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Wst¦p

Praca ta ma na celu prezentacj¦ metod manipulacji stanem kwantowym o±rodka ato-
mowego poprzez oddziaªywanie ze spójnym ±wiatªem, dostrojonym blisko przej±cia re-
zonansowego tego o±rodka. Rozwa»ane s¡ nieliniowe efekty w o±rodkach takich jak pary
metali alkalicznych rubidu. Poprzez zjawisko nieliniowe w optyce rozumie si¦ zjawisko,
które jest wynikiem mody�kacji optycznych wªasno±ci o±rodka, gdy ten oddziaªuje ze
±wiatªem. Polaryzacja o±rodka jest wtedy nieliniowo zale»na od pola elektromagnetycz-
nego. Dla atomów rubidu cz¦sto±ci rezonansowe s¡ z zakresu widzialnego a ich nieliniowe
podatno±ci elektryczne s¡ du»e. Ponadto rubid jest jednym z lepiej poznanych pierwiast-
ków, a jego wªa±ciwo±ci zostaªy skatalogowane i s¡ dost¦pne na przykªad w kompilacji
Daniela A. Stecka [1].

Wielko±ci¡ badan¡ eksperymentalnie byªo skr¦cenie pªaszczyzny polaryzacji spola-
ryzowanego liniowo ±wiatªa przechodz¡cego przez o±rodek, przy amplitudowej modulacji
±wiatªa (Amplitude Modulated Optical Rotation, w skrócie: eksperyment AMOR). Skr¦ce-
nie pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa jest wynikiem oddziaªywania silnej wi¡zki laserowej
z o±rodkiem atomowym w obecno±ci pola magnetycznego. W o±rodku powstaj¡ wtedy
koherencje, nazywane tak»e spójno±ciami. Poprzez ten termin rozumiana jest zale»no±¢
fazowa pomi¦dzy poziomami energetycznymi w atomach. Przy opisie ukªadu atomowego
za pomoc¡ macierzy g¦sto±ci (temat ten rozwini¦to w dodatku A do pracy) koherencj¦
mo»na zde�niowa¢ w równowa»ny sposób jako niediagonalny element macierzy g¦sto±ci.
W zale»no±ci od mocy u»ytej wi¡zki laserowej mo»liwa jest kreacja spójno±ci o ró»nym
stopniu nieliniowo±ci (zale»no±ci od nat¦»enia/mocy pola elektromagnetycznego). Tema-
tyk¡ tego eksperymentu, w ró»nych wariantach, na przykªad z modulacj¡ cz¦sto±ci wi¡zki
laserowej (FM NMOR), zajmowano si¦ ju» od wielu lat w ró»nych o±rodkach [2], [3], [4],
[5]. Eksperyment AMOR byª równie» szczegóªowo analizowany pod k¡tem bardzo dokªad-
nego pomiaru pól magnetycznych, do którego wystarczaj¡ce jest wytworzenie spójno±ci
o najni»szym stopniu nieliniowo±ci [6]. Jednak w niniejszej pracy poªo»ono nacisk na
obserwacj¦ zjawisk zwi¡zanych z in»ynieri¡ stanów kwantowych. W eksperymencie z mo-
dulowan¡ wi¡zk¡ ±wiatªa mo»liwa jest selektywna kreacja koherencji wy»szych rz¦dów
nieliniowo±ci i analiza parametrów otrzymywanych sygnaªów magnetorotacji dla ka»dej
z takich koherencji. Kluczowym poj¦ciem potrzebnym do analizy generowanych spójno-
±ci jest multipolowy moment polaryzacyjny, za pomoc¡ którego mo»na okre±li¢ stopie«
nieliniowo±ci, czyli wytworzon¡ (za pomoc¡ ±wiatªa) polowo±¢. Caªkowit¡ polaryzacj¦
o±rodka mo»na rozªo»y¢ na skªadowe proporcjonalne do odpowiedniej pot¦gi pola elek-
trycznego ±wiatªa oraz odpowiedni moment polaryzacyjny. W przypadku magnetometrii
wykorzystywany jest sygnaª pochodz¡cy od kwadrupolowego momentu polaryzacyjnego
wytworzonego w próbce atomowej. Ukªad eksperymentalny u»yty w tej pracy pozwala
na wytworzenie dwóch kolejnych parzystych momentów: heksadekapolowego oraz hek-
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sakontatetrapolowego. Bardzo wa»na jest szczegóªowa charakterystyka ka»dego z nich,
poniewa» w przyszªo±ci planowana jest dalsza rozbudowa ukªadu eksperymentalnego pod
k¡tem mo»liwo±ci przesyªania informacji kwantowej.

Kolejnym wa»nym zagadnieniem poruszanym w pracy jest pomiar zale»no±ci ampli-
tudy sygnaªu magnetorotacji od nat¦»enia wi¡zki ±wietlnej kreuj¡cej i próbkuj¡cej po-
szczególne momenty polaryzacyjne (pomiar stopnia nieliniowo±ci). Przeprowadzone w ra-
mach niniejszej pracy pomiary nie daªy jednoznacznego wyniku. Uzyskane wyniki oraz
ich interpretacja mog¡ okaza¢ si¦ jednak przydatne do zrozumienia i rozwi¡zania pro-
blemu, którego przyczyny le»¡ by¢ mo»e w sposobie pomiaru, czy w niewystarczaj¡cej
dokªadno±ci aparatury.

Podstawowym ukªadem pomiarowym byª istniej¡cy ju» ukªad eksperymentalny AMOR,
w którym zastosowano dwie wi¡zki laserowe: jedn¡ peªni¡c¡ rol¦ wi¡zki pompuj¡cej, wy-
muszaj¡cej nieliniow¡ odpowied¹ o±rodka, drug¡ próbkuj¡c¡, która sªu»y jako �detektor�
wytworzonej nieliniowo±ci. Do peªnej diagnostyki ukªadu eksperymentalnego doª¡czono
pomiary nieliniowego koherencyjnego efektu Faradaya wytwarzanego w kon�guracji jed-
nowi¡zkowej (w takim ukªadzie wi¡zka peªni obydwie, wy»ej wymienione funkcje naraz)
oraz pomiary zaniku sygnaªu magnetorotacji po wzbudzeniu impulsem ±wietlnym, które
w ka»dym przypadku zdaj¡ si¦ potwierdza¢ wnioski wyci¡gni¦te na podstawie odpowiedzi
nieliniowego o±rodka badanego w ukªadzie dwuwi¡zkowym.
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Rozdziaª 1

Klasy�kacja efektów

magnetooptycznych

1.1 Liniowy efekt Faradaya

Liniowy efekt Faradaya byª pierwszym opisanym efektem magnetooptycznym. W 1846
roku Michael Faraday zaobserwowaª skr¦cenie pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa spolaryzo-
wanego liniowo, przechodz¡cego przez o±rodek w polu magnetycznym, równolegªym do
kierunku propagacji wi¡zki ±wietlnej [7]. Wedªug Faradaya k¡t skr¦cenia zale»aª liniowo od
nat¦»enia przyªo»onego pola magnetycznego oraz od u»ytego w eksperymencie materiaªu.

W roku 1898 odkryto, »e zale»no±¢ k¡ta skr¦cenia od siªy pola magnetycznego jest
funkcj¡ odstrojenia od rezonansu o ksztaªcie dyspersyjnym. Do takich wniosków doszli
Domenico Macaluso oraz Orso Mario Corbino, gdy badali widmo absorpcyjne w gazach
[8]. Szeroko±ci poªówkowe takiego sygnaªu s¡ znacznie mniejsze ni» dla materiaªów bada-
nych przez Michaela Faradaya, dlatego te» ksztaªt funkcji byª mo»liwy do zaobserwowania
w polu magnetycznym rz¦du 0, 1�1 T , czyli 1�10 kG1. Efekt ten jest nazywany liniowym,
poniewa» k¡t skr¦cenia nie zale»y od nat¦»enia wi¡zki ±wietlnej propaguj¡cej si¦ przez
materiaª. Rotacja pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa spowodowana jest dwójªomno±ci¡ ma-
teriaªu wyindukowan¡ dla polaryzacji koªowych w obecno±ci pola magnetycznego. Okazuje
si¦, »e to zjawisko mo»na wytªumaczy¢ na podstawie efektu Zeemana2. Normalny efekt
Zeemana (który zachodzi gdy wypadkowy spin elektronów w atomie ~S = 0) mo»na wy-
ja±ni¢ opieraj¡c si¦ na modelu klasycznym (jak w [9]). W tym modelu elektron traktuje
si¦ jak oscylator liniowy, którego ruch wokóª j¡dra atomowego mo»na rozªo»y¢ na skªa-
dowe: oscyluj¡c¡ równolegle do pola magnetycznego oraz ruch prawoskr¦tny i lewoskr¦tny
po okr¦gu w pªaszczy¹nie prostopadªej do pola magnetycznego. Zarówno normalny jak i
anomalny (gdy ~S 6= 0) efekt Zeemana mo»na wyja±ni¢ stosuj¡c opis kwantowy.

1.1.1 Kwantowy opis efektu Zeemana

Opis kwantowy zjawiska Zeemana sprowadza si¦ do rozwa»enia modelu wektorowego
przedstawiaj¡cego precesj¦ caªkowitego momentu p¦du ~J oraz odpowiadaj¡cemu mu mo-

11 G= 10−4 T- formaln¡ jednostk¡ ukªadu SI jest tesla, jednak w pracy dla wygody u»yto gaussów.
2Z uwzgl¦dnieniem w atomie sprz¦»enia LS, które jest poprawnym przybli»eniem oddziaªywania po-

mi¦dzy elektronami w lekkich atomach [10].
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mentu magnetycznego ~µ w staªym polu magnetycznym ~B (na Rys. 1.1 rozwa»ono schemat
precesji w przypadku normalnego zjawiska Zeemana). Energia potencjalna oddziaªywa-

Rysunek 1.1: Precesja momentu p¦du i momentu magnetycznego wokóª kierunku pola
magnetycznego. Przypadek normalnego zjawiska Zeemana.

nia magnetycznego momentu dipolowego z polem magnetycznym o nat¦»eniu ~B wynosi
(kierunek pola magnetycznego jest wyró»niony, wi¦c mo»na wybra¢ jego orientacj¦ na
przykªad wzdªu» osi z):

V = −~µ · ~B = −µzBz, (1.1)

~µ jest tutaj dipolowym momentem magnetycznym wyindukowanym przez ruch koªowy
elektronu i jest jednoznacznie powi¡zany z wypadkowymmomentem p¦du3 ~µ = − ge

2m0

~J, (m0-
masa spoczynkowa elektronu, e- ªadunek elementarny, g- czynnik Landégo).

Zgodnie z postulatem mechaniki kwantowej oraz rozwi¡zaniem równania Schrödingera
dla atomu wodoru, warto±ci rzutu momentu magnetycznego na o± z s¡ dyskretne: m =
−J,−J + 1, . . . , J , wi¦c ostatecznie mo»na zapisa¢, »e:

V = gmµBBz, (1.2)

µB = e
2m0

~ jest magnetonem Bohra, czyli momentem magnetycznym wytworzonym przez
elektron o momencie p¦du równym ~. Czynnik Landégo jest wspóªczynnikiem proporcjo-
nalno±ci pomi¦dzy momentem magnetycznym atomu a jego momentem p¦du. W przy-
padku uwzgl¦dnienia jedynie orbitalnego momentu p¦du czynnik ten jest równy jedno±ci.
Bior¡c pod uwag¦ reguªy wyboru dla przej±¢ optycznych ∆m = 0,±1, w analizie widma
atomu w polu magnetycznym otrzymuje si¦ wtedy trzy linie spektralne, oddalone od
siebie o równe odlegªo±ci ∆E = µBBz.

Sytuacja staje si¦ bardziej skomplikowana kiedy czynnik g jest ró»ny od jedno±ci.
Dzieje si¦ tak w przypadku anomalnego zjawiska Zeemana, gdy stany, pomi¦dzy którymi
zachodzi przej±cie, posiadaj¡ wypadkowy spin (czynnik Landégo dla spinu elektronowego
gs ≈ 2). Wypadkowy moment magnetyczny dla tych stanów nie jest wtedy równolegªy
do ~J oraz posiadaj¡ one ró»ne czynniki Landégo. Prowadzi to do ró»nego rozszczepienia
poziomów stanu podstawowego i wzbudzonego, a tak»e pojawienia si¦ wi¦kszej liczby linii
widmowych.

3J , wypadkowy elektronowy moment p¦du, pochodz¡cy ze sprz¦»enia spin-orbita jest caªkowitym
wypadkowym momentem p¦du atomu, gdy moment p¦du j¡dra I = 0
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1.1.2 Dwójªomno±¢ i dichroizm

Istnienie efektów dichroizmu i dwójªomno±ci jest mo»liwe tylko wtedy, gdy w atomie
wyst¦puj¡ podpoziomy zeemanowskie, czyli gdy wypadkowy moment p¦du J jest nieze-
rowy przynajmniej dla jednego z poziomów: podstawowego lub wzbudzonego. Najprostsza
kon�guracja to taka, gdy jeden z poziomów jest niezdegenerowany. Ukªad, dla którego
J = 0 w stanie podstawowym nazywany jest V, za± ukªad Λ, przedstawiony na Rys 1.3 to
taki gdy w stanie wzbudzonym J = 0. Obserwacja ±wiatªa spolaryzowanego liniowo prze-
chodz¡cego przez o±rodek w polu magnetycznym wzdªu» osi z (schemat przykªadowego
ukªadu eksperymentalnego pokazano na Rysunku 1.2) sprowadza si¦ do rozªo»enia wek-
tora ±wietlnego na skªadowe: koªow¡ prawo i lewoskr¦tn¡ σ+, σ−, które sprz¦gaj¡ poziomy
atomowe, tak jak pokazano to na Rys. 1.3.

Rysunek 1.2: Schemat ukªadu do badania skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa w
o±rodku dwójªomnym/dichroicznym. Bez o±rodka ukªad skrzy»owanych pod k¡tem 90o

polaryzatorów nie powinien przepuszcza¢ ±wiatªa. W wyniku rotacji pªaszczyzny polary-
zacji ±wiatªa sygnaª na detektorze b¦dzie zminimalizowany tylko wtedy, gdy obróci si¦
drugi polaryzator dokªadnie o k¡t skr¦cenia polaryzacji ±wiatªa wychodz¡cego z komórki
z o±rodkiem.

Rysunek 1.3: Schemat podpoziomów energetycznych sprz¦ganych w oddziaªywaniu ze
±wiatªem.

Oddziaªywanie atomu ze ±wiatªem opisa¢ mo»na stosuj¡c kwantowy model tªumionego
oscylatora harmonicznego. Kluczow¡ wielko±ci¡ jest zespolony wspóªczynnik zaªamania η
skªadaj¡cy si¦ z cz¦±ci rzeczywistej, opisuj¡cej zaªamanie w o±rodku oraz cz¦±ci urojonej
odpowiedzialnej za absorpcj¦. Jak wida¢ na Rys. 1.4 i 1.5, wielko±ci te b¦d¡ zale»aªy od od-
strojenia wi¡zki ±wietlnej od rezonansu. W przypadku gdy brak jest pola magnetycznego,
krzywe dyspersyjne/absorpcyjne dla podpoziomów m = ±1 pokrywaj¡ si¦. Jednak gdy w
niezerowym polu magnetycznym podpoziomy te maj¡ ró»ne energie, dochodzi do rozsu-
ni¦cia tych krzywych w funkcji odstrojenia energetycznego δΩ = δE

~ = E−Elaser

~ (E ozna-
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cza odst¦p energetyczny pomi¦dzy stanem podstawowym a stanem wzbudzonym Elaser-
energi¦ ±wiatªa wzbudzaj¡cego), a wi¦c zachodzi zjawisko dwójªomno±ci/dichroizmu.

Rysunek 1.4: Wspóªczynnik zaªamania dla dwóch przej±¢ optycznych sprz¦ganych przez
polaryzacje koªowe prawo i lewoskr¦tn¡ (oznaczone ró»nymi kolorami) w polu magnetycz-
nym rz¦du G. Na osi odci¦tych zaznaczono odstrojenie unormowane do wspóªczynnika
tªumienia γ.

Rysunek 1.5: Wspóªczynnik absorpcji dla dwóch przej±¢ optycznych sprz¦ganych przez
polaryzacje koªowe prawo i lewoskr¦tn¡ (oznaczone ró»nymi kolorami) w polu magnetycz-
nym rz¦du G. Na osi odci¦tych zaznaczono odstrojenie unormowane do wspóªczynnika
tªumienia γ.

W omawianym przykªadzie obserwuje si¦ k¡t skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji φ,
który zale»y od ró»nicy wspóªczynników zaªamania n+, n−, dªugo±ci fali λ oraz drogi
optycznej d, jak¡ wi¡zka ±wiatªa przebywa w dwójªomnym materiale:

φ =
2πd

λ
(n+ − n−). (1.3)

Dla ustalonego odstrojenia wzgl¦dne przesuni¦cie pomi¦dzy funkcjami wspóªczynników
zaªamania zale»y liniowo od pola magnetycznego, gdy» to ono determinuje odst¦p ener-
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getyczny pomi¦dzy podpoziomami zeemanowskimi (w przypadku sªabych pól, czyli gdy
efekt Zeemana jest efektem liniowym). Ponadto, tak dªugo jak wi¡zka kreuj¡ca nielinio-
wo±¢ ma maªe nat¦»enie, nie wyst¦puje »adna zale»no±¢ sygnaªu magnetorotacji od na-
t¦»enia ±wiatªa przechodz¡cego przez o±rodek, a szeroko±¢ póªówkowa sygnaªu w funkcji
przemiatania pola magnetycznego dla par atomowych, w których efekt Dopplera rozszerza
linie spektralne jest rz¦du kilkuset gaussów.

1.2 Nieliniowy efekt Faradaya

1.2.1 Nieliniowy populacyjny efekt Faradaya

Gdy z atomami oddziaªuje silna wi¡zka ±wiatªa, ró»nica w ±rednim obsadzeniu stanu
podstawowego i wzbudzonego jest na skutek nasycenia bliska zeru. Jednak, poniewa»
atomy charakteryzuj¡ si¦ gaussowskim rozkªadem pr¦dko±ci (w kierunku propagacji wi¡zki
laserowej), w przypadku monochromatycznej wi¡zki jedynie pewna wybrana klasa ato-
mów o odpowiedniej pr¦dko±ci do±wiadcza wzbudzenia rezonansowego. W szczególno-
±ci, je»eli cz¦sto±¢ ±wiatªa laserowego jest dostrojona dokªadnie do przej±cia atomowego
(ωlaser = ω0) zostan¡ wzbudzone atomy praktycznie nie poruszaj¡ce si¦ w kierunku rów-
nolegªym do wektora falowego wi¡zki propaguj¡cej si¦ w próbce atomowej. Je»eli teraz
do tak przygotowanego ukªadu wprowadzi si¦ wi¡zk¦ próbkuj¡c¡ dwójªomno±¢ oraz pole
magnetyczne (ukªad jak w liniowym efekcie Faradaya) rozszczepiaj¡ce zdegenerowane
podpoziomy magnetyczne, to w sygnale transmisji przez próbk¦ zaobserwuje si¦:

(a) ró»nic¦ spowodowan¡ zmody�kowaniem (nasyceniem) obsadzenia poziomów energe-
tycznych w atomie (Rys. 1.6),

(b) dwójªomno±¢ zwi¡zan¡ z ró»nym odstrojeniem od rezonansu dla ka»dego z podpozio-
mów Zeemana , która prowadzi do skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa próbku-
j¡cego (Rys. 1.7).

Wykres skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa jest analogiczny jak dla przypadku ró»-
nicy funkcji pokazanych na Rys. 1.4. Nachylenie sygnaªu tªa magnetorotacji na Rysunku
1.7 zaznaczone jest zielon¡ przerywan¡ lini¡. Sygnaª wynikowy skªada si¦ z naªo»onych
na siebie dwóch krzywych dyspersyjnych: jednej o szeroko±ci dopplerowskiej oraz dru-
giej znacznie w¦»szej z odwrotnym znakiem. Amplituda sygnaªu jest zale»na liniowo do
nat¦»enia wi¡zki ±wietlnej odpowiedzialnej za powstanie tego typu nieliniowo±ci (pom-
puj¡cej, zmieniaj¡cej rozkªad obsadzenia poziomów energetycznych). Jego szeroko±¢ ma
bezpo±redni zwi¡zek z szeroko±ci¡ spektraln¡ u»ytego lasera (zazwyczaj stosuje si¦ ten
sam laser zarówno do pompowania jak i próbkowania pary atomowej). Dla laserów wy-
soce monochromatycznych szeroko±¢ ta b¦dzie zwi¡zana z szeroko±ci¡ jednorodn¡ linii
stanu wzbudzonego γ (rz¦du MHz). Je±li eksperyment b¦dzie wykonywany dla ustalonej
cz¦sto±ci ωlaser, a zmienia¢ si¦ b¦dzie pole magnetyczne ~B (jako »e manipulacja odstroje-
niem daje sygnaª analogiczny do sygnaªu w przypadku przemiatania ~B), b¦d¡ to warto±ci
rz¦du 1�10 G [12].
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Rysunek 1.6: Liczba atomów w stanie podstawowym, o okre±lonej klasie pr¦dko±ci, w
kierunku równolegªym do wektora falowego ±wiatªa k. Przypadek odstrojenia od przej-
±cia optycznego (ωlaser 6= ω0). Szeroki ksztaªt gaussowski przedstawia pro�l dopplerowski,
a zmiany wywoªane selekcj¡ pr¦dko±ci przez monochromatyczn¡ wi¡zk¦ laserow¡ s¡ wi-
doczne jako w¡skie minimum.

Rysunek 1.7: K¡t skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji w funkcji odstrojenia lasera od przej-
±cia optycznego dla obszaru zaznaczonego na poprzednim wykresie ( Rys. 1.6) w polu
magnetycznym rz¦du G.
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1.2.2 Nieliniowy koherencyjny efekt Faradaya

W niniejszej pracy najbardziej istotne s¡ efekty zwi¡zane ze zjawiskiem koherencji
(zale»no±ci fazowej) pomi¦dzy poszczególnymi stanami atomowymi. Bezpo±rednio w od-
dziaªywaniu z koªowo spolaryzowanym ±wiatªem mo»na wytworzy¢ spójno±ci optyczne,
czyli koherencje pomi¦dzy stanem wzbudzonym a podstawowym atomu. Za pomoc¡ ±wia-
tªa o polaryzacji liniowej (superpozycji fal spolaryzowanych koªowo) istnieje jednak mo»-
liwo±¢ kreacji spójnej relacji fazowej pomi¦dzy podpoziomami zeemanowskimi jednego
stanu: wzbudzonego lub podstawowego, ró»ni¡cych si¦ magnetyczn¡ liczb¡ kwantow¡ o
2, 4, 6, itd. Diagnoza stanu próbki atomowej opiera si¦ na okre±leniu które podpoziomy
zeemanowskie zostaªy ze sob¡ koherentnie �zwi¡zane�. Przeprowadzi¢ j¡ mo»na badaj¡c
stan polaryzacji ±wiatªa transmitowanego przez materiaª próbkowany, w szczególno±ci
k¡t skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji, korzystaj¡c z zale»no±ci dwójªomno±ci od induko-
wanej koherencji. Krytyczna jest tutaj obecno±¢ pola magnetycznego, które pozwala na
rozró»nienie energetyczne ka»dego z podpoziomów Zeemana oraz wprowadza dynamik¦
obrotu w próbce atomowej. Szczególnym przypadkiem diagnostyki jest eksperyment w
kon�guracji analogicznej jak w liniowym efekcie Faradaya. Widoczna jest wtedy w¡ska
struktura rz¦du µG, w¦»sza od szeroko±ci jednorodnej obserwowanej w przypadku mecha-
nizmu opisanego w poprzednim paragra�e (1.2.1). Efekt ten nazywany jest nieliniowym
koherencyjnym efektem Faradaya (NMOR) poniewa» jest zale»ny od mocy ±wiatªa doko-
nuj¡cego zmian w o±rodku atomowym.

Szeroko±¢ sygnaªu zwi¡zana jest relaksacj¡ i dekoherencj¡ spójno±ci zeemanowskich,
które dla atomów rubidu osi¡gaj¡ czasy rz¦du sekundy. Tak w¡ski sygnaª jest bardzo przy-
datny do precyzyjnych pomiarów magnetometrycznych, jednak zacz¦to równie» zwraca¢
uwag¦ na jego rol¦ w in»ynierii stanów kwantowych. W odpowiedniej kon�guracji ekspery-
mentalnej istnieje mo»liwo±¢ selektywnej obserwacji przyczynków koherencyjnych pocho-
dz¡cych od ró»nych kombinacji podpoziomów zeemanowskich. W szczególno±ci powstaª
eksperyment z nieliniowym koherencyjnym efektem Faradaya w polach magnetycznych,
dla których rozszczepienie podpoziomów magnetycznych przestaje zale»e¢ liniowo od na-
t¦»e« tych pól (nieliniowy efekt Zeemana- patrz: [9]). Wtedy pojedynczy sygnaª magneto-
rotacji rozdziela si¦ (w domenie cz¦sto±ci lub pola magnetycznego) na kilka rozró»nialnych
sygnaªów (liczba w zale»no±ci od typu koherencji oraz caªkowitego momentu p¦du stanu
podstawowego atomu), dla których mo»na przeprowadzi¢ jednoznaczn¡ identy�kacj¦ ich
pochodzenia [13]. Dlaczego tak si¦ dzieje zostanie omówione bardziej szczegóªowo para-
gra�e 1.3.2, dotycz¡cym selektywnego wytwarzania koherencji.

Wytwarzanie koherencji Zeemana.

Koherencj¡ Zeemana nazywane jest sprz¦»enie (oddziaªywanie) pomi¦dzy podpozio-
mami magnetycznymi jednego, zdegenerowanego w przypadku braku pola magnetycz-
nego, poziomu atomowego. Najprostszy model atomu, dla którego mo»na wytworzy¢ spój-
no±¢ zeemanowsk¡ za pomoc¡ ±wiatªa liniowo spolaryzowanego i dla którego zachodzi nie-
liniowy efekt Faradaya to taki, gdzie w stanie podstawowym caªkowity moment p¦du wy-
nosi J = 1, a wi¦c w obecno±ci pola magnetycznego rozszczepia si¦ on na trzy podpoziomy.
W stanie wzbudzonym istnieje natomiast tylko jeden, niezdegenerowany poziom, J ′ = 0.
Taki model przedstawiono na Rys. 1.3 (strona 3). Wspomniano ju», »e spójne ±wiatªo lase-
rowe o polaryzacji liniowej mo»na rozªo»y¢ na dwie polaryzacje koªowe, dla których reguªy
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wyboru pozwalaj¡ na przej±cia do stanu wzbudzonego gdy ∆m = ±1. Sprz¦gaj¡ one ze
sob¡ podpoziomy zeemanowskie w ten sposób, »e mo»na je rozªo»y¢ w nowej bazie, gdzie
|+〉 = 1√

2
(|J = 1,m = 1〉+ |J = 1,m = −1〉), |−〉 = 1√

2
(|J = 1,m = 1〉−|J = 1,m = −1〉

(Rys. 1.8).

Rysunek 1.8: Sprz¦»one poziomy energetyczne- superpozycje stanów |J = 1,m = 1〉,
|J = 1,m = −1〉. Powstawanie stanu ciemnego. Czerwona strzaªka oznacza sprz¦»enie
dipolowe od pola EM.

Je±li wyliczy si¦ amplitud¦ prawdopodobie«stwa przej±cia ze stanu |−〉 do stanu wzbu-
dzonego oka»e si¦, »e jest ona równa 0. Obliczenia sprowadzaj¡ si¦ do znalezienia odpo-
wiednich wspóªczynników Clebscha-Gordana. W oddziaªywaniu ze sprz¦gaj¡cym polem
elektromagnetycznym reprezentowanym przez operator momentu dipolowego d̂ rzeczona
amplituda prawdopodobie«stwa wynosi (zgodnie z twierdzeniem Wignera-Eckarta przed-
stawionym i wyja±nionym na przykªad w [10]):

P|−〉→|00〉 = 〈J ′ = 0,m′ = 0|d̂|−〉 =
1√
2
〈J ′ = 0||d||J = 1〉(C00

111−1 − C00
1−111) = 0, (1.4)

gdy» C00
111−1 = C00

1−111 = 1√
3
.

CJ ′m′
jMJm jest odpowiednim wspóªczynnikiem Clebscha-Gordana dla stanu ko«cowego J ′,m′

zªo»onego ze stanu fotonu, nios¡cego moment p¦du j = 1, spolaryzowanego koªowo σ±,
czyli maj¡cego moment magnetycznyM = ±1, w oddziaªywaniu ze stanem podstawowym
J = 1, m = ∓1. Element 〈J ′||d||J〉 jest liczb¡ niezale»n¡ od M ani od m czy m′.

Taki wynik oznacza, »e po wytworzeniu stanu |−〉 nie oddziaªuje on dalej ze ±wiatªem.
Jest tak zwanym ciemnym stanem [11]. Tak wi¦c po pewnym czasie wszystkie elektrony
zostan¡ przeniesione do stanów, które nie mog¡ zosta¢ powtórnie wzbudzone, czyli do
stanów |J = 1,m = 0〉, |−〉. Ostatni wspomniany stan jest koherentn¡ superpozycj¡
stanów |J = 1,m = 1〉 i |J = 1,m = −1〉.

W wyniku omówionych wy»ej efektów o±rodek staje si¦ dichroiczny oraz dwójªomny.
Nale»y zwróci¢ uwag¦ na wªa±ciwo±ci absorpcyjne tak przygotowanego o±rodka. Je±li
wprowadzi si¦ teraz do ukªadu ±wiatªo próbkuj¡ce, które b¦dzie spolaryzowane liniowo,
lecz nie w tym samym kierunku co ±wiatªo pompuj¡ce o±rodek do wytworzonego stanu
ciemnego, to mo»na je rozªo»y¢ w bazie polaryzacji liniowych prostopadªych do siebie (π
i σx, σy). Polaryzacja σx (umownie jest to równie» polaryzacja ±wiatªa pompuj¡cego) nie
mo»e zosta¢ ju» zaabsorbowana. Polaryzacja σy z kolei mo»e,poniewa» ma inn¡ repre-
zentacj¦ w bazie polaryzacji koªowych (tak¡, »e stan |+〉 jest dla niej stanem ciemnym).
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Polaryzacja π jest absorbowana w ka»dym przypadku poniewa» sprz¦ga bezpo±rednio
poziom |J = 1,m = 0〉 z poziomem |J ′ = 0,m′ = 0〉. Fale elektromagnetyczne s¡ fa-
lami poprzecznymi wi¦c polaryzacji π nie obserwuje si¦ w eksperymentach w kon�guracji
Faradaya.

Inna warto±¢ wspóªczynników absorpcji dla liniowych skªadowych ±wiatªa równie»
prowadzi do skr¦cania pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa padaj¡cego na atomy o strukturze
energetycznej analizowanej w tym najprostszym przypadku. W przypadku gdy wspóª-
czynniki absorpcji ró»ni¡ si¦, nie chodzi ju» o zale»no±¢ fazow¡ pomi¦dzy skªadowymi
wektora ±wietlnego. Wspóªczynnik absorpcji determinuje amplitud¦ ±wiatªa przechodz¡-
cego przez próbk¦ atomow¡. Gdy fala ±wietlna pada na o±rodek o wyró»nionych kierun-
kach absorpcji, amplituda wypadkowa jest sum¡ wektorow¡ amplitud dla tych dwóch
kierunków (Rys. 1.9). Taki sam efekt mo»na otrzyma¢ bez wytwarzania nieliniowo±ci w
o±rodku, na przykªad wstawiaj¡c w wi¡zk¦ spolaryzowan¡ anizotropiczn¡ pªytk¦ kwar-
cow¡.

Rysunek 1.9: Przej±cie ±wiatªa spolaryzowanego (reprezentowanego przez niebiesk¡
strzaªk¦) przez o±rodek dichroiczny. W o±rodku polaryzacj¦ rozkªada si¦ na dwie skªadowe
wzdªu» osi symetrii o±rodka. Wspóªczynnik absorpcji a1 jest wi¦kszy ni» a2. Wyj±ciowy
sygnaª (strzaªka czerwona) ma mniejsz¡ amplitud¦ i polaryzacj¦ skr¦con¡ w stosunku do
sygnaªu na wej±ciu.

Do tej pory rozwa»ano stany stacjonarne atomów. Jednak pole magnetyczne dziaªaj¡ce
na o±rodek atomowy nie tylko prowadzi do rozszczepienia zdegenerowanych podpoziomów
Zeemana. Uporz¡dkowanie spinowe wytworzone przez ±wiatªo o odpowiedniej polaryzacji
zaczyna precesowa¢ wokóª kierunku pola magnetycznego z cz¦sto±ci¡ Larmora, propor-
cjonaln¡ do przyªo»onego pola magnetycznego. W efekcie sygnaª magnetorotacji zmienia
si¦ z tak¡ sam¡ cz¦sto±ci¡. Jego dokªadny ksztaªt zostanie przeanalizowany na podstawie
gra�cznej interpretacji spolaryzowanego stanu atomowego.

Ilustracja koherentnego stanu atomowego

Peªn¡ charakterystyk¦ koherentnego stanu atomowego mo»na uzyska¢ mi¦dzy innymi
poprzez podanie jego macierzy g¦sto±ci. Wi¦cej na ten temat mo»na przeczyta¢ w dodatku
A. Do geometrycznej analizy dowolnego wytworzonego stanu kwantowego niezmiernie
przydatny okazuje si¦ rozkªad macierzy g¦sto±ci tego stanu na momenty polaryzacyjne,
nazywane tak»e momentami multipolowymi lub multipolami n.p. [10]:

ρ =
2J∑
k=0

q=k∑
q=−k

ρkqT (k)
q . (1.5)
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Gªówn¡ zalet¡ tego rozkªadu jest to, »e ka»da z takich skªadowych polaryzacyjnych (to
znaczy ρkqT (k)

q ) wykazuje symetri¦ rotacyjn¡, dzi¦ki proporcjonalno±ci do odpowiedniego
nieredukowalnego operatora tensorowego T (k)

q (wi¦cej informacji o nieredukowalnych ope-
ratorach tensorowych jest zawartych w dodatku B). Ponadto rozkªad na tensorowe mo-
menty multipolowe jest konieczny dla poprawnego opisania efektów relaksacyjnych. Mo-
mentem polaryzacyjnym macierzy g¦sto±ci nazywa si¦ wspóªczynnik ρkq. Aby znale¹¢
wspóªczynniki rozkªadu, to znaczy momenty polaryzacyjne ρkq nale»y korzystaj¡c z wa-
runku normalizacyjnego naªo»onego na nieredukowalne operatory tensorowe:

Tr(T (k)
q T

(k′)†
q′ ) = δkk′δqq′ , (1.6)

obliczy¢ ±lad iloczynu macierzy g¦sto±ci i odpowiedniego tensora przy wspóªczynniku.

Tr(ρT
(k′)†
q′ ) =

∑
kq

ρkqTr(T
(k)
q T

(k′)†
q′ ) =

∑
kq

ρkqδkk′δqq′ = ρk
′q′ .

Wzory (1.7) i (1.8) przedstawiaj¡ zwi¡zki momentów polaryzacyjnych oraz elementów ma-
cierzy g¦sto±ci. Znaj¡c momenty polaryzacyjne zawsze mo»na odtworzy¢ macierz g¦sto±ci
i na odwrót.

ρkq =
∑
mm′

ρmm′(T (k)
q )mm′ , (1.7)

ρmm′ =
∑
kq

ρkq(T (k)
q )mm′ . (1.8)

Tak jak w przypadku elektrostatycznych momentów multipolowych ich rz¡d oznacza
si¦ jako 2k, gdzie k jest stopniem tensora. Nazwy momentów dla stanów z caªkowitym
momentem p¦du z uwzgl¦dnieniem spinu j¡drowego F = 3 zawarte s¡ w tabeli poni-
»ej. Parzyste momenty polaryzacyjne a» do momentu heksakontatetrapolowego mo»na
wytworzy¢ i rejestrowa¢ w odpowiednio przygotowanym eksperymencie nieliniowej ma-
gnetorotacji.

Tabela 1.1: Nazwy pocz¡tkowych momentów polaryzacyjnych.

element stopie« (k) 2k nazwa
ρ0 0 1 monopol
ρ1 1 2 dipol
ρ2 2 4 kwadrupol
ρ3 3 8 oktupol
ρ4 4 16 heksadekapol
ρ5 5 32 triakontapol
ρ6 6 64 heksakontatetrapol

Wa»ne wªa±ciwo±ci momentów polaryzacyjnych wynikaj¡ z reguªy wyboru m dla nie-
redukowalnych operatorów tensorowych [15]:

m′ 6= q +m⇒ 〈α′, j′m′|T (k)
q |α, jm〉 = 0. (1.9)
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Je±li wi¦c q = 0 ⇒ m′ = m, jedynie populacje- diagonalne elementy macierzy g¦sto±ci
maj¡ wkªad do momentu polaryzacyjnego (polaryzacja podªu»na). Gdy natomiast istniej¡
momenty polaryzacyjne z q 6= 0, w rozkªadzie macierzy g¦sto±ci ρ, odpowiadaj¡ one ko-
herencjom pomi¦dzy podpoziomami zeemanowskimi (ukªad jest spolaryzowany poprzecz-
nie), reprezentowane przez niediagonalne elementy ρ pomi¦dzy tymi podpoziomami.

Rozkªad macierzy g¦sto±ci na momenty polaryzacyjne jest kluczowy dla zrozumienia
symetrii rozkªadu momentu p¦du w próbce atomowej. Ka»dy moment ρkq jest propor-
cjonalny do harmoniki sferycznej Y q

k . Harmoniki wykazuj¡ k-krotn¡ symetri¦ wzgl¦dem
obrotu wokóª wyró»nionej osi. Pozwala to na diagnostyk¦ stanu kwantowego poddanego
precesji Larmora.

Do wizualizacji momentów polaryzacyjnych stosuje si¦ zazwyczaj funkcje powierzch-
niowego rozkªadu amplitudy prawdopodobie«stwa4 lub Wignera. Trójwymiarowy wykres
sferyczny ró»nych funkcji Wignera zaprezentowano poni»ej na Rys. 1.10 w zestawieniu z
cz¦±ciej stosowan¡ metod¡ wizualizacji powierzchni amplitudy prawdopodobie«stwa wi-
docznej na Rys. 1.11. Wida¢, »e ró»nica w wygl¡dzie funkcji wi¡»e si¦ z ró»nic¡ we wspóª-
czynnikach przy harmonikach sferycznych. Najwa»niejszy wniosek to obecno±¢ dwukrot-
nej symetrii w strukturze kwadrupolowej, czterokrotnej symetrii w strukturze heksade-
kapolowej oraz sze±ciokrotnej symetrii w strukturze heksakontatetrapolowej. Porównanie
obydwu metod wizualizacji przedstawiono w skrócie w dodatku C.

Rysunek 1.10: Sferyczne funkcje Wignera dla atomowej próbki z koherencj¡ kolejno ∆m =
2, ∆m = 4, ∆m = 6.

Rysunek 1.11: Powierzchniowy rozkªad amplitudy prawdopodobie«stwa dla atomowej
próbki z koherencj¡ kolejno ∆m = 2, ∆m = 4, ∆m = 6.

4K¡towy rozkªad amplitudy prawdopodobie«stwa znalezienia ukªadu w stanie o okre±lonym ukierun-
kowaniu momentu p¦du.
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Ewolucja czasowa spolaryzowanej próbki atomowej w polu magnetycznym

W obecno±ci pola magnetycznego stan atomowy o anizotropii w kierunku prostopa-
dªym do osi kwantyzacji daje wkªad do sygnaªu nieliniowej magnetorotacji pochodzenia
koherencyjnego. Przebieg sygnaªu mo»na odtworzy¢ na podstawie jako±ciowej analizy
sekwencji czasowych rotuj¡cego uporz¡dkowania. Kiedy dochodzi do obrotu próbki ato-
mowej w przestrzeni pod wpªywem pola magnetycznego, mo»na przeprowadzi¢ analiz¦
zaistniaªej sytuacji w ukªadzie odniesienia, w którym to pªaszczyzna polaryzacji ±wiatªa
wej±ciowego rotuje a ukªad atomowy spoczywa. Na Rysunku 1.12 przedstawiono jaka
jest polaryzacja oraz nat¦»enie wi¡zki ±wiatªa przechodz¡cej przez próbk¦ atomow¡, a
tak»e jak zmienia si¦ wzgl¦dna pªaszczyzna polaryzacji ±wiatªa, rozumiana jako k¡t po-
mi¦dzy pªaszczyzn¡ polaryzacji wej±ciowej (zmiennej w czasie) a pªaszczyzn¡ polaryzacji
wyj±ciowej, która jest staªa. Za ka»dym razem, gdy rozwa»a si¦ ko«cowy stan polaryzacji
±wiatªa nale»y rozªo»y¢ polaryzacj¦ wej±ciow¡ w bazie próbki atomowej. Z tej krótkiej ana-
lizy mo»na wywnioskowa¢, »e okres powtarzalno±ci sygnaªu magnetorotacji (rozumianego
jako sygnaª skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa w funkcji czasu) jest dwukrotnie
mniejszy ni» okres precesji Larmora. W tym czasie k¡t skr¦cenia odchyla si¦ do pew-
nej maksymalnej warto±ci w dwóch kierunkach przechodz¡c przez zero tak jak wahadªo.
Równie» nat¦»enie sygnaªu jest funkcj¡ sinusoidaln¡ (Rys. 1.13).

Kluczowe dla zrozumienia tej schematycznej analizy jest zauwa»enie ±cisªej relacji
pomi¦dzy przestrzennym rozkªadem kwaziprawdopodobie«stwa (w przypadku sferycznej
reprezentacji funkcji Wignera) otrzymania konkretnego stanu atomowego a wspóªczynni-
kiem absorpcji o±rodka, wynikaj¡cej z reguª wyboru dla przej±¢ optycznych. W najprost-
szym przypadku efektu NMOR ma si¦ do czynienia z polaryzacj¡ kwadrupolow¡, dla
której funkcja Wignera zostaªa zaprezentowana na Rys. 1.10. Dla dalszego uproszczenia
mo»na rozwa»y¢ sytuacj¦ w bazie polaryzacji liniowych, gdzie o± kwantyzacji pokrywa
si¦ z osi¡ polaryzacji liniowej z prostopadªej do kierunku propagacji wi¡zki ±wiatªa x
(zgodnie z Rys. 1.10). W tym ukªadzie odniesienia nie ma mowy o koherencjach, jedy-
nie o napompowaniu optycznym stanów o magnetycznej liczbie kwantowej m = ±1. Po
ustaleniu stanu stacjonarnego dalsza absorpcja ±wiatªa, które wytworzyªo tak napompo-
wany stan, nie jest mo»liwa. Mo»e jednak zosta¢ zaabsorbowane ±wiatªo o polaryzacji w
kierunku y.
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Rysunek 1.12: �wiatªo o obracaj¡cej si¦ pªaszczy¹nie polaryzacji przechodz¡ce przez na-
pompowan¡ próbk¦ atomów. Analiza sygnaªu magnetorotacji w kolejnych sekwencjach
czasowych. Polaryzacja wej±ciowa i wyj±ciowa zde�niowane s¡ tak jak na Rysunku 1.9 ze
strony 9.

Rysunek 1.13: Sygnaª skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa (kolor niebieski) i nat¦-
»enia (kolor czerwony) w funkcji okresu Larmora TL dla wi¡zki próbkuj¡cej o nat¦»eniu
I0 przechodz¡cej przez spolaryzowane atomy b¦d¡cych w polu magnetycznym.
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1.3 Nieliniowy koherencyjny efekt Faradaya w ekspe-

rymencie z modulowan¡ wi¡zk¡ ±wiatªa

1.3.1 NMOR w silnych polach magnetycznych

W poprzednim paragra�e rozwa»ano sytuacj¦, w której nie brano pod uwag¦ relaksa-
cji wytworzonego przez ±wiatªo uporz¡dkowania. Zawsze jednak mo»na zaªo»y¢, »e staªa
relaksacyjna Γ, która jest mniejsza ni» specjalnie do niej dobrana cz¦sto±¢ precesji Lar-
mora. Dla grupy atomów spolaryzowanej w pewnej konkretnej chwili polaryzacja b¦dzie
precesowa¢ dopóki oddziaªuje z polem magnetycznym. Pod wpªywem dziaªaj¡cej ci¡gle
wi¡zki ±wietlnej w ka»dym momencie mog¡ zosta¢ wytworzone nowe stany uporz¡dko-
wane, które tak samo zaczynaj¡ si¦ obraca¢, jednak posiadaj¡ inn¡ faz¦ w stosunku do
wcze±niej napompowanej grupy atomów. W efekcie dochodzi do rozmycia w czasie takiego
uporz¡dkowania i efekt skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa jest znikomy. Tak wi¦c
dla precesji z cz¦sto±ci¡ wi¦ksz¡ ni» Γ k¡t magnetorotacji d¡»y do zera.

Nale»y zastanowi¢ si¦ co si¦ stanie je±li staªa relaksacji b¦dzie porównywalna do cz¦-
sto±ci precesji w polu magnetycznym. Sygnaª NMOR osi¡gnie wtedy swoje maksimum,
gdy» ka»da frakcja uporz¡dkowanych atomów relaksuje do stanu podstawowego po mniej
wi¦cej jednym obrocie Larmora. Sygnaª skr¦cenia w funkcji pola magnetycznego ma wi¦c
ksztaªt dyspersyjny o szeroko±ci poªówkowej odpowiadaj¡cej staªej relaksacji atomu, co w
praktyce oznacza wielko±ci rz¦du kilku µG. Jest to tak zwany efekt Hanlego [14]. Zakres
pola magnetycznego próbkowanego w ten sposób funkcj¡ obrotu pªaszczyzny polaryza-
cji ±wiatªa jest niewielki. Ten, tak zwany sygnaª zeropolowy przechodzi przez zero pola
magnetycznego oraz maleje niemal do zera w granicy du»ych pól magnetycznych.

Mo»na jednak modulowa¢ jeden z parametrów ±wiatªa pompuj¡cego: amplitud¦ b¡d¹
jego cz¦sto±¢. Sygnaª magnetorotacji pojawia si¦ wtedy na cz¦sto±ci rezonansowej prób-
kowania. O rezonansie mówi si¦ gdy cz¦sto±¢ modulacji ±wiatªa pompuj¡cego jest równa
cz¦sto±ci powtarzalno±ci sygnaªu magnetorotacji (podwojona cz¦sto±¢ Larmora 2fL dla
momentu kwadrupolowego). Tak wyra¹ny sygnaª powstaje nawet w relatywnie du»ych
polach magnetycznych, poniewa» atomy przygotowane przez ±wiatªo zmodulowane z po-
dwojon¡ cz¦sto±ci¡ Larmora s¡ zgodne w fazie. Ka»da kolejna grupa atomów zostaje
przygotowana w momencie, w którym poprzednia obróciªa si¦ o 180o, czyli znalazªa si¦
w �punkcie wyj±cia�. Ma to zwi¡zek z opisan¡ wcze±niej symetri¡ obrotow¡ momentów
magnetycznych.

1.3.2 Selektywne wytwarzanie koherencji

Wysokopolowym koherencyjnym nieliniowym efektem Faradaya nazywa si¦ efekt nieli-
niowej koherencyjnej magnetorotacji uzyskany przy pompowaniu wi¡zk¡ modulowan¡, na
przykªad amplitudowo. Sygnaª taki wykazuje rezonansowy wzrost, gdy pole magnetyczne
jest niezerowe. Wysokopolowy NMOR w dziedzinie magnetometrii pozwala na dokªadny
pomiar pól magnetycznych. Szczególnie wa»n¡ wªa±ciwo±ci¡ eksperymentu z modulowan¡
wi¡zk¡ ±wiatªa jest mo»liwo±¢ selektywnej kreacji koherencji. Ró»ne koherencje mog¡ by¢
bowiem wytwarzane w zale»no±ci od tego na jakiej cz¦sto±ci modulowane jest ±wiatªo.
Rezonans sygnaªu magnetorotacji przypada na k-tej wielokrotno±ci cz¦sto±ci Larmora,
gdzie k oznacza stopie« koherencji (patrz: Tabela 1.) i jest zwi¡zany ze zªo»ono±ci¡ prze-
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strzennej reprezentacji kwaziprawdopodobie«stwa danej koherencji. Dzieje si¦ tak, gdy»
jest to cz¦sto±¢ rezonansowa, która pozwala na wytworzenie w próbce atomów polaryzacji
zgodnych w fazie w ka»dym momencie jej ewolucji w polu magnetycznym. Na przykªad,
maj¡c do czynienia ze struktur¡ heksadekapolow¡ modulowan¡ amplitudowo na cz¦sto±ci
Ωmod = 4ωL, ka»da nowa frakcja spolaryzowanych atomów jest porz¡dkowana, gdy frak-
cja spolaryzowana w poprzednim momencie (tzn gdy nat¦»enie ±wiatªa osi¡gn¦ªo swoje
maksimum) obróci si¦ o 90o. Ka»da modulacja na innej cz¦sto±ci prowadzi do stopniowego
�rozmycia si¦� uporz¡dkowania.

Koherencje zeemanowskie o ∆m nieparzystym nie pojawiaj¡ si¦ ze wzgl¦du na charak-
ter oddziaªywania fotonu z materiaªem atomowym. Gdy rozwa»y si¦ wzbudzenie atomu
b¦d¡cego w stanie podstawowym F = 2 o magnetycznej liczbie kwantowej m = −2, fo-
ton przekazuje atomowi moment p¦du l = 1, co jest równowa»ne ze wzbudzeniem atomu,
który zmienia tak»e magnetyczn¡ liczb¦ kwantow¡ o ∆m = 1 (Rys. 1.14, cz¦±¢ 1). Aby
powstaªa koherencja ∆m = 2, atom musi przej±¢ do stanu podstawowego z magnetyczn¡
liczb¡ kwantow¡ m = 0. Dlatego bezpo±rednio mog¡ powsta¢ jedynie koherencje kwa-
drupolowe (Rys. 1.14, cz¦±¢ 2). Aby powstaªa koherencja wy»szego rz¦du potrzebny jest
kolejny foton, który mo»e sprz¡c optycznie kolejny podpoziom wzbudzony (Rys.1.14, cz¦±¢
3) i doprowadzi¢ do po±redniej zale»no±ci fazowej pomi¦dzy stanami m = 2 i m = −2
(Rys. 1.14, cz¦±¢ 4).

Rysunek 1.14: Mechanizm powstawania koherencji heksadekapolowej. Czerwone linie
symbolizuj¡ koherencje optyczne, niebieskie ªuki- zeemanowskie.

Powy»sze rozumowanie prowadzi do spodziewanej charakterystyki uzyskanego sygnaªu
przy zmianie cz¦sto±ci modulacji wi¡zki pompuj¡cej ukªad atomowy. Na ka»dej parzy-
stej wielokrotno±ci oczekiwany jest sygnaª magnetorotacji o szeroko±ci poªówkowej kilku
Hz. Sygnaª NMOR pochodz¡cy od momentu kwadrupolowego powinien mie¢ najwi¦k-
sz¡ amplitud¦, gdy» tylko ten sygnaª jest bezpo±rednim efektem oddziaªywania atomu
z pojedynczym fotonem. Kolejnym argumentem, by¢ mo»e pozwalaj¡cym zapostulowa¢
konkretne zale»no±ci pomi¦dzy wielko±ciami amplitud poszczególnych sygnaªów, jest ana-
liza kreowanych koherencji widoczna na Rys. 1.15. Na tym schemacie pokazano struktur¦
poziomów energetycznych branych pod uwag¦ gdy laser pompuj¡cy jest dostrojony do
linii D1 rubidu 85 pomi¦dzy przej±ciami F = 3 → F ′ = 2. Wida¢, »e liczba koherent-
nych sprz¦»e« ka»dego rz¦du mog¡cych powsta¢ w stanie podstawowym jest ograniczona
i pozostaje w ±cisªym stosunku do sprz¦»e« pozostaªych rz¦dów.

W eksperymencie AMOR opisywanym w pracy brak mo»liwo±ci rozdzielenia przyczyn-
ków sygnaªu magnetorotacji pochodz¡cego od poszczególnych koherencji charakteryzuj¡-
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cych si¦ t¡ sam¡ warto±ci¡ ∆m. , na przykªad kwadrupolowej pomi¦dzy podpoziomami
m = −3 i m = −1, m = −2 i m = 0, m = −1 i m = 1, m = 0 i m = 2, oraz
m = 1 i m = 3. Jednak, jak zauwa»ono na pocz¡tku tego podrozdziaªu, w silnym polu
magnetycznym rozszczepienie podpoziomów Zeemana jest ju» zale»ne kwadratowo od na-
t¦»enia pola i jest mo»liwe rozdzielenie koherencji kwadrupolowych pomi¦dzy poziomami
m = −3 i m = −1, czy m = −2 i m = 0, heksadekapolowych mi¦dzy m = −2 i m = 2,
czy m = −1 i m = 3 etc. Jest to bardzo wa»na konkluzja dla planowanych w najbli»szej
przyszªo±ci eksperymentów wykorzystuj¡cych koherencje zeemanowskie jako potencjalne
jednostki informacji kwantowej.

Rysunek 1.15: Koherencje powstaj¡ce dla linii D1 rubidu 85. Przej±cie F = 3→ F ′ = 2.
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Rozdziaª 2

Eksperyment AMOR

2.1 Opis ukªadu atomowego

Najwa»niejszym elementem ukªadu eksperymentalnego, o±rodkiem w którym zaj±¢
mog¡ wszystkie procesy omawiane w rozdziale pierwszym pracy, jest komórka z izotopem
rubidu 85 w stanie gazowym. Badaj¡c transmisj¦ ±wiatªa przez komórk¦ z tym pierwiast-
kiem wida¢ dwie szerokie linie, tak jak zaznaczono to kolorem granatowym na Rysunku
2.1. Poszerzenie dopplerowskie nie pozwala na zaobserwowanie struktury nadsubtelnej.
W trakcie pomiarów najcz¦±ciej stabilizowano laser na cz¦sto±ci bliskiej rezonansowi za-
znaczonemu kolorem czerwonym.

Rysunek 2.1: Wspóªczynnik absorpcji ±wiatªa przy przej±ciu dipolowym mi¦dzy pozio-
mami struktury subtelnej 5S 1

2
→ 5P 1

2
(linia D1, 795 nm izotopu rubidu 85) w temperatu-

rze 20◦ C. Kolory na cz¦±ci lewej Rysunku odpowiadaj¡ kolorom strzaªek oznaczaj¡cych
przej±cia na drabinie energetycznej po prawej stronie. W tek±cie podpoziomy stanu wzbu-
dzonego oznaczane s¡ jako F ′. �ródªo:[16].

2.2 Opis ukªadu eksperymentalnego

Schemat ukªadu eksperymentalnego w wariancie dwuwi¡zkowym jest pokazany na
Rys. 2.2. �ródªem ±wiatªa jest laser diodowy �rmy Toptica, pracuj¡cy na dªugo±ci fali
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795 nm, co odpowiada linii D1 w rubidzie 85. W ukªadzie istnieje mo»liwo±¢ stabilizacji
lasera za pomoc¡ dwóch niezale»nych sygnaªów: spektroskopii saturacyjnej (1) oraz di-
chroizmu (2). Laser dostrajano do przej±cia pomi¦dzy poziomami struktury nadsubtelnej
F = 3→ F ′ = 2. Wybieraj¡c dªugo±¢ fali wzorcowej, do której stabilizowano laser za po-
moc¡ detektora fazoczuªego (lock-in), kierowano si¦ ch¦ci¡ zwi¦kszenia amplitudy sygnaªu
magnetorotacji (dla ró»nych dªugo±ci fali sygnaª magnetorotacji ma ró»n¡ amplitud¦).
Teoretycznie dla dªugo±ci fali dokªadnie w rezonansie amplituda sygnaªu powinna by¢
najwi¦ksza, gdy» efekt pompowania jest wtedy najsilniejszy. Jednak takie rozumowanie
nie uwzgl¦dnia innych czynników, na przykªad wpªywu pozostaªych poziomów b¦d¡cych
dostatecznie blisko rezonansu dla F = 2, czy przesuni¦cia energetycznego pod wpªywem
pola elektrycznego fali ±wietlnej.

�wiatªo z lasera dzielone jest na pryzmacie Glana-Taylora (pryzmat GT) na dwie
wi¡zki. Przez krysztaª transmitowana jest wi¡zka spolaryzowana prostopadle do pªaszczy-
zny padania na pryzmat. Odbita wi¡zka u»yta jest do wytworzenia koherencji w ukªadzie.
W nast¦pnym kroku wi¡zki posyªane s¡ do modulatorów akustooptycznych(AOM), gdzie
ka»da z nich zostaje ugi¦ta na fali akustycznej wytworzonej w AOM. Wi¡zki pierwotne
s¡ blokowane. Zastosowano ukªad dwóch soczewek skupiaj¡cych w ka»dym ramieniu.
Soczewka o ogniskowej f = 200 mm jest oddalona od modulatora tak, aby wewn¡trz
modulatora wi¡zka ulegaªa skupieniu. Przy takiej geometrii wewn¡trz AOM fala jest w
przybli»eniu pªaska. Kolejna soczewka o ogniskowej f = 100 mm ma za zadanie prze-
ksztaªci¢ zogniskowan¡ wi¡zk¦ w ±rodku AOM na równolegª¡ wi¡zk¦ ±wiatªa o ±rednicy o
poªow¦ mniejszej ni» wi¡zka wyj±ciowa. Jest wi¦c odlegªa od ±rodka modulatora o odle-
gªo±¢ równ¡ swojej ogniskowej. Nast¦pnie przygotowana jest polaryzacja oraz moc ka»dej
z wi¡zek z osobna. Zmian¦ mocy uzyskuje si¦ obrotem pªytek póªfalowych lub amplitud¡
sygnaªów dostarczanych do modulatorów. Do komórki z rubidem wi¡zki wprowadzone s¡
w ten sposób, »e wi¡zka próbkuj¡ca, spolaryzowana w kierunku równolegªym do kierunku
propagacji wi¡zki pompuj¡cej, przechodzi wzdªu» ekranu magnetycznego, w którym ist-
nieje mo»liwo±¢ wytworzenia jednorodnego oraz gradientowego pola magnetycznego w
dowolnym kierunku, a wi¡zka pompuj¡ca przechodzi prostopadle do ekranu i jest spola-
ryzowana w kierunku prostopadªym do kierunku propagacji wi¡zki próbkuj¡cej (patrz:
Rys. 2.2). Dalej sygnaª próbkuj¡cy posyªany jest do zrównowa»onego polarymetru, który
tworz¡ dwa detektory oraz pryzmat Wollastona (pryzmat W). Sygnaª ró»nicowy obu de-
tektorów jest przesyªany do wzmacniacza fazoczuªego, do którego doprowadzany jest te»
sygnaª referencyjny wychodz¡cy z generatora modulacji amplitudowej AOM. Ostatecznie
sygnaª magnetorotacji zapisywany jest na komputerze i mo»na go ogl¡da¢ korzystaj¡c z
dedykowanego programu do obsªugi eksperymentu opracowanego w LabView.

W ramieniu wi¡zki pompuj¡cej, tu» przed wzmacniaczem akustooptycznym dodano
polaryzator. W pocz¡tkowej fazie pomiarów na ka»dym z wykresów mo»na byªo zaobser-
wowa¢ niewielkie zmiany amplitudy sygnaªu zwi¡zane z �uktuacjami mocy wi¡zki pompu-
j¡cej. Przyczyn¡ byªa najprawdopodobniej dwójªomno±¢ modulatora akustooptycznego.
Fluktuacji mocy wi¡zki próbkuj¡cej nie zaobserwowano, pomimo niemal identycznego
toru optycznego wi¡zek. Przyczyna mo»e le»e¢ w depolaryzacji wi¡zki przez zwierciadªo
wstawione w ukªadzie pomi¦dzy GT a dodatkowym polaryzatorem, który wyeliminowaª
ten problem. Zwierciadªo to nie zostaªo oznaczone na schemacie ukªadu pomiarowego.
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Rysunek 2.2: Schemat dwuwi¡zkowego ukªadu AMOR. Niektóre oznaczenia: BS- pªytka
±wiatªodziel¡ca, PBS- polaryzuj¡ca kostka ±wiatªodziel¡ca, R- zwierciadªo, d- detektor,
λ
2
- pªytka póªfalowa, λ

4
- pªytka ¢wier¢falowa, Rb- komórka z naturaln¡ mieszanin¡ rubidu,

Rb(85)- komórka z pojedynczym izotopem rubidu, f- soczewka skupiaj¡ca.
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2.2.1 Stabilizacja lasera

Stabilizacj¦ lasera umo»liwia dodatkowy blok (DigiLock) w module kontroli lasera
(Rys.2.3). Pozwala on na regulacj¦ pr¡du diody laserowej (mod DC) oraz sygnaªu posy-
ªanego do krysztaªu piezoelektrycznego, który z kolei ustala dªugo±¢ wn¦ki rezonansowej
lasera oraz k¡t pod jakim wi¡zka ±wiatªa wychodz¡ca z diody lasera pada na siatk¦ dy-
frakcyjn¡ w kon�guracji Littrowa (piezo). Szczegóªy na temat kon�guracji rezonatora z
elementami piezoelektrycznymi zawarte s¡ w artykule [17]. Poniewa» blok stabilizacji jest
poª¡czony z moduªem skanuj¡cym cz¦sto±¢ lasera, w dedykowanym programie mo»liwy
jest podgl¡d caªej linii D1 i wybór konkretnego miejsca na krzywej sygnaªu referencyj-
nego (spektroskopii nasyceniowej lub dichroicznej w przypadku eksperymentu AMOR).
Stabilizacja na okre±lonej cz¦sto±ci jest zapewniana przez dwa regulatory proporcjonalno-
caªkuj¡co-ró»niczkuj¡ce PID (dla sygnaªu piezo i mod DC) dziaªaj¡ce w sprz¦»eniu zwrot-
nym z sygnaªem otrzymywanym z fotodiody. Regulatory tak steruj¡ sygnaªami ustala-
j¡cymi cz¦sto±¢ lasera, aby utrzyma¢ zadan¡ warto±¢ tej cz¦sto±ci na staªym poziomie.

Rysunek 2.3: Ukªad stabilizacji lasera. Regulacja pr¡du diody i dªugo±ci laserowej wn¦ki
rezonansowej.

Spektroskopia nasyceniowa

W bezdopplerowskiej spektroskopii saturacyjnej istotn¡ rol¦ odgrywa nieliniowy efekt
wypalania dziur, o którym wspomniano ju» w rozdziale pierwszym (1.2.1 Nieliniowy po-
pulacyjny efekt Faradaya). Je±li wi¡zka próbkuj¡ca b¦dzie biegªa w przeciwnym kierunku
do wi¡zki pompuj¡cej, dziura Bennetta powstanie dla atomów b¦d¡cych w rezonansie ze
±wiatªem laserowym. W przeciwnym przypadku, gdy |ωlaser − ω0| � γ (γ jest naturaln¡
szeroko±ci¡ linii) absorpcja wi¡zki próbkuj¡cej nast¡pi dla atomów poruszaj¡cych si¦ w
jednym kierunku natomiast dziura zostanie wypalona dla innej grupy atomów porusza-
j¡cych si¦ w kierunku przeciwnym i nie zaobserwuje si¦ po»¡danego efektu.

Rozpatruj¡c efekt nasyceniowego wypalania dziur ograniczono si¦ do tej pory do przy-
padku atomu dwupoziomowego. Jednak spektroskopia nasyceniowa jest potrzebna aby
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móc zaobserwowa¢ struktur¦ nadsubteln¡ atomów wielopoziomowych, takich jak rubid.
W przypadku zªo»onej drabiny energetycznej w atomie powstaj¡ równie» przyczynki od
rezonansu krzy»owego (tzw. crossover). Rezonans crossover uwidacznia si¦ gdy dwa po-
ziomy energetyczne s¡ wystarczaj¡co blisko siebie, by ich poszerzone dopplerowsko pro�le
przekrywaªy si¦, a ponadto maj¡ wspólny poziom górny lub dolny. W sygnale transmi-
syjnym pik crossover jest na cz¦sto±ci dokªadnie pomi¦dzy cz¦sto±ciami rezonansowymi
przej±¢ le»¡cych blisko siebie poziomów (tak jak to wida¢ na Rys. 2.4 w przypadku ru-
bidu). Wtedy wi¡zka pompuj¡ca wypala dziur¦ w obsadzeniu stanu podstawowego dla
obydwu przej±¢, ale dla grupy atomów o przeciwnych pr¦dko±ciach. Tak wi¦c w kon�gura-
cji wi¡zek przeciwbie»nych silna wi¡zka wypala dziur¦ w obsadzeniu stanu podstawowego
dla jednego z przej±¢, ale populacja próbkowana jest przez pro�l dopplerowski drugiego
przej±cia.

Rysunek 2.4: Sygnaª transmisji przez komórk¦ z rubidem w ukªadzie bezdopplerowskiej
spektroskopii saturacyjnej. Podgl¡d w progamie DigiLock. Na osi poziomej napi¦cie wy-
syªane na piezo, na osi pionowej amplituda sygnaªu z detektora. W lewej cz¦±ci rysunku
wida¢ transmisj¦ dla caªe linii D1 rubidu, w cz¦sci prawej- powi¦kszony fragment dla
przej±cia Rb(85) z F = 3.

Stabilizacja z u»yciem dichroizmu (DAVLL)

Zjawisko dichroizmu koªowego w obecno±ci wzdªu»nego pola magnetycznego opisano
w rozdziale pierwszym (1.1.2 Dwójªomno±¢ i dichroizm). Sygnaª absorpcji ró»nicowej dla
polaryzacji koªowych σ+, σ− jest dobr¡ alternatyw¡ dla sygnaªu spektroskopii nasycenio-
wej mimo tego, »e jest on poszerzony dopplerowsko (Rys.2.5).

Komórka z rubidem jest w tym ukªadzie podgrzewana do temperatury 30◦ C a jedno-
rodne pole magnetyczne to okoªo 180 G. Detekcja transmisji polaryzacji koªowych przez
dichroiczn¡ próbk¦ atomów rubidu jest podobna jak w przypadku badania k¡ta skr¦-
cenia w polarymetrze zrównowa»onym, który zostanie opisany w paragra�e dotycz¡cym
detekcji. Dzi¦ki zastosowaniu pªytki ¢wier¢falowej ustawionej pod k¡tem 45◦ do polaryzu-
j¡cego dzielnika wi¡zki, nat¦»enie sygnaªów obserwowane na detektorach d4 i d5 (patrz:
2.2) pochodz¡cych od polaryzacji jest proporcjonalne do wspóªczynnika transmisji pola-
ryzacji koªowych (na przykªad σ+ na d4 a σ− na d5, w zale»no±ci od ustawienia pªytki
¢wier¢falowej).
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Rysunek 2.5: Sygnaª DAVLL (zaznaczono kolorem czerwonym) jest wysyªany do moduªu
lokuj¡cego na kanaª gªówny (Main In). Dla referencji pokazano te» sygnaª transmisji przez
komórk¦ z rubidem w ukªadzie tradycyjnej spektroskopii (Aux In- kolor zielony). Obydwa
sygnaªy w funkcji czasu. Podgl¡d w progamie DigiLock.

2.2.2 Modulator akustooptyczny

Niezwykle wa»nym elementem w ukªadzie badaj¡cym nieliniowy koherencyjny efekt
Faradaya w wariancie z modulowan¡ amplitud¡ wi¡zki pompuj¡cej jest modulator akusto-
optyczny. AOM jest urz¡dzeniem dziaªaj¡cym w oparciu o zjawisko rozpraszania wi¡zki
±wietlnej na fali akustycznej (rozpraszanie Brillouin'a). Wewn¡trz komórki modulatora
znajduje si¦ przetwornik wykonany z krysztaªu piezoelektrycznego. Zmienne napi¦cie
rz¦du cz¦sto±ci radiowych (w tym konkretnym przypadku- 80 MHz) dostarczane do tego
przetwornika powoduje okresowe zmiany w przestrzennym rozkªadzie g¦sto±ci wewn¡trz
krysztaªu.

Rysunek 2.6: Modulator akustooptyczny dziaªaj¡cy jako modulator nat¦»enia wi¡zki la-
serowej.

W eksperymencie modulator dziaªa w re»imie Bragga, co oznacza, »e wi¡zka padaj¡ca
z lasera oddziaªuje z du»¡ liczb¡ wytworzonych w modulatorze frontów fali akustycznej.
Istotn¡ rol¦ w takim przypadku odgrywa dopasowanie fazowe. Caªkowite rozproszenie od
wszystkich frontów falowych ulega wzmocnieniu, je»eli speªniony jest warunek Bragga:

λ = 2Λ sin θ, (2.1)
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λ jest dªugo±ci¡ fali padaj¡cego ±wiatªa, θ k¡tem ugi¦cia a Λ- staª¡ siatki akustycznej
(Rys.2.6).

Dopasowanie fazowe pozwala na pojedyncze ugi¦cie typu stokesowskiego lub anty-
stokesowskiego. W pierwszym przypadku dªugo±¢ fali rozproszonej jest mniejsza ni» dªu-
go±¢ fali ugi¦tej. W przypadku rozproszenia anty-stokesowskiego zale»no±¢ jest przeciwna.
W praktyce, to z jakiego typu ugi¦ciem ma si¦ do czynienia zale»y od kierunku propagacji
fali akustycznej. Do ugi¦cia stokesowskiego dochodzi gdy fala rozpraszaj¡ca oddala si¦
od wi¡zki padaj¡cej. Geometri¦ typów ugi¦cia pokazano na Rysunku 2.7. W eksperymen-

Rysunek 2.7: Geometria AOM. (a)- ugi¦cie anty-stokesowskie, (b)- ugi¦cie stokesowskie.

cie AMOR wymaga si¦ aby cz¦sto±¢ wi¡zki pompuj¡cej i próbkuj¡cej byªy sobie równe,
dlatego zadbano o to by obydwie wi¡zki do±wiadczaªy tego samego typu ugi¦cia. Do mo-
dulatora dostarcza si¦ sygnaª radiowy o modulowanej amplitudzie. Gª¦boko±¢ modulacji
wynosi 100%. W rezultacie zmienia si¦ kontrast pomi¦dzy maksimum i minimum siatki
akustycznej, co prowadzi do okresowej zmiany efektywno±ci tej siatki, a wi¦c tak»e nat¦-
»enia wi¡zki rozproszonej od maksimum do zera. Rz¡d ugi¦cia ustala si¦ poprzez obrót
modulatora wzgl¦dem wi¡zki padaj¡cej.

2.2.3 Ekranowana komórka z rubidem

Szklana komórka o ±rednicy kilku centymetrów, jest odpompowana w pró»ni 10−6

Torr, i zawiera atomy rubidu w stanie gazowym pod niskim ci±nieniem (par¦ metalu).
Niskie ci±nienie zmniejsza prawdopodobie«stwo zderze« pomi¦dzy atomami, ale równie»
wydªu»a ±redni¡ drog¦ swobodn¡. Wtedy gªówn¡ rol¦ w procesach depolaryzacyjnych
zaczynaj¡ odgrywa¢ zderzenia ze ±ciankami. �ciany komórki od wewn¡trz pokryte s¡ pa-
ra�n¡. Pokrycie zapobiega niespr¦»ystym zderzeniom pomi¦dzy cz¡steczkami gazu ato-
mowego a ±cianami komórki. Dzi¦ki temu atomy dªu»ej pozostaj¡ w stanie polaryzacji.
W eksperymencie u»ywana jest wysokiej klasy komórka, dla której czas depolaryzacji nie
jest mniejszy ni» kilka sekund.

Alternatywn¡ metod¡ eliminacji efektów depolaryzacyjnych jest skrócenie drogi swo-
bodnej atomu przy u»yciu gazu buforowego. Pod wpªywem zderze« cz¡steczek atomu z
gazem szlachetnym, takim jak na przykªad krypton, atom pozostaje w stanie spolary-
zowanym a cz¦sto±¢ zderze« ze ±cian¡ zbiornika zmniejsza si¦. Efektywno±¢ w dziaªaniu
wydªu»aj¡cym czas relaksacji zale»y tak»e od typu gazu buforowego.

Ekran magnetyczny, w którym znajduje si¦ komórka skªada si¦ z trzech metalowych
warstw maj¡cych izolowa¢ atomy rubidu od zewn¦trznego pola magnetycznego oraz jednej
warstwy ferrytowej o bardzo du»ej przenikalno±ci magnetycznej. Ekran ferrytowy pozwala
na eliminacj¦ pól magnetycznych pochodz¡cych od �uktuacji domen magnetycznych w
warstwach metalowych. Dodatkowo w ekranie znajduj¡ si¦ cewki kompensuj¡ce ewentu-
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alny wpªyw resztkowego pola: trzy cewki pola gradientowego w ka»dym kierunku oraz
jednorodnego w kierunkach prostopadªych do kierunku propagacji wi¡zki próbkuj¡cej
przez komórk¦. Wewn¡trz ekranu jest tak»e cewka gªówna przeznaczona do wytwarzania
jednorodnego pola wzdªu»nego odpowiedzialnego za rozszczepienie podpoziomów zeema-
nowskich oraz cewka rozmagnesowuj¡ca (Rys. 2.8).

Rysunek 2.8: Wn¦trze ekranu magnetycznego. Komórka z rubidem znajduje si¦ w �ko-
stce� z nadrukowanymi na« cewkami kompensuj¡cymi oraz cewk¡ gªówn¡. Na warstw¦
ferrytow¡ nawini¦te s¡ zwoje cewki demagnesuj¡cej.

Pomimo bardzo dobrego ekranowania nie da si¦ caªkowicie wyeliminowa¢ niechcianego
pola magnetycznego wewn¡trz ekranu. Szczególnie wa»na w eksperymencie jest kompen-
sacja resztkowego pola magnetycznego w kierunku prostopadªym do kierunku pªaszczyzny
tworzonej przez wi¡zki pompuj¡c¡ i próbkuj¡c¡ (umownie kierunek y). Takie pole bowiem
prowadzi do zmiany orientacji polaryzacji w stosunku do osi precesji Larmora (zanik dwu-
krotnej symetrii w przypadku momentu kwadrupolowego) i pojawienia si¦ dodatkowego
sygnaªu na cz¦sto±ci Larmora kosztem rezonansu na podwójnej cz¦sto±ci precesji wzdªu»
osi kwantyzacji (Rys.2.9). Brak kompensacji w kierunku wi¡zki pompuj¡cej x równie»
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prowadzi do zmniejszenia amplitudy sygnaªu magnetorotacji. Informacje jak odpowied-
nio skompensowa¢ pole wewn¡trz ekranu, oraz jak wygl¡da sygnaª magnetorotacji w
ró»nych szczególnych przypadkach jej braku znale¹¢ mo»na w pracy [18].

Rysunek 2.9: Sygnaª magnetorotacji w skompensowanym polu magnetycznym w kierunku
y, wytworzonym w odpowiedniej cewce, przez któr¡ pªyn¡ª pr¡d o nat¦»eniu 17 µA (kolor
niebieski) oraz w przypadku braku kompensacji (kolor czerwony). Pojawia si¦ sygnaª na
cz¦sto±ci Larmora.

W trakcie pomiarów pole wzdªu»ne jest wytwarzane w cewce, przez któr¡ przepªywa
pr¡d o nat¦»eniu 100 µA. Sygnaª rejestrowany byª na podwójnej cz¦sto±ci Larmora 2fL =
243 Hz, co odpowiada polu magnetycznemu Bz = 10µG (patrz: wzór (2.3) na stronie 31
w paragra�e 2.4 (magnetometria)). Do zasilania cewek pól magnetycznych potrzebne
s¡ stabilne ¹ródªa pr¡du. W trakcie eksperymentu pr¡d przepªywaj¡cy przez cewki byª
kontrolowany z dokªadno±ci¡ do 0, 01 µA.

2.2.4 Detekcja

Sygnaª nieliniowego koherencyjnego efektu Faradaya, rejestrowany jako ró»nica sy-
gnaªów fotodiod w funkcji cz¦stotliwo±ci modulacji, jest bardzo w¡ski w porównaniu do
sygnaªów otrzymywane w spektroskopii czy tradycyjnej magnetometrii oraz cechuje si¦
niewielk¡ amplitud¡. Do jego rejestracji niezb¦dne jest u»ycie wzmacniacza fazoczuªego
(tzw. lock-in) dziaªaj¡cego w sprz¦»eniu z blokiem steruj¡cym modulacj¡ amplitudy ±wia-
tªa pompuj¡cego. Konieczne jest równie» u»ycie dostatecznie szybkich fotodiod nad¡»a-
j¡cych za modulacj¡ rz¦du kHz.

Zrównowa»ony polarymetr

K¡t obrotu pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa w stosunku do polaryzacji wej±ciowej jest
proporcjonalny do napi¦cia ró»nicowego pochodz¡cego z dwóch detektorów w kon�guracji
nazywanej zrównowa»onym polarymetrem. Zrównowa»enie w detekcji osi¡ga si¦ poprzez
ustawienie polaryzuj¡cego dzielnika wi¡zki pod k¡tem 45◦ w stosunku do polaryzacji
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wi¡zki wchodz¡cej do ekranowanej komórki z rubidem. Gdy po przej±ciu przez napom-
powan¡ próbk¦ atomów zmienia si¦ pªaszczyzna polaryzacji wi¡zki próbkuj¡cej, napi¦cie
na fotodiodach ró»ni si¦.

Detekcja fazoczuªa

Wzmacniacz lock-in jest u»ywany do badania sygnaªów zmiennych o bardzo maªej am-
plitudzie. Takim sygnaªem niew¡tpliwie jest sygnaª nieliniowej magnetorotacji. Detekcja
tego typu pozwala znacz¡co zmniejszy¢ stosunek sygnaªu do szumu, gdy» po wymiesza-
niu z sygnaªem referencyjnym otrzymuje si¦ sygnaª staªy proporcjonalny do amplitudy
sygnaªu ró»nicowego oraz ró»nicy faz sygnaªu referencyjnego i mierzonego. Wszystkie
skªadowe zmienne zostaj¡ od�ltrowane.

Napi¦cie generowane na fotodiodach polarymetru jest przesyªane do dwóch kanaªów
wzmacniacza fazoczuªego. Na wst¦pie wykonywana jest operacja odj¦cia sygnaªów od
siebie. Napi¦cie wynikowe jest mieszane ze zmiennym sygnaªem generowanym przez mo-
duª wzmacniacza (tryb pracy wewn¦trznej) lub te» sygnaªem podawanym z zewn¡trz
(tryb pracy zewn¦trznej). Jest to sygnaª referencyjny sªu»¡cy do modulowania ampli-
tudy wi¡zki pompuj¡cej w modulatorze akustooptycznym. Tryb pracy wybierany jest za
pomoc¡ programu w ±rodowisku LabView.

Podczas prowadzenia pomiarów mo»na sterowa¢ czuªo±ci¡ detekcji oraz ró»nic¡ faz
sygnaªu mierzonego i referencyjnego. Zwyczajowo prowadzony jest pomiar sygnaªu w fa-
zie oraz kwadraturze, kolejno ∆ϕ = ϕm − ϕref = 0◦, ∆ϕ = 90◦. Dodatkowo stosunek
sygnaªu do szumu mo»na poprawi¢ zwi¦kszaj¡c staª¡ czasow¡ detekcji. Zbyt wolna reje-
stracja (za szybka zmiana cz¦stotliwo±ci modulacji wzgl¦dem staªej czasowej wzmacniacza
fazoczuªego) mo»e spowodowa¢ jednak znieksztaªcenie sygnaªu.

2.3 Zale»no±¢ amplitudy sygnaªu magnetorotacji po-

chodzenia koherencyjnego od mocy wi¡zki lasero-

wej

2.3.1 Przewidywania teoretyczne

Wa»nym narz¦dziem do identy�kacji koherencji zeemanowskich, kreowanych w ukªa-
dzie atomowym jest stopie« nieliniowo±ci o±rodka oddziaªuj¡cego ze ±wiatªem pompuj¡-
cym, czyli tworz¡cym spójno±ci pomi¦dzy podpoziomami atomu oraz ±wiatªem próbku-
j¡cym, które �wykrywa� k¡t skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji w o±rodku. Owo skr¦cenie
wynika z faktu, »e wytworzono w tym o±rodku koherencje. Przez stopie« nieliniowo±ci
rozumiana jest zale»no±¢ sygnaªu magnetorotacji od mocy wi¡zek u»ytych w ekspery-
mencie.

Istnieje kilka sposobów na wyznaczenie zale»no±ci teoretycznych, dotycz¡cych stopnia
nieliniowo±ci koherencji zeemanowskich. Najbardziej oczywisty, analityczny wynik przed-
stawiono w artykule Yu. P. Malakyana et al. [19], jednak tylko dla koherencji ∆m = 2,
powstaj¡cych w atomie o caªkowitym momencie p¦du w stanie podstawowym F = 1. Pro-
wadzenie dalszych oblicze« dla spójno±ci wy»szego stopnia wymaga wzi¦cia pod uwag¦
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atomu o bardziej skomplikowanej strukturze energetycznej, co prowadzi do bardzo roz-
legªych oblicze«. Przejrzyst¡ form¡ analizy stopnia nieliniowo±ci koherencyjnego efektu
Faradaya jest iteracyjne rozwi¡zanie perturbacyjne dla macierzy g¦sto±ci atomu oddzia-
ªuj¡cego z silnym polem elektromagnetycznym, przedstawione w pracy W. Gawlika [20].
Paradoksem mo»e si¦ wydawa¢ zastosowanie rachunku zaburze«, którego gªównym zaªo-
»eniem jest niewielki parametr perturbuj¡cy (w tej roli silna wi¡zka lasera pompuj¡cego).
Jednak ta metoda dobrze prezentuje jak ze wzrostem mocy wi¡zki zmienia si¦ charakter
oddziaªywa«, gdy nale»y bra¢ pod uwag¦ coraz wy»sze przyczynki pochodz¡ce od zabu-
rzenia. Macierz g¦sto±ci w tej metodzie jest rozwijana wzgl¦dem pot¦g amplitudy pola
EM:

ρ̂ ≈ ρ̂(0) + ρ̂(1)E + ρ̂(2)E2 + ρ̂(3)E3 + . . . (2.2)

Wykazano, »e do powstawania koherencji Zeemana przyczyniaj¡ si¦ parzyste elementy
rozwini¦cia macierzy g¦sto±ci ρ̂(2n), n ∈ N. W szczególno±ci, dla oblicze« poprowadzo-
nych do czwartego rz¦du rachunku zaburze« pokazano, »e koherencja kwadrupolowa jest
zale»na od kwadratu nat¦»enia ±wiatªa oddziaªuj¡cego z atomami (czyli liniowo od jego
mocy), natomiast koherencja heksadekapolowa zale»y jak czwarta pot¦ga nat¦»enia (a
wi¦c jak kwadrat mocy ±wiatªa pompuj¡cego). Prowadz¡c te rozwa»ania a» do rz¦du
n = 6 otrzyma si¦ zale»no±¢ amplitudy sygnaªu skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa
od wi¡zki pompuj¡cej proporcjonaln¡ do trzeciej pot¦gi mocy dla momentu heksakonta-
tetrapolowego.

Kwestia mocy wi¡zki sªu»¡cej do detekcji koherencji, to znaczy do obserwacji k¡ta skr¦-
cenia, nie byªa tak szczegóªowo analizowana w podej±ciu teoretycznym. Ze wspomnianego
wcze±niej artykuªu [19] dla koherencji ∆m = 2 wynika, »e amplituda sygnaªu magnetoro-
tacji nie jest zale»na od mocy próbkuj¡cej. W optyce przyjmuje si¦, »e próbkowanie sªab¡
wi¡zk¡ jest procesem liniowym. Z licznych obserwacji dla wy»szych polowo±ci koherencji
(patrz na przykªad: [21], [22]) wynika jednak, »e detekcja koherencji rz¦dów wy»szych ni»
∆m = 2 takim procesem ju» nie jest. Po pierwsze, zaobserwowano, »e moc ±wiatªa prób-
kuj¡cego, dla którego mo»na obserwowa¢ efekt magnetorotacji dla momentów o polowo±ci
k = 4, 6 jest du»o wi¦ksza ni» dla momentu kwadrupolowego. Po drugie, pokazano, »e
zale»no±¢ amplitudy sygnaªu skr¦cenia od mocy wi¡zki próbkuj¡cej jest kolejno liniowa
i kwadratowa dla ∆m = 4 i ∆m = 6. Eksperymenty byªy co prawda przeprowadzane
w kon�guracji FM NMOR (wi¡zka pompuj¡ca z modulowan¡ cz¦sto±ci¡), jednak nie ma
»adnych przesªanek aby zale»no±ci dla ukªadu AMOR miaªyby by¢ inne.

O caªkowitej i jednoznacznej identy�kacji koherencji kwadrupolowej, heksadekapolo-
wej i heksakontatetrapolowej mo»na wi¦c mówi¢, gdy w eksperymencie AMOR pojawiaj¡
si¦ one na odpowiednich cz¦sto±ciach (k-krotno±¢ cz¦sto±ci Larmora), a tak»e gdy zale»¡
od k-tej pot¦gi nat¦»enia ±wiatªa pompuj¡cego oraz (k − 1)-szej pot¦gi ±wiatªa próbku-
j¡cego.

2.3.2 Wyniki oraz ich interpretacja

Na Rysunku 2.10 przedstawiono przykªadowy sygnaª zale»no±ci skr¦cenia pªaszczyzny
polaryzacji ±wiatªa od cz¦sto±ci modulacji amplitudowej wi¡zki pompuj¡cej. Na zamiesz-
czonym wykresie wyra¹nie wida¢ wszystkie trzy kreowane koherencje, pojawiaj¡ce si¦ na
odpowiednich krotno±ciach cz¦sto±ci Larmora: na podwójnej, poczwórnej i sze±ciokrotnej,
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które odpowiadaj¡ kolejno selektywnej kreacji koherencji kwadrupolowej, heksadekapo-
lowej i heksakontatetrapolowej.

Rysunek 2.10: Sygnaª magnetorotacji uzyskany w polu okoªo 14 µG w fazie (góra rysunku)
i kwadraturze (dolna cz¦±¢ rysunku). Laser dostrojony byª do przej±cia F = 3→ F ′ = 3.
Moce wi¡zek pompuj¡cej i próbkuj¡cej to kolejno 200 µW oraz 80 µW. Poszczególne re-
zonanse o coraz mniejszej amplitudzie przedstawiaj¡ przyczynki od kolejnych momentów
(koherencji) multipolowych.

W trakcie eksperymentu przez pomiar mocy wi¡zek rozumiano odczyt z miernika
mocy, na którego powierzchni¦ pada gaussowska wi¡zka laserowa o ±rednicy efektywnej1

okoªo 0, 5 mm.

Zale»no±¢ k¡ta skr¦cenia od nat¦»enia wi¡zki pompuj¡cej

Zbadano zale»no±ci k¡ta skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa od mocy wi¡zki
pompuj¡cej wprowadzaj¡cej dwójªomno±¢ i dichroizm do próbki atomowej. Wi¡zka prób-
kuj¡ca miaªa moc 15 µW dla momentu kwadrupolowego oraz 100 µW dla momentów
heksadekapolowego i heksakontatetrapolowego. Rezonans wyst¦powaª dla atomów rubidu
znajduj¡cych si¦ w polu magnetycznym 10 µG, czyli dla cz¦sto±ci Larmora równej 121, 5
Hz. Laser dostrojony byª do zbocza przej±cia F = 3 → F ′ = 2. Wykresy dla ka»dej z
badanych koherencji zamieszczono poni»ej (Rys. 2.11).

1Efektywna ±rednica wi¡zki gaussowskiej jest rozumiana jako odlegªo±¢ mi¦dzy dwoma punktami
w poprzecznym rozkªadzie nat¦»enia tej wi¡zki, dla których spada ono do e−2Imax, gdzie Imax jest
nat¦»eniem maksymalnym.
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Stopie« nieliniowo±ci mo»na okre±li¢ tylko w pewnym zakresie relatywnie maªych
mocy. S¡ to jednak moce mniejsze lub zbli»one do mocy próbkowania, a wi¦c nie speª-
niaj¡ce warunków eksperymentu AMOR. Dla takich mocy istotny wpªyw na sygnaª ma
stacjonarny efekt koherencyjny, tworzony przez wi¡zk¦ próbkuj¡c¡. Efekt ten powoduje
rozmycie uporz¡dkowania i spadek efektywnego k¡ta skr¦cenia. Jest on ju» znacz¡cy dla
mocy wi¡zki próbkuj¡cej wi¦kszej ni» 30 µW. Dlatego faktyczny ksztaªt funkcji, wi¡»¡cy
poszczególne koherencje z nieliniowo±ciami pierwszego, drugiego i trzeciego rz¦du mo»e
by¢ zafaªszowany.

Rysunek 2.11: Zale»no±ci k¡ta skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa próbkuj¡cego w
funkcji mocy wi¡zki pompuj¡cej dla sygnaªów rezonansowych na odpowiednich wielokrot-
no±ciach cz¦sto±ci Larmora. Kolor pomara«czowy oznacza dane dla koherencji ∆m = 2,
zielony- ∆m = 4, czarny- ∆m = 6. Liniami przerywanymi zaznaczono teoretyczne przewi-
dywania zale»no±ci dla sªabych mocy: zale»no±¢ liniowa (∆m = 2), zale»no±¢ kwadratowa
(∆m = 4), zale»no±¢ sze±cienna (∆m = 6).

Zale»no±¢ k¡ta skr¦cenia od mocy wi¡zki próbkuj¡cej

Dla wi¡zki pompuj¡cej o mocy 150 µW (∆m = 2, 4) oraz 500 µW (∆m = 6) zmierzono
jak zmienia si¦ amplituda sygnaªu ró»nicowego pochodz¡cego od u»ytego w eksperymencie
polarymetru. Zale»no±¢ amplitud poszczególnych rezonansów przedstawiono na Rysunku
2.12.

W przypadku sygnaªu pochodz¡cego od koherencji ∆m = 2, swoje maksimum osi¡ga
on dla mocy wi¡zki próbkuj¡cej okoªo Ppr = 20 µW. Wida¢ dwa czynniki wpªywaj¡ce
na wielko±¢ badanego sygnaªu. W re»imie wysokich mocy jest to wpªyw stacjonarnego
nieliniowego koherencyjnego efektu Faradaya tworzonego przez wi¡zk¦ próbkuj¡c¡. Dla
maªych mocy wi¡zki próbkuj¡cej równie» obserwuje si¦ istotny spadek k¡ta skr¦cenia.
Taki wynik nie jest spójny z teori¡. Spadek amplitudy mo»e wynika¢ z nieprecyzyjnej
kontroli ±wiatªa tªa docieraj¡cego do zró»nicowanego detektora lub te» mo»e by¢ zwi¡zany
z nieprawidªow¡ kalibracj¡ sygnaªu magnetorotacji.

Dla wi¡zki próbkuj¡cej koherencj¦ ∆m = 4 z zakresu 30�150 µW prawie nie wida¢
ju» wpªywu stacjonarnego efektu koherencyjnego. Dopiero w okolicach 150 µW wida¢
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Rysunek 2.12: Zale»no±ci k¡ta skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa próbkuj¡cego
w funkcji jego mocy dla sygnaªów rezonansowych na odpowiednich wielokrotno±ciach
cz¦sto±ci Larmora. Kolor pomara«czowy oznacza dane dla koherencji ∆m = 2, zielony-
∆m = 4, czarny- ∆m = 6.. Liniami przerywanymi zaznaczono teoretyczne przewidywania
zale»no±ci dla sªabych mocy: brak zale»no±ci (∆m = 2), zale»no±¢ liniowa ((∆m = 4),
zale»no±¢ kwadratowa (∆m = 6).

niewielki spadek amplitudy. Jako »e wytworzenie koherencji ∆m = 4 jest efektem nieli-
niowym wy»szego rz¦du do jego zainicjowania potrzebne jest ±wiatªo o wy»szej mocy ni»
w przypadku omawianym wcze±niej.

Pojawia si¦ zale»no±¢ liniowa amplitudy sygnaªu dla wi¡zki próbkuj¡cej dla maªych
mocy. Oznacza ona, »e detekcja koherencji ∆m = 4 jest procesem nieliniowym i aby j¡
przeprowadzi¢ potrzebne s¡ moce wystarczaj¡co du»e, aby zaszªo oddziaªywanie zmienia-
j¡ce obsadzenie poziomów atomowych.

Sygnaª pochodz¡cy od momentu heksakontatetrapolowego pojawia si¦ przy mocy
próbkowania okoªo Ppr = 20 µW . Najsilniejszy sygnaª uzyskano dla mocy próbkuj¡cej
równej Ppr = 60 µW. Od mocy Ppr = 100 µW wida¢ spadek amplitudy oraz nieliniowo±¢
detekcji wytworzonej koherencji z zakresu 20�60 µW. Niestety moc 20 µW jest ju» na
tyle du»a, »e nie obejmuje ona punktów, które faktycznie mogªyby speªnia¢ przewidywan¡
zale»no±¢ kwadratow¡.

2.4 Magnetometria

Do bardzo dokªadnego pomiaru pola magnetycznego najlepiej jest wykorzysta¢ sy-
gnaª magnetorotacji na podwójnej cz¦sto±ci Larmora dla relatywnie sªabych mocy wi¡-
zek próbkuj¡cej i pompuj¡cej. Sygnaª jest wtedy wystarczaj¡co silny oraz ma bardzo
maª¡ szeroko±¢. Na Rysunku 2.13 wida¢, »e rozs¡dnymi parametrami wi¡zek próbkuj¡cej
i pompuj¡cej jest kolejno 6 µW, oraz 10 µW. Sygnaª ma wtedy niecaªe 2 Hz szeroko±ci.

Rezonansow¡ krotno±¢ cz¦sto±ci Larmora, a wi¦c tak»e warto±¢ pola magnetycznego
w próbce atomów mo»na zmienia¢ zasilaj¡c cewk¦ pola wzdªu»nego pr¡dem o ró»nym
nat¦»eniu. Poni»ej pokazano, »e zale»no±¢ jest z du»¡ dokªadno±ci¡ liniowa. W przeliczeniu

30



Rysunek 2.13: Zale»no±¢ szeroko±ci sygnaªu magnetorotacji w zale»no±ci od mocy wi¡zki
pompuj¡cej dla sygnaªu rezonansowego na dwukrotnej cz¦sto±ci Larmora. Moc próbku-
j¡cej wi¡zki miaªa wynosiªa 6 µW.

cz¦sto±ci Larmora na pole magnetyczne skorzystano z zale»no±ci:

fL =
egB

2me

, (2.3)

gdzie e = 1, 602 ·10−19 C jest ªadunkiem elektronu, g = 1, 3527 wspóªczynnikiem Landégo
atomu rubidu (85) a me = 9, 109 · 10−31 kg mas¡ elektronu.

Do danych pomiarowych dopasowano funkcj¦ liniow¡:

B = −0, 34 [µG] + 0, 11 [
µG

µA
]I. (2.4)

Wykres zarówno danych jak i dopasowania jest przedstawiony na Rysunku 2.14.
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Rysunek 2.14: Zale»no±¢ wytworzonego pola magnetycznego od nat¦»enia pr¡du w cewce
pola wzdªu»nego.
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Rozdziaª 3

Inne warianty eksperymentu

3.1 AMOR jednowi¡zkowy

Ukªad eksperymentalny do jednowi¡zkowej wersji badania k¡ta skr¦cenia pªaszczyzny
±wiatªa spolaryzowanego liniowo przechodz¡cego przez próbk¦ napompowanych atomów
ró»ni si¦ od wersji dwuwi¡zkowej jedynie tym, »e zakryto wi¡zk¦, która poprzednio peª-
niªa rol¦ wi¡zki pompuj¡cej oraz dodano mo»liwo±¢ modulacji amplitudy we wi¡zce, która
w poprzedniej wersji sªu»yªa tylko do detekcji wytwarzanych koherencji. Udaªo si¦ zaob-
serwowa¢ sygnaªy skr¦cenia dla dwóch pierwszych momentów multipolowych, to znaczy
∆m = 2 oraz ∆m = 4. Zbadano jak zmienia si¦ sygnaª magnetorotacji w zale»no±ci od
mocy wi¡zki próbkuj¡co-pompuj¡cej (Rys. 3.1).

Rysunek 3.1: Zale»no±¢ k¡ta skr¦cenia pªaszczyzny polaryzacji ±wiatªa na podwójnej
oraz cz¦sto±ci Larmora. Wariant jednowi¡zkowy eksperymentu AMOR z zaznaczonymi
(przerywanymi liniami) przewidywaniami teoretycznymi dla maªych mocy wi¡zki lasero-
wej. Linie przerywane przedstawiaj¡ teoretyczne przewidywania zale»no±ci dla sªabych
mocy:zale»no±¢ liniowa (∆m = 2), zale»no±¢ sze±cienna (∆m = 4).

Sygnaªy w obydwu przypadkach maj¡ podobne amplitudy do tych w wariancie z
dwiema wi¡zkami. Nie udaªo si¦ zaobserwowa¢ wyra¹nego sygnaªu pochodz¡cego od mo-
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mentu heksadekapolowego. Na wykresach równie» wida¢, »e efekt nasycenia wykazuje
silniejsz¡ zale»no±¢ od mocy wi¡zki. Najsilniejsze sygnaªy otrzymano dla mocy 60 µW
dla ∆m = 2 i 200 µW dla ∆m = 4.

Dla wariantu jednowi¡zkowego eksperymentu AMOR zale»no±¢ od mocy wi¡zki peª-
ni¡cej funkcj¦ pompuj¡co-próbkuj¡c¡ jest jak iloczyn funkcji zale»no±ci mocy wi¡zek pom-
puj¡cej i próbkuj¡cej w eksperymencie dwuwi¡zkowym [22]. Tak wi¦c dla momentu kwa-
drupolowego zale»no±¢ powinna by¢ liniowa, dla momentu heksadekapolowego natomiast
jak P 2

poPpr = P 3, gdzie P oznacza caªkowit¡ moc.

3.2 Badanie czasu zaniku koherencji ∆m = 2 w komórce

z rubidem

Interesuj¡cym pomiarem, który mo»na przeprowadzi¢ na dwuwi¡zkowym ukªadzie
eksperymentalnym AMOR jest zbadanie sygnaªu relaksacji k¡ta skr¦cenia wytworzonego
w nieliniowym oddziaªywaniu atomów rubidu z modulowan¡ amplitudowo wi¡zk¡ pompu-
j¡c¡. Sygnaª zaniku koherencji obserwowano w ten sposób, »e pompowano ukªad wi¡zk¡
modulowan¡ o cz¦sto±ci rezonansowej 2fL , a nast¦pnie zdalnie j¡ wyª¡czano rejestruj¡c
jednocze±nie sygnaª wi¡zki próbkuj¡cej z minimalnym opó¹nieniem i du»¡ rozdzielczo±ci¡
za pomoc¡ karty do zbierania danych podª¡czonej do komputera. Wª¡cznik modulowanej
wi¡zki oraz parametry zbierania danych byªy sterowane z programu napisanego w Lab-
View. Jest to caªkiem dobre rozwi¡zanie, jednak nie pozwala na bezpo±redni podgl¡d
sygnaªu relaksacji. Mo»liwe, »e lepsze byªoby zastosowanie choppera, który blokowaª by
wi¡zk¦ z cz¦sto±ci¡ hertzow¡ i obserwowanie sygnaªu na oscyloskopie wysokiej rozdziel-
czo±ci.

3.2.1 Charakterystyka sygnaªu

Pierwsze wykonane pomiary wery�kuj¡, czy sygnaª zachowuje si¦ zgodnie z przewi-
dywaniami wynikaj¡cymi z uprzednio mierzonych zale»no±ci dla eksperymentu dwuwi¡z-
kowego AMOR. Zgodnie z tym co wida¢ na Rysunku 3.2, dla pola magnetycznego 15 µG
sygnaª jest zmienny tak jak podwójna cz¦sto±¢ Larmora 356 Hz.

Kolejne dane zaprezentowane na Rysunku 3.3 przedstawiaj¡ zale»no±¢ sygnaªu zaniku
od mocy wi¡zki próbkuj¡cej dla wi¡zki pompuj¡cej o mocy 125 µW. Dla trzech ró»nych
warto±ci do sygnaªu dopasowano zanikaj¡c¡ funkcj¦ eksponencjaln¡ w ten sposób, »e
wyznaczono maksima modulacji Larmora i wykre±lono je po prawej stronie. Dopasowanie
dotyczyªo bezpo±rednio tych punktów. Dane zebrano nast¦pnie w Tabeli 3.1.

Amplituda sygnaªu magnetorotacji nie zostaªa wykalibrowana tak, »eby mo»na byªo
odczyta¢ k¡t skr¦cenia jednak wida¢, »e tak jak to zmierzono w poprzednim rozdziale am-
plituda sygnaªu dla mocy wi¡zki pompuj¡cej Ppr = 30 µW jest najwy»sza. Wspóªczynnik
zaniku natomiast mo»na uto»sami¢ z szeroko±ci¡ sygnaªu magnetorotacji. Wida¢, »e jest
to ten sam rz¡d wielko±ci (pomiar dla wi¡zki próbkuj¡cej 6 µW i pompuj¡cej 105 µW
wskazywaª na szeroko±¢ sygnaªu równ¡ 7 Hz). Czas zaniku ulega skróceniu dla ni»szych
mocy próbkowania, co tak»e zostaªo potwierdzone w poprzednich badaniach.
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Rysunek 3.2: Sygnaª precesji koherencji kwadrupolowej dla wi¡zki próbkuj¡cej 30 µW.
Fragment pozwalaj¡cy zwery�kowa¢ cz¦sto±¢ oscylacji.

3.2.2 Wpªyw cz¦sto±ci precesji Larmora na sygnaª relaksacji

Z danych przedstawionych na Rysunku 3.4 oraz w Tabeli 3.2 wynika, »e dla trzech zba-
danych pól magnetycznych (w dalszym ci¡gu u»ywano wi¡zek próbkuj¡cej i pompuj¡cej
o mocy kolejno 30 µW oraz 125 µW) wraz ze wzrostem ich nat¦»enia maleje czas zaniku
koherencji. Nie jest to po»¡dany efekt i by¢ mo»e wynika z niedokªadnego dostrojenia
modulacji amplitudy wi¡zki pompuj¡cej do cz¦sto±ci rezonansowej. Jest to uzasadniona
hipoteza jako »e amplituda sygnaªu równie» nie jest staªa. Najmniejsza jest dla pola ma-
gnetycznego B = 12, 2 µG, a wi¦c dla sygnaªu najszybciej zanikaj¡cego. Z drugiej strony,
wiadomo, »e koherencje wy»szych rz¦dów relaksuj¡ tym szybciej, im wi¦kszy jest stopie«
nieliniowo±ci (rz¡d multipola).
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Rysunek 3.3: Sygnaª relaksacji koherencyjnego efektu Faradaya dla wi¡zki próbkuj¡cej
30 µW . Fragment pozwalaj¡cy zwery�kowa¢ cz¦sto±¢ oscylacji. Czerwonymi krzy»ykami
zaznaczono maksima modulacji i dopasowano do nich funkcj¦ zaniku eksponencjalnego.

Tabela 3.1: Zestawienie danych wpªywu mocy wi¡zki pompuj¡cej na sygnaª relaksacji.

Ppr[µW] A[V ] γ[Hz]
30 0, 0819(54) 12, 2(0, 8)
20 0, 0495(51) 8, 8(3, 9)
10 0, 0251(19) 8(12)
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Rysunek 3.4: Sygnaª relaksacji koherencyjnego efektu Faradaya dla wi¡zki próbkuj¡cej
30 µW i komórki z rubidem w ró»nych polach wzdªu» ekranu magnetycznego. Czerwo-
nymi krzy»ykami zaznaczono maksima modulacji i dopasowano do nich funkcj¦ zaniku
eksponencjalnego.

37



Tabela 3.2: Zestawienie danych wpªywu nat¦»enia pola magnetycznego na sygnaª relak-
sacji.

B[µG] γ[Hz]
35, 6 11, 9(4)
18 12, 65(0, 48)

12, 2 14, 6(2, 6)

Pomiar czasu zaniku efektów koherencyjnych (a tak»e innych efektów nieliniowych)
wnosi bardzo istotn¡ informacj¦ dotycz¡c¡ danego eksperymentu. Zdarza si¦, »e teore-
tyczna analiza stacjonarnych procesów bywa bardzo skomplikowana. Dodatkowa refe-
rencja czasowa jest sporym udogodnieniem, pozwalaj¡cym wyci¡gn¡¢ natychmiastowe
wnioski z zebranych danych pomiarowych. Na podstawie czasu zaniku koherencji mo»na
okre±li¢ czy u»yty w eksperymencie kluczowy element ukªadu pomiarowego, komórka z
gazem atomowym, faktycznie zachowuje si¦ jak pojemnik z par¡ prawie nieoddziaªuj¡-
cych ze sob¡ atomów i czy istnieje mo»liwo±¢ manipulacji czasem zaniku konkretnego
efektu nieliniowego poprzez zmiany parametrów komórki. Taka diagnostyka jest bardzo
wa»na dla zastosowania koherencji Zeemana w informatyce kwantowej.
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Podsumowanie

Praca magisterska skªada si¦ z cz¦±ci teoretycznej, w której pogl¡dowo opisano i skla-
sy�kowano efekty, które zachodz¡ w próbce atomowej pod wpªywem pola elektroma-
gnetycznego. Szczególny nacisk poªo»ono na nieliniowy koherencyjny efekt Faradaya w
eksperymencie z modulowan¡ amplitud¡ ±wiatªa pompuj¡cego (AMOR) oraz jego zastoso-
wania w magnetometrii oraz informatyce kwantowej. Szczegóªy matematyczne wybranych
zagadnie«: formalizmu macierzy g¦sto±ci, nieredukowalnych operatorów tensorowych, wi-
zualizacji macierzy g¦sto±ci, zawarte s¡ w dodatkach umieszczonych na ko«cu pracy.

Kolejne rozdziaªy dotycz¡ praktycznej cz¦±ci tego eksperymentu. Opisano dokªadnie
caªy ukªad pomiarowy oraz wyszczególniono najwa»niejsze jego skªadniki. Centraln¡ cz¦-
±ci¡ pracy s¡ pomiary zwi¡zane z zale»no±ciami mocy wi¡zek u»ytych w eksperymencie
jako czynniki tworz¡ce oraz próbkuj¡ce efekty koherencyjne. Z zale»no±ci sygnaªu ma-
gnetorotacji od mocy wi¡zki próbkuj¡cej wyci¡gni¦to bardzo wa»ny wniosek- detekcja
nieliniowo±ci wy»szych rz¦dów ni» tych odpowiedzialnych za kreacj¦ momentu kwadru-
polowego jest zjawiskiem nieliniowym. Wyznaczono parametry wi¡zek dla których selek-
tywne wytwarzanie koherencji jest najbardziej efektywne. Parametry te zamieszczono w
Tabeli 4.1.

4.1: Parametry wi¡zek w eksperymencie AMOR maksymalizuj¡ce amplitud¦ magnetoro-
tacji przy niewielkim wspóªczynniku tªumienia.

moment multipolowy moc wi¡zki próbkuj¡cej moc wi¡zki pompuj¡cej
∆m = 2 15 µW 100 µW
∆m = 4 100 µW 200 µW
∆m = 6 100 µW 800 µW

Poza eksperymentem dwuwi¡zkowym zbadano jeszcze jak zmieniaj¡ si¦ wspomniane
zale»no±ci mocy dla ukªadu, w którym funkcj¦ pompy i próbnika peªni jedna i ta sama
wi¡zka. Efekt nieliniowo±ci jest w takim wypadku bardziej wyra¹ny. Zauwa»ono, »e sygnaª
magnetorotacji jest porównywalny dla eksperymentu jednowi¡zkowego oraz dwuwi¡zko-
wego, ale tylko dla koherencji ∆m = 2 i ∆m = 4. Koherencja ∆m = 6 miaªa znikom¡
amplitud¦, prawdopodobnie potrzebna byªa du»o silniejsza wi¡zka laserowa do jej efek-
tywnego wytworzenia.
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Ostatnim zbadanym sygnaªem byª zanik koherencji w ukªadzie atomów z momentem
kwadrupolowym. Staª¡ zaniku z dopasowania eksponenty mo»na uto»sami¢ z szeroko-
±ci¡ sygnaªu magnetorotacji, a obserwowane oscylacje sygnaªu z podwójn¡, rezonansow¡
cz¦sto±ci¡ Larmora.
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Dodatki

A Formalizm macierzy g¦sto±ci

Formalizm macierzy g¦sto±ci pozwala na uwzgl¦dnienie w teorii efektów zwi¡zanych
z tªumieniem w ukªadzie. W przypadku grupy atomów w parach, oddziaªuj¡cych ze sob¡
poprzez zderzenia, podczas ka»dej kolizji dochodzi do zmiany funkcji falowej ka»dego
pojedynczego atomu. Analiza takiego ukªadu staje si¦ do±¢ kªopotliwa. Jednak»e, próbk¦
atomów mo»na potraktowa¢ jak statystyczny system kwantowy de�niowany przez pewne
klasyczne prawdopodobie«stwo p(ψs), mówi¡ce, »e system znajduje si¦ w stanie ψs z
prawdopodobie«stwem p. Macierz g¦sto±ci zde�niowana jest w nast¦puj¡cy sposób:

ρnm =
∑
s

p(ψs)C
s∗
m (t)Cs

n(t). (A.1)

Wspóªczynniki Cs s¡ zde�niowane jako zale»ne od czasu amplitudy prawdopodobie«stwa
dla stanu ψs. Znaj¡c macierz g¦sto±ci danego ukªadu mo»na obliczy¢ warto±¢ oczeki-
wan¡ ka»dej wielko±ci mierzalnej po wszystkich mo»liwych stanach. Warto±¢ oczekiwana
dowolnej obserwabli A jest powi¡zana z hermitowskim operatorem Â i mo»na j¡ obliczy¢:

〈A〉 =

∫
ψ∗sÂψsd

3r =

∫ ∑
n,m

Cs∗
n (t)u∗n(~r)ÂCs

m(t)um(~r)d3r =
∑
m,n

Cs∗
m (t)Cs

n(t)Amn, (A.2)

un(~r) s¡ funkcjami wªasnymi niezale»nego od czasu równania Schrödingera . Zgodnie z
zapostulowan¡ wcze±niej de�nicj¡ macierzy g¦sto±ci warto±¢ oczekiwana po wszystkich
stanach wynosi:

〈A〉 =
∑
s,m,n

p(ψs)C
s∗
m (t)Cs

n(t)Amn =
∑
m,n

ρnmAmn = Tr(ρ̂Â). (A.3)

Teraz nale»y jeszcze rozwa»y¢ w jaki sposób warto±ci oczekiwane ewoluuj¡ w czasie. �eby
to okre±li¢ wystarczy tylko sprawdzi¢ w jaki sposób zmienia si¦ macierz g¦sto±ci ukªadu.
Dla uproszczenia zakªada si¦, »e prawdopodobie«stwo p(ψs) nie zmienia si¦ w czasie,

d

dt
ρnm =

∑
s

p(ψs)(
dCs∗

m

dt
Cs
n + Cs∗

m

dCs
n

dt
). (A.4)

Zapisuj¡c odpowiednio równanie ewolucji czasowej (hamiltonian systemu oznaczony jako
Ĥ):

i~
d

dt
ψs = Ĥψs,
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i~
∑
n

dCs
n(t)

dt
un(~r) =

∑
n

Cs
n(t)Ĥun(~r),

mno»¡c obie strony powy»szego równania przez u∗s(~r) oraz caªkuj¡c po d3r otrzymuje
si¦ równanie wªa±ciwe oraz do niego sprz¦»one (hamiltonian ukªad jest hermitowski, tzn.
Ĥ† = Ĥ):

i~
d

dt
Cs
m(t) =

∑
n

HmnC
s
n(t), −i~ d

dt
Cs∗
m (t) =

∑
n

HnmC
s∗
n (t). (A.5)

Te wzory wprowadzono do równania (A.4), korzystaj¡c jednocze±nie z de�nicji macierzy
g¦sto±ci:

d

dt
ρnm =

i

~
∑
s

p(ψs)
∑
i

(HimC
s∗
i (t)Cs

n(t)− Cs∗
m (t)HniC

s
i (t)) =

i

~
∑
i

(ρniHim −Hniρim).

Ostateczny wzór na ewolucj¦ czasow¡ macierzy g¦sto±ci uzyskano sumuj¡c po indeksie i
oraz wprowadzaj¡c komutator macierzy g¦sto±ci z hamiltonianem:

d

dt
ρnm = − i

~
[Ĥ, ρ̂]nm. (A.6)

Podczas ró»niczkowania po czasie macierzy g¦sto±ci zaªo»ono, »e prawdopodobie«stwo
p(ψs) nie zmienia si¦ w czasie. Jest to znacz¡ce uproszczenie, pomijaj¡ce jakiekolwiek
efekty zwi¡zane z tªumieniem w ukªadzie, czyli na przykªad z efektami relaksacyjnymi
lub utrat¡ fazy. Nie traci si¦ jednak ogólno±ci opisu systemu kwantowego uwzgl¦dniaj¡c te
procesy w dodatkowym elemencie fenomenologicznym.W najprostszej formie do równania
(A.6) mo»na doda¢ cz¦±¢ tªumi¡c¡, tak, »e równanie wygl¡da teraz w nast¦puj¡cy sposób:

d

dt
ρnm = − i

~
[Ĥ, ρ̂]nm − γnm(ρnm− ρeqnm), (A.7)

i jest ono interpretowane tak, »e macierz ρnm relaksuje do stanu równowagowego ρeqnm po
czasie zwi¡zanym ze staª¡ γnm. Wspóªczynnik tªumienia dla elementów koherencyjnych
(niediagonalnych) macierzy g¦sto±ci jest zale»ny od czasu »ycia elektronu na danym pozio-
mie energetycznym Γ−1

n . Prawdopodobie«stwo znalezienia elektronu na tym konkretnym
poziomie maleje eksponencjalnie:

|Cn(t)|2 = |Cn(0)|2e−Γnt ⇒ Cn(t) = Cn(0)e−iφne−Γnt/2.

Koherencja pomi¦dzy dwoma poziomami musi si¦ wi¦c zmienia¢ w czasie w taki oto
sposób:

C∗n(t)Cm(t) = C∗n(0)Cm(0)e−i(φm−φn)e−(Γn+Γm)t/2,

z czego wynika, »e wspóªczynnik tªumienia wynosi (plus wspóªczynnik rozfazowania po-
chodz¡cego od zderze« γde):

γmn =
1

2
(Γm + Γn) + γdemn, m 6= n. (A.8)

Wspóªczynnik tªumienia jest w zasadzie makroskopow¡ odpowiedzi¡ ukªadu kwantowego
na elementarne czynniki wpªywaj¡ce na jego dekoherencj¦.
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B Nieredukowalne operatory tensorowe

Klasyczna operacja obrotu w przypadku operatora wektorowego przebiega w nast¦-
puj¡cy sposób [15]:

Vi →
∑
j

RijVj, R ∈ SO(3).

Powy»szy przepis mo»na uogólni¢ na transformacj¦ kartezja«skiego operatora tensoro-
wego:

Tijk... →
∑
i′

∑
j′

∑
k′

· · ·Rii′Rjj′Rkk′ . . . Ti′j′k′...,

liczba indeksów tensora oznacza jego stopie«. Przykªadem tensora stopnia drugiego jest
tensor zbudowany z dwóch wektorów:

Tij = UiVj,

Tij jest iloczynem skªadowych kartezja«skich Ui, Vj wektorów ~U , ~V . Taki tensor ma
dziewi¦¢ skªadowych i jest redukowalny. To znaczy, »e mo»na go zªo»y¢ ze skªadowych, z
których ka»da b¦dzie inaczej si¦ transformowaªa przy obrocie:

UiVj =
~U · ~V

3
δij +

UiVj − UjVi
2

+ (
UiVj + UjVi

2
−
~U · ~V

3
δij).

Pierwszy element po prawej stronie równania, produkt skalarny, jest niezmienniczy wzgl¦-
dem obrotu. Druga cz¦±¢ jest antysymetryczna z trzema niezale»nymi skªadowymi. Ostatni
skªadnik jest symetrycznym, bez±ladowym tensorem i posiada a» pi¦¢ niezale»nych skªa-
dowych. Wielokrotno±ci elementów tensora kartezja«skiego pokrywaj¡ si¦ z numerami
poszczególnych harmonik sferycznych, w kolejno±ci l = 0, l = 1, l = 2. To najprostszy
przykªad rozkªadu tensorów kartezja«skich w nieredukowalne tensory sferyczne.

Harmoniki sferyczne Y m
l (φ, θ) s¡ cz¦±ci¡ rozwi¡zania równania Schrödingera dla bez-

spinowej cz¡stki w potencjale sferycznie symetrycznym. W sferycznym ukªadzie wspóª-
rz¦dnych funkcja falowa takiej cz¡stki przyjmuje posta¢:

ψnlm = Fnl(r)Y
m
l (φ, θ),

n jest tutaj gªówn¡ liczb¡ kwantow¡, l liczb¡ kwantow¡ orbitalnego momentu p¦du, ma-
gnetyczna liczba kwantowam mo»e przyjmowa¢ warto±cim = −l,−l+1, . . . , l. Ich ogólna
posta¢ to:

Y m
l (φ, θ) =

(−1)l

2ll!

√
(2l + 1)

4π

(l +m)!

(l −m)!
eimφ

1

sinm θ

dl−m

d(cos θ)l−m
(sin θ)2l. (B.1)

Ka»d¡ harmonik¦ mo»na zapisa¢ jako Y m
l (n̂), kierunek n̂ okre±lony jest przez wspóª-

rz¦dne k¡towe. Wektor kierunkowy mo»na jednak zast¡pi¢ dowolnym innym wektorem
~V . Otrzymuje si¦ wtedy tensor sferyczny rz¦du k i o magnetycznej liczbie kwantowej q,
T

(k)
q = Y m=q

l=k . Tak zde�niowane operatory tensorowe s¡ równie» nieredukowalne.
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Dziaªaj¡c na nie kwantowomechanicznym operatorem obrotu w przestrzeni Hilberta
D(R)1 formuªuje si¦ jednocze±nie de�nicj¦ takiego operatora:

D(R)T (k)
q D†(R) =

k∑
q′=−k

D
(k)
q′q (R)T

(k)
q′ , (B.2)

lub jako równowa»n¡ de�nicj¦ mo»na uzna¢ jego relacje komutacji ze skªadow¡ momentu
p¦du generuj¡cego obrót:

[Jz, T
(k)
q ] = ~qT (k)

q , (B.3)

[J±, T
(k)
q ] = ~

√
(k ∓ q)(k ± q + 1)T

(k)
q±1, J± = Jx ± iJy.

Reguªa wyboru dla nieredukowalnych operatorów tensorowych

m′ 6= q +m⇒ 〈α′, j′m′|T (k)
q |α, jm〉 = 0. (B.4)

Dowód na podstawie pierwszej relacji komutacyjnej (B.3):

〈α′, j′m′|[Jz, T (k)
q ]− ~qT (k)

q |α, jm〉 = [(m′ −m)~− ~q]〈α′, j′m′|T (k)
q |α, jm〉 = 0.

C Metody wizualizacji macierzy g¦sto±ci

Powierzchniowy rozkªad prawdopodobie«stwa momentu p¦du (AMPS)

Prawdopodobie«stwo otrzymania maksymalnego rzutu momentu p¦du na dan¡ o±
kwantyzacji wynosi:

P (ρJJ) = 〈JJ |ρ̂|JJ〉. (C.1)

Aby dowiedzie¢ si¦ ile to prawdopodobie«stwo b¦dzie wynosi¢ w stosunku do jakiego±
konkretnego kierunku innego ni» tego wskazywanego przez o± kwantyzacji ukªadu i zde-
�niowanego przez k¡ty sferyczne θ, φ nale»y dokona¢ obrotu stanu |JJ〉:

|JJ〉′ =
∑
m

DmJ(θ, φ, 0)|Jm〉.

Po skorzystaniu ze wzoru (C.1) dostaje si¦ przepis na prawdopodobie«stwo znalezienia
maksymalnego rzutu momentu p¦du na kierunek wyznaczony przez wspomniane k¡ty:

Pθ,φ(ρ̂JJ) =
∑
mm′

D†mJ(θ, φ, 0)ρmm′Dm′J(θ, φ, 0). (C.2)

Sferyczny wykres w funkcji k¡tów θ ∈ [0, π], φ ∈ [0, 2π] jest nazywany powierzchniowym
rozkªadem prawdopodobie«stwa momentu p¦du. Przykªadowy powierzchniowy rozkªad
zaprezentowano na Rys. C.1. Jest to rozkªad dla stanu scharakteryzowanego macierz¡
g¦sto±ci:

ρ̂pol =

1/2 0 0
0 0 0
0 0 1/2

 .

1Element macierzowy operatora D(R) to Rij , R ∈ SU(2)
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Jest to stan stacjonarny dla trójpoziomowego atomu oddziaªuj¡cego ze ±wiatªem spola-
ryzowanym liniowo w kon�guracji Faradaya. W przypadku stanu niespolaryzowanego, ze
wszystkimi podpoziomami zeemanowskimi stanu podstawowego obsadzonymi jednakowo
(macierz stanu mieszanego ρ̂mix) powierzchniowy rozkªad prawdopodobie«stwa jest dany
na Rys. C.2.

Rysunek C.1: Powierzchnia prawdopodobie«stwa dla macierzy g¦sto±ci stanu spolaryzo-
wanego scharakteryzowanego macierz¡ ρ̂pol.

Rysunek C.2: Powierzchnia prawdopodobie«stwa dla macierzy g¦sto±ci stanu niespolary-
zowanego scharakteryzowanego macierz¡ ρ̂mix.

Powierzchni¦ prawdopodobie«stwa mo»na wyrysowa¢ znaj¡c rozkªad macierzy g¦sto-
±ci. Zale»no±¢ jest nast¦puj¡ca:

P (ρ̂JJ(θ, φ)) =

√
4π

2J + 1

2J∑
k=0

k∑
q=−k

CJJ
JJk0ρ

kqY (k)
q (θ, φ). (C.3)

Funkcje Wignera

Rozkªad przestrzenny momentu p¦du mo»na równie» sobie wyobrazi¢ za pomoc¡ funk-
cji Wignera. jest to rozkªad kwaziprawdopodobie«stwa poniewa» mo»e przyjmowa¢ war-
to±ci ujemne. Funkcja Wignera zde�niowana jest jako:

W (θ, φ) =
2J∑
k=0

k∑
q=−k

ρkqY (k)
q (θ, φ). (C.4)

Ró»nic¦ pomi¦dzy powierzchni¡ prawdopodobie«stwa a funkcj¡ Wignera pokazano na
przykªadzie próbki atomowej z koherencjami ∆m = 4. Macierz g¦sto±ci dla atomów w

45



takim stanie mo»e wygl¡da¢ nast¦puj¡co (niezmiennie w bazie mm′):

ρ̂16 =


1/5 0 0 0 1/2
0 1/5 0 0 0
0 0 1/5 0 0
0 0 0 1/5 0

1/2 0 0 0 1/5

 .

Momenty polaryzacyjne wylicza si¦ ze wzoru (wzór 1.5 ze strony 10) na podstawie twier-
dzenia Eckarta-Wignera, gdzie:

(T (k)
q )mm′ = 〈Jm′|T (k)

q |Jm〉 =
〈J ||T (k)||J〉√

2J + 1
CJm′

Jmkq. (C.5)

Nale»y jeszcze wyznaczy¢ element macierzowy 〈J ||T (k)||J〉. Wykorzystuje si¦ do tego wa-
runek normalizacyjny nieredukowanlnych tensorów oraz reguª¦ sumowania wspóªczynni-
ków Clebscha-Gordana.

1 =
∑
mm′

(T (k)
q )mm′((T (k)

q )∗mm′ =
∑
mm′

1

2J + 1
|〈J ||T (k)||J〉|2(CJm

Jm′kq)
2 =

1

2J + 1
|〈J ||T (k)||J〉|2 2J + 1

2k + 1
,

〈J ||T (k)||J〉 =
√

2k + 1. (C.6)

Obliczenia znacznie si¦ upraszczaj¡ dzi¦ki regule wyboru m (wzór B.4). Okazuje si¦, »e
macierz ρ̂16 ma tylko trzy niezerowe momenty polaryzacyjne:

ρ00 =
1√
5
, ρ4−4 = ρ44 =

1

2
.

Tak wi¦c funkcja Wignera dla tego stanu jest nast¦puj¡ca:

W16(θ, φ) =
1√
1
Y

(0)
0 +

1

2
(Y

(4)
4 + Y

(4)
−4 ).
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