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Streszczenie pracy

Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania ośrodków atomowych z
koherncjami kwantowymi w superczułym mapowaniu pola magnetycznego.
Bazując na wynikach przeprowadzonych doświadczeń skonstruowano

głowicę magnetometryczną o czułości 4, 1 pT√
Hz
i przestrzennej rozdzielczości

0, 8 cm3. Wykonano mapę pola magnetycznego generowanego przez testowy
układ cewek. Zmierzono sygnał magnetyczny generowany przez ludzkie
serce. Głowicę tę testowano również w warunkach nieekranowanych.

Badano również podstawowe własności układów atomowych z koherencjami
kwantowymi nie związane bezpośrednio z magnetometrią.

W pracy zawarto obszerny opis obliczeń numerycznych charakteryzujących
szereg efektów wykorzystywanych w magnetometrii atomowej.

Słowa kluczowe:
magnetometria, koherencje kwantowe, optyka nieliniowa
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Abstract

Title: Optical methods of magnetic field mapping

The aim of this work was to investigate application possibilities of media
with quantum coherences in supersensitive magnetic field mapping. Based
on the results of our experiments the magnetometer head was constructed
with a sensitivity of 4.1 pT√

Hz
and the spacial resolution of 0.8 cm3. Magnetic

field generated by the system of two coils was mapped. Moreover, the
magnetic field generated by the human heart was recorded. This
magnetometer head was also tested in the unshielded environment.

Measurements of principal properties of media with quantum coherences,
which are not directly related to magnetometry, were also performed. This
work also provides an extensive description of numerical calculations
describing a number of effects used in atomic magnetometry.

Keywords:
magnetometry, quantum coherences, nonlinear optics
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Rozdział 1

Wstęp

1.1 Wprowadzenie

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wyników badań nad obrazowa-
niem pola magnetycznego za pomocą superczułej magnetometrii optycznej.
Opisane eksperymenty zostały przeprowadzone w Laboratorium Magnetome-
trii i Inżynierii Stanów Kwantowych w Zakładzie Fotoniki Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Część eksperymentalna pracy poprzedzona jest rozdziałem teoretycznym,

który dostarcza niezbędnych informacji do zinterpretowania i zrozumienia ob-
serwowanych w doświadczeniach zjawisk. Część teoretyczna zaczyna się od
scharakteryzowania struktury poziomów energetycznych użytego w ekspery-
mencie ośrodka atomowego. Następnie sformułowano równanie dynamiczne
opisujące czasową ewolucję układu oraz przedstawiono schemat numeryczne-
go rozwiązywania tego zagadnienia (problem rozważano w formalizmie ma-
cierzy gęstości). W kolejnym kroku zaprezentowano jak ewolucja macierzy
gęstości przekłada się na fizyczne własności badanego ośrodka. W końcu za-
symulowano kilka układów fizycznych wykorzystywanych w magnetometrii
optycznej.
W części eksperymentalnej zaprezentowano wyniki doświadczeń w opar-

ciu o które skonstruowano małą przenośną głowicę magnetometryczną. W do-
świadczeniach tych pokazano jak wyglądał proces optymalizowania parame-
trów magnetometru w układzie z modulowaną amplitudą wiązki pompująco-
próbkującej (dążono do zmaksymalizowania czułości układu). W kolejnych
punktach przedstawiono konstrukcje samej głowicy magnetometrycznej oraz
pokazano, że głowica ta może zostać wykorzystana do sporządzania map pola
magnetycznego. Pokazano również, że czułość skonstruowanego układu jest
wystarczająca do pomiaru pola magnetycznego generowanego przez ludzkie

1
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serce, po czym przedstawiono pomiar w którym sygnał taki został zarejestro-
wany. W kolejnym kroku pokazano, że skonstruowana przez nas głowica ma-
gnetometryczna może pracować w warunkach nieekranowanych (pomiar ten
ma szczególnie duże znaczenie z aplikacyjnego punktu widzenia). Część do-
świadczalną pracy zakończono zaprezentowaniem techniki magnetometrycz-
nej polegającej na obserwacji rezonansu parametrycznego.
Na samym początku pracy sporządzono, krótki przegląd magnetometrów,

który pozwala porównać możliwości magnetometrów optycznych z innymi
konstrukcjami.

1.2 Przegląd magnetometrów

W niniejszym punkcie przedstawione są zasady działania i podstawowe para-
metry najbardziej popularnych magnetometrów. Porównując możliwości róż-
nych magnetometrów należy zwrócić uwagę na ich czułość, na to czy mierzą
one moduł pola magnetycznego (magnetometry skalarne), czy jego składowe
(magnetometry wektorowe), wielkość sensora, temperaturę pracy, cenę, moż-
liwość miniaturyzacji itd. Dostępna jest bardzo szeroka literatura na temat
sensorów pola magnetycznego w której można znaleźć dużo szersze spektrum
tych urządzeń ([36], [37], [38]).

1.2.1 Cewka indukcyjna

Rysunek 1.1: Schemat pomiaru pola magnetycznego przy użyciu cewki in-
dukcyjnej.

Jednym z najprostszych sposobów pomiaru pola magnetycznego jest pomiar
siły elektromotorycznej wygenerowanej w cewce indukcyjnej - rysunek 1.1.
Zgodnie z prawem indukcji Faraday’a zmienny w czasie strumień pola ma-
gnetycznego ΦB wytwarza między końcami cewki indukcyjnej siłę elektromo-
toryczną o wartości

ϵ = −ZdΦB
dt

, (1.1)

2783186394(10)
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gdzie Z to liczba zwojów. Głównymi źródłami szumów w takiej cewce są
szum termiczny i szum śrutowy elektronów przewodnictwa([1], [3]). Ampli-
tuda szumu termicznego zmienia się w funkcji temperatury zgodnie z relacją

UT ∝
√
RT. (1.2)

R to rezystancja cewki, a T to jej temperatura. Amplituda szumu śrutowego
jest proporcjonalna do pierwiastka z liczby elektronów przewodnictwa

US ∝
√
Ne. (1.3)

Zależność ta wynika wprost z postaci rozkładu Poissona liczby elektronów
przepływających w układzie w danej jednostce czasu. Istnieją prace w któ-
rych wykazano, że oba te szumy nie są od siebie niezależne (wspólną ich
fizyczną przyczyną jest ruch skwantowanych nośników ładunku elektrycz-
nego). Co więcej można dowieść, że w wielu przypadkach oba te szumy są
dokładnie tym samym zjawiskiem: ”Shot noise and thermal-equilibrum noise
are often, and incorrectly, viewed as additive and independent noise sour-
ces. The two forms of noise can even be identical, as recognized by several
pioneering investigators long ago.” (patrz [2]). Kolejnym źródłem szumów
limitującym czułość takiego sensora jest szum wejściowy przedwzmacniacza.
W sytuacji optymalnej ilość zwojów w cewce powinna być tak dobrana, żeby
szum przedwzmacniacza był dużo mniejszy od szumu termicznego cewki.
Ze wzoru (1.1) widać, że poziom sygnału maleje gdy zmniejszamy czę-

stotliwość mierzonego pola i spada do zera dla pól stacjonarnych. W celu
zwiększenia czułości często używa się rdzeni o dużej podatności magnetycz-
nej.
Cewka indukcyjna jest magnetometrem wektorowym, ponieważ jest czuła

tylko na pole prostopadłe do jej powierzchni.

1.2.2 Magnetometr transduktorowy (fluxgate)

Podobnym układem do układu z poprzedniego podpunktu, ale umożliwia-
jącym pomiar stałych i wolnozmiennych pól jest magnetometr transduk-
torowy (najczęściej używany jest do pomiaru pól o częstości mniejszej od
10 kHz; ograniczenie to wynika z bezwładności użytego rdzenia magnetycz-
nego). Schemat układu przedstawiono na rysunku 1.2. Sensor składa się z
dwóch cewek nawiniętych na rdzeń wykonany z miękkiego ferromagnetyka.
W jednej cewce puszczany jest prąd zmienny o częstotliwości f0. Prąd ten ma
amplitudę na tyle dużą, że rdzeń cyklicznie jest przemagnesowywany i nasy-
cany. Nieliniową odpowiedź układu można badać mierząc napięcie na drugiej

4506728556(11)
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Rysunek 1.2: Schemat pomiaru pola magnetycznego przy użyciu magneto-
metru transduktorowego.

cewce. Z amplitudy sygnału na drugiej harmonicznej (f = 2f0) można odtwo-
rzyć wartość zewnętrznego pola magnetycznego (mierzone zewnętrzne pole
magnetyczne przesuwa punkt, w którym nasyca się rdzeń, przez co zmienia
amplitudę drugiej harmonicznej - patrz [37]).
Podobnie jak cewka indukcyjna magnetometr transduktorowy jest magne-
tometrem wektorowym, bo jest czuły tylko na składową równoległą do osi
cewki (w układzie mierzony jest strumień zewnętrznego pola wpadający do
rdzenia).
Dostępne magnetometry transduktorowe pozwalają na pomiary pola magne-
tycznego w zakresie od 10 pT do 10 mT (dolny limit dotyczy pomiaru trwa-
jącego jedną sekundę).

1.2.3 Czujnik Halla

Czujnik Halla jest skonstruowany z bardzo cienkiej płytki przewodzącej.
Przez płytkę jest puszczany prąd I⃗ wzdłuż kierunku równoległego do po-
wierzchni płytki. Ponadto płytkę tę umieszczamy w polu magnetycznym B⃗,
które chcemy zmierzyć (w najprostszym przypadku pole to jest prostopa-
dłe do powierzchni płytki). Tor poruszających się elektronów zakrzywiany
jest w polu magnetycznym (na elektrony działa siła Lorentza). W efekcie, w
płytce wytwarza się niejednorodny rozkład ładunków, który manifestuje się
niezerową różnicą potencjałów wytworzoną pomiędzy dwoma końcami płytki
(różnica potencjałów wytwarza się wzdłuż kierunku, który jest prostopadły
zarówno do kierunku pola magnetycznego, jak i kierunku płynącego prądu).
Elementarny rachunek pokazuje, że wytworzona różnica potencjałów (nazy-
wana napięciem Halla) spełnia zależność

VH ∝ I⃗ × B⃗. (1.4)

2332144621(12)
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Mierząc napięcie Halla wprost dostajemy informację o wartości pola ma-
gnetycznego. Najnowsze sensory tego typu (zbudowane z antymonu indu)
osiągają czułość w jednosekundowym pomiarze na poziomie dochodzącym
do 100 nT. Czujniki te mogą być użyte zarówno do pomiaru stałego jak i
zmiennego pola magnetycznego (pomiarowy zakres spektralny ograniczony
jest od góry wartością około 1 MHz). Czujnik Halla jest magnetometrem
wektorowym ponieważ jest czuły tylko na składową pola prostopadłą do po-
wierzchni płytki.

1.2.4 Magnetorezystory

Bardzo ważną i szeroką klasą magnetometrów są magnetometry wykorzy-
stujące zjawisko zależności oporu elektrycznego od przyłożonego pola ma-
gnetycznego. Bardzo często jakość takiego elementu określa się przez poda-
nie jego względnej magnetorezystancji MR = ∆R

R
, gdzie R to rezystancja

sensora w zerowym polu, a ∆R to zmiana jego rezystancji po przyłożeniu
pola, które go nasyca. Istnieje wiele różnych realizacji magnetorezystorów.
Najprostszym rozwiązaniem jest użycie anizotropowego magnetyka np. per-
maloju (stopu niklu i żelaza). W materiale takim opór elektryczny zależy od
orientacji kierunku prądu względem magnetyzacji ośrodka. Zmieniając ze-
wnętrzne pole można zmieniać kierunek i wartość magnetyzacji ośrodka co
prowadzi do zmiany magnetooporu dla danego kierunku przepływu prądu.
Sensory te nazywane są anizotropowymi magnetorezystorami (AMR z ang.
Anisotropic MagnetoResistor). Dla tego typu czujników zmiana oporu nie
przekracza 4%.
Dużo wydajniejsze są czujniki wykorzystujące zjawisko gigantycznego magne-
tooporu (GMR z ang. Giant Magneto Resistance). Układy te w zerowym
zewnętrznym polu magnetycznym mają strukturę antyferromagnetyka. Ruch
elektronów przewodnictwa w takim ośrodku wiąże się dużą dysypacją energii
(elektrony obdarzone są momentem magnetycznym i przechodząc pomiędzy
warstwami o przeciwnie skierowanej magnetyzacji tracą energię). Efekt ten
jest przyczyną dużego oporu elektrycznego takiego ośrodka. Przykładając
zewnętrzne pole magnetyczne zmniejsza się antyferromagnetyczność ośrodka
(w skrajnym przypadku otrzymamy ferromagnetyk), co powoduję drastycz-
ny spadek oporu. Istnieje wiele różnych modyfikacji tego rozwiązania: MTJ
(z ang. Magnetic Tunnel Junction sensor), SDT (z ang. Spin Dependent
Tunneling sensor) i inne. Względna magnetorezystancja tego typu czujni-
ków dochodzi nawet do 220%.
Poza opisanymi wyżej efektami istniej szeroka gamma innych efektów, które
również prowadzą do zjawiska magnetorezystancji (patrz [37]).

1115603140(13)
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1.2.5 Nadprzewodzący interferometr kwantowy (SQUID)

Rysunek 1.3: Schemat nadprzewodzącego interferometru kwantowego.

Na rysunku 1.3 pokazano schemat budowy nadprzewodzącego interferome-
tru kwantowego (z ang. Superconducting Quantum Interference Device).
Układ zbudowany jest z nadprzewodzącej pętli (niebieskim kolorem oznaczo-
no materiał będący w fazie nadprzewodzącej) w której każde ramię przedzie-
lone jest cienką warstwą izolatora (złączem Josephsona - na rysunku zazna-
czone czarnym kolorem). Prąd nadprzewodzący w każdym ramieniu można
opisać makroskopową funkcją falową. Prąd wpływający do lewego ramienia
opisujemy funkcją falową ΨL, a prąd wpływający do prawego ramienia funk-
cją ΨR. Po przejściu przez lewe ramię faza funkcji falowej ΨL na skutek
oddziaływania z polem magnetycznym zmieni się o q

~
1
2

∫
A⃗dx⃗. Podobnie faza

funkcji ΨR zmieni się o − q~
1
2

∫
A⃗dx⃗. Korzystając z twierdzenia Stokesa można

całkę po krzywej zamienić na całkę po powierzchni

q

~

1
2

∫
A⃗dx⃗ =

q

~

1
2

"
S

B⃗d2s⃗ =
−e
~
ΦB. (1.5)

Za q przyjęto ładunek pary Coopera. Po przejściu prądu nadprzewodzącego
przez oba ramiona nastąpi interferencja obu funkcji falowych (stąd nazwa
nadprzewodzący interferometr kwantowy). Po odpowiednich przekształce-
niach trygonometrycznych można pokazać, że prąd płynący przez interfe-
rometr (przy stałym przyłożonym napięciu) cyklicznie zmienia się z polem

3632777796(14)
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magnetycznym
I(B⊥) ∝ cos(

e

~
ΦB). (1.6)

B⊥ to składowa prostopadła do powierzchni pętli nadprzewodzącej. Widać,
że natężenie prądu będzie się cyklicznie zmieniało z okresem równym

Φ0 =
h

e
. (1.7)

Tu należy zaznaczyć, że wbrew powszechnemu przekonaniu strumień pola
magnetycznego w interferometrze kwantowym nie jest skwantowany. Stru-
mień pola magnetycznego jest skwantowany w pętli nadprzewodzącej ponie-
waż zmiana fazy funkcji falowej po całej pętli musi być wielokrotnością 2π.
W nadprzewodzącym interferometrze kwantowym dodatkowo mamy złącza
Josephsona na których występuje dodatkowa zmiana fazy funkcji falowych.
Ogromna czułość nadprzewodzących interferometrów kwantowych wynika z
faktu, że okres zmian płynącego przez niego prądu w funkcji pola magne-
tycznego jest niezwykle mały (Φ0 = he ). Czułość ta dotyczy pomiaru strumie-
nia pola magnetycznego, zatem zwiększając pole powierzchni interferometru
można zwiększyć czułość pomiaru pola B. W jednosekundowym pomiarze
w interferometrze o powierzchni 1 cm2 uzyskano czułość na poziomie 1 fT
(patrz [4]). Dużą wadą takiego rozwiązania jest fakt, że interferometr trze-
ba schłodzić do temperatury ciekłego helu (interferometry wykonane z nad-
przewodników wysokotemperaturowych schłodzone do temperatury ciekłego
azotu charakteryzują się dużo wyższym poziomem szumów).
Nadprzewodzący interferometr kwantowy jest magnetometrem wektoro-

wym, ponieważ jest czuły tylko na składową normalną do powierzchni.

1.2.6 Magnetometry optyczne

Coraz bardziej popularną klasą magnetometrów są magnetometry optyczne
nazywane też magnetometrami atomowymi (przez inżynierów nazywane są
OPM z angielskiego Optically Pumped Magnetometers - [36], [37], [38]).
W ciągu ostatnich dwóch dekad magnetometry optyczne stanowiły przed-
miot bardzo szerokich badań. Przy ich użyciu pokonywano kolejne rekordy
czułości - [6]. Badano sygnały biofizyczne generowane przez ludzkie serce
([25], [26], [27], [28], [29], [30]) i mózg ([7]). Prowadzono również prace, które
doprowadziły do miniaturyzacji magnetometrów atomowych - [8].
Działanie wszystkich magnetometrów atomowych oparte jest na tym, że

podpoziomy zeemanowskie zmieniają swoją energię (rozszczepiają się) w nie-
zerowym polu magnetycznym. W fizyce atomowej istnieje wiele efektów po-
zwalających obserwować to rozsunięcie poziomów. W niniejszej pracy przed-

3755629837(15)
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stawiono kilka z pośród bardzo szerokiej gamy technik magnetometrii ato-
mowej.
Magnetometry atomowe na ogół są magnetometrami skalarnymi (patrz

podpunkt 2.3.4), choć istnieją realizacje eksperymentalne umożliwiające po-
miar wszystkich składowych pola magnetycznego (np. [5]). Magnetometry
optyczne są najczulszymi sensorami pola magnetycznego. Wykorzystując tech-
nikę SERF (Spin-Exchange Relaxation Free - technika w której wyelimi-
nowano relaksacje spowodowane zderzeniem napompowanych atomów z wy-
miną spinu) w 2010 roku zaprezentowano czułość na poziomie 160 aT w
jednosekundowym pomiarze (patrz [6]).

1754433816(16)



Rozdział 2

Część teoretyczna

Celem części teoretycznej jest zaprezentowanie modelu opisującego zjawi-
ska wykorzystywane w magnetometrii atomowej. Ograniczono się tylko do
zagadnień niezbędnych do wytłumaczenia efektów opisanych w części do-
świadczalnej niniejszej pracy. Duży nacisk położono na to by móc wyniki
uzyskane w części teoretycznej bezpośrednio porównać z rezultatami ekspe-
rymentu. Rozdział ten rozpoczęto od przedstawienia charakterystyki użyte-
go w eksperymencie ośrodka atomowego. Następnie sformułowano równania
opisujące dynamikę takiego ośrodka ( w obecności światła laserowego i po-
la magnetycznego ). Wreszcie analizując konkretne rozwiązania tych równań
przedstawiono kilka technik magnetometrycznych.

2.1 Struktura poziomów 87Rb

Najbardziej popularnymi ośrodkami używanymi w magnetometrii optycznej
są pary atomów metali alkalicznych (pierwiastki z pierwszej grupy układu
okresowego). Atomy te na powłoce walencyjnej mają tylko jeden elektron,
podczas gdy wszystkie niższe powłoki są w pełni obsadzone. Dzięki temu
układ staję się dużo prostszy w analizie - cały atom można podzielić na
elektron walencyjny i rdzeń o efektywnym ładunku elektrycznym równym
+e. Największe uproszczenie przy analizie struktury energetycznej atomów
alkalicznych wynika stąd, że w pierwszym przybliżeniu dynamikę atomu moż-
na opisać jako ruch elektronu walencyjnego w efektywnym polu centralnym
(pochodzącym od jądra i pozostałych elektronów) i nie trzeba analizować
oddziaływań między poszczególnymi elektronami, pomimo tego, że atomy
alkaliczne są atomami wieloelektronowymi. W przeciwieństwie do atomu wo-
doru, dla atomów alkalicznych efektywny potencjał w którym porusza się
elektron walencyjny jest różny od Coulombowskiego potencjału 1/r przez co

9
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zostaje zniesiona degeneracja ze względu na orbitalny moment pędu (stany
o różnym L mają różną energię).

Warto również zaznaczyć, że elektrony z powłok zamkniętych (powłoki
w których wszystkie możliwe stany są obsadzone przez elektrony) dają zerowy
wkład do całkowitego momentu pędu atomu. Zatem w atomach pierwiast-
ków alkalicznych tylko spin jądrowy, spin elektronu walencyjnego i orbitalny
moment pędu elektronu walencyjnego kontrybuują do całkowitego momentu
pędu atomu.
W eksperymentach przedstawionych w niniejszej pracy użyto izotop ru-

bidu o liczbie masowej A = 87. Izotop ten posiada jądro o spinie I = 32 . W
stanie podstawowym orbitalny moment pędu jest równy zero (L = 0), za-
tem całkowity moment pędu elektronu walencyjnego wynosi 12 (Ĵ = L̂+ Ŝ).
W pierwszym stanie wzbudzonym orbitalny moment pędu elektronu walen-
cyjnego L = 1. Zatem zgodnie z regułami sumowania operatorów momentu
pędu, operator całkowitego momentu pędu elektronu walencyjnego będzie
miał dwie wartości własne J = 1

2 i J =
3
2 . Poziomy te są rozszczepione

na skutek oddziaływania spinu elektronu z jego orbitalnym momentem pędu
(oddziaływanie subtelne) - rysunek 2.1. Przejście pomiędzy stanem podsta-
wowym a stanem wzbudzonym o J = 12 nazywane jest linią D1, a przejście
pomiędzy stanem podstawowym a stanem wzbudzonym o J = 32 nazywane
jest linią D2. Na rysunku 2.2 przedstawiono szczegółową strukturę linii D1
(wszystkie opisane w tej pracy eksperymenty wykorzystują tę właśnie linię).

5 S
2

1/2

5 P
2

1/2

5 P
2

3/2

D1D2

L=1, J=3/2

L=1, J=1/2

L=0, J=1/2

Rysunek 2.1: Struktura energetyczna rubidu 87Rb wraz z zaznaczonymi li-
niami D1 i D2.

Na skutek oddziaływania całkowitego momentu pędu elektronu ze spinem
jądrowym (oddziaływanie nadsubtelne) oba poziomy energetyczne (52S1/2
oraz 52P1/2) rozszczepiają się na dwa podpoziomy o całkowitych momentach
pędu F = 1 i F = 2 (F̂ = Ĵ + L̂). Na rysunku 2.2 czerwoną strzałką
zaznaczono przejście wykorzystane w konstrukcji magnetometru (F = 2 →
F ′ = 1).

3011068910(18)
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5 S
2

1/2

5 P
2

1/2

D1

F’=1

F’=2

F=2

F=1

Rysunek 2.2: Struktura linii D1

Poziomy o niezerowym całkowitym momencie pędu F są (2F +1)-krotnie
zdegenerowane. Rysunek 2.3 przedstawia kompletny układ poziomów wyko-
rzystany w magnetometrze. Poziom podstawowy i poziom wzbudzony posia-
dają odpowiednio pięć i trzy podpoziomy różniące się rzutem całkowitego
momentu pędu m.

F’=1

F=2

m=+1m=0m=-1

m=-1m=-2 m=0 m=+1 m=+2

Rysunek 2.3: Struktura przejścia F = 2→ F ′ = 1 po zniesieniu degeneracji

2.2 Model uproszczony - czteropoziomowy układ Λ

W poprzednim punkcie przedstawiono pełną strukturę przejścia F = 2 →
F ′ = 1 linii D1 w 87Rb, użytego w realizacji eksperymentalnej. Do wytłu-
maczenia większości zjawisk wykorzystywanych w magnetometrii atomowej
układ z rysunku 2.3 można uprościć do struktury czteropoziomowej - rysunek
2.4 (trzy poziomy podstawowe i jeden wzbudzony - odpowiada to hipotetycz-
nemu przejściu F = 1 → F ′ = 0). Oczywiście istnieją efekty, których nie da
się wytłumaczyć tak uproszczonym modelem. Niektóre z tych efektów prze-
analizowano w punkcie 2.7.
W celu skonstruowania teoretycznego opisu magnetometrii atomowej na-

leży rozważyć oddziaływanie atomów z zewnętrznym polem magnetycznym
oraz z polem światła laserowego. Załóżmy, że kierunek propagacji wiązki la-
serowej jest równoległy do kierunku mierzonego pola magnetycznego (przy-
padki z inną orientacją przedyskutowano w punkcie 2.3.4). Ponadto załóżmy,

1405137504(19)
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że pole magnetyczne i rozkład mocy we wiązce laserowej są jednorodne. Dla
osi kwantyzacji równoległej do kierunku pola magnetycznego hamiltonian
przyjmuje postać

Ĥ = Ĥ0 +
⃗̂
d · E⃗ + µBgF F̂zBz. (2.1)

Ĥ0 to diagonalny hamiltonian swobodnego atomu,
⃗̂
d to operator dipolowego

momentu elektrycznego, E⃗ to wektor pola elektrycznego fali świetlnej, F̂z to
operator rzutu całkowitego momentu pędu na oś z, a Bz to składowa z wek-
tora pola magnetycznego, µB i gF to magneton Bohra i odpowiedni czynnik
Landego. Oddziaływanie atomu ze światłem ograniczono do oddziaływania
elektrycznego momentu dipolowego atomu z polem elektrycznym fali świetl-
nej ponieważ długość tej fali jest dużo większa od rozmiarów atomu i wyrazy
wyższych rzędów można zaniedbać. Również oddziaływanie magnetycznych
momentów atomu z magnetyczną częścią fali świetlnej można zaniedbać.
Jeśli przez Eg oznaczymy energię stanów podstawowych, a przez Ee ener-

gię stanu wzbudzonego to hamiltonian swobodnego atomu można zapisać w
postaci macierzowej jako (w bazie wektorów własnych Ĥ0)

Ĥ0 =


Eg 0 0 0
0 Eg 0 0
0 0 Eg 0
0 0 0 Ee

 . (2.2)

Operator dipolowego momentu elektrycznego zdefiniowany jest jako ⃗̂d = −e⃗r̂,
gdzie e to ładunek elementarny, a ⃗̂r to operator położenia. Analiza problemu
znacznie się upraszcza jeśli przejdzie się z układu kartezjańskiego do tzw.
bazy sferycznej:

ê+ = −
1√
2
(êx − iêy), ê− =

1√
2
(êx + iêy), ê0 = êz. (2.3)

Wykorzystując symetrie funkcji falowych stanów własnych swobodnego ha-
miltonianu (lub alternatywnie twierdzenie Eckarta-Wignera) można pokazać,

że większość elementów macierzowych operatora ⃗̂d = −e⃗r̂ zeruje się i jego po-
szczególne składowe przyjmują postać:

d̂+ =


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 d
−d∗ 0 0 0

 , d̂0 =

0 0 0 0
0 0 0 d
0 0 0 0
0 d∗ 0 0

 , d̂− =

0 0 0 d
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 −d∗ 0

 .
(2.4)

3828511001(20)
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d to liczba o wymiarze [C ·m] zawierająca w sobie ładunek elementarny, stałą
charakterystyczną dla linii D1, oraz odpowiednie współczynniki 6-j Wignera
(problem ten szczegółowo omówiono w punkcie 2.7.1). Dla analizowanego tu
uproszczonego przejścia F = 1 → F ′ = 0 stała ta jest taka sama dla każdej

składowej operatora ⃗̂d (w bardziej rozbudowanych strukturach energetycz-
nych stałe te mogą się różnić).
Należy zwrócić uwagę na fakt, że operatory d̂+ i d̂− nie są operatorami

hermitowskimi (zauważmy, że d̂± =
⃗̂
d · ê± = ±e 1√2(x̂± iŷ), oraz że operator

hermitowski pomnożony przez i nie jest operatorem hermitowskim).
Pole elektryczne przyłożonej do układu fali świetlnej można rozbić na

trzy składowe:

1. Składowa o polaryzacji kołowej obracająca się prawoskrętnie względem
osi kwantyzacji (składowa polaryzacyjna σ+)

E⃗+(t) =
1√
2
(ê+ε+eiωt + c.c.). (2.5)

2. Składowa o polaryzacji kołowej obracająca się lewoskrętnie względem
osi kwantyzacji (składowa polaryzacyjna σ−)

E⃗−(t) =
1√
2
(ê−ε−eiωt + c.c.). (2.6)

3. Składowa o polaryzacji liniowej drgająca wzdłuż osi kwantyzacji (skła-
dowa polaryzacyjna π)

E⃗z(t) =
1√
2
(êzεzeiωt + c.c.). (2.7)

ε+, ε− i εz to liczby zespolone, które opisują zarówno amplitudę jak i fazę
początkową drgań pola elektrycznego.
W rozpatrywanym przypadku operator F̂z w postaci macierzowej przyj-

muje postać

F̂z =


−1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 +1 0
0 0 0 0

 . (2.8)

Korzystając z równań (2.2), (2.4), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8) i (2.1) można
otrzymać macierzową postać pełnego hamiltonianu

6790011390(21)
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Ĥ =


E− 0 0

ε∗+d√
2
e−iωt − ε−d√

2
eiωt

0 E0 0 − ε
∗
zd
2 e
−iωt − εzd2 e

iωt

0 0 E+
ε∗−d√
2
e−iωt − ε+d√

2
eiωt

ε+d∗√
2
eiωt − ε

∗
−d
∗

√
2
e−iωt − εzd∗2 e

iωt − ε
∗
zd
∗

2 e
−iωt ε−d∗√

2
eiωt − ε

∗
+d
∗

√
2
e−iωt

 .
(2.9)

Energie stanów podstawowych w polu magnetycznym zostały rozsunięte
zgodnie z relacją Em = Eg+mµBgFBz. W ogólności pole Bz też może zależeć
od czasu (patrz punkt 2.5).
Pomimo tego, że operatory d̂+ i d̂− nie są hermitowskie to końcowy ha-

miltonian wychodzi hermitowski.
Analiza dynamiki układu została przeprowadzona w formalizmie opera-

tora gęstości. Operator gęstości zdefiniowany jest równaniem

ρ̂ =
∑
i

pi|ψi >< ψi|. (2.10)

Suma rozciąga się po wszystkich możliwych stanach pojedynczego atomu. pi
jest klasycznym prawdopodobieństwem mówiącym o tym ile atomów (w sto-
sunku do całej populacji) jest w stanie |ψi >. Poszczególne elementy macierzy
gęstości w bazie stanów własnych Ĥ0 oznaczono jak niżej

ρ̂ =


ρ−− ρ−0 ρ−+ ρ−e
ρ0− ρ00 ρ0+ ρ0e
ρ+− ρ+0 ρ++ ρ+e
ρe− ρe0 ρe+ ρee

 . (2.11)

ρee to populacja stanu wzbudzonego. ρ−−, ρ00 i ρ++ to populacje podpozio-
mów stanu podstawowego, elementy pozadiagonalne pomiędzy populacjami
podpoziomów stanu podstawowego to koherencje zeemanowskie, a elementy
pozadiagonalne pomiędzy populacjami podpoziomów stanu podstawowego, a
populacją stanu wzbudzonego to koherencje optyczne.
Wychodząc od równania Schrodingera łatwo pokazać, że ewolucja opera-

tora gęstości opisana jest równaniem

dρ̂

dt
= − i
~
[Ĥ, ρ̂]. (2.12)

Gdy posiadamy pełną wiedzę o układzie wówczas opis za pomącą funkcji fa-
lowych i opis za pomocą operatora gęstości są tożsame (takie stany układu
nazywamy stanami czystymi, a ewolucję układu nazywamy ewolucją her-
mitowską). Gdy dopuścimy możliwość oddziaływania naszego układu z oto-
czeniem wówczas nie posiadamy pełnej wiedzy o układzie (w rozważaniach
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bierzemy pod uwagę tylko bardzo mały podzbiór dużo większego układu).
Stany takie nie są reprezentowalne przez funkcje falowe, natomiast forma-
lizm operatora gęstości pozostaje prawdziwy (stany takie nazywamy stana-
mi mieszanym). Oddziaływanie układu z otoczeniem można opisać dodając
do równania (2.12) odpowiednie wyrazy niehermitowskie. W analizowanym
układzie poza ewolucją hermitowską chcemy opisać emisję spontaniczną (od-
działywanie atomów z fotonami pochodzącymi z fluktuacji próżni) oraz zde-
rzenia atomów ze ścianami komórki i z innymi atomami. Emisję spontaniczną
opisuje operator

L̂s(ρ̂) = Γs


1
3ρee 0 0 −12ρ−e
0 1

3ρee 0 −12ρ0e
0 0 1

3ρee −12ρ+e
−12ρe− −

1
2ρe0 −

1
2ρe+ −ρee

 , (2.13)

gdzie czynnik Γs opisuje szybkość emisji spontanicznej i jest on równy odwrot-
ności czasu życia stanu wzbudzonego (Γs = 1/Ts). Relaksacje podpoziomów
stanu podstawowego można modelować operatorem

L̂p(ρ̂) = Γp


−(ρ−− − 13) −ρ−0 −ρ−+ 0
−ρ0− −(ρ00 − 13) −ρ0+ 0
−ρ+− −ρ+0 −(ρ++ − 13) 0
0 0 0 0

 , (2.14)

Γp jest odwrotnością czasu życia poziomów podstawowych (Γp = 1/Tp). Na-
leży bardzo wyraźnie zaznaczyć, że postać operatorów L̂s(ρ̂) i L̂p(ρ̂) została
wprowadzona tak, aby odtworzyć spodziewany w relaksacjach transfer po-
pulacji i zanik koherencji. Operatory te zostały wprowadzone w sposób czy-
sto fenomenologiczny, w szczególności ich postać nie była wyprowadzana z
żadnych elementarnych zasad. Warto również zaznaczyć, że operatory L̂s(ρ̂)
i L̂p(ρ̂) zostały tak zdefiniowane, aby całkowita populacja była zachowana
(Tr(ρ̂(t)) = 1).
Uwzględniając oddziaływanie układu z otoczeniem (przedstawione wcze-

śniej procesy relaksacyjne) można zapisać pełniejszą wersję równania (2.12),
opisującego dynamikę operatora gęstości

dρ̂

dt
= − i
~
[Ĥ, ρ̂] + L̂s(ρ̂) + L̂p(ρ̂). (2.15)

Równie to nazywane jest równaniem Master. Należy pamiętać o tym, że rów-
nanie to modeluje bardzo uproszczony układ. Np. nie uwzględnia ono niejed-
norodności pola magnetycznego (problem ten przedyskutowano w pracy [17]).
Przez to, że macierz gęstości jest średnią po całej populacji nie sposób jest
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ściśle opisać w tym ujęciu oddziaływań pomiędzy poszczególnymi atomami
(np. zderzenia między atomami są w sposób fenomenologiczny uwzględnio-
ne w wyrazie L̂p). Pomimo wielu uproszczeń równanie (2.15) bardzo dobrze
modeluje większość efektów istotnych z punktu widzenia magnetometrii ato-
mowej.
W większości interesujących przypadków równanie (2.15) nie posiada ści-

słego rozwiązania analitycznego. Istnieje kilka sposobów rozwiązywania go.
Najprostszym podejściem jest szukanie rozwiązań stacjonarnych [19]. Czę-
sto stosowane są rozwiązania perturbacyjne (macierz gęstości rozwijana jest
w szereg względem amplitudy pola elektrycznego fali świetlnej - [15]). W
niniejszej pracy równanie (2.15) rozwiązywane jest za pomocą metod nume-
rycznych. Wadą tego podejścia jest fakt, że nie dostarcza ono matematycznej
formuły opisującej zależności pomiędzy różnymi parametrami układu. Niedo-
godność tę można obejść sporządzając wykres obrazujący zależność między
dwoma dowolnymi parametrami układu w oparciu o odpowiedni zbiór symu-
lacji układu. W ten sposób scharakteryzowano np. wpływ mocy wiązki na
amplitudę badanego sygnału (patrz rozdziały 2.4 i 2.6). Największą zaletą
metod numerycznych jest fakt, że stworzony algorytm (praktycznie bez żad-
nych zmian) może być stosowany do analizy różnych realizacji magnetometrii.
Np. chcąc opisać dodatkową modulację pola magnetycznego w algorytmie,
w hamiltonianie wystarczy w odpowiednich miejscach dopisać czynniki mo-
dulujące, natomiast z punktu widzenia analitycznego (czy perturbacyjnego)
otrzymuje się zupełnie inny typ równań różniczkowych do rozwiązania, któ-
rych potrzeba zazwyczaj szukać zupełnie innych technik.
W badanym układzie pojawiają się dwie skale czasowe. Jedna związa-

na jest z częstotliwością fali świetlnej (f = 377, 1 THz). Druga wiąże się
z dwoma rodzajami oscylacji: oscylacje pochodzące od oddziaływania ukła-
du z zewnętrznym polem magnetycznym (na ogół f < 1 MHz) i oscylacje
Rabiego (wolnozmienne oscylacje, których częstotliwość zależy od natężenia
pola elektrycznego fali świetlnej i jest rzędu MHz - oscylacje Rabiego dokład-
niej są przedyskutowane w następnym punkcie). Zatem w układzie pojawiają
się dwie skale czasowe różniące się o ponad dziewięć rzędów wielkości. Stąd
wniosek, że równania (2.15) nie da się wprost scałkować numerycznie (na
zasymulowanie jednego okresu wolnozmiennego trzeba by wysymulować po-
nad miliard okresów szybkozmiennych, co numerycznie jest niewykonalne).
Problem ten można rozwiązać eliminując z układu szybkie oscylacje przez
użycie podstawienia (technika ta nazywana jest odwirowywaniem równań)

ρje(t) = σje(t)e−iωt, ρej(t) = σej(t)eiωt, (2.16)

gdzie j ∈ {−, 0,+}. σje(t) i σej(t) to wolnozmienne części koherencji optycz-
nych.

1268579906(24)
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Wstawiając (2.16) i hamiltonian (2.9) do równania Master (2.15) otrzy-
mujemy równanie opisujące dynamikę układu z wyrugowanymi szybkimi oscy-
lacjami optycznymi

dσ̂

dt
= −i[ĥ, σ̂]− iωδ̂(σ̂) + L̂s(σ̂) + L̂p(σ̂). (2.17)

σ̂ to wolnozmienna macierz gęstości. Poza elementami zdefiniowanymi równa-
niami (2.16), wszystkie elementy macierzy σ̂ są wprost przepisane z macierzy
(2.11). Operator δ̂(σ̂) zdefiniowany jest jako

δ̂(σ̂) =


0 0 0 σ−e
0 0 0 σ0e
0 0 0 σ+e
−σe− −σe0 −σe+ 0

 . (2.18)

ĥ to wolnozmienny hamiltonian dany równaniem

ĥ =


ω− 0 0 Ω+
0 ω0 0 Ωz
0 0 ω+ Ω−
Ω∗+ Ω

∗
z Ω

∗
− ωe

 , (2.19)

Ω+ =
ε∗+d√
2~
,Ωz = −

ε∗zd

2~
,Ω− =

ε∗−d√
2~
. (2.20)

Częstości na diagonalii to energie odpowiednich poziomów podzielone przez
stałą Plancka.
W wyprowadzeniu równania (2.17) pojawiają się wyrazy oscylujące z czę-

stością 2ω. Wyrazy te zostały pominięte (przybliżenie RWA, z ang. Rotating
Wave Approximation). Przybliżenie to daje poprawne rezultaty gdy częstość
oscylacji Rabiego jest dużo mniejsza od częstości fali świetlnej. Dla przejść
optycznych warunek ten jest zawsze spełniony.
Z postaci hamiltonianu (2.19) widać, że fala świetlna spolaryzowana koło

prawoskrętnie względem osi z sprzęga poziomy |−⟩ i |e⟩ (polaryzacja ta na-
zywana jest polaryzacją σ+). Fala świetlna spolaryzowana koło lewoskrętnie
względem osi z sprzęga poziomy |+⟩ i |e⟩ (polaryzacja σ−). Wreszcie, skła-
dowa drgająca wzdłuż osi kwantyzacji sprzęga poziomy |0⟩ i |e⟩ (polaryzacja
π) - rysunek 2.4. Symbolem |e⟩ został oznaczony stan wzbudzony, a symbole
|−⟩, |0⟩ i |+⟩ oznaczają kolejne stany podstawowe.
Równanie (2.17), z hamiltonianem (2.19) i z odpowiednim warunkiem po-

czątkowym stanowią problem, który można wprost rozwiązać numerycznie.

3832158110(25)
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F’=0

F=1

m=0

m=-1 m=0 m=+1

Rysunek 2.4: Uproszczony układ czteropoziomowy. Polaryzacje σ+, σ− i π
sprzęgają odpowiednie pary poziomów.

2.3 Najprostsza realizacja magnetometrii optycznej

W niniejszym punkcie zostanie pokazane jak za pomocą równania (2.17) opi-
sać podstawowe mechanizmy wykorzystywane w magnetometrii atomowej.
Cały proces pomiaru pola magnetycznego można podzielić na dwa etapy.
Najpierw w komórce wypełnionej parami atomowymi należy wygenerować
niezerową magnetyzację, a następnie można obserwować jak ta magnetyza-
cja ewoluuje w niezerowym polu magnetycznym (stąd możemy wyciągnąć
informację o wielkości pola magnetycznego). Na ogół oba te etapy przebie-
gają symultanicznie, ale w tym punkcie, w celu lepszego zilustrowania całego
problemu zostaną one przedstawione osobno (istnieją również inne techniki
magnetometrii atomowej, których zasada działania nieco różni się od sche-
matu przedstawionego w tym punkcie).

2.3.1 Wytwarzanie magnetyzacji ośrodka - pompowanie optycz-
ne

W stanie początkowym panuje równowaga termiczna. Wszystkie atomy znaj-
dują się w jednym z trzech stanów podstawowych. Statystycznie, prawdopo-
dobieństwa obsadzenia każdego z tych stanów są jednakowe (w żargonie fi-
zycznym prawdopodobieństwa te nazywa się populacjami stanów). Co więcej,
stany te nie są w żaden sposób skorelowane (stan opisany poniższą macierzą
gęstości jest przykładem stanu całkowicie zmieszanego). Ośrodek jest izotro-
powy. Macierz gęstości tego układu dana jest przez

σ̂0 = σ̂(t = 0) =


1
3 0 0 0
0 1
3 0 0

0 0 1
3 0

0 0 0 0

 . (2.21)

1585110088(26)
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Macierz ta jest warunkiem początkowym dla naszego równania różniczkowe-
go (2.17). W celu wygenerowania w takim ośrodku magnetyzacji świecimy na
niego monochromatycznym światłem spolaryzowanym liniowo wzdłuż osi y
(oczywiście częstość tego światła dostrojona jest do częstości naszego przej-
ścia). Polaryzację tę można przedstawić jako superpozycję polaryzacji σ+ i σ−

o jednakowych amplitudach (superpozycję (2.5) i (2.6)). Dla drgań pola elek-
trycznego wzdłuż osi y faza początkowa obu tych składowych musi być taka
sama (Arg(ε−) = Arg(ε+)) - patrz równania (2.5) i (2.6). Zatem w hamilto-
nianie (2.19) Ω+ = Ω− i Ωz = 0. Ponadto dla zerowego zewnętrznego pola
magnetycznego ω− = ω0 = ω+. Dla tak zdefiniowanego hamiltonianu i dla
warunku początkowego (2.21) rozwiązano numerycznie odwirowane równa-
nie Master (2.17). W symulacjach numerycznych, dla wygody, przeskalowano
czas o ponad dziesięć rzędów wielkości. Rysunek 2.5 przedstawia rozwiązanie
dla: Ω+ = Ω− = 1√

2
2π
1000 , Ωz = 0, ω− = ω0 = ω+ = 0, ωe = ω = 10000,

Γs = 0.001, Γp = 0.

Rysunek 2.5: Dwa górne wykresy przedstawiają populację stanu wzbudzo-
nego i część rzeczywistą koherencji zeemanowskiej między stanami |− >
i |+ > (część urojona jest zerowa). Pozostałe koherencje zeemanowskie są
zerowe. Dolne wykresy przedstawiają populacje kolejnych stanów podstawo-
wych. Niezerowe są również koherencje optyczne między stanami |− > i |+ >
a stanem |e > (nie zostały one tu przedstawione).

Na wykresach widać, że zarówno populacje jak i koherencje oscylują z
pewną częstotliwością. Oscylacje te to wcześniej już wspomniane oscylacje
Rabiego. Ich częstość liniowo zwiększa się ze wzrostem pola elektrycznego
fali świetlnej. W większości eksperymentów oscylacje te nie są obserwowane

3708881173(27)
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(również w eksperymentach z magnetometrią optyczną są one niewidoczne).
Jeśli odpowiednio zwiększymy szybkość emisji spontanicznej to oscylacje te
wygasną. Rysunek 2.6 przedstawia wyniki symulacji dla Γs = 0.1. Ten sam
efekt można uzyskać zmniejszając pole elektryczne fali świetlnej (innymi sło-
wy zmniejszając częstość Rabiego). Problem obserwacji oscylacji Rabiego
jest dużo bardziej skomplikowany i nie jest on przedmiotem niniejszej pracy
- został on szczegółowo przedyskutowany w [9] i [10]. W dalszych częściach
pracy przyjęto stosunek częstości Rabiego do szybkości emisji spontanicznej
tak mały, że oscylacje Rabiego nie pojawiają się (tak jak na rysunku 2.6).

Rysunek 2.6: Te same zależności co na wykresach z rysunku 2.5 sporządzone
dla sto razy szybszej emisji spontanicznej (Γs = 0.1).

Z punktu widzenia magnetometrii bardzo ważny jest stan końcowy takie-
go procesu. Z rysunku 2.6 widać, że układ dąży do stanu

σ(t→∞) =


1
4 0 −14 0
0 1

2 0 0
−14 0

1
4 0

0 0 0 0

 . (2.22)

Opisany powyżej proces nazywany jest pompowaniem optycznym, ponie-
waż w procesie tym występuje transfer populacji pomiędzy podpoziomami
stanu podstawowego - rysunek 2.7. Na ogół czas życia stanów podstawowych
jest dużo dłuższy niż czas życia stanu wzbudzonego, zatem można powiedzieć,
że wytworzony stan (2.22) jest stanem stabilnym (długość czasu życia takiego
stanu jest dokładniej przedyskutowana w części eksperymentalnej niniejszej
pracy). Do zajścia procesu pompowania optycznego potrzeba zarówno odpo-
wiednio spolaryzowanej wiązki świetlnej jak i niezerowej emisji spontanicznej

2737490891(28)
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(Γs , 0). Można sobie wyobrazić, że wiązka świetlna wypompowuje atomy
ze stanów |−⟩ i |+⟩ do stanu |e⟩. Następnie stan |e⟩ relaksuje do stanów |−⟩,
|0⟩ i |+⟩. W efekcie populacja jest przelewana ze stanów |−⟩ i |+⟩ do stanu
|0⟩. Poza transferem populacji w układzie została wygenerowana koherencja
zeemanowska między stanami |−⟩ i |+⟩ (istnienie tej koherencji ma kluczo-
we znaczenie z punktu widzenia magnetometrii - patrz następny podpunkt).
Bardzo interesujący jest fakt, że nie cała populacja zostaje przelana ze sta-
nów |−⟩ i |+⟩ do |0⟩. Można pokazać (rozpisując równanie (2.17)), że jest to
spowodowane wytworzeniem niezerowej koherencji zeemanowskiej σ−+. Jest
to zjawisko koherentnego uwięzienia populacji (CPT - z ang. Coherent Po-
pulation Trapping) [11].

Rysunek 2.7: Schemat pompowania optycznego.

Dużą trudnością w analizowaniu rozwiązania równania (2.17) jest fakt, że
otrzymany wynik zależy od arbitralnego wyboru orientacji układu fizyczne-
go względem osi kwantyzacji. Istnieją metody, które pozwalają wizualizować
otrzymany wynik w sposób niezależny od wyboru osi kwantyzacji. W kolej-
nych rozdziałach wykorzystywana będzie metoda polegająca na wykreślaniu
odpowiedniej powierzchni zamkniętej na wykresie trójwymiarowym [12]. Po-
wierzchnia ta dana jest równaniem (w układzie sferycznym)

r(θ, ϕ) ≡ ⟨−|Û(θ, ϕ)σ̂Û †(θ, ϕ)|−⟩. (2.23)

Û(θ, ϕ) to operator obrotu działający w danej przestrzeni Hilberta (patrz [13]
i [14]), a {r(θ, ϕ),θ,ϕ} to współrzędne sferyczne punktów należących do wykre-
ślanej powierzchni. Łatwo pokazać, że kształt tej powierzchni oraz jej orien-
tacja względem układu fizycznego nie zależy od orientacji osi kwantyzacji
względem układu fizycznego. Ponadto z (2.23) widać, że odległość punktu na
tej powierzchni od początku układu współrzędnych, dla wybranego kierunku,
jest proporcjonalna do prawdopodobieństwa znalezienia całkowitego momen-
tu pędu w tym właśnie kierunku. Na rysunku 2.8 wykreślono powierzchnię
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t=0 t=500 t=1000 t=3000

Rysunek 2.8: Wizualizacja pompowania optycznego.

(2.23) dla różnych chwil opisanego wcześniej pompowania optycznego. Wi-
dać, że układ w chwili początkowej jest w pełni izotropowy. Z biegiem czasu
układ porządkuje się wzdłuż kierunku oscylacji wektora pola elektrycznego
fali świetlnej. Można pokazać, że w układzie tym została wygenerowana kwa-
drupolowa magnetyzacja. Fakt ten jest spójny z symetrią obiektu z rysunku
2.8. Powierzchnia jest zorientowana wzdłuż osi y, natomiast żaden zwrot
wzdłuż kierunku osi y nie jest wyróżniony. Takie uporządkowanie nazywane
jest alignmentem.

2.3.2 Ewolucja magnetyzacji ośrodka w polu magnetycznym

W poprzednim punkcie pokazano jak w izotropowym ośrodku atomowym
wytworzyć pewne uporządkowanie (ściśle mówiąc koherencję zeemanowską).
W niniejszym podpunkcie zostanie wykazane, że jeśli tak przygotowany układ
umieścimy w zewnętrznym polu magnetycznym to zacznie on oscylować z
częstotliwością liniowo związaną z długością wektora pola magnetycznego.
Przyłożenie do układu zewnętrznego (jednorodnego) pola magnetycznego,

równoległego do osi z spowoduje symetryczne rozsunięcie podpoziomów stanu
podstawowego - do hamiltonianu (2.19) należy wstawić ω− =

Eg
~
− ωL, ω0 =

Eg
~
, ω+ =

Eg
~
+ ωL. Częstość Larmora ωL dana jest wzorem

ωL =
µBgF
~

Bz. (2.24)

W celu obserwowania zachodzących w układzie oscylacji użyta zostanie
wiązka światła tak samo skierowana i spolaryzowana jak w poprzednim pod-
punkcie, lecz jej natężenie będzie na tyle słabe, że nie będzie ona pompowała
układu.
Dla tak sformułowanego problemu rozwiązano numerycznie równanie (2.17)

przyjmując poniższe wartości parametrów: Ω+ = Ω− = 1√
2
2π
100000 , Ωz = 0,

ωe = ω = 10000, Eg = 0, ωL = 2π
2000 , Γs = 0.005, Γp = 0.
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Rysunek 2.9: Część rzeczywista i urojona koherencji zeemanowskiej między
stanami |−⟩ i |+⟩. Pozostałe koherencje zeemanowskie pozostają zerowe. Od-
ległość między pionowymi liniami na wykresie odpowiada przyjętemu okre-
sowi Larmora (TL = 2πωL = 2000)

t=4000 t=4250 t=4500 t=4750

Rysunek 2.10: Wizualizacja precesji Larmora.

Rysunek 2.9 przedstawia czasową ewolucję koherencji zeemanowskich po-
między stanami |−⟩ i |+⟩ (pozostałe koherencje zeemanowskie pozostają ze-
rowe). Widać, że układ oscyluje z częstością dokładnie dwa razy większą niż
częstość Larmora. Populacje zmieniają się pomijalnie słabo - ich ewolucja
spowodowana jest bardzo małą niediagonalną częścią hamiltonianu pocho-
dzącą od wiązki próbkującej (od elementów Ω+ i Ω−). Na kolejnym rysunku
zwizualizowano układ dla czterech kolejnych chwil. Widać, że oś anizotropii
obraca się z częstością Larmora, natomiast z powodu symetrii układu już
w połowie okresu Larmora układ dochodzi do stanu początkowego, dlatego
efektywnie układ oscyluje z podwójną częstością Larmora (dla struktur o
większej ilości podpoziomów stanu podstawowego można wytworzyć układy
o wyższej symetrii oscylujące z odpowiednią wyższą wielokrotnością częstości
Larmora [15]).
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2.3.3 Obserwacja oscylacji Larmora

Ostatnim krokiem w pomiarze pola magnetycznego jest obserwacja oscylacji
układu. Wykazane zostanie, że oscylacje opisane w poprzednim podpunkcie
prowadzą do oscylacji własności optycznych ośrodka, które mogą być mie-
rzone poprzez pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła.
Polaryzację elektryczną wygenerowaną w ośrodku można wyliczyć mno-

żąc średni moment elektryczny pojedynczego atomu przez gęstość atomów

P⃗ =
N

V
Tr(ρ̂⃗̂d). (2.25)

N to liczba atomów w komórce, a V to objętość komórki. Wygenerowaną
polaryzację można rozbić w bazie (2.3)

P⃗ =
N

V
Tr(ρ̂d̂+)ê+ +

N

V
Tr(ρ̂d̂−)ê− +

N

V
Tr(ρ̂d̂0)ê0. (2.26)

Z drugiej strony tę samą polaryzację można rozpisać na dwie składowe kołowe
i jedną liniową (tak jak zostało rozłożone na składowe pole elektryczne -
równania (2.5)-(2.7)):

1. Składowa wirująca prawoskrętnie względem osi kwantyzacji

P⃗+(t) =
1√
2
(ê+P̃+eiωt + c.c.). (2.27)

2. Składowa wirująca lewoskrętnie względem osi kwantyzacji

P⃗−(t) =
1√
2
(ê−P̃−eiωt + c.c.). (2.28)

3. Składowa drgająca wzdłuż osi kwantyzacji

P⃗z(t) =
1
2
(êzP̃zeiωt + c.c.). (2.29)

P̃+, P̃− i P̃z to liczby zespolone opisujące zarówno amplitudę jak i fazę oscy-
lacji kolejnych składowych. Pamiętając, że ê+ = −ê∗− możemy zsumować
równania (2.27)-(2.29):

P⃗ (t) =
1√
2
(P̃+eiωt−P̃ ∗−e−iωt)ê++

1√
2
(P̃−eiωt−P̃ ∗+e−iωt)ê−+

1
2
(P̃zeiωt+P̃ ∗z e

−iωt)êz.

(2.30)
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Porównując równania (2.26) i (2.30) i wyliczając ślady odpowiednich macie-
rzy dostajemy

1√
2
(P̃+eiωt − P̃ ∗−e−iωt) =

N

V
d(σe+eiωt − σ−ee−iωt), (2.31)

1√
2
(P̃−eiωt − P̃ ∗+e−iωt) =

N

V
d(σe−eiωt − σ+ee−iωt), (2.32)

1
2
(P̃zeiωt − P̃ ∗z e−iωt) =

N

V
d(σe0eiωt − σ0ee−iωt). (2.33)

W końcu porównując współczynniki przy tych samych częstościach otrzymu-
jemy:

P̃− =
√
2
N

V
dσe+, (2.34)

P̃+ =
√
2
N

V
dσe−, (2.35)

P̃0 = 2
N

V
dσe0. (2.36)

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w powyższej analizie pojawił się
błąd rachunkowy, którego dotychczas nie udało się zdiagnozować. Z obliczeń
uzyskano, że lewa strona równania (2.34) jest równa prawej stronie równania
(2.35) i na odwrót. Wynik taki fizycznie pozbawiony jest sensu. Zauważmy,
że światło, którego wektor elektryczny wiruje prawoskrętnie sprzęga poziom
|−⟩ z poziomem |e⟩. Równocześnie spodziewalibyśmy się, że światło takie wy-
generuje w ośrodku polaryzację elektryczną, której wektor również kręci się
prawoskrętnie. Zatem z fizycznego punktu widzenia P̃− powinno być propor-
cjonalne do σe+, a nie do σe−. Należy wyraźnie podkreślić, że nieścisłość tę
zignorowano i w dalszych rachunkach przyjęto skorygowane równania zgod-
ne z fizycznymi oczekiwaniami (problem ten wymaga ponownej wnikliwej
analizy).
Chcąc analizować optyczne własności badanego ośrodka (w szczególności

szukać prędkości fazowych składowych σ+, σ− i π w danym ośrodku) szukamy
podatności elektrycznej ośrodka dla kolejnych składowych polaryzacyjnych
zdefiniowanych jako

P̃i = ϵ0χi(E⃗)εi, (2.37)

gdzie i ∈ (−, 0,+). Wstawiając zależności (2.34)-(2.36) i (2.20) otrzymujemy:

Ω+χ+ = γσe+, (2.38)
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Ω−χ− = γσe−, (2.39)

Ωzχz = −γσe0, (2.40)

γ =
d2N

ϵ0~V
. (2.41)

W ogólności Ωi może zależeć od czasu - patrz punkt 2.6.

Korzystając z równań Maxwella można pokazać, że współczynnik zała-
mania dla i-tej składowej polaryzacyjnej światła wynosi

ni = Re(
√
1 + χi) ≈ 1 +

1
2
Re(χi). (2.42)

Dla analizowanych ośrodków anizotropowych w ogólności współczynnik
załamania dla polaryzacji σ+ jest różny od współczynnika załamania dla
polaryzacji σ−. Zatem prędkość fazowa tych obu składowych polaryzacyjnych
jest różna. Łatwo pokazać, że w takiej sytuacji kierunek polaryzacji wiązki
spolaryzowanej liniowo (prostopadle do osi kwantyzacji) po przejściu przez
ośrodek zostanie obrócony o kąt

∆ϕ ∝ n+ − n− ∝ Re(σe+ − σe−). (2.43)

Rysunek 2.11: Część rzeczywista i urojona koherencji optycznej między sta-
nami |− > i |e⟩. Koherencja między |+⟩ i |e⟩ wygląda tak samo tylko z
przeciwnym znakiem. Koherencja między |0⟩ i |e⟩ jest zerowa.

Na rysunku 2.11 pokazano koherencje optyczne w funkcji czasu dla roz-
ważanego przez nas modelu (wyniki obliczeń numerycznych). Korzystając z
tego rezultatu można z równań (2.42) i (2.43) wyliczyć współczynniki zała-
mania dla składowej σ+ i σ−, oraz skręcenie płaszczyzny polaryzacji w czasie
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- rysunki 2.12 i 2.13. Mierząc częstość oscylacji skręcenia płaszczyzny pola-
ryzacji można ze wzoru (2.24) wyznaczyć wartość mierzonego pola magne-
tycznego (należy pamiętać o tym, że częstość oscylacji skręcenia płaszczyzny
polaryzacji jest dwa razy większa od częstości Larmora).

Rysunek 2.12: Ewolucja współczynników załamania dla polaryzacji σ+ i σ−.
W obliczeniach przyjęto γ = 0.0001.

Rysunek 2.13: Różnica współczynników załamania.

Podsumowując, w niniejszym podrozdziale przeanalizowana została ge-
neracja anizotropii optycznej w ośrodku w oparciu o zjawisko pompowania
optycznego atomów oraz ewolucja takiej anizotropii po wprowadzeniu do
zewnętrznego pola magnetycznego. Jak wykazano, obrót anizotropii manife-
stuje się jako modulacja kąta skręcenia polaryzacji liniowo spolaryzowanego
słabego światła próbkującego z częstością równą podwójnej częstości Larmo-
ra. Warto zwrócić uwagę, że częstość tego obrotu jest jednoznacznie związana
z polem magnetycznym. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że rozważany
tutaj przypadek był przypadkiem szczególnym, w którym zaniedbano relak-
sację stanu podstawowego. W praktyce jednak taka relaksacja mimo, że rzędy
wielkości mniejsza od relaksacji stanu wzbudzonego nie jest zerowa.
Przedstawiona technika bardzo dobrze obrazuje mechanizmy wykorzy-

stywane w magnetometrii atomowej, natomiast jest bardzo niepraktyczna z
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aplikacyjnego punktu widzenia. W bardziej praktycznych rozwiązaniach pro-
ces pompowania optycznego zachodzi symultanicznie z ewolucją układu w
polu magnetycznym - patrz punkty 2.4, 2.5 i 2.6.

2.3.4 Wpływ orientacji pola magnetycznego względem kierun-
ku wiązki próbkującej na ewolucję układu

Rysunek 2.14: Wykresy przedstawiają amplitudę oscylacji dwójłomności
ośrodka na I i na II harmonicznej w funkcji kąta θ (kąt θ leży na płaszczyźnie
yz).

Rysunek 2.15: Wykresy przedstawiają zmianę amplitudy oscylacji dwójłom-
ności ośrodka na I i na II harmonicznej w funkcji kąta θ (kąt θ leży na
płaszczyźnie xz).

Rozważmy hamiltonian, który uwzględnia wszystkie składowe pole magne-
tycznego
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ĥ =


−ωz ωx√

2
− i ωy√

2
0 Ω+

ωx√
2
+ i ωy√

2
0 ωx√

2
− i ωy√

2
Ωz

0 ωx√
2
+ i ωy√

2
ωz Ω−

Ω∗+ Ω∗z Ω∗− ωe

 . (2.44)

ωx, ωy i ωz to kolejne składowe pola magnetycznego wyrażone w jednost-
kach częstości (pole magnetyczne przeliczono na odpowiadające mu przesu-
nięcia poziomów energetycznych, a następnie energię podzielono przez stałą
Placka). Z tak sformułowanym hamiltonianem, analogicznie do poprzednie-
go punku rozwiązano równanie Master. W opisie uwzględniono słabą wiązkę
próbkującą wytwarzającą koherencje optyczne. Warunek początkowy przy-
jęto taki sam jak w poprzednim punkcie (alignment jest równoległy do osi
y).
Na rysunku 2.14 pokazano wyniki obliczeń dwójłomności ośrodka dla sy-

tuacji, gdy wektor pola magnetycznego o zadanej wartości leży w płaszczyźnie
yz. Kąt między wektorem pola magnetycznego, a osią z oznaczono przez θ. Z
wykresu widać, że odkrzyżowując wektor pola od osi z w sygnale magnetoro-
tacji poza składową drgającą na częstości 2ωL pojawia się składowa drgająca
na częstości ωL. Alignment nadal precesuje, ale wokół osi, której orientacja
drga z częstością ωL. Dla θ = π2 amplituda obserwowanych oscylacji na obu
harmonicznych spada do zera.
Na rysunku 2.14 pokazano wyniki obliczeń dla sytuacji, gdy wektor pola

magnetycznego odkrzyżowano w płaszczyźnie xz o kąt θ. Tu sytuacja jest
prostsza w opisie bo wektor pola magnetycznego niezależnie od θ jest pro-
stopadły do alignmentu, zatem układ precesuje wokół kierunku pola magne-
tycznego z częstością 2ωL. Dla orientacji alignmetu wzdłuż osi x oscylacje
układu nie prowadzą do zmian dwójłomności ośrodka.
Warto zwrócić uwagę, że fakt braku oscylacji dla pola magnetycznego

skierowanego pod kątem 90◦ do kierunku propagacji światła obrazuje istnie-
nie tzw. obszarów martwych (ang. dead zones), czyli kierunków pól ma-
gnetycznych, na które nieczuły jest opisywany w tej pracy magnetometr
optyczny. Fakt istnienia obszarów martwych jest jedną z wad magnetometrów
optycznych, która jednak dotyczy również innych typów magnetometrów.
Podsumowując, częstość precesji układu nie zależy od orientacji ukła-

du względem pola magnetycznego, więc w pierwszym przybliżeniu można
stwierdzić, że magnetometr tego typu jest magnetometrem skalarnym. Jed-
nak zmiana orientacji układu względem pola magnetycznego może prowadzić
do zmiany amplitudy drgań i do pojawiania się subharmonicznej, zatem do-
kładnie analizując zmierzony sygnał można wyciągnąć pewne informacje na
temat składowych pola magnetycznego.
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2.4 Sygnały nieliniowej magnetorotacji dla słabych pól
magnetycznych

W niniejszym punkcie zostanie opisana od strony teoretycznej najprostsza
technika superczułej magnetometrii atomowej polegająca na obserwacji sy-
gnału nieliniowej magnetorotacji dla słabych pól magnetycznych.
Analiza problemu przedstawiona w punkcie 2.3 nasuwa pytanie o ewolucję

układu przy jednoczesnym oddziaływaniu światła i pola magnetycznego (w
tym przypadku światło będzie jednocześnie używane do pompowania ukła-
du i do obserwowania dwójłomności ośrodka). Zatem w hamiltonianie (2.19)
kładziemy niezerowe ωL, Ω− i Ω+ (światło nadal jest spolaryzowane liniowo
wzdłuż osi y). Aby w tym modelu otrzymać ciekawe (z punktu widzenia ma-
gnetometrii) rozwiązanie należy poza niezerową emisją spontaniczną wpro-
wadzić również niezerową relaksację podpoziomów podstawowych (Γp , 0).
Poniżej zostanie wykazane, że układ taki dąży do stanu stacjonarnego i co
najważniejsze stan ten jest niezwykle czuły na przyłożone pole magnetyczne.
Przyjmijmy Ω− = Ω+ = 2π√

2
4
10000 , Γs = 0.1 i Γp = 0.0001. Podobnie jak w

punkcie 2.3 rozwiązujemy numerycznie równanie Master (2.17) z warunkiem
początkowym (2.21). Rozważmy dwa skrajne przypadki:

1. Zerowe pole magnetyczne (ωL = 0).

2. Niezerowe pole magnetyczne na tyle duże, że częstość Larmora ωL jest
dużo większa od stałej relaksacji poziomu podstawowego Γp.

Pierwszy przypadek jest bardzo podobny do opisanego już wcześniej pom-
powania optycznego → rysunek 2.8 (tu należy zaznaczyć, że teraz Γp , 0
→ w zerowym polu nie ma to dużego znaczenia, natomiast będzie to bardzo
istotne w chwili analizowania szerokości obserwowanych struktur). Z rysunku
2.13 widać, że pomimo wygenerowania w naszym układzie bardzo wyraźne-
go alignmentu nie obserwujemy, bez pola magnetycznego, żadnego skręcenia
płaszczyzny polaryzacji wiązki. Z rysunków 2.8 i 2.13 można wywnioskować,
że w naszym konkretnym przypadku niezerowa dwójłomność ośrodka poja-
wi się dopiero wtedy gdy oś wytworzonego w atomach alignmentu będzie
nierównoległa do kierunku polaryzacji światła, tj. kierunku os y. Zatem dla
zerowego pola magnetycznego nie zaobserwujemy skręcenia płaszczyzny po-
laryzacji naszej wiązki.
W drugim skrajnym przypadku, atomy w których w danej chwili zostanie

wygenerowany alignment zaczną precesować wokół osi z z pewną fazą. W
każdej kolejnej chwili będzie pojawiała się kolejna frakcja napompowanych
atomów precesujących już z nieco inną fazą. Przez to, że w tym przypadku
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szybkość precesji jest dużo większa od czasu relaksacji alignment efektyw-
nie rozmyje się i po pewnym czasie układ stanie się niemal izotropowy w
płaszczyźnie xy - patrz rysunek 2.16. Wykres z rysunku 2.17 przedstawia
zależność dwójłomności ośrodka od czasu. Przez kilka pierwszych okresów
Larmora układ wykonuje gasnącą precesję i w końcu ustala się pewien sta-
cjonarny stan o bardzo małej dwójłomności (porównaj z wykresem z rysunku
2.13). Mała dwójłomność jest spowodowana wytworzeniem bardzo słabego
alignmentu w układzie - patrz ostatnia ilustracja z rysunku 2.16. Stacjo-
narny stan końcowy układu dany jest macierzą gęstości (2.45). Wcześniej
wspomniane prawie całkowite rozmycie anizotropii w płaszczyźnie xy w ob-
razie macierzowym widoczne jest przez prawie całkowity zanik koherencji
zeemanowskich.

σ(t→∞) =


0, 23656 0 −0, 02911eiπ0.474 0.00823eiπ0,464

0 0, 52688 0 0
−0, 02911e−iπ0.474 0 0, 23656 −0.00823e−iπ0,464
0.00823e−iπ0,464 0 −0.00823eiπ0,464 0, 00058

 .
(2.45)

t=0 t=1500 t=3000 t=50000

Rysunek 2.16: Ewolucja układu dla relatywnie dużego pola magnetycznego
B = 0, 0005 (jednostki dobrano tak, żeB = ωL). Widać, że w chwili t = 50000
układ jest niemal izotropowy w płaszczyźnie xy.

W rozważanym układzie maksymalna możliwa do wytworzenia dwójłom-
ność jest ograniczona przez dwa konkurujące ze sobą procesy. Z jednej stro-
ny chcemy wytworzyć w układzie jak najsilniejszy alignment możliwie bliski
odkrzyżowaniu od osi y o kąt 45o, z drugiej strony jednoczesne pompowanie
i precesja powodują niszczenie uporządkowania. Oczywiście pomiędzy dwo-
ma opisanymi powyżej skrajnie niekorzystnymi przypadkami istnieje pewna
pośrednia wartość pola magnetycznego dla której dwójłomność jest maksy-
malna - patrz rysunek 2.18 i 2.19.
W pośrednim przypadku szybkość relaksacji podpoziomów stanu pod-

stawowego jest porównywalna z szybkością precesji Larmora, więc jeśli w
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Rysunek 2.17: B = 0, 0005, Ω+ = Ω− = 2π√
2
4
10000

t=0 t=2000 t=5000 t=50000

Rysunek 2.18: Ewolucja układu dla pola B = 0, 0001.

Rysunek 2.19: Zmiana dwójłomności w czasie dla B = 0, 0001.

pewnej chwili czasu zostanie wygenerowany alignment, to zrelaksuje on w
trakcie pierwszego obrotu wokół osi z (tu widać dlaczego na początku po-
trzebne było założenie o niezerowej relaksacji podpoziomów stanu podstawo-
wego (Γp , 0)). Zatem każda frakcja atomów, niezależnie od tego w którym
momencie została napompowana da przyczynek do niezerowego uporządko-
wania wzdłuż pewnego kierunku odkrzyżowanego od osi y. Bardzo dobrze
widać to na ostatniej ilustracji z rysunku 2.18.
Na wykresach z rysunku 2.20 przedstawiono wyniki dla zbioru symula-

cji naszego układu przeprowadzonych dla kolejnych wartości pola magne-
tycznego - wykreślono zależność dwójłomności ośrodka od przyłożonego pola
magnetycznego. Na pierwszym wykresie widać podwójną strukturę. Bardzo
wąski sygnał jest manifestacją opisanego powyżej efektu (pokazany jest on w
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powiększeniu na drugim wykresie). Ta wąska struktura nazywana jest sygna-
łem zeropolowym, a całe zjawisko nieliniowym efektem Faradaya (superwą-
skie struktury pojawiające się na skutek wytworzonych w układzie koherencji
zeemanowskich jako pierwszy zaobserwował W. Gawlik i współpracownicy
[18]). Szeroki rezonans (rezonans liniowy) jest wynikiem zupełnie innego me-
chanizmu. Pole magnetyczne powoduje rozsuwanie poziomów podstawowych
przez co przejścia |−⟩ → |e⟩ i |+⟩ → |e⟩ są odstrojone od częstości światła i
z porównania krzywych dyspersyjnych dla tych przejść wprost widać zależ-
ność dwójłomności od pola magnetycznego (efekt ten szczegółowo opisano
w pracy [16]). Uwaga ta jest spójna z faktem, że szerokość tego rezonansu
jest równa szybkości emisji spontanicznej przyjętej w symulacjach (Γs = 0.1).

Rysunek 2.20: Zależność dwójłomości ośrodka od pola magnetycznego. Drugi
wykres przedstawia w powiększeniu rezonans nieliniowy.

2.4.1 Wpływ mocy wiązki na amplitudę sygnału liniowego i
nieliniowego

Bardzo ciekawym jest zbadanie wpływu amplitudy pola elektrycznego fali
świetlnej na amplitudy przedstawionych wcześniej rezonansów. Pierwszy wy-
kres z rysunku 2.21 przedstawia tę zależność w bardzo szerokim zakresie dla
obu rezonansów. Widać, że oba efekty w przedstawionym zakresie natężeń
światła nasycają się. Z fizycznego punktu widzenia niezwykle ciekawa jest
część charakterystyki daleka od nasycenia - kolejne dwa wykresy z rysun-
ku 2.21. W tym zakresie amplituda sygnału liniowego nie zależy od pola E⃗.
Innymi słowy światło nie modyfikuje własności ośrodka, a więc polaryzacja
ośrodka P⃗ liniowo zależy od E⃗ (patrz zależności (2.38) i (2.39)). Dlatego efekt
ten nazywany jest liniowym efektem Faradaya.
Ze środkowego wykresu wyraźnie widać kwadratową zależność amplitudy

sygnału nieliniowego od E⃗, czyli liniową zależność w funkcji natężenia świa-
tła. Własności ośrodka są silnie modyfikowane przez falę świetlną. Ponownie,
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ze wzorów (2.38) i (2.39) można odczytać pochodzenie nazwy tego rezonansu.
Co więcej, można pokazać, że ta kwadratowa zależność jest charakterystyczna
dla układów z koherencjami zeemanowskimi pomiędzy stanami różniącymi
się o ∆m = 2. Dla struktur o bardziej złożonym układzie podpoziomów sta-
nu podstawowego można wytworzyć koherencje wyższych rzędów i wówczas
kwadratowa zależność amplitudy rezonansu nieliniowego od pola elektrycz-
nego zmieni się w zależność potęgową o odpowiednio większym wykładniku.
Mechanizm ten dużo lepiej widać w podejściu perturbacyjnym niż w nume-
rycznym (patrz [15] i [16]).
Dalej analizowany będzie tylko rezonans nieliniowy, ponieważ w rezonansie
liniowym dwójłomność relatywnie słabo zależy od pola magnetycznego i dla-
tego rezonans ten nie jest używany w superczułej magnetometrii atomowej.

Rysunek 2.21: Zależność amplitudy rezonansu liniowego i amplitudy rezo-
nansu nieliniowego od mocy wiązki. W celu zwiększenia czytelności, dla po-
wyższych wykresu przyjęto takie jednostki pola elektrycznego, że częstością
Rabiego Ω− = Ω+ = 2π√

2
1
10000 odpowiada pole E = 1.

2.4.2 Wpływ mocy wiązki na szerokość struktury sygnału nie-
liniowego

Jak przedstawiono w punkcie 2.8 czułość magnetometru między innymi zale-
ży od szerokości obserwowanej struktury. Zatem z punktu widzenia magne-
tometrii kluczowe jest zbadanie wpływu różnych parametrów układu ekspe-
rymentalnego na jej szerokość. W szczególności należy zbadać wpływ mocy
wiązki. Rysunek 2.22 przedstawia wyniki obliczeń numerycznych. Dla dużych
natężeń wiązki zależność ta jest liniowa. Dla niższych natężeń obserwuje-
my gwałtowny spadek szerokości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że gdy moc
wiązki zmierza do zera to szerokość rezonansu zmierza do Γp (w obliczeniach
numerycznych przyjęto Γp = 0.0001). Inaczej mówiąc, bez poszerzenia mocą,
szerokość rezonansu równa jest odwrotności czasu życia podpoziomów stanu
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podstawowego. Stąd wniosek, że jednym ze sposobów zwiększania czułości
magnetometru jest wydłużania czasów życia atomów.

Rysunek 2.22: Zależność szerokości rezonansu nieliniowego od mocy wiąz-
ki. W celu zwiększenia czytelności, dla powyższego wykresu przyjęto takie
jednostki pola elektrycznego, że częstością Rabiego Ω− = Ω+ = 2π√

2
1
10000

odpowiada pole E = 1.

2.4.3 Wpływ odstrojenia światła na amplitudę rezonansu nie-
liniowego

Z punktu widzenia eksperymentu, warto również zbadać teoretycznie jak od-
strojenie światła od używanego przejścia wpływa na amplitudę nieliniowego
rezonansu zeropolowego. Rysunek 2.23 przedstawia wyniki obliczeń nume-
rycznych. Szerokość tej krzywej jest równa Γs = 0.1. Dla użytego izotopu
rubidu dla linii D1 szerokość ta wynosi 36, 13 MHz [22]. W rzeczywistym
magnetometrze atomowym sytuacja jest dużo trudniejsza do opisania, bo
Maxwellowski rozkłada prędkości atomów prowadzi do Dopplerowskiego po-
szerzenia tego przejścia do wartości kilkuset megaherców.

Rysunek 2.23: Zależność amplitudy rezonansu nieliniowego od odstrojenia
lasera.
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2.4.4 Podsumowanie

Obserwacja zeropolowego rezonansu pozwala na superczułe pomiary pola ma-
gnetycznego (zależność czułości magnetometru od szerokości rezonansu do-
kładniej przedyskutowano w części eksperymentalnej). Niestety, największym
ograniczeniem tej metody jest fakt, że pozwala ona przeprowadzać pomia-
ry tylko w bardzo bliskim sąsiedztwie wartości zerowej pola magnetycznego
(stąd nazwa sygnał zeropolowy). W dwóch następnych punktach przedsta-
wiono techniki pozwalające na prowadzenie pomiarów z równie duża precyzją
bezwzględną w dużo szerszym zakresie dynamicznym.

2.5 Rezonans parametryczny

W niniejszym punkcie zostanie pokazane, że przykładając dodatkowe modu-
lowane pole magnetyczne można w naszym układzie wygenerować oscylujący
alignment. Technika ta nazywana jest obserwacją rezonansu parametryczne-
go, ponieważ wzbudzenie jest efektem modulowania jednego z parametrów
układu [23]. Istnieją również realizacje eksperymentalne w których modulo-
wany jest inny parametr niż pole magnetyczne (np. tłumienie układu).

W zależności od doboru amplitudy i częstotliwości modulowanego pola
magnetycznego można obserwować rezonans wokół B = 0 (rezonans zeropo-
lowy - patrz podpunkt 2.5.1) lub rezonans wokół B , 0 (rezonans wysokopo-
lowy - patrz podpunkt 2.5.2). Bardzo ciekawe jest to, że w tym drugim przy-
padku mierzone pole magnetyczne może być kilka rzędów wielkości większe
od szerokości rezonansu co pozwala wielokrotnie zwiększyć zakres pomiarowy
urządzenia z zachowaniem bardzo wysokiej bezwzględnej czułości (uwaga ta
dotyczy też innych technik w których można obserwować rezonanse wysoko-
polowe - patrz podpunkt 2.6.2).

2.5.1 Rezonans parametryczny zeropolowy

Rozważmy sytuację w której przykładamy do układu słabe pole δB, któ-
re chcemy zmierzyć, oraz silne modulowane pole Bmodcos(ωBt), które jak
pokazano w dalszej części tego podpunktu pozwala efektywnie generować
alignment. Zatem całkowite pole magnetyczne oddziałujące z układem B =
Bmod cos(ωBt) + δB można uwzględnić w obliczeniach wstawiając do hamil-
tonianu (2.19):
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ω− =
Eg
~
−ωL cos(ωBt)−δωL, ω0 =

Eg
~
, ω+ =

Eg
~
+ωL cos(ωBt)+δωL. (2.46)

Przyjmijmy Ω− = Ω+ = 2π√
2
4
10000 , Γs = 0.1 i Γp = 0.0001. Ponadto przyj-

mujemy, że częstość modulowania przyłożonego pola wynosi ωB = 2π
2000 , a

jego amplituda wynosi ωL = 1
1000 . W celu zilustrowania mechanizmu całe-

go procesu zakładamy, że układ jest dokładnie w rezonansie (mierzone pole
magnetyczny równe jest zero → δωL = 0). Dla tak zdefiniowanego układu
rozwiązujemy numerycznie równanie Master (2.17) z warunkiem początko-
wym (2.21).

t=27500 t=27750 t=28000 t=28250

t=29250t=29000t=28750t=28500

Rysunek 2.24: Wizualizacja ewolucji układu w centrum parametrycznego re-
zonansu zeropolowego.

Na rysunku 2.24 przedstawiono wizualizację ewolucji układu dla jedne-
go okresu, natomiast na rysunku 2.25 przedstawiono zależność dwójłomności
układu od czasu. Przez to, że przyłożone pole magnetyczne zmienia się cy-
klicznie od Bmod do −Bmod to wygenerowany alignment precesuje (obraca
się) przez połowę okresu w jedną stronę i przez połowę okresu w drugą stronę
- patrz rysunek 2.24. Natomiast sam alignment mógł zostać wygenerowany
bo częstość modulacji ωB jest na tyle duża, że oś uporządkowania układu
podczas oscylacji tylko nieznacznie odchyla się od kierunku y dzięki czemu
pompowanie optyczne nadal zachodzi efektywnie.
Pojawienie się dodatkowego pola δB powoduje, że podczas oscylacji alignment
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w pojedynczym cyklu obraca się w jedną stronę o większy kąt niż w drugą
stronę, przez co pojawia się poza oscylacjami efektywna precesja w jedną
stronę. Nowo napompowane frakcję atomów mają inną fazę w tej precesji niż
atomy wcześniej napompowane, co prowadzi do defazowania koherencji i w
efekcie do rozmycia anizotropii w płaszczyźnie xy. Rysunek 2.26 przedstawia
rozwiązanie dla niezerowego mierzonego pola δB.

Rysunek 2.25: Zmiana dwójłomności w czasie dla zerowego mierzonego pola
magnetycznego δωL = 0.

Rysunek 2.26: Zmiana dwójłomności w czasie dla niezerowego mierzonego
pola magnetycznego δωL = 0, 0001.

Rysunek 2.27: Amplituda oscylacji dwójłomności układu w fazie i kwadratu-
rze.
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W celu dokładnego zbadania zeropolowego rezonansu parametrycznego
wyznaczamy dla kolejnych wartości δB amplitudę drgań dwójłomności, któ-
rych faza jest zgodna z fazą modulacji pola magnetycznego (amplitudę tę
nazywamy sygnałem w fazie), oraz amplitudę drgań dwójłomności, których
faza jest przesunięta o około 90o względem fazy modulacji pola magnetyczne-
go (amplitudę tę nazywamy sygnałem w kwadraturze) - metoda wyznaczania
składowych harmonicznych w fazie i w kwadraturze została opisana w punk-
cie 3.0.1. Z rysunku 2.27 widać, że odpowiedź układu jest przesunięta o 90o

względem modulacji pola. Własność tę widać również na wizualizacji z rysun-
ku 2.24 - maksymalna dwójłomność (maksymalne wychylenie alignmentu)
odpowiada zerowemu polu magnetycznemu.
Należy podkreślić, że w zeropolowym rezonansie parametrycznym amplituda
sygnału nie zależy rezonansowo od częstości modulacji pola magnetycznego.
Warto również zwrócić uwagę na fakt, że szerokość tego rezonansu jest deter-
minowana przez czas życia stanu podstawowego (jest też oczywiście poszerza-
na przez niezerową moc wiązki światła) i jest niemal identyczna z szerokością
klasycznego sygnału zeropolowego - porównaj z wykresem z 2.22.

2.5.2 Rezonans parametryczny wysokopolowy

t=28000 t=28125 t=28250 t=28375

t=28875t=28750t=28625t=28500

Rysunek 2.28: Wizualizacja ewolucji układu w centrum parametrycznego re-
zonansu wysokopolowego.
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Rysunek 2.29: Czarna krzywa przedstawia zmianę dwójłomności w czasie w
centrum parametrycznego rezonansu wysokopolowego (ωB = 2δωL). Czerwo-
na krzywa to zmiana całkowitego zewnętrznego pola magnetycznego w czasie
(jednostki pola magnetycznego na tym wykresie zostały przeskalowane).

Rysunek 2.30: Amplitudy oscylacji dwójłomności w fazie i kwadraturze na I,
II i III harmonicznej (dla ωB, 2ωB i 3ωB) w funkcji odstrojenia mierzonego
pola magnetycznego (δωL) od rezonansu.

Rezonans parametryczny może być również obserwowany w sytuacji gdy
mierzone pole magnetyczne δB jest dużo większe od szerokości rezonansu
(δωL ≫ Γp). W tym przypadku rezonans pojawi się gdy częstość modula-
cji dodatkowego pola magnetycznego będzie dwa razy większa od częstości
Larmora mierzonego pola magnetycznego (ωB = 2δωL). Wartość Bmod nie
jest krytyczna, ale sygnał jest optymalny dla Bmod ≈ δB (ωL = δωL). Rysu-
nek 2.28 przedstawia wyniki symulacji dla: Ω− = Ω+ = 2π√

2
4
10000 , Γs = 0.1,

Γp = 0.0001, ωL = δωL = 2π
2000 , ωB = 2

2π
2000 . Pole magnetyczne nie zmienia

znaku (czerwona krzywa na rysunku 2.29), więc alignment cały czas oscyluje
w jednym kierunku. Jednak w momentach gdy pole magnetyczne zbliża się
do zera precesja alignmentu praktycznie całkiem się zatrzymuje, a gdy pole
jest maksymalne to precesja jest dwa razy szybsza (średnio układ precesu-
je z częstością δωL). Dzięki temu, że układ jest cyklicznie wyhamowywany
alignment spędza większość czasu w orientacji niemal równoległej do osi y,
przez co może skutecznie zachodzić pompowanie optyczne (wcześniej opisany
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efekt rozfazowywania koherencji zeemanowskich jest w dużym stopniu wyeli-
minowany). Czarna krzywa z rysunku 2.29 przedstawia zmianę dwójłomności
w czasie.
W celu dokładnego opisania rezonansu wysokopolowego badamy zmianę

amplitudy oscylacji dwójłomności w fazie i w kwadraturze w funkcji po-
la magnetycznego od warunku rezonansu - wykresy z rysunku 2.30 (należy
zwrócić uwagę na fakt, że szerokość tych rezonansów nie zależy od wartości
mierzonego pola magnetycznego tylko od czasu życia stanu podstawowego
(dla dużych mocy lasera może pojawić się też wcześniej opisany efekt posze-
rzania rezonansu mocą)). Z rysunku 2.29 wyraźnie widać, że w sygnale poza
częstością podstawową pojawiają się wyższe harmoniczne (dominuje druga i
trzecia harmoniczna). Wszystkie trzy harmoniczne przedstawiono na wykre-
sach z rysunku 2.30.
Wyznaczając położenie parametrycznego rezonansu wysokopolowego moż-

na wyznaczyć wartość mierzonego pola magnetycznego z relacji ωB = 2δωL.
Obserwowane rezonanse wysokopolowe mają tę samą szerokość co rezonan-
se zeropolowe, zatem w technice magnetometrycznej opartej na obserwacji
rezonansów wysokopolowych można zachować ogromną czułość przyrządu
jednocześnie poszerzając zakres pomiarowy o kilka rzędów wielkości (w pod-
punkcie 2.8 pokazano jak czułość magnetometru związana jest z szerokością
krzywej rezonansowej).

2.6 Magnetometria atomowa z modulowaną amplitudą
wiązki laserowej

W niniejszym punkcie zostanie przedstawiona technika magnetometryczna
w której wykorzystywana jest modulacja natężenia wiązki światła (pole ma-
gnetyczne nie jest już modulowane → do układu przykładamy tylko pole
magnetyczne, które chcemy zmierzyć). Wprowadzenie zmiennej w czasie am-
plitudy światła powoduje duże utrudnienia w teoretycznej analizie problemu,
jednak zamodelowanie takiego układu jest bardzo istotne, ponieważ część
doświadczalna tej pracy bazuje na metodzie z modulowaną wiązką (meto-
da ta nazywana jest skrótowo AMOR, z angielskiego Amplitude Modulated
Optical Rotation).
Natężenie wiązki światła modulowane jest z częstością ωm (technika modu-
lacji natężenia wiązki laserowej opisana jest w części doświadczalnej). Natę-
żenie światła w funkcji czasu można opisać równaniem

I(t) = I0(1− cos(ωmt)). (2.47)

1429886551(49)



ROZDZIAŁ 2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 42

Widać, że średnie natężenie wynosi I0. Łatwo pokazać, że dla fali monochro-
matycznej istnieją dwie postacie pola elektrycznego światła, które odtwarzają
zależność (2.47):

E⃗(t) = êyE0 cos(ωt)
√
1− cos(ωmt) = êyE0 cos(ωt)

√
2| sin(ωmt

2
)|. (2.48)

E⃗(t) = êyE0 cos(ωt)
√
2 sin(

ωmt

2
). (2.49)

W punkcie 3.0.2 przeprowadzono argumentację, która pokazuje, że pole elek-
tryczne światła modulowanego przez modulator akusto-optyczny ma postać
(2.48) → ta postać pola elektrycznego została użyta w dalszej analizie teo-
retycznej.
Po rozbiciu drgań pola na składowe kołowe, po odwirowaniu równań i po

użyciu przybliżenia RWA dostajemy hamiltonian

ĥ =


ω− 0 0 Ω+

√
1− cos(ωmt)

0 ω0 0 0
0 0 ω+ Ω−

√
1− cos(ωmt)

Ω+
√
1− cos(ωmt) 0 Ω−

√
1− cos(ωmt) ωe

 .
(2.50)

Ω+ i Ω− są zdefiniowane jak wcześniej (w obecnym przypadku są one
rzeczywiste). Z punktu widzenia numerycznego rozwiązywania równania Ma-
ster (2.17) pierwiastkowa zależność w równaniu (2.50) nie stanowi żadnego
problemu. Natomiast będzie ona stanowiła dużą trudność przy wyliczaniu
podatności elektrycznej ośrodka (patrz podpunkt 2.6.1). Dlatego zależność
tę rozwijamy w szereg i bierzemy tylko dwa pierwsze (dominujące) wyrazy

Ωi
√
1− cos(ωmt) ≈ Ωi(

2
√
2

π
− 4
√
2
3π

cos(ωmt)). (2.51)

Na rysunku 2.31 pokazano porównanie oryginalnej zależności z przyjętym
uproszczeniem.
Po uwzględnieniu w hamiltonianie (2.50) uproszczenia (2.51) rozwiązano

numerycznie równanie Master (2.17) dla parametrów: Ω− = Ω+ = 2π√
2
4
10000 ,

Γs = 0.1, Γp = 0.0001, ωL = 2π
2000 , ωm = 2ωL = 2

2π
2000 ≈ 0.00628 → dzięki

temu, że przyjęliśmy wartości parametrów spełniające warunek rezonansu
(ωm = 2ωL) to wygenerowany alignment jest bardzo wyraźny (przypadki
poza rezonansowe omówiono w podpunkcie 2.6.2).
Tak jak w poprzednich przypadkach, układ początkowo będący w rów-

nowadze termodynamicznej po okresie przejściowym (w którym zachodziło
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Rysunek 2.31: Ωi(t) → linia przerywana przedstawia oryginalną zależność, a
linia ciągła przybliżenie opisane równaniem (2.51).

t=29250t=29000t=28750t=28500

Rysunek 2.32: Ewolucja układu w czasie.

pompowanie optyczne) doszedł do stanu dynamicznej równowagi w którym
oscyluje z częstością wymuszenia (ωm). Rysunek 2.32 przedstawia wizualiza-
cję pojedynczego cyklu tych oscylacji.

Rysunek 2.33: Koherencje optyczne - linie ciągłe przedstawiają części rzeczy-
wiste, a linie przerywane części urojone

Na rysunku 2.33 pokazano oscylacje koherencji optycznych (σ−e i σ+e).

2.6.1 Wyznaczanie podatności elektrycznych ośrodka (χ+ i χ−)

Rozważania rozpoczniemy od analizy ogólnego problemu bez przyjmowania
uproszczenia (2.51) (do uproszczenia tego wrócimy w odpowiednim momen-
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cie).

Zgodnie z relacjami (2.38) i (2.39) szukamy funkcji χi(t) (i ∈ {+,−})
spełniającej równanie

Ωi(t)χi(t) = γσei(t). (2.52)

Jedną z metod odwikłania tego równania jest rozwinięcie Ωi(t), χi(t) i σei(t)
w szeregi Fouriera. Po podstawieniu rozwinięć równanie (2.52) upraszcza się
do układu nieskończenie wielu równań algebraicznych niezależnych od czasu.
Po wstawieniu tych rozwinięć do (2.52) dostajemy

(Ωi
2
√
2

π

+∞∑
n=−∞

1
1− (2n)2

einωmt)(
+∞∑
m=−∞

χ
(m)
i eimωmt) = γ

+∞∑
k=−∞

σ
(k)
ei e
ikωmt.

(2.53)
Pierwsze wyrażenie po lewej stronie w nawiasie to analityczne rozwinięcie
wzoru (2.48), χ(m)i i σ

(k)
ei to współczynniki rozwinięcia podatności elektrycznej

i koherencji optycznej. σ(k)ei wyznaczamy rozbijając przebieg z rysunku 2.33
na kolejne harmoniczne. Problem sprowadza się do wyznaczenia z równania
(2.53) współczynników χ(m)i .
Rozwiązując równanie (2.53) najpierw wymnażamy przez siebie obie su-

my a następnie grupujemy je względem potęg eiωmt. Stosując podstawienie
p = m + n oraz porównując stronami wyrażenia w określonych potęgach
otrzymujemy

+∞∑
n=−∞

1
1− (2n)2

χ
(p−n)
i = βiσ

(p)
ei , (2.54)

gdzie βi = πγ

2
√
2Ωi
. Równanie (2.53) jest wzorem rekurencyjnym na kolej-

ne współczynniki rozwinięcia podatności elektrycznej. Relacja ta istotnie
upraszcza się jeśli podstawimy postać rozwinięcia pola elektrycznego daną
przez (2.51)

χ
(p)
i = βσ

(p)
ei +

1
3
χ
(p−1)
i +

1
3
χ
(p+1)
i . (2.55)

Wstawiając rekurencyjnie wzór (2.55) do samego siebie nieskończenie wie-
le razy otrzymamy zależność współczynnika χ(p)i od współczynników σ

(p+k)
ei

(χ(p)i jest kombinacją liniową współczynników σ
(p+k)
ei , gdzie k przebiega od

−∞ do +∞). Graficznie problem ten przedstawiono na górnym schemacie
z rysunku 2.34. W każdym węźle na tym schemacie do całej sumy wchodzi
dodatkowy składnik βσ(p+k)ei - całym problem polega na znalezieniu wag z
jakimi odpowiedni współczynnik wchodzi do całej sumy. Wagi współczyn-
ników w trójkącie z rysunku 2.34 zmniejszają się co linijkę trzykrotnie (to
widać też wprost we wzorze (2.55)). Z drugiej strony im niżej w trójkącie
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Trójk¹t Pascala

Rysunek 2.34: Schemat rozwiązywania zależności rekurencyjnej (2.55)

jest dany współczynnik tym więcej elementów pośrednich bierze udział w
zwiększaniu jego wagi (patrz dolny schemat z rysunku 2.34). Jest to problem
kombinatoryczny o takiej samej strukturze jak trójkąt Pascala (patrz niebie-
skie przerywane linie na rysunku 2.34). Składnik na pozycji (k, i) wchodzi
do całościowej sumy z wagą

1
32i+k

(
|k|+ 2i

i

)
.
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Wysumowując przyczynki od wszystkich węzłów dostajemy

χ
(p)
i = β

+∞∑
k=−∞

1
3|k|

σ
(p+k)
ei ξ|k|. (2.56)

ξk to funkcja hipergeometryczna

ξk =
+∞∑
i=−∞

1
32i

(
k + 2i
i

)
=2 F1(

1 + k
2

,
2 + k
2

, 1 + k,
4
9
). (2.57)

Rysunek 2.35: Podatność elektryczna w czasie.

Rysunek 2.36: Odtworzona koherenecja optyczna.

Przebieg z rysunku 2.33 rozbito numerycznie na kolejne harmoniczne
(ograniczono się do 10 kolejnych harmonicznych). Następnie wstawiając współ-
czynniki σ(p+k)ei do równania (2.56) wyznaczono zależność podatności elek-
trycznej od czasu - rysunek 2.35. Dla sprawdzenia poprawności wzoru (2.56)
przemnożono Ωi(t) (linia ciągła z rysunku 2.31) przez wyznaczoną podat-
ność χi(t) z rysunku 2.35. Wynik przedstawiono na rysunku 2.36. Odtworzo-
na koherencja optyczna jest niemal identyczna z zadaną (należny porównać
krzywe z rysunków 2.33 i 2.36). Jeśli potrzebna by była jeszcze większa pre-
cyzja należałoby na początku koherencję optyczną rozbić na większa ilość
harmonicznych.
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2.6.2 Rezonanse zeropolowe i wysokopolowe

Znając podatność elektryczną możemy ze wzoru (2.42) wyznaczyć skręcenie
płaszczyzny polaryzacji w czasie (Rys. 2.37).

Rysunek 2.37: Skręcenie płaszczyzny polaryzacji.

Na rysunku 2.38 przedstawiono zależność kąta skręcenia płaszczyzny po-
laryzacji od przyłożonego pola magnetycznego. Kolejne wykresy przedsta-
wiają składową stałą skręcenia płaszczyzny polaryzacji ϕ(0), oraz amplitudę
tego skręcenia dla pierwszej harmonicznej w fazie ϕ(1)faz i w kwadraturze ϕ

(1)
kw.

Łatwo pokazać, że wielkości te można wyznaczyć ze współczynników rozwi-
nięcia χi(t) ze wzorów

ϕ(0) ∝ Re(χ(0)+ − χ
(0)
− ), (2.58)

ϕ
(1)
faz ∝ Acos(ϕA) +Bcos(ϕB), (2.59)

ϕ
(1)
kw ∝ −Asin(ϕA) +Bsin(ϕB), (2.60)

gdzie A = |χ(1)+ − χ
(1)
− |, B = |χ

(−1)
+ − χ(−1)− |, ϕA = arg(χ(1)+ − χ

(1)
− ) i ϕB =

arg(χ(−1)+ −χ
(−1)
− ). W wyprowadzeniu wzorów 2.58-2.60 skorzystano ze wzoru

na kosinus sumy i kosinus różnicy kątów.
W pomiarze skręcenia płaszczyzny polaryzacji sygnał z polarymetru jest

proporcjonalny do skręcenia płaszczyzny polaryzacji (patrz równanie 3.9). W
analizowanym przez nas eksperymencie jednowiązkowym (silna modulowana
wiązka używana jest do pompowania i detekcji) sygnał ten dodatkowo jest
zmodulowany przez fakt, że używamy wiązki o oscylującym natężeniu. Zatem
ostatecznie sygnał z polarymetru jest proporcjonalny do

I(t)∆ϕ(t) ∝ (1− cos(ωmt))(ϕ(0) + ϕ(1)fazcos(ωmt) + ϕ
(1)
kwsin(ωmt)). (2.61)
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Rysunek 2.38: Kolejne wykresy przedstawiają: stała składowa skręcenia
płaszczyzny polaryzacji B (ϕ(0)), składowa w fazie na I harmonicznej B (ϕ(1)faz)

i składowa w kwadraturze na I harmonicznej (ϕ(1)kw).

Rysunek 2.39: Sygnał z polarymetru na I harmonicznej w fazie (pierwszy
wykres) i w kwadraturze (drugi wykres) w funkcji pola magnetycznego.

Po wymnożeniu otrzymujemy, że sygnał z polarymetru na pierwszej har-
monicznej w fazie jest proporcjonalny do (ϕ(1)faz − ϕ(0)), a w kwadraturze jest
proporcjonalny do ϕ(1)kw - rysunek 2.39 przedstawia wyniki obliczeń numerycz-
nych.
Z uwagi na zależność położenia dwóch symetrycznych rezonansów wyso-

kopolowych od częstości modulacji światła, rezonanse te pozwalają na super-
dokładny pomiar pola magnetycznego w szerokim zakresie (podobnie jak w
przypadku wysokopolowego rezonansu parametrycznego).

2.6.3 Wpływ mocy wiązki światła na amplitudę rezonansu

Podobnie jak w punkcie 2.4 przeprowadzono serię symulacji na podstawie,
których wyznaczono zależność amplitudy rezonansu od mocy wiązki światła
(Rys. 2.40). W obu przypadkach (w technice ze stałą wiązką i w technice z
modulowaną wiązką) amplituda rezonansu jest proporcjonalna do kwadra-
tu pola elektrycznego wiązki laserowej (w obszarze w którym rezonans jest
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Rysunek 2.40: Zależność amplitudy rezonansu od mocy wiązki. W celu zwięk-
szenia czytelności, dla powyższego wykresu przyjęto takie jednostki pola elek-
trycznego, że częstością Rabiego Ω− = Ω+ = 2π√

2
1
10000 odpowiada pole E = 1.

nienasycony). Jak już wcześniej wspomniano ta kwadratowa zależność jest
efektem tego, że wytworzyliśmy koherencję zeemanowską pomiędzy stanami
różniącymi się o ∆m = 2 i jest ona obserwowana niezależnie od wybranej
realizacji eksperymentalnej.

2.6.4 Wpływ mocy wiązki światła na szerokość rezonansu

Rysunek 2.41: Zależność szerokości rezonansu od mocy wiązki. W celu zwięk-
szenia czytelności, dla powyższego wykresu przyjęto takie jednostki pola elek-
trycznego, że częstością Rabiego Ω− = Ω+ = 2π√

2
1
10000 odpowiada pole E = 1.

Zbadano również wpływ mocy wiązki lasera na szerokość rezonansów wy-
sokopolowych (Rys. 2.41). Widać, że w szerokim zakresie zależność ta jest
niemal liniowa. Widać również, że jeśli ekstrapolujemy tę liniową zależność
do zerowej mocy to otrzymamy szerokość rezonansu równą około 0.0001. Za-
uważmy, że na początku obliczeń przyjęliśmy Γp = 0.0001. Podobnie jak
dla rezonansu zeropolowego, pokazaliśmy, że ta ekstrapolowana prosta, w
punkcie odpowiadającemu zerowej mocy daje wartość szybkości relaksacji
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podpoziomów zeemanowskich. Jest to bardzo ważny wniosek i posłuży on w
części doświadczalnej do wyznaczenia długości czasów życia podpoziomów
zeemanowskich (patrz podpunkt 3.1.1).

2.6.5 Układ z zaburzoną równowagą składowych σ+ i σ−
W części doświadczalnej niniejszej pracy pokazano, że w konkretnym rozwią-
zaniu eksperymentalnym ze względu na czułość pomiarów skręcenia płaszczy-
zny polaryzacji światła lepiej jest użyć wiązki o polaryzacji lekko eliptycznej
niż idealnie liniowej. Celem niniejszego podpunktu jest sprawdzenie, czy takie
zaburzenie równowagi składowych σ+ i σ− nie wpłynie znacząco na ewolucję
układu.

Rysunek 2.42: Na wykresach przedstawiono koherencje optyczne dla sytuacji
w której Ω+/Ω− = 1 (liniowa polaryzacja światła). Linie przerywane to części
zespolone koherencji optycznych, a linie ciągłe to ich części rzeczywiste.

Rysunek 2.43: Na wykresach przedstawiono koherencje optyczne dla sytuacji
w której Ω+/Ω− = +∞ (kołowa polaryzacja światła). Linie przerywane to
części zespolone koherencji optycznych, a linie ciągłe to ich części rzeczywiste.

W obliczeniach przyjęto te same parametry co wcześniej. Dopuszczano
jedynie zmianę stosunku Ω+Ω− , przy czym całkowite natężenie światła było
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Rysunek 2.44: Na wykresach przedstawiono koherencje optyczne dla sytuacji
w której Ω+/Ω− = 1, 2 (eliptyczna polaryzacja światła). Linie przerywane to
części zespolone koherencji optycznych, a linie ciągłe to ich części rzeczywiste.

stałe (Ω2+ + Ω
2
− = 2 × ( 2π√2

4
1000)

2). Na wykresie 2.42 przedstawiono wyniki
obliczeń numerycznych dla wiązki liniowo spolaryzowanej (powtórzono tu
już wcześniej prezentowane wyniki).
Na wykresie 2.43 pokazano skrajnie przeciwny przypadek w którym skła-

dowa σ− jest zerowa (światło jest kołowo spolaryzowane). Tak jak można
było przypuszczać polaryzacja σ+ rezonansowo sprzęga tylko poziomy |−⟩ i
|e⟩ co prowadzi do powstania niezerowej koherencji optycznej σ−e. Co wię-
cej koherencja ta jest proporcjonalna do Ω+(t), nie pojawiają się wyższe
harmoniczne, ani przesunięcia fazowe (w układzie nie zostały wygenerowane
koherencje zeemanowskie i wcześniej opisane efekty nieliniowe nie pojawiają
się).
Dużo ciekawsza sytuacja jest, gdy lekko zaburzymy równowagę pomiędzy

składowymi polaryzacyjnymi. W obliczeniach przyjęto Ω+/Ω− = 1.2. Naiwne
podejście mogłoby sugerować, że zwiększenie udziału składowej σ+ powinno
prowadzić do zwiększenia amplitudy oscylacji koherencji optycznych między
poziomami sprzęganymi przez σ+. Otóż układy z wygenerowanymi koheren-
cjami zeemanowskimi zachowują się zupełnie inaczej. Z rysunku 2.44 widać
wyraźnie, że zwiększenie udziału składowej σ+ prowadzi do zwiększenia am-
plitudy oscylacji koherencji optycznych pomiędzy poziomami sprzęganymi
przez składową σ− i jednocześnie prowadzi do zmniejszenia amplitudy oscyla-
cji koherencji optycznych pomiędzy poziomami sprzęganymi przez składową
σ+.
Porównując rysunki 2.42 i 2.44 można zauważyć, że niewielkie zaburze-

nie równowagi pomiędzy składowymi polaryzacyjnymi σ+ i σ− prowadzi do
niewielkich zmian w ewolucji części rzeczywistej koherencji optycznych. Jest
to spójne z eksperymentem w którym pokazano, że wprowadzenie niewielkiej
eliptyczności nie zaburza położenia i kształtu obserwowanych sygnałów.
W celu pełnego scharakteryzowania tego efektu powinno się powtórzyć
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te symulacje dla pełnej struktury podpoziomów stanu podstawowego F = 2
i stanu wzbudzonego F ′ = 1. Należałoby również zbadać, czy wprowadzona
eliptyczność może prowadzić do przesunięcia lub zmiany kształtu obserwo-
wanych rezonansów.

2.7 Poprawki pojawiające się dla pełnej struktury po-
ziomów

W przedstawionej dotychczas analizie opis ograniczono do rozwiązywania
równań dla prostego układu czteropoziomowego (dla układu z rysunku 2.4).
Pomimo tak drastycznego uproszczenia byliśmy w stanie opisać szereg zja-
wisk wykorzystywanych w magnetometrii atomowej. Istnieją jednak efekty
do opisu, których potrzeba uwzględnić bardziej rozbudowaną strukturę po-
ziomów.

2.7.1 Częściowa ucieczka populacji do drugiego stanu nadsub-
telnego (zjawisko branchingu)

Rysunek 2.45: Na schemacie przedstawiono współczynniki 6-j Wignera dla
odpowiednich przejść. Liczby te wchodzą jako wagi do odpowiednich częstości
Rabiego w hamiltonianie i mówią o tym które przejścia są mocniej sprzęgane,
a które słabiej.

Pierwszym ważnym efektem w opisie, którego należy uwzględnić bardziej
rozbudowaną strukturę poziomów jest ucieczka populacji do drugiego stanu
nadsubtelnego podczas generowania koherencji zeemanowskich. Jak wspo-
mniano w punkcie 2.1 (Rys. 2.2) poziom podstawowy rozszczepia się na dwa
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Rysunek 2.46: Na schemacie przedstawiono kwadraty współczynników 6-j
Wignera (dla przejść F ′ = 1 → F = 2). Opisują one prawdopodobieństwo
emisji spontanicznej do poszczególnych podpoziomów zeemanowskich.

Rysunek 2.47: Na schemacie przedstawiono kwadraty współczynników 6-j
Wignera (dla przejść F ′ = 1 → F = 1). Opisują one prawdopodobieństwo
emisji spontanicznej do poszczególnych podpoziomów zeemanowskich.

podpoziomy o F = 1 i F = 2 na skutek oddziaływania nadsubtelnego. Po-
ziom F = 1 jest zdegenerowany trójkrotnie, a poziom F = 2 jest zdege-
nerowany pięciokrotnie (Rys. 2.45). Rozważmy sytuację w której świecimy
na układ światłem dostrojonym do przejścia F = 2 → F ′ = 1 o polary-
zacji będącej superpozycją σ+ i σ−. W chwili początkowej (przed pompo-
waniem) populacja jest równo rozdystrybuowana pomiędzy podpoziomami
stanów podstawowych (stany F = 1 i F = 2 łącznie składają się z ośmiu
podpoziomów, w chwili początkowej w każdym z nich znajduje się 18 całkowi-
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tej populacji). Po włączeniu światła populacja z podpoziomów stanu F = 2
zostaje wypompowywana do podpoziomów stanu wzbudzonego F ′ = 1. Na
skutek emisji spontanicznej układ relaksuje zarówno do stanu F = 2 jak
i do stanu F = 1. Podchodząc naiwnie do problemu można by stwierdzić,
że po pewnym czasie cała populacja zostanie przepompowana z F = 2 do
F = 1. Jednak dokładna analiza pokazuje, że dzięki wytwarzającym się pod-
czas pompowania optycznego koherencją zeemanowskim w układzie dochodzi
do wcześniej już wspomnianego zjawiska koherentnego uwięzienia populacji
(Coherent Population Trapping). Celem niniejszego podpunktu jest poli-
czenie jaka część populacji w rozważanym przez nas izotopie rubidu podczas
pompowania optycznego ucieknie ze stanu F = 2 do stanu F = 1. Podobnie
jak w poprzednich przypadkach musimy zapisać hamiltonian ĥ dla naszego
układu, musimy odpowiednio zdefiniować operatory opisujące relaksacje (L̂s
i L̂p), oraz musimy wyznaczyć operator δ̂ (operator ten to dodatkowy wyraz,
który pojawia się po użyciu podstawienia 2.16).

Na rysunku 2.45 pokazano, które pary podpoziomów są sprzęgane przez
światło o polaryzacji będącej superpozycją σ+ i σ−. Przy każdej ze strza-
łek zaznaczono odpowiadający danemu przejściu współczynnik 6-j Wignera
(tak naprawdę współczynniki te przeskalowane są tak, aby po podniesieniu do
kwadratu i po wysumowaniu dla ustalonego podpoziomu stanu wzbudzonego
i wszystkich możliwych podpoziomów stanów podstawowych dostać wartość
równą 1). Po wyliczeniu macierzowej postaci kolejnych składowych operatora
elektrycznego momentu dipolowego, po podstawieniu do hamiltonianu i po
odwirowaniu równań dostajemy macierzową postać wolnozmiennego hamil-
tonianu

ĥ =



ω1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ω2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 ω3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 ω4 0 0 0 0 Ω+√

2
0 0

0 0 0 0 ω5 0 0 0 0 Ω+√
4
0

0 0 0 0 0 ω6 0 0 Ω−√
12
0 Ω+√

12

0 0 0 0 0 0 ω7 0 0 Ω−√
4
0

0 0 0 0 0 0 0 ω8 0 0 Ω−√
2

0 0 0 Ω+√
2
0 Ω−√

12
0 0 ω9 0 0

0 0 0 0 Ω+√
4
0 Ω−√

4
0 0 ω10 0

0 0 0 0 0 Ω+√
12
0 Ω−√

2
0 0 ω11



. (2.62)

Widać, że współczynniki 6-j Wignera wchodzą do hamiltonianu jako wagi
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przy częstościach Rabiego opisujących związane z odpowiednimi przejściami.
Ponadto współczynniki 6-j Wignera po podniesieniu do kwadratu opisują
też prawdopodobieństwo emisji spontanicznej z danego podpoziomu stanu
wzbudzonego do danego podpoziomu jednego z dwóch stanów podstawowych
(patrz rysunki 2.46 i 2.47). Bazując na danych z tych rysunków można zapisać
odpowiednią macierz L̂s.
Po rozwiązaniu równania Master dla tak postawionego problemu otrzy-

mujemy rozwiązanie, które przy t→∞ dąży do

σ̂(t→∞) =



1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1
32 0 −

√
6

32 0 1
32 0 0 0

0 0 0 0 4
32 0 −4

32 0 0 0 0
0 0 0 −

√
6

32 0 6
32 0 −

√
6

32 0 0 0
0 0 0 0 −4

32 0 4
32 0 0 0 0

0 0 0 1
32 0 −

√
6

32 0 1
32 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



. (2.63)

Widać, że podczas pompowania optycznego nastąpił wyraźny transfer po-
pulacji oraz zostały wygenerowane koherencje zeemanowskie. Sumując pierw-
sze trzy diagonalne elementy widzimy, że połowa całkowitej populacji zna-
lazła się w stanie F = 1 podczas, gdy druga połowa atomów znalazła się
w stanie F = 2. Początkowo populacja stanu F = 2 wynosiła 58 , zatem w
procesie pompowania optycznego jedynie 20% populacji uciekło z używane-
go przez nas poziomu F = 2 do nieoddziałującego rezonansowo ze światłem
poziomu F = 1.

2.7.2 Potrójny rezonans w silnych polach magnetycznych

Jeśli rozważy się pełną strukturę podpoziomów stanów F = 2 i F ′ = 1 oraz
fakt, że efekt Zeemana przestaje być liniowy w wyższych polach wówczas
można pokazać, że w odpowiednio wysokich polach magnetycznych obserwo-
wane rezonanse wysokopolowe mają potrójną strukturę.

Jeśli rozważymy pełną strukturę podpoziomów stanów F = 2 i F ′ = 1
wówczas można pokazać, że podczas pompowania optycznego zostaną wy-
tworzone koherencję zeemanowskie pomiędzy |m = −2⟩ ↔ |m = 0⟩, |m =

3763176355(63)



ROZDZIAŁ 2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 56

Rysunek 2.48: Rozszczepienie rezonansu wysokopolowego w polach w których
zeemanowskie rozszczepienie poziomów przestaje być liniowe.

−1⟩ ↔ |m = 1⟩, oraz |m = 0⟩ ↔ |m = 2⟩. W zewnętrznym polu magne-
tycznym każda z tych koherencji oscyluje z częstotliwością określoną przez
różnicę energii poziomów między którymi ta koherencja została wytworzona.
Dla słabych pól zeemanowskie rozszczepienie energii jest liniowe i wszyst-
kie koherencje oscylują z podwójną częstością Larmora. W takiej sytuacji
przyczynki od każdej koherencji zlewają się i w doświadczeniu obserwujemy
pojedynczy rezonans.
W wyższych polach rozszczepienie przestaje być liniowe i częstotliwości

oscylacji koherencji zeemanowskich różnią się między sobą - patrz rysunek
2.48. W efekcie obserwujemy potrójną strukturę badanego rezonansu.
Szczegółowa jakościowa i ilościowa analiza tego zagadnienia została prze-

prowadzona w pracy [20].

2.8 Szacowanie czułości magnetometru optycznego

Jednym z najważniejszych parametrów magnetometru jest jego czułość.
W niniejszym punkcie zostanie pokazane jak ją wyznaczyć bazując na opi-
sanych wcześniej rezonansach (ograniczymy się do rezonansów wysokopolo-
wych, ale bardzo podobne rozumowanie można przeprowadzić dla rezonansów
zeropolowych).
W szerokim zakresie pól magnetycznych częstotliwość modulacji odpowia-

dająca położeniu środka rezonansu wysokopolowego jest wprost proporcjo-
nalna do przyłożonego pola magnetycznego (przypadki nieliniowe omówiono
w podpunkcie 2.7.2). Istnieje wiele sposobów na to jak wykorzystując ten
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Rysunek 2.49: Krzywe rezonansowe dla sygnału magnetorotacji.

fakt zmierzyć pole magnetyczne. Oczywiście najprostszą metodą jest skano-
wanie częstotliwości modulacji tak długo, aż zobaczymy rezonans. Następnie
do zmierzonego rezonansu musimy dopasować odpowiednią krzywą Lorentza
i wyciągnąć z parametrów jej dopasowania wartość częstotliwości rezonanso-
wej. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że dużo czasu tracimy na skanowanie
mniejszego lub większego obszaru w którym w ogóle nie ma interesującego
nas sygnału. Pierwszym oczywistym ulepszeniem tej metody jest po znale-
zieniu rezonansu ustawienie się z częstotliwością modulacji w jego środku i
obserwacja tego samego rezonansu, ale nie w funkcji częstotliwości modulacji
tylko w funkcji pola magnetycznego - wykres z rysunku 2.50 przedstawia w
powiększeniu rezonans w fazie w funkcji pola magnetycznego (skalę poziomą
przesunięto tak, że zero odpowiada rezonansowej wartości pola B). Krzywa
ta dana jest równaniem

S(B −B0)Γ2
(Γ2 )
2 + (B −B0)2

. (2.64)

S to amplituda rezonansu, Γ to jego szerokość, a B0 to środek rezonansu.
Łatwo pokazać, że dokładnie w rezonansie pochodna tej funkcji równa jest
2S
Γ . Zatem w bliskim otoczeniu B0 sygnał w fazie można przybliżyć prostą

U =
2S
Γ
(B −B0), (2.65)

gdzie przez U oznaczyliśmy wartość sygnału w fazie. Wyciągając z tego rów-
nania B dostajemy

B =
Γ
2S
U +B0. (2.66)

Podsumowując, jeśli amplituda mierzonego pola magnetycznego jest mniej-
sza niż szerokość rezonansu Γ wówczas możemy ustalić pewną stałą wartość
częstotliwości modulacji f0 (odpowiadającą polu B0 bliskiemu mierzonym
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wartością pola magnetycznego). Mierząc wartość sygnału w fazie możemy ze
wzoru (2.66) wyznaczyć wartość pola magnetycznego. Oczywiście wcześniej
należy zrobić pomiar kalibracyjny, który pozwoli wyznaczyć Γ. Zaletą ta-
kiego podejścia jest to, że cały czas wykorzystujemy na rzeczywisty pomiar
pola magnetycznego i nie tracimy czasu na skanowanie mniej lub bardziej
pozarezonansowych obszarów.

Rysunek 2.50: Ilustracja tego jak całkowity szum w układzie determinuje
czułość magnetometru optycznego.

Po tym wstępie można przystąpić do szacowania czułości magnetometru.
Przez czułość magnetometru rozumiemy najmniejszą wartość pola magne-
tycznego, która może być zmierzona. W rozważanym przypadku wartość ta
jest tożsama z rejestrowanym poziomem szumów w pomiarze pola. Oznacza-
jąc poziom szumów przez δB otrzymujemy w oparciu o wzór (2.66)

δB =
1
2Γ
S
N

, (2.67)

gdzie N = δU to poziom szumu w mierzonym sygnale (patrz rysunek 2.50).
Wzór (2.67) został wykorzystany w podpunkcie do szacowania czułości przed-
stawionego w tej pracy magnetometru.
Fundamentalnym fizycznym ograniczeniem na czułość magnetometru jest

szum pochodzący od fluktuacji liczby atomów z którymi oddziałujemy oraz
od fluktuacji liczby fotonów we wiązce laserowej (szumy te nazywane są szu-
mami śrutowymi). Wykorzystując rozkład Poissona łatwo pokazać, że sto-
sunek sygnału do szumu śrutowego skaluje się z liczbą cząstek N (w tym
wypadku liczbą atomów lub fotonów) jak

√
N .

Poza opisanymi wyżej dwoma trybami pracy magnetometru optycznego
istnie jeszcze tzw. tryb samooscylacji, w którym magnetometr optyczny jest
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elementem pętli sprzężenia zwrotnego w zwykłym elektronicznym oscylato-
rze. Parametry oscylatora są tak dobrane, aby warunek fazy i amplitudy na
oscylacje zachodził dla częstotliwości rezonansowej magnetometru optycz-
nego. Wówczas mierząc częstotliwość oscylatora można wprost wyciągnąć
informację o wartości pola magnetycznego. Metoda ta jest bardzo wygod-
na z punktu widzenia analizy mierzonego sygnału (nie wymaga detekcji fa-
zoczułej). Nie jest ona również czuła na dryf różnych parametrów układu
(temperatury, mocy lasera itd.). Posiada ona też pewne wady. Np. w wyso-
kich polach (rzędu 1G) w superczułej magnetometrii poważnym problemem
technicznym jest konieczność pomiaru częstotliwości z ogromną względną
czułością, czasami nawet na poziomie 6 do 8 rzędów wielkości.

2.9 Czułość magnetometru odniesiona do czasu pomia-
ru i aktywnej objętości sensora

Wartość czułości wyliczona ze wzoru (2.67) jest prawdziwa dla danego
czasu pomiaru i dla danej objętości użytego sensora. Jest oczywiste, że jeśli
pole będziemy mierzyć dłużej lub sensorem o większej objętości to uzyskamy
lepszą czułość (niższy poziom szumów).

Załóżmy, że czas pojedynczego pomiaru wynosi τ i że poziom szumów
w tym pomiarze wynosi δBτ . Zakładając stochastyczny charakter szumów
możemy stwierdzić, że przy N -krotnym pomiarze poziom szumów obniży się
1√
N
razy

δBNτ =
1√
N
δBτ .

Ogólnie można napisać, że jeśli czas jednego pomiaru wyniósł τ1, a czas
drugiego pomiaru wyniósł τ2 to czułość drugiego pomiaru jest związana z
czułością pierwszego pomiaru relacją

δBτ2 =
1√
τ2/τ1

δBτ1 .

Jeśli teraz za czas referencyjny τ1 przyjmiemy 1s to czułość pomiaru trwają-
cego czas τ2 = t można zapisać jako

δBt =
1
√
τ2
δB1s[

√
s] =

1
√
τ2
δB1s[

1√
Hz
]. (2.68)

W literaturze jednostkę 1√
Hz
wciąga się do czułości δB1s, a samą czułość do-

myślnie traktuje się jako czułość odniesioną do jednosekundowego pomiaru i
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oznacza się ją po prostu przez δB. Dokładnie takie samo rozumowanie można
przeprowadzić dla sensorów o różnej objętości aktywnej. Weźmy jeden sensor
o objętości Ω. Drugi sensor zbudujemy z dwóch takich sensorów o objętości
Ω (drugi sensor ma objętość 2Ω). Drugi sensor jednocześnie wykonuje dwa
pomiary, których szum po uśrednieniu będzie

√
2 razy mniejszy niż szum

pierwszego detektora. Uogólniając tę analizę na dwa detektory o dowolnym
stosunku aktywnych objętości możemy napisać

δBΩ2 =
1√
Ω2/Ω1

δBΩ1 .

Jeśli wzorcową czułość określimy dla objętości 1cm3 to budując sensor do-
kładnie tą samą technologią, ale o objętości Ω powinniśmy otrzymać czułość
równą

δBΩ =
1√
Ω
δB1cm3 [cm3/2] =

1√
Ω
δB1cm3 [cm3/2]. (2.69)

Podobnie jak dla czasu jednostkę cm3/2 wciąga się do czułości, a samą czułość
odniesioną do 1cm3 oznacza się po prostu przez δB. Zatem czułość detektora
odniesioną do jednosekundowego czasu pomiaru i do jego objętości równej
1cm3 wyraża się w jednostkach [Tcm

3/2
√
Hz
] = 10000[Gcm

3/2
√
Hz
]. Tak zapisana czułość

stanowi wielkość charakterystyczną dla danej technologii magnetometrycznej
i może zostać użyta jako miarodajny parametr przy porównywaniu różnych
technik magnetometrycznych.

Należy zaznaczyć, że przedstawione wyżej rozumowanie jest pewnym uprosz-
czeniem. Założono, że kolejne pomiary, czy to w czasie, czy to w różnych
punktach przestrzeni są od siebie niezależne i wówczas szum redukuje się
jak 1√

N
(N to liczba pomiarów). Takie podejście jest nie zawsze prawdziwe,

np. jeśli mamy do czynienia z przestrzennie jednorodnym szumem pola ma-
gnetycznego to uśrednienie po pomiarach dokonanych w różnych punktach
przestrzennych wcale nie spowoduje redukcji szumu.

2.10 Podsumowanie

W niniejszym rozdziale wychodząc z elementarnych równań kwantowo- me-
chanicznych pokazano jak wytłumaczyć niektóre zjawiska zachodzące w ośrod-
kach atomowych istotne z punktu widzenia superczułej magnetometrii optycz-
nej. Większość przeprowadzonych tu obliczeń bazuje na uproszczonym mode-
lu czteropoziomowym. Niesamowite jest to, że wychodząc z bardzo prostego
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równania macierzowego (2.17) można opisać ogromne bogactwo różnych efek-
tów. Pokazano, że w eksperymencie z liniowo spolaryzowaną wiązką i z rów-
noległym do niej polem magnetycznym, dzięki wygenerowanym w układzie
koherncją zeemanowskim pojawi się poza efektem liniowym niezwykle wąska
struktura w funkcji pola magnetycznego. Pokazano również, że jeśli w ukła-
dzie będziemy modulować natężenia światła lub dodatkowe pole magnetyczne
to uzyskamy możliwość obserwacji tych wąskich struktur dla bardzo szero-
kiego zakresu pól magnetycznych. Wyniki tych obliczeń przewidują również:
efekt nasycenia i poszerzenia tych struktur mocą, efekt zmniejszenia sygna-
łu przy odkrzyżowaniu osi magnetometru od kierunku pola magnetycznego,
liniowy efekt Faradaya i inne.
Obliczenia te przeprowadzono ze świadomością, że bazują one na niepeł-

nym modelu. Najbardziej istotne z uproszczeń to zredukowanie bardzo skom-
plikowanych procesów relaksacyjnych do dwóch fenomenologicznych opera-
torów L̂p i L̂s oraz zredukowanie liczby poziomów, które są rezonansowe z
naszą wiązką w ramach dopplerowskiego poszerzenia, z 11 do 4 (niektóre z
efektów pojawiających się dla pełnej struktury omówiono w punkcie 2.7).
Warto zaznaczyć, że niewielkim nakładem pracy można opracowane tu

metody numeryczne zaadoptować do bardziej złożonych przypadków. W szcze-
gólności można powyższe obliczenia powtórzyć dla pełnej struktury pozio-
mów z uwzględnieniem różnych współczynników 6-j Wignera dla różnych
przejść.
Bazując na już istniejącym kodzie komputerowym można praktycznie bez

wprowadzania żadnych zmian zasymulować wpływ orientacji pola magne-
tycznego względem osi magnetometru na amplitudę sygnału dla wszystkich
opisanych wyżej technik magnetometrycznych. Jedyna potrzebna zmiana to
dopisanie w hamiltonianie odpowiednich elementów pozadiagonalnych (do
podmacierzy pełnego hamiltonianu 3× 3 opisującej podpoziomy stanu pod-
stawowego należy dodać dwie kolejne trójwymiarowe macierze Pauliego z
odpowiednimi wagami).
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Rozdział 3

Część doświadczalna

3.0.1 Detekcja fazoczuła

W niniejszym podpunkcie zostanie przedstawiona technika analizy sygnałów
pozwalająca w badanym sygnale wyznaczyć amplitudę i fazę składowej har-
monicznej o zadanej częstotliwości. Technika ta jest tutaj zaprezentowana
ponieważ była ona wykorzystana we wszystkich opisanych niżej eksperymen-
tach. Metoda ta została również wykorzystana w obliczeniach numerycznych
w teoretycznej części tej pracy.
Załóżmy, że analizowany przez nas sygnał dany jest funkcją S(t) oraz,

że zmierzyliśmy wartości tej funkcji dla argumentów z przedziału ⟨0, T ⟩. Za-
kładamy również, że funkcję tę na tym przedziale można rozłożyć w szereg
Fouriera

S(t) =
a0
2
+
∞∑
n=1

(an cos(nω0t) + bn sin(nω0t)). (3.1)

Wykorzystując ortogonalność funkcji trygonometrycznych łatwo pokazać,
że dla m całkowitych i większych od zera zachodzi:

T∫
0

S(t) cos(mω0t) =
T

2
am, (3.2)

T∫
0

S(t) sin(mω0t) =
T

2
bm. (3.3)

Własności te wykorzystamy w metodzie detekcji fazoczułej - patrz rysu-
nek 3.1. Załóżmy, że interesuje nas amplituda i faza składowej o częstotliwości
ωm = mω0 (składową tą oznaczamy przez Sm(t)). Generator referencyjny wy-
twarza przebieg cos(ωmt). W pierwszym kanale badany sygnał S(t) jest wy-
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mnażany z sygnałem referencyjnym, a w drugim kanale S(t) jest wymnażany
z sygnałem referencyjnym przesuniętym o −90o (cos(ωmt−90o) = sin(ωmt)).
Następnie przebiegi w obu kanałach są całkowane i dzielone przez odpowied-
nią stałą - patrz rysunek 3.1. Ze wzorów (3.2) i (3.3) widać, że na wyjściach
otrzymamy współczynniki am i bm (liczba T nazywana jest stałą całkowa-
nia detektora fazoczułego). Składowa proporcjonalna do cos(ωmt) nazywana
jest w żargonie fizycznym sygnałem w fazie, a składowa proporcjonalna do
sin(ωmt) nazywana jest sygnałem w kwadraturze.

Rysunek 3.1: Schemat ideowy detektora fazoczułego.

Po zsumowaniu tych obu przyczynków dostaniemy całą składową harmonicz-
ną o częstotliwości ωm

Sm(t) = am cos(ωmt) + bm sin(ωmt). (3.4)

Zastosowanie wzoru na kosinus sumy prowadzi do końcowego rozwiązania

Sm(t) = A cos(ωmt+ ϕ), (3.5)

gdzie A =
√
a2m + b2m i ϕ = arc tg(− bmam ).

Powyższe rozumowanie przedstawia detekcję fazoczułą w dużym uprosz-
czeniu. W metodzie tej kluczowy jest odpowiedni dobór stałej całkowania T .
Z jednej strony zwiększanie stałej całkowania prowadzi do redukcji poziomu
szumów (wpływ składowych o innej częstotliwości niż badana harmonicz-
na jest dla większych T efektywniej uśredniany do zera). Z drugiej strony
zwiększenie wartości T pociąga za sobą konieczność zwiększenia czasu po-
miaru oraz prowadzi do spektralnego zawężenia badanego sygnału. Problem
ten jest złożonym zagadnieniem i jego szczegółowa analiza nie jest przedmio-
tem niniejszego podpunktu.

3.0.2 Modulator akustooptyczny

Na rysunku 3.2 przedstawiono schemat działania modulatora akustooptycz-
nego. Układ zbudowany jest z kryształu kwarcowego. Na jednym z jego koń-
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ców wzbudzana jest fala akustyczna za pomocą przetwornika piezoelektrycz-
nego (w naszym przypadku częstotliwość tej fali wynosiła 75 MHz). Fala ta
po przejściu przez kryształ jest pochłaniana przez odpowiedni absorber. W
efekcie w krysztale powstaje fala biegnąca, co z optycznego punktu widzenia
odpowiada powstaniu struktury o periodycznie zmieniającym się współczyn-
niku załamania (co więcej struktura ta przesuwa się cały czas od piezoelek-
tryka do absorbera). Układ taki działa jak fazowa siatka dyfrakcyjna. W
eksperymencie obserwujemy prążek dyfrakcyjny I rzędu (w optymalnie do-
strojonym układzie w prążku tym można obserwować nawet do 80% wejścio-
wej mocy). Zmieniając natężenie fali akustycznej można regulować natężenie
światła w pierwszym rzędzie dyfrakcji.
Warto również zaznaczyć, że częstotliwość ugiętej wiązki laserowej (w

pierwszym rzędzie dyfrakcji) różni się od częstotliwości wiązki laserowej pa-
dającej na modulator o wartość częstotliwości fali akustycznej wzbudzonej
w modulatorze. W opisie kwantowomechanicznym można powiedzieć, że po
zderzeniu fononu z biegnącej fali akustycznej i fotonu z wiązki laserowej po-
wstał foton, który przejął całkowitą energię wyjściowych cząstek.

Rysunek 3.2: Schemat działania modulatora akustooptycznego.

Jeśli chcemy użyć modulatora akustooptycznego do wygenerowania fali
świetlnej o modulowanym natężeniu musimy na jego wejście podać sygnał
elektryczny złożony z fali nośnej (w naszym przypadku jej częstotliwość wy-
nosi 75 MHz) oraz z wolnozmiennej obwiedni, której kształt przełoży się na
kształt modulacji natężenia fali świetlnej. Załóżmy, że parametry pracy ukła-
du dobraliśmy tak, że na wyjściu modulatora akustooptycznego obserwujemy
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Rysunek 3.3: Wykres po lewej stronie przedstawia pole elektryczne modulo-
wanej amplitudowo fali świetlnej (E(t) ∝ cos(ωt)

√
2| sin(ωmt2 )|). Na wykresie

po prawej pokazano kwadrat pola elektrycznego i kwadrat pola elektrycznego
uśredniony po jednym okresie drgań optycznych (czerwona krzywa). Jednost-
ki na wykresach są umowne.

Rysunek 3.4: Wykres po lewej stronie przedstawia pole elektryczne modulo-
wanej amplitudowo fali świetlnej (E(t) ∝ cos(ωt)

√
2 sin(ωmt2 )). Na wykresie

po prawej pokazano kwadrat pola elektrycznego i kwadrat pola elektrycz-
nego uśredniony po jednym okresie drgań optycznych (czerwona krzywa).
Jednostki na wykresach są umowne.

wiązkę światła, której natężenie w funkcji czasu wynosi

I(t) = I0(1− cos(ωmt)). (3.6)

Można zadać pytanie o to jak będzie wyglądała zależność pola elektrycznego
od czasu dla tak zmodulowanej fali świetlnej. Jak wspomniano w punkcie 2.6
dla fali monochromatycznej problem ten ma dwa rozwiązania:

E⃗(t) = êyE0 cos(ωt)
√
2| sin(ωmt

2
)|, (3.7)

2094437210(73)



ROZDZIAŁ 3. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 66

E⃗(t) = êyE0 cos(ωt)
√
2 sin(

ωmt

2
). (3.8)

Zależności te przedstawiono na rysunkach 3.3 i 3.4 (w celu zilustrowania pro-
blemu sztucznie zredukowano stosunek częstotliwości fali świetlnej do często-
tliwości modulacji o kilka rzędów wielkości). Na wykresach po prawej stronie
widać, że oba rozwiązania odtwarzają tę samą zależność natężenia światła
od czasu.

Rysunek 3.5: Wykres przedstawia zmierzone napięcie podawane do modula-
tora akustooptycznego w czasie. Czerwona krzywa przedstawia sygnał steru-
jący przed poddaniem modulacji RF.

Należy rozstrzygnąć, które z tych dwóch rozwiązań jest realizowane w na-
szym eksperymencie przy użyciu modulatora akustooptycznego. Na wykre-
sach z rysunków 3.3 i 3.4 pełen okres podzielono na dwa półokresy A i B. W
pierwszym przypadku (rysunek 3.3) zależność pola elektrycznego od czasu
ma dokładnie taką samą postać dla obu półokresów. W drugim przypad-
ku (rysunek 3.3) przebiegi z obu półokresów różnią się odbiciem względem
osi poziomej. W celu dokładniejszego zbadania funkcjonowania modulato-
ra akustooptycznego zmierzono zależność sterującego nim napięcia od czasu
- rysunek 3.5. Częstotliwość fali nośnej ustawiona była na 75 MHz, a czę-
stotliwość modulacji na 5 MHz (dla ułatwienia analizy specjalnie dobrano
te częstotliwości tak, aby jedna była wielokrotnością drugiej). Z wykresu z
rysunku 3.5 widać, że dla obu półokresów (A i B) przebieg sterujący piezo-
elektrykiem ma identyczną postać, zatem dla obu półokresów fala akustyczna
wytworzona w krysztale miała identyczny przebieg, zatem dla obu półokre-
sów pole elektryczne wytworzone w pierwszym rzędzie dyfrakcji w funkcji
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czasu zmieniało się dokładnie tak samo. Stąd wniosek, że w naszym układzie
realizowane jest rozwiązanie z rysunku 3.3. Alternatywnie, w celu potwier-
dzenia prawdziwości tego wniosku można by zmierzyć widmo ugiętej wiązki
przy pomocy interferometru (pomiar taki nie został jeszcze przeprowadzony).

3.1 Nieliniowy efekt Faradaya z modulowaną wiązką (po-
jedyncze przejście wiązki laserowej przez komórkę)

Celem niniejszego punktu jest przedstawienie eksperymentalnych wyników,
które obrazują podstawowe mechanizmy wykorzystywane w magnetometrii
opartej na obserwacji wysokopolowych rezonansów (nieliniowego efektu Fa-
radaya z modulowaną wiązką pompująco-próbkującą).
W podpunkcie 3.1.1 zebrano wyniki dla eksperymentu w którym dwój-

łomność ośrodka jest mierzona za pomocą polarymetru. Układ ten został
opisany już w wielu pracach (np. [24]). Wyniki te umieszczono tu po to, aby
w kolejnych punktach mieć odniesienie do dobrze znanego już eksperymentu.
Ponadto wyniki z podpunktu 3.1.1 łatwo porównać z opisem teoretycznym
(patrz 2.6).
W podpunkcie 3.1.2 przedstawiono wyniki eksperymentów, w których za-

miast całego polarymetru użyto polaryzatora i pojedynczego detektora. Wy-
niki te stanowią wstęp do punktu 3.2.

3.1.1 Układ z polarymetrem

Na rysunku 3.6 przedstawiono schemat układu doświadczalnego. Sercem ca-
łego układu jest komórka z parami 87Rb umieszczona w potrójnym ekra-
nie magnetycznym (komórka ma kształt walca o średnicy 11 mm i długości
13 mm). Ekran ten tłumi zewnętrzne pole magnetyczne o ponad cztery rzędy
wielkości. Istnieje możliwość otwarcia jego przednich klap i wtedy tłumienie
to spada od jednego do prawie czterech rzędów wielkości w zależności od
położenia komórki w ekranie. Wewnątrz ekranu umieszczono długi solenoid
wytwarzający jednorodne pole magnetyczne. Na schemacie nie zaznaczono
układu grzania komórki. Do pompowania atomów i do pomiaru dwójłom-
ności ośrodka wykorzystywane jest światło wytwarzana w laserze diodowym
z zewnętrznym rezonatorem. Długość fali można kontrolować wykorzystując
spektroskopię saturacyjną ([20], [21]). Modulator akustooptyczny służy do
modulowania natężenia wiązki laserowej. Polaryzator przed ekranem polary-
zuje wiązkę liniowo. Polaryzacja ta ma znaczenie zarówno z punktu widzenia
pompowania atomów, jak i z punktu widzenia pomiaru skręcenia płaszczy-
zny polaryzacji. Za ekranem umieszczony jest polarymetr, który umożliwia
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pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji. Zbudowany jest on z kalcytowe-
go polaryzatora typu Glan-Laser o ekstynkcji na poziomie 10−4 oraz dwóch
detektorów mierzących natężenie światła kierowanego w każdy z dwóch ka-
nałów polaryzatora, tj. natężenie światła transmitowanego i odbijanego w
bok. Oś optyczna kryształu jest ustawiona pod kątem 45o do płaszczyzny
polaryzacji wiązki laserowej. Oznacza to, że w sytuacji, gdy nie ma skręcenia
płaszczyzny polaryzacji pochodzącej od badanych atomów to oba detektory
pokazują tę samą ilość światła (w takim przypadku polarymetr nazywany
jest zbalansowanym). Elementarny rachunek pokazuje, że w takim układzie
kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji, dla małych kątów, jest równy (patrz
np. [16]):

∆ϕ ≈ I1 − I2
2(I1 + I2)

, (3.9)

gdzie I1 i I2 to natężenie światła padające na pierwszy i drugi detektor.
Sygnał z polarymetru trafia do wzmacniacza fazoczułego, który odfiltro-

wuje składową o zadanej częstości oraz odzyskuje informacje o amplitudzie
i fazie sygnału (pomiar fazy względem fazy sygnału sterującego modulator
akustooptyczny).

Rysunek 3.6: Układ doświadczalny z pojedynczym przejściem wiązki przez
komórkę. Detekcja sygnału jest realizowana przy użyciu polarymetru.

Opisany w podpunkcie 2.6.2 rezonans wysokopolowy można zaobserwo-
wać jeżeli dobierze się częstość modulacji natężenia wiązki laserowej tak, aby
była ona dla danego pola magnetycznego dwa razy większa od częstości Lar-
mora (częstość Larmora dana jest wzorem (2.24)).
Użyty w eksperymencie solenoid wytwarzał pole magnetyczne równoległe do
wiązki światła o wartości B = 3, 11[G/A]I. W opisanych poniżej eksperymen-
tach prąd w solenoidzie miał natężenie około 11 mA (źródło prądowe było
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czasowo bardzo stabilne, natomiast odczyt wartości był tylko orientacyjny).
Zatem komórka była umieszczona w polu magnetycznym o wartości około
34, 2 mG. Wiedząc, że czynnik Landego dla używanych przez nas poziomów
wynosił gF = 0, 5 oraz że magneton Bohra wynosi µB = ~2π×1, 3996MHzG ła-
two policzyć, że polu 1 G odpowiada częstotliwość rezonansowa f = 1, 4 MHz.
Zatem, dla prądu w solenoidzie 11 mA spodziewamy się zobaczyć rezonanse
wysokopolowe dla częstotliwości modulacji w okolicy 47, 9 kHz. Rzeczywiście
opisane dalej rezonanse rejestrowane były dla podobnych wartości częstotli-
wości modulacji.
Rysunek 3.7 przedstawia zmierzony rezonans wysokopolowy. Niebieska

krzywa przedstawia amplitudę sygnału, który jest w fazie z sygnałem mo-
dulującym, natomiast krzywa czerwona przedstawia amplitudę sygnału, któ-
rego faza jest przesunięta o 90o. Przypuszcza się, że szumy sygnału w fazie
pochodzą od modulatora akustooptycznego.

Rysunek 3.7: Amplituda sygnału w fazie i w kwadraturze w funkcji częstości
modulacji światła w obszarze rezonansu.

Moc wiązki laserowej wpadającej do komórki wynosiła 6µW , komór-
kę utrzymywano w temperaturze 53, 6oC, natomiast stała całkowania we
wzmacniaczu fazoczułym była ustawiona na 30 ms. Dla takich parametrów
amplituda rezonansu wyniosła 4, 9 mrad (patrz rysunek 3.7), zaś jego szero-
kość 77, 5 Hz.
Na wykresach z rysunku 3.8 pokazano jak szerokość i amplituda rezonan-

sów wysokopolowych zależy od mocy wiązki i temperatury komórki. Widać,
że amplituda sygnału jest maksymalna dla mocy równej około 8µW . Później
występuje efekt nasycenia mocą i amplituda spada. Widać też, że moc lasera
poszerza obserwowane rezonanse. Zależność ta jest niemal liniowa - w punk-
cie 2.6.4 pokazano, że wartość tej funkcji liniowej dla mocy równej zero daje
szybkość relaksacji podpoziomów zeemanowskich Γp. Należy pamiętać, że w
rozważaniach teoretycznych szerokości były wyznaczane w domenie często-
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Rysunek 3.8: Wykresy przedstawiają amplitudy i szerokości rezonansów w
funkcji mocy wiązki laserowej. Zależności te zbadano dla trzech różnych tem-
peratur odpowiadających trzem różnym gęstością ośrodka atomowego.

ści, natomiast w eksperymencie są mierzone w domenie częstotliwości (stąd
pojawi się czynnik 2π). Z rysunku 3.8 można odczytać, że ekstrapolowana
prosta przecina z linią zerowej mocy w punkcie ∆f = 80Hz. Zatem czas
życia podpoziomów zeemanowskich wynosi

Tp =
1
∆ω
=
1
2π∆f

= 2.0ms. (3.10)

W fizyce atomowej czasy procesów relaksacji (też emisji spontanicznej) są
na ogół rzędów od 10−9 do 10−6. Zatem relatywnie czas życia podpoziomów
zeemanowskich w naszym układzie jest bardzo długi. Efekt ten uzyskano
dzięki pokryciu ścian używanej komórki warstwą odpowiedniej parafiny, któ-
ra powoduje, że atomy podczas zderzeń ze ściankami nie depolaryzują się
(koncentracja par atomowych jest na tyle mała, że zderzenia pomiędzy ato-
mami można zaniedbać).
Bardzo ciekawym jest wyliczenie ile zderzeń z parafinową powierzchnią

napompowany atom jest w stanie średnio wytrzymać. Z rozkładu Maxwella
wiemy, że średnia prędkość atomu o masie M w temperaturze T wynosi

⟨v⟩ =
√
8RT
πM

. (3.11)

Dla 87Rb w temperaturze T = 52oC = 325 K dostajemy ⟨v⟩ = 281 m/s.
Zatem średnio atom między zderzeniami przebywa drogę równą 0, 56 m. Je-
śli założymy, że średnia odległość między dwoma kolejnymi zderzeniami ze
ściankami to 0, 5 cm, wówczas dochodzimy do wniosku, że atomy średnio
wytrzymują 112 kolizji ze ściankami komórki (możemy szacować, że średnia
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droga między kolejnymi zderzeniami ze ściankami komórki jest nieco mniej-
sza od rozmiarów komórki; jak wcześniej wspomniano rozmiary komórki są
rzędu 1cm).

Rysunek 3.9: Porównanie przewidywań teoretycznych z wynikami ekspery-
mentu. Dwa górne wykresy obrazują wyniki obliczeń numerycznych (prze-
prowadzonych w punkcie 2.6). Dwa dolne wykresy sporządzono w oparciu o
dane doświadczalne.

Na rysunku 3.9 przedstawione jest porównanie wyników eksperymental-
nych (dla temperatury 45oC) i wyników obliczeń numerycznych przedsta-
wionych w punkcie 2.6. Widać, że przedstawiony wcześniej opis teoretyczny
dobrze oddaje kształt zmierzonych krzywych. Istnieją jednak pewne niespój-
ności, np. teoretyczna zależność amplitudy od mocy nasyca się nieco wol-
niej. Najprawdopodobniej przyczyną tych niezgodności jest fakt, że w anali-
zie teoretycznej przyjęliśmy szereg uproszczeń, w szczególności skomplikowa-
ną strukturę podpoziomów nadsubtelnych przybliżyliśmy prostym układem
czteropoziomowym.

3.1.2 Układ z polaryzatorem

Z perspektywy zrozumienia opisanego w następnym punkcie odbiciowego try-
bu pracy magnetometru warto wcześniej rozważyć modyfikację poprzedniego
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eksperymentu, w którym zamiast polarymetru użyto polaryzatora (analiza-
tora) z pojedynczym detektorem - rysunek 3.10. W układzie tym sygnał z
detektora trafia wprost do wzmacniacza fazoczułego. Układ ten jest prostszy
w konstrukcji, natomiast nieco trudniejsze jest przeanalizowanie mierzonego
w nim sygnału. W szczególności wzór (3.9) nie może być użyty do opisu.

Rysunek 3.10: Układ doświadczalny z pojedynczym przejściem wiązki przez
komórkę. Detekcja sygnału jest realizowana przy użyciu polaryzatora i poje-
dynczego detektora.

Rozważmy sytuację w której polaryzator przed komórką i analizator za
komórką są lekko odkrzyżowane (to znaczy, że są przekręcone o pewien mały
kąt θ od pozycji w której zupełnie wygaszają wiązkę laserową). Jeśli wiązka
wychodząca z pierwszego polaryzatora ma natężenie I0 to łatwo pokazać, że
po przejściu przez drugi analizator jej natężenie wyniesie

I = I0sin2γ ≈ I0γ2, (3.12)

gdzie γ to suma skręcenia płaszczyzny polaryzacji pochodzącego od dwój-
łomności ośrodka oraz odkrzyżowania polaryzatora i analizatora

γ = ξsin(ωmt) + θ. (3.13)

We wzorze pojawiła się funkcja sinus, bo w punkcie 2.6 pokazano, że ośrodek
w rezonansie odpowiada z fazą przesuniętą o 90o. Wcześniej przyjęliśmy, że
I0 ∝ 1− cos(ωmt). Łącząc poprzednie trzy zależności dostajemy

I = α(1− cos(ωmt))(ξsin(ωmt) + θ)2, (3.14)

gdzie α to pewna stała. Jeśli przyjmiemy, że θ ≫ ξ i zaniedbamy wyrazy
proporcjonalne do ξ2 to po rozłożeniu (3.15) na kolejne harmoniczne dosta-
niemy

I ≈ P − Pcos(ωmt) + S1sin(ωmt)− S2sin(2ωmt), (3.15)
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gdzie P = αθ2, S1 = 2αθξ i S2 = αθξ.

S =0.268mV
1

P
A
=0.658mV

P
B
=2.41mV

S =0.136mV
2

Rysunek 3.11: Sygnał na I i II harmonicznej dla odkrzyżowania równego 6o

Na rysunku 3.11 przedstawiono wyniki pomiaru dla θ = 6o, T = 52oC i
mocy lasera równej 18 µW. Teoretycznie (zgodnie ze wzorem (3.15)) w mie-
rzonym sygnale offset powinien pojawić się tylko na I harmonicznej w fazie
(oznaczony symbolem PB), a sygnał tylko w kwadraturze na I i II harmonicz-
nej. Wykres z rysunku 3.11 pokazuje, że nie do końca tak jest i że pojawia się
pewien offset też w kwadraturze (oznaczony symbolem PA). Stąd wniosek, że
istnieje niewielkie przesunięcie fazowe, którego wzór (3.15) nie uwzględnia.
W pierwszym przybliżeniu fakt ten zignorowano i przyjęto za P całkowity
offset na pierwszej harmonicznej

P =
√
P 2A + P 2B. (3.16)

Pomimo tego uproszczenia wzór 3.15 daje bardzo ciekawe rezultaty. Przede
wszystkim widać (patrz rysunek 3.11), że stosunek amplitudy sygnału na
pierwszej harmonicznej do amplitudy sygnału na drugiej harmonicznej w re-
zonansie wynosi niemal dokładnie 2. Ponadto z P i np. z S1 można wyciągnąć
bezwzględną amplitudę skręcenia płaszczyzny polaryzacji

ξ =
θ

2
S1
P
. (3.17)

Po podstawieniu danych doświadczalnych (z rysunku 3.11) otrzymano ξ =
5, 6 mrad. Dla porównania, w układzie z polarymetrem, w podobnych wa-
runkach, dla tej samej komórki otrzymano skręcenie 4, 6 mrad (patrz rysunek
3.8). Jest to bardzo interesująca obserwacja ponieważ pokazuje ona, że wy-
starczy mierzyć światło tylko w jednym kanale polarymetru i dalej można
kontrolować bezwzględną amplitudę skręcenia płaszczyzny polaryzacji.
Mały offset na II harmonicznej w fazie prawdopodobnie pojawia się jako
druga harmoniczna silnego offsetu z I harmonicznej.
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Rysunek 3.12: Wykresy przedstawiają amplitudę sygnału na I harmonicznej
(S1) i amplitudę sygnału na II harmonicznej (S2) w funkcji kąta odkrzyżo-
wania polaryzatorów.

Rysunek 3.13: Wykres przedstawia amplitudę offsetu na I harmonicznej (P ).

Dwa kolejne rysunki (3.12 i 3.13) przedstawiają P , S1 i S2 w funkcji
odkrzyżowania polaryzatorów. Widać, że pomimo opisanej wcześniej nieści-
słości z małym przesunięciem fazowym offsetu, oraz pomimo tego, że dla θ
bliskiego 1o warunek θ ≫ ξ nie jest spełniony to dane z wykresów 3.12 i 3.13
są spójne z przewidywaniami wzoru (3.15). Rzeczywiście S1 i S2 są funkcja-
mi liniowymi kąta θ, a offset P jest parabolą. Nachylenia prostych S1(θ) i
S2(θ) wynoszą odpowiednio 0, 268 mV i 0, 136 mV, zatem S1/S2 = 1, 97, co
jest konsystentne z (3.15). Ponadto znając współczynnik kierunkowy jednej
z prostych, oraz stałą opisującą parabolę można również z większą dokładno-
ścią wyliczyć bezwzględną wartość skręcenia płaszczyzny polaryzacji ξ = 5.3.
Wynik ten jest jeszcze bliższy wartości wyliczonej w eksperymencie z pola-
rymetrem.
W niniejszym podpunkcie nie przeprowadzono analizy błędów, ponieważ

celem tego podpunktu było zaprezentowanie metody pomiarowej i pokazanie,
że pomimo użycia tylko jednego detektora można oszacować wartość bez-
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wględną sygnału magnetorotacji. Jak już wcześniej wspomniano ta metoda
wyznaczania wartości bezwzględnej sygnału wymaga jeszcze dokładniejszej
analizy i dopracowania (chociaż już na tym etapie jej wyniki pokrywają się
z wynikami z eksperymentu z polarymetrem z kilkunastoprocentową dokład-
nością).
W samej magnetometrii dokładna znajomość bezwzględnej amplitudy sy-

gnału nie ma krytycznego znaczenia, ponieważ w celu zmierzenia pola magne-
tycznego interesuje nas tylko wyznaczenie położenia rezonansu. Dużo większe
znaczenie z punktu widzenia superczułej magnetometrii ma analiza stosunku
sygnału do szumu (S/N). W tym celu dla zaprezentowanej na rysunkach 3.12
i 3.13 serii pomiarowej dodatkowo oszacowano poziom szumu. Na rysunku
3.14 przedstawiono same sygnały w kwadraturze na I i II harmonicznej dla
odkrzyżowania 6o. Do tych danych dopasowano krzywe Lorentza, po czym od
danych zmierzonych odjęto dopasowane krzywe. W wyniku otrzymano punk-
ty, które nie były całkiem losowo oddalone od osi poziomej (co świadczy o
tym, że profil Lorentza nie opisuje idealnie kształtu naszych krzywych). Osta-
tecznie wybierano odcinek dwudziestu punktów dla których liczono odchyle-
nie standardowe. Wielkość tę przyjmowano za poziom szumów. Tę procedurę
wyznaczania poziomu szumu przeprowadzano przy pomocy skryptu napi-
sanego w programie Wolfram Mathematica. Ostatecznie, dzieląc amplitudy
rezonansów przez poziom szumów wyznaczono stosunek sygnału do szumu
na I i II harmonicznej w funkcji kąta odkrzyżowania polaryzatorów - rysunek
3.15.

Rysunek 3.14: Wykresy przedstawiają sygnał w kwadraturze na I i II har-
monicznej dla odkrzyżowania 6o. Dwadzieścia punktów pomiarowych wzięto
z lewego zbocza krzywej do szacowania poziomu szumów.

Zgodnie z oczekiwaniami dla bardzo małych odkrzyżowań amplituda sy-
gnału jest mała - wzór (3.15). Z drugiej strony dla bardzo dużych odkrzy-
żowań poziom szumu szybciej rośnie niż amplituda sygnału (bo offset rośnie
kwadratowo, a sygnał liniowo), co sprawia, że stosunek sygnału do szumu spa-
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Rysunek 3.15: Zależność stosunku sygnału do szumu na I i II harmonicznej
w funkcji odkrzyżowania polaryzatorów.

da. Gdzieś pośrodku (4o do 6o) znajduje się wartość odkrzyżowania dla której
stosunek sygnału do szumu jest maksymalny. Ponadto stosunek sygnału do
szumu jest większy dla demodulacji na II harmonicznej niż dla demodulacji
na I harmonicznej (wykres 3.15). Należy zwrócić uwagę na fakt, że cała ta
analiza dotyczy sygnałów w kwadraturze. Sygnał w fazie na I harmonicz-
nej jest, jak już wcześniej wspomniano, bardzo zaszumiony. Poziom szumu
dla sygnału w fazie na II harmonicznej jest podobny do poziomu szumu dla
sygnału w kwadraturze na II harmonicznej. Przypuszczalnie, dzieje się tak
dlatego, że szum generowany przez modulator akustooptyczny (pracujący na
I harmonicznej) nie jest skorelowany z sygnałem na drugiej harmonicznej.
Podsumowując stosunek sygnału do szumu jest największy dla odkrzyżo-

wania 4o do 6o oraz jest on wyższy dla sygnału na II harmonicznej.

Rozszczepienie rezonansu w wysokich polach (B > 0, 5 G)

Na wykresach z rysunku 3.16 pokazano zmierzony rezonans dla B ≈ 1.4G.
Zgodnie z podpunktem 2.7.2 rezonans ten w wysokim polu magnetycznym
rozszczepił się na trzy składowe. Dziwne jest to, że na tym potrójnym rozsz-
czepieniu pojawiła się bardzo wyraźna dodatkowa struktura i każdy z pików
rozszczepiony jest na dwa kolejne. Pomiar wykonano przy bardzo małej mo-
cy lasera (P = 3, 5 µW), aby wyeliminować poszerzenie mocą. Niska moc
lasera powodowała pojawienie się dużego szumu w pomiarze co zredukowana
zwiększając znacznie stałą całkowania wzmacniacza fazoczułego do wartości
3000 ms. W eksperymencie tym komórka była utrzymywana w temperaturze
54oC. Analizator odkrzyżowano względem polaryzatora o 12o.
Identyczna struktura sześciu pików została zaobserwowana dla demodu-

lacji na I harmonicznej.
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Rysunek 3.16: Rozszczepiony rezonans w polu B ≈ 1.4G. Wykresy przedsta-
wiają sygnały w fazie i w kwadraturze demodulowane na II harmonicznej.

Przyczyna pojawienia się dodatkowego rozszczepienia nie jest znana. Mo-
że to być zarówno efekt fizyczny jak i błędne przeprowadzenie eksperymentu.
Jeśli przyjmiemy, że jest to błędne przeprowadzenie eksperymentu to przy-
czyny można doszukiwać się np. w niestabilnej pracy źródła prądowego dla
dużych wartości prądów. Pomiar ten powinien być powtórzony z innym źró-
dłem prądowym. Ciekawe byłoby też wykonanie tego pomiaru w układzie z
polarymetrem.
Doświadczenie należy powtórzyć dla różnych warunków prowadzenia eks-

perymentu, żeby zdiagnozować ewentualny błąd w prowadzeniu eksperymen-
tu.

3.2 Nieliniowy efekt Faradaya z modulowaną wiązką (po-
dwójne przejście wiązki laserowej przez komórkę)

W niniejszym punkcie zostanie pokazana obserwacja rezonansów wysokopo-
lowych w układzie w którym wiązka laserowa dwukrotnie przechodzi przez
komórkę z parami 87Rb (światło odbija się od lusterka umieszczonego za ko-
mórką). Rozwiązanie to pozwala zwiększyć sygnał magnetorotacji oraz uprość
układ doświadczalny. Podobnie jak w poprzednim punkcie rozważony zosta-
nie przypadek w którym do pomiaru dwójłomności ośrodka użyto polary-
metru oraz przypadek w którym do pomiaru dwójłomności ośrodka użyto
pojedynczego detektora. Na opisanych tu wynikach bezpośrednio bazuje bu-
dowa głowicy magnetometrycznej opisanej w następnym punkcie.
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Rysunek 3.17: Układ doświadczalny z podwójnym przejściem wiązki przez
komórkę. Detekcja sygnału jest realizowana przy użyciu polarymetru.

3.2.1 Układ z polarymetrem

Na rysunku 3.17 przedstawiono schemat układu eksperymentalnego. Układ
jest bardzo podobny do układu z pojedynczym przejściem (rysunek 3.6).
Jedyną różnicą jest to, że za komórką umieszczono zwierciadło uzyskując w
ten sposób podwójne przejście wiązki przez komórkę. Skręcenie płaszczyzny
polaryzacji światła mierzone jest w polarymetrze.

Rysunek 3.18: Amplituda sygnału w fazie i w kwadraturze w funkcji częstości
modulacji światła w obszarze rezonansu (demodulacja na I harmonicznej).
Moc wiązki padającej na komórkę wynosiła 5 µW. Komórkę podgrzano do
temperatury 51oC. Stała całkowania we wzmacniaczu fazoczułym ustawiona
była na 30 ms.

Na wykresie z rysunku 3.18 pokazano rezonans wysokopolowy. Podob-
nie jak w doświadczeniu z pojedynczym przejściem sygnał w fazie jest dużo
bardziej zaszumiony niż sygnał w kwadraturze.
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Rysunek 3.19: Porównanie sygnałów dla układu pojedynczym i podwójnym
przejściem wiązki przez komórkę. Wykresy przedstawiają zależności amplitud
i szerokości rezonansów od mocy lasera. Komórkę podgrzano do temperatu-
ry 51oC. Stała całkowania we wzmacniaczu fazoczułym ustawiona była na
30 ms.

Bardzo ciekawe jest porównanie jak zmienia się amplituda i szerokość
rezonansu wysokopolowego w funkcji mocy lasera dla trybu z pojedynczym
przejściem i dla trybu z podwójnym przejściem - rysunek 3.19. Są dwa mecha-
nizmy, które powodują to, że amplituda jest większa dla podwójnego przej-
ścia. Pierwszy to oczywiście fakt, że efektywnie długość dwójłomnego ośrod-
ka jest dwa razy większa. Drugi mechanizm jest bardziej skomplikowany i
nie został on jeszcze wytłumaczony. Natomiast najprawdopodobniej jest on
związany z faktem, że w trybie odbiciowym dwie wiązki o podobnej mocy
jednocześnie pompują ośrodek. Teoretycznie można by się spodziewać, że w
trybie odbiciowym będzie dwukrotnie większe poszerzenie rezonansów, bo
efektywna moc jest dwa razy większa. Jednak rysunek 3.19 pokazuje, że dla
dwukrotnego przejścia poszerzenie jest tylko nieznacznie większe. Być może
jest to związane z faktem, że jeśli laser nie jest dokładnie dostrojony do uży-
wanego przejścia to wiązka padająca oddziałuje z inną frakcją atomów niż
wiązka odbita i efekt nasycenia nie sumuje się wprost.
Podsumowując, mechanizmy rządzące zwiększeniem amplitudy i posze-

rzeniem rezonansów dla podwójnego przejścia nie są do końca zrozumiałe,
natomiast dane z rysunku 3.19 pokazują jednoznacznie, że tryb odbiciowy
jest bardziej efektywny od trybu z pojedynczym przejściem (bo wzrost am-
plitudy sygnału jest dużo większy niż poszerzenie rezonansu).
W przyszłych badaniach ciekawym byłoby zmierzenie zależności z rysun-

ku 3.19 dla różnych temperatur.

3425328062(87)



ROZDZIAŁ 3. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 80

3.2.2 Układ z polaryzatorem

Ostania modyfikacja układu doświadczalnego polegała na zastąpieniu po-
larymetru polaryzatorem i pojedynczym detektorem. Dużym zyskiem w tej
konfiguracji jest wyeliminowanie jednego z dwóch polaryzatorów. Wiązka pa-
dająca przechodzi przez dany polaryzator następnie po dobiciu od zwiercia-
dła jest analizowana w tym samym polaryzatorze - rysunek 3.20. Największą
zaletą tego rozwiązania jest to, że w oparciu o tę konstrukcję stosunkowo
łatwo można skonstruować przenośną głowicę magnetometryczną (patrz na-
stępny rozdział).
Pewną wadą tego rozwiązania jest pojawianie się w polaryzatorze bocz-

nego refleksu padającego na detektor, pochodzącego od wiązki padającej na
polaryzator od strony lasera. Refleks ten stanowi bezużyteczne tło, które
wprowadza zbędny szum i offset na I harmonicznej. Jednak, jak się okaza-
ło, refleks ten nie ma dużego wpływu na badany sygnał. W pomiarach, w
których użyto demodulacji na II harmonicznej refleks ten nie jest w ogóle
widoczny.

Rysunek 3.20: Układ doświadczalny z podwójnym przejściem wiązki przez
komórkę. Analiza wiązki jest realizowana przy użyciu polaryzatora i poje-
dynczego detektora.

Jak pokazano w podpunkcie 3.1.2 ogromne znaczenie z punktu widzenia
maksymalizowania stosunku sygnału do szumu ma wstępne odkrzyżowanie
analizatora od polaryzatora. W sytuacji gdy funkcje analizatora i polary-
zatora pełni tylko jeden polaryzator odkrzyżowania tego nie da się wprost
zrealizować. Jednak ten sam efekt można uzyskać wstawiając między ko-
mórkę a polaryzator płytkę ćwierćfalową. Elementarny rachunek pokazuje,
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że jeśli oś optyczna płytki ćwierćfalowej jest odkrzyżowana od płaszczyzny
polaryzacji światła o kąt θ/2 to po podwójnym przejściu płaszczyzna pola-
ryzacji światła obróci się o kąt θ. W ten sposób zrealizowano odkrzyżowanie
polaryzatora względem analizatora. Należy jednak pamiętać, że wstawienie
płytki ćwierćfalowej powoduje, że w świetle propagującym przez komórkę po-
wstaje dodatkowa składowa polaryzacyjna σ+ lub σ−. Efekt ten szczegółowo
przeanalizowano w podpunkcie xyz. Jak pokazano mała domieszka polaryza-
cji kołowej prowadzi tylko do nieznacznego spadku wydajność pompowania
optycznego.
Inną możliwością jest umieszczenie ćwierćfalówki pomiędzy lusterkiem a

komórką. Konfiguracja ta nie została dotychczas zbadana w naszym ekspe-
rymencie.
Rezonans wysokopolowy na I i II harmonicznej pokazany jest na wykre-

sach z rysunku 3.21. Podobnie jak w podpunkcie 3.1.2 sygnał w fazie na I har-
monicznej zawiera w sobie bardzo duży offset (zgodnie z równaniem (3.15)).
Również, podobnie jak w podpunkcie 3.1.2 pojawia się offset w sygnale w
kwadraturze (jak wcześniej wspomniano równanie (3.15) nie tłumaczy tego
efektu). Słaby offset na II harmonicznej w fazie prawdopodobnie pojawia się
jako druga harmoniczna silnego offsetu z I harmonicznej.

Rysunek 3.21: Sygnał na I i II harmonicznej w fazie i w kwadraturze dla
odkrzyżowania ćwierćfalówki równego 10o (θ = 20o)

Analogicznie do procedury przedstawionej w punkcie 3.1.2, korzystając
z (3.15) możemy wyznaczyć bezwzględną amplitudę skręcenia płaszczyzny
polaryzacji. Wykresy z rysunku 3.22 przedstawiają zależność amplitudy sy-
gnałów na I i II harmonicznej od wstępnego odkrzyżowania płaszczyzny po-
laryzacji θ. Punkty układają się na linii prostej, a stosunek współczynników
nachylenia dopasowanych prostych wyniósł 1, 94, co jest konsystentne ze wzo-
rem (3.15).
Na wykresie z rysunku 3.23 pokazano zależność całkowitego offsetu na I
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Rysunek 3.22: Wykresy przedstawiają amplitudę sygnału na I harmonicznej
(S1) i na II harmonicznej (S2) w funkcji kąta odkrzyżowania. Moc wiązki
pompująco-próbkującej wynosiłą 10 µW. Komórka była podgrzana do tem-
peratury 52, 5o.

Rysunek 3.23: Wykres przedstawia offset sygnału na I harmonicznej (P) w
funkcji kąta odkrzyżowania. Moc wiązki pompująco-próbkującej wynosiłą
10 µW. Komórka była podgrzana do temperatury 52, 5o.

harmonicznej od kąta θ. Zgodnie ze wzorem (3.15) punkty te układają się
na paraboli przechodzącej przez środek układu współrzędnych. Z dopasowa-
nia tej paraboli i ze współczynnika nachylenia jednej z prostych (z rysunku
3.22) wyznaczono bezwzględną amplitudę magnetorotacji w naszym ośrodku
ξ = 15, 9 mrad. Przedstawione na wykresach 3.21, 3.22 i 3.23 dane zebrano
dla mocy lasera równej 10 µW. Dla tej mocy wiązki, w układzie z podwój-
nym odbiciem z polarymetrem zmierzono amplitudę magnetorotacji równą
10, 5 mrad (patrz wykres z rysunku 3.19). Wyniki uzyskane obiema metodami
różnią się o kilkadziesiąt procent. Przyczyną tej rozbieżności może być fakt,
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że wzór (3.15) nie opisuje dokładnie naszego układu (problem ten omówiono
dokładniej w podpunkcie 3.1.2). Kolejną przyczyną tej niezgodności może
być zła jakość ćwierćfalówki (testy z używanymi ćwierćfalówkami pokazywa-
ły, że umieszczając je pod kątem 45o do światła liniowo spolaryzowanego nie
otrzymywano światła idealnie kołowo spolaryzowanego). Zatem przelicznik
kąta skręcenia ćwierćfalówki na kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji świa-
tła nie jest równy 2 (jest mniejszy od 2).
Źródłem tych rozbieżności może być również fakt, że odkrzyżowując ćwierć-

falówkę zaburzamy w coraz większym stopniu równowagę pomiędzy składo-
wymi σ+ i σ−, co może prowadzić do zmiany samych zjawisk fizycznych
zachodzących w ośrodku atomowym. Problem ten wymaga bardziej szczegó-
łowej analizy.

Rysunek 3.24: Powiększone składowe sygnału w kwadraturze na I i II har-
monicznej dla odkrzyżowania ćwierćfalówki równego 10o (θ = 20o). Bardzo
wyraźnie widać, że poziom szumu jest niższy na demodulacji na II harmo-
nicznej.

Kluczową rzeczą z punktu widzenia czułości magnetometru jest oszacowa-
nie poziomu szumów i wyznaczenie wartości parametrów przy których stosu-
nek sygnału do szumu jest najniższy. Na wykresach z rysunku 3.24 pokazano
w powiększeniu same składowe w kwadraturze rezonansów wysokopolowych.
Już na pierwszy rzut oka widać, że stosunek sygnału do szumu jest dużo bar-
dziej korzystny dla demodulacji na II harmonicznej niż na I. Stosując metodę
opisaną w podpunkcie 3.1.2 oszacowano poziom szumu dla serii pomiarowej z
rysunków 3.22 i 3.23 (kolejne pomiary różniły się kątem θ). Na rysunku 3.25
przedstawiono zależność stosunku sygnału do szumu od kąta odkrzyżowa-
nia płaszczyzny polaryzacji światła. Widać, że optymalnie jest demodulować
sygnał na II harmonicznej, przy odkrzyżowaniu ćwierćfalówki równym 10o

(θ = 20o).
Tu należy zaznaczyć, że zmierzona na drugiej harmonicznej struktura
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Rysunek 3.25: Zależność stosunku sygnału do szumu na I i II harmonicznej w
funkcji odkrzyżowania płaszczyzny polaryzacji θ (podwójnego kąta odkrzy-
żowania ćwierćfalówki).

dwóch maksimów funkcji S
N
(θ) wzbudza pewne wątpliwości. Pożądane jest

powtórzenie tego pomiaru w celu zweryfikowania kształtu tej krzywej.
Znając stosunek sygnału do szumu (S/N = 260) i znając szerokość re-

zonansu (Γf = 174 Hz → ΓB = 124, 2 µG) łatwo można wyznaczyć czułość
magnetometru ze wzoru (2.67)

δB = 0, 239 · 10−6G = 0, 239 · 10−10T.

Ten poziom szumu był rejestrowany dla czasu pomiaru równego 30 ms.
Zgodnie z punktem 2.9 czułość należy odnieść do czasu pomiaru równego 1 s.
Wówczas otrzymujemy czułość równą

δB = 4, 14 · 10−8 G√
Hz
= 4, 14 · 10−12 T√

Hz
= 4, 14

pT√
Hz

.

Dla porównania pole magnetyczne generowane przez ludzkie serce nad
klatką piersiową ma amplitudę na poziomie 100 pT. Aby zmierzyć całe spek-
trum częstotliwościowe sygnału serca należy próbkować sto razy na sekundę,
zatem pomiar pojedynczej próbki trwa 10 ms. Jeśli pomiar pola generowa-
nego przez serce będziemy uśredniać przez 100 s wówczas efektywnie każdy
punkt pomiarowy będziemy mierzyć z czułością 4, 14 pT, co pozwala przy-
puszczać, że czułość naszego magnetometru jest wystarczająca, aby w stu-
sekundowym pomiarze zmierzyć wyraźny sygnał magnetyczny serca - patrz
punkt 3.5.

Jeśli chcemy porównać czułość opisanego tu magnetometru z czułością
innych magnetometrów należy ją jeszcze odnieść do objętości sensora. Obję-
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tość par atomowych w naszym eksperymencie wynosi V = 0, 86 cm3. Zgodnie
z punktem 2.9 czułość naszego magnetometru wynosi

δB = 3, 84 · 10−8Gcm
3/2

√
Hz
= 3, 84 · 10−12Tcm

3/2

√
Hz

.

Dla porównania czułość najczulszego dotychczas magnetometru jest rzę-
du 10−16 Tcm

3/2
√
Hz
(czułość ta została zademonstrowana dla magnetometrów

optycznych wykorzystujących technikę SERF).
Opisane eksperyment przeprowadzono dla ekranu magnetycznego z jed-

ną przednią klapą (z trzech możliwych) zamontowaną. Pokazano jednak, że
obecność przedniej klapy nie zmienia dramatycznie czułości magnetometru.
W eksperymencie użyto polaryzatora o ekstynkcji nie lepszej niż 10−4.

Planowane jest użycie polaryzatora o ekstynkcji na poziomie 10−5. Przy-
puszczalnie zabieg ten pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć stosunek sygnału
do szumu.

Rysunek 3.26: Sygnał magnetorotacji widziany wprost na oscyloskopie. Fo-
tografia po lewej stronie przedstawia sygnał poza rezonansem, a fotografia
po prawej sygnał w rezonansie.

Bardzo ciekawe jest to, że odpowiednio konfigurując parametry układu
można zobaczyć sygnał magnetorotacji wprost na wyjściu z detektora (bez
detekcji fazoczułej). W tym celu należy zmniejszyć odkrzyżowanie ćwierćfa-
lówki, żeby ograniczyć rosnący parabolicznie offset na I harmonicznej (przy-
jęto θ = 2o). Ponadto należy użyć filtru pasmowego, który eliminuje dużą
część szumu oraz częściowo obetnie I harmoniczną. Na rysunku 3.26 poka-
zano przebieg na detektorze, gdy układ jest poza rezonansem - zdjęcie po
lewej, oraz przebieg na detektorze, gdy układ jest w rezonansie - zdjęcie po
prawej. Oscyloskop uśredniał pomiar 128 razy.

1900723553(93)



ROZDZIAŁ 3. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 86

3.3 Głowica magnetometryczna

W niniejszym punkcie zostanie przedstawiona budowa przenośnej, kompak-
towej głowicy magnetometrycznej. Moduł ten jest w pełni funkcjonalnym
aparatem pomiarowym pozwalającym na bardzo czułe pomiary pola magne-
tycznego. Konstrukcja została zaprojektowana w oparciu o wyniki doświad-
czalne z poprzedniego punktu.

Rysunek 3.27: Schemat budowy głowicy magnetometrycznej.

Schemat głowicy przedstawiono na rysunku 3.27. Światło laserowe jest
doprowadzone do układu za pomocą światłowodu typu Panda. Włókno to
utrzymuje polaryzację światła. Zakończone jest ono soczewką gradientową
z której wychodzi równoległa wiązka światła. Podobnie jak w układzie z
podpunktu 3.2.2 wiązka pada na polaryzatora typu Glan-Laser. Następnie
przechodzi przez ćwierćfalówkę i komórkę z rubidem poczym odbija się od
zwierciadła i wraca do polaryzatora. W boczny kanał trafia składowa pocho-
dząca od wstępnego odkrzyżowania (spowodowanego ćwierćfalówką) i skła-
dowa niosąca sygnał od atomów - patrz wzór (3.15). Składowa ta pada na
fotodiodę połączoną z przedwzmacniaczem. Przedwzmacniacz znajduje się
kilkanaście centymetrów od fotodiody, aby zredukować jego wpływ na pole
magnetyczne w obszarze komórki (z drugiej strony przedwzmacniacz nie może
być bardzo oddalony od fotodiody, żeby nie wzmacniać szumów generowa-
nych w przewodach łączących go z fotodiodą). W bezpośrednim sąsiedztwie
komórki umieszczono scalony czujnik temperatury typu LM35.
Jedną z większych trudności konstrukcyjnych był wymóg stosowania tyl-

ko niemagnetycznych materiałów. Większość elementów głowicy wykonano
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Rysunek 3.28: Fotografie głowicy magnetometrycznej. Na zdjęciu po lewej
stronie pokazano moduł z otwartą izolacją styropianową. Po prawej stronie
widać gotowy, działający układ z założonymi cewkami Helmholtza.

z poliacetalu C (POM-C). Poza niemagnetycznością materiał ten posiada
szereg cech, które były pożądane z punktu widzenia naszej głowicy. POM-
C jest łatwo obrabiany skrawaniem. Jak na tworzywa sztuczne posiada on
relatywnie wysokie przewodnictwo cieplne (ta cecha ma znaczenie z punk-
tu widzenia podgrzewania komórki). Ponadto cechuje go duża wytrzymałość
mechaniczna co pozwalało realizować połączenia śrubowe przez bezpośrednie
gwintowanie wykonanych w nim otworów.
Na korpusie (wewnątrz głowicy) wykonanym z POM-C nałożona jest opa-

ska grzejna (wykonana z niemagnetycznego drutu oporowego). Całość za-
mknięta jest w styropianowej izolacji termicznej. Na rysunku nie zaznaczono
układu regulacji światłowodu, regulacji polaryzatora, regulacji fotodiody i
regulacji ćwierćfalówki.
W przypadku jednego z analizowanych rozwiązań głowicy, na zewnątrz

styropianu zamontowano cewki Helmholtza generujące pole wiodące dla ma-
gnetometru (jak pokazano w podpunkcie 2.3.4 sygnał w magnetometrze jest
najsilniejszy gdy dominująca składowa pola magnetycznego jest równoległa
do kierunku propagacji lasera w komórce). Cewki te zostały tak zaprojekto-
wane, aby względne niejednorodności w obszarze komórki były mniejsze od
jednego promila. Jednocześnie doświadczalnie sprawdzono, że jednorodność
generowanego pola, która w ogólności może mieć wpływ na szerokość obser-
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wowanych sygnałów ([17]) jest tak dobra, że nie zaobserwowano widocznego
poszerzenia rejestrowanych rezonansów. Wartość pola wytworzonego przez tę
cewkę wynosi B = I · 1, 42[G

A
].

Na rysunku 3.28 pokazano fotografie modułu.

3.4 Mapowanie pola magnetycznego

Poniżej zademonstrowano pomiarowe możliwości opisanego w poprzednim
punkcie sensora. Pole magnetyczne do testowania czujnika generowane było
przez prosty układ dwóch koncentrycznych cewek - patrz fotografia z rysunku
3.29.

Rysunek 3.29: Fotografia badanej cewki.

Prąd w obu cewkach płynął w przeciwnym kierunku. Wewnętrzna cewka
jest kwadratem o boku o długości 49 mm, a zewnętrzna o boku o długo-
ści 70 mm. Wewnętrzna cewka składa się z 12 zwojów, a zewnętrzna z 10
zwojów. Na rysunku 3.30 pokazano wyniki symulacji pola magnetycznego
wytwarzanego przez nasze cewki (składowa równoległa do osi komórki). Pole
było mapowane w płaszczyźnie równoległej do powierzchni cewek. Odległość
między tą płaszczyzną, a cewkami ustalono na 34 mm. Dodatkowo zbadano
jaki wpływ na wynik pomiaru będzie miał fakt, że sensor nie mierzy pola
punktowo tylko uśrednia go po swojej objętość. Na drugim wykresie z rysun-
ku 3.30 wykreślono pole uśrednione

B(x0, y0, z0) =
1
Ω

∫
Ω
B(x0 + x, y0 + y, z0 + z)dxdydz, (3.18)

gdzie Ω to objętość par atomowych. Z rysunku 3.30 widać, że pole oryginalne
prawie w ogóle nie różni się od pola uśrednianego (dzieje się tak dzięki temu,
że objętość komórki jest bardzo mała - mniejsza od 1 cm3).
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Rysunek 3.30: Wykres po lewej stronie przedstawia symulację rozkładu pola
magnetycznego w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny cewek. Na wykre-
sie po prawej stronie dodatkowo uwzględniono uśrednianie pola po objętości
komórki.

Na rysunku 3.31 pokazano schemat układu eksperymentalnego. Głowica
magnetometryczna umieszczona była w otwartym ekranie. Pole wiodące było
wytwarzane przez długi solenoid (cewki Helmholtza opisane w poprzednim
punkcie nie były jeszcze gotowe). Celem eksperymentu było zmapowanie pola
o możliwie małej wartościach. Przez cewki przepuszczano prąd o takim natę-
żeniu, że generowane przez niego pole magnetyczne nie przekraczało 400 pT
(składowa pola równoległa do osi komórki). Zewnętrzne zakłócenia i dryfy
zewnętrznego pola były tak duże, że pomiar wprost tak słabego pola nie
dawał żadnych rezultatów. W celu odcięcia się zewnętrznego pola magne-
tycznego stały prąd cewki zmodulowano z częstotliwością 10 Hz. Następnie
sygnał w fazie, który w pobliżu rezonansu jest proporcjonalny do mierzonego
pola magnetycznego (patrz punkt 2.8) demodulowano na drugim wzmacnia-
czu fazoczułym. Stała całkowania pierwszego wzmacniacza fazoczułego była
ustawiona na 30 ms, a stała całkowania drugiego wzmacniacza fazoczułego
była ustawiona na 1000 ms.
Co kilka punktów pomiarowych dokonywano kalibracji układu. Zgodnie z

procedurą opisaną w punkcie 2.8 skanowano rezonans w funkcji częstotliwości
modulacji, następnie dopasowywano odpowiednią krzywą i znając amplitudę
i szerokość rezonansu wyznaczano stałą proporcjonalności w równaniu (2.66).
Zabieg ten pozwalał redukować wpływ niestabilności amplitudy światła la-
serowego, częstotliwości światła laserowego, temperatury komórki itp.
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Rysunek 3.31: Schemat układu do mapowania pola.
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Rysunek 3.32: Porównanie zmierzonej mapy pola z wynikami symulacji.

Na wykresach z rysunku 3.32 pokazano porównanie wyników pomiaru z
symulacjami pola. Widać, że rozbieżności są na poziomie 50 pT. Przyczyną
tych rozbieżności zarówno szumy w magnetometrze jak i tolerancja wykona-
nia i pozycjonowania cewek.
W chwili obecnej konstruowany jest drugi sensor. Złożenie dwóch czujników
pozwoli prowadzić pomiary różnicowe (tzw. tryb gradiometryczny), które da-
dzą możliwość uniezależnienia się od przestrzennie jednorodnych szumów ze-
wnętrznego pola magnetycznego. Rozwiązanie to powinno pozwolić znacząco
ograniczyć szumy w naszym układzie.
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3.5 Pomiar sygnału magnetycznego generowanego przez
ludzkie serce

3.5.1 Wstęp

Wadą układu z poprzedniego punktu jest fakt, że umożliwia on obserwację
tylko jednej harmonicznej z badanego sygnału (wzmacniacz fazoczuły wy-
łuskuje informację o amplitudzie i fazie tylko jednej harmonicznej). Chcąc
obserwować sygnały biofizyczne musimy rozszerzyć spektrum pomiarowe do
pewnego skończonego pasma. W przypadku ludzkiego serca widmo sygnału
rozciąga się od 0 Hz do około 40 Hz. Z kryterium Nyquista wynika, że sygnał
serca należy próbkować z częstotliwością większą niż 80 Hz. Dużym ułatwie-
niem jest fakt, że częstotliwość sieci energetycznej leży poza interesującym
nas spektrum.
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Rysunek 3.33: Schemat układu do pomiaru pól magnetycznych zmiennych w
czasie.

Na schemacie z rysunku 3.33 przedstawiono rozwiązanie pozwalające mie-
rzyć sygnały o dowolnym kształcie, których spektrum zawiera się w przedziale
⟨ 0 Hz,45 Hz⟩. Sygnał ze wzmacniacza fazoczułego trafia do wprost przetwor-
nika analogowo-cyfrowego. Dane pomiarowe są zbierane i przetwarzane przy
użyciu odpowiedniej aplikacji napisanej w programie LabV iew.
W najprostszym przypadku cewka umieszczona przy głowicy magneto-

metrycznej wytwarzała pole o przebiegu prostokątnym z wypełnieniem 20%,
o częstotliwości 5 Hz. Amplituda (peak−to−peak) sygnału wynosiła 100 pT.
W pierwszym eksperymencie analiza mierzonego sygnału sprowadzała się do
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uśrednienia dziesięciu jednosekundowych przebiegów. Wynik uśredniania po-
kazano na wykresie z rysunku 3.34.

Rysunek 3.34: Wykres przedstawia wynik pomiaru zmiennego w czasie pola
magnetycznego (przebieg prostokątny o wypełnieniu 20%). Przedstawiono
też teoretyczne pole, które generowała cewka (czerwona krzywa).

Na wykresie pokazano również teoretyczny kształt generowanego pola.
Widać, że otrzymany przebieg nie odtwarza ostrych krawędzi przebiegu pro-
stokątnego, ale tego można było się spodziewać bo widmo prostokąta zostało
obcięte do przedziału ⟨ 0 Hz,45 Hz⟩. Natomiast pomiar bardzo dobrze od-
tworzył częstotliwość, wypełnienie i amplitudę badanego sygnału. W tym
używano już cewek Helmholtza zintegrowanych z głowicą magnetometryczną
do generowania pola wiodącego.
Powyższym pomiarem zademonstrowano, że skonstruowana przez nas gło-

wica magnetometryczna nadaje się do pomiaru pól magnetycznych o widmie
z przedziału ⟨ 0 Hz,45 Hz⟩ i amplitudzie na poziomie 100 pT. Należy pod-
kreślić, że pomiar z rysunku 3.34 otrzymano dla pomiaru trwającego 10s.
Pomiar trwający półtorej minuty pozwoliłby jeszcze zmniejszyć poziom szu-
mów ponad trzykrotnie. Z publikacji innych grup ([25],[26],[27],[28],[29],[30])
wiadomo, że amplituda pola magnetycznego generowanego przez ludzkie ser-
ce jest na poziomie 100 pT. Ponadto, jak już wcześniej wspomniano spek-
trum sygnału serca zawiera się w przedziale ⟨ 0 Hz,45 Hz⟩. Stąd wniosek, że
skonstruowana przez nas głowica ma wystarczające parametry, aby zobaczyć
wyraźny sygnał magnetyczny ludzkiego serca.

3.5.2 Fizjologia i elektromagnetyczna aktywność serca

Ludzkie serce jest ciekawym układem fizycznym. Zbudowane jest z dwóch
komór i dwóch przedsionków. Krew z lewej komory, zawierająca dużą ilość
tlenu jest pompowana do tzw. dużego krążenia, które zasila komórki w tlen
i inne składniki. Następnie krew wraca do serca prawym przedsionkiem po
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czym jest wypompowywana przez prawą komorę do płuc gdzie zostaje na-
tleniona. W końcu wraca do serca lewym przedsionkiem i cykl się zamyka.
Oczywistym jest, że aby cały ten cykl prawidłowo funkcjonował to mecha-
niczna aktywność poszczególnych części przedsionków i komór musi być mię-
dzy sobą odpowiednio fazowo skorelowana. Celem niniejszego podpunktu jest
zarysowanie działania układu sterującego pracą serca.
Komórki mięśniowe w sercu (tzw. komórki kurczliwe) w przeciwieństwie

do komórek mięśni szkieletowych posiadają zdolność do aktywnego przewo-
dzenia pobudzeń elektrycznych (w opisanych dalej procesach bierze też udział
zwykła dyfuzja jonów i zwykłe przewodnictwo elektryczne jonów). Podobnie
jak w przypadku włókien nerwowych w komórkach kurczliwych istnieje ak-
tywny mechanizm transportu jonów (Na+,K+, Cl−, Ca2+ i inne) przez błonę
komórkową co pozwala utrzymywać stałą wartość potencjału transbłonowe-
go w spoczynku (jest to tzw. potencjał spoczynkowy), ale przede wszyst-
kim pozwala on odpowiednio reagować na pobudzenie elektryczne komórki.
W chwili pobudzenia komórki kurczliwej jony Na+ gwałtownie napływają
do jej wnętrza, co prowadzi do wzrostu potencjału transbłonowego o około
120 mV (tzw. potencjał czynnościowy). Proces ten nazywany jest depola-
ryzacją błony komórkowej. Następnie relatywnie długo trwa okres Plateau
(około 100 ms do 300 ms) w którym napięcie przezbłonowe utrzymuje się
na wysokim poziomie. W tym czasie komórka jest elektrycznie nasycona i
jest nie czuła na kolejne pobudzenia. Mechanizm ten ogranicza częstotliwość
drgania serca od góry. Po okresie plateau następuje gwałtowna repolaryzacja
błony (jony K+ wyrzucane są z wnętrza komórki) i jej potencjał wraca do
poziomu spoczynkowego. Z opisanym pobudzeniem wiąże się mechaniczny
skurcz komórek. Jak wcześniej zaznaczono ogromne znaczenie ma właściwa
synchronizacja skurczu odpowiednich części przedsionków i komór. Ponadto
przedsionki od komór oddzielone są tkanką łączną, która jest elektrycznym
izolatorem. Poza tym, że komórki kurczliwe mają zdolność przewodzenia po-
tencjału czynnościowego istnieje w sercu dodatkowych system generujący i
odpowiednio rozprowadzający potencjał czynnościowy po powierzchni ser-
ca (zbudowany z tzw. komórek rozrusznikowych). Na powierzchni prawego
przedsionka znajduje się tzw. węzeł zatokowo-przedsionkowy od którego roz-
poczyna się propagacja potencjału czynnościowego. Potencjał rozchodzi się
po przedsionkach i jednocześnie zaczyna być przewodzony przez komórki roz-
rusznikowe w stronę komór. W tym czasie następuje depolaryzacja przedsion-
ków, co manifestuje się w sygnale EKG jako załamek P - patrz ostatni wykres
z rysunku 3.36. Następnie pobudzenie kilkoma różnymi wiązkami dochodzi
do węzła przedsionkowo-komorowego. Sygnał od przedsionków do komór wę-
druje ponad 50 ms, w tym czasie następuje skurcz przedsionków. Po około
200 ms od początku całego cyklu następuje najsilniejsze elektryczne zjawi-
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sko w sercu jakim jest depolaryzacja komór. Objawia się ona silnym pikiem
QRS w sygnale EKG. Na sygnał ten nałożony jest sygnał pochodzący od
repolaryzacji przedsionków (głównie załamek Q). Sam skurcz komór poza
przewodzącymi komórkami kurczliwymi jest dodatkowo sterowany złożonym
systemem komórek rozrusznikowych pobudzanych w węźle przedsionkowo-
komorowym. W końcu po około 400 ms od początku całego cyklu następuje
repolaryzacja komór (widoczna jako załamek T), po której mięsień sercowy
pozostaje w spoczynku, aż do następnego cyklu. Czasami pojawia się jeszcze
załamek U, ale on nie jest związany z aktywnością komórek kurczliwych.
Bardzo ważnym z punktu widzenia pomiarów magnetycznej i elektrycz-

nej aktywności serca jest fakt, że praktycznie cały obserwowany sygnał (poza
załamkiem U) jest wywołany przez depolaryzację lub repolaryzację komórek
mięśniowych serca (jest wywołany przez aktywny i bierny przepływ jonów
przez błony komórek kurczliwych), co jest bezpośrednio związane z mecha-
niczna pracą serca. Zatem jeśli będziemy potrafili odtworzyć prądy płynące
w sercu wówczas będziemy mogli odtworzyć wiele informacji związanych z
fizjologią serca.
Sygnał EKG jest uśrednieniem przyczynków pochodzących z różnych czę-

ści komór i przedsionków. Istnieje wiele przypadków w których patofizjologia
serca nie manifestuje się jednoznacznie w sygnale EKG. Natomiast ludzkie
ciało jest całkowicie ’przeźroczyste’ dla pola magnetycznego o niskiej czę-
stotliwości, zatem przykładając czujnik pola magnetycznego niejako wprost
możemy podglądać płynące w sercu prądy. Dużym problemem przy megneto-
kardiografii jest fakt, że danemu rozkładowi pola magnetycznego odpowiada
nieskończenie wiele rozkładów prądów, które mogą to pole generować (tzw.
problem odwrotny nie jest jednoznaczny). Istnieje nadzieja, że jeśli do zma-
powanego sygnału magnetycznego (z odpowiednią rozdzielczością) dodamy
informacje o anatomii serca to problem odwrotny będzie się dało uściślić. Na
razie istnieją pewne uproszczone metody analizy sygnałów magnetokardio-
graficznych (literatura na ten temat jest bardzo uboga). Analiza sygnałów
EKG jest dobrze zbadana i jest dostępna obszerna literatura na ten temat
([32], [33]). Literatura na temat biofizyki, fizjologii i patofizjologii serca jest
bardzo bogata (np.:[31], [34], [35]).
Niezależnie od pomiaru elektromagnetycznej aktywności serca superczuła

magnetometria umożliwia również pośredni pomiar wypełnienia serca krwią
([31]). Własności diamagnetyczne krwi znacznie różnią się od własności dia-
magnetycznych tkanek. Po umieszczeniu serca w zewnętrznym polu magne-
tycznym można obserwować jak serce modyfikuje to pole. Ponadto podatność
magnetyczna mięśnia sercowego jest różna od podatności magnetycznej ota-
czających go tkanek, co też powoduje, że pracujące serce zaburza zewnętrzne
pole magnetyczne.
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3.5.3 Pomiar pola magnetycznego generowanego przez ludzkie
serce

Na rysunku 3.35 przedstawiono schemat układu pomiarowego do pomiaru
pola magnetycznego generowanego przez serce człowieka. Głowica magneto-
metryczna położona była wprost na klatce piersiowej badanego (dzięki przy-
łożeniu pola wiodącego wzdłuż osi magnetometru, w eksperymencie mierzona
była składowa normalna do klatki piersiowej). Ponadto do jego nadgarst-
ków i do lewej nogi podłączono elektrody mierzące sygnał elektryczny serca
(EKG). Mierzono różnicę potencjałów elektrycznych między nadgarstkami
(jest to tzw. pierwsze odprowadzenie Einthovena). Elektroda podłączona do
lewej nogi służyła jako elektroda referencyjna pozwalająca obniżyć poziom
szumów (bez tej elektrody układ również działał poprawnie). Sygnał EKG
był wykorzystywany jako sygnał odniesienia w późniejszej analizie sygnału
magnetycznego serca.

Laser diodowy
z zewnêtrznym
rezonatorem

Spektroskopia
saturacyjna

AOM

Wzmacniacz
fazoczu³y

Generator
funkcyjny

PC

G³owica
magnetometru

Podwójna cewka
generuj¹ca s³abe pola

magnetycznego

Wzmacniacz
EKG

Przetwornik
analogowo- cyfrowy

Œwiat³owód

Rysunek 3.35: Schemat układu do pomiaru pola magnetycznego generowa-
nego przez ludzkie serce.

Analiza mierzonego sygnału była nieco bardziej złożona niż ta opisana w
podpunkcie 3.5.1. Sygnał magnetyczny mierzono synchronicznie z EKG przez
100 s. Sygnał był zdominowany sygnałem sieci. Pierwszym krokiem w ana-
lizie sygnałów było wykonanie transformaty Fouriera, wyzerowania widma
dla częstości większych od 45 Hz i wykonanie odwrotnej transformaty Fo-
uriera. W kolejnym kroku algorytm analizujący sygnał wyznaczał położenie
załamków QRS w sygnale EKG. Program liczył numerycznie pochodną EKG
i w odpowiedni sposób ustalał próg wyzwalania (w obrębie załamka QRS po-
chodna EKG ma postać bardzo ostrego piku i jest łatwa do zidentyfikowania).
Znając położenia załamków QRS program fragmentował sygnał magnetyczny
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na odcinki o długości jednego cyklu serca (należy podkreślić, że u człowieka
występuje naturalna arytmia serca i nawet w spoczynku długość kolejnych
cykli serca może się znacząco różnić). W kolejnym kroku długość każdego
fragmentu była normowana do 400 punktów. W efekcie ze stusekundowego
skanu otrzymywano ponad 100 unormowanych czasowo przebiegów. Po ich
uśrednieniu otrzymano ostateczny wynik - patrz wykresy z rysunku 3.36.
Pierwszy wykres od lewej przedstawia wynik takiej analizy dla pomiaru, gdy
sensor leżał w pustym ekranie magnetycznym. Pozwoliło to ustalić poziom
szumów w naszym układzie (wyniósł on 10 pT, co pozwalało przypuszczać,
że sygnał magnetyczny serca o amplitudzie 100 pT powinien być wyraźnie
widoczny). W trakcie tego ’pustego’ pomiaru badany człowiek był podłą-
czony do EKG (co umożliwiało przeprowadzenie wcześniej opisanej analizy).
Duże znaczenie miał fakt, że siedział on blisko przedwzmacniacza detektora.
Zatem pomiar ten poza wyznaczeniem poziomu szumów dowodził również,
że w naszym układzie nie ma żadnych przecieków pomiędzy kanałem pomia-
rowym sygnału magnetycznego i elektrycznego. Kolejny wykres z rysunku
3.36 pokazuje wynik pomiaru, gdy głowica magnetometru leżała na klatce
piersiowej badanego człowieka (w pobliżu serca). Ostatni wykres pokazuje
referencyjny (unormowany do 400 punktów) sygnał EKG.

P Q

R

S

T

U

Szum nieskorelowany z EKG jest
na poziomie < 10pT

Rysunek 3.36: Pomiary przedstawiają kolejno: wynik pomiaru pola magne-
tycznego bez człowieka w ekranie (referencyjny pomiar poziomu szumu), wy-
nik pomiaru pola magnetycznego generowanego przez ludzkie serce, wyniki
pomiaru sygnału elektrycznego generowanego przez serce (sygnał synchroni-
zacyjny dla pomiaru pola magnetycznego).

Zarejestrowany sygnał magnetyczny, znacząco różni się od przebiegów pu-
blikowanych w literaturze (w spodziewanym sygnale dominujące powinny być
piki odpowiadające załamkowi QRS i T). Ponadto zmierzony sygnał ma dwa
razy większą amplitudę niż spodziewane 100 pT. Najprawdopodobniej przy-
czyną dodatkowych silnych maksimów w naszym sygnale był fakt, że sensor
leżał bezpośrednio na klatce piersiowej. W trakcie pracy serca drgał on cy-
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klicznie poruszając się w zewnętrznym polu magnetycznym. Oczywiście ruch
ten był skorelowany z sygnałem EKG i dlatego nie uśredniał się do zera tak
jak szum. Istnieje również podejrzenie, że opisany wcześniej diamagnetyzm
krwi wypełniającej serce mógł kontrybuować do badanego sygnału (zmiany
efektywnego diamagnetyzmu również są skorelowane z sygnałem EKG).

Q

R

S

T

Rysunek 3.37: Porównanie wyniku pomiaru pola magnetycznego i sygnału
elektrycznego.

Na wykresie 3.38 pokazano nałożenie sygnału EKG na sygnał magne-
tyczny. Widać, że zespołowi QRS w sygnale magnetycznym odpowiada pik
o wysokości około 100 pT. Ponadto widać, że załamkowi T odpowiada lekki
garb na bardzo wysokim piku w sygnale magnetycznym. Najprawdopodob-
niej te dwa elementy pochodzą od przepływu prądów jonowych w sercu.
Pozostałe wysokie piki to wyniki drgań detektora i ewentualnego sygnału
od efektywnego diamagnetyzmu serca. W chwili obecnej planowana jest kon-
strukcja mocująca nasz sensor niezależnie od badanego człowieka i niezależ-
nie od łóżka na którym on leży. Należy zaznaczyć, że mocowanie ekranów
magnetycznych jest zupełnie niezależne od konstrukcji łóżka. Zatem zwią-
zanie mocowania głowicy magnetometrycznej z ekranami powinno zupełnie
rozwiązać problem przenoszenia drgań z człowieka na sensor.
Przedstawiony w tym podpunkcie układ pozwala również na przestrzen-

ne mapowanie pola generowanego przez ludzkie serce. Zmierzono nawet taką
mapę, natomiast dopóki nie zostanie rozwiązany problem redukcji drgań ma-
pa ta nie będzie niosła interesującej nas informacji.
Na rysunku 3.38 pokazano fotografie zrobione w trakcie wykonywania

pomiaru.
Na rysunku 3.39 porównano wartość pola magnetycznego generowanego

przez różne obiekty. Porównanie to daje wyobrażenie o tym jak słabe są pola,
które próbujemy rejestrować i mapować.
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Rysunek 3.38: Fotografie wykonane w trakcie pomiaru pola magnetycznego
generowanego przez ludzkie serce.

1 000 000 000 000pT

Na powierzchni
malutkiego magnesu

neodymowego

Na powierzchni
Ziemi

34mm od powierzchni
cewek z poprzedniego

punktu (400pT)

Sygna³ od serca
cz³owieka na

powierzchni klatki
piersiowej

Poziom szumów w
naszym sensorze

(w jednosekundowym
pomiarze)

Rysunek 3.39: Porównanie wielkości pola magnetycznego wytwarzanego przez
różne źródła.

3.6 Obserwacja rezonansów wysokopolowych w warun-
kach nieekranownych

Dużym ograniczeniem wcześniej opisanych eksperymentów (z punktu widze-
nia potencjalnych aplikacji) jest fakt, że wymagają one dużego, bardzo kosz-
townego i niemobilnego ekranu magnetycznego. Bardzo kuszącym wydaje się
sprawdzenie możliwości pomiarowych tego układu w warunkach nieekrano-

9040441953(106)



ROZDZIAŁ 3. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 99

wanych.

Rysunek 3.40: Fotografia wykonana w trakcie pomiaru poza ekranem magne-
tycznym.

Na fotografii 3.40 widać układ pomiarowy służący do pomiaru pola ma-
gnetycznego w warunkach nieekranowanych. Na zielonej podstawce umiesz-
czona jest głowica magnetometru. Oś magnetometru nachylona jest tak, aby
zewnętrzne pole magnetyczne było do niej równoległe. Kierunek równoległy
został wybrany dlatego, żeby zmaksymalizować czułość magnetometru. Na
wykresach z rysunków 2.14 i 2.15 pokazano zależność amplitudy badanego sy-
gnału od orientacji sensora względem mierzonego pola dla układu pracujące-
go w trybie swobodnych oscylacji. Podobne charakterystyki można otrzymać
dla układu modulowaną amplitudowo wiązką pompująco-próbkującą.
Choć czułość opisywanego w poprzednich rozdziałach magnetometrów

jest bardzo wysoka, to wyprowadzenie go poza ekran magnetyczny może
spowodować znaczące zmniejszenie tej czułości. Istnieje kilka efektów, które
mogą to powodować.
Pierwszą przyczyną są dużo większe gradienty pola magnetycznego po-

za ekranem co prowadzi do poszerzenia obserwowanych rezonansów. Jednak
użyta w naszym sensorze komórka jest tak mała, że ten przyczynek daje
bardzo mały wkład do zmniejszenia czułości.
Kolejną przyczyną zmniejszenia czułości układu jest fakt, że pole magne-

tyczne Ziemi charakteryzuje się pewnym własnym szumem (tzw. geomagnetic
noise) na poziomie 0, 1 nT=100 pT (patrz [37]).
Jednak największy problem w warunkach nieekranowanych stanowi pole

magnetyczne o niskiej częstotliwości generowane przez inne urządzenia. Oczy-
wiście dominująca składowa tego pola spektralnie skupia się wokół 50 Hz.
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Należy również pamiętać, że ziemskie pole magnetyczne ma na tyle dużą
wartość, że rozszczepienie Zeemana przestaje być liniowe i zaczyna pojawiać
się potrójna struktura pików, co efektywnie prowadzi do zmiany kształtu i
poszerzenia obserwowanego rezonansu (patrz podpunkt 2.7.2).

Rysunek 3.41: Wykresy przedstawiają rezonanse obserwowane poza ekranem
magnetycznym. Na ostatnim wykresie pokazano przesunięcie rezonansu po
ustawieniu w odległości około 1m malutkiego magnesu neodymowego.

Na wykresach z rysunku 3.41 pokazano wyniki pomiarów. Wykres po
lewej stronie przedstawia zmierzony rezonans wysokopolowy. Częstotliwość
rezonansowa wynosi około 0, 682 MHz, co odpowiada polu magnetycznemu
0, 487 G. Szerokość obserwowanych rezonansów wynosiła około 300 Hz (przy
tej samej mocy wiązki laserowej w warunkach ekranowych szerokość rezo-
nansu wynosiła 200 Hz). Należy zaznaczyć, że skan przedstawiony na tym
wykresie był bardzo trudny do zaobserwowania (bardzo rzadko udawało się
taki zmierzyć). Na ogół w pomiarze otrzymywano rozmyty rezonans, taki
jak na środkowym wykresie z rysunku 3.41. Bardzo ważny jest fakt, że po-
miar ten odbywał się w sąsiedztwie maszyn produkujących silne zakłócenia
elektromagnetyczne (w pobliżu laboratorium znajduje się zespół warszta-
tów mechanicznych oraz inne laboratoria fizyczne). Istnieją co najmniej dwie
przyczyny rozmycia tego rezonansu. Po pierwsze jakaś maszyna mogła w
trakcie skanowania przez nas częstotliwości modulacji włączyć lub wyłączyć
jakiś obwód co spowodowało, że zmieniło się pole magnetyczne i dwukrot-
nie zobaczyliśmy podczas naszego skanu rezonans. Drugą przyczyną jest pole
magnetyczne o częstotliwości 50 Hz wytwarzane przez niemal wszystkie urzą-
dzenia. Jeśli amplituda tego pola jest dostatecznie duża to możemy zobaczyć
bardzo poszerzony lub nawet podwójny rezonans.
Opisane wyżej doświadczenie zostało powtórzone kilka tygodni później i

co ciekawe nie udało się ponownie zobaczyć pojedynczego wąskiego rezonan-
su. Obserwowany rezonans był zawsze złożony z dwóch rezonansów oddalo-
nych o ponad 1 kHz. Dla sprawdzenia hipotezy o tym, że to pole o częstotli-
wości 50 Hz jest odpowiedzialne za rozszczepienie tego rezonansu ustawiono

2641681096(108)



ROZDZIAŁ 3. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 101

stałą wartość częstotliwości modulacji w okolicach rezonansu i obserwowano
wartość sygnału w fazie. Rzeczywiście zarejestrowano bardzo silną składową
o częstotliwości 50 Hz. Należy podkreślić, że z punktu widzenia naszego ma-
gnetometru tak silne zakłócenie jest bardzo dużym problemem, ponieważ nie
tylko powoduje ono zwiększenie poziomu szumów (na częstotliwości 50 Hz),
ale z uwagi na swoją dużą amplitudę powoduje, że podczas pomiaru z ustalo-
ną częstotliwością modulacji układ wychodzi poza rezonans i tracimy całkiem
jakikolwiek sygnał magnetometryczny (metoda pomiaru opisana w punkcie
2.8 działa jeśli jesteśmy w pobliżu środka rezonansu).
Problemy z dużym szumem na częstotliwości 50 Hz obserwowały również

inne grupy badawcze. W jednej z grup problem ten wyeliminowano umiesz-
czając komórkę z atomami w bardzo grubej osłonie aluminiowej (szerokość
ścianki wynosiła 2 cale) - [5].
Istnieje pomysł na aktywną kompensację zewnętrznego pola magnetycz-

nego o częstotliwości 50 Hz. Jak opisano wcześniej skonstruowana przez nas
głowica magnetometryczna wyposażona jest w cewki Helmholtza. Można
zrobić sprzężenie zwrotne od wyjścia magnetometru do układu sterujące-
go prądem cewek. Przez wyjście magnetometru rozumiemy sygnał w fazie
ze wzmacniacza fazoczułego (tak jak opisano w punkcie 2.8). Prąd w cew-
kach powinien być ustawiany przez układ sprzężenia na taką wartość, aby
sygnał w fazie był możliwie blisko środka rezonansu (prąd w cewkach będzie
eliminował tylko małe zakłócenia, a nie całe zewnętrzne pole magnetyczne).
Oczywiście, aby taki układ mógł działać stała całkowania wzmacniacza fazo-
czułego musi być dużo mniejsza od 20 ms. Znając jak zmieniał się w czasie
prąd w cewkach, znając wartość sygnału w fazie ze wzmacniacza fazoczułego
oraz znając stałą w czasie wartość częstotliwości modulacji światła będzie
można odtworzyć mierzone pole magnetyczne. Przedstawiona metoda oczy-
wiście nie wyeliminuje dużych zakłóceń na częstotliwości 50 Hz, ale zapewni,
że podczas pomiaru cały czas jesteśmy w pobliżu środka rezonansu (przy
pomiarach pola wytworzonego przez ludzkie serce ten szum na 50 Hz nie jest
aż tak groźny, bo badany sygnał i tak jest spektralnie obcinany do 40 Hz).
Opisana w tym akapicie metoda nie została jeszcze w naszym laboratorium
przetestowana.
W celu potwierdzenia, że to co widzimy rzeczywiście jest naszym wy-

sokopolowym rezonansem przyłożono w odległości około 1 m bardzo mały
neodymowy magnes. Na ostatnim wykresie z rysunku 3.41 pokazano jak ob-
serwowany rezonans przesunął się po przyłożeniu tego magnesu (przesunięcie
3 kHz odpowiada polu 2, 1 mG).
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3.7 Rezonans parametryczny

W niniejszym punkcie zostanie opisana eksperymentalna realizacja obser-
wacji rezonansu parametrycznego w pompowanych optycznie parach ato-
mowych (mechanizm tego zjawiska został szczegółowo przedyskutowany w
punkcie 2.5). W podpunkcie 3.7.1 przedstawiono obserwację parametryczne-
go rezonansu zeropolowego, a w punkcie 3.7.2 obserwację parametrycznego
rezonansu wysokopolowego. Pomimo potencjalnych możliwości wysokopolo-
wy rezonans parametryczny nie został jeszcze wykorzystany w superczułej
magnetometrii.

3.7.1 Rezonans parametryczny zeropolowy

Na rysunku 3.42 pokazano schemat aparatury użytej do obserwacji zero-
polowego rezonansu parametrycznego. Wiązka światła laserowego nie jest
modulowana. Modulowane jest pole magnetyczne zgodnie z relacją

B(t) = BLcos(2πfBt). (3.19)

Amplitudę pola ustawiono na BL = 7, 1 mG. Częstotliwość modulacji pola
wynosiła fB = 19, 9 kHz. Dla tak dobranych parametrów kątowa amplituda
drgań alignmentu była nieco większa od tej z symulacji z rysunku 2.24.
Modulacja ta była realizowana za pomocą generatora funkcyjnego 1 (patrz
rysunek 3.42).
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Rysunek 3.42: Schemat układu eksperymentalnego.

Jak pokazano w części teoretycznej amplituda mierzonego sygnału nie
zależy rezonansowo od dobrania częstotliwości modulacji do amplitudy pola
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tylko od offsetu pola magnetycznego, tj. od zewnętrznego pola magnetyczne-
go, które chcemy zmierzyć. W celu sterowania offsetem do cewek pola ma-
gnetycznego dołączono dodatkowy generator (generator funkcyjny 2), który
wytwarzał trójkątny przebieg o bardzo małej częstotliwości (f = 50 mHz). W
chwili, gdy offset zmodulowanego pola magnetycznego równoważył zewnętrz-
ne pole magnetyczne wciekające do otwartego ekranu zgodnie z oczekiwania-
mi obserwowane było maksimum sygnału (środek rezonansu) - rysunek 3.43.

10,19s 9,81s

20,00s

Rysunek 3.43: Rezonans zeropolowy. Niebieska krzywa to sygnał w kwadra-
turze ze wzmacniacza fazoczułego. Czerwona krzywa to offset dodawany do
prądu cewek (jednostki arbitralne). Moc wiązki laserowej padająca na sprzę-
gacz światłowodowy wynosiła 420 µW, jednak wielkość ta nie jest miarodaj-
na ponieważ bardzo trudno stwierdzić w jakim stopniu w danym momencie
byliśmy sprzęgnięci do światłowodu.

1,05s

Rysunek 3.44: Rezonans zeropolowy w powiększeniu.

Jak wcześniej wspomniano okres trójkątnej modulacji offsetu wynosił 20 s.
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W tym czasie obserwowane były dwa rezonanse (trójkątny przebieg w ciągu
jednego okresu dwukrotnie przecina się z zerem). Odległość pomiędzy co
drugim pikiem wynosi oczywiście 20 s. Natomiast odległość danego piku od
sąsiada z lewej strony jest inna niż odległość tego piku od sąsiada z prawej
strony - patrz rysunek (3.43). Wynika to z faktu, że układ był umieszczony w
niezerowym zewnętrznym polu magnetycznym. Z różnicy tych czasów można
wyznaczyć wartość mierzonego pola magnetycznego.
Na rysunku 3.44 pokazano parametryczny rezonans zeropolowy w powięk-

szeniu. Szerokość rezonansu wyniosła 1, 05 s. Po przeliczeniu na jednostki
pola magnetycznego otrzymano ΓB = 50 µG (w jednostkach częstotliwości
precesji Γf = 70 Hz).

Poza rezonansem W rezonansie

Rysunek 3.45: Sygnał od rezonansu zeropolowego widziany wprost na oscy-
loskopie. Niebieska krzywa to napięcie proporcjonalne do prądu płynącego w
cewce. Żółta krzywa to sygnał obserwowany wprost na detektorze. Wykres
po lewej stronie przedstawia sytuację, gdy offset prądu w cewce był tak do-
brany, że układ był poza rezonansem, a wykres po prawej stronie przedstawia
sytuację rezonansową.

Na rysunku 3.45 pokazano sygnał z głowicy magnetometrycznej obserwo-
wany wprost na oscyloskopie. Rysunek z lewej strony pokazuje sygnał poza
rezonansem, a rysunek z prawej strony sygnał w rezonansie. Bardzo wyraźnie
widać zwiększenie amplitudy w rezonansie. Widać też wprost, że odpowiedź
w rezonansie jest przesunięta fazowo o 90o. Słaby sygnał poza rezonansem
widoczny na oscyloskopie nie pochodził od detektora - przenosił się od ge-
neratora do oscyloskopu niezależnie od całego układu optycznego (jest to
sygnał niezwiązany z badanym efektem fizycznym).
Pozornie opisany powyżej efekt może wydawać się tym samym co zwy-

kły rezonans zeropolowy (opisany w punkcie 2.4) obserwowany dla modulo-
wanego pola magnetycznego. Jednak przyglądając się dokładniej opisanemu
eksperymentowi i analizie teoretycznej z podpunktu 2.5.1 można zobaczyć,
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że oba efekty różnią się jakościowo. Na wykresie z rysunku 2.17 widać, że w
zwykłym rezonansie zeropolowym układ potrzebuje co najmniej kilku cykli
Larmora, aby ustalił się stan równowagi i wówczas można z amplitudy sy-
gnału wnioskować o wartości pola magnetycznego. Innymi słowy obserwacja
tego rezonansu pozwoli poprawnie zmierzyć pole magnetyczne jeśli jego czę-
stotliwość będzie odpowiednio niska. Ponadto obserwowany zmienny sygnał
będzie miał fazę zgodną z fazą modulacji pola magnetycznego. Co więcej jeśli
chcielibyśmy użyć zwykłego rezonansu zeropolowego do obserwacji zmienne-
go pola to jego amplituda będzie oczywiście ograniczona do szerokości tego
rezonansu.
W parametrycznym rezonansie zeropolowym sytuacja wygląda zupełnie

inaczej. Zmienne pole magnetyczne ma dużo większą częstotliwość od często-
tliwości precesji Larmora. Ponadto amplituda przykładanego pola może być
wielokrotnie większa od szerokości rezonansu. Układ odpowiada w fazie prze-
suniętej o 90o. Jeśli teraz dokładamy stałe pole magnetyczne, które chcemy
zmierzyć (o amplitudzie porównywalnej z szerokością rezonansu) to obserwu-
jemy, że amplituda sygnału jest maksymalna w zerowym zewnętrznym polu
i zgodnie z absorpcyjną krzywą Lorenza maleje dla większych pól (jak wcze-
śniej wspomniano szerokość tej krzywej jest równa odwrotności czasu życia
koherencji Zemmanowskich (w sytuacji bez poszerzenia mocą)).

3.7.2 Rezonans parametryczny wysokopolowy

Opisany w poprzednim podpunkcie efekt pozornie wydawał się podobny do
zwykłego rezonansu zeropolowego. Efekt opisany w tym podpunkcie jako-
ściowo zupełnie różni się od opisanych wcześniej w tej pracy efektów.

Na rysunku 3.46 pokazano schemat układu eksperymentalnego. W sole-
noidzie puszczany jest stały prąd wytwarzający pole magnetyczne o wartości
dużo większej (kilka rzędów wielkości) od szerokości rezonansu. Wartość tego
pola chcemy zmierzyć (oznaczamy ją symbolem δB). Dodatkowo puszczamy
też prąd wytwarzający zmienne pole o częstotliwości fB i amplitudzie BL.
Wartość BL nie jest krytyczna, ale sygnał jest maksymalny dla BL = δB. Jak
pokazano w podpunkcie 2.5.2 rezonans pojawi się gdy częstość modulacji f0
będzie równa podwójnej częstości Larmora wyliczonej dla mierzonego pola
δB.
Na wykresach z rysunku 3.47 pokazano parametryczny rezonans wysoko-

polowy (w fazie i w kwadraturze). Sygnał demodulowano na I harmonicznej.
Rysunek 3.48 pokazuje zależność amplitudy i szerokości parametrycznego
rezonansu wysokopolowego od mocy światła laserowego. Dla porównania po-
kazano też te same zależności dla rezonansu w układzie z modulowaną am-
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Rysunek 3.46: Schemat układu doświadczalnego

Rysunek 3.47: Parametryczny rezonans wysokopolowy. Wykres po lewej stro-
nie przedstawia sygnał w fazie, a wykres po prawej stronie przedstawia sygnał
w kwadraturze.

plitudą światła (tu sygnał był demodulowany na II harmonicznej).
Amplituda i stosunek sygnału do szumu jest gorszy dla wysokopolowego

rezonansu parametrycznego niż dla wysokopolowego rezonansu w układzie z
modulowaną amplitudą światła. Należy jednak pamiętać, że praktycznie ca-
ły układ doświadczalny przez wiele miesięcy był optymalizowany pod kątem
zwiększania jakości sygnału w układzie z modulowaną amplitudą światła.
Najprawdopodobniej parametry sygnału w układzie z wysokopolowym re-
zonansem parametrycznym można znacząco polepszyć. Ogromną zaletą tej
techniki jest fakt, że nie wymaga ona używania modulatora natężenia wiązki
laserowej.
Z powyższego opisu i z teoretycznej analizy z podpunktu 2.5.2 jasno wi-
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Rysunek 3.48: Zależność amplitudy i szerokości rezonansu od mocy lasera.
Porównanie wyników dla parametrycznego rezonansu wysokopolowego i dla
rezonansu wysokopolowego z modulowaną amplitudą światła.

dać, że opisany tu efekt jest zupełnie inny jakościowo niż sygnał nieliniowej
magnetorotacji obserwowany w słabym stałym polu magnetycznym (tu śred-
nie całkowite pole magnetyczne i mierzone pole magnetyczne może być kilka
rzędów większe od szerokości rezonansu). Jest on również istotnie różny od
rezonansowych zjawisk obserwowanych w układzie z modulowaną amplitudą
wiązki laserowej. W parametrycznym rezonansie wysokopolowym dynami-
ka układu jest zupełnie inna niż w pozostałych realizacjach magnetometrii
optycznej. Niezwykle ciekawa jest czasowa ewolucja układu. Jak pokazano
w podpunkcie 2.5.2 obracający się alignment w trakcie pojedynczego cyklu
precesji zmienia swoją prędkość kątową. Niemal zatrzymuje się w pozycji, w
której pompowanie optyczne jest bardzo wydajne, a następnie bardzo szybko
przekręca się przez obszar w którym wiązka pompująca jest źródłem relak-
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sacji.

3.8 Podsumowanie

W niniejszym rozdziale zaprezentowano eksperymenty wykorzystujące wła-
sności ośrodków z koherencjami kwantowymi. Pokazano, że w odpowiedniej
konfiguracji eksperymentalnej parametry takich ośrodków są niezwykle czułe
na pole magnetyczne. Własność tę wykorzystano w konstrukcji superczułej
głowicy magnetometrycznej.
W pierwszych dwóch punktach zreferowano wyniki eksperymentów, któ-

rych celem było zbadanie własności rezonansów wysokopolowych w układzie z
modulowaną amplitudą wiązki pompująco-próbkującej pod kątem aplikowa-
nia ich w magnetometrii atomowej. Porównano, dobrze zbadany już wcześniej
tryb z pojedynczym przejściem wiązki laserowej przez ośrodek z trybem w
którym wiązka była odbijana za komórką i dwukrotnie przez nią przechodziła.
Pokazano, że amplituda oscylacji rotacji magnetooptycznej jest trzykrotnie
większa w trybie odbiciowym. Ponadto opracowano metodę w której bardzo
uproszczono układ do pomiaru skręcenia płaszczyzny polaryzacji w trybie
odbiciowym. Kluczowym rozwiązaniem z punktu widzenia maksymalizowa-
nia stosunku sygnału do szumu było zastosowanie płytki ćwierćfalowej, która
realizowała wstępne odkrzyżowanie płaszczyzny polaryzacji.
W oparciu o wyniki tych pomiarów skonstruowano małą, kompaktową,

przenośną głowicę magnetometryczną. Pokazano, że czułość tej głowicy wy-
nosi 3, 84 · 10−12 Tcm3/2√

Hz
. W następnych krokach wykonano szereg testów w

których prezentowano możliwości pomiarowe tego aparatu. Wykonano mapę
pola magnetycznego z rozdzielczością przestrzenną lepszą od 1 cm3. Ponadto
pokazano, że głowica ta może zostać wykorzystana do pomiarów zmiennego
pola magnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 40 Hz. Zmierzono sygnał ma-
gnetyczny generowany przez ludzkie serce w warunkach częściowo ekranowa-
nych. W końcu zademonstrowano, że nieliniowe rezonanse magnetooptyczne
są również obserwowane w warunkach zupełnie nieekranowanych.
Niezależnie od badań czysto aplikacyjnych badano również podstawowe

własności ośrodków z koherencjami kwantowymi. Pokazano eksperymentalnie
(bazując na obliczeniach z punktu 2.5), że przykładając do układu zewnętrz-
ne zmienne pole magnetyczne można bardzo skutecznie wyeliminować relak-
sację pochodzącą od oddziaływania układu z wiązką pompująco-próbkującą.
Efekt ten uzyskano nawet dla pól wielokrotnie większych od szerokości obser-
wowanych rezonansów. Efekt ten jakościowo jest czymś zupełnie innym niż
kompensacja zewnętrznych pól (wartość średnia przykładanego zmiennego
pola zawsze wynosiła zero).

2627661871(116)



ROZDZIAŁ 3. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 109

Po przeanalizowaniu przedstawionych w tej pracy wyników doświadczal-
nych widać wiele możliwych dróg dalszego rozwoju tych eksperymentów. Ist-
nieją ogromne możliwości aplikacyjne przedstawionych tu technik magne-
tometrycznych. Przez to, że parametry skonstruowanego przez nas sensora
już teraz prawie pokrywają się z parametrami wymaganymi do pomiaru po-
la magnetycznego generowanego przez ludzkie serce istnieje duża szansa, że
technika ta zostanie wykorzystana w diagnostyce kardiologicznej. Z punktu
widzenia możliwości aplikacyjnych ogromne znaczenie mają pierwsze pomia-
ry wykonane w warunkach nieekranowanych.
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