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Abstract

W pracy niniejszej opisano zjawisko skręcenia polaryzacji świa-
tła przy przejściu przez pary atomowe 3He zamknięte w komór-
ce szklanej pod ciśnieniem 1.5 mBa. Komórka umieszczona była
w polu magnetycznym rzędu 1 – 10 Gs skierowanym równolegle do
kierunku propagacji światła. Wykorzystywano wiązkę laserową do-
strojoną do przejścia 23S → 23P (1083 nm) o natężeniach od 0.5
do 250 µW/cm2. Dodatkowo, aby wytworzyć populację w normal-
nie nie obsadzonym stanie 23S, w komórce wytwarzano wyładowaie
plazmowe przy pomocy pola RF wysokiej częstości.

Przy tak dobranych warunkach przeprowadzania eksperymentu
wartość kąta skręcenia polaryzacji jest zależna od natężenia
światła – jest to tzw. nieliniowy efekt Faradaya. W części do-
świadczalnej tej pracy badanio zależność sygnałów kąta skręcenia w
funkcji pola magnetycznego od natężenia wiązki światła. Szczegól-
ny nacisk położono na zbadanie wzrostu szerokości obserwowanych
rezonansów ze wzrostem natężenia światła.

W części teoretycznej opisano mechanizm powstawania efektu Fara-
daya. Liniowy efekt Faradaya opisano posługując się prostym mo-
delem atomu dwupoziomowego i lorentzowskimi profilami współ-
czynnika załamania uzyskiwanymi na bazie modelu oscylatorowego.
Efekt nieliniowy przeanalizowano posługując się macierzą gęstości
układu i wyliczając jej ewolucję w polu elektrycznym fali świetlnej
oraz zewnętrznym polu magnetycznym.

Nieliniowy efekt Faradya został do tej pory dokładnie zbadany w
wielu ośrodkach atomowych (Na, Cs, Rb i in.), jednak jak dotąd
nie był on obserwowany w helu. Niniejsza praca stanowi pierwszą
taką próbę, obejmującą zmierzenie szerokości rezonansów skręcenia
polaryzacji związanych ze strukturą Benettowską : ∼5 Gs, oraz ko-
herencyjną : ∼0.4 Gs. Ponadto wykonane pomiary rozszerzenia re-
zonansów mocą wykazały dość niespodziewane zależności, odrębne
od prezentowanych w literaturze: tj. zależności liniowej lub pier-
wiastkowej. Sugeruje to, że teoria na ten temat nie jest kompletna
i wymaga odpowiedniego rozbudowania.
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Wprowadzenie

Efekt Faradaya

Praca niniejsza poświęcona jest badaniu nielinieowego efektu Faradaya. Jest to
zjawisko, polegające na skręceniu liniowej polaryzacji światła o pewien kąt przy przej-
ściu przez ośrodek materialny umieszczony w polu magnetycznym. Skręcenie polary-
zacji objawia się jedynie pod obecność tego pola i zależy od jego nasilenia. Wartość
kąta skręcenia w funkcji wartości indukcji pola magnetycznego przyjmuje charaktery-
styczny rezonansowy kształt dyspersyjnej krzywej Lorentza, przechodzącej przez
zero dla zerowej wartości pola. W pracy tej zajęto się zbadaniem szerokości takich
krzywych, a w szczególności zależnością szerokości od natężenia światła.

Istotną cechą nieliniowego efektu Faradaya jest to, że dla światła spójnego o du-
żym natężeniu – takim jak dla wiązki laserowej – w profilu kąta skręcenia w funkcji
pola magnetycznego, pojawia się kilka nałożonych na siebie krzywych dys-
persyjnych o różnych szerokościach. Ich pochodzenie jest związane z faktem, że
intensywne światło modyfikuje znacznie własności optyczne ośrodka, a nie jedynie
„biernie” dostosowuje się do nich, jak to ma miejsce w przypadku małych natężeń.
Nie jest więc dziwny fakt, że efekty pochodzące od nieliniowego oddziaływania światła
z materią wyraźnie zależą od wartości natężenia światła, co jest jednym z paradyg-
matów optyki nieliniowej.

Z uwagi na zależność amplitudy rezonansów magnetorotacji od natężenia światła...
Wraz ze wzrostem natężenia światła „zagnieżdżone rezonanse” w profilu skręceń stają
się coraz wyraźniejsze w stosunku do podstawowego rezonansu pochodzenia liniowego.
Efektywnie maksymalne skręcenia osiągane w ramach rezonansu pochodzenia nieli-
niowego stają się coraz większe. Amplitudy rezonansów nieliniowych rosną wraz z
natężeniem w różnym tempie i zgodnie z różnymi charakterystykami funkcyjnymi,
co jest przedmiotem wnikliwych badań oraz analiz teoretycznych wielu autorów [1]
począwszy od lat 70-tych, kiedy to po raz pierwszy zaobserwowano [2] owe nieliniowe
struktury i ich spektakularne zmiany ze wzrostem natężenia światła.
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2 Wprowadzenie

Niemniej jednak wyraźny wzrost amplitudy skręcenia to tylko jedna ze zmian
jakie zachodzą w profilu skręcenia przy wzroście natężenia. Drugą istotną cechą jest
bardziej subtelna zmiana szerokości danego rezonansu. Ponieważ zwykle szerokość
ta wzrasta z mocą wiązki efekt ten zwykło nazywać rozszerzeniem mocą (ang.
power-broadening).

Szerokości rezonansów w efekcie Faradaya

Zajmujac się zagadnieniem wpływu natężenia na szerokość rezonansów skręcenia po-
laryzacji powstaje najpierw pytanie, co determinuje ich szerokość w ogóle, a dopiero w
następnej kolejności: jak dany mechanizm rozszerzenia reaguje na duży wzrost natęże-
nia światła. Okazuje się, że mimo iż wszystkie obserwowane rezonanse mają łudząco
podobny kształt krzywych dyspersyjnych, to za każdym z nich stoją mechanizmy
bardzo od siebie odległe.

I tak na przykład liniowe skręcenie jest z reguły determinowane, przez dopplerow-
skie rozszerzenie krzywej współczynnika załamania, a więc przez termiczny ruch
atomów, dalej węższe struktury objawiają się na skutek wypalania tzw. dziury Ben-
neta w rozkładzie prędkości atomów – jej szerokość odpowiada szerokości naturalnej
linii absorpcyjnej, mamy tu więc do czynienia zagadnieniem emisji spontanicznej
i czasu życia atomu w stanie wzbudzonym. Czas ten może być w znacznym
stopniu zaburzony poprzez zderzenia z atomami, a więc te także mają istotny
wpływ na obserwowane szerokości. Za najwęższe z obserwowanych struktur odpowia-
dają z kolei atomy, które na skutek oddziaływania ze światłem znalazły się w stanie
superpozycji kwantowej, co rozszerza zakres rozważanych mechanizmów o zjawi-
sko kreowania koherencji w atomach ośrodka, jej ewolucję w zewnętrznym polu
oraz nieuniknione zjawisko dekoherencji. Mechanizmy te należy uwzględnić zarów-
no dla koherencji podpoziomów stanu podstawowego, jak i wzbudzonego, a także
ewentualnego efeku transferu koherencji pomiędzy stanami. Generalnie szeroko-
ści tych ostatnich rezonansów („koherencyjnych”) są ściśle związane z czasem życia
koherencji, tak więc wpływ na te szerokości mają wszelkie zjawiska ograniczające
ten czas poprzez niszczenie koherencji. Są to więc znowu: emisja spontaniczna, zderze-
nia z innymi atomami (lecz o innych przekrojach czynnych dla obecnie rozważanych
stanów superpozycji), a także niepozorny, choć znaczący efekt przelotu atomów
przez wiązkę, kiedy to efektywnie atom „koherentny” wylatujący poza obszar wiązki
jest traktowany jako zniszczenie koherencji. Tu z kolei dochodzimy do kwestii długo-
ści drogi swobodnej w stosunku do przekroju wiązki, średniego czasu przelotu,
dla pełnego rozkładu przypadkowych kierunków przelotu atomów przez wiązkę
oraz samej geometrii profilu natężeniowego wiązki.
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Cały poprzedni akapit miał na celu zwrócić uwagę jaka mnogość mechanizmów i
odrębnych zjawisk jest odpowiedzialna za efektywną obserwowaną szerokość rezonan-
sów skręcenia w nieliniowym efekcie Faradaya. Przebieg każdego z tych zjawisk może
w różny sposób reagować na zmiany natężenia światła, a ich skumulowane przyczynki
mogą wpływać na rozszerzenie w sposób uniemożliwiający powtórne ich rozseparo-
wanie i jednoznaczną interpretację. Do tego, jak można wywnioskować z powyższych
rozważań, obserwowane struktury w sposób istotny będą zależeć od konkretnych wa-
runków eksperymentalnych: badanego pierwiastka, ciśnienia i tempery, użytej komór-
ki (rozmiary, gaz buforowy, pokrycie antyrelaksacyjne) oraz w szczególności geometrii
wiązki laserowej. Prawdopodobnie to właśnie ze względu na te utrudnienia zagadnie-
nie rozszerzenia mocą nie jest choćby po części tak dobrze zbadane, jak zależność
amplitudy skręceń od natężenia światła.

W literaturze napotkać można dwie generalne tendencje odnośnie ogólnych za-
leżności rozszerzenia mocą struktur związanych z koherencją atomową. Jedna z nich
sugeruje liniowy wzrost szerokości ze wzrostem natężenia światła [3, 4, 5], druga zaś
zależność pierwiastkową [6]. W danych eksperymentalnych zaobserwować można po-
twierdzenie zarówno jednej jak i drugiej (zależnie od wykonanego eksperymentu), ale
istnieją także dowody na bardziej złożone zależności [7, 8], dla których brak odpo-
wiedniego modelu teoretycznego. Ze względu na skąpą ilość publikacji traktujących
bezpośrednio o rozszerzeniu mocą rezonansów w efekcie Faradaya, koniecznością staje
się korzystanie z danych dotyczących rozszerzeń rezonansów w innych pokrewnych
zjawiskach: elektrycznie indukowanej przezroczystości (EIT) oraz koherent-
nym uwięzieniu populacji (CPT). W efektach tych również kluczowe jest okre-
ślenie czasu życia koherencji i analiza jego zależności od natężenia światła.

Cel pracy i układ treści

Praca niniejsza nie daje ostatecznego rozwiązania postawionego zagadnienia rozsze-
rzenia rezonansów mocą, jej zamierzeniem jest raczej zgromadzenie i usystematyzo-
wanie wiadomości na ten temat pochodzących z obserwacji doświadczalnych i modeli
teoretycznych postulowanych przez różnych autorów. Z konieczności autorzy muszą
uciekać się do wielu radykalnych przybliżeń w swoich analizach i w zależności od
przyjętej drogi osiągane są niekiedy sprzeczne wyniki. Wykazanie tych rozbieżności
jest jednym z celów niniejszej pracy. Kolejnym jest przedstawienie własnych wyników
eksperymentalnych nieliniowego skręcenia polaryzacji w 3He i pokazanie, że rozwinię-
te dotychczas modele nie są wystarczające do poprawnego i pełnego opisu badanego
zjawiska. Nie bez znaczenia w przeprowadzonych pomiarach było to, że badanie nieli-
niowego efektu Faradaya w 3He pozwala na analizę zjawiska rozszerzenia rezonansów
mocą dla różnych zakresów istotnych parametrów (gęstość, częstość zderzeń etc.), co
stanowi dużą przewagę nad innymi ośrodkami (np. pierwiastkami metali alkalicznych).
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Zgodnie z powyższymi założeniami treść pracy została zorganizowana następu-
jąco. Rozważania podzielono na cztery zasadnicze części: Pierwsza część ma za za-
danie przybliżyć teorię na temat efektu Faradaya oraz pokrewnych zjawisk EIT i
CPT. Drugą część pracy stanowi przegląd dostępnych wyników i modeli teoretycz-
nych prezentowanych przez różnych autorów i ma na celu zobrazowanie obecnego
stanu literatury na temat rozszerzenia rezonansów „koherencyjnych” mocą. Rozdział
trzeci poświęcony jest opisowi własnego doświadczenia niliniowego efektu Faradaya
i analizie wyników, która wskazuje na ograniczoną użyteczność dostępnych mode-
li teoretycznych prezentowanych w poprzedniej części. W czwartej i ostatniej części
zebrano wnioski i sugestie odnośnie dalszych badań.



Rozdział 1

Analiza teoretyczna
nieliniowego efektu Faradaya

1.1 Ogólny opis zjawiska Faradaya
i jego klasyfikacja jako efektu dwójłomnego

Efekt Faradaya jest zjawiskiem, w którym ośrodek wpływa na zmianę stanu po-
laryzacji propagującego w nim światła. Tego typu zachowanie wykazują jedynie
ośrodki dwójłomne. Cecha dwójłomności ośrodka polega na tym, że różne polary-
zacje światła podlegają odmiennemu wpływowi ośrodka, a to przekłada się na ich
odmienny sposób propagacji przez ośrodek. Jest to dowód na anizotropię ośrodka,
gdyż wybierając jakiś kierunek drgań fali elektromagnetycznej względem ośrodka uzy-
skujemy odmienne zachowanie układu. I odwrotnie: ośrodki izotropowe ze względu
na swoją symetrię nie wykazują efektu dwójłomności i dowolne polaryzacje rozchodzą
sie w nim w identyczny sposób.

. Dwójłomność liniowa

Dobrze znanym zjawiskiem jest dwójłomność liniowa1, w którym to zjawisku fale
spolaryzowane liniowo w dwóch ortogonalnych kierunkach załamują sie pod różnymi
kątami przy wnikaniu do ośrodka (rys. 1.1). Dowodzi to faktu, że ośrodek wykazuje
różne wartości współczynnika załamania dla fal o różnych polaryzacjach. Możliwe
jest także takie szczególne dobranie kierunków [9, 10], aby drogi obydwu polaryzacji
pozostawały jednakowe, aczkolwiek różnica we współczynnikach załamania dalej po-
zostaje i przekłada się tutaj na różną prędkość fazową obydwu polaryzacji oraz

1W nazwie tej słowo liniowa odnosi się akurat do typu polaryzacji światła, a nie do liniowej lub
nieliniowej zależności jakiś wielkości.

5



6 Rozdział 1. Analiza teoretyczna nieliniowego efektu Faradaya

Rysunek 1.1: Podwójne załamanie promienia wnikającego do ośrodka dwójłomnego
liniowo.

narastającą z tego względu różnicę faz. To właśnie takie rozfazowanie dwóch składo-
wych fali świetlnej powoduje efektywnie zmianę stanu jej polaryzacji. W przypadku
dwójłomności liniowej w trakcie propagacji przez ośrodek polaryzacja liniowa (o od-
powiednio dobranym kierunku) przechodzi stopniowo w eliptyczną aż do osiągnięcia
pełnej kołowości, a następnie znów poprzez eliptyczną powraca do polaryzacji linio-
wej (ortogonalnej do pierwotnej) i proces ten zachodzi cyklicznie aż do napotkania
granicy ośrodka. W płytkach falowych wykorzystuje się praktycznie to zjawisko i tak
dobiera się grubość ośrodka, aby uzyskać pożądaną zmianę stanu polaryzacji.

. Dwójłomność kołowa

Oprócz dwójłomności liniowej istnieje także zjawisko dwójłomność kołowej. Róż-
nica polega tutaj na tym, że w poprzednim przypadku jedynymi możliwymi promie-
niami, które mogą przeniknąć przez ośrodek bez zmiany ich polaryzacji są promie-
nie spolaryzowane liniowo (w jednym z dwóch ściśle określonych kierunków – tzw.
promień zwyczajny i promień nadzwyczajny [9, 10]). Każdy inny promień – będący
złożeniem promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego – ulega „zaburzeniu” przez ośro-
dek dwójłomy. W przypadku dwójłomności kołowej odpowiednia symetria ośrodka
[9] (patrz też rozdz. 1.4) powoduje, że polaryzacjami „niezaburzalnymi” są dwie po-
laryzacje kołowe o przeciwnych skrętnościach (σ+, σ−). Każda z nich propaguje w
ośrodku z sobie właściwą prędkością fazową i podlega odpowiedniemu współczynniko-
wi załamania. W szczególności zaś, jeśli rozważymy promień spolaryzowany liniowo,
będący złożeniem dwóch promieni σ+ i σ−, to ze względu na sukcesywne rozfazowywa-
nie tych dwóch składowych przy propagacji przez ośrodek, zaobserwujemy stopniową
rotację wypadkowej polaryzacji liniowej takiego promienia – rysunek 1.1. (Proces ten
zostanie szczegółowo opisany w podrozdziale 1.2.)

Wszelkie zjawiska dwójłomności, czy to liniowej czy kołowej, mogą występować
samoistnie w ośrodkach o trwałej anizotropii odpowiedniego typu lub być wywoły-
wane w ośrodkach naturalnie izotropowych poprzez zewnętrzne czynniki, takie jak
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Rysunek 1.2: Skręcenie płaszczyzny polaryzacji w zjawisku Faradaya.

naprężenia mechaniczne lub zewnętrzne pola elektryczne oraz magnetyczne, kiedy to
anizotropia w ośrodkach pojawia się tylko pod wpływem tych czynników.

. Efekt Faradaya jako zjawisko dwójłomne

Zgodnie z przedstawionym powyżej zarysem zjawisk dwójłomnych, efekt Faradaya
można sklasyfikować jako wymuszoną dwójłomność kołową przy czym czynnikiem
wymuszającym jest pole magnetyczne skierowane równolegle do kierunku propaga-
cji światła. Efektywnym rezultatem tego zjawiska jest natomiast skręcenie płasz-
czyzny liniowej polaryzacji światła propagującego przez ośrodek o pewien kąt
(zwany kątem Faradaya).

Obserwowany kąt skręcenia θ może zależeć od różnych czynników: wartości in-
dukcji pola magnetycznego B, częstości światła ω (względem częstości rezonansowej
ośrodka ω0), a także jak się okazuje od natężenia światła I. Pierwsza z wymienionych
zależności została zoabserwowana już przez samego Faradaya [cn], druga zależność
– rezonansowa – została odkryta pod koniec XIX w. przez Macaluso i Corbino [cn]
na fali badań nad dyskretnymi widmami spektralnymi par atomowych, zaś zależność
od natężenia światła jest rezultatem użycia do badań efektu Faradaya silnej wiązki
laserowej w latach 70-tych ubiegłego wieku [cn] i wkroczenia tym samym na grunt
optyki nieliniowej.

Opis teoretyczny efektu Faradaya – jako szczególnego przypadku zjawiska dwój-
łomnego – wymaga więc zajęcia się zagadnieniem współczynnika załamania ośrod-
ka, co zostanie zrobione w kolejnych podrozdziałach. Konkretnie, konieczne jest wy-
znaczenie dwóch współczynników dla polaryzacji prawoskrętnej i lewoskrętnej od-
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Rysunek 1.3: Schematyczne przedstawienie najpowszechniejszych zależności skręcenia
polaryzacji od: a) pola magnetycznego, b) częstotliwości, c) natężenia światła.

powiednio oraz szczegółowe określenie dla nich wspomnianych zależności: od pola
magneztycznego, od częstotliwości światła oraz od natężenia promieniowania.

. Uwaga na temat dichroizmu

W powyższych rozważaniach pominięto zupełnie zagadnienie dichroizmu. Podob-
nie jak dla różnych polaryzacji ośrodek wykazuje odmienne współczynniki załamania,
różne są także współczynniki absorpcji dla tych polaryzacji. Współczynniki załama-
nia i absorpcji dla danej polaryzacji są w sumie nierozłączną parą wielkości opisującą
wpływ ośrodka na światło i ujętą łącznie w zespolonym współczynniku załama-
nia. Dichroizm liniowy, poprzez większe tłumienie jednej ze składowych liniowych,
może prowadzić do skręcenia wypadkowego kierunku polaryzacji, zaś w dichroizmie
kołowym zwiększona absorpcja jednej ze składowych kołowych skutkuje wytworze-
niem eliptyczności w pierwotnie liniowo spolaryzowanej fali [9]. W ogólności więc
zjawisko Faradaya oprócz dominującego efektu skręcenia polaryzacji omawianego do
tej pory objawia się także pewną modyfikacją eliptyczności. Istnieje jednak szcze-
gólny przypadek, gdy w zjawisku Faradaya nie zachodzi modyfikacja eliptyczności,
a mianowicie wtedy, gdy współczynniki absorpcji składowych σ+ i σ− zrównują się
dla pewnej częstości światła – ma to miejsce w przypadku dokładnego dostrojenia do
częstości rezonansowej przejścia. W ramach tej pracy nie będziemy się zajmować „di-
chroiczną” częścią efektu Faradaya. Uzyskane wyniki odnośnie skręcenia będą ścisłe
dla przypadku rezonansowego (polaryzacja pozostaje liniowa), zaś w przypadku pew-
nego odstrojenia od rezonansu przewidywania odnośnie skręcenia będą słuszne tak
na prawdę w stosunku do ukierunkowania polaryzacji eliptycznej, jednak traktować
ją będziemy jakby była „prawie” liniowa i jej eliptyczność będziemy ignorować.
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1.2 Mechanizm skręcenia polaryzacji
w efekcie Faradaya

Zanim przejdziemy do wyliczania dość skomplikowanych formuł na wartość współ-
czynnika załamania, warto najpierw przedstawić obrazowo „jak przebiega” proces
skręcania polaryzacji w efekcjie Faradaya na prostym przykładzie. Posługując się pro-
stym modelem atomu dwupoziomowego i wyrażeniami na współczynniki załamania
zaczerpniętymi z oscylatorowego modelu atomu Lorentza-Drudego można w intuicyj-
ny sposób pokazać, jak pole magnetyczne, poprzez przesunięcie częstości rezonanso-
wych dla przejść σ+ i σ−, prowadzi do rozfazowania składowych kołowych światła
i efektywnie do skręcenia płaszczyzny polaryzacji. W ramach tego prostego modelu
możliwe jest także pokazanie, jak rezonansowa zależność spektralna współczynnika
załamania przenosi się – wręcz dokładnie – na obserwowaną zależność kąta skręcenia
od wartości pola magnetycznego – w szczególności dotyczy to szerokości rezonansów
obserwowanych w obu tych krzywych.

. Struktura poziomów typu V

Mechanizm skręcenia polaryzacji w efekcie Faradaya wygodnie jest zobrazować na
uproszczonym przykładzie atomu dwupoziomowego o częstości rezonansowej przejścia
równej ω0. Załóżmy, że stan podstawowy (|g〉) nie ma wewnętrznej struktury pod-
poziomów zeemanowskich, co jest równoważne z przyjęciem liczby kwantowej krętu
orbitalnego tego poziomu Fg = 0. Dla stanu wzbudzonego (|e〉) przyjmijmy nato-
miast liczbę Fg = 1, co owocuje potrójną strukturą podpoziomów zeemanowskich
o magnetycznych liczbach kwantowych odpowiednio m = −1, 0,+1. (Mówiąc o ma-
gnetycznych liczbach kwantowych – czyli rzutach momentu pędu na jakiś kierunek –
konieczne jest zawsze sprecyzowanie tego kierunku, więc już teraz zarezerwujemy dla
osi kwantyzacji oś z układu współrzędnych.) Rozważany schemat poziomów – tzw.
strukturę V – przedstawiono na rysunku 1.4.

Wiązka światła o polaryzacji kołowej σ+ propagująca wzdłuż kierunku osi z
powoduje wzbudzenie atomu z poziomu podstawowego |g〉 do stanu wzbudzonego
|e,m = +1〉, zaś polaryzacja σ− o przeciwnej skrętności wywołuje przejścia do pozio-
mu2,3 |e,m = −1〉.

2Przyjęto tu konwencję oznaczeń, zgodnie z którą skrętności, która wywołuje przejście o ∆m = +1
nadaje się oznaczenie σ+, a tej dla przejścia ∆m = −1 symbol σ−.
3Na gruncie rachunku kwantowego można wykazać dlaczego „zwykła” polaryzacjia liniowa nie

wzbudza w tym przypadku przejścia |g〉 → |e, 0〉. W istocie dla wybranego przez nas kierunku
kwantyzacji (z) może tego dokonać jedynie pole oscylujące właśnie w kierunku z [13], ale założyliśmy,
że fala propaguje wzdłuż tego kierunku i może mieć składowe tylko poprzeczne do z.
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m = +1m = 0m = -1

Rysunek 1.4: Struktura poziomów energetycznych układu typu V. (Poziom m = 0
nie jest wzbudzany przez światło i może być pominięty w rozważaniach.)

. Lorentzowskie współczynniki załamania

Zakładając, że każdy z tych poziomów emituje spontanicznie z czasem τ (czemu od-
powiada stała relaksacji γ = 1/τ), to zgodnie z modelem Lorentza-Drudego [11, 12],
każdemu z wymienionych przejść odpowiada współczynnik załamania, który zależy
rezonansowo od częstości światła ω, przy czym zależności te mają kształt dyspersy-
nych krzywych Lorentaza:

n+(ω) = 1 + 2πχ0
ω − ω0

(ω − ω0)2 + (γ/2)2
, (1.1)

n−(ω) = 1 + 2πχ0
ω − ω0

(ω − ω0)2 + (γ/2)2
. (1.2)

W powyższych wzorach χ0 oznacza podatność elektryczną ośrodka i jest w pew-
nym sensie miarą „siły oscylatora” utożsamianego z danym przejściem. Przedstawione
współczynniki są równe torzsamościowo pod nieobecność pola magnetycznego, jed-
nak na skutek efektu Zeemana [13] wywołanego zewnętrznym polem magnetycznym o
wartości B (i kierunku równoległym do ustalonej osi kwantyzacji z) poziomy ulegają
przesunięciu (por. rys. 1.4) o energię

∆E = mgLµBB, (1.3)
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Rysunek 1.5: Rozsunięcie krzywych współczynnika załamania n+, n− wywołane polem
magnetycznym B; Zaznaczono także związane z nimi krzywe absorpcji dla światła
σ+ i σ− – dla światła rezonansowego ω = ω0 efek dichroizmu zostaje całkowicie
zredukowany.

czemu odpowiada symetryczne odsunięcie częstości rezonansowych dla σ+ i σ−

o tzw. częstość Larmora4 ΩL

ΩL(B) =
gLµBB

h̄
, (1.4)

gdzie µB to magneton Bohra, a gL oznacza czynnik Landego poziomu wzbudzonego.
Tym samym zależności spektralne współczynników (1.1), (1.2) ulegają przesunięciu i
w obecności pola B przyjmują postać

n+(ω,B) = 1 + 2πχ0
ω − ω0 − ΩL(B)

(ω − ω0 − ΩL(B))2 + (γ/2)2
, (1.5)

n−(ω,B) = 1 + 2πχ0
ω − ω0 + ΩL(B)

(ω − ω0 + ΩL(B))2 + (γ/2)2
. (1.6)

Jak widać wprowadzenie pola magnetycznego sprawiło, że współczynniki zała-
mania dla światła o polaryzacji prawoskrętnej i lewoskrętnej stały się w ogólności
różnymi wielkościami (rys. 1.2), a więc przy ustalonej częstości ω promienie σ+ i
σ− będą propagować przez ośrodek z różnymi prędkościami fazowymi. Początkowo
anizotropowy ośrodek stał się dwójłomy kołowo.

4Położono tutaj explicite m = ±1.
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. Propagacja fali o polaryzacji liniowej

Możemy teraz przeanalizować jak odbije się to na szczególnym przypadku propagacji
przez ośrodek polaryzacji liniowej, tj. fali o składowej elektrycznej postaci

Elin(t, z) = x̂ E0 cos(kz − ωt). (1.7)

Przyjęto tutaj, że fala jest spolaryzowana w kierunku x, ma amplitudę E0 i propaguje
wzdłuż kierunku z, zaś k oznacza długość wektora falowego związaną z długością
fali relacją λ = 2π/k. Zauważmy, że dwie fale spolaryzowane kołowo o przeciwnych
skrętnościach

Eσ+(t, z) = x̂
E0

2
cos(kz − ωt) + ŷ

E0

2
sin(kz − ωt), (1.8)

Eσ−(t, z) = x̂
E0

2
cos(kz − ωt) − ŷ

E0

2
sin(kz − ωt) (1.9)

po dodanu do siebie odtworzą dokładnie polaryzację liniową (1.7), czyli

Elin(t, z) = Eσ+(t, z) + Eσ−(t, z). (1.10)

Spostrzeżenie to pozwala na łatwiejszą analizę zagadnienia, gdyż dla polaryzacji koło-
wych mamy dobrze określone współczynniki załamania (1.5), (1.6) i wiemy dokładnie
jak opisać propagacje każdej z nich w ośrodku. Możemy więc przedstawić falę wejśco-
wą o polaryzacji liniowej jako superpozycję fal o polaryzacjach kołowych, przeanali-
zować ich przebieg w ośrodku niezależnie, a następnie zsumować wyniki, aby poznać
wypadkowe pole w interesującym nas punkcie przestrzeni.

Wygodnie jest tutaj posłużyć się notacją zespoloną, i tak: falę o polaryzacji linio-
wej opiszemy wzorem

Elin(t, z) = x̂ E0 e
i(kz−ωt). (1.11)

zaś polaryzacje kołowe zgodnie ze wzorami

Eσ+(t, z) = x̂
E0

2
ei(kz−ωt) − ŷ

iE0

2
ei(kz−ωt) =

1
2

(x̂− iŷ)E0 e
i(kz−ωt), (1.12)

Eσ+(t, z) = x̂
E0

2
ei(kz−ωt) + ŷ

iE0

2
ei(kz−ωt) =

1
2

(x̂+ iŷ)E0 e
i(kz−ωt). (1.13)

We wszystkich powyższych przypadkach tylko część rzeczywistą będziemy traktować
jako fizycznie realną, podobnie będziemy postępować z wynikami przekształceń do-
konanych na powyższych wyrażeniach.

Polaryzacja kołowa o danej skrętności σ± propaguje przez ośrodek podlegając
współczynnikowi załamania n± danemu wzorem (1.5) i (1.6) odpowiednio, co powo-
duje zmianę prędkości fali w ośrodku do wartości v± = c/n±. Odpowiednio ulega
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zmianie także długość fali i wektor falowy:

k± =
2π
λ±

=
ω

v±
= n±

ω

c
= n± k. (1.14)

Oznaczenie bez indeksu k = ω/c oznacza tutaj długość wektora falowego w próżni.
Zakładając, że fale przebywają w ośrodku drogę ∆z = l oraz przyjmując początek
osi z = 0 w punkcie gdzie fale wnikają do ośrodka uzyskujemy wzory na drgania
elektryczne na odległości z = l od początku ośrodka5

Eσ+(t, l) =
1
2

(x̂− iŷ) E0 e
i(n+kl−ωt), (1.15)

Eσ+(t, l) =
1
2

(x̂+ iŷ) E0 e
i(n−kl−ωt). (1.16)

Zauważmy, że między obydwoma drganiami – pierwotnie o zerowej różnicy faz (patrz
równ. (1.12), (1.13) ) – narosło obecnie rozfazowanie φ o wartości

φ = kl (n+ − n−). (1.17)

Składając teraz dwa powyższe drgania kołowe ze sobą, aby uzyskać wypadkowe pole
w punkcie z = l wewnątrz ośrodka, dostajemy po paru prostych przekształceniach
trygonometrycznych

Ewyp(t, l) = E0 e
i(ωt−kl)

(
x̂ cos

φ

2
+ ŷ sin

φ

2

)
. (1.18)

Jak widać mimo, że drgania fali padającej na ośrodek (1.11) zachodziły jedynie wzdłuż
osi x, to drgania w punkcie z = l wewnątrz ośrodka mają zarówno składową x-ową,
jak i y-ową. Wzór (1.18), po odrzuceniu części urojonej, opisuje drgania w jednej
płaszczyźnie – a więc tak jak na początku o polaryzacji liniowej – jednak kierunek
tych drgań jest teraz nachylony pod kątem θ = φ/2 do pierwotnej osi polaryzacji.

. Własności kąta skręcenia polaryzacji

Uzyskany kąt skręcenia Faradaya θ, określony wyrażeniem

θ =
1
2
kl (n+ − n−), (1.19)

5W istocie całkowity wpływ ośrodka na falę świetlną koncentruje się właśnie w owej modyfikacji
wektora falowego. Pomijany przez nas efekt dichroizmu można by włączyć do rozważań uwzględnia-
jąc oprócz rzeczywistej także urojoną część współczynnika załamania k → ηk, η ∈ C. W równaniach
(1.8), (1.9) owocowałoby to pojawieniem się dodatkowego czynnika eksponencjalnego z rzeczywistym
wykładnikiem opisującego absorpcję.
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jest tym większy im większa jest różnica we współczynnikach załamania i narasta li-
niowo wraz ze wzrostem długości l przebytej w ośrodku. Odpowiada to stopniowemu
skręcaniu płaszczyzny drgań fali propagującej przez ośrodek, tak jak to przedstawiono
już wcześniej na rys. 1.1, przy czym kierunek oraz „wydajność” tego skręcenia na jed-
nostkowym odcinku długości jest rządzona przez różnicę współczynników załamania
(n+ − n−).

Na marginesie można zauważyć ponadto, że znaczenie obecności wektora falowego
k we wzorze (1.19) sprowadza się do faktu, że nie tyle istotna jest bezwzględna długość
ośrodka l, co raczej względny stosunek przebytej drogi do długości fali (kl = 2πl/λ),
a więc „liczba oscylacji” wykonana przez falę przy przejściu przez ośrodek. Mamy tu
więc do czynienia z czymś w rodzaju „rozfazowania przypadającego na jeden okres
drgań”. Badając zjawisko dla fali dwa razy dłuższej (np. dla innego przejścia rezo-
nansowego), przy takiej samej różnicy (n+ − n−) musielibyśmy wydłużyć drogę w
ośrodku dwukrotnie, aby uzyskać taki sam kąt skręcenia θ.

Wyrażenie (1.19) łączy efektywnie obserwowany kąt skręcenia polaryzacji θ ze
współczynnikami załamania dla poszczególnych polaryzacji n+, n−. Droga do teo-
retycznej analizy skręcenia polaryzacji θ prowadzi więc – tak jak to zapowiadano
wcześniej – poprzez wyznaczenie wartości współczynników n+ i n− i ich zależności
od różnych parametrów. Powyższy wzór na kąt skręcenia Faradaya mimo, że bardzo
prosty, jest zupełnie ścisły i pozostaje słuszny niezależnie od tego jaki model posłu-
ży nam do wyznaczenia konkretnych wartości współczynników n+ i n−. W kolejnym
podrozdziale posłużymy się wyrażeniami (1.5) i (1.6) z oscylatorowego modelu atomu.
Pozwoli to jednak na opisanie jedynie liniowego efektu Faradaya. Aby odtworzyć
nieliniowe własności tego efekt w paragrafie 1.5 odwołamy się do kwantowego mo-
delu atomu i wyznaczymy n+ i n− w oparciu o macierz gęstości takiego układu.

1.3 Zależność kąta skręcenia polaryzacji od pola
magnetycznego w liniowym efekcie Faradaya

Model oscylatorowy Lorentza-Drugego nie jest poprawnym modelem oddziaływania
atomu ze światłem, ze względu na to, że bazuje na podejściu klasycznym, a nie kwan-
towym. Jednak formuły na zależność rezonansową współczynników załamania (1.5) i
(1.6) okazują się nadspodziewanie trafnymi charakterystykami i są poniekąd odtwa-
rzane przez „poprawny” rachunek kwantowy [13]. Dlatego też w pełni usprawiedli-
wione jest posłużenie się nimi teraz do rozszerzenia uzyskanego ogólnego wyrażenia
na kąt skręcenia Faradaya θ (1.19) o zależność tego kąta od wartości indukcji pola
magnetycznego B.6

6Dla ścisłości wymieńmy jawnie, jakie efekty nie są z założenia uwzględnione w modelu Lorentza.
Są to: możliwość nieliniowego wpływu światła na ośrodek (odpowiedź ośrodka skaluje się tu liniowo
ze wzrostem pola E ), efekty kwantowe (nie ma pojęcia „atomu w stanie superpozycji”) oraz ruch
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Rysunek 1.6: Przykładowe profile θ(B) dla ∆ω 6= 0, zgodnie z formułą (1.20).

Podstawiając wyrażenia (1.5) i (1.6) do wzoru na kąt skręcenia Faradaya (1.19)
uzyskujemy dość rozbudowaną zależność zarówno od częstości światła ω (lub odstro-
jenia ∆ω = ω−ω0) jak i wartości przyłożonego pola zewnętrznego B (załóżmy tu dla
wygody ustaloną długość ośrodka równą l tak, żeby poniższy wzór opisywał całkowite
skręcenie na wyjściu z ośrodka):

θ(∆ω,B) = πχ0kl

(
∆ω + ΩL(B)

(∆ω + ΩL(B))2 + (γ/2)2
− ∆ω − ΩL(B)

(∆ω − ΩL(B))2 + (γ/2)2

)
(1.20)

Profil taki może być w ogólności dość skomplikowany, co zobrazowano na rys. 1.3.
Przedstawiono tam zależność skręcenia w funkcji pola B dla kilku przykładowych
wartości odstrojenia od rezonansu ∆ω wyrażonego w jednostkach szerokości spek-
tralnej linii γ. Dla dużych odstrojeń rysunek dobrze pokazuje, jak „powstaje” wy-
padkowa krzywa: jest to złożenie dwóch krzywych dyspersyjnych, odległych od siebie
o ∆B = ∆ω gLµB/h̄. Dla coraz mniejszych odstrojeń, krzywe nachodzą na siebie
(tworząc bardziej złożony kształt) i w przypadku ∆ω = 0 dostajemy już tylko jedną
„zdublowaną” krzywą dyspersyjną. Właśnie taki pojedynczy dyspersyjny profil jest
„typowym” profilem skręcenia Faradaya obserwowanym w doświadczeniach i to do
jego szerokości odnosi się pojęcie szerokości rezonansu skręcenia Faradaya.

termiczny atomów (zakłada się, że atomy pozostają w spoczynku).
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. Efekt Faradaya w warunkach dostrojenia do rezonansu

Pouczające jest więc dokładne przeanalizowanie właśnie tego szczególnego przypadku,
tj. gdy wiązka padająca jest dokładnie w rezonansie ω = ω0. Wtedy to wzór (1.20)
upraszcza się znacznie do postaci

θ(B) = 2πχ0kl
ΩL(B)

ΩL(B)2 + (γ/2)2
(1.21)

lub podstawiając jawnie zależność od B zgodnie ze wzorem (1.4):

θ(B) = 2πχ0kl
glµB
h̄
B(

glµB
h̄
B
)2

+ (γ/2)2
=

2πχ0klh̄

gLµB

B

B2 + (γ̃/2)2
, (1.22)

gdzie wprowadzono oznaczenie

γ̃ =
h̄

gLµB
γ. (1.23)

Porównując uzyskany wzór na skręcenie w funkcji pola dla przypadku rezonansowego
(1.22) z „oryginalną” zależnością spektralną współczynnika załamania (1.1) można
zauważyć, że z dokładnością do przesunięcia całego wykresu o 1, opisywane przez
nie krzywe mają dokładnie taki sam kształt, co sugerował też już rysunek 1.3.
Wystarczy jedynie odpowiednie „podmienienie” zmiennej we wzorze (1.1):

∆ω → h̄

gLµB
B (1.24)

i zależność spektralna współczynnika załamania przechodzi „wprost” w profil skręce-
nia θ w funkcji pola magnetycznego!

. Uogólnienie dla dowolnej postaci współczynnika załamania

Spostrzeżenie to pozostanie prawdziwe także każdego innego przebiegu funkcyjnego
F dla współczynnika załamania n(ω) = F(ω), niż ten wynikający z modelu Lorentza.
Dzieje się tak za sprawą tego, że pojawienie się pola magnetycznego B powoduje w
nim jedynie przesunięcie argumentu7:

F(∆ω) B 6=0−→ F±(∆ω,B) != F(∆ω ± aB) ∆ω=0−→ F±(B) = F(±aB). (1.25)

Wtedy to zakładając warunek rezonansu wartość pola magnetycznego „przejmuje
rolę” odstrojenia ∆ω (w istocie można to traktować dosłownie, gdyż pole B odsuwa

7Za taką właśnie własność odpowiada charakter efektu Zeemana – ale tylko w reżimie liniowego
efektu Zeemana.
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Rysunek 1.7: Krzywe skręcenia zależne od częstotliwści oraz profil skręcenia w funkcji
pola dla przypadku rezonansowego

częstość rezonansową od ustalonej przez nas częstości światła ω0 o częstość Larmora
ΩL), ale kształt F pozostaje tu cały czas taki sam.

Zauważmy ponadto, że współczynnik załamania można wyrazić jako „odchyle-
nie” od wartości 1 oraz, że odchylenie to jest antysymetryczne po obydwu stronach
rezonansu:

F(∆ω) = 1 + F(∆ω), F(−∆ω) = −F(∆ω). (1.26)

Teraz podstawiając rozważaną postać F w miejsce współczynników załamania we
wzorze na θ (1.19) otrzymujemy:

θ(B) =
kl

2
[n+(B)− n−(B)]

=
kl

2
[F(aB)−F(−aB)] (1.27)

= klF(aB) = kl [F(aB)− 1].

Jest to niezwykle ważny wniosek, gdyż jeśli tylko rozpatrywać będziemy bardziej
złożone kształty współczynnika załamania F(ω), niż te dane formułami (1.1), (1.2) i
przedstawione na rys. 1.2 – jakie to powstają w przypadkach nieliniowego oddziaływa-
nia światła z materią – to w warunkach rezonansu profil skręcenia θ(B) odwzorowuje
dokładnie kształt spektralnej zależności współczynnika załamania. W szczególności
zaś po przeliczeniu zgodnie ze wzorem (1.23) możliwe jest określenie szerokości spek-
tralnych struktur pojawiających się we wsp załamania, na podstawie zmierzonych
szerokości rezonansów faradayowskich.

Podobnie jak widmo transmisji przez ośrodek przy skanowniu częstości ujawnia
wprost przebieg spektralny współczynnika absorpcji, tak obserwacja skręcenia polary-



18 Rozdział 1. Analiza teoretyczna nieliniowego efektu Faradaya

zacji przy skanowaniu pola B pozwala „zobaczyć” spektralną zależność współczynnika
załamania. Metody te więc, choć wymagają różnych technik eksperymentalnych mo-
głyby się bardzo dobrze uzupełniać.

Obecnie jesteśmy gotowi do przejścia do obliczeń współczynnika załamania zgod-
nie z innym, bardziej kompletnym modelem, niż oscylatorowy model Lorentza. Wie-
my jak różnica współczynników wpływa na zachowanie światła w ośrodku (skręcenie
polaryzacji) oraz wiemy jak interpretować wynik takiego skręcenia w funkcji skano-
wanego pola magnetycznego i powiązać go w prosty sposób z profilem współczynnika
załamania.

1.4 Współczynnik załamania
w elektrodynamice klasycznej

Chcąc ściśle wyznaczyć współczynnik załamania n danego ośrodka (posługując się
jakimkolwiek modelem oddziaływania atomu ze światłem, czy to uproszczonym mo-
delem oscylatorowym, czy modelem kwantowym), należy wystartować od tego, jak
pojęcie to jest zdefiniowane. W elektrodynamice klasycznej wielkość n wprowadzana
jest jako oznaczenie w równaniu falowym

∇2E − 1
(c/n)2

∂2

∂t2
E = 0 (1.28)

uzyskiwanym z równań Maxwella dla ośrodka dielektrycznego [11]. Wielkość n w rów-
naniu (1.28) stanowi bezwymiarowy czynnik, o jaki redukowana jest prędkość propa-
gacji fali elektromagnetycznej w ośrodku w stosunku do prędkości światła w próżni
c. Określa to jak na razie tylko „znaczenie” współczynnika n i jego efektywne „dzia-
łanie”, a jakie jest jego „pochodzenie”?

W istocie współczynnik n jest wielkością ściśle związaną z tym, jak odpowiedź
ośrodka – a więc wyindukowany moment dipolowy d w cząsteczce ośrodka – zależy
od wymuszającego pola elektrycznego E. Wygodnie więc będzie wystartować właśnie
od przeanalizowania odpowiedzi ośrodka na pole E, a następnie pokazać jak przekłada
się ona na wartość współczynnika załamania n.

. Polaryzowalność atomowa

Najbardziej fundamentalną wielkością charakteryzującą odpowiedź ośrodka na przy-
łożone pole elektryczne E, jest polaryzowalność atomowa α określająca związek
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między wyindukowanym momentem dipolowym cząsteczki d, a indukującym go po-
lem elektrycznym E:

d = αE. (1.29)

Dla ośrodków izotropowych kierunek d jest taki sam jak E i przyjmuje jednakową
wartość niezależnie od ukierunkowania E, dlatego można przyjąć, że α jest skalarem.

. Tensorowy charakter polaryzowalności

Możliwa jest jednak sytuacja, w której ze względu na anizotropię ośrodka (np. w
kryształach) proces polaryzowania cząsteczek zachodzi z różną „wydajnością” dla
różnych kierunków. Wtedy to w wybranym układzie współrzędnych trzem kierunkom
x, y, x należałoby przypisać trzy różne wartości α:

d =

 αxx 0 0
0 αyy 0
0 0 αzz

E (1.30)

Ponadto możliwy jest także przypadek, kiedy pole – powiedzmy – w kierunku x

generuje oprócz x-owej składowej momentu dipolowego d, także jakąś składową d w
kierunkach poprzecznych, y lub z. (Na przykład: gdyby we wzorze (1.30) wziąć pole
E nachylone pod jakimś kątem do osi x, to powstały moment d nie byłby równoległy
do E!). Zapiszemy to łącznie w następującej ogólnej postaci

d =

 αxx αxy αxz
αyx αyy αyz
αzx αzy αzz

E, (1.31)

gdzie jawnie widać, że polaryzowalność jest w ogólności wielkością tensorową (macierz
3×3). Dochodzimy tu do samego źródła anizotropii, która odpowiada za dwójłomne
własności optyczne ośrodka wspominane w paragrafie 1.1.

Dokonując przejścia do jakiegoś innego układu współrzędnych (względem „nie-
ruchomego” ośrodka) wartości α ulegną także odpowiedniemu przetransformowaniu.
Możliwe jest dobranie takiego szczególnego układu, w którym macierz z równia (1.31)
przyjmie postać diagonalną, co sprowadza równanie (1.31) z powrotem do postaci
(1.30), tyle że w nowym układzie współrzędnych. Pola oscylujące w kierunkach wy-
znaczonych przez osie tego szczególnego układu będą propagować przez ośrodek bez
zmiany stanu polaryzacji (d równoległe do E). Zaś dla każdego innego kierunku wy-
indukowany wektor d i dodatkowe pole od niego pochodzące nie będą równoległe do
E, co wywoła zmianę kierunku wypadkowego pola elektrycznego.
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. Zespolona postać polaryzowalności

Rozważając nie statyczne pole E lecz oscylujące z jakąś częstością ω należy uwzględ-
nić dodatkowo możliwość, że wymuszany dipol d będzie drgał z jakimś opóźnieniem
fazowym ϕ w stosunku do fazy drgań wymuszających. Dla przykładu dla drgań w
kierunku x i przy założeniu, że macierz α jest diagonalna jak w (1.30) mielibyśmy:

Ex(t) = Ex0 cos(ωt),

dx(t) = αxxEx0cos(ωt+ ϕxx). (1.32)

Wygodnie jest tutaj znów uciec się do notacji zespolonej, co pozwoli zapisać powyższe
równania w postaci

Ex(t) = Ex0 e
iωt,

dx(t) = αxxEx0 e
i(ωt+ϕxx) = αxxe

iϕxx Ex(t). (1.33)

Tak jak w rozdziale 1.2, tylko części rzeczywiste E i d traktujemy tu jako fizycznie
istniejące.

Ostatnia równość pokazuje, że rozszerzając zakres dpopuszczalnych wartości α
o wartości zespolone, możemy zawrzeć w zespolonych wartościach α obydwie istot-
ne dla nas informacje: amplituda (tj. moduł α) określa „wydajność” polaryzowania
cząsteczek, a argument (czyli faza zespolona) określa przesunięcie fazy w odpowiedzi
ośrodka względem oscylacji wymuszających.

To właśnie rozważane tu rozfazowanie pozwala na zaistnienie dwójłomności ko-
łowej omawianej w paragrafie 1.1.8 Zauważmy, że dopuszczając wartości zespolone
α może się okazać, że diagonalizacja α będzie wymagać transfomacji współrzędnych
o zespolonych współczynnikach transformacji. Na przykład, jeśli diagonalizacja za-
chodzi przy transformacji o postaci

x̂ → 1
2

(x̂− iŷ)

ŷ → 1
2

(x̂+ iŷ) (1.34)

ẑ → ẑ

(1.35)

to prowadzi to do efektu dwójłomności kołowej (por. wzory (1.12) i (1.13) ).
8W szczególności, gdyby nie istniało przesunięcie fazowe w odpowiedzi ośrodka i wielkość α była

by czysto rzeczywistą wielkością, to nie było by absorpcji. Wytłumaczenie zjawiska absorpcji w
elektrodynamice klasycznej jest następujące. Pobudzony do drgań dipol generuje falę przesuniętą w
fazie, która dodaje się do fali wymuszającej osłabiając jej natężenie (bo drgania dodają się nie w
fazie).
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. Nieliniowa odpowiedź ośrodka

Na koniec, omawiając polaryzowalność α należy jeszcze uwzględnić, że zależność d
od E niekoniecznie musi być liniowa. Przepis funkcyjny d(E) może być w ogólności
dowolny, a nie taki jak przedstawiony w równ. (1.29). Jednak dla małych wartości E
dowolną postać funkcyjną d(E) można rozwinąć w szereg i zbliżyć się z zapisem do
tego podanego w równaniu (1.29):

d = α(E) E = (α(0) + α(1)E + α(2)EE + . . .) E. (1.36)

Kolejne wielkości α(i) są tensorami coraz wyższego rzędu, ale cały nawias reprezen-
tuje tensor 2-giego rzędu (macierz 3 × 3). Dla małych natężeń pierwszy – liniowy
– wyraz α(0) jest dominujący, a przyczynek od pozostałych jest niezauważalny. Dla
coraz większych natężeń światła, kolejne człony nieliniowe ujawniają swoją obecność,
jednak i tu z reguły wystarczy ograniczyć się do kilku pierwszych członów.

. Polaryzowalność a podatność elektryczna

Do tej pory posługiwaliśmy się cały czas polaryzowalnością α dla jednej cząst-
ki. Jest to wygodne podejsćie, przy analizie anizotropii oraz własności nieliniowych,
gdyż łatwo je intuicyjnie powiązać z „cechami” cząsteczki. Jednak opisując odpowiedź
makroskopowego ośrodka na pole E wygodniej jest posługiwać się wielkością mo-
mentu dipolowego d na jednostkę objętości V – wielkość tę nazywa się polaryzacją
i oznacza symbolem P

P def=
d
V
. (1.37)

We powyższym wzorze d oznacza całkowity moment dipolowy wykazywany przez
rozważaną objętość ośrodka V .

W zasadzie, jeśli tylko ośrodek jest jednorodny, to w zależności od koncentracji
cząstek P jest jedynie przeskalowaną wartością d. Nie wnikajac w to jaki jest dokład-
ny przelicznik d na P możemy sformułować prawo analogiczne do (1.29) tylko dla
makroskopowej polaryzacji P, a nie pojedynczego momentu dipolowego d

P = ε0χE. (1.38)

Związek między P a E jest tu wyrażony za pomocą nowego symbolu χ nazywanego
podatnością elektryczną ośrodka. Zgodnie z konwencją do powyższej zależności
wprowadza się również przenikalność elektryczną próżni ε0 – jest to niezmienna sta-
ła fundamentalna i nie wprowadza żadnych dodatkowych zależności do powyższej
formuły.
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Analiza własności podatności χ przebiega identycznie, jak dla polaryzowalności
α. W szczególności też jest to wielkość tensorowa (dzięki czemu można opisać anizo-
tropię ośrodka), o wartościach zespolonych (co pozwala uwzględnić opóźnienie fazowe
odpowiedzi P w stosunku do E) i także może być sama funkcją pola E w pełnej
analogii do równania (1.36)

P = ε0χ(E) E = ε0(χ(0) + χ(1)E + χ(2)EE + . . .) E. (1.39)

. Równania Maxwella w materii

Dysponując makroskopowym pojęciem polaryzowalności P – a wiec dodatkowego
„przyczynku” do pola E wynikłego z obecności ośrodka – można skonstruować wiel-
kość zwaną indukcją elektryczną D, która stanowi odpowiednik całkowitego pola,
jakie zaobserwuje się w obecności ośrodka, jeśli pole pochodzące od rozkładu ze-
wnętrznych ładunków lub fali elektromagnetycznej wynosi E

D def= ε0E + P = ε0 (1 + χ(E)) E = ε0εrE. (1.40)

Wielkość
1 + χ(E) ozn= εr (1.41)

nazywa się względną przenikalnością elektryczną ośrodka. Dla próżni, gdzie
nie ma odpowiedzi „ośrodka” i podatność χ wynosi 0, względna przenikalność εr ma
wartość 1. W ośrodku materialnym natomiast, wielkość ta stanowi miarę, jak bardzo
ośrodek odbiega swymi własnościami elektryczynymi od własności próżni.

Dla tak sformułowanego zestawu różnych wielkości można sformułować prawa
Maxwella w materii [11], które w przypadku braku niezrównoważonych ładunków
swobodnych i prądów mają postać

∇ ·D = 0, (1.42)

∇ ·B = 0, (1.43)

∇× E = −∂B
∂t
, (1.44)

∇×H =
∂D
∂t

. (1.45)

W równaniach tych wielkość natężenia pola magnetycznego H jest związana z indukcja
pola B relacją analogiczną do (1.40)

H =
1

µ0µr
B, (1.46)
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gdzie µ0 to przenikalność magnetyczna próżni, a µr to względna przenikalność ośrodka.
Niemniej jednak dla dielektryków wartość µr = 1 i przyjmuje się w tym wypadku
H = B/µ0. Podstawiając tę zależność oraz (1.40) do równań Maxwella uzyskujemy

∇ · E = 0, (1.47)

∇ ·B = 0, (1.48)

∇× E = −∂B
∂t
, (1.49)

∇×B = µ0ε0εr
∂E
∂t
. (1.50)

Z równań tych można wprost wyprowadzić równanie falowe, analogicznie jak dla
równań Maxwella w próżni

∇2E − 1
µ0ε0εr

∂2

∂t2
E = 0 (1.51)

Wielkość µ0ε0 jest oczywiście równa kwadratowi prędkości światła

c =
√
µ0ε0, (1.52)

natomiast pierwiastkowi względnej przenikalności εr nadaje się oznaczenie n i utoż-
samia się go ze współczynnik załamania n dla fali elektromagnetycznej

n =
√
εr =

√
1 + χ(E) (1.53)

≈ 1 +
1
2
χ(E) (1.54)

= 1 +
1
2

(
χ(0) + χ(1)E + χ(2)EE + . . .

)
(1.55)

W powyższym ciągu równości pokazano jak odpowiedź ośrodka – charakteryzo-
wana przez podatności elektryczne kolejnych rzędów χ(i) przekładają się na wartość
współczynnika załamania n. Jak widać wartość współczynnika n jest w ogólności
zależna od natężenia pola elektrycznego E, a więc także od natężenia światła.

Przystępując do wyznaczenia współczynnika załamania, należy więc znaleźć kom-
plet wartości χ(i) lub przynajmniej pierwszych kilka jego elementów. Można tego
dokonać wyznaczając jaka jest polaryzacja ośrodka P poddanego oddziaływaniu po-
la E. Analizując uzyskany wynik i porównując go z (1.39) można wyseparować z
niego wyrazy odpowiadające kolejno χ(0), χ(1), itd. Wstawienie ich do (1.55) pozwa-
la uzyskać teoretyczne wyrażenie na współczynnik załamania n uzyskane w ramach
rozważanego modelu oddziaływania światła z materią.

Przejdziemy teraz do modelu kwantowego, w ramach którego wyznaczymy P(E)
oraz zwiazane z tą zależnością podatności χ(0), χ(2), oraz χ(4).
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1.5 Kwantowe obliczenie współczynnika załamania

Moment dipolowy jest poprawną, mierzalną fizycznie wielkością (obserwablą) d = qr
i dlatego w mechanice kwantowej dopowiada jej dobrze określony operator

d̂ = qr̂. (1.56)

W powyższym wzorze q oznacza ładunek elektronu w atomie (q = −e), zaś opera-
tor r̂ zwraca położenie elektronu znajdującego się w danym stanie kwantowym, czy-
li obsadzającego dany poziom energetyczny. W formalizmie macierzowym, wartość
oczekiwaną momentu dipolowego układu opisanego macierzą gęstości ρ wyznacza się
zgodnie ze wzorem

P = Tr(d̂ρ), (1.57)

przy czym stan układu opisywanego macierzą ρ zależy od pola elektrycznego E, z
którym oddziałuje układ

ρ = ρ(E). (1.58)

Wyznaczenie tej zależności oraz obliczenie na jej podstawie prawej strony równania
(1.57) umożliwia określenie szukanej zależności P(E) i tym samym wielkości χ(i)

potrzebnych do sformułowania wzoru na współczynnik załamania n.

1.6 Wyznaczanie ewolucji macierzy gęstości

Celem wyznaczenia postaci macierzy gęstości ρ(E), należy rozwiązać równanie zada-
jące ewolucję macierzy gęstości, tzw. równanie master

ρ̇ = − i
h̄

[H, ρ]− Γρ. (1.59)

W równaniu tym H oznacza hamiltonian, na który składa się niezaburzony hamilto-
nian H0, określający strukturę energetyczną układu, oraz hamiltonian oddziaływania
H int zadający oddziaływanie układu z polem elektrycznym fali świetlnej

H = H0 +H int. (1.60)

Wyrażenie Γρ, nazywane macierzą relaksacji, stanowi natomiast dodatkowy człon
pozwalający na uwzględnienie zmiany wartości macierzy gęstości wywołane innymi
czynnikami, niż te przewidziane w hamiltonianie H. Są to przede wszystkim: repopu-
lacja stanów wywołana emisją spontaniczną oraz zanik wartości koherencji
wywołany nieelastycznymi zderzeniami atomów i tzw. efektem przelotowym. (Efekty
relaksacyjne zostaną dokładniej przeanalizowane w dalszej części tego rozdziału)
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Przystępując do rozwiązywania równania równania (1.71), warto przyglądnąć się
„funkcjonowaniu” kolejnych członów niezależnie, co pozwoli na łatwiejszą interpreta-
cję wyniku. Równanie (1.71) można rozbić na trzy składniki

ρ̇ = − i
h̄

[H0, ρ]− i

h̄
[H int, ρ]− Γρ. (1.61)

Pierwszy z nich zadaje tzw. ewolucję własną, której efektem jest ciągła zmiana fazy
elementów pozadiagonalnych ρ opisujących koherencje; elementy diagonalne, określa-
jące rozkład populacji nie ulegają zmianie pod wpływem H0. Taką zmianę obsadzeń
może wywołać obecność hamiltonianu oddziaływania H int – wywołuje on więc przej-
ścia pomiędzy stanami. Macierz Γρ, jako że jej elementy są rzeczywiste, prowadzi
natomiast do eksponencjalnego zaniku aktualnych wartości ρ do wartości równowa-
gowych, o ile tylko wartości ρ w wyniku ewolucji danej przez H odbiegają od tych
wartości równowagowych.

. Ewolucja własna

Rozważmy uproszczone równanie ewolucji, w którym obecny jest tylko niezaburzony
hamiltonian H0

ρ̇ = − i
h̄

[H0, ρ]. (1.62)

Załóżmy tutaj, konkretną postać macierzy ρ odpowiednią do opisu struktury V roz-
ważanej w rozdz. 1.2.

ρ =

 ρgg ρg− ρg+
ρ−g ρ−− ρ−+

ρ+g ρ+− ρ++

 (1.63)

przy czym, jak dla każdej macierzy gęstości, zachodzą związki:

ρij = ρ∗ji, (1.64)

Trρ = 1. (1.65)

Hamiltonian niezaburzony tego układu ma postać diagonalną, przy czym elementy
diagonalne równają się energiom konkretnych stanów

H0 =

 0 0 0
0 h̄ω0 0
0 0 h̄ω0

 . (1.66)

Ponieważ w rachunkach istota jest tylko różnica energii miedzy poziomami, przyjęto
tu dla wygody, że stan podstawowy ma zerową energię, zaś energię (zdegenerowanych)
stanów wzbudzonych wyrażono przy pomocy częstości rezonansowej Ee − Eg = h̄ω0.
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Rozwiązując równanie (1.62) uzyskujemy

ρ(t) =

 ρgg(0) ρg−(0)e+iω0t ρg+(0)e+iω0t

ρ−g(0)e−iω0t ρ−−(0) ρ−+(0)
ρ+g(0)e−iω0t ρ+−(0) ρ++(0)

 . (1.67)

Widać, że elementy diagonalne pozostają bez zmian, zaś fazy zespolone koherencji
pomiędzy poziomami o różnych energiach oscylują z częstością proporcjonalną do
różnicy energii.

W obecności pola magnetycznego energie poziomów |−〉 i |+〉 ulegają przesunięciu

H0(B) =

 0 0 0
0 h̄(ω0 − ΩL) 0
0 0 h̄(ω0 + ΩL)

 (1.68)

i w tym wypadku ewolucja własna macierzy modyfikuje się do postaci

ρ(t) =

 ρgg(0) ρg−(0)e+i(ω0−ΩL)t ρg+(0)e+i(ω0+ΩL)t

ρ−g(0)e−i(ω0−ΩL)t ρ−−(0) ρ−+(0)e+i2ΩL

ρ+g(0)e−i(ω0+ΩL)t ρ+−(0)e−i2ΩL ρ++(0)

 . (1.69)

. Relaksacja do stanu równowagowego

W warunkach równowagi termodynamicznej cała populacja zgromadzona jest w sta-
nie podstawowym, tj. ρgg = 1. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn część populacji znajdzie
się w stanach wzbudzonych, to układ będzie dążył do powrotnego osiągnięcia sta-
nu równowagi. Odbywa się to głównie poprzez emisję spontaniczną i ma charakter
eksponencjalnego zaniku obsadzenia stanów wzbudzonych ze stałą czasową τ (stała
relaksacji wynosi więc γem = 1/τ).

Podobny efekt będzie zachodził dla pozadiagonalnych elementów ρ, czyli koheren-
cji, przy czym tutaj wymaga to innej interpretacji. Poprzednio emisja spontaniczna
prowadziła do przeniesienia populacji ze stanów wzbudzonych do stanu podstawo-
wego, a więc był to proces repopulacji. W przypadku koherencji mamy natomiast
do czynienia z zanikiem ich amplitud w wyniku rozfazowania przyczynków wnoszo-
nych do globalnej macierzy gęstości przez poszczególne atomy. Powodem mogą być
nieskorelowane zmiany fazy u poszczególnych atomów (wywołane przypadkowymi
zderzeniami). Prowadzi to zawsze do dość szybkiego zaniku wszystkich elementów
pozadiagonalnych do 0.
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Łącznie efekty te będą dobrze opisywane przez rozwiązanie równania postaci

ρ̇ = −

 2γem(ρgg − 1) γoptρg− γoptρg+
γoptρ−g γemρ−− γzeemρ−+

γoptρ+g γzeemρ+− γemρ++

 . (1.70)

gdzie pojawiają się trzy różne wartości stałych tłumienia (wszystkie z nich są mają
wartości rzeczywiste dodatnie): γem charakteryzuje czas repopulacji w wyniku emisji
spontanicznej, γopt określa zanik koherencji optycznych (między poziomem podstawo-
wym, a poziomami wzbudzonymi), a γzeem dotyczy zaniku koherencji zeemanowskich,
(tj. miedzy podpoziomami zeemanowskimi).

Skrótowo macierz z równania (1.70) oznacza się „łącznym” symbolem Γρ

ρ̇ = −Γρ. (1.71)

Rozwiązanie tak zadanego równania prowadzi do

ρ(t) =

 1− ρgg(0)e−2γemt ρg−(0)e−γoptt ρg+(0)e−γoptt

ρ−g(0)e−γoptt ρ−−(0)e−γemt ρ−+(0)e−γzeemt

ρ+g(0)e−γoptt ρ+−(0)e−γzeemt ρ++(0)e−γemt

 . (1.72)

. Ewolucja w obecności zaburzenia

Aby mogło dojść do powstania jakiegoś nierównowagowego obsadzenia poziomów (tj.
wyprowadzenia układu ze stanu równowagi), musi zadziałać na niego jakieś zaburze-
nie. W rozważanym przez nas przypadku rolę tego zaburzenia pełnie pole elektryczne
fali świetlnej, dlatego też w równaniu

ρ̇ = − i
h̄

[H0 +H int, ρ] (1.73)

hamiltonian oddziaływanie H int zadany jest przez energię oddziaływania atomu z
polem elektrycznym. Stosuje się tu przybliżenie, zgodnie z którym oddziaływanie to
zachodzi jedynie między polem elektrycznym E i momentem dipolowym atomu d

H int = −E · d̂. (1.74)

Zauważmy tutaj, że operator momentu macierzowego d̂ ma nieznikające elementy
macierzowe tylko między poziomami o przeciwnych parzystościach. Załóżmy, że dwa
stany |m〉 i |n〉 mają tę samą parzystość. Wtedy element macierzowy dmn wynosi

dmn = 〈m|d̂|n〉 = −e〈m|r̂|n〉. (1.75)
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Przyjmując inny układ współrzędnych zgodnie z transformacją r → −r ten sam
element macierzowy wynosi

dmn = 〈m|d̂|n〉 = +e〈m|r̂|n〉, (1.76)

jednak wartość dmn nie może zależeć od arbitralnie wybranego układu współrzędnych,
co będzie spełnione tylko wtedy, gdy dmn = 0. Dla stanów o różnych parzystościach
|m′〉, |n′〉 problem ten się nie pojawia, gdyż znaki w obydwu powyższych równaniach
są takie same, co nie narzuca żadnych ograniczeń na wartości dm′n′ . W szczególno-
ści można wywnioskować, że elementy diagonalne operatora d̂ są zawsze równe 0.
Ponadto w rozważanym przez nas przypadku (struktura V) parzystość stanów jest
określana przez liczbę kwantową krętu orbitalnego L. Dla stanów |−〉 i |+〉 liczba
ta jest taka sama i wynosi 1, dlatego także elementy d+−, d−+ są równe zeru. Stan
|g〉 ma odmienną od nich parzystość, więc operator v̂d z jedynymi nieznikającymi
elementami przyjmuje postać

d̂ =

 0 dg− dg+
d−g 0 0
d+g 0 0

 , (1.77)

przy czym, jak dla każdej obserwabli z własności hermitowskości d̂ mamy dij = d∗ji.

Do pełnego określenia H int potrzebna jest jawna postać pola E. W naszym przy-
padku jest to pole elektryczne fali świetlnej dane wzorem

E(t, z) = x̂ E0e
i(kz−ωt), (1.78)

jednak ze względu na to, że rozmiary atomu są dużo mniejsze od długości fali, można
zupełnie pominąć zależność przestrzenną w powyższym wzorze i przyjąć

E(t) = x̂ E0e
−iωt, (1.79)

Pozwala to na zapisanie hamiltonianu oddziaływania w postaci

H int = E0e
−iωt


0 d

(x)
g− d

(x)
g+

d
(x)
−g 0 0
d

(x)
+g 0 0

 , (1.80)

Rozwiązanie równania (1.73) z hamiltonianem oddziaływania uzyskanym powyżej
daje ewolucję macierzy gęstości ρ(t), w której zmianie ulegają obsadzenia stanów.
Mówi się, że hamiltonian zaburzający H int „miesza” stany. (Zauważmy, że pole B
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równoległe do osi kwantyzacji, które też należałoby oficjalnie traktować jako zaburze-
nie, nie powodowało tego efektu i mogliśmy go bez przeszkód włączyć jako dodatek do
ewolucji własnej. Przyczyną tej różnicy jest to, że oddziaływanie z polem B dało tutaj
diagonalną postać macierzy hamiltonianu, zaś oddziaływanie z polem E doprowadziło
do niediagonalnej macierzy oddziaływania.)

. Pełna ewolucja w obecności zaburzenia z relaksacją

Znając wpływ poszczególnych elementów równania ewolucji na zachowanie elementów
macierzy gęstości możemy przeanalizować, jaki spodziewany rezultat będzie miało
uwzględnienie wszystkich członów na raz w równaniu master

ρ̇ = − i
h̄

[H0 +H int, ρ]− Γρ. (1.81)

W rozwiązanu będą wiec obecne przede wszystkim osclacjie fazy koherencji (z
ewolucji własnej), wymuszona zmiana obsadzeń wywołana oddziaływaniem z falą
świetlną oraz jednoczesne tłumienie zarówno wartości koherencji, jaki i wszelkich
odstępstw od stanu równowagowego rozkładu populacji

1.7 Metoda perturbacyjna

Równanie (1.81) nie jest w ogólności możliwe do rozwiązania analitycznie. Przy zada-
nych warunkach, stosunkowo łatwo można uzyskać rozwiązanie numeryczne. Jednak
jak zawsze przy uzyskiwaniu wyników numerycznych, nie jest możliwe odtworzenie
analitycznych zależności od różnych parametrów (np. interesującej nas zależności od
natężenia światła, czy odstrojenia od częstości rezonansowej). Z tego powodu do roz-
wiązania równania (1.81) stosuje się podejście pergurbacyjne.

Polega ono na tym, że postuluje się, iż rozwiązanie ρ(t) uzyskane z równania (1.81)
da się rozwinąć w szereg potęgowy w wartościach natężenia pola E

ρ =
∞∑
n=0

ρ(n)En. (1.82)

Następnie podstawiając postulowaną postać rozwiązania do równania (1.81) i porów-
nując potęgi E po obydwu stronach znaku równości dochodzi się do serii równań, które
muszą być jednocześnie spełnione, aby wyjściowe równanie (1.81) było spełnione

ρ̇(n) = − i
h̄

[H0, ρ(n)]− i

h̄
[H int, ρ(n−1)]− Γρ(n). (1.83)
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!! = !0 ! ! is the detuning of the light from the transition). Within the second order of
perturbation the excited-state populations "

(2)
ee are generated. Additionally, the ground- and

exited-state Zeeman coherences, described respectively with "
(2)
gg! and "

(2)
ee! , are created. The

Zeeman coherences oscillate at the frequency difference between the levels among which
they are generated, thus the oscillations are much slower (from Hz to MHz) than those of
optical coherences (on the order of 1014 Hz). At the second order of perturbation such
phenomena as fluorescence and level-crossing can be described. In the next order of per-
turbation, the third-order optical coherences ("(3)

ge!) can be calculated. As is shown below,
the "

(3)
ge! elements depend, among other quantities, on the ground-state Zeeman coherences,

if such coherences can be generated in atoms. Within the third order, phenomena such as
nonlinear absorption and dispersion, and hence NFE2, as well as other optical phenomena
like coherent population trapping [13], electromagnetically induced transparency [14] and
absorption [15] can be explained. The fourth order of perturbation enables explanation
of such phenomena as nonlinear fluorescence and nonlinear Hanle effect. Generally, pro-
cesses which involve the first and second order of the density matrix expansion, namely
"(1) and "(2), are considered as linear processes, while those related to higher orders are the
nonlinear processes.

Successive terms of the perturbative expansion of the density matrix can be visualized
graphically as shown in Fig. 1.
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Figure 1. Visualization of the perturbative approach to the interaction of a two-level atom
with an optical field. It is assumed that atomic levels have Fg = 2 and Fe = 1 and their
degenerate magnetic sublevels are represented by horizontal bars. For a given order of
perturbation the same subscript letters denote atomic populations or, if one of the letters
is primed, the Zeeman coherences. Subscript letters e and g appearing together denote the
optical coherences.

2Note that even if the coherences associated with the higher order of perturbation could contribute to NFE,
their effect is usually much smaller than the third order contributions unless the light intensity is too high to
justify the perturbative approach.

Rysunek 1.8: Schemat ideowy rozwinięcia perturbacyjnego

Zauważmy, że skoro cały hmiltonian Hint jest proporcjonalny do pierwszej potęgi
E, to w członie z tym hamiltonianem pojawia się macierz o mniejszym numerze
rozwinięcia. Jest to kluczowa własność powyższego równania, gdyż pozwala na jego
iteracyjne rozwiązanie.

Przebiega ono następująco: postuluje się postać rozwinięcia macierzy gęstości w
zerowym rzędzie (tzn. niezależnego w ogóle od natężenia światła) ρ(0). Zwykle jest
to macierz zadająca równowagowy rozkład populacji oraz zerowe wartości koherencji.
Wykorzystując tę macierz, możliwe jest rozwiązanie równania (1.83) dla n = 1 i
uzyskanie tym samym analitycznej postaci ρ(1). Kolejno można użyć tego wyniku do
rozwiązania równania dla n = 2 itd.

Dodając do siebie kolejno – zgodnie z (1.82) – uzyskane w ten sposób formuły
na ρ(i) otrzymuje się coraz lepsze przybliżenie „prawdziwej” ewolucji ρ(t). Kolejne
przybliżenie są w stanie opisać coraz bardziej szczegółowe i wyrafinowane efekty,
schematycznie przedstawiono to na rysunku 1.7.



Rozdział 2

Doświadczalne badanie
nieliniowego efektu Faradaya w 3He

Efekt Faradaya był badany w różnych ośrodkach (Na, Cs, Sm, Ne i in.), jednak jak
dotąd nie ma udokumentowanych wyników badania tego zjawiska dla helu. Część
doświadczalna niniejszej pracy obejmowała przeprowadzenie eksperymentu faraday-
owskiego skręcenia polaryzacji dla tego pierwiastka, konkretnie dla izotopu 3He. Za-
obserwowana dość wyraźna „podwójna struktura” rezonansów i możliwość ich od-
dzielnego zbadania była powodem, dlaczego zajęto się badaniem rozszerzenia tych
rezonansów mocą.

. Metody pomiaru kąta skręcenia

Istnieją w zasadzie dwie metody pomiaru skręcenia płaszczyzny polaryzacji w efek-
cie Faradaya. Jedna z nich wykorzystuje układ dwóch skrzyżowanych polaryzatorów.
Światło jest polaryzowane liniowo przez pierwszy polaryzator, następnie przechodzi
przez komórkę z ośrodkiem i trafia na drugi polaryzator, pełniący rolę analizatora.
Przy zerowym polu magnetycznym i braku skręcenia polaryzacji, analizator ustawia
się tak, aby zminimalizować natężenie przechodzącego przez niego światła. Pod wpły-
wem pola magnetycznego, polaryzacja ulega skręcenia o kąt θ przy przejściu przez
ośrodek i pewna jego część przechodzi przez polaryzator.

Zgodnie z prawem Malusa stosunek natężenia IT przepuszczonego do natężenia
padającego I0 na polaryzator jest związany z kątem skręcenia θ relacją

IT
I0

= sin2 θ. (2.1)

Metoda skrzyżowanych polaryzatorów pozwala w zasadzie na bezpośredni pomiar
składowej prostopadłej do kierunku pierwotnej polaryzacji, pojawiającej się w wyniku
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skręcenia. Ponieważ przy detekcji blokowany jest całkowicie przyczynek pochodzący
od „nieskręconej” polaryzacji światła, obserwowane sygnały nazywa się sygnałami
rozpraszania w przód.

Druga metoda, bardzo podobna, opiera się na pomiarze zarówno poziomej, jak
i pionowej składowej polaryzacji skręconej w wyniku przejścia przez ośrodek, a nie
tylko jednej z nich. Uzyskuje się to dzięki użyciu w roli analizatora kryształu dwójłom-
nego (pryzmat Glan-Taylor lub Wollaston’a). Kryształ taki kieruje dwie ortogonalne
składowe w dwóch różnych kierunkach, co umożliwia pomiar natężenia obu z nich.
Przed przystąpieniem do pomiarów, kryształ orientuje się pod kątem 45◦ do kierunku
nieskręconej polaryzacji światła, dzięki czemu uzyskuje równe natężenia docierające
do obydwu detektorów – ze względu na ten proces balansowania, metodę tę nazywa
się metodą zbalansowanego polarymetru.

W wyniku skręcenia polaryzacji, do jednego z detektorów trafia nieco większe
natężenie, a do drugiego mniejsze, co pozwala na rejestrację kąta skręcenia. Można
by tego dokonać biorąc stosunek sygnałów z obu detektorów I‖/I⊥

I‖
I⊥

= tg2 θ, (2.2)

jednak dużo lepszą metodą jest rejestrowanie sygnału różnicowego I‖−I⊥. Dla małych
kątów sygnał ten przyjmuje niewileką wartość w pobliżu wartości 0, co pozwala na
wygodne wzmocnienie sygnału, natomiast wartość I‖/I⊥ w takim przypadku jest
wielkością bliską 1 i ze względu na ten „offset” silne wzmacnianie takiego sygnału
mija się z celem. Rejestrując sygnał różnicowy można także odtworzyć kąt skręcenia
o ile rejestruje się także sygnał sumacyjny:

I‖ − I⊥
I‖ + I⊥

=
I0[cos2(θ + π/4)− sin2(θ + π/4)]

I0
= sin(2θ). (2.3)

Na koniec warto wspomnieć, że do pomiarów małych skręceń wykorzystuje się
także układ, w którym ośrodek umieszcza się między zwierciadłami rezonatora [14].
Umożliwia to wielokrotne przejście wiązki przez ośrodek – wydłużając efektywną
drogę w ośrodku i odpowiednio zwiększając skręcenie – zanim trafi ona do układu
detekcji. Uzyskiwane w takim układzie zależności od sygnału od kąta θ są bardziej
złożone, niż te przedstawione powyżej.
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Rysunek 2.1: Schemat układu doświadczalnego: L – laser, l/2 – półfalówki, P – po-
laryzator, C – cewki generujące pole magnetyczne, R – cewki wyładowania RF, K –
komórka, W – pryzmat Wollaston’a, D – detektory.

2.1 Opis układu doświadczalnego

Do rejestracji skręceń w przeprowadzanym eksperymencie użyto układu zbalansowa-
nej polarymetrii. Schemat układu doświadczalnego przedstawiono na rys. 2.1. Wiązka
z lasera była polaryzowana przez polaryzator wejściowy, przy czym ustawiona przed
nim półfalówka pozwalała na regulację natężenia przechodzącego przez polaryzator.
Wiązka trafiała następnie do komórki z 3He. Komórka miała wymiary ok. 5 cm dłu-
gości i 4 cm średnicy. Ciśnienie helu zawartego w komórce wynosiło 1,5 mBa. Ko-
mórka umieszczona była w centrum polu magnetycznym generowanym przez cewki
w układzie Helmholtza. Ponieważ znajdowała się ona w centrum tego układu, można
przyjąć że pole w jakim się znajdowała było jednorodne. Przechodząc przez komórkę,
polaryzacja światła ulegała skręceniu. Ostatecznie wiązka trafiała do układu detek-
cji skręcenia. Składał się on z zpolaryzatora Wollaston’a, który kierował składową
poziomą i pionową polaryzacji w dwóch różnych kierunkach. Wiązki te trafiały na
detektory, które mierzyły natężenia obu składowych.

2.2 Metoda prowadzenia pomiarów

Pomiarów dokonywano skanując pole magnetyczne w zakresie od -10 do +10 Gs. Czas
jednego skanu wynosił 10 s. Przebieg wartości indukcji pola magnetycznego w trakcie
jednego skanu przedstawiono na rys. 2.2. Sygnał różnicowy z detektorów zbierano przy
użyciu detekcji fazoczułej lock-in, przy czym sygnał był modulowany przy pomocy
choppera wstawionego w tor wiązki (nie zaznaczone na schemacie). Wyraźny obraz
struktur uzyskiwano zazwyczaj po 8-krotnym uśrednieniu przebiegów. Tą metodą
wykonano serię skanów dla różnych wartości mocy wiązki, począwszy od 50 µW, aż
do wartości 5 mW, kiedy to układ detekcji ulegał wysyceniu. Seria ta miała umożliwić
zbadanie wzrostu szerokości obserwowanych struktur.
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Rysunek 2.2: Kalibracja pola magnetycznego

2.3 Uzyskane wyniki

Na kolejnych stronach zaprezentowano zmierzone przebiegi skręcenia polaryzacji świa-
tła w funkcji wartości indukcji zewnętrznego pola magnetycznego. Kolejne wykresy
obrazują profile skręcenia dla coraz większych natężeń światła od 50 µW do 5 mW.

Widoczne na wykresach stałe nachylenie (zwłaszcza dla małych natężeń) to przy-
czynek pochodzenia liniowego (jest on dużo szerszy od przeprowadzanego skanu więc
widoczny jest tylko centralnym obszar, w przybliżeniu o stałym nachyleniu). Kolejno
widać, jak ze wzrostem natężenia światła w profilu skręcenia pojawiają się w mirę
jednocześnie dwie struktury: jedna związana z mechanizmem Benneta (szersza ∼ 5
Gs), druga pochodząca od koherencji atomowych (węższa ∼ 0.4 Gs).

2.4 Analiza wyników

Wyznaczone szerokości struktury benettowskiej dla różnych natężeń światła zebrano
na wykresie 2.3. Na wykresie 2.4 przedstawiono natomiast tę zależność dla szeroko-
ści struktury koherencyjnej. Słupki błędu obrazują jedynie dokładność dopasowania
krzywej, a więc charakteryzują miarę rozrzutu punktów w ramach jednego skanu. Po-
nieważ jest on dość mały, to słupki błędów są niewielkie. Efektywny błąd zmierzonych
wartości szerokości jest jednak dany przez rozrzut tych ostatnich na wykresach 2.3,
2.4

Jak widać uzyskane zależności, choć bardzo wypłaszczone, nie są dokładnie li-
niowe. Widać to zwłaszcza dla małych natężeń, gdzie szerokości zaczynają bardziej
gwałtownie maleć przy zmniejszaniu natężenia światła. Również zależność pierwiast-
kowa nie odpowiada dobrze zaobserwowanym zależnościom.
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Rysunek 2.3: Zależność szerokości struktury benettowskiej od mocy wiązki
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Rysunek 2.4: Zależność szerokości struktury koherencyjnej od mocy wiązki
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Rozdział 3

Wnioski i podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwoliły na szczegółowe poznanie przebiegu zjawiska Fa-
radaya w 3He. Wyniki ilościowe z tych pomiarów – zwłaszcza wyznaczone szeroko-
ści rezonansów, ale także wyraźnie podwójny ich charakter – mogą posłużyć przy
planowaniu badań z wykorzystaniem tego pierwiastka. W szczególności godnym za-
interesowania, byłoby zbadanie jak zmiana różnych parametrów, np. ciśnienie gazu
w komórce, jej rozmiary oraz geometria i rozmiary wiązki laserowej, wpływają na
modyfikację zaobserwowanej złożonej struktury. Większe rozseparowanie struktury
benettowskiej i koherencyjnej w profilu skręceń mogło by umożliwić bardziej dokład-
ne zbadanie z każdej z nich i może ujawniłoby na ile ścisły jest związek miedzy tymi
dwoma efektami oraz jaka jest tego przyczyna.

Drugim istotnym wnioskiem z niniejszej pracy jest stwierdzenie nietypowego prze-
biegu zjawiska poszerzenia rezonansów mocą. Nie wiadomo na ile przebieg taki zo-
stał spowodowany konkretnymi warunkami eksperymentalnymi (obecność plazmy z
wyładowania RF, przestrzenny rozkład i natężenie tego wyładowania, jakość wiąz-
ki laserowej, efekty przelotowe itp.), a na ile obrazuje on fundamentalną zależność
badanych rezonansów stricte od natężenia światła. Podejrzewa się, że wykonanie po-
dobnych serii eksperymentalnych przy użyciu innych komórek o różnych parametrach
oraz przy zmodyfikowanej geometrii wiązki mogłyby przybliżyć wyjaśnienie tej kwe-
stii. Niemniej jednak, jeśli zjawisko poszerzenia mocą przyjmuje istotnie taki przebieg,
jak zaobserwowano w wykonanym doświadczeniu, to sugeruje to, że obecna teoria na
ten temat wymaga gruntownego przeanalizowania i rozbudowania o efekty, które po
włączeniu do rozważanego modelu pozwoliłyby na poprawę trafności przewidywań
teoretycznych.
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