gµB
h̄
B. (3.21)

Wielko±¢ ta zwana jest cz¦sto±ci¡ Larmora i odpowiada cz¦sto±ci precesji

danego stanu atomowego5 w polu magnetycznym.

Eksperymenty z dziedziny pompowania optycznego wykorzystuj¡ cz¦sto

fakt rozszczepienia poziomu atomowego na skutek efektu Zeemana poprzez

poddanie atomów dziaªaniu oscyluj¡cego pola o cz¦sto±ci ωL [6]. Alternatyw-

nym sposobem rejestracji rezonansów optyczno-magnetycznych jest poddanie

atomów dziaªaniu wi¡zki ±wiatªa zmodulowanej cz¦stotliwo±ciowo. W takim

przypadku widmo fali ±wietlnej ulega rozszczepieniu - powstaj¡ dwa pasma

boczne o cz¦stotliwo±ciach ω0−ωmod oraz ω0+ωmod, gdzie ω0 to cz¦stotliwo±¢
niezmodulowanego ±wiatªa. Gdy ω0 b¦dzie odpowiada¢ cz¦stotliwo±ci przej-

±cia atomowego, za± ωmod b¦dzie równa ωL te dwie �wirtualne� wi¡zki b¦d¡

mogªy indukowa¢ przej±cia ramanowskie pomi¦dzy podpoziomami zeema-

nowskimi. Zatem przestrajaj¡c cz¦stotliwo±¢ modulacji przy ustalonej war-

to±ci pola magnetycznego lub odwrotnie - przemiataj¡c warto±¢ pola magne-

tycznego przy staªej cz¦sto±ci modulacji obserwuje si¦ rezonanse optyczno-

magnetyczne.

5w sensie obrotu jego funkcji falowej w przestrzeni poªo»e«

15



16 Magnetometr Atomowy

Analogiczny efekt do wspomnianego powy»ej wyst¦puje, gdy u»yje si¦

zmodulowanej cz¦stotliwo±ciowo, b¡d¹ amplitudowo wi¡zki ±wiatªa do po-

miarów zale»no±ci k¡ta skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa od warto±ci

pola magnetycznego. Mo»liwa jest wtedy rejestracja rezonansów w miejscach,

gdzie speªniony jest warunek:

Ωmod = ±2ΩL. (3.22)

Rezonanse te, dla odró»nienia od rezonansu w zerowym polu magnetycznym,

nazywa si¦ rezonansami wysokopolowymi. Na wykresie 3.2 przedstawiono

typow¡ zale»no±¢ k¡ta magnetorotacji od pola magnetycznego rejestrowan¡

w eksperymentach z modulowan¡ wi¡zk¡ ±wiatªa.

Czynnik �2� w powy»szej relacji mo»na wytªumaczy¢ faktem, i» w tym

przypadku oscyluj¡ce pole nie indukuje przej±¢ pomi¦dzy s¡siaduj¡cymi pod-

poziomami zeemanowskimi, jak ma to miejsce dla pompowania optycznego,

lecz wpªywa na koherencje pomi¦dzy stanami, których warto±¢ rzutu mo-

mentu p¦du na o± kwantyzacji ró»ni si¦ o ∆m = 2, a zatem ich odlegªo±¢

na skali energii wynosi ∆E = 2h̄ωL. Inne podej±cie do tego zagadnienia

wi¡»e si¦ z wªasno±ciami optycznymi ukªadu. Magnetorotacja zwi¡zana jest

z anizotropi¡ o±rodka, a zatem istnieniem tzw. promienia zwyczajnego i nad-

zwyczajnego, lub te» osi szybkiej i wolnej w o±rodku. Poniewa» po obrocie

o±rodka o 180◦ wokóª osi propagacji wi¡zki jego wªasno±ci optyczne nie s¡

zmienione, to znaczy, i» anizotropia zmienia si¦ dwa razy szybciej ni» ob-

raca si¦ ukªad. Zatem i w nieliniowym efekcie Faradaya k¡t magnetorotacji

b¦dzie precesowa¢ dwukrotnie szybciej ani»eli same stany atomowe.

Z uwagi na porównywaln¡ wielko±¢ amplitud i szeroko±ci rezonansów wy-

sokopolowych z rezonansem zeropolowym, rezonanse boczne mog¡ zosta¢ wy-

korzystane do ultraprecyzyjnych pomiarów istotnie niezerowych pól magne-

tycznych. W praktyce oznacza to, i» mo»liwy jest precyzyjny pomiar pól

wielko±ci ziemskiego pola magnetycznego.
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Rysunek 3.2: Przykªadowa zale»no±¢ skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa mo-

dulowanego amplitudowo w funkcji przyªo»onego podªu»nego pola magnetycznego.

�rodkowy rezonans jest typowym rezonansem odpowiadaj¡cym nieliniowemu efek-

towi Faradaya przy braku modulacji. Rezonanse boczne powstaj¡ w miejscu, gdzie

cz¦sto±¢ modulacji Ωmod = 2·gµBB/h̄. Nachylenie tªa pochodzi od efektu liniowego.
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Rozdziaª 4

Opis ukªadu eksperymentalnego

Rozdziaª ten jest po±wi¦cony budowie ukªadu eksperymentalnego, który byª

u»ywany w niniejszej pracy. Schematycznie zostaª on pokazany na rys. 4.1.

Z uwagi na nieco zªo»on¡ struktur¦ ukªadu jako caªo±ci oraz fakt, i» ma on

budow¦ moduªow¡, w kolejnych podrozdziaªach omówione zostan¡ poszcze-

gólne jego fragmenty.

4.1 Ukªad laserowy z aktywn¡ stabilizacj¡ cz¦-

stotliwo±ci

�ródªem ±wiatªa laserowego u»ywanego w eksperymentach byª laser póªprze-

wodnikowy z zewn¦trznym rezonatorem. Dioda laserowa byªa przestrajana

poprzez zmian¦ pr¡du pªyn¡cego przez zª¡cze póªprzewodnika oraz zmian¦

temperatury diody w taki sposób, by emitowaªa promieniowanie podczer-

wone o dªugo±ci fali 795 nm, odpowiadaj¡ce linii D1 atomów Rb87. W celu

zaw¦»enia rozkªadu spektralnego emitowanego ±wiatªa diod¦ laserow¡ wypo-

sa»ono w zewn¦trzny rezonator zªo»ony z siatki dyfrakcyjnej i tylnej ±cianki

zª¡cza diody laserowej (tzw. kon�guracja Littrowa [32]). Precyzyjne sterowa-

nie dªugo±ci¡ zewn¦trznego rezonatora umo»liwiaª piezoelement, na którym

zamontowana byªa siatka dyfrakcyjna. Taka kon�guracja, oprócz w¡skiego

rozkªadu spektralnego, pozwala równie» na precyzyjne przestrajanie dªugo-

19



20 Magnetometr Atomowy

Rysunek 4.1: Schemat ideowy ukªadu eksperymentalnego. Obja±nienie u»ytych

skrótów: SAS - ukªad spektroskopii nasyceniowej, DAVLL - ukªad stabilizacji

cz¦stotliwo±ci lasera, AOM - modulator akustooptyczny, ∆φ - przesuwnik fazowy,

λ/2 - pªytka póªfalowa, P - polaryzator.

±ci fali, na której emitowane jest promieniowanie laserowe.

Oddziaªywanie wi¡zki laserowej z parami atomowymi wymaga nie tylko

stabilno±ci jej dªugo±ci fali, ale równie» dokªadnego dostrojenia do cz¦stotli-

wo±ci przej±cia atomowego. Dostrojenie obserwowano najpierw zgrubnie, po-

przez obserwacj¦ �uorescencji komórki szklanej zawieraj¡cej pary atomowe

przy u»yciu kamery CCD widz¡cej w podczerwieni, a nast¦pnie precyzyjnie,

skanuj¡c dªugo±¢ fali lasera i badaj¡c widmo absorbcyjne. Rejestracja widm

absorbcyjnych odbywaªa si¦ w ukªadzie spektroskopii saturacyjnej (SAS) [11],

w którym dwie przeciwbie»ne wi¡zki o ró»nych nat¦»eniach oddziaªuj¡ z ba-

danym o±rodkiem. Rol¡ silnej wi¡zki jest nasycanie przej±cia, za± sªabsza

wi¡zka próbkuje absorbcj¦ w o±rodku. Zalet¡ takiej kon�guracji jest fakt,
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i» pozwala ona na obserwacj¦ linii widmowych pozbawionych poszerzenia

dopplerowskiego, a zatem o szeroko±ciach poªówkowych FWHM nawet stu-

krotnie mniejszych. Przykªadowe widmo absorpcyjne linii D1 atomów rubidu

przedstawiono na rys. 4.2.

-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

1.75

1.80

1.85

1.90

1.95

2.00

Rysunek 4.2: Przykªadowe spektrum absorpcyjne. Lini¡ czerwon¡ zaznaczono miej-

sce stabilizacji lasera.

W celu utrzymania dostrojenia lasera zastosowano ukªad aktywnej stabi-

lizacji cz¦sto±ci laserowej DAVLL [34]. Ukªad ten w zasadniczej cz¦±ci skªada

si¦ z komórki szklanej z parami atomowymi umieszczonej w polu magnetycz-

nym. Pole to powoduje zniesienie degeneracji i rozsuni¦cie si¦ atomowych

podpoziomów zeemanowskich, a w konsekwencji rozszczepienie i rozsuni¦cie

widm absorpcyjnych dla ±wiatªa o polaryzacjach koªowych σ+ i σ−. Schema-

tycznie obrazuje to rysunek 4.3. Poddanie o±rodka oddziaªywaniu z wi¡zk¡

liniowo spolaryzowan¡, stanowi¡c¡ koherentn¡ superpozycj¦ obu polaryzacji

koªowych, a nast¦pnie zbadanie ró»nicy absorpcji obu skªadowych pozwala na
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22 Magnetometr Atomowy

Rysunek 4.3: Diagram ilustruj¡cy ide¦ dziaªania ukªadu stabilizacji cz¦stotliwo±ci

lasera DAVLL. Rysunek (a) pokazuje przesuni¦cie widma absorpcyjnego skªado-

wych σ+ i σ− w podªu»nym polu magnetycznym. Rysunek (b) powstaª przez od-

j¦cie od siebie widm absorpcyjnych obu polaryzacji koªowych. Charakterystyczny

ksztaªt i przej±cie przez zero w ±rodku rezonansu czyni¡ ten sygnaª u»ytecznym do

stabilizacji lasera do cz¦stotliwo±ci przej±cia atomowego.
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uzyskanie sygnaªu bª¦du, który jest kierowany do sterownika lasera. W ta-

kim ukªadzie odstrojenie si¦ cz¦stotliwo±ci lasera powoduje wygenerowanie

sygnaªu, który w p¦tli zwrotnej dostraja laser do centrum linii atomowej.

4.2 Ukªad modulacji wi¡zki laserowej

Technika modulacji amplitudowej wi¡zki ±wiatªa wymaga elementu odpo-

wiedzialnego za modulacj¦ transmisji przez ukªad. Najprostszym rozwi¡za-

niem jest u»ycie tzw. choppera, czyli rotuj¡cej mechanicznej przesªony, która

cyklicznie blokuje wi¡zk¦, a nast¦pnie j¡ odsªania. Taki ukªad nie pozwala

jednak na kontrol¦ nad przebiegiem czasowym modulacji, a tak»e jest ogra-

niczony do wzgl¦dnie niskich cz¦stotliwo±ci modulacji. Rozwi¡zaniem pozwa-

laj¡cym omin¡¢ te problemy i zastosowanym w niniejszej pracy jest u»ycie

modulatora akusto-optycznego (AOM). Skªada si¦ on z krysztaªu, którego

jeden koniec jest przytwierdzony do piezoelementu, za± drugi do absorbera.

Piezoelement jest ¹ródªem fali biegn¡cej w krysztale, za± absorber ma za

zadanie zapobiec odbiciu fali od ko«ca krysztaªu (wytªumi¢ fal¦ powrotn¡).

Przy propagacji ±wiatªa przez krysztaª w kierunku prostopadªym do kierunku

rozchodzenia fali akustycznej nast¦puje ugi¦cie fali ±wietlnej, podobnie jak

dla siatki dyfrakcyjnej. Steruj¡c przebiegiem czasowym i amplitud¡ fali aku-

stycznej mo»liwa jest modulacja wªa±ciwo±ci uginania ±wiatªa przez krysztaª,

czyli przebiegu czasowego i nat¦»enia ±wiatªa w wi¡zkach odginanych w ko-

lejnych rz¦dach dyfrakcyjnych. W szczególno±ci poprzez geometryczny wybór

jednej wi¡zki dyfrakcyjnej mo»liwe jest u»ycie AOMa jako szybkiego wyª¡cz-

nika ±wiatªa, pozwalaj¡cego na uzyskanie ró»nej gª¦boko±ci modulacji AM

o ksztaªcie sinusoidalnym, trójk¡tnym, impulsów prostok¡tnych, itd.

U»ywany w eksperymencie modulator �rmy Isomet, model 1205C-2, ste-

rowany byª 80 MHz sygnaªem sinusoidalnym z generatora RF wraz ze wzmac-

niaczem. W sterowniku AOM, pomi¦dzy generatorem a wzmacniaczem RF,

znajdowaª si¦ ukªad osªabiacza POS-2000 [23], pozwalaj¡cy na modulowanie

amplitudy 80 MHz sygnaªu RF przy u»yciu zewn¦trznego sygnaªu napi¦cio-

wego o cz¦stotliwo±ci od pojedynczych Hz do okoªo 1 MHz. Odpowiada to

detekcji pól magnetycznych od µG do okoªo 1G.
W tym miejscu warto zauwa»y¢, »e amplitudowa modulacja nat¦»enia
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±wiatªa o ksztaªcie sinusoidalnym oznacza modulacj¦ amplitudy pola elek-

trycznego w ksztaªcie:

ε(t) = ε(0) ·
√
sin(Ωmodt), (4.1)

co nale»y uwzgl¦dni¢ w przypadku rachunków teoretycznych, które to za-

zwyczaj zakªadaj¡ sinusoidaln¡ modulacj¦ amplitudy wektora pola elektrycz-

nego. Problem ten przestaje mie¢ znaczenie w przypadku modulacji o ksztaª-

cie prostok¡tnym.

4.3 Komórka rezonansowa z ukªadem grzew-

czym

Kluczowym elementem ka»dego magnetometru jest medium oddziaªuj¡ce

z polem magnetycznym. W przypadku magnetometru atomowego s¡ nim

atomy w fazie gazowej (hel lub jeden z pierwiastków alkalicznych, zazwyczaj

cez lub rubid) zamkni¦te w szklanej, pró»niowej komórce. Pary atomowe s¡

tym elementem, który reaguje na pole magnetyczne, a którego reakcj¦ bada

si¦ metodami spektroskopowymi, a zatem sprz¦gaj¡ one wªa±ciwo±ci magne-

tyczne z optycznymi. W temperaturze pokojowej ci±nienie par nasyconych

ogranicza koncentracj¦ atomów w takiej komórce do poziomu okoªo 109 cm−3,
co w praktyce oznacza dobrej klasy pró»ni¦. Mimo tak niskich koncentracji1,

u»ycie ±wiatªa rezonansowego z przej±ciami atomowymi i podgrzanie komórki

o kilkana±cie stopni Celsjusza pozwala na osi¡gni¦cie absorpcji (spadku trans-

misji) rz¦du 1/2 nawet w komórce o dªugo±ci kilku cm.

Dla celów niniejszej pracy u»ywano komórki wypeªnionej jednym z izo-

topów rubidu, mianowicie 87Rb. Jego naturalna abundancja wynosi 28%.

Posiada on mniejszy nuklearny moment p¦du, przez co równie» mniej bogat¡

i ªatwiejsz¡ w interpretacji struktur¦ poziomów energetycznych, wzgl¦dem

bardziej licznego w przyrodzie izotopu 85Rb, o abundancji 72%.

Komórka ma ksztaªt cylindra o wymiarach 20mm dªugo±ci i 18mm ±red-

nicy, ze ±ciankami i okienkami grubo±ci okoªo 1mm. Przed wprowadzeniem
1dla porównania koncentracja atomów w ciaªach staªych jest rz¦du 1023 cm−3
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rubidu do komórki jej wewn¦trzne ±cianki zostaªy pokryte cienk¡ warstw¡

para�ny, która stanowi¡ powªok¦ antyrelaksacyjn¡2. Wprowadza to ograni-

czenie na maksymaln¡ g¦sto±¢ par rubidu mo»liw¡ do uzyskania w komórce,

gdy» podgrzanie komórki do temperatury powy»ej temperatury topnienia

para�ny (okoªo 70◦C) spowodowaªoby spªyni¦cie warstwy antyrelaksacyjnej i
drastyczne pogorszenie charakterystyk uzyskiwanych rezonansów. Z boku po-

wierzchni cylindrycznej komórki wystaje cienki, zakrzywiony fragment rurki

szklanej, ang. stem, przez któr¡ napeªniano komórk¦. Stanowi on zbiorniczek

z niewielk¡ ilo±ci¡ rubidu w postaci metalicznej.

Podgrzewanie komórki byªo realizowane przy pomocy ultratermostatu

wypeªnionego wod¡. Ciepªa woda byªa doprowadzana w¦»em do dwóch mie-

dzianych bloków okalaj¡cych komórk¦, a nast¦pnie prowadzona z powrotem

do termostatu. Rol¡ bloków byªo poprawienie stabilno±ci temperatury ko-

mórki poprzez zwi¦kszenie pojemno±ci cieplnej ukªadu, a tak»e nierówno-

mierne ogrzewanie komórki w taki sposób, by okienka pozostawaªy cieplejsze

od stemu. Taki zabieg zapobiega osiadaniu si¦ metalicznego rubidu na okien-

kach komórki3.

4.4 Ekran magnetyczny i ukªad cewek magne-

tycznych

Najlepsze wspóªczesne metody pomiarów pól magnetycznych, w rozumieniu

osi¡ganej czuªo±ci, ograniczone s¡ do pomiarów sªabych4 pól magnetycznych,

tj. pól o indukcji rz¦du µG do mG. Wytwarzanie tak maªych, a zarazem do-

brze kontrolowanych, pól wymaga ekranowania zarówno ziemskiego pola ma-

gnetycznego, jak te» pól pochodz¡cych od wszechobecnych materiaªów ma-

gnetycznych (gªównie elementy stalowe wyposa»enia i konstrukcji budynku)

i pól zmiennych w czasie, których gªównym ¹ródªem jest u»ywana aparatura

i okablowanie sieci elektrycznej. W tym celu u»ywa si¦ specjalnych stopów

2dªugie ªa«cuchy niektórych w¦glowodorów nasyconych, jak np. para�na, zmniejszaj¡

znacz¡co prawdopodobie«stwo depolaryzacji atomu podczas odbicia od ±cianki
3metaliczna warstwa na powierzchni okienka dziaªa jak lustro przez co sprawia, »e traci

si¦ cz¦±¢ nat¦»enia ±wiatªa wchodz¡cego do komórki
4w stosunku do ziemskiego pola magnetycznego, którego indukcja jest rz¦du 0,5G
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Rysunek 4.4: Rysunek pokazuj¡cy ustawienie trzech par cewek wytwarzaj¡cych

pole magnetyczne wzgl¦dem komórki rezonansowej (w ±rodku) i wi¡zki ±wiatªa

laserowego, zaznaczonej kolorem czerwonym.

metali, charakteryzuj¡cych si¦ wysok¡ przenikalno±ci¡ magnetyczn¡, z któ-

rych najbardziej popularne to µ-metal i Conetic-AA. Ekran magnetyczny

wykonany z takiego materiaªu bardzo ªatwo si¦ nasyca i powoduje, »e linie

siª pola s¡ wypychanie na zewn¡trz i ±lizgaj¡ si¦ po jego powierzchni.

Ekran magnetyczny u»ywany w niniejszej pracy, zwany tak»e beczk¡, ma

posta¢ trzech wspóªosiowych cylindrów wykonanych z µ-metalu i otwiera-

nych z jednej ze stron. Kolejne warstwy ekranu, poczynaj¡c od najbardziej

wewn¦trznej maj¡ dªugo±ci i ±rednice odpowiednio 80x59, 84x63 i 88x67 cm

dla zewn¦trznej warstwy. We wn¦trzu ekranu zamontowano komórk¦ rezo-

nansow¡ z ukªadem grzewczym, która otoczona jest ukªadem trzech par or-

togonalnych cewek w ukªadzie Helmholtza. Cewki pozwalaj¡ na wytwarzanie

wewn¡trz ekranu, w sposób kontrolowany i precyzyjny, pól magnetycznych w

kierunku równolegªym do osi propagacji wi¡zki laserowej oraz w dwóch kie-

runkach prostopadªych. Schematycznie zostaªo to zobrazowane na rysunku

4.4. Doprowadzenia elektryczne do cewek wykonano z ekranowanego kabla

sieciowego z czterema splecionymi parami przewodów FTP5 (z ang. foiled

twisted pair), tzw. ekranowana skr¦tka. U»ycie kabli skr¦canych w folii ekra-

nuj¡cej zapewnia zminimalizowanie wpªywu zewn¦trznych pól elektromagne-

tycznych na indukowanie si¦ pr¡dów w kablach zasilaj¡cych cewki, przez co

korzystnie wpªywa na stabilno±¢ i precyzj¦ pól magnetycznych wytwarzanych

5stosowane jest równie» oznaczenie F/UTP, z ang. foiled/unshielded twisted pair, gdy»

kabel ten nie posiada ekranu w postaci oplotu dla ka»dej ze skr¦conych par przewodów
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wewn¡trz ekranu.

4.5 Ukªad pomiaru skr¦cenia pªaszczyzny po-

laryzacji

Detekcja rotacji polaryzacji ±wiatªa, jaka ma miejsce w efekcie Faradaya i

efekcie Voigta, odbywa si¦ najcz¦±ciej w dwóch geometriach:

• rozpraszania w przód

• z u»yciem polarymetru

W przypadku pierwszej z nich, koncepcyjnie prostszej, ±wiatªo propaguje

przez ukªad dwóch skrzy»owanych polaryzatorów, pomi¦dzy którymi znaj-

duje si¦ badane medium. Za drugim z polaryzatorów (analizatorem) ustawia

si¦ detektor ±wiatªa. Gdy pªaszczyzna polaryzacji nie ulega skr¦ceniu, detek-

tor nie rejestruje »adnego sygnaªu. Jakakolwiek niezerowa rotacja pªaszczyzny

polaryzacji ±wiatªa powoduje rejestracj¦ sygnaªu zgodnie z prawem Malusa

I = I0 sin2 ϕ, (4.2)

a wi¦c proporcjonalnego do nat¦»enia ±wiatªa padaj¡cego na analizator I0 i

do kwadratu k¡ta skr¦cenia plaszczyzny polaryzacji ϕ. Nieuniknion¡ wad¡

takiej geometrii ukªadu jest brak mo»liwo±ci sprawdzenia kierunku skr¦cenia

polaryzacji.

Druga ze wspomnianych metod oparta jest na u»yciu polarymetru, czyli

ukªadu polaryzacyjnego dzielnika wi¡zki ±wietlnej i dwóch detektorów ±wia-

tªa. Schemat ukªadu z polarymetrem pokazano na rysunku 4.5. Najcz¦±ciej

polarymetr ustawia si¦ w poªo»eniu zbalansowanym, tzn. takim, w którym

brak rotacji pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa powoduje, »e oba detektory po-

larymetru rejestruj¡ to samo nat¦»enie ±wiatªa, natomiast niezerowa rotacja

powoduje wzrost nat¦»enia ±wiatªa w pierwszym detektorze i spadek w dru-

gim, za± rotacja o przeciwnym znaku powoduje sytuacj¦ odwrotn¡.

W celu rejestracji nat¦»enia ±wiatªa w detektorach umieszczone byªy za-

porowo spolaryzowane fotodiody Hamamatsu S1337 [16]. O±wietlanie po-

wierzchni fotodiód powoduje powstanie pr¡du proporcjonalnego do nat¦»enia
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Rysunek 4.5: Diagram ilustruj¡cy budow¦ i dziaªanie polarymetru. �wiatªo lase-

rowe jest liniowo polaryzowane przechodz¡c przez pierwszy polaryzator. Nast¦pnie

propaguje w komórce rezonansowej, a jego ko«cowa polaryzacja jest analizowana

poprzez drugi polaryzacyjny dzielnik wi¡zki i ukªad dwóch detektorów ±wiatªa.

padaj¡cego ±wiatªa (a» do wysycenia diody), który mierzono poprzez pomiar

spadku napi¦cia na rezystorze wpi¦tym szeregowo z diod¡. U»ycie szybkich

fotodiód wymuszone byªo przez stosowanie stosunkowo du»ych cz¦stotliwo±ci

modulacji nat¦»enia ±wiatªa.

4.6 Ukªady sterowania, detekcji i akwizycji da-

nych

Rejestracja zasadniczej wi¦kszo±ci danych odbywaªa si¦ poprzez komputer

klasy PC wyposa»ony w dwie karty pomiarowe �rmy National Instruments:

kart¦ NI-488.2 interfejsu GPIB oraz kart¦ PCI-6036E. Pierwsza z nich jest
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kart¡ umo»liwiaj¡c¡ komunikacj¦ z urz¡dzeniami pomiarowymi wyposa»o-

nymi w interfejs GPIB. W niniejszej pracy u»ywano dwóch takich urz¡dze«

generatora funkcyjnego i wzmacniacza fazoczuªego, o których mowa w dalszej

cz¦±ci. Druga karta jest kart¡ pomiarow¡ typu DAQ6 wyposa»on¡ w 16-bitowe

przetworniki A/D i D/A o cz¦stotliwo±ci próbkowania 200kHz. Karta ta po-

siada 2 wyj±cia analogowe i 16 wej±¢ analogowych, a tak»e programowalne

wej±cia/wyj±cia cyfrowe. Sterowanie polem magnetycznym wytwarzanym we-

wn¡trz ekranu odbywaªo si¦ za po±rednictwem stabilnego ¹ródªa pr¡dowego

sterowanego poprzez jedno z wyj±¢ analogowych karty. Analogowe wej±cia

karty byªy u»ywane do rejestracji widm absorpcyjnych, natomiast nie nada-

waªy si¦ do detekcji modulacji ±wiatªa z uwagi na nisk¡ cz¦stotliwo±¢ prób-

kowania (max. 200kHz).

Techniki modulacyjne zazwyczaj wymagaj¡ demodulacji zbieranych sy-

gnaªów, do czego sªu»¡ wzmacniacze fazoczuªe, ang. lock-in. W niniejszej

pracy fotodiody polarymetru podª¡czone byªy do dwóch wej±¢ (detekcja ró»-

nicowa) wzmacniacza fazoczuªego SRS 830 �rmy Stanford Research Systems.

Urz¡dzenie to byªo sterowane z komputera PC poprzez interfejs GPIB, przez

który równie» nast¦powaªa akwizycja danych do komputera.

Ukªad modulacji AM wi¡zki laserowej przy u»yciu AOMa wymagaª u»ycia

zewn¦trznego generatora zadaj¡cego modulacj¦. W tym celu u»yto generatora

funkcyjnego HP33120A �rmy Hewlett Packard, którego praca sterowana byªa

komputerem PC poprzez interfejs GPIB.

W celu usprawnienia akwizycji danych stworzone zostaªy w ±rodowisku

LabView odpowiednie programy steruj¡ce prac¡ karty DAQ, wzmacniacza

fazoczuªego oraz generatora funkcyjnego. Diagnostyka i kontrola aparatury

odbywaªa si¦ przy u»yciu 200MHz oscyloskopu LeCroy WaveSurfer 422.

6od ang. data acquisition
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Rozdziaª 5

Tryby pracy magnetometru

Ukªad eksperymentalny, którego u»ywano do mierzenia pól magnetycznych,

oparty byª na amplitudowej modulacji wi¡zki ±wietlnej oddziaªuj¡cej z próbk¡

atomow¡ (tzw. AMOR) i pozwalaª na przeprowadzenie pomiarów w trzech

kon�guracjach:

• skanowania cz¦sto±ci modulacji

• komputerowego ±ledzenia rezonansu

• swobodnie oscyluj¡cego magnetometru.

Zasadnicze cechy wszystkich trzech kon�guracji omówione zostan¡ w kolej-

nych podrozdziaªach.

5.1 Skanowanie cz¦sto±ci modulacji

Ideowo najprostszym sposobem zmierzenia pola magnetycznego jest przeska-

nowanie cz¦sto±ci modulacji wi¡zki laserowej w pewnym zakresie wokóª war-

to±ci, która odpowiada mierzonemu polu magnetycznemu. Diagram ukªadu

realizuj¡cego t¦ funkcj¦ przedstawiono na rysunku 5.1.

Detekcja pola magnetycznego polega na zarejestrowaniu rezonansowych

zale»no±ci od cz¦sto±ci poziomów sygnaªu w fazie i kwadraturowego na

wzmacniaczu fazoczuªym1. Pomiar takiego widma odbywa si¦ punkt po punk-

1ang. lock-in
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Rysunek 5.1: Schemat ukªadu magnetometru pracuj¡cego w trybie skanowania cz¦-

sto±ci modulacji.

cie, tzn. polega na ustawieniu danej cz¦sto±ci modulacji w generatorze, od-

czekaniu chwili czasu odpowiadaj¡cej staªej caªkowania wzmacniacza fazo-

czuªego, odczytaniu warto±ci napi¦¢ obu sygnaªów, zmianie cz¦sto±ci modu-

lacji o pewn¡ warto±¢, ponownym odczekaniu i odczycie sygnaªów, itd. Po

przeskanowaniu danego zakresu cz¦sto±ci modulacji uzyskuje si¦ rezonan-

sowe zale»no±ci sygnaªu w fazie i kwadraturowego w funkcji cz¦sto±ci modu-

lacji, których poªo»enie jednoznacznie okre±la warto±¢ mierzonego pola ma-

gnetycznego. Charakterystyczne ksztaªty tych rezonansów, przedstawione na

rysunku 5.2, s¡ komplementarne do zale»no±ci w funkcji pola magnetycznego

przy staªej cz¦sto±ci modulacji, jak np. przedstawiona na rysunku 3.2.

Sformuªowanie przeskanowanie cz¦sto±ci modulacji wi¡zki laserowej w

pewnym zakresie wokóª warto±ci, która odpowiada mierzonemu polu magne-

tycznemu, u»yte w pierwszym zdaniu tego rozdziaªu do wyja±nienia idei tej

metody, od razu obna»a jej najwi¦ksz¡ wad¦, to znaczy fakt, i» przed pomia-

rem pola magnetycznego konieczna jest przynajmniej orientacyjna znajomo±¢

warto±ci, któr¡ chce si¦ zmierzy¢. Oczywi±cie mo»liwe jest przeskanowanie ca-

ªego zakresu cz¦sto±ci modulacji a» do pewnego ustalonego maksimum, lecz

taka procedura dramatycznie wydªu»a czas pomiaru. Dla przykªadu, staªa

caªkowania wzmacniacza fazoczuªego dla pomiaru przedstawionego na ry-
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Rysunek 5.2: Przykªad rejestrowanych sygnaªów w fazie i w kwadraturze w funkcji

cz¦stotliwo±ci modulacji, przy ustalonej warto±ci pola magnetycznego.

sunku 5.2 wynosiªa 100 ms. Czas potrzebny do zarejestrowania pojedynczego

punktu pomiarowego wynosi minimum trzykrotno±¢ staªej caªkowania, czyli

300 ms. Na powy»szy wykres skªada si¦ 200 punktów pomiarowych, co daje

sumaryczny czas pomiaru widma równy okoªo 70 s. Wida¢ zatem, »e taka

metoda mierzenia pola magnetycznego napotyka powa»n¡ trudno±¢, gdy nie

jest znana cho¢by przybli»ona jego warto±¢.

5.2 Komputerowe ±ledzenie rezonansu

��ledzenie� pozycji rezonansu polega na dostrajaniu cz¦sto±ci modulacji AM

wi¡zki laserowej w taki sposób, by warunek rezonansu byª utrzymywany przez

urz¡dzenie automatycznie. W tym celu wykorzystano komputer klasy PC

i stworzono w ±rodowisku LabView odpowiednie oprogramowanie, które re-

alizowaªo powy»sze zadanie. Budowa ukªadu pozostaªa identyczna z pokazan¡

w poprzednim rozdziale.

Program pod¡»aj¡cy za zmianami pola magnetycznego w pierwszej chwili
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Rysunek 5.3: Wykres przedstawia odczyt cz¦stotliwo±ci modulacji w funkcji iteracji

wykonywania algorytmu ±ledz¡cego pole magnetyczne. Ka»da iteracja trwaªa okoªo

1/3 s. Wielko±¢ pola byªa zwi¦kszana o staª¡ warto±¢, co okoªo 9 s. W skali dªugocza-

sowej widoczna jest liniowa odpowied¹ ukªadu. Skala krótkoczasowa przedstawiona

jest na rys. 5.4.

wymagaª odczytania poziomu sygnaªu w fazie w centrum rezonansu wyso-

kopolowego metod¡ z poprzedniego podrozdziaªu, zgodnie z rysunkiem 5.2.

Tak uzyskana warto±¢ byªa poziomem odniesienia i z ni¡ porównywana byªa

warto±¢ sygnaªu zmierzonego w kolejnej chwili czasu, przy czym cz¦stotliwo±¢

modulacji byªa ustalona, równa cz¦stotliwo±ci rezonansowej poprzedniego po-

miaru. Znak i wielko±¢ ró»nicy tych sygnaªów okre±laªy konieczn¡ zmian¦ cz¦-

stotliwo±ci modulacji wi¡zki tak, by podtrzyma¢ warunek rezonansu. Ponie-

wa» o�set, na tle którego widoczny jest sygnaª w fazie (krzywa dyspersyjna),

zmienia si¦ z cz¦sto±ci¡ modulacji, do programu dodano algorytm, który po

zbli»eniu si¦ na niewielk¡ odlegªo±¢ od rezonansu, dodatkowo szukaª ekstre-

mum sygnaªu w kwadraturze. Takie dziaªanie pozwalaªo na aktualizowanie

poziom odniesienia dla kolejnych pomiarów sygnaªu w fazie, a zatem na po-

konanie trudno±ci zwi¡zanych z ró»nym poziomem o�setu. Alternatywnym

rozwi¡zaniem jest u»ycie w eksperymencie drugiej wi¡zki ±wiatªa, w ukªadzie
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pompa-próbka, co zostaªo pokazane w rozdziale 6.5.

Przy u»yciu opisanego powy»ej algorytmu mo»liwe byªo ±ledzenie pola

magnetycznego w zakresie od 0 do ≈ 30 mG, a zatem do wielko±ci odpo-

wiadaj¡cej okoªo 1/10 wielko±ci ziemskiego pola magnetycznego. Przykªad

pod¡»ania za zmieniaj¡cym si¦ polem magnetycznym pokazano na rysunku

5.3. Pole magnetyczne zmieniano skokowo, co okoªo 9 s. O± pozioma wykresu

reprezentuje numer iteracji (wykonania) algorytmu, przy czym jedna iteracja

trwaªa okoªo 300 ms. Na rysunku 5.3 pokazano w powi¦kszonej skali sposób

w jaki magnetometr dochodzi do stanu ustalonego po nagªej zmianie warto-

±ci pola magnetycznego. Widoczne s¡ niewielkie oscylacje wokóª dokªadnej

warto±ci, bez tzw. overshootingu, typowego dla ¹le wyregulowanych ukªadów

PID.

Taka metoda umo»liwia zatem znacznie szybsze rejestrowanie zmian pola

magnetycznego wzgl¦dem metody skanowania cz¦sto±ci, lecz w dalszym ci¡gu

jej stosowalno±¢ jest ograniczona do pomiarów pól bardzo wolnozmiennych.

Tym niemniej uzyskana szeroko±¢ zakresu pomiarowego, przy czuªo±ci na

poziomie 10−8 G, stanowi znacz¡ce osi¡gni¦cie i powoduje, »e magnetometr

w takiej kon�guracji mo»e w niektórych przypadkach konkurowa¢ z urz¡dze-

niami typu �uxgate, czy SQUID.

5.3 Magnetometr swobodnie oscyluj¡cy

Rozwi¡zaniem cechuj¡cym najwi¦ksz¡ dokªadno±¢ i szybko±¢ dziaªania, a za-

razem prostot¡ budowy jest tzw. kon�guracja swobodnie oscyluj¡ca2. Sche-

matycznie ukªad magnetometru swobodnie oscyluj¡cego pokazany zostaª na

rys. 5.5.

W takim ukªadzie sygnaª ró»nicowy, który powstaje poprzez odj¦cie sy-

gnaªów z obu fotodiód polarymetru, jest przesuwany w fazie o 90◦, wzmac-

niany i podawany do sterownika AOM jako ¹ródªo modulacji. Nie ma zatem

konieczno±ci u»ywania zewn¦trznego generatora modulacji, ani wzmacniacza

fazoczuªego. Konieczny jest jedynie dodatkowy ukªad mierz¡cy cz¦stotliwo±¢

sygnaªu swobodnych oscylacji, tzw. licznik.

2ang. self-oscillating magnetometer
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Rysunek 5.4: Komputerowe ±ledzenie pola magnetycznego w skali krótkoczasowej.

Lini¡ czerwon¡ zaznaczono warto±¢ pola magnetycznego w momencie danej iteracji

algorytmu ±ledz¡cego pole. Widoczny jest sposób w jaki odczyt magnetometru

dochodzi w czasie do prawidªowej warto±ci.
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Rysunek 5.5: Schemat ukªadu magnetometru w kon�guracji swobodnie oscyluj¡-

cej. Idea polega na odpowiednim wzmocnieniu sygnaªu rotacji z polarymetru i

podaniu go w p¦tli zwrotnej jako ¹ródªa modulacji. Ukªad taki dziaªa jak ukªad

LC, przy czym za cz¦stotliwo±¢ rezonansow¡ odpowiedzialna jest próbka atomowa,

która wprowadza 90◦ opó¹nienie fazowe na pewnej cz¦sto±ci, odpowiadaj¡cej polu

magnetycznemu.

Przykªadowy ksztaªt zarejestrowanego sygnaªu swobodnie oscyluj¡cego

magnetometru pokazano na rysunku 5.6. Cz¦stotliwo±¢ tego sygnaªu odpo-

wiada podwójnej cz¦sto±ci Larmora precesji w polu magnetycznym, a zatem

do znajomo±ci wielko±ci pola konieczne jest jej precyzyjne estymowanie. W

tym celu mo»liwe jest u»ycie ukªadów licz¡cych (np. przej±cia przez zero w

ustalonym przedziale czasu), b¡d¹ dopasowanie sygnaªu sinusoidalnego i po-

miar jego cz¦sto±ci, co w praktyce sprowadza si¦ do pierwszego przypadku dla

urz¡dze« dziaªaj¡cych na bie»¡co. Mo»liwa jest równie» rejestracja w dªu»-

szym przedziale czasu a nast¦pnie odtworzenie wielko±ci pola magnetycznego

poprzez pó¹niejsz¡ obróbk¦ zarejestrowanego sygnaªu.

Podstawowym wyznacznikiem pracy magnetometru jest odtworzenie war-

to±ci pola magnetycznego. W przypadku swobodnie oscyluj¡cego magneto-

metru u»yto komputera PC do zmieniania w sposób skokowy warto±ci pola

magnetycznego, a nast¦pnie przy pomocy tego samego komputera i wzmac-

niacza lock-in dziaªaj¡cego jako licznik cz¦sto±ci rejestrowano cz¦stotliwo±¢

odpowiedzi magnetometru. Przykªadow¡ charakterystyk¦ ±ledzenia pola ma-

gnetycznego przez magnetometr pokazano na rysunku 5.7. Widoczna jest li-
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Rysunek 5.6: Sygnaª magnetometru pracuj¡cego w re»imie swobonych oscylacji.

Cz¦stotliwo±¢ dominuj¡ca ≈ 25 kHz. Widoczna jest równie» wyra¹na domieszka

drugiej harmonicznej sygnaªu, która pochodzi od naªo»enia dwóch rodzajów modu-

lacji sinusoidalnych na siebie, przy ustalonej ró»nicy faz. Wyja±nienie tego zjawiska

zamieszczono w tek±cie i w dodatku A.

niowa zale»no±¢ typu f = a ·B, pozwalaj¡ca na trywialne obliczenie warto±ci
pola magnetycznego na podstawie cz¦stotliwo±ci oscylacji.

Zakres pól, w którym urz¡dzenie dziaªa poprawnie, jest ograniczony gªów-

nie ze wzgl¦du na opó¹nienia fazowe wynikaj¡ce ze sko«czonego czasu propa-

gacji sygnaªu poprzez elementy elektroniczne (fotodiody, wzmacniacze, ste-

rownik AOM) i rodzaj u»ytego przesuwnika fazowego typu RC, w przypadku

którego przesuni¦cie fazowe jest silnie zale»ne od cz¦stotliwo±ci i wynosi 90◦

tylko dla w¡skiego pasma wokóª konkretnej, wskazanej cz¦stotliwo±ci. Nie-

wielkie odej±cie od tej cz¦stotliwo±ci powoduje maª¡ zmian¦ przesuni¦cia

fazowego, co objawia si¦ bª¦dami systematycznymi we wskazaniach magne-

tometru, za± dalsza zmiana cz¦sto±ci oscylacji powoduje wyj±cie z warunku

rezonansu i zanik sygnaªu swobodnych oscylacji. U»ycie elementów o mniej-

szej zale»no±ci opó¹nienia fazowego od cz¦stotliwo±ci powinno pozwoli¢ na

rozszerzenie zakresu pól, w których mo»liwa b¦dzie swobodna oscylacja, a
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Rysunek 5.7: �ledzenie pola magnetycznego przez magnetometr w trybie samo-

oscyluj¡cym. Widoczna jest liniowa zale»no±¢ cz¦stotliwo±ci swobodnych oscylacji

od przyªo»onego pola magnetycznego, pozwalaj¡ca na odtworzenie jego warto±ci.

zatem i ich pomiar. B¦dzie to przedmiotem dalszych bada« grupy magneto-

optycznej Zakªadu Fotoniki UJ. Ponadto planowane jest u»ycie przesuwnika

fazowego, którego przesuni¦cie b¦dzie optymalizowane w p¦tli zwrotnej.

Kon�guracja swobodnie oscyluj¡cego magnetometru stanowi znaczne

uproszczenie ukªadu, przez co nie tylko zmniejsza jego koszty budowy i eks-

ploatacji, ale równie» doskonale nadaje si¦ do miniaturyzacji ukªadu. Tym

praktycznym zaletom towarzyszy dodatkowo drastyczne przyspieszenie czasu

pomiaru, który jest ograniczony od doªu po»¡dan¡ dokªadno±ci¡ estymatora

cz¦stotliwo±ci (licznika) zgodnie ze wzorem:

∆f =
1
∆t
, (5.1)

gdzie ∆t oznacza czas pomiaru. Zatem mo»na wnioskowa¢ i», tego typu urz¡-

dzenie ma najwi¦ksze szanse, by by¢ u»ywane jako praktyczny magnetometr.
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Rozdziaª 6

Optymalizacja i analiza czuªo±ci

magnetometru

Pomiar jakiejkolwiek wielko±ci �zycznej jest w ka»dym wypadku obarczony

niepewno±ci¡, czyli mo»liwym bª¦dem. W przypadku pomiarów w »yciu co-

dziennym, jak np. pomiar odlegªo±ci przejechanej samochodem, dokªadno±¢,

któr¡ mo»na osi¡gn¡¢ jest rz¦du najmniejszej podziaªki na skali, co we wspo-

mnianym ju» przypadku samochodu najcz¦±ciej oznacza 0,1 km. Nasuwaj¡

si¦ zatem pytania: jak oszacowa¢ dokªadno±¢ wyznaczenia pola magnetycz-

nego? Czy urz¡dzenie dziaªaj¡ce z tak¡ dokªadno±ci¡ mo»e jeszcze by¢ ulep-

szone? Od czego zale»y dokªadno±¢ urz¡dzenia?

Kolejne podrozdziaªy powinny przynie±¢ odpowied¹ na postawione wy»ej

pytania, a tak»e przybli»y¢ sposób opisu czuªo±ci (dokªadno±ci) magnetome-

tru jak i procesu jego optymalizacji.

6.1 Kwantowe limity czuªo±ci

6.1.1 Atomowy szum ±rutowy

Fundamentalnym ograniczeniem dla magnetometrii optycznej jest �szumu

kwantowy�, zwi¡zany z liczb¡ oddziaªuj¡cych atomów, tzw. atomowy szum

±rutowy. Jego pochodzenie mo»na wyja±ni¢ rozpatruj¡c statystyk¦ Poissona
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dla zmiennej x:

P (x, λ) =
λx

x!
e−λ (6.1)

Dla tak zde�niowanego rozkªadu warto±¢ ±rednia wynosi:

< x > = λ, (6.2)

za± odchylenie standardowe dane jest wzorem:

σ(x) =
√
var(x) =

√
λ (6.3)

W przypadku rotacji Faradaya i wielu innych procesów, w których ±wiatªo

oddziaªuje z próbk¡ atomow¡, wielko±¢ mierzonego sygnaªu zale»y dla maªych

nat¦»e« ±wiatªa w sposób liniowy od liczby atomów daj¡cych wkªad do tego

sygnaªu. T¦ liczb¦ mo»na najcz¦±ciej wyznaczy¢ znaj¡c koncentracj¦ oraz ob-

j¦to±¢ próbki poddan¡ oddziaªywaniu z wi¡zk¡ ±wietln¡. Takie oszacowanie

zwi¡zane jest wªa±nie z poissonowskim rozkªadem prawdopodobie«stwa, dla

którego odchylenie standardowe, czyli warto±¢ �rozmycia� uzyskanego wy-

niku, jest równe pierwiastkowi z wariancji. Przekªadaj¡c to na niepewno±¢

wyznaczanego pola magnetycznego otrzymujemy:

δBat =
h̄

gµB
·
√
γ

n
=
h̄

gµB
·
√

γ

Vodd · nat
, (6.4)

gdzie γ jest odwrotno±ci¡ czasu »ycia koherencji odpowiedzialnych za NMOR,

Vodd oznacza obj¦to±¢ komórki poddan¡ dziaªaniu próbkuj¡cego ±wiatªa, za±

nat jest koncentracj¡ atomów.

Powy»sze równanie jest sªuszne w peªnym zakresie koncentracji, co mo»e

by¢ myl¡ce, gdy» wyst¦puj¡ca w nim zale»no±¢ typu 1/
√
nat dla du»ych kon-

centracji d¡»y do zera. Jednak»e wzrostowi koncentracji towarzyszy równie»

szybki wzrost szeroko±ci rezonansów γ zwi¡zany ze zwi¦kszeniem cz¦stotliwo-

±ci zderze« atomów mi¦dzy sob¡. Takie zderzenia powoduj¡ cz¦±ciow¡ depo-

laryzacj¦, a zatem skracaj¡ czas »ycia koherencji atomowych. Konieczne jest

zatem znalezienie pewnego optimum koncentracji atomowej, co w przypadku

eksperymentu z parami atomowymi przekªada si¦ na znalezienie temperatury,

której odpowiada ci±nienie par nasyconych daj¡ce optymaln¡ koncentracj¦.

Temu zagadnieniu po±wi¦cony b¦dzie podrozdziaª 6.3.
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6.1.2 Fotonowy szum ±rutowy

Poza szumem ±rutowym maj¡cym swoje ¹ródªo w statystyce atomów, ko-

nieczne jest równie» uwzgl¦dnienie kwantowej natury ±wiatªa, które oddzia-

ªuje z próbk¡ atomow¡. Poniewa» detekcja k¡ta skr¦cenia pªaszczyzny po-

laryzacji odbywa si¦ przy pomocy polarymetru, warto zastanowi¢ si¦ nad

sposobem jego dziaªania, który zostanie przytoczony za [8].

Zaªó»my, »e liniowo spolaryzowana wi¡zka pada pod k¡tem ϕ na polaryza-

cyjny dzielnik wi¡zki, w którego dwóch ramionach wyj±ciowych umieszczone

s¡ detektory ±wiatªa (np. fotodiody). Liczba fotonów rejestrowanych przez

oba detektory, przy zaªo»eniu ich 100% wydajno±ci, wynosi zgodnie z pra-

wem Malusa odpowiednio:

N1 = N sin2(ϕ) N2 = N cos2(ϕ), (6.5)

gdzie N oznacza caªkowit¡ liczb¦ padaj¡cych fotonów. Mo»na zatem napisa¢:

tg2(ϕ) =
N1
N2
, (6.6)

za± ró»niczkuj¡c powy»sze równanie otrzymujemy:

2 tg(ϕ)δϕ
cos2(ϕ)

=
δN1N2 −N1δN2

N22
. (6.7)

Podstawiaj¡c δN1 =
√
N1, δN2 =

√
N2, równanie 6.5 i dodaj¡c bª¦dy w

kwadracie mo»na otrzyma¢:

δϕ =
1
2
√
N
, (6.8)

co oznacza, »e szum ±rutowy polarymetru zale»y jedynie od caªkowitej liczby

fotonów w wi¡zce i nie jest zale»ny od k¡ta padania wi¡zki ϕ. Jest to tzw.

standardow¡ granic¡ kwantow¡ dla pomiarów polarymetrycznych.

Wyprowadzone powy»ej ograniczenie kwantowe mo»na przeªo»y¢ na do-

kªadno±¢ wyznaczenia pola magnetycznego w nieliniowym efekcie Faradaya

poprzez relacj¦ wi¡»¡c¡ amplitud¦ skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji z polem

magnetycznym:

δBfot =
h̄

gµB
· γ
A
δϕ, (6.9)
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gdzie A oznacza amplitud¦ rezonansu, tzn. maksymaln¡ warto±¢ skr¦cenia

pªaszczyzny polaryzacji. Podstawiaj¡c równanie 6.8 otrzymujemy:

δBfot =
h̄

gµB
· γ
A

1
2
√
N
. (6.10)

Liczba fotonów w wi¡zce mo»e by¢ oszacowana poprzez bilans energetyczny:

N · h̄ω = Etot = Itot · s ·∆t, (6.11)

gdzie Etot i Itot oznaczaj¡ caªkowit¡ energi¦ i nat¦»enie ±wiatªa, s = πr2 ozna-
cza pole przekroju poprzecznego wi¡zki, za± ∆t przedziaª czasu, w którym

zliczamy ilo±¢ fotonów. Korzystaj¡c z relacji ω = c/λ i równania 6.11 mo»na

równanie 6.10 zapisa¢ w postaci:

δBfot =
h̄

gµB
· γ
A

1
2

√
2πh̄c
Isλ∆t

. (6.12)

Powy»szy wzór okre±la kwantowy limit czuªo±ci magnetometru zwi¡zany

tylko i wyª¡cznie z polarymetrycznym sposobem detekcji. Cho¢ na pozór

zwi¦kszenie nat¦»enia ±wiatªa powinno dawa¢ wi¦ksz¡ czuªo±¢, to jednak w

rzeczywisto±ci wygl¡da to inaczej. Poza prost¡ zale»no±ci¡ od nat¦»enia ±wia-

tªa równie» wyst¦puj¡ce w tym równaniu parametry A i γ s¡ zale»ne od mocy

padaj¡cej wi¡zki. Z tego powodu zdecydowano si¦ na eksperymentalne zba-

danie zale»no±ci amplitud i szeroko±ci rezonansów w funkcji nat¦»enia ±wia-

tªa, ksztaªtu modulacji, a tak»e temperatury komórki (koncentracji atomów).

Szczegóªowa analiza tych zagadnie« zamieszczona jest w kolejnych podroz-

dziaªach.

6.2 Optymalizacja pola magnetycznego

Magnetometr atomowy opisywany w tej pracy jest urz¡dzeniem czuªym w

pierwszym rz¦dzie na podªu»ne, tzn. równolegªe do wi¡zki ±wiatªa pole ma-

gnetyczne. Niemniej istnienie pól poprzecznych mo»e zaburza¢ (zmniejsza¢)

czuªo±¢ tego urz¡dzenia. Równie» istnienie du»ych gradientów pól magne-

tycznych w dowolnym kierunku, prowadzi do poszerzenia rezonansów, czyli

spadku czuªo±ci. Konieczne jest zatem staranne przygotowanie ukªadu w
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taki sposób, by wytwarza¢ dobrze kontrolowane, staªe, podªu»ne pole ma-

gnetyczne i zarazem ograniczy¢ wyst¦powanie gradientów i skªadowych po-

przecznych.

Procedura optymalizacji pola magnetycznego wewn¡trz ekranu magne-

tycznego skªadaªa si¦ z kilku etapów. Pierwsza faza obejmowaªa demagne-

tyzacj¦ ekranu, który co pewien czas samoistnie ulega namagnesowaniu,

w szczególno±ci podczas jego otwierania. Nast¦pnie u»ywano jeszcze cewek

umieszczonych w jego wn¦trzu do kompensacji resztkowych pól i gradientów

magnetycznych.

Rozmagnesowanie odbywaªo si¦ z wykorzystaniem po kolei cewek umiesz-

czonych wewn¡trz ekranu, przy u»yciu autotransformatora i opornika wyso-

kiej mocy, ograniczaj¡cego pr¡d cewek. Przepªywaj¡cy w cewkach pr¡d, o

nat¦»eniach rz¦du 1 A, wytwarza pole magnetyczne, które wymusza prze-

magnesowanie domen magnetycznych w ekranie z cz¦stotliwo±ci¡ sieci elek-

trycznej, tzn. 50 Hz. Przy zmniejszaniu pr¡du cewek, co raz mniejsza liczba

domen zmienia swój stan, gdy» pole magnetyczne sªabnie. Dokonuj¡c adiaba-

tycznego zmniejszania napi¦cia doprowadzonego do cewek mo»na zatem wy-

musi¢ równomierny rozkªad domen magnetycznych wzdªu» kierunku cewek,

czyli spowodowa¢ u±rednienie do zera pola magnetycznego pochodz¡cego od

ekranu.

Ukªad cewek umieszczonych wewn¡trz ekranu magnetycznego pozwalaª

na usuni¦cie tych skªadowych i gradientów pól magnetycznych, które po-

zostaªy po rozmagnesowaniu ekranu. Odbywaªo si¦ to poprzez przyªo»enie

staªych napi¦¢ do cewek kompensuj¡cych, umieszczonych w pobli»u komórki

rezonansowej, wpi¦tych szeregowo z opornikiem 100 kΩ. Pr¡dy, których pªy-

ni¦cie przez cewki wymuszano, byªy mniejsze od 100 µA.

Przykªady uzyskanych w trakcie optymalizacji zale»no±ci szeroko±ci rezo-

nansów od przyªo»onego do cewek poprzecznych napi¦cia przedstawiono na

rysunkach 6.1 i 6.2. Widoczne s¡ charakterystyczne kwadratowe zale»no±ci.

Optymalne napi¦cie, a zarazem pr¡d cewek kompensuj¡cych wyznaczony jest

przez minimum dopasowanej paraboli.
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Rysunek 6.1: Zale»no±¢ szeroko±ci rezonansów wysokopolowych typu AMOR od

napi¦cia przyªo»onego do cewek kompensuj¡cych poziomych.

Rysunek 6.2: Zale»no±¢ szeroko±ci rezonansów wysokopolowych typu AMOR od

napi¦cia przyªo»onego do cewek kompensuj¡cych pionowych.
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6.3 Optymalizacja temperatury komórki

Komórka szklana z rubidem w stanie równowagi termodynamicznej cechuje

si¦ zale»n¡ od temperatury koncentracj¡ par atomowych. Podgrzewanie b¡d¹

ochªadzanie komórki powoduje odpowiednio wzrost i spadek koncentracji,

której warto±¢ rz¡dzona jest empirycznym równaniem, podanym w mono-

gra�i Nesmeyanova [25]. Znalezienie najbardziej korzystnej temperatury ko-

mórki szklanej zawieraj¡cej pary rubidu ma na celu dwie funkcje. Z jednej

strony korzystne jest takie zwi¦kszenie koncentracji atomów, by zmaksymali-

zowa¢ amplitud¦ sygnaªu. Z drugiej za±, nale»y utrzyma¢ na tyle nisk¡ cz¦sto-

tliwo±¢ zderze« atomów ze sob¡, by nie dochodziªo do zbyt cz¦stych zderze«

z wymian¡ spinu (ang. spin-exchange). Takie zderzenia cz¦±ciowo depolary-

zuj¡ atom, co powoduje skrócenie czasu »ycia koherencji atomowych, a w

konsekwencji poszerzenie rezonansów NMOR. Fakt, »e zderzenia typu spin-

exchange stanowi¡ dominuj¡cy przyczynek do szeroko±ci sygnaªów zostaª po-

kazany w [27].

Jak zostaªo pokazane w rozdziale 6.1.2 stosunek szeroko±ci do ampli-

tudy sygnaªów NMOR przy ustalonym nat¦»eniu ±wiatªa jest czynnikiem,

od którego w sposób liniowy zale»y limit mo»liwej do osi¡gni¦cia czuªo±ci.

Im mniejszy jest uªamek γ/A tym lepsza jest czuªo±¢ magnetometru. Ponie-

wa» obie te wielko±ci wykazuj¡ si¦ ró»nym zachowaniem wraz ze zmian¡ kon-

centracji konieczne byªo eksperymentalne ustalenie optymalnej temperatury.

Krzywe przedstawiaj¡ce zmierzone zale»no±ci amplitudy i szeroko±ci rezonan-

sów przedstawiono na rysunku 6.3. Równomierny wzrost amplitudy rezonan-

sów wynika ze wzrostu koncentracji atomowej, czyli równie» ilo±ci atomów

daj¡cych przyczynek do sygnaªu NMOR. Eksponencjalny wzrost szeroko±ci

sygnaªów mo»na wytªumaczy¢ zwi¦kszeniem cz¦stotliwo±ci zderze« pomi¦dzy

atomami, zatem tak»e skróceniem czasu depolaryzacji atomów.

Na podstawie zmierzonych parametrów rezonansów, wyznaczono zale»-

no±¢ stosunku γ/A od temperatury komórki. Zostaªa ona pokazana na ry-

sunku 6.4. Tak uzyskana zale»no±¢ pozwoliªa na ustalenie optymalnej dla

pracy magnetometru temperatury komórki równej Topt ≈ 42◦C z kilkustop-

niow¡ tolerancj¡, która nie powoduje du»ego spadku czuªo±ci.
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Rysunek 6.3: Eksperymentalne zale»no±ci amplitud i szeroko±ci rezonansów wyso-

kopolowych NMOR w funkcji temperatury komórki rezonansowej. Wyniki uzskano

dla modulacji sinusoidalnej o gª¦boko±ci 100%. �rednie nat¦»enie ±wiatªa wynosiªo

5 µW .

Rysunek 6.4: Stosunek amplitud do szeroko±ci zarejestrowanych rezonansów w

funkcji temperatury komórki rezonansowej. Maksimum odpowiada temperaturze

najlepszej czuªo±ci magnetometru.
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6.4 Optymalizacja nat¦»enia ±wiatªa i ksztaªtu

modulacji

Kolejnym krokiem w optymalizacji czuªo±ci magnetometru po znalezieniu

optymalnej temperatury komórki, byªo znalezienie optymalnego nat¦»enia

±wiatªa. Wielko±¢ ta pojawia si¦ we wzorze na limit czuªo±ci (6.12) bezpo-

±rednio, jak i poprzez zale»ne od mocy: amplitud¦ magnetorotacji oraz sze-

roko±¢ rezonansu. Zatem warto przeanalizowa¢ ich zachowanie z nat¦»eniem

w celu znalezienia optymalnej warto±ci mocy ±wiatªa.

Amplituda skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa pocz¡tkowo ro±nie

liniowo z nat¦»eniem ±wiatªa lecz dla wi¦kszych warto±ci widoczne staje

si¦ nasycenie o±rodka, i proces wzrostu amplitudy zostaje zahamowany. Za

zmian¦ szeroko±ci rezonansów NMOR odpowiada tzw. poszerzenie przez moc.

Powoduje ono wzrost szeroko±ci rezonansów przy wzro±cie nat¦»enia ±wiatªa,

który jest na tyle du»y wzgl¦dem wzrostu amplitudy, i» powoduje wypªasz-

czenie si¦ rezonansów, a» do prawie caªkowitego ich zaniku.

Optymalizacja nat¦»enia ±wiatªa komplikuje si¦ jeszcze bardziej, gdy

uwzgl¦dnimy ró»ne mo»lwie rodzaje modulacji. O ile uwzgl¦dnienie w ra-

chunkach mody�kacji ±redniego nat¦»enia ±wiatªa w przypadku modulacji si-

nusoidalnej, czy prostok¡tnej nie stanowi problemu, to jednak rodzaj u»ytej

modulacji dodatkowo zmienia warto±ci amplitud i szeroko±ci rezonansów po-

przez zmian¦ przebiegu czasowego pompowania optycznego atomów1 a tak»e

poprzez wpªyw modulacji wi¡zki na mierzony sygnaª skr¦cenia pªaszczyzny

polaryzacji ±wiatªa. Temu drugiemu zagadnieniu po±wi¦cony jest dodatek A.

Optymalizacja mocy wi¡zki ±wiatªa zostaªa przeprowadzona z osobna, dla

trzech ró»nych sposobów modulacji:

• modulacji sinusoidalnej,

• modulacji prostok¡tnej o wspóªczynniku wypeªnienia 25%,

• modulacji prostok¡tnej o wspóªczynniku wypeªnienia 75%.

Na wykresie 6.5 przedstawiono obliczone na podstawie wzoru 6.12 warto-

±ci czuªo±ci odpowiadaj¡ce zmierzonym amplitudom i szeroko±ciom rezonan-

1wytwarzania koherencji atomowych w makroskopowej próbce
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Rysunek 6.5: Wykres przedstawiaj¡cy estymowan¡ warto±¢ czuªo±ci magnetome-

tru w funkcji nat¦»enia ±wiatªa wi¡zki pompuj¡co-próbkuj¡cej. Do sporz¡dzenia

zale»no±ci u»yto zmierzonych parametrów rezonansów i posªu»ono si¦ równaniem

6.12.
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sów. Wszystkie krzywe wykazuj¡ charakterystyczne minimum, przy czym jest

ono w ka»dym z przypadków do±¢ pªaskie, czyli nie powoduje drastycznego

spadku czuªo±ci przy niewielkich zmianach nat¦»enia ±wiatªa. Na podstawie

uzyskanych wyników mo»na stwierdzi¢, i» najlepsza czuªo±¢ magnetometru

osi¡gana jest dla modulacji prostok¡tnej o 25% wspóªczynniku wypeªnienia,

przy ±rednim nat¦»eniu ±wiatªa równym okoªo 10 µW .

6.5 Jedna lub dwie wi¡zki

Wiele eksperymentów mo»na analizowa¢ teoretycznie dziel¡c zachodz¡ce pro-

cesy na poszczególne fazy, w których analizuje si¦ konkretne zjawiska. W

przypadku nieliniowego efektu Faradaya, a w szczególno±ci jego odmiany w

kon�guracjach z modulacj¡ wi¡zki ±wiatªa, takimi etapami s¡:

1. wytworzenie koherencji atomowych,

2. swobodna precesja tych»e w polu magnetycznym,

3. detekcja anizotropii o±rodka.

Jest to jednak»e do±¢ uproszczony model, w którym warto zwróci¢ wi¦ksz¡

uwag¦ na etap trzeci.

Pomiaru k¡ta magnetorotacji w przypadku eksperymentów z modulowan¡

wi¡zk¡ ±wiatªa dokonuje si¦ przy u»yciu wzmacniacza fazoczuªego. Jako cz¦-

stotliwo±¢ wzorcow¡, na której dokonywany jest pomiar, podaje si¦ w typo-

wym eksperymencie cz¦stotliwo±¢ modulacji2. Zatem wzmacniacz rejestruje

jedynie sygnaªy zmodulowane z tak¡ sam¡ cz¦sto±ci¡ jak cz¦sto±¢ modulacji.

W przypadku eksperymentów dwuwi¡zkowych, gdzie jedna, zmodulo-

wana wi¡zka pompuje optycznie o±rodek (wytwarza koherencje atomowe),

za± osobna, niezmodulowana wi¡zka próbkuje anizotropi¦ o±rodka, wzmac-

niacz fazoczuªy b¦dzie rejestrowaª niezerowe sygnaªy tylko wtedy, gdy cz¦-

sto±¢ modulacji wi¡zki próbkuj¡cej b¦dzie w przybli»eniu równa cz¦sto±ci

precesji koherencji w danym polu magnetycznym. Zatem w domenie pola

magnetycznego b¦d¡ widoczne jedynie dwa rezonanse wysokopolowe.

2mo»liwa jest równie» detekcja na kolejnych harmonicznych cz¦stotliwo±ci modulacji
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Ukªad, w którym stosuje si¦ jedn¡ wi¡zk¦ ±wiatªa zarówno do pompowa-

nia atomów, jak i detekcji anizotropii optycznej, cechuje si¦ nieco bardziej

skomplikowanymi zale»no±ciami od pola magnetycznego. Poza detekcj¡ obu

rezonansów wysokopolowych, widoczne s¡ równie» rezonanse zeropolowe3.

Dzieje si¦ tak, poniewa» modulacj¦ wi¡zki ±wiatªa mo»na w tym przypadku

rozumie¢ nie jako modulacj¦ wi¡zki pompuj¡cej, lecz jako modulacj¦ �jedy-

nie� wi¡zki próbkuj¡cej!. W takim razie mo»na powiedzie¢, »e mamy tu do

czynienia z typow¡ detekcj¡ fazoczuª¡, stosowan¡ w wielu eksperymentach

�zycznych, w celu polepszenia stosunku sygnaªu do szumu. Zatem mo»liwa

jest obserwacja rezonansów, powstaj¡cych w nieliniowym efekcie Faradaya

z niezmodulowan¡ wi¡zk¡ ±wiatªa, ze zwi¦kszon¡ czuªo±ci¡, która wynika z

u»ycia wzmacniacza typu lock-in.

Podsumowuj¡c, eksperyment jednowi¡zkowy trzeba uzna¢ za daj¡cy wi¦-

cej informacji o badanym o±rodku. Z drugiej strony, w przypadku reali-

zacji praktycznych magnetometru, du»ego znaczenia nabiera fakt, »e rezo-

nanse wysokopolowe mo»na w sposób bezpo±redni wykorzysta¢ do pomia-

rów/stabilizacji pola magnetycznego w ukªadzie dwuwi¡zkowym. Jest tak,

poniewa» w ukªadzie dwuwi¡zkowym krzywe dyspersyjne sygnaªu w fazie

przecinaj¡ w swoim ±rodku poziom zera i w jego pobli»u zale»¡ liniowo od

pola magnetycznego. Mo»na zatem wykorzysta¢ je jako tzw. sygnaª bª¦du,

który b¦dzie ¹ródªem informacji, w któr¡ stron¦ zmieni¢ cz¦stotliwo±¢ modu-

lacji, by podtrzyma¢ warunek rezonansu. Ta cz¦stotliwo±¢ jest bezpo±redni¡

miar¡ wielko±ci pola magnetycznego. Eksperyment z u»yciem jednej wi¡zki

laserowej jest obarczony zale»no±ci¡ o�setu rezonansów wysokopolowych od

cz¦stotliwo±ci modulacji (lub równowa»nie od wielko±ci mierzonego pola ma-

gnetycznego), gdy» rezonanse te s¡ naªo»one na tle szerokich rezonansów

zeropolowych, co zostaªo zobrazowane na rys. 6.6.

3u»ycie liczby mnogiej jest celowe, gdy» mo»liwa jest obserwacja wielu naªo»onych na

siebie rezonansów, za których ró»ne szeroko±ci odpowiadaj¡ takie procesy �zyczne jak np.

czas »ycia koherencji, czas przelotu przez wi¡zk¦ ±wiatªa, czy struktura Benetta
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Rysunek 6.6: Porównanie sygnaªów AMOR o cz¦stotliwo±ci modulacji 10 kHz w do-

menie pola magnetycznego dla eksperymentu jedno- (linia czarna) i dwuwi¡zkowego

(linia czerwona). W ukªadzie dwuwi¡zkowym widoczne s¡ rezonanse wysokopolowe

i resztkowy obraz rezonansu zeropolowego, wynikaj¡cy z padania na polarymetr

równie» niedokªadnie wytªumionej wi¡zki pompuj¡cej. W kon�guracji jednowi¡z-

kowej rezonanse wysokopolowe s¡ naªo»one na tªo, które mo»na interpretowa¢ jako

kolejny rezonans zeropolowy (linia przerywana niebieska), lecz o znacznie wi¦kszej

szeroko±ci, wynikaj¡cy ze sko«czonego czasu przelotu atomów przez wi¡zk¦ ±wiatªa.
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6.6 Porównanie gazu buforowego i pokrycia pa-

ra�nowego

Kluczowym elementem ka»dego magnetometru optycznego jest komórka za-

wieraj¡ca atomy pierwiastka oddziaªuj¡cego z polem magnetycznym. Jak zo-

staªo to opisane w rozdziale 4, w eksperymentach u»ywano komórki szklanej

z parami rubidu 87Rb, której ±cianki pokryte byªy warstw¡ para�ny, w celu

zmniejszenia stopnia depolaryzacji atomów przy odbiciach ze ±ciankami ko-

mórki i wydªu»enia w ten sposób czasu »ycia koherencji atomowych. Alterna-

tyw¡ dla takiego rozwi¡zania jest umieszczenie w komórce gazu buforowego

[17]. Zadaniem takiego gazu jest wydªu»enie czasu oddziaªywania atomów z

wi¡zk¡ ±wiatªa i równocze±nie jak najdªu»sze niedopuszczenie do zderze« ze

±ciankami naczynia, poprzez bardzo cz¦ste zderzenia par atomowych z ato-

mami takiego gazu. Zatem powinny by¢ one mo»liwie elastyczne i na tyle cz¦-

ste, by ±rednia droga swobodna byªa znacznie mniejsza od rozmiarów wi¡zki

±wiatªa. Tak¡ rol¦ speªniaj¡ gazy szlachetne, których powªoki walencyjne s¡

zamkni¦te, co zapewnia elastyczno±¢ zderze«.

Wykres 6.7 przedstawia porównanie rejestrowanych w domenie pola ma-

gnetycznego rezonansów typu AMOR dla komórki para�nowej i komórki z

neonem jako gazem buforowym. Obserwowane znacznie wi¦ksze szeroko±ci

rezonansów w komórce z Ne odpowiadaj¡ du»o krótszym czasom »ycia ko-

herencji atomowych i stanowi¡ powa»n¡ wad¦ w przypadku zastosowa« ma-

gnetometrycznych (w szczególno±ci nakªadanie si¦ rezonansów na siebie). Nie

jest to jednak cecha charakterystyczna komórek z gazami buforowymi, gdy»

w takich komórkach obserwuje si¦ równie» rezonanse o szeroko±ciach równych

pojedynczym hercom [24]. Za tak du»e poszerzenie rezonansów w przypadku

tej komórki odpowiedzialne jest niskie, dalekie od optymalnej warto±ci, ci±nie-

nie gazu buforowego. W przyszªo±ci planowane jest porównanie rezonansów

obserwowanych w komórkach z gazem buforuj¡cym pod ci±nieniem rz¦du 100
Torr, przy którym rezonanse powinny by¢ znacznie w¦»sze ni» na rys. 6.7.
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Rysunek 6.7: Porównanie sygnaªów AMOR dla komórki z gazem buforowym pod ci-

±nieniem 3 Torr i komórki z para�nowym pokryciem antyrelaksacyjnym. Rezonanse

zarejestrowano odpowiednio dla cz¦stotliwo±ci modulacji Ωmod = 50 i 10 kHz. Du»a

szybko±¢ relaksacji w komórce z gazem buforowym jest odpowiedzialna za du»¡ sze-

roko±¢ poªówkow¡ rezonansów (≈ 5 kHz) i powoduje, »e cz¦±ciowo nachodz¡ one na
siebie. W komórce z para�n¡ relaksacja odbywa si¦ wolniej, rezonanse s¡ wyra¹nie

rozdzielone, a ich rejestrowana szeroko±¢ jest rz¦du ≈ 50 Hz.
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6.7 Analiza spektralna sygnaªu i szumu pracu-

j¡cego magnetometru

W celu ustalenia rzeczywistej czuªo±ci pracuj¡cego magnetometru niezb¦dne

jest okre±lenie minimalnej zmiany nat¦»enia pola magnetycznego, która jest

jeszcze rozró»niana przez urz¡dzenie na tle obserwowanego szumu. W przy-

padku idealnie ekranowanego magnetometru, który innymi sªowy jest umiesz-

czony w staªym, dobrze kontrolowanym polu magnetycznym, zmiana ta jest

po prostu równa amplitudzie szumu, tzn. odpowiada przypadkowi, gdy sto-

sunek sygnaªu do szumu S/N jest równy jedno±ci. Jednak»e, gdy pole magne-

tyczne waha si¦ w pewnym zakresie, co odpowiada sytuacji, gdy ekranowanie

nie jest idealne lub ¹ródªa pr¡dowe wytwarzaj¡ce pole magnetyczne szumi¡,

nie mo»liwe staje si¦ odró»nienie �uktuacji sygnaªu na wyj±ciu magneto-

metru pochodz¡cych od ró»nego rodzaju szumów od tych, które stanowi¡

odpowied¹ urz¡dzenia na drobne zmiany pola magnetycznego. O ile pierwsze

z nich ograniczaj¡ dokªadno±¢ magnetometru, o tyle drugie nie mog¡ by¢

traktowane jako ograniczenie czuªo±ci. Powstaje zatem problem interpretacji

wielko±ci S/N .

Interesuj¡c¡ metod¡ analizy czuªo±ci magnetometru jest obserwacja prze-

biegu czasowego sygnaªu wyj±ciowego, a ±ci±lej g¦sto±ci spektralnej tego sy-

gnaªu, która zde�niowana jest jako transformata Fouriera funkcji autokore-

lacji danego przebiegu. Pozwala ona na analiz¦ odpowiedzi ukªadu na kon-

kretnych cz¦stotliwo±ciach. W szczególno±ci na wyznaczenie poziomu sygnaªu

S, który jest odpowiedzi¡ na cz¦stotliwo±ci odpowiadaj¡cej polu magnetycz-

nemu. Naturalnie mo»liwa jest równie» obserwacja poziomu szumu N , jako

odpowiedzi na cz¦sto±ciach ró»nych od wspomnianej powy»ej, gdy» idealny

magnetometr w staªym polu magnetycznym powinien na wyj±ciu dawa¢ od-

powied¹ jedynie na jednej cz¦sto±ci. W przypadkach rzeczywistych obserwuje

si¦ wyra¹ne piki sygnaªu, na cz¦stotliwo±ci modulacji, a ponadto dodatkowe

piki, których pochodzenie mo»na próbowa¢ wyja±nia¢ w zale»no±ci od cz¦sto-

tliwo±ci obserwacji. I tak np. piki na cz¦stotliwo±ci Ωmod/2π±50 Hz powstaj¡
w wyniku niedostatecznego ekranowania przez ekran magnetyczny zmiennego

pola magnetycznego pochodz¡cego od urz¡dze« i kabli poª¡czonych z sieci¡

elektryczn¡. Zatem za poziom szumu uznaje si¦ poziom tªa, na którym wi-
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Rysunek 6.8: Dwa wykresy przedstawiaj¡ce zarejestrowane widma spektralne sy-

gnaªu wyj±ciowego magnetometru zarejestrowane z prostok¡tn¡ funkcj¡ okienku-

j¡c¡ (a) i funkcj¡ Hanninga (b). Kolorem czerwonym zaznaczono stosunek sygnaªu

do szumu S/N .
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doczne s¡ wspomniane piki.

Rysunek 6.8 przedstawia fragment widma g¦sto±ci spektralnej magne-

tometru, umieszczonego w podªu»nym polu magnetycznym B = 7, 2 mG,
pracuj¡cego w temperaturze bliskiej optymalnej i przy optymalnym nat¦»e-

niu ±wiatªa. obrazek 6.8(a) przedstawia widmo odpowiadaj¡ce prostok¡tnej

funkcji okienkuj¡cej (z ang. windowing-function), która pozwala na wierne

odtworzenie amplitud rezonansów. Wad¡ takiej funkcji jest zªe odtwarzanie

ich szeroko±ci, widoczne w postaci du»ego poszerzenia ±rodkowego piku, co

utrudnia znalezienie poziomu szumu. Wykres 6.8(b) zostaª zarejestrowany

z u»yciem funkcji okienkuj¡cej typu Hanninga, która pozwala na bardziej

wierne4 odtworzenie szeroko±ci rezonansów, kosztem �przekªamania� ich am-

plitudy. Na wykresie zaznaczono stosunek sygnaªu do szumu S/N = 6900.
Tak wyznaczona wielko±¢ pozwala na obliczenie czuªo±ci magnetometru zgod-

nie ze wzorem:

δBS/N =
h̄

gµb
· γ/2π
S/N
. (6.13)

Wstawienie do powy»szego wzoru zmierzonych warto±ci parametrów γ ≈ 21
Hz i S/N = 6900 daje w rezultacie warto±¢ czuªo±ci równ¡:

δBS/N = 4, 3 · 10−9 G/
√
Hz. (6.14)

4poniewa» czas pomiaru jest sko«czony, nie jest mo»liwa rejestracja rezonansów w¦»-

szych od odwrotno±ci czasu rejestracji sygnaªu
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Rozdziaª 7

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy byªa optymalizacja oraz analiza czuªo±ci optycznego

magnetometru atomowego opartego na nieliniowym efekcie Faradaya z am-

plitudow¡ modulacj¡ wi¡zki ±wiatªa. Byªy to prace wykonane w grupie ma-

gnetometrii optycznej Zakªadu Fotoniki UJ, w ramach szeregu bada« nad

nieliniowym efektem Faradaya, obejmuj¡cych równie» m.in. in»ynieri¦ sta-

nów kwantowych w parach atomowych. W wyniku przeprowadzonych bada«

uzyskano rekordow¡ dla krakowskiego ukªadu czuªo±¢ δB = 4, 3·10−9G/
√
Hz.

Dalsze plany rozwoju magnetometru w Zakªadzie Fotoniki uwzgl¦dniaj¡

zwi¦kszenie zakresu mierzonych pól magnetycznych, a nast¦pnie uruchomie-

nie urz¡dzenia w warunkach ziemskiego pola magnetycznego. Ponadto pla-

nuje si¦ dalsze badania ukªadu pracuj¡cego w re»imie swobodnych oscylacji,

co pozwala mie¢ nadziej¦ na praktyczne zastosowania ukªadu w najbli»szej

przyszªo±ci.
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Dodatek A

Modulacja wi¡zki

a ksztaªt sygnaªów

Przedstawiony w tej pracy ukªad magnetometru jest ukªadem, w którym po-

jedyncza wi¡zka ±wiatªa pompuje o±rodek, tzn. wytwarza w nim anizotropi¦

optyczn¡, a równocze±nie próbkuje t¦ sam¡ anizotropi¦ ulegaj¡c skr¦ceniu

pªaszczyzny polaryzacji.

Ró»ne ksztaªty czasowe modulacji wi¡zki pompuj¡cej objawiaj¡ si¦ mniej-

sz¡ lub wi¦ksz¡ wydajno±ci¡ procesu wytwarzania anizotropii w makroskopo-

wej próbce atomów. Dla przykªadu, przy staªym nat¦»eniu ±wiatªa nast¡pi

u±rednienie do zera wkªadów od atomów pompowanych w kolejnych chwi-

lach czasu, natomiast dopasowanie cz¦sto±ci modulacji do cz¦sto±ci precesji

koherencji w polu magnetycznym powoduje wzmacnianie si¦ przyczynków od

kolejnych atomów.

Efektem ubocznym modulacji wi¡zki w eksperymencie jednowi¡zkowym,

jest fakt, i» detekcja anizotropii (k¡ta magnetorotacji) odbywa si¦ wi¡zk¡

zmodulowan¡. W szczególno±ci, w przypadku modulacji prostok¡tnej o gª¦bo-

ko±ci 100%, wi¡zka jest wygaszona, zatem wykrywany sygnaª magnetorotacji

jest równy zeru.

Dodatek ten ma na celu obrazow¡ wizualizacj¦ wpªywu modulacji wi¡zki

na ksztaªt czasowy sygnaªu k¡ta skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji. W tym

celu symulowano sinusoidalny sygnaª magnetorotacji, który obserwuje si¦ w

eksperymentach dwuwi¡zkowych i mno»ono go przez funkcj¦ rozkªadu czaso-
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wego nat¦»enia ±wiatªa, co odpowiada modulacji amplitudowej wi¡zki prób-

kuj¡cej. Takie podej±cie nie jest ±cisªe, gdy» wi¡zka próbkuj¡ca i pompuj¡ca

s¡ t¡ sam¡ wi¡zk¡ w eksperymencie jednowi¡zkowym i nale»aªoby uwzgl¦d-

ni¢ zale»no±¢ amplitudy i opó¹nienia fazowego sygnaªu magnetorotacji od

ksztaªtu modulacji. Mo»liwe jest jednak obrazowe zilustrowanie i wyja±nie-

nie w ten sposób ksztaªtu rejestrowanych sygnaªów.

A.1 Modulacja sinusoidalna

Symulacja zakªadaªa sinusoidaln¡ modulacj¦ nat¦»enia ±wiatªa:

I(t) = I(0) · 1
2
[1 + sin (Ωmodt)], (A.1)

co w poª¡czeniu z rejestracj¡ sinusoidalnego ksztaªtu magnetorotacji opó»-

nionego o ϕ:

A(t) = A · sin (Ωmodt+ ϕ), (A.2)

daje ksztaªt rejestrowanego sygnaªu w formie:

U(t) = A · I(0) · sin (Ωmodt+ ϕ) ·
1
2
[1 + sin (Ωmodt)]. (A.3)

Funckj¦ dan¡ powy»szym wzorem wykre±lono na rys. A.1.

Ksztaªt funkcji A.3 odpowiada wykresowi sygnaªu rejestrowanego dla ma-

gnetometru dziaªaj¡cego w trybie swobodnych oscylacji, pokazanemu na ry-

sunku 5.6. W szczególno±ci symulacja ta odtwarza charakterystyczny �z¡b�,

którego pochodzenie nie byªo wcze±niej jasne.

A.2 Modulacja prostok¡tna

Symulacj¦ przeprowadzono dla prostok¡tnej modulacji o gª¦boko±ci 100% i

wspóªczynnikach wypeªnienia 25, 50, i 75%. Obliczone ksztaªty pokazano

na rys. A.2. Dodatkowo obliczono rozkªad Fouriera obliczonego sygnaªu, wg

wzoru:

f(t) =
∞∑
i=1

ai sin iωt+
∞∑
i=0

bi sin iωt. (A.4)
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Rysunek A.1: Ksztaªt rejestrowanego na wyj±ciu polarymetru sygnaªu dla sinu-

soildalnej modulacji wi¡zki ±wiatªa. Widoczny jest charakterystyczny �z¡b�, który

pojawia si¦ równie» w sygnale swobodnych oscylacji (rys. 5.6).

Taki rozkªad ma interpretacj¦ sygnaªu widzianego przez wzmacniacz fazo-

czuªy. Tzn. dokonuj¡c pomiaru fazoczuªego w kwadraturze, na cz¦stotliwo±ci

3Ωmod mo»na odczyta¢ warto±¢ wspóªczynnika b31, za± mierz¡c sygnaª w fazie

na cz¦stotliwo±ci Ωmod otrzymuje si¦ warto±¢ wspóªczynnika a1.

1z dokªadno±ci¡ do obrócenia fazy
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Rysunek A.2: Ksztaªty rejestrowanych sygnaªów magnetorotacji dla prostok¡tnej

modulacji wi¡zki ±wiatªa o wspóªczynnikach wypeªnienia 25% (a), 50% (b) i 75%

(c). Druga i trzecia kolumna wykresów obrazuje warto±ci pierwszych pi¦ciu wspóª-

czynników w rozkªadzie Fouriera (por. równanie A.4)
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