UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH
W BYDGOSZCZY

ROZPRAWY NR 155

Sylwia Zieliñska-Kaniasty

PROPAGACJA I ZATRZYMYWANIE ŒWIAT£A
W CZTEROPOZIOMOWYM
OŒRODKU ATOMOWYM
O KONFIGURACJI TRÓJNOGA
LIGHT PROPAGATION AND STORAGE
IN A FOUR-LEVEL ATOMIC MEDIUM
IN THE TRIPOD CONFIGURATION

BYDGOSZCZ – 2012

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. in¿. Józef Flizikowski
REDAKTOR DZIA£OWY
dr Mieczys³aw Naparty
OPINIODAWCY
prof. dr hab. Roman Ciury³o
prof. dr hab. Stanis³aw Kryszewski
OPRACOWANIE REDAKCYJNE
mgr Aleksandra Cieœlewicz

© Copyright
Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Bydgoszcz 2012
Publikacjê wydano przy wsparciu projektu
„Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjnoœci”
wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
ISSN 0209-0597

Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, tel. 52 3749482, 3749426
e-mail: wydawucz@utp.edu.pl
http://www.wu.utp.edu.pl
Wyd. I. Nak³ad 100 egz. Ark. aut. 7,7. Ark. druk. 9,3. Zamówienie nr 5/2012
Oddano do druku i druk ukoñczono w maju 2012
Uczelniany Zak³ad Ma³ej Poligrafii UTP Bydgoszcz, ul. Ks. A. Kordeckiego 20

Spis treści
1 WSTĘP

5

2 Podstawy teorii propagacji i zatrzymania światła
2.1 Propagacja światła w ośrodkach atomowych . . . .
2.2 Elektromagnetycznie wymuszona przezroczystość w
konﬁguracji lambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Zjawisko zatrzymania światła w układach
trójpoziomowych. Opis w języku polarytonów . . . .

11
. . . . . . . . 11
układach o
. . . . . . . . 15

3 Klasyczny impuls światła w ośrodku o konﬁguracji
3.1 Propagacja światła w ośrodku atomowym
o konﬁguracji trójnoga . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Zjawisko elektromagnetycznie indukowanej
przezroczystości w ośrodkach atomowych
o konﬁguracji trójnoga . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Zatrzymanie światła w układzie o konﬁguracji
trójnoga. Uogólnienie opisu polarytonowego . . . . .
3.4 Przekazywanie wiru optycznego w procesie
zatrzymywania i uwalniania światła . . . . . . . . . .

trójnoga

4 Statystyczne właściwości światła zatrzymanego
4.1 Zatrzymywanie skwantowanego światła w układzie
trójnoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Interferometr typu Honga-Ou-Mandla . . . . . . .
4.3 Uogólniona interferencja typu Honga-Ou-Mandla .
4.4 Zmiany statystycznych właściwości światła
zatrzymanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55
konﬁguracji
. . . . . . . . 55
. . . . . . . . 63
. . . . . . . . 69

5 Nieliniowe oddziaływanie dwóch wiązek próbnych

3

o
.
.
.

. . . . . . . . 21
28

. . . . . . . . 28

. . . . . . . . 35
. . . . . . . . 39
. . . . . . . . 53

. . . . . . . . . 74
83

5.1
5.2
5.3

Propagacja dwóch pól sygnałowych w ośrodku
o konﬁguracji trójnoga ubranym falą biegnącą . . . . . . . . . . . . 83
Wyniki numeryczne i dyskusja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Gradientowe echo fotonowe, zatrzymywanie
i zdudnianie dwóch sygnałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6 Operacje logiczne na świetle zatrzymanym
6.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Jednokubitowe bramki logiczne realizowane
w ośrodku atomowym w konﬁguracji trójnoga . . . . . . . . . . . .
6.3 Dwukubitowe bramki logiczne realizowane
w ośrodku atomowym w konﬁguracji trójnoga . . . . . . . . . . . .

95
95
99
107

7 Propagacja światła w obecności fali stojącej
110
7.1 Propagacja i zatrzymywanie światła w ośrodku
ubranym falą stojącą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.2 Relacja dyspersyjna; widma transmisji i odbicia . . . . . . . . . . . 113
7.3 Wyniki numeryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
8 Krzyżowy efekt Kerra
122
8.1 Krzyżowe zjawisko Kerra w układzie ubranym falą stojącą . . . . . 122
8.2 Wyniki numeryczne zmian fazy dla fali stojącej . . . . . . . . . . . 125
Podsumowanie

131

Dodatek A

134

Dodatek B

138

Dodatek C

140

Literatura

143

Summary

148

4

Rozdział 1

WSTĘP
Zjawiska ﬁzyczne, które występują, gdy wiązka promieniowania świetlnego
oświetla ośrodek materialny, niosą ze sobą wielkie bogactwo procesów ﬁzycznych
będących konsekwencją oddziaływania atomów z polem elektromagnetycznym.
Oddziaływanie to prowadzi zarówno do zmian właściwości układu atomowego, jak
i rozchodzącego się w tym układzie promieniowania. Stwarza to możliwości badania zarówno dynamiki rozchodzenia się impulsów świetlnych przez ośrodek atomowy, jak i analizowania zjawisk związanych z dynamiką układu oddziałującego
z promieniowaniem laserowym (Allen i in. 1981, Shore 1990). Tego rodzaju procesy były i są przedmiotem intensywnych badań dotyczących problemów podstawowych oraz aplikacyjnych. Rozwój technologii laserowych otworzył przed tego
rodzaju badaniami nowe perspektywy, wynikające ze spójnego charakteru
oddziaływania pola promieniowania z materią. Przedmiotem zainteresowania
stały się problemy czasowej ewolucji układu oddziałującego z promieniowaniem,
dla opisania których konieczna stała się nie tylko dyskusja prawdopodobieństw
przejścia między poziomami atomów czy pochłaniania wiązki promieniowania
wnikającej w ośrodek, lecz również szczgółowa analiza dynamiki spójnych oddziaływań światła z materią.
Modyﬁkowanie w sposób kontrolowany właściwości optycznych ośrodków atomowych poprzez wykorzystanie spójnych oddziaływań atomów ze światłem laserowym i badanie efektów obserwowanych w czasie propagacji impulsów świetlnych
w ośrodkach atomowych stały się w ostatnich latach dynamicznie rozwijającą
się gałęzią optyki kwantowej. Badania w tej dziedzinie zapoczątkowało odkrycie
zjawiska elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości (Electromagnetically
Induced Transparency – EIT) (Harris 1997). Jest ono realizowane we wzorcowym trójpoziomowym układzie atomowym w konﬁguracji lambda, oddziałującym z dwiema wiązkami laserowymi, i polega na tym, że ośrodek, nieprzezroczysty dla promieniowania rezonansowego dla pewnego przejścia, może stać
się przezroczysty pod wpływem oświetlania go silnym, sterującym impulsem
5

laserowym. U podstaw tego zjawiska leży powstanie w układzie ubranego stanu
ciemnego, tj. stanu niesprzężonego ze stanem wzbudzonym. Właściwości dyspersyjne układu zostają zmienione poprzez jego oddziaływanie z polem wiązki
kontrolnej, co prowadzi do tego, że w miejscu linii absorpcyjnej dla wiązki próbnej powstaje obszar o znacznie zmniejszonej absorpcji, zwany oknem przezroczystości. Zmieniając w czasie natężenie pola kontrolnego, można dynamicznie modyﬁkować właściwości dyspersyjne ośrodka atomowego w trakcie rozchodzenia się
impulsu, co umożliwia sterowanie przebiegiem zjawiska elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości dla impulsu sygnałowego (Fleischhauer i in. 2005).
Propagacja impulsów świetlnych w ośrodkach atomowych o optycznie kontrolowanych właściwościach dyspersyjnych od kilkunastu lat jest przedmiotem badań; na
przykład Matsko i in. (2000), Miloni (2002) oraz Andrè i in. (2005b) poświęcili
tym zagadnieniom opracowania przeglądowe.
W szczególności możliwa jest zmiana prędkości grupowej impulsu sygnałowego
aż do jego całkowitego zatrzymania. To ostatnie zjawisko, które zachodzi, gdy
podczas propagacji impulsu wyłączy się pole kontrolne, polega na odwzorowaniu impulsu w spójne wzbudzenie atomów ośrodka. Zachowana zostaje pamięć
o relacjach fazowych, przez co możliwe jest odtworzenie zapisanego impulsu po
ponownym włączeniu pola sterującego. Zaznaczyć należy, że określenie „zatrzymanie” jest tyleż obrazowe, co mylące, ponieważ spójne odziaływanie pól elektromagnetycznych dwóch impulsów z atomami skutkuje zamianą impulsu sygnałowgo we wzbudzenie atomowe, a tym samym w fazie zatrzymania w ośrodku
nie ma impulsu. Znacznie bardziej precyzyjne jest używane w terminologii angielskiej słowo storage, które dosłownie tłumaczy się jako „przechowywanie” lub
„magazynowanie”, ale w języku polskim sformułowanie „zatrzymywanie światła”
stało się powszechnie przyjęte.
Pierwsze doświadczenie spowolnienia impulsów świetlnych w ultrazimnym
gazie atomów sodu przeprowadziła w roku 1999 Lene Hau ze współpracownikami
(Hau i in. 1999). Uzyskano wtedy prędkość grupową 17 m/s. W późniejszych
eksperymentach przeprowadzonych w ciepłych parach rubidu przez Kasha i in.
(1999) oraz Budkera i in. (1999) uzyskano spowolnienia prędkości grupowej
do odpowiednio 90 m/s i 8 m/s. Już w roku 2001 udało się po raz pierwszy
całkowicie zatrzymać, a następnie wypuścić impuls świetlny. W ultrazimnych
atomach sodu dokonała tego grupa Lene Hau, osiągając czas zatrzymania 1.5 µs
(Liu i in. 2001), a w parach rubidu zrobili to Phillips i in. (2001). Pierwszy
eksperyment spowolnienia światła w ciele stałym w monokrysztale prazeodymu
domieszkowanego Y2 SiO5 został wykonany w roku 2002 przez Turukhina i in.
(2002), a w krysztale rubinu Bigelow i in. (2003) osiągnęli prędkość grupową
około 57.5 m/s, zaś Longdell i in. (2005) zatrzymali impuls świetlny na dłużej
niż sekundę. Spowolnienia i zatrzymania impulsów świetlnych w parach rubidu
dokonano również w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej
i Optycznej w Toruniu (Dziczek i in. 2004 oraz Dziczek i Chwirot 2009).
Dzięki rozwojowi techniki eksperymentalnej osiągnięto znaczne wydłużenie
czasu zatrzymania impulsu w ośrodku – w roku 2009 Schnorrberger i in., za6

trzymując impuls w sieci optycznej, osiągnęli czas 240 ms, a grupa Lene Hau
doniosła o zatrzymaniu impulsu próbnego w ultrazimnych atomach sodu na czas
powyżej jednej sekundy (Zhang i in. 2009). Osiągnięcie tak długich czasów
przechowywania impulsu pozwala na przeprowadzanie kontrolowanych manipulacji na wzbudzeniach atomowych, w które fotony na skutek zatrzymania zostały
zamienione. Ma to ogromne znaczenie ze względu na potencjalne zastosowanie
w informatyce kwantowej, ponieważ fotony są bardzo dobrymi nośnikami informacji, a w słabym impulsie sygnałowym, traktowanym jako pole kwantowe, można
informację zakodować. Po zatrzymaniu fotonów w ośrodku atomowym informacja przez nie niesiona zostaje zapisana we wzbudzeniach atomowych, w których
można ją przechowywać. Możliwe jest także dokonywanie na nich kontrolowanych
operacji, a tym samym przetwarzanie zapisanej w nich informacji, na co po raz
pierwszy zwrócili uwagę Fleischhauer i in. (2000) oraz Lukin i Imamog̃lu (2000).
W ostatnim dziesięcioleciu wiele uwagi poświęcono układom bardziej złożonym, ponieważ bogatsza struktura poziomów atomowych umożliwia odwzorowania impulsów we wzbudzenia ośrodka bardziej złożonego niż wzorcowy układ
lambda. Rozważano propagację impulsów świetlnych w układach atomowych
o konﬁguracji podwójnej lambdy (Cerboneschi i Arimondo 1995, 1996, Lukin
i in. 1999b), trójnoga (Mazets 2005), N (Schmidt i Imamog̃lu 1996, Harris i Yamamoto 1998, Harris i Hau 1999), M (Matsko i in. 2000, Ottaviani i in. 2003) czy
też odwróconego Y1 (Joshi i Xiao 2003), w których istnieje więcej niż jeden stan
ciemny, co powoduje powstawanie dodatkowych przedziałów normalnej dyspersji
i zmniejszonej absorpcji. Początkowo badano sytuacje stacjonarne, gdy kontrolne
pola laserowe miały amplitudy niezależne od czasu, co dawało możliwość analizy
właściwości optycznych ośrodka atomowego w kategoriach jego podatności elektrycznej, w szczególności położenia i kształtu okien przezroczystości oraz przedziałów dyspersji normalnej i skutków tych własności dla prędkości grupowej impulsu (Paspalakis i Knight 2002a, b, Kocharovskaya i in. 2001). Znacznie bardziej
skomplikowana jest sytuacja, gdy w trakcie propagacji impulsu właściwości optyczne ośrodka zmieniane są w czasie poprzez manipulowanie polami sterującymi,
ponieważ powoduje to zmienność czasową stanów ciemnych i ich sprzężenia, co
skutkować może nowymi właściwościami dynamiki propagacji, spowalniania, zatrzymania i odtwarzania zmagazynowanego impulsu (Lukin i Immamog̃lu 2000,
2001, Fleischhauer i Lukin 2002, Raczyński i Zaremba 2002, Johnsson i Fleischhauer 2002, Braje i in. 2003, Raczyński i in. 2004, André i in. 2005a, Joshi
i Xiao 2005a oraz 2005b, Antón i in. 2008). Badania tych procesów pozwalają na
wgląd w subtelne szczegóły dynamiki spójnych oddziaływań światła laserowego z
ośrodkiem atomowym i jednocześnie otwierają drogę do potencjalnych zastosowań
związanych z przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, np. realizację pamięci
oraz bramek kwantowych (Møller i in. 2007).

1

litery odpowiadają graﬁcznemu przedstawieniu schematów poziomów atomowych i sprzężeń

między nimi
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Ośrodek atomowy o konﬁguracji trójnoga, zawierający cztery poziomy atomowe sprzężone trzema polami laserowymi, będąc bogatszy o jeden poziom od
układu lambda, daje możliwość badania wielu aspektów propagacji impulsów,
a dodatkowe sprzężenia stwarzają dodatkowe możliwości manipulowania dyspersyjnymi właściwościami ośrodka. Różnorodność procesów wywołanych i towarzyszących propagacji światła, które można zrealizować w ośrodku atomowym
w konﬁguracji trójnoga, jest ogromna. Oprócz adiabatycznej propagacji w warunkach stacjonarnych, którą analizuje się w kategoriach podatności elektrycznej
ośrodka, możliwa jest równoczesna propagacja trzech impulsów o porównywalnych natężeniach. Dla różnych konﬁguracji pól sprzęgających stany atomowe
możliwe jest sterowanie propagacją za pomocą dwóch pól kontrolnych oraz dokonywanie operacji na świetle już zatrzymanym poprzez kontrolowane manipulowanie
nie jedną, jak w układzie lambda, lecz dwiema spójnościami atomowymi. W szczególności wymienić należy m.in. zjawisko zatrzymywania i uwalniania jednego impulsu próbnego przez manipulację dwoma polami kontrolnymi lub/i dodatkowe
oddziaływanie w fazie zatrzymania, zatrzymywanie i uwalnianie dwóch rozdzielonych w czasie impulsów tego samego pola próbnego (Raczyński i in. 2006). Układ
taki może służyć także do realizacji interferencji typu Honga-Ou-Mandla na świetle zatrzymanym (Raczyński i in. 2007b). Optycznie ubrany ośrodek atomowy może służyć jako układ światłodzielący, co daje możliwość sterowania kwantowymi własnościami statystycznymi światła, które zostaje uwolnione po zatrzymaniu (Raczyński i in. 2007a). Możliwa jest propagacja dwóch impulsów w obecności jednego pola kontrolnego, co pozwala na badanie zmiany fazy w zjawisku
Kerra dla dwóch wiązek biegnących w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przeroczystości (Rebić i in. 2004, Słowik i in. 2011a). Powyższe efekty
można wykorzystać do przetwarzania informacji, w szczególności do realizacji jedno- i dwukubitowych bramek kwantowych dla spolaryzowanych fotonów
opartych na przetwarzaniu światła zatrzymanego (Słowik i in. 2012).
Konﬁguracja pól kontrolnych w postaci dwóch przeciwbieżnych wiązek sterujących kreuje periodyczną strukturę dyspersyjną i w konsekwencji, podobnie
jak w kryształach fotonicznych, pasmową strukturę gęstości stanów fotonowych
(Friedler i in. 2005, Artoni i La Rocca 2006, Hansen i Mølmer 2007, Wu i in.
2009). W szczególności powstają obszary częstości zabronionych dla propagacji
impulsów ( photonic band gaps). Takie efekty zachodzą w zimnych układach
atomowych, gdzie ruch cieplny nie niszczy struktur szybko zmieniających się
w przestrzeni. Światło ulega nie tylko transmisji, ale i odbiciom typu Bragga,
a obiektem zainteresowania są szczegóły widma fal: odbitej i przepuszczonej.
Podkreślić należy, że w tym przypadku struktury periodyczne (optycznie generowane kryształy foto-niczne i metamateriały) wytwarza się stosunkowo łatwo
metodami optycznymi, bez konieczności zmiany budowy/struktury ośrodka.
W związku z tym przedmiotem zainteresowania są kształty widm transmisji
i odbicia dla rozchodzącej się wiązki próbnej. W przypadku gdy ośrodek atomowy ubiera fala stojąca, generowane są nieliniowe przesunięcia fazowe w zjawisku
Kerra, zarówno dla wiązek przepuszczonych, jak i odbitych (Słowik i in. 2011b).
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Cel pracy jest wieloraki. Po pierwsze, praca poświęcona jest systematycznemu
przedstawieniu teoretycznych wyników i badań nad propagacją impulsów świetlnych w ośrodkach atomowych o konﬁguracji trójnoga. Jak powiedziano, złożoność
badanego układu daje możliwości realizacji ogromnego bogactwa różnych procesów ﬁzycznych. Przeprowadzone będzie studium zachowania jednego lub dwóch
impulsów próbnych w obecności dwóch lub jednego pola sterującego w postaci fali
biegnącej lub fali stojącej. Wyniki badań, w tym uzyskane z udziałem autorki,
są już znane w literaturze, a w aktualnym stadium rozwoju dziedziny istnieje
potrzeba ich zsyntetyzowania oraz usystematyzowania i prezentacji w ujednoliconej formie. W spójny sposób zestawione będą wyniki innych autorów, a na ich
tle przedstawione zostaną rezultaty własnych badań.
Polaryton jest kwantowym wzbudzeniem atomowo-polowym o charakterze
quasi-cząstki. Już wcześniej do opisu zatrzymywania słabej wiązki sygnałowej
i adiabatycznej ewolucji wzorcowego układu lambda, z pominięciem procesów
relaksacyjnych, skuteczna i owocna okazała się interpretacja w języku polarytonu stanu ciemnego. Analiza dynamiki zatrzymywania i uwalniania światła,
przeprowadzona w języku polarytonów, opiera się na badaniu adiabatycznej zamiany proporcji pomiędzy składnikiem czysto elektromagnetycznym a czysto atomowym polarytonu. Kolejnym celem pracy jest, tam gdzie to możliwe, uogólnienie i przeprowadzenie w języku polarytonów analizy subtelnych szczegółów dynamiki oddziaływania klasycznego lub kwantowego pola z ośrodkiem atomowym
złożonym z atomów w konﬁguracji trójnoga. Zaletą tego formalizmu jest przejrzystość relacji między polarytonami jako obiektami atomowo-polowymi a polem
sygnałowym. Okazuje się również, że w przypadku bardziej złożonego ośrodka
atomowego kompletny opis wymaga wprowadzenia nie jednego, lecz dwóch polarytonów. W prezentowanej pracy omówione są wyniki badań o charakterze
modelowym, zaś w obliczeniach numerycznych użyto parametrów o wartościach rzędu tych, charakterystycznych dla atomu rubidu, dla którego prowadzona jest znacząca część badań doświadczalnych. Ograniczono się do rozważań
modelowych sprzężeń, bez uwzględnienia konkretnych liczb kwantowych. Wzięcie
ich pod uwagę wiązałoby się z koniecznością użycia tensorów nieredukowalnych,
efektywnego narzędzia, które jednakowoż nie ułatwia intuicyjnego wglądu w dynamikę omawianych procesów.
Prezentowana praca, systematyzując i podsumowując istniejącą wiedzę na
temat propagacji impulsów świetlnych w układzie atomowym o konﬁguracji trójnoga, ma charakter podstawowy i wyniki w niej zaprezentowane nie prowadzą do
bezpośrednich zastosowań, ale wszechstronny opis tego zagadnienia jest celowy ze
względów poznawczych. W takich układach atomowych oświetlanych wiązkami
laserowymi można na przykład przetwarzać impulsy, manipulować nimi w sposób
kontrolowany lub dzielić w domenie czasowej w fazie wypuszczania. Większa
liczba parametrów ważnych dla przebiegu procesów, zwiększa możliwość sterowania ich przebiegiem, co może mieć znaczenie przy potencjalnych zastosowaniach
związanych z przetwarzaniem i przesyłaniem informacji. W środowisku uprawiającym tę dziedzinę panuje opinia, że badania tego typu poprzedzają ewentualną
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konstrukcję urządzeń o potencjalnym zastosowaniu w informatyce kwantowej, takich jak przełączniki optyczne, pamięci kwantowe czy multiplexery.
Procesy propagacyjne zachodzące w atomach o konﬁguracji trójnoga można
systematyzować, stosując kryterium rodzaju fal/fali ubierających ośrodek, które
mogą być biegnące lub stojące. W sytuacji, gdy pole/pola ubierające są falami
biegnącymi, podsumowana i usystematyzowana zostanie wiedza na temat tego,
jak dla rozważanego układu parametry wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na
kształty okien przezroczystości i prędkości rozchodzenia się impulsów. W rozdziale 2. omówione zostaną ﬁzyczne podstawy rozchodzenia się klasycznych impulsów światła w ośrodku atomowym. Wprowadzony tam również będzie stosowany
w pracy formalizm, omówione będzie zjawisko elektromagnetycznie wymuszonej
przezroczystości, redukcji prędkości i zatrzymania światła w układzie w konﬁguracji Λ oraz przedstawiona zostanie interpretacja tych zjawisk w jezyku polarytonów. W rozdziale 3. przeprowadzona będzie analiza możliwości dokonywania
operacji na świetle zatrzymanym w układzie o konﬁguracji trójnoga, tzn. manipulowanie spójnościami atomowymi w fazie zatrzymania, w celu uzyskania pożądanych własności impulsu lub impulsów uwolnionych. W rozdziale 4. przedyskutowane zostanie odwzorowanie kwantowego pakietu falowego we wzbudzenia atomowe. Okaże się, że ośrodek może pełnić funkcje sterowanego światłem układu
światłodzielącego w domenie czasowej, który modyﬁkuje własności statystyczne
pola świetlnego w fazie zatrzymania impulsu. Układ trójnoga pozwala na przetwarzanie impulsów czasowo splątanych (time bins) lub na realizowanie interferencji
Honga-Ou-Mandla. Będzie także przeprowadzona dyskusja o możliwości manipulacji statystycznymi właściwościami światła zatrzymanego w rozważanym
układzie i będzie przedstawione, jak zależą one od parametrów pól kontrolnych
oraz dodatkowych oddziaływań włączanych w fazie zatrzymania. Rozdział 5.
poświęcony zostanie badaniu zmiany faz propagujących się słabych impulsów
w przypadku propagacji dwóch impulsów w obecności jednego pola ubierającego,
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rozkładu populacji atomowych na przesunięcia fazowe dwóch impulsów sygnałowych. W rozdziale 6. przedyskutowane
będą możliwości realizacji wybranych bramek kwantowych jedno- i dwukubitowych, pracujących na spolaryzowanych fotonach światła zatrzymanego w układzie
o konﬁguracji trójnoga. Rozdział 7. poświęcony jest analizie procesów propagacji
w sytuacji, gdy impuls/impulsy ubierające są falami stojącymi. Omówione wyniki
dotyczą możliwości wytworzenia w układzie o konﬁguracji trójnoga pasm wzbronionych i prezentują ich zależność od parametrów wewnętrznych i zewnętrznych
oraz analizę kształtów widm transmisji i reﬂeksji impulsu próbnego. Syntezie
rezultatów dotyczących nieliniowych przesunięć fazowych w zjawisku Kerra zarówno dla wiązek przepuszczonych, jak i odbitych poświęcono rozdział 8. Szczegółowe
wyniki przedstawione w rozdziałach od trzeciego do ósmego zostały uzyskane
przez autorkę. Pracę kończą podsumowanie, trzy dodatki, literatura przedmiotu
oraz streszczenie. Terminy angielskie przywołane są wówczas, gdy użyty w pracy
ich polski odpowiednik mógłby wzbudzić jakiekolwiek wątpliwości.
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Rozdział 2

Podstawy teorii propagacji
i zatrzymania światła
2.1

Propagacja światła w ośrodkach atomowych

Dla opisu propagacji światła w ośrodku materialnym w jednym wymiarze
przestrzennym punktem wyjścia jest równanie falowe, które dla fali elektromagnetycznej biegnącej wzdłuż osi z przez niemagnetyczny ośrodek ma postać


∂2
1 ∂2
−
∂z 2 c2 ∂t2



E(z, t) = µ0

∂2
P(z, t),
∂t2

(2.1)

gdzie E(z, t) jest wektorem natężenia pola elektrycznego fali świetlnej, P(z, t) –
wektorem polaryzacji ośrodka, a µ0 – przenikalnością magnetyczną próżni. Dla
impulsu prawie monochromatycznego pole elektryczne można wyrazić w postaci
sumy dwóch składowych ε+ o dodatniej i ε− ujemnej częstości
E(z, t) = e ε+ (z, t)e−i(ω0 t−k0 z) + e∗ ε− (z, t)ei(ω0 t−k0 z) .

(2.2)

ω0 oznacza tu centralną częstość pola, a k0 odpowiadającą jej liczbę falową, e jest
jednostkowym wektorem polaryzacji fali świetlnej. Polaryzacja P ośrodka indukowana polem elektrycznym ma taką samą częstość oscylacji jak pole elektryczne E, lecz różni się od niego przesunięciem fazowym. Wobec tego również
wektor polaryzacji można wyrazić jako superpozycję dwóch wyrazów
P(z, t) = e P + (z, t)e−i(ω0 t−k0 z) + e∗ P − (z, t)ei(ω0 t−k0 z) .

(2.3)

Zależność fazowa zawarta jest w amplitudzie P ± (z, t). Ze względu na to, że
zarówno wektory natężenia pola elektrycznego E , jak i polaryzacji ośrodka P
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są wielkościami rzeczywistymi, spełniony jest warunek ε+∗ (z, t) = ε− (z, t) oraz
P +∗ (z, t) = P − (z, t). Analizując problemy propagacji impulsów świetlnych przez
ośrodek atomowy, korzysta się na ogół z przybliżenia wolnozmiennej obwiedni
(Slowly Varying Envelope Approximation – SVEA) (Allen i in. 1981, Berman
i Malinovsky 2011), które pozwala na znaczne uproszczenie równania falowego
(2.1). Przybliżenie to opiera się na fakcie, że amplituda fali świetlnej nieznacznie zmienia się w czasie odpowiadającym okresowi optycznemu i na odcinku odpowiadającym długości fali. Oznacza to, że w równaniu na ewolucję
obwiedni ε± (z, t), otrzymanym ze ścisłego równania falowego (2.1), pomija się
wyrazy z drugimi pochodnymi pola ε± oraz wyrazy z pochodnymi polaryzacji
P ± . W wyniku tego otrzymuje się równanie różniczkowe pierwszego rzędu

oraz

ik0 +
∂ε+ 1 ∂ε+
+
=
P
∂z
c ∂t
20

(2.4)

ik0 −
∂ε− 1 ∂ε−
+
=−
P ,
∂z
c ∂t
20

(2.5)

gdzie 0 jest stałą dielektryczną próżni. Oba powyższe równania są powszechnie
wykorzystywane do opisu rozchodzenia się impulsów świetlnych w ośrodkach.
Po to, aby znaleźć ich rozwiązanie, konieczna jest dodatkowa relacja opisująca
indukowaną polem elektrycznym polaryzację ośrodka.
Podstawowym narzędziem analizy procesów propagacji światła w ośrodkach
atomowych jest układ równań Blocha-Maxwella; jest to układ równań różniczkowych, opisujących rozchodzenie się impulsu (impulsów) w przybliżeniu wolnozmiennej obwiedni i równań spełnianych przez macierz gęstości ρ atomów ośrodka.
Rozwiązując ten układ, stosuje się przeważnie przybliżenie fali wirującej (Rotating
Wave Approximation – RWA), a otrzymany w wyniku jego zastosowania układ
równań różniczkowych składa się z jednego z równań (2.4) lub (2.5) oraz równań
na elementy macierzy gęstości, które otrzymuje się z równania von Neumanna po
pominięciu wyrazów oscylujących znacznie szybciej niż inne.
Dla rozrzedzonych ośrodków atomowych polaryzacja dana jest jako
P = N d,

(2.6)

gdzie N oznacza liczbę atomów w jednostce objętości, a d to średni moment
dipolowy wyrażony wzorem
d = T r(ρd).
(2.7)
W przypadku słabych impulsów pola sygnałowego polaryzacja ośrodka w obrazie
Fouriera jest dla danej częstości proporcjonalna do indukującego ją pola
P + (ω) = 0 χ(ω)ε+ (ω),
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(2.8)

gdzie ω jest częstością liczoną względem centrum linii ω0 , χ jest niezależną od
natężenia światła liniową podatnością elektryczną, a ε+ (ω) oraz P + (ω) są zdeﬁniowane przez transformatę Fouriera
ε+ (z, t) =

1
2π

1
P (z, t) =
2π
+

 ∞
−∞

 ∞
−∞

dωε+ (z, ω) exp(−iωt),

(2.9)

dωP + (z, ω) exp(−iωt).

(2.10)

W tej pracy funkcje czasu i ich transformaty fourierowskie oznaczane będą tym
samym symbolem, a rozróżniane argumentem.
Odpowiednikiem relacji (2.8) w domenie czasowej, ze względu na nielokalność
w czasie związku między polem elektrycznym a polaryzacją, która jest odpowiedzią
ośrodka na to pole, jest formuła
P (z, t) = 0
gdzie
χ(z, t) =

1
2π

1
2π

 t
−∞

 ∞
−∞

dt χ(z, t − t )ε(z, t ),

(2.11)

dωχ(z, ω) exp(−iωt).

(2.12)

Po skorzystaniu z powyższych zależności, z równania (2.8) i z relacji ω 0 = ck0 ,
równanie (2.4) przybiera postać
k0
ω
∂ε+ (z, ω)
− i χ(z, ω)ε+ (z, ω) = i ε+ (z, ω).
∂z
2
c

(2.13)

Rozwiązując powyższe równanie otrzymuje się wyrażenia na poszczególne składowe fourierowskie pola elektrycznego ε+
ε+ (z, ω) = ε+ (0, ω) exp[iz(

ω k0
+ χ(ω))],
c
2

(2.14)

gdzie założono, że podatność nie zmienia się w przestrzeni. Stąd natężenie pola
elektrycznego ε+ (z, t) ma postać
ε+ (z, t) =

1
2π

 ∞
−∞



dω exp(−iωt)ε+ (0, ω) exp iz



ω k0
+ χ(ω)
c
2



.

(2.15)

Dla pól prawie monochromatycznych podatność χ(ω) rozwija się w szereg w pobliżu
centrum linii
dχ(0)
1 d2 χ(0) 2
χ(ω) ≈ χ(0) +
ω+
ω + ... .
(2.16)
dω
2 dω 2
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Podatność elektryczna χ jest wielkością zespoloną; jej część rzeczywista χ 

odpowiada za właściwości dyspersyjne ośrodka, a część urojona χ jest odpowiedzialna za absorpcję wiązki w miarę wnikania jej w próbkę. Wyrazy powyższego
rozwinięcia odpowiadają za różne efekty; pierwszym opisywana jest absorpcja
i zmiana prędkości fazowej, drugi związany jest z prędkością grupową, zaś trzeci
z dyspersją prędkości grupowej. Ograniczając rozwinięcie do wyrazów pierwszego
rzędu, otrzymuje się wyrażenie
ε+ (z, t) ≈

1
2π

 ∞
−∞



exp iz

dωε+ (0, ω) exp[−iωt]

(2.17)

ω
k0 

+ iz
χ (0) + iχ (0) + ω
c
2







dχ (0) dχ (0)
+
dω
dω



.

Pomijając w wykładniku funkcji podcałkowej wyrażenia zawierające pochodną
części urojonej podatności oraz deﬁniując prędkość grupową jako
vg =

c
1 + 12 χ (0) +



ω0 dχ (0)
2 dω

,

(2.18)

otrzymuje się pole elektryczne impulsu poruszającego się w ośrodku








ω0 
ω0 
z
ε (z, t) = exp iz χ (0) exp −z χ (0) ε+ (0, t − ).
c
2c
vg
+

(2.19)

Pierwszy czynnik opisuje zmianę fazy poruszającego się impulsu, drugi odpowiada
za tłumienie, zaś trzeci przedstawia poruszającą się z prędkością grupową obwiednię impulsu o stałym kształcie. Pominięte wyrazy rozwinięcia w szereg
odpowiadają przede wszystkim za odkształcenie impulsu podczas propagacji.
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2.2

Elektromagnetycznie wymuszona przezroczystość
w układach o konﬁguracji lambda

U podstaw spowalniania i zatrzymywania impulsów świetlnych leży zjawisko
elektromagnetycznie wywołanej przezroczystości, zaobserwowane na początku
lat dziewięćdziesiątych (Harris 1997). Jeżeli oświetli się ośrodek wiązką o częstości rezonansowej, to będzie ona silnie absorbowana, lecz oświetlenie ośrodka dodatkową wiązką współbieżną spowoduje jego wymuszoną przezroczystość i pierwsza wiązka przejdzie niepochłaniana. Ośrodek, który stał się przezroczysty,
wykazuje gwałtowne zmiany współczynnika załamania, czemu towarzyszy niewielka absorpcja dla częstości rezonansowej (Harris i Field 1992, Kasapi i in. 1995,
Xiao i in. 1995, Lukin i in. 1997, Scully i Zubairy 1997). Wzorcowym układem,
w którym to zjawisko może zostać wywołane, jest ośrodek złożony z atomów
o konﬁguracji typu lambda, dla których schemat poziomów energetycznych i sprzężeń został przedstawiony na rysunku 2.1.

Rysunek 2.1: Schemat poziomów i sprzężeń w układzie o konﬁguracji Λ.
Takie atomy mają trzy stany aktywne: jeden stan wzbudzony oraz dwa długożyciowe stany dolne, oddziałujące z dwiema współbieżnymi wiązkami laserowymi: jedna z nich jest słabą wiązką sygnałową, którą niekiedy określa się jako
próbną, druga – silną wiązką kontrolną, zwaną czasami sterującą. Spójne oddziaływanie atomu z dwoma polami świetlnymi może prowadzić do tego, że
atom znajdzie się w stanie będącym koherentną superpozycją stanów dolnych,
a w rezultacie dojdzie do destruktywnej interferencji dwóch możliwych dróg
wzbudzenia, tak że atom nie absorbuje promieniowania. Taką superpozycję
stanów dolnych nazywa się stanem ciemnym. U podstaw elektromagnetycznie
wymuszonej przezroczystości leży właśnie fakt, że każdy atom ośrodka,
oddziałując z dwoma polami przez cały czas swej ewolucji, pozostaje w wolno
zmieniającym się stanie ciemnym, który jest dopasowany do chwilowej wartości
pola elektrycznego impulsu sygnałowego biegnącego przez próbkę. Interesującą
cechą dynamiki układów o konﬁguracji lambda jest możliwość wystąpienia zjawiska zwanego uwięzieniem populacji (population trapping) (Gray i in. 1978, Alzetta
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i in. 1979, Arimondo 1996), które polega na tym, że przynajmniej część populacji (obsadzenie) stanu dolnego nie przechodzi do stanu wzbudzonego. Ważnym
i ciekawym skutkiem uwięzienia populacji jest możliwość jej efektywnego przenoszenia między stanami dolnymi z jednoczesnym wykorzystywaniem techniki wymuszonego adiabatycznego przejścia ramanowskiego (STImulated Raman Adiabatic Passage – STIRAP) (Gaubatz i in. 1990, Bergmann i in. 1998, Vitanov
i in. 2001).
Po to, aby ilościowo opisać zjawisko elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości w układzie lambda, należy rozpatrzyć sytuację, w której pole sygnałowe
o częstości ω1 i amplitudzie ε1 sprzęga stan podstawowy b o energii Eb ze stanem
wzbudzonym a o energii Ea , a pole kontrolne o częstości ω2 i amplitudzie ε2
sprzęga stan c o energii Ec ze stanem wzbudzonym a, jak przedstawiono na rysunku 2.1. Hamiltonian atomu trójpoziomowego oddziałującego z polem fali
elektromagnetycznej w przybliżeniu fali wirującej ma postać
H=

Ea |a >< a| + Eb |b >< b| + Ec |c >< c|
+{−h̄Ω1 (z, t) exp[−i(ω1 t − k1 z)]|a >< b|

(2.20)

−h̄Ω2 (z, t) exp[−i(ω2 t − k2 z)]|a >< c| + h.c.},
+
1
gdzie Ω1 (z, t) = h̄1 dab ε+
1 (z, t), Ω2 (z, t) = h̄ dac ε2 (z, t) są częstościami Rabiego
odpowiadającymi poszczególnym sprzężeniom, zaś dij to elementy macierzowe
operatora momentu dipolowego. Ewolucję ośrodka opisuje równanie von Neumanna, uzupełnione fenomenologicznymi wyrazami relaksacyjnymi

ih̄

dρ
= [H, ρ] + Rρ,
dt

(2.21)

gdzie ρ(z, t) oznacza macierz gęstości dla atomu w miejscu o wpółrzędnej z, zaś
R jest operatorem relaksacji, który opisuje wszystkie procesy relaksacyjne występujące w układzie. Równania ewolucji poszczególnych elementów macierzy gęstości mają postać
iρ̇aa = −Ω1 exp[−i(ω1 t − k1 z)]ρba + Ω∗1 exp[i(ω1 t − k1 z)]ρab

−Ω2 exp[−i(ω2 t − k2 z)]ρca + Ω∗2 exp[i(ω2 t − k2 z)]ρac − iΓρaa ,

iρ̇bb = −Ω∗1 exp[i(ω1 t − k1 z)]ρab + Ω1 exp[−i(ω1 t − k1 z)]ρba + iΓab ρaa ,

iρ̇cc = −Ω∗2 exp[−i(ω2 t − k2 z)]ρac + Ω2 exp[−i(ω2 t − k2 z)]ρca + iΓac ρaa ,
1
(Ea − Eb )ρab − Ω1 exp[−i(ω1 t − k1 z)](ρbb − ρaa )
iρ̇ab =
h̄
(2.22)
−Ω2 exp[−i(ω2 t − k2 z)]ρcb − iγba ρab ,
1
(Eb − Ec )ρbc + Ω2 exp[−i(ω1 t − k1 z)]ρba
iρ̇bc =
h̄
−Ω∗1 exp[i(ω2 t − k2 z)]ρac − iγbc ρbc ,
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iρ̇ac =

1
(Ea − Ec )ρac − Ω2 exp[−i(ω2 t − k2 z)](ρcc − ρaa )
h̄
−Ω1 exp[−i(ω1 t − k1 z)]ρbc − iγca ρac .

Γaj są stałymi zaniku opisującymi przede wszystkim emisję spontaniczną ze
stanu a do stanu j, przy czym Γ = Γab + Γac . Stałe zaniku spójności atomowych oznaczono przez γij , i = j; gdyby jedynym źródłem relaksacji była
emisja spontaniczna, zachodziłoby γba = γac = 12 Γ (Shore 1990). Należy zwrócić
uwagę, że w powyższych równaniach uwzględniono relaksacje wewnątrz układu
trójpoziomowego, nie rozpatruje się natomiast relaksacji na zewnątrz układu ani
pompowania i w związku z tym zachowane jest całkowite prawdopodobieństwo
obsadzenia trzech poziomów ρaa + ρbb + ρcc = 1. Podstawienie
ρab = σab exp[−i(ω1 t − k1 z)],
ρac = σac exp[−i(ω2 t − k2 z)],
ρbc = σbc exp[−i(ω1 − ω2 )t − (k1 − k2 )z)],
ρaa = σaa ,
ρbb = σbb ,
ρcc = σcc ,
pozwala na eliminację szybkich oscylacji w czasie i przestrzeni. Jeżeli odstrojenia
wiązek próbnej i kontrolnej wynoszą odpowiednio δ1 = (Ea − Eb )/h̄ − ω1 ,
δ2 = (Ea − Ec )/h̄ − ω2 , otrzymuje się następujący układ równań
iσ̇aa = −Ω1 σba + Ω∗1 σab − Ω2 σca + Ω∗2 σac − iΓσaa ,
iσ̇bb = −Ω∗1 σab + Ω1 σba + iΓab σaa ,

iσ̇cc = −Ω∗2 σac + Ω2 σca + iΓac σaa ,
iσ̇ab = (δ1 − iγab )σab − Ω1 (σbb − σaa ) − Ω2 σcb ,
iσ̇bc = (δ2 − δ1 − iγbc )σbc + Ω2 σba −

(2.23)

Ω∗1 σac ,

iσ̇ac = (δ2 − iγac )σca − Ω2 (σcc − σaa ) − Ω1 σbc .
Jeżeli pole sygnałowe jest słabe, to powyższy układ równań rozwiązuje się, stosując rachunek zaburzeń względem częstości Ω1 . Zakładając, że początkowo atomy
znajdowały się w stanie podstawowym b (σbb = 1), a pozostałe stany nie były
obsadzone, dla słabego pola próbnego równania dla macierzy gęstości mają postać
iσ̇ab = (δ1 − iγab )σab − Ω1 − Ω2 σcb ,

(2.24)

iσ̇bc = (δ2 − δ1 − iγbc )σbc + Ω2 σba .

(2.25)

Korzystając z (2.7) oraz (2.8) można napisać, że P1+ = N dba σab , a zespolona podatność elektryczna ośrodka, do której wyliczenia stosuje się rozwiązania powyższego układu równań, w obrazie Fouriera dana jest wzorem
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χ(ω) =

N |dba |2
N |dab |2
1
σab = −
h̄0 Ω1
h̄0 ω − δ1 + iγab −

|Ω2 |2
ω−δ1 +δ2 +iγbc

.

(2.26)

Na rysunku 2.2 zostały przedstawione części rzeczywista i urojona podatności
elektrycznej χ w zależności od częstości ω.
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Rysunek 2.2: Rzeczywista (linia niebieska ciągła) i urojona część podatności (linia
czerwona przerywana) dla układu atomowego w konﬁguracji Λ w jednostkach dowolnych.

Istota zjawiska elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości polega na tym,
że w przypadku rezonansu absorpcja jest równa zeru (przy γbc = 0), co oznacza,
że dzięki koherentnemu polu kontrolnemu ośrodek stał się przezroczysty dla
słabego impulsu sygnałowego. Dla częstości bliskich rezonansu występuje dyspersja normalna, która zgodnie z zależnością (2.18) związana jest ze zmniejszoną
prędkością grupową rozchodzącej się przez ośrodek fali świetlnej. Obszar takich
właśnie częstości nosi nazwę okna przezroczystości. W obszarze okołorezonan
sowym, przy praktycznym braku absorpcji (χ ≈ 0), stroma krzywa dyspersji

normalnej daje dużą wartość dχ
dω , przy jednocześnie niemal niezmienionej amplitudzie przechodzącego przez ośrodek impulsu.
Zjawisko wymuszonej przezroczystości można równoważnie scharakteryzować
w nieco inny sposób. Stan a oraz przesunięty o h̄ω2 stan c mogą być traktowane
jako para blisko położonych stanów, które w wyniku oddziaływania z polem Ω 2
zostają ubrane, co skutkuje rozsunięciem poziomów. Amplitudy przejścia ze
stanu b do tych dwóch stanów interferują destruktywnie, co prowadzi do zaniku
absorpcji podającego pola próbnego.
Idealną przezroczystość ośrodka można uzyskać tylko wówczas, gdy znika stała
relaksacji dla spójności stanów dolnych, γbc = 0. W rzeczywistych ośrodkach
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atomowych γbc << γab . Miarę zaniku pola sygnałowego
D(ω, L) = exp[−L

ω1 
χ (ω)]
2c

na końcu próbki o długości L można określić następująco. Zakładając rezonans
dla pola kontrolnego oraz pomijając relaksacje spójności atomowych (γ bc = 0),
rozwija się podatność (2.26) w szereg Taylora względem ω. Dominujący czynnik
tłumiący ma postać
D(ω, L) = exp[−

N |dab |2 γab 2
−ω 2
k1 
χ (ω)L] ≈ exp[−k1
Lω ] = exp[
4
2 ],
2
h̄0 Ω2
∆ωtr

gdzie
∆ωtr =

|Ω2 |2
√ .
γab α

(2.27)

(2.28)

2

|dab | k1 L
α = N2γ
jest stałą absorpcji ośrodka przy braku elektromagnetycznie wymuab h̄0
szonej przezroczystości (Fleischhauer i Lukin 2002).
Wielkość ∆ωtr traktuje się jako miarę szerokości okna przezroczystości. Można
zauważyć, że rośnie ona proporcjonalnie do kwadratu natężenia pola kontrolnego,
co powoduje, iż można nią sterować poprzez zwiększanie natężenia pola kontrolnego, jak to pokazano na rysunku 2.3.
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Rysunek 2.3: Część urojona χ podatności jako funkcja pola kontrolnego i odstrojenia
pola sygnałowego dla układu typu Λ w jednostkach dowolnych.

Zmiana szerokości okna przezroczystości wpływa na kształt krzywej dyspersyjnej;
gdy zwiększa się szerokość okna, zmniejsza się nachylenie krzywej dyspersji, a więc
i prędkość grupowa, co przedstawiono na rysunku 2.4.
19

Re χ

5
0
−5
12
10

−2
8

Ω

2

−1

6
0

4
1

2
0

ω

2

Rysunek 2.4: Część rzeczywista χ podatności jako funkcja pola kontrolnego i odstrojenia pola sygnałowego dla układu typu Λ w jednostkach dowolnych.

Ma to istotny wpływ na proces spowalniania i zatrzymywania impulsów świetlnych w ośrodku. Mówiąc o zatrzymaniu światła, można powiedzieć, że wystarczająco powolne wyłączenie pola kontrolnego powoduje zwężanie okna przezroczystości i wzrost nachylenia krzywej dyspersji. Prędkość grupowa pola sygnałowego
maleje wtedy do zera. Zmniejszaniu prędkości grupowej towarzyszy kompresja
przestrzenna impulsu sygnałowego. W kolejnym podrozdziale uzasadnione zostanie stwierdzenie, że w każdej chwili czasu mieści się on w oknie przezroczystości,
pod warunkiem, że na początku procesu zatrzymywania jego szerokość spektralna
mieściła się w oknie przezroczystości, co nakłada ograniczenie na szerokość spektralną zatrzymywanego impulsu. Czas jego trwania timp musi być wystarczająco
długi, timp >> 1/∆ωtr , by impuls nie był zbyt szeroki spektralnie.
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2.3

Zjawisko zatrzymania światła w układach
trójpoziomowych. Opis w języku polarytonów

W tym podrozdziale zostanie przedstawiony opis dynamiki rozchodzenia się
impulsu sygnałowego przez ośrodek, którego własnościami dyspersyjnymi można
sterować, manipulując polem kontrolnym. Podatnością elektryczną ośrodka steruje się, zmieniając wolno w czasie natężenie wiązki kontrolnej. Zjawiska zatrzymywania i odtwarzania impulsu zanalizowane zostaną w języku polarytonów, których
koncepcja po raz pierwszy została użyta do opisu ramanowskich przejść adiabatycznych przez Mazetsa i Matisova (1996). Niezależnie od nich Fleischhauer
i Lukin (2000) wprowadzili do analizy propagacji i zatrzymania światła opis polarytonowy. W pracach tych autorów polaryton deﬁniowano jako pole kwantowe,
które jest superpozycją skwantowanego pola wiązki sygnałowej i wzbudzeń atomowych opisywanych w języku drugiej kwantyzacji. Jego półklasyczny odpowiednik, będący zespoloną funkcją położenia i czasu, będzie w niniejszym rozdziale
również nazwany polarytonem.
Rozważany układ lambda przedstawia rysunek (2.1). Zakłada się, że oba
pola są w rezonansie z odpowiednimi przejściami atomowymi, nie ma relaksacji,
dla silnego pola kontrolnego pomijane są efekty propagacyjne, co oznacza, że
Ω2 = Ω2 (t) i dodatkowo przyjmuje się założenie, że Ω2 = Ω∗2 . Ewolucję atomów
ośrodka opisują równania (2.24) postaci
iσ̇ab = −Ω1 − Ω2 σcb ,

(2.29)

iσ̇cb = −Ω2 σab ,

(2.30)

a równanie propagacji dla częstości Rabiego pola sygnałowego można zapisać jako
(

∂
∂
+ c )Ω1 (z, t) = iκ21 σab (z, t),
∂t
∂z

(2.31)

2

ab | ω1
. Deﬁniuje się bezwymiarowe wielkości: polaryton stanu ciemgdzie κ21 = N |d2h̄
0
nego (dark-state polariton) Ψ i polaryton stanu jasnego (bright-state polariton)
Φ jako superpozycję pola elektrycznego i spójności atomowej pomiędzy dwoma
dolnymi stanami σcb

Ω1
cos θ(t) − σcb sin θ(t),
κ1
Ω1
sin θ(t) + σcb cos θ(t),
Φ=
κ1

Ψ=

(2.32)
(2.33)

gdzie θ jest funkcją czasu, która jest określona jako
θ(t) = arctan
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κ1
.
Ω2 (t)

(2.34)

Funkcja θ(t) zwykle nazywana jest kątem mieszającym (mixing angle). Częstość Rabiego pola sygnałowego oraz spójność atomową σ cb można wyrazić przez
polarytony
Ω1
= Ψ cos θ(t) + Φ sin θ(t),
κ1
σcb = −Ψ sin θ(t) + Φ cos θ(t).

(2.35)
(2.36)

Z równania propagacji (2.31) oraz równań (2.29-30) otrzymuje się równania propagacji dla polarytonów w postaci
∂
∂
∂
+ c cos2 θ )Ψ = −θ̇Φ − c Φ sin θ cos θ,
∂t
∂z
∂z
1
∂
∂
Φ = 2 sin θ (tan θ )(Ψ sin θ − Φ cos θ).
∂t
∂t
κ1

(

(2.37)
(2.38)

Przy założeniu, że pole kontrolne zmienia się adiabatycznie oraz występujące
w powyższych równaniach wielkości zmieniają się wolno w skali czasu wyznaczonej przez κ11 , równania te redukują się do postaci
∂
∂
+ c cos2 θ )Ψ(z, t) = 0,
∂t
∂z
Φ(z, t) ≡ 0.

(

(2.39)
(2.40)

Polaryton stanu ciemnego rozchodzi się w ośrodku z prędkością grupową zależną
od natężenia pola kontrolnego i gęstości atomów w próbce
vg (t) = c cos2 θ(t) = c

1
1+

κ21
Ω22 (t)

.

(2.41)

Dla silnych pól kontrolnych Ω22 >> κ21 kąt mieszający θ −→ 0 i wtedy polaryton stanu ciemnego (2.32) ma niemal tylko składową związaną z amplitudą
pola sygnałowego, a jego prędkość grupowa jest niemal równa prędkości światła
w próżni c. Z kolei dla słabego pola kontrolnego, gdy Ω22 << κ21 kąt mieszający θ −→ π/2, a polaryton ten ma w granicy wyłącznie składową związaną ze
spójnością atomową, Ψ = −σcb , zaś jego prędkość dąży do zera. Wspomnieć tutaj należy, że w pracy Mewes i Fleischhauera (2002) uwzględniono wyższe rzędy
rachunku zaburzeń i pokazano, że polaryton stanu jasnego ma różną od zera
wartość dopiero w drugim rzędzie rachunku zaburzeń.
Do opisu procesu zatrzymania i wypuszczenia impulsu świetlnego wykorzystuje się formalizm polarytonów, dlatego warto omówić ewolucję polarytonu stanu
ciemnego, zaczynając od momentu, gdy ma on głównie składową związaną z polem
sygnałowym poprzez czas, w którym ma składową związaną ze spójnością atomową i wreszcie, gdy spójność ta jest z powrotem zamieniana w impuls świetlny.
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Cały ten proces oparty jest na adiabatycznej zmianie kąta mieszającego θ
(2.35) początkowo od wartości 0 poprzez π/2 i ponownie do 0, co ilustruje rysunek 2.5. Te zmiany są konsekwencją adiabatycznego wyłączania i ponownego
włączania pola kontrolnego co przedstawiono na rysunku 2.6.
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Rysunek 2.5: Zmiany w czasie kąta mieszającego θ w jednostkach dowolnych.
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Rysunek 2.6: Zmiany w czasie pola kontrolnego Ω2 w jednostkach dowolnych.
Wzrost wartości kąta mieszającego prowadzi do całkowitego zatrzymania polarytonu, czemu jednocześnie towarzyszy zmiana jego charakteru z prawie czysto
elektromagnetycznego na czysto atomowy i odwrotnie.
Proces zatrzymania impulsu świetlnego polega na odwzorowaniu pola sygnałowego w spójność atomową σcb , a przez włączenie pola kontrolnego odtwarza
się go, co polega na odwrotnym odwzorowaniu tej spójności w pole sygnałowe:
ε1 −→ σcb −→ ε1 . Przedstawiono to na rysunkach 2.7 i 2.8, z których wynika,
że w chwili wyłączania pola kontrolnego pole sygnałowe znika, a spójności atomowa σcb , przy aktualnych założeniach rzeczywista, ma wartość ekstremalną. Gdy
ponownie włączane jest pole kontrolne, pole sygnałowe wzrasta, spójność atomowa staje się bardzo mała.
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Rysunek 2.7: Czasowo-przestrzenna ewolucja pola sygnałowego w jednostkach dowolnych.

Powyżej opisano sytuację, w której pominięto procesy dekoherencyjne, zakładając, że γcb = 0. Jak zauważył Lukin (2003), uwzględnienie relaksacji obniża
wysokość polarytonu stanu ciemnego, a w związku z tym osłabia efektywność
procesu odtworzenia impulsu.
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Rysunek 2.8: Czasowo-przestrzenna ewolucja modułu spójności atomowej |σ bc | w jednostkach dowolnych.

Warto również omówić zagadnienie zmiany szerokości widmowej impulsu zatrzymywanego w próbce. W ośrodku, w którym elektromagnetycznie wymuszono
przezroczystość, natężenie pola kontrolnego wpływa na szerokość okna przezroczystości; im jest ono węższe, tym mniejsza jest prędkość grupowa impulsu. Poniżej
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pewnej wartości vg okno przezroczys-tości staje się węższe niż szerokość wchodzącego impulsu, który byłby wtedy absorbowany, chyba że zmniejszałaby się jego
szerokość widmowa.
Z równań (2.29) i (2.30) w przybliżeniu adiabatycznym wynika, że
σab =

i ∂ Ω1
,
Ω2 ∂t Ω2

σcb = −

Ω1
,
Ω2

(2.42)

a równanie propagacji (2.31) można zapisać w postaci
(

1 ṅg
∂
∂
Ω1 ,
+ vg )Ω1 = −
∂t
∂z
2 ng

(2.43)
κ2

1
gdzie przez ng oznaczono następującą funkcją czasu: ng = vcg = 1 + Ω2 (t)
. Za2
kładając, że obwiednia impulsu ma kształt krzywej gaussowskiej o szerokości
przestrzennej ∆z = c∆t, a prędkość grupowa zmienia się wolno w czasie, uzyskuje
się następującą postać rozwiązania ostatniego równania

Ω1 (z, t) =

ng (0)
(z − vg t)2
Ω10 exp[−
]=
ng (t)
∆z 2

vg
(z − vg t)2
Ω10 exp[−
], (2.44)
vg (0)
∆z 2

gdzie vg jest wolno-zmienną funkcją czasu, a Ω10 to amplituda pola sygnałowego
na wejściu. Wykonując transformatę Fouriera względem czasu, otrzymuje się
Ω1 (z, ω) ∼ exp[−

∆z 2 2
ω ].
4vg2

Szerokość spektralna impulsu wynosi
(∆ωp (t))2 =
Wynika stąd, że

4vg2 (t)
.
c2 ∆t2

(2.45)

vg (t)
∆ωp (t)
=
,
∆ωp (0)
vg (0)

(2.46)

a więc zarówno szerokość spektralna impulsu, jak i szerokość okna przezroczystości zmniejszają się dynamicznie w miarę zmniejszania się pola kontrolnego, tak
że widmo impulsu jest dopasowane w każdej chwili czasu do okna przezroczystości. Adiabatyczne spowolnienie wiąże się z tym, że gdy prędkość grupowa jest
tylko funkcją czasu, przestrzenna szerokość polarytonu nie ulega zmianie. Jednocześnie proﬁl czasowy pola sygnałowego ulega poszerzeniu z powodu redukcji
prędkości grupowej vg , a jego amplituda jest zmniejszana.
Rozwiązanie równania propagacji ciemnego polarytonu (2.39) ma postać
Ψ(z, t) = Ψ(z −

 t
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0





vg (t )dt , 0).

(2.47)

Podczas propagacji przez próbkę polaryton nie zmienia swego kształtu ustalonego
w chwili początkowej. Założono, że pole kontrolne w chwili t = 0 było włączone,
więc cos θ(0) = 1 i sin θ(0) = 0, a wtedy
Ψ0 (z, 0) =

Ω01 (z, 0)
.
κ1

(2.48)

Można więc stwierdzić, że zatrzymanie światła w ośrodkach ze sterowaną polem
kontrolnym przezroczystością ma czytelną interpretację, można je bowiem opisać
jako bezstratną propagację polarytonu stanu ciemnego ze zmieniającą się w czasie
prędkością, co pokazano na rysunku 2.9.
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Rysunek 2.9: Czasowo-przestrzenna propagacja średniej wartości polarytonu Ψ w jednostkach dowolnych.

Jeśli rozważany już wcześniej impuls próbny o amplitudzie R ma kształt krzywej
gaussowskiej o szerokości przestrzennej ∆z, opisywany jest formułą
ε1 (z, 0) = R exp[−

z2
],
(∆z)2

to rozwiązanie równania ruchu dla polarytonu (2.39) ma postać
Ψ(z, t) = R exp[−

(z − c


 2
t
2
0 cos θ(t )dt )
],
(∆z)2

(2.49)

i wynika stąd, że biegnący przez próbkę polaryton nie zmienia swego kształtu.
Adiabatyczne wyłączenie pola kontrolnego spowalnia propagację polarytonu, aż
do jego całkowitego zatrzymania, przy jednoczesnej zmianie jego postaci z elektromagnetycznej na atomową. Gdy pole kontrolne jest wyłączone, polaryton nie
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zmienia swego położenia, jego prędkość grupowa wynosi zero, a dopiero ponowne
włączenie pola kontrolnego wywołuje ruch polarytonu w próbce, najpierw
z niewielką prędkością, aż do osiągnięcia przez niego prędkości światła w próżni
dla bardzo dużych Ω2 .
Na koniec należy zauważyć, że gdy czoło impulsu wchodzi do ośrodka, w którym jego prędkość grupowa jest znacznie mniejsza od prędkości światła w próżni,
ulega ono gwałtownemu spowolnieniu, podczas gdy jego pozostała część porusza
się jeszcze z prędkością c. Skutkuje to przestrzenną kompresją impulsu sygnałowego
vg
∆z = ∆z0 ,
c
gdzie ∆z0 określa szerokość przestrzenną impulsu przed wejściem do próbki. Ilustruje to rysunek 2.10.

Rysunek 2.10: Kompresja impulsu sygnałowego w ośrodku.
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Rozdział 3

Klasyczny impuls światła
w ośrodku o konﬁguracji
trójnoga
3.1

Propagacja światła w ośrodku atomowym
o konﬁguracji trójnoga

W tym rozdziale rozważany będzie model atomu czteropoziomowego w konﬁguracji typu trójnoga, jak przedstawiono na rysunku 3.1, w którym stan wzbudzony a sprzężony jest z trzema długożyciowymi stanami dolnymi b, c i d. Niższe

Rysunek 3.1: Schemat poziomów i sprzężeń układu atomowego o konﬁguracji
trójnoga.
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stany są sprzężone ze stanem górnym przez trzy biegnące w tym samym kierunku
wiązki o obwiedniach ε1 , ε2 , ε3 i częstościach odpowiednio ω1 , ω2 i ω3 . Odstrojenia wiązek od częstości odpowiednich przejść w atomie wynoszą δ1 = (Ea −
Eb )/h̄ − ω1 , δ2 = (Ea − Ec )/h̄ − ω2 oraz δ3 = (Ea − Ed )/h̄ − ω3 . Hamiltonian
takiego układu w przybliżeniu fali wirującej ma postać
H=

Ea |a >< a| + Eb |b >< b| + Ec |c >< c| + Ed |d >< d|
+(−h̄Ω1 (z, t) exp[−i(ω1 t − k1 z)]|a >< b|
−h̄Ω2 (z, t) exp[−i(ω2 t − k2 z)]|a >< c|

(3.1)

− h̄Ω3 (z, t) exp[−i(ω3 t − k3 z)]|a >< d| + h.c.) ,
gdzie
1
dab ε+
1 (z, t),
h̄
1
(3.2)
Ω2 (z, t) = dac ε+
2 (z, t),
h̄
1
Ω3 (z, t) = dad ε+
3 (z, t),
h̄
są częstościami Rabiego odpowiadającymi poszczególnym sprzężeniom. Równanie von Neumanna z uwzględnieniem relaksacji w przybliżeniu fali wirującej
daje dla wolnozmiennych elementów macierzowych operatora gęstości σ
(σab = ρab exp[iφ1 ], σac = ρac exp[iφ2 ], σad = ρad exp[iφ3 ], σbc = ρbc exp[−i(φ1 −
φ2 )], σbd = ρbd exp[−i(φ1 − φ3 )], σcd = ρcd exp[−i(φ2 − φ3 )], σii = ρii , gdzie
φj ≡ ωj t − kj z) następujący układ równań
Ω1 (z, t) =

iσ̇aa = −Ω1 σba + Ω∗1 σab − Ω2 σca + Ω∗2 σac − Ω3 σda + Ω∗3 σad − iΓσaa ,
iσ̇bb = −Ω∗1 σab + Ω1 σba + iΓab σaa ,

iσ̇cc = −Ω∗2 σac + Ω2 σca + iΓac σaa ,

iσ̇dd = −Ω∗3 σad + Ω3 σda + iΓad σaa ,
iσ̇ab = (δ1 − iγab )σab − Ω1 (σbb − σaa ) − Ω2 σcb − Ω3 σdb ,

(3.3)

iσ̇ac = (δ2 − iγac )σac − Ω2 (σcc − σaa ) − Ω1 σbc − Ω3 σdc ,
iσ̇ad = (δ3 − iγad )σad − Ω3 (σdd − σaa ) − Ω2 σcd − Ω1 σbd ,
iσ̇cb = (δ1 − δ2 − iγbc )σcb − Ω∗2 σab + Ω1 σca ,

iσ̇db = (δ1 − δ3 − iγbd )σdb − Ω∗3 σab + Ω1 σda ,
iσ̇cd = (δ3 − δ2 − iγcd )σcd − Ω2 σad + Ω3 σca .
W powyższych równaniach współczynniki Γaj , (j = b, c, d) opisują relaksacje
obsadzeń ze stanu a do stanu j, przy czym Γ = Γab + Γac + Γad ,
zaś γij , (i = j = a, b, c, d) są stałymi relaksacji odpowiednich spójności atomowych; relaksacje obsadzeń pomiędzy stanami dolnymi pomijamy, a całkowite

prawdopodobieństwo jest zachowane, σii = 1.
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Na początku należy zająć się sytuacją rozważaną w pracach Paspalakisa (Paspalakis i in. 2002, Paspalakis i Knight 2002a), w których opisano zagadnienie
propagacji trzech słabych impulsów świetlnych przez ośrodek złożony z atomów
w konﬁguracji trójnoga. Układ atomowy znajdował się początkowo w koherentnej
superpozycji trzech stanów dolnych
|ς = α1 |b + α2 |c + α3 |d,

(3.4)

gdzie αi to zespolone stałe, które spełniają warunek Σ3i |αi |2 = 1. Autorzy badali
możliwość parametrycznej generacji impulsów, rozważając równania propagacji
dla trzech pól o częstościach Rabiego Ω1,2,3 w przybliżeniu wolnozmiennej obwiedni
∂
∂
+ c )Ω1 = iκ21 σab ,
∂t
∂z
∂
∂
( + c )Ω2 = iκ22 σac ,
∂t
∂z
∂
∂
( + c )Ω3 = iκ23 σad ,
∂t
∂z
(

gdzie κ21 =

N |dab |2 ω1
20 h̄ ,

κ22 =

N |dac |2 ω2
20 h̄

κ23 =

(3.5)
(3.6)
(3.7)

N |dad |2 ω3
.
20 h̄

W sytuacji słabego oddziaływania pól laserowych z atomami, zakładając
równość odstrojeń δ1 = δ2 = δ3 = δ, można rozwiązać układ równań BlochaMaxwella, stosując rachunek zaburzeń względem pól Ω1 , Ω2 i Ω3 , dla warunków
brzegowych Ω1 (0, t) = Ω̄1 (t), Ω2 (0, t) = Ω̄2 (t) oraz Ω3 (0, t) = Ω̄3 (t). W pierwszym przybliżeniu, gdy σaa (t) ≈ 0, σbb (t) ≈ |α1 |2 , σcc (t) ≈ |α2 |2 , σdd (t) ≈
|α3 |2 , σbc (t) ≈ α1 α2∗ ,
σbd (t) ≈ α1 α3∗ , otrzymano pola następującej postaci
1




[|α1 |2 κ1 e−iλz + |α2 |2 κ2 + |α3 |2 κ3 ]Ω̄1 (t) − α1 α2∗ κ1 (1 − e−iλz )Ω̄2 (t)
λ

−α1 α3∗ κ1 (1 − e−iλz )Ω̄3 (t),
1



(3.8)
[|α1 |2 κ1 + |α2 |2 κ2 e−iλz + |α3 |2 κ3 ]Ω̄2 (t)
Ω2 (z, t) =
λ


+α1∗ α2 κ2 (−1 + e−iλz )Ω̄1 (t) + α2 α3∗ κ2 (−1 + e−iλz )Ω̄3 (t),
1




[|α1 |2 κ1 + |α2 |2 κ2 + |α3 |2 κ3 e−iλz ]Ω̄3 (t) + α2∗ α3 κ3 (−1 + e−iλz )Ω̄1 (t)
Ω3 (z, t) =
λ

+α2∗ α3 κ3 (−1 + e−iλz )Ω̄2 (t),
Ω1 (z, t) =









i
gdzie λ = |α1 |2 κ1 + |α2 |2 κ2 + |α3 |2 κ3 , zaś zespolone stałe propagacji κi = δi κ+iΓ
,
i = 1, 2, 3. Należy zwrócić uwagę, że przestrzenna ewolucja impulsów zależy od
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początkowych populacji i koherencji układu. Z (3.8) wynika, że w sytuacji, gdy



Ω̄1 (t) = Ω̄2 (t) = Ω̄3 (t) = Ω̄0 (t) oraz α1 κ1 = α1 κ2 = α1 κ3 , dla z −→ ∞ impulsy
są całkowicie absorbowane przez ośrodek. Z kolei, gdy α1 + α2 + α3 = 0, ośrodek
atomowy w konﬁguracji trójnoga staje się przezroczysty dla propagujących się w
nim pól.
Jak wykazali Paspalakis i in. (2002), jeżeli początkowo ośrodek znajdował
się w koherentnej superpozycji trzech stanów dolnych, to oświetlając go tylko
jednym impulsem Ω1 (t) = Ω̄0 (t), wygenerować można pola Ω2 (z, t) i Ω3 (z, t),

które w przypadku równych stałych propagacji κi = κ mają postać
Ω1 (z, t) = (|α1 |2 e−iκz + |α2 |2 + |α3 |2 )Ω̄0 (t),
Ω2 (z, t) =
Ω3 (z, t) =

α1∗ α2 (−1
α1∗ α3 (−1

(3.9)

+e

−iκz

)Ω̄0 (t),

(3.10)

+e

−iκz

)Ω̄0 (t).

(3.11)

W pracach Paspalakisa i Knighta (2002a,b) przeprowadzono dokładną dyskusję
zależności natężeń wygenerowanych pól od odstrojeń δi . W przypadku równych
odstrojeń od rezonansu pole Ω1 dla małych odległości zanika eksponencjalnie
w przestrzeni, a dla dużych odległości natężenia wszystkich pól osiągają stałe
wartości, jak przedstawiono na rysunku 3.2.
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Rysunek 3.2: Znormalizowane natężenia pól |Ωi (z/|κi |)|2 /|Ω̄0 |2 jako funkcja odległości;
Ω1 – linia niebieska ciągła, Ω2 – linia zielona przerywana, Ω3 – linia czerwona kropkowana
dla Ω1 (0) = Ω, Ω2 (0) = Ω3 (0) = 0, α1 =

√1 ,
2

α2 =

√1 ,
3

α3 =

√1 ,
6

δ = 0; jednostki

dowolne (wg Paspalakisa i Knighta 2002a).

W przypadku odstrojeń zbliżonych do stałej relaksacji Γ natężenia w niewielkich odległościach wykazują charakter oscylacyjny, lecz dla większych z dążą do
stałych wartości, co ilustruje rysunek 3.3. Sytuacja zmienia się dla odstrojeń δ
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znacznie większych od stałej Γ. Z rysunku 3.4 wynika, że natężenia trzech pól
oscylują w przestrzeni z amplitudami zależnymi od stałych αi .
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Rysunek 3.3: Znormalizowane natężenia pól |Ωi (z/|κi |)|2 /|Ω̄0 |2 jako funkcja odległości,
Ω1 – linia niebieska ciągła, Ω2 – linia zielona przerywana, Ω3 – linia czerwona kropkowana δ = Γ, pozostałe parametry takie same jak na rysunku 3.2; jednostki dowolne
(wg Paspalakisa i Knighta 2002a).

Mazets (2005) jako pierwszy rozważał propagację trzech pól przez ośrodek atomowy w konﬁguracji trójnoga w przypadku ogólnym, gdy żadne z trzech pól sprzęgających rezonansowo stany dolne ze stanem górnym nie było słabe w porównaniu z pozostałymi. W pracy tej, korzystając z uogólnionej częstość Rabiego

1
Ωg = ( 31 |Ωi |2 ) 2 , za pomocą dwóch zmiennych kątowych i sparametryzowanych
nimi częstości Rabiego rozchodzących się impulsów
Ω1 = Ωg sin ϑ cos ϕ,
Ω2 = Ωg cos ϑ cos ϕ,

(3.12)

Ω3 = Ωg sin ϕ,
zostały zdeﬁniowane dwa ortogonalne stany ciemne
|Φ1 > = cos ϑ|b > − sin ϑ|c >,
|Φ2 > = sin ϑ sin ϕ|b > + cos ϑ sin ϕ|c > − cos ϕ|d >,

(3.13)

przy założeniu, że stałe κi (i=1, 2, 3) z równań propagacji (3.5)-(3.7) są dla
wszystkich pól takie same, κi = κ.
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Rysunek 3.4: Znormalizowane natężenia pól |Ωi (z/|κi |)|2 /|Ω̄0 |2 jako funkcja odległości,
Ω1 – linia niebieska ciągła, Ω2 – linia zielona przerywana, Ω3 – linia czerwona kropkowana, δ = 5000Γ, pozostałe parametry takie same jak na rysunku 3.2; jednostki
dowolne (wg Paspalakisa i Knighta 2002a).

Jeżeli początkowo układ znajdował się w koherentnej superpozycji stanów
ciemnych cos β|Φ1 > + sin β|Φ2 >, a pola spełniały warunki Ωg (0, t) = Ω0 (t)
oraz ϑ(0, t) = ϑ0 (t), ϕ(0, t) = ϕ0 (t), to wprowadzając nowe zmienne ξ = z
i τ = t − zc , które tworzą poruszające się okno (moving window frame), Mazets
otrzymał następujące równania propagacji
∂
(sin ϑ cos ϕ)2 =
∂ξ
∂
(cos ϑ cos ϕ)2 =
∂ξ
∂
(sin ϕ)2 =
∂ξ

∂
[cos(ν + β) cos ϑ + sin(ν + β) sin ϑ sin ϕ]2 ,
∂w
∂
[− cos(ν + β) cos ϑ + sin(ν + β) cos ϑ cos ϕ]2 ,(3.14)
∂w
∂
[sin(ν + β) cos ϕ]2 ,
∂w

gdzie zmienną ξ zastąpiono przez
w=

1
κ



Ω20 (τ  )dτ,

(3.15)

∂ν
∂ϑ
= ∂w
sin ϕ. Mazets wykazał, że gdy oba przez ν oznaczono kąt mieszający; ∂w
wiednia impulsu laserowego zmienia się w czasie wystarczająco wolno, by spełnione było przybliżenie adiabatyczne, ϑ̇
Ω oraz ϕ̇
Ω, istnieją dwie klasy
rozwiązań równań (3.14): pierwsza to klasa impulsów poruszających się z prędkością światła c, zaś druga, to klasa impulsów wolnych, których prędkość grupowa
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vg = c[1 + κ2 /(2Ω2 )]−1 < c. W miarę upływu czasu rozchodzące się w ośrodku
atomowym obie części impulsu rozdzielają się coraz bardziej w przestrzeni. W cytowanej pracy przedstawiono także numeryczne wyniki dla przypadku, w którym
na ośrodek złożony z atomów w konﬁguracji trójnoga padały impulsy rozdzielone
czasowo; gdy szybsza część drugiego impulsu zbliżała się do części pierwszego
impulsu poruszającej się wolniej w pewnym miejscu w ośrodku impulsy te zaczynały się przekrywać, a wzajemne nieliniowe oddziaływanie doprowadzało do
zmiany ich kształtu. Pozwoliło to na wyciągnięcie przez Mazetsa wniosku, że
takie impulsy w ośrodku atomów w konﬁguracji trójnoga nie mogą być nazywane
solitonami w sensie klasycznej deﬁnicji tego pojęcia.
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3.2

Zjawisko elektromagnetycznie indukowanej
przezroczystości w

ośrodkach

atomowych

o konﬁguracji trójnoga
Przedmiotem rozważań będzie sytuacja, w której układ atomowy w konﬁguracji trójnoga oświetlony jest trzema biegnącymi w tym samym kierunku
wiązkami: słabą wiązką sygnałową o częstości Rabiego Ω1 i dwiema silniejszymi
wiązkami kontrolnymi o częstościach Rabiego Ω2 oraz Ω3 . Zakładając, że początkowo wszystkie atomy znajdowały się w stanie podstawowym b, stosując przybliżenie perturbacyjne względem słabego pola próbnego Ω1 , ale nie względem pozostałych pól, powtarzając mutatis mutandis rozumowanie z rozdziału 2., z układu
równań (3.3) otrzymuje się w obrazie Fouriera wyrażenie na podatność elektryczną χ ośrodka (χ ∼ σab )

χ(ω) = −

N |dab |2
h̄0 ω − δ1 + iγab −

1
|Ω2 |2
ω−δ1 +δ2 +iγbc

−

|Ω3 |2
ω−δ1 +δ3 +iγbd

(3.16)

Podobnie jak w układzie Λ, występuje tutaj zjawisko elektromagnetycznie
wymuszonej przezroczystości, ale jego przebieg jest bardziej złożony. Zjawisko to
również w tym ośrodku można scharakteryzować za pomocą stanów ubranych.
Stan a oraz przesunięte odpowiednio o h̄ω2 i h̄ω3 stany c i d można traktować jak
trzy stany ubrane, w przybliżeniu zdegenerowane i rozsunięte na skutek oddzia-l
ywania odpowiednio z polami Ω2 i Ω3 . Amplitudy przejścia ze stanu b do tych
stanów interferują ze sobą, a w warunkach destruktywnej interferencji mamy
do czynienia z przezroczystością ośrodka. W odróżnieniu od przypadku układu
o konﬁguracji pojedynczej Λ, w którym istnieją dwa stany ubrane, w omawianym
tutaj przypadku mamy trzy takie stany, a wzajemne interferencje ich amplitud
prowadzą do powstania nie jednego, ale dwóch okien przezroczystości. Należy
zwrócić uwagę, że jeśli odstrojenia i stałe relaksacji dla przejść a-c i a-d są równe,
to układ o konﬁguracji trójnoga redukuje się do równoważnego układu
o konﬁgu
racji Λ z efektywnym polem kontrolnym o częstości Rabiego Ω = |Ω2 |2 + |Ω3 |2 .
Impuls sygnałowy rozchodzi się w obecności dwóch pól kontrolnych, którymi
można manipulować niezależnie, sterując w ten sposób przezroczystością ośrodka,
a tym samym i dynamiką propagacji. Z równania (3.16) wynika, że w ośrodku
złożonym z atomów w konﬁguracji trójnoga jest możliwość sterowania zarówno

jego właściwościami dyspersyjnymi, opisywanymi przez χ , w szczególności

położeniem i szerokościami okien przezroczystości, określanymi przez χ , poprzez
manipulowanie dwoma polami kontrolnymi Ω2 i Ω3 . Może on stać się przezroczysty
dla wiązki próbnej w dwóch różnych zakresach jej odstrojenia od rezonansu na
przejściu a-b, jak przedstawia rysunek 3.5.
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Rysunek 3.5: Rzeczywista (linia niebieska ciągła) i urojona (linia czerwona przerywana)
część podatności liniowej jako funkcja odstrojenia wiązki próbnej od rezonansu w sytuacji
równych pól kontrolnych Ω2 = Ω3 w jednostkach dowolnych.

Prędkość grupowa wiązki próbnej jest zależna od częstości Rabiego obu pól kontrolnych. Poprzez zmiany częstości Rabiego pól sterujących Ω2 i Ω3 i odstrojeń można kontrolować nachylenie krzywej dyspersji, dzięki czemu możliwe jest
sterowanie prędkością grupową, z jaką wiązka sygnałowa propaguje się przez
ośrodek w poszczególnych oknach przezroczystości. Gdy częstości Rabiego Ω 2
i Ω3 obu pól kontrolnych lub ich odstrojenia są różne, krzywe dyspersji i absorpcji stają się asymetryczne względem 0, a krzywa dyspersji normalnej w obu
oknach ma różne nachylenie, jak ilustruje rysunek 3.6. Dzięki temu prędkości
grupowe, które opisuje formuła (2.18) w obu oknach przezroczystości mają różne
wartości.
Dynamikę propagacji słabego impulsu próbnego w układzie trójnoga dla dowolnego początkowego rozkładu populacji badali Cui i in. (2007) oraz Wu i in.
(2007). Autorzy wykazali, że w w warunkach rezonansu wszystkich wiązek laserowych z odpowiednimi przejściami atomowymi formułę na prędkość grupową można przybliżyć przez
c(|Ω2 |2 + |Ω3 |2 )
vg =
,
(3.17)
0 (∞)
κ21 σbb
0 (∞) to populacja stanu b w sytuacji stacjonarnej. W sytuacji równego
gdzie σbb
odstrojenia obu pól kontrolnych, gdy δ2 = δ3 , w stanie stacjonarnym w pierwszym
0 (∞) ≤ 1. Część populacji stanu b zostaje koherentnie uwięziona
przybliżeniu σbb
w stanie ciemnym, a opisująca ją formuła ma postać (Wu i in. 2007)
0
(∞) = σbb (0) +
σbb

Γab
2
2
2 [σcc (0)|Ω2 | + σdd (0)|Ω3 | ]
,
( Γ2ab + Γ2ad )|Ω2 |2 + ( Γ2ab + Γ2ac )|Ω3 |2
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(3.18)
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Rysunek 3.6: Rzeczywista (linia niebieska ciągła) i urojona (linia czerwona przerywana)
część podatności liniowej jako funkcja odstrojenia wiązki próbnej od rezonansu w sytuacji
gdy pola kontrolne są różne, Ω2 = 0.5Ω3 , w jednostkach dowolnych.

z której wynika, że populacja ta zależy zarówno od częstości Rabiego pól kontrolnych, stałych emisji spontanicznej, jak i początkowego stanu układu. Jak wynika
z (3.17) można sterować prędkością grupową impulsu próbnego rozchodzącego się
w próbce o długości L, znacznie ją obniżając, oraz czasem jego opóźnienia
τ=

0 (∞)
L
σbb
= κ21 L
.
vg
c(|Ω2 |2 + |Ω3 |2 )

(3.19)

Interesującą cechę widma elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości układów atomowych w konﬁguracji trójnoga zauważyli i opisali Goren i in. (2004).
Wykazali oni, że jeśli atomy w takiej konﬁguracji ze zdegenerowanymi stanami
dolnymi umieści się w słabym polu magnetycznym i będą one oddziaływały z polami kontrolnymi o polaryzacjach σ + i σ − oraz z polem próbnym o polaryzacji
π, to w widmie części urojonej podatności dokładnie w centrum linii pojawia się
wysoki i wąski pik absorpcji, a z jego obu stron znajdują się dwa okna przezroczystości. Zwiększając natężenia wiązek sterujących, powoduje się zwężenie piku absorpcyjnego. Odległość spektralna między dwoma oknami zależy od wartości
indukcji pola magnetycznego, w którym umieszczony jest ośrodek, dlatego ten
układ może być używany jako „magnetometr”.
W pracy Antóna i in. (2006) zauważono, że w sytuacji gdy wewnętrzny pik
absorpcji jest bardzo wąski, nawet mała zmiana częstości Rabiego jednego z pól
kontrolnych może doprowadzić do tego, że przezroczysty dla pola próbnego układ
atomowy staje się układem absorbującym, dzięki czemu układ atomowy o konﬁguracji trójnoga potencjalnie może być wykorzystany jako przełącznik optyczny
o dużej czułości. Autorzy tej pracy wykazali również, że wewnętrzny pik w widmie
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absorpcji znika, gdy wpływ poszerzenia dopplerowskiego na podatność χ (3.16)
jest znaczący.
W pracach Paspalakisa i Kisa (2002) oraz Paspalakisa i Knighta (2002b)
uogólniono opis zjawiska elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości na
układ atomowego multipoda, składającego się z jednego stanu górnego i sprzężonych z nim N-1 stanów dolnych. W wyrażeniu na podatność elektryczną w mianowniku pojawiają się dodatkowe człony związane z oddziaływaniami kolejnych
pól kontrolnych sprzęgających stany dolne ze stanem wzbudzonym. W układzie
tworzy się N-2 okien przezroczystości, których szerokości i położenia można kontrolować za pomocą odpowiednich częstości Rabiego i odstrojeń pól kontrolnych,
a w każdym z nich można sterować prędkością grupową wiązki próbnej.
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3.3

Zatrzymanie światła w układzie o konﬁguracji
trójnoga. Uogólnienie opisu polarytonowego

W tym podrozdziale rozważony zostanie problem zatrzymania impulsu i odwzorowania go w dwie spójności atomowe. Rozważona będzie także sytuacja,
w której w ośrodku złożonym z atomów o konﬁguracji trójnoga rozchodzi się jeden
impuls sygnałowy w obecności dwóch pól kontrolnych, których charakterystyki
można zmieniać. Steruje się w ten sposób przezroczystością ośrodka, a co za tym
idzie, dynamiką propagacji. Z punktu widzenia zatrzymania impulsu pojawia się
tutaj nowy element – impuls próbny jest bowiem zapisywany i przechowywany
nie w jednej, jak w układzie Λ, ale dwóch spójnościach atomowych.
Opisując dynamikę propagacji impulsów świetlnych w ośrodkach złożonych
z atomów o konﬁguracji trójnoga, w których można optycznie modyﬁkować właściwości dyspersyjne, stosuje się formalizm polarytonów, które są, jak już wcześniej
wspomniano, wzbudzeniami atomowo-fotonowymi. Zakładając, że początkowo
wszystkie atomy znajdowały się w stanie b oraz że wszystkie pola są w rezonansie z odpowiednimi przejściami atomowymi, zaniedbując relaksacje oraz stosując
przybliżenie adiabatyczne, tzn. kładąc σ̇ab = 0, układ równań Blocha-Maxwella
dla słabego pola próbnego można sprowadzić do
Ω1 = −Ω2 σcb − Ω3 σdb ,
1
1
σ̇cb =
σ̇db ,
Ω∗2
Ω∗3
∂
∂
1
( + c )Ω1 = κ21
(Ω2 σ̇cb + Ω3 σ̇db ).
∂t
∂z
|Ω2 |2 + |Ω3 |2

(3.20)
(3.21)
(3.22)

Równania te pozwalają na skonstruowanie polarytonów, które posłużą do analizy
dynamiki propagacji w układzie o konﬁguracji trójnoga. Sam polaryton stanu
ciemnego, który służył do analizy dynamiki układów Λ, nie wystarcza do jej opisu
w bardziej złożonym układzie. Dlatego też w Dodatku A przedstawiony został
sposób, w jaki wprowadza się polarytony potrzebne do opisu dynamiki bardziej
złożonych niż Λ układów. Deﬁniując kąty mieszające zależne od amplitud obu
pól kontrolnych
tan θ ≡

κ1
Ω

tan φ =

|Ω3 |
,
|Ω2 |

(3.23)

gdzie Ω2 ≡ |Ω2 |2 + |Ω3 |2 , χ2,3 = arg(Ω2,3 ), a faza χph spełnia równanie
χ̇ph = (χ̇2 cos2 φ + χ̇3 sin2 φ) sin2 θ,

39

(3.24)

wprowadza się polaryton Ψ1 w postaci
Ω1
exp(−iχph ) =
κ1 cos θ
Ω1
exp(−iχph )[
cos θ − sin θ(exp(iχ2 )σcb cos φ + exp(iχ3 )σdb sin φ)],
κ1
(3.25)
Ψ1 =

i drugi polaryton Ψ2
Ψ2 = exp(−iχ3 )σcb sin φ − exp(−iχ2 )σdb cos φ.

(3.26)

Polaryton Ψ1 , będący uogólnieniem polarytonu Ψ z rozdziału 2., także nazywany jest polarytonem stanu ciemnego przez analogię do wprowadzonego w pracach Fleischhauera i Lukina (2000, 2002) polarytonu stanu ciemnego, używanego
w analizie procesu zatrzymania światła w układzie lambda. Jest on kombinacją
pola sygnałowego i dwóch koherencji atomowych, a zmiana wartości kąta mieszającego θ, związana ze zmianą w czasie pól kontrolnych, decyduje o względnych
wagach poszczególnych składowych. Dla silnych pól kontrolnych, gdy θ ≈ 0,
polaryton stanu ciemnego Ψ1 nie ma prawie składowych atomowych, a składowa związana z polem sygnałowym znika, gdy θ = π2 . Należy podkreślić, że
dla pól kontrolnych opisanych zmiennymi zaspolonymi polaryton stanu ciemnego
Ψ1 ma czynnik fazowy χph , który można obliczyć z równania (3.24). Polaryton Ψ2 , będący superpozycją koherencji atomowych i niezawierający składowej
polowej, został po raz pierwszy wprowadzony przez Raczyńskiego i in. (2006)
i nie mógł występować w układzie Λ. Równania ruchu dla polarytonów mają
postać (Raczyński i in. 2006)
∂
∂
Ψ1 + c cos2 θ Ψ1 = exp[(iχ2 − χ3 − χph )]
(3.27)
∂t
∂z
×[φ̇ + i(χ˙3 − χ˙2 ) sin φ cos φ]Ψ2 sin θ,
∂
Ψ2 = [−i(χ˙2 cos2 φ + χ˙3 sin2 φ)] + exp[−(iχph − χ2 − χ3 )]
∂t
×[−φ̇ + i(χ̇3 − χ̇2 ) sin φ cos φ]Ψ1 sin θ.
(3.28)
Gdy fazy pól kontrolnych χ2,3 są stałe, w szczególności równe zero, to powyższe
równania upraszczają się do postaci
∂
∂
Ψ1 + c cos2 θ Ψ1 = φ̇Ψ2 sin θ,
∂t
∂z
∂
Ψ2 = −φ̇Ψ1 sin θ.
∂t

(3.29)
(3.30)

Raczyński i in. (2006) wykazali, że w przypadku nieadiabatycznym, gdy σ̇ab = 0,
trzeba rozważyć jeszcze trzeci polaryton stanu jasnego Φ, który ma postać
Φ = exp(−iχph )[

Ω1
sin θ + cos θ(exp(iχ2 )σcb cos φ + exp(iχ3 )σdb sin φ)].
κ1
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Jest on sprzężony z polarytonami Ψ1 i Ψ2 poprzez człony zawierające θ̇, co oznacza, że jest on istotny wówczas, gdy pola kontrolne zmieniają się szybko w czasie. Właściwości polarytonów stanu jasnego w układach Λ były dyskutowane
w pracach Fleischhauera i in. (2000) i Fleischhauera i Lukina (2002). Z (3.29)
i (3.30) wynika, że na początku, gdy pola próbne są bardzo silne, Ψ1 = Ω1 , a
Ψ2 = 0. Wtedy ewolucja układu może być opisana jedynie polarytonem stanu
ciemnego. Sytuacja, gdy Ψ2 = 0 zachodzi, gdy impuls został zatrzymany przez
dwa proporcjonalne pola kontrolne. Oznacza to, że kąt φ = const. Rozważając
propagację, zatrzymanie i wypuszczenie światła, gdy φ = const, należy zwrócić uwagę, że konﬁguracja trójnoga jest równoważna wzorcowej konﬁguracji Λ
ze zmodyﬁkowanym poziomem bocznym c, który jest zastąpiony przez superpozycję cos φ|c + sin φ|d. Ewolucja układu opisana jest wtedy, podobnie jak
w układzie Λ, przez jeden polaryton stanu ciemnego z odpowiednio dobranym
polem kontrolnym Ω
Ψ1 (z, t) = Ψ1 (z −

 ∞
0

vg (t)dt, 0),

gdzie vg (t) = c cos2 θ(t).
Z kolei propagacja i zatrzymanie impulsu w warunkach, gdy albo φ zmienia
wartość, albo gdy układ w fazie zatrzymania poddawany jest dodatkowym
manipulacjom, muszą być opisywane z użyciem polarytonu Ψ2 . Pierwsza sytuacja
ma miejsce na przykład wtedy, gdy stosunek amplitud pól kontrolnych w fazie
zatrzymania jest różny od ich stosunku w fazie wypuszczania. Gdy impuls dociera
do ośrodka, w sytuacji gdy φ̇ = 0, lub gdy koherencje atomowe w przedziale
czasu, kiedy światło jest zatrzymane, zostały zmienione, kosztem Ψ1 powstaje
polaryton Ψ2 . Po wypuszczeniu impulsu, gdy Ψ1 (z, t) = 0 wewnątrz próbki lub
gdy wartość kąta mieszającego φ została ustalona, równania ewolucji polarytonów
(3.29) i (3.30) nie są sprzężone. Wtedy polaryton Ψ2 nie porusza się i zachowuje
stały w czasie kształt. Stwierdzić można, że jest on miarą wzbudzenia atomowego,
które pozostało uwięzione w próbce.
Inny interesujący przypadek ma miejsce, gdy światło jest zatrzymane przez
wyłączenie pól kontrolnych zmieniających się w taki sposób, że ich iloraz pozostaje niezależny od czasu, tzn. φ̇ = 0, a potem włączenie dodatkowego oddziaływania modyﬁkuje spójności atomowe. Przykład takiej operacji opisano teoretycznie w pracy Wanga i in. (2004), w której wykazano, że układ atomowy
w konﬁguracji trójnoga stanowił pewnego rodzaju system służący do otrzymywania czasowo splątanych stanów fotonowych. Impuls został zatrzymany jednym polem kontrolnym Ω2 w formie pojedynczej koherencji σcb , a drugie pole
kontrolne Ω3 przez cały czas było równe zeru, przez co φ = 0. Następnie, korzystając ze zmodyﬁkowanej techniki stymulowanego ramanowskiego przejścia
adiabatycznego, zwanej techniką F-STIRAP (fractional STIRAP) (Wang i in.
2004), rozszczepiano tę spójność na dwie części, co powodowało modyﬁkacje
obu spójności σcb i σdb . Później serią impulsów kontrolnych wypuszczano ciąg
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fotonowych pakietów falowych, które tworzyły czasowo splątany jednofotonowy
stan Focka.
Można rozważyć całą klasę zjawisk, w których dwie koherencje atomowe są wytwarzane przez jednoczesne wyłączanie pól Ω2 i Ω3 , a następnie ich
fazy podlegają zmianom. W koherencjach tych została zakodowana informacja o zatrzymanym impulsie, a ich fazy są modyﬁkowane w różny sposób przez
dodatkowe oddziaływanie U . Przykładem takiego oddziaływania może być oddziaływanie z polem magnetycznym włączonym w fazie zatrzymania; jeśli pole
magnetyczne jest równoległe do osi kwantyzacji, a stany b, c, d odpowiadają podpoziomom zeemanowskim, macierz oddziaływanie jest diagonalna w tej bazie.
Światło wypuszcza się przez jednoczesne włączenie dwóch pól Ω2 i Ω3 z φ = const,
a modyﬁkacja spójności atomowych odbija się na własnościach uwolnionego impulsu. Zarówno zmienianie kąta φ, jak i manipulacje spójnościami atomowymi
wpływają na zmiany polarytonów Ψ1 oraz Ψ2 .
Rozważony teraz zostanie szczególny przypadek, w którym dwie spójności
atomowe, w których zakodowana została informacja o zatrzymanym impulsie,
zostały wytworzone przez jednoczesne wyłączenie obu pól kontrolnych. Po to, aby
zilustrować omawianą sytuację zakłada się, że poziomy energetyczne rozważanego
układu atomowego są podpoziomami zeemanowskimi stanu 5S1/2 atomu rubidu
87 Rb o liczbach kwantowych (F, M ) wynoszących odpowiednio dla stanu b (2, −1),
dla stanu c (2, 1) oraz (1, 1) dla stanu d. Stan wzbudzony a ma liczby kwantowe F = 1 lub 2, a M = 0. Pole magnetyczne B jest równoległe do kierunku
propagacji. Każdy z poziomów zostanie przesunięty o ∆E = gF eh̄BM
2m , gdzie m
jest masą elektronu, a gF czynnikiem Landégo (g1 = − 12 , g2 = 12 ); stany b i d
eh̄B
zostaną przesunięte o ∆Eb,d = − eh̄B
4m , zaś stan c o ∆Ec = 4m , co oznacza, że
faza spójności σdb pozostaje niezmieniona, podczas gdy spójność σcb uzyskuje
dodatkową fazę δ = − eh̄B∆τ
2m , gdzie ∆τ jest czasem trwania impulsu magnetycznego. Niech w chwili t0 wyłączenia dwóch pól kontrolnych koherencje mają
0 (t , z) i σ 0 (t , z). Oddziaływanie U działające w przedziale (t , t )
wartości σbc
0
0 1
db 0
modyﬁkuje tylko jedną koherencję σbc . Po wyłączeniu oddziaływania, ale jeszcze
przed ponownym włączeniem pól kontrolnych, czyli w fazie przechowywania impulsu w układzie atomowym, koherencje wynoszą
0
(z)eiδ ,
σcb (z, t1 ) = σcb

(3.31)

σdb (z, t1 ) = σdb (z).

(3.32)

W dalszej analizie dla t > t1 , po włączeniu pola magnetycznego każdą spójność
atomową można przedstawić w postaci sumy dwóch składowych








σcb (z, t) = σcb (z, t) + σcb (z, t),

(3.33)

σdb (z, t) = σdb (z, t) + σdb (z, t),

(3.34)

gdzie








σcb (z, t) cos φ − σdb (z, t) sin φ = 0,

(3.35)

−σcb (z, t) sin φ + σdb (z, t) cos φ = 0.

(3.36)
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Składowa oznaczona symbolem  zawarta będzie w polarytonie stanu ciemnego
Ψ1 , a druga, oznaczona symbolem  , w polarytonie Ψ2 , który po procedurze
wypuszczania pozostaje uwięziony w ośrodku. Po wyłączeniu oddziaływania U ,
dla t > t1 , cały czas przy założeniu proporcjonalności pól kontrolnych, tan φ =
const, spełnione będą relacje
0
0
(z) = σcb
(z) tan φ,
σdb

(3.37)

0
0
(z) = [σcb (z, t) − σcb
(z) exp(iδ)] tan φ,
σdb (z, t) − σdb


σcb (z, t) = σcb (z, t) + σcb (z, t),


σdb (z, t) = σdb
(z, t) + σdb
(z, t),


σcb (z, t) cos φ + σdb (z, t) sin φ = 0,


σcb
(z, t) sin φ − σdb
(z, t) cos φ = 0.

(3.38)
(3.39)
(3.40)
(3.41)
(3.42)

Rozwiązania powyższych równań dla σ  mają postać

0
(z, t) = sin2 φ[exp(iδ) − 1]σcb
(z) = const,
σcb

(3.43)


(z, t)
σdb

(3.44)

2

= − cos φ[exp(iδ) −

0
1]σdb
(z)

= const.

W czasie t1 rozwiązanie dla składowych σ  , polaryton stanu ciemnego Ψ1 i polaryton Ψ2 są opisane formułami

0
(z, t1 ) = σcb
(z)[exp(iδ) cos2 φ + sin2 φ],
σcb

(3.45)


σdb
(z, t1 )

(3.46)

0
= σdb
(z)[exp(iδ) cos2 φ + sin2 φ],


(z, t1 ) cos φ + σdb
(z, t1 ) sin φ),
Ψ1 (z, t1 ) = −(σcb


Ψ2 (z, t1 ) = σcb (z, t1 ) sin φ − σdb (z, t1 ) cos φ.

(3.47)
(3.48)

Należy zauważyć, że dla t > t1 , Ψ2 (t) = Ψ2 (t1 ), co oznacza, że części wzbudzeń

atomowowych σ , składająca się na polaryton Ψ2 nie opuściła ośrodka i zachowała
swój kształt, podczas gdy druga część σ  została zamieniona na impuls, który
opuszcza próbkę.
W prezentowanym niżej przykładzie w fazie zatrzymywania oba pola kontrolne są identyczne w każdej chwili czasu i wszystkie trzy pola są w rezonansie
z odpowiednimi przejściami atomowymi. Po wyłączeniu pól kontrolnych impuls sygnałowy został zamieniony w dwie spójności atomowe i wtedy wszystkie częstości Rabiego Ω1 = Ω2 = Ω3 = 0. Włączenie pola magnetycznego
odpowiednio przesuwa dolne poziomy o ∆Ei oraz modyﬁkuje spójności, a po
wyłączeniu pola magnetycznego, w fazie rekonstrukcji impulsu, pola kontrolne
są ponownie włączone. Układ równań Blocha-Maxwella rozwiązano numerycznie
w poruszającym się układzie odniesienia, w zmiennych ξ i τ = t − z/c. Do
obliczeń przyjęto wartości typowe dla układów atomowych, w których badane
są zjawiska spowolnienia i zatrzymania światła. Szerokość stanu wzbudzonego
wynosi Γ = 12 × 10−10 j. at.(7.8 MHz). Impuls sygnałowy Ω1 opisany jest
funkcją sinus kwadrat (obcięty dla jednego okresu) o maksymalnej wartości
43

0.0083 Γ i czasie trwania 2.4µs. O obu polach kontrolnych założono, że są rzeczywiste i zarówno w fazie zatrzymywania/wyłączania, jak i wypuszczania/włączania
mają taką samą wartość, jak pokazano na rysunku 3.7.
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Rysunek 3.7: Zmiana pól kontrolnych w czasie w jednostkach dowolnych; kształty obu
pól opisywane są formułami Ω2,3 = 10−9 {tanh[−5 × 10−11 (t − 1.1 × 1011 )] + tanh[−5 ×
10−11 (t − 4.5 × 1011 )]}.

Oba modelowane są przez funkcję tangens hiperboliczny o maksymalnej wartości
równej 1.2Γ, która wystarczyła, by wymusić przezroczystość ośrodka. Długość
ośrodka wynosiła 1 cm, gęstość atomów w próbce 2 × 1012 cm−3 , a czas przechowywania impulsu w próbce wyniósł 10µs. Prostokątny impuls pola magnetycznego o czasie trwania 2.4µs i wartości indukcji magnetycznej B = 3 × 10 −5 T
zastosowano do modyﬁkowania faz spójności atomowych w fazie zatrzymania.
Rysunek 3.8 przedstawia wyniki obliczeń numerycznych zmian kształtu impulsu sygnałowego na końcu próbki dla różnych wartości przesunięcia fazowego
δ = −gF eB∆t
2m między koherencjami atomowymi, które zostały spowodowane
polem magnetycznym, po tym jak impuls ten został przechowany w układzie,
a następnie odtworzony.
Wysokość wypuszczanego impulsu w sposób okresowy zależy od przesunięcia fazowego δ; w szczególności dla δ będących wielokrotności 2π zaobserwowano
maksymalne natężenie pola sygnałowego, a dla δ równych nieparzystej wielokrotności π impuls sygnałowy nie opuszczał próbki, mimo włączenia obu pól kontrolnych. Jest to wynikiem efektów interferencyjnych spowodowanych zmianami
względnej fazy koherencji atomowych w układzie.
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Rysunek 3.8: Czasowa zależność wypuszczonego impulsu na końcu próbki (L = 1 cm)
jako funkcja fazy δ (Raczyński i in. 2006).

Za kształt impulsu opuszczającego próbkę odpowiadają dwie spójności atomowe σcb i σdb , a zgodnie z (3.25) kształt ten opisuje formuła
Ω1 (z, t) = κ1 Ψ1 (z, t) cos θ(t),

(3.49)

gdzie Ψ1 dane jest wyrażeniem (3.47) i porusza się z prędkością grupową vg =
c cos2 θ(t). Korzystając z zależności (3.47), można oszacować, jak zmienia się
wysokość impulsu w zależności od parametrów δ i φ, a wykorzystując (3.45)
i (3.46), otrzymuje się
|Ω1 (z, t)| =

δ
0
0
1 − sin2 2φ sin2 | cos θ[σcb
cos φ + σdb
sin φ]|.
2

(3.50)



Odtworzony impuls ma wysokość 1 − sin2 2φ sin2 2δ razy mniejszą w porównaniu
z wysokością impulsu wchodzącego. Jak wynika z rysunku 3.8, w sytuacji gdy
oba pola kontrolne są sobie równe, w każdej chwili czasu, φ̇ = 0 oraz sin2 φ =
cos2 φ = 1/2, co odpowiada kątowi φ = π/4, wysokości zmieniają się jak cos 2δ .
Rysunek 3.9 przedstawia przestrzenny rozkład polarytonu Ψ2 na końcu ewolucji,
gdy odtworzony impuls opuścił próbkę. Jego wysokość, którą można obliczyć
z zależności (3.48), zmienia się jak
|Ψ2 (z, t)| =

√

δ
0
2 sin (sin3 φ + cos3 φ)σcb
(z).
2

Dla równych pól kontrolnych, gdy φ = π4 , wysokość ta zmienia się jak sin 2δ
i jest miarą wielkości wzbudzenia atomowego, które zostało ostatecznie uwięzione
w próbce.
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Rysunek 3.9: Przestrzenny rozkład polarytonu Ψ2 po wypuszczeniu impulsu, jako
funkcja fazy δ (wg. Raczyńskiego i in. 2006).

Przytoczone wyniki numeryczne potwierdzają przewidywania dotyczące wysokości i fazy wypuszczanego impulsu oraz części spójności atomowych pozostających w próbce, jeśli tylko nie zostaną one zniszczone w procesach relaksacyjnych.
Odtworzony impuls silnie zależy od efektów interferencyjnych pomiędzy wkładami pochodzącymi od dwóch spójności atomowych, w których był przechowywany,
a na nie z kolei wpływają wzajemne relacje fazowe między nimi. Te efekty
interfe-rencyjne determinują kształt polarytonu Ψ2 , który jest miarą koherencji
uwięzionej w próbce. Podkreślić należy, że powyższe wyniki otrzymano przez
numeryczne scałkowanie równań Blocha-Maxwella, ale są one zgodne z przewidywaniami modelu polarytonowego.
Pierwsze próby manipulacji spójnością atomową z wykorzystaniem pola magnetycznego w układzie Λ zostały podjęte przez Maira i in. (2002). W ich doświadczeniu impuls był przechowywany tylko w jednej istniejącej w takim układzie
spójności atomowej, której faza była zmieniana polem magnetycznym. Obserwowano interferencję konstruktywną lub destruktywną wypuszczonego impulsu
z polem referencyjnym, w zależności od dodatkowej fazy, jaką wprowadzało to
pole w fazie zatrzymania. Fundamentalną różnicę między wspomnianym doświadczeniem a omawianą sytuacją stanowi fakt, że w układzie atomowym w konﬁguracji trójnoga impuls zostaje zatrzymany w postaci dwóch koherencji, których
względne fazy są zmieniane, a wypuszczany impuls jest zmodyﬁkowany w kontrolowany sposób. Część obu spójności atomowych pozostaje w ośrodku po fazie
wypuszczania, a ilustruje to końcowy rozkład przestrzenny polarytonu Ψ 2 (rys.
3.9).
Rozpatrzono również sytuację, w której nie występuje zewnętrzne dodatkowe
oddziaływanie, a impuls został zatrzymany w ośrodku w postaci dwóch spójności,
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które nie są zmieniane w fazie zatrzymania. Oba pola kontrolne są w tej fazie identyczne, lecz nie będą włączane równocześnie w fazie odtwarzania. Polarytonowy
opis tego procesu wymaga użycia polarytonu Ψ2 . Ze wzgledu na to, że φ̇ = 0,
dynamikę polarytonów opisuje pełen, nieuproszczony układ równań sprzężonych
(3.27-28), co oznacza, że przez cały czas trwania procesu ma miejsce wymiana
wzbudzeń między Ψ1 i Ψ2 . Po to, aby zilustrować ten przypadek, numerycznie
rozwiązano układ równań Blocha-Maxwella, który tworzy układ równań (3.3)
oraz równanie (3.22), w przypadku gdy pola kontrolne w fazie zatrzymywania
były proporcjo-nalne Ω2 = Ω3 , lecz impuls próbny wypuszczano w dwóch ratach,
najpierw polem 3, które włączono o 3.6 µs wcześniej niż pole 2. Rysunek 3.10
przedstawia ewolucję czasowo-przestrzenną pola sygnałowego.

Rysunek 3.10: Czasowo-przestrzenna ewolucja impulsu uwięzionego i wypuszczonego
w przypadku gdy wypuszczające pola kontrolne zostały włączone nierównocześnie, pole
Ω3 poprzedza o 3.6 µs pole Ω2 (Raczyński i in. 2006).

Z lewej strony widoczny jest wchodzący do próbki impuls. Po fazie zatrzymania impuls jest wypuszczany w dwóch porcjach: pierwsza z nich jest częścią wypusz-czoną przez pole kontrolne Ω3 ze spójności σdb , a druga to wypuszczona przez pole Ω2 z opóźnieniem w stosunku do pierwszej, część impulsu
uwięzionego w spójności σcb . Z rysunku wynika, że ostatnia faza procesu odbywa
sie w obecności dwóch pól kontrolnych, co jest źródłem różnicy wysokości i
prędkości początkowej między dwiema porcjami. Pierwsza z nich ma prędkość
początkową równą zero vg = c cos2 ϑ = 0, a druga już na samym początku ma
47

prędkość niezerową, gdyż już działają oba pola kontrolne. Później, gdy obie
porcje osiągną już swoją maksymalną wartość, ich prędkości stają się równe, co
można wywnioskować z rysunku 3.11 przedstawiającego rzut pola sygnałowego
na płaszczyznę zmiennych czasu i przestrzeni. Dla dużych wartości czasu τ
wypuszczane impulsy stają się równoległe, co oznacza, że osiągają równe prędkości. Jeśli wyłączono by pole kontrolne Ω3 przed włączeniem pola Ω2 , to oba
wypuszczone impulsy poruszałyby się z równymi prędkościami. Poprzez zmianę wysokości kontrolnych impulsów wypuszczających można regulować różnice
wysokości obu wypuszczanych części. Rysunki 3.12, 3.13 oraz 3.14 przedstawiają
ewolucję czasowo-przestrzenną polarytonu Ψ2 oraz obu koherencji atomowych,
które go tworzą. Polaryton Ψ2 jest równy zeru w czasie zatrzymania, gdy φ̇ = 0,
później staje się prawie równy σcb , gdy pierwsza część impulsu jest wypuszczana
ze spójności σdb . Wypuszczanie impulsu ze spójności σcb w obecności dwóch
pól kontrolnych powoduje sprzężenie obu koherencji i generację σdb . Jak wynika
z rysunków 3.13 i 3.14 podczas całego procesu wypuszczania impulsu wartości
spójności atomowych dopasowują się do siebie, dla zaprezentowanych danych
mają one taką samą wartość bezwzględną, ale różnią się znakiem. Tworzą one
polaryton Ψ2 , który nie opuszcza próbki w całości.

Rysunek 3.11: Propagacja impulsu pokazana w płaszczyźnie zmiennych (t = τ Γ, z)
w przypadku nierównoczesnego włączenia wypuszczających pól kontrolnych; intensywność koloru reprezentuje wielkość impulsu.
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Rysunek 3.12: Ewolucja polarytonu Ψ2 odpowiadająca impulsowi z rysunku 3.10
i spójnościom z rys. 3.13 i 3.14 (wg Raczyńskiego i in. 2006).

Rysunek 3.13: Ewolucja spójności atomowej σcb odpowiadająca impulsowi z rysunku
3.10 (Raczyński i in. 2006).
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Rysunek 3.14: Ewolucja spójności atomowej σdb odpowiadająca impulsowi z rysunku
3.10 (Raczyński i in. 2006).

Trzecia z rozważanych sytuacji łączy w sobie dwa omówione wyżej przypadki: pole magnetyczne włączono w fazie zatrzymania, a wypuszczające pola
kontrolne są rozseparowane w czasie. Sytuacji tej nie można opisać analitycznie i również potrzebna jest analiza numeryczna. Rysunek 3.15 przedstawia
propagację pola sygnałowego w płaszczyźnie zmiennych czasowo-przestrzennych
dla różnych wartości pola magnetycznego. Podwójna struktura jest wynikiem
przesunięcia czasowego pomiędzy kontrolnymi polami wypuszczającymi, podczas
gdy zastosowanie pola magnetycznego umożliwia manipulacje głębokością minimum między rozdzielonymi częściami impulsu wypuszczanego, poprzez zmianę
faz spójności atomowych. Na rysunku 3.16, przedstawiającego impuls wychodzący
dla różnych wartości przesunięcia fazowego δ, można zauważyć periodyczną zmianę głębokości owego minimum. Również polaryton Ψ2 ulega w tej sytuacji
ewolucji i jego kształt, a więc i wzbudzenie pozostające w ośrodku po operacjach
wypuszczania obu polami kontrolnymi, zmienia się w zależności od przesunięcia
fazowego δ, związanego z wielkością oraz czasem działania pola magnetycznego.
Ilustrują to rysunki 3.17 i 3.18.
Zatrzymywnie światła w ośrodku atomów w konﬁguracji trójnoga i przeprowadzanie dodatkowych manipulacji na spójnościach atomowych wzbudza ostatnio
szczególne zainteresowanie, czego dowodem stały się prace opublikowane w 2011
roku. Przedstawione wyżej wyniki teoretyczne zostały niedawno potwierdzone
doświadczeniem wykonanym przez Wanga i in. (2011).
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Rysunek 3.15: Rzut na płaszczyznę czasowo-przestrzenną zatrzymanego i wypuszczonego impulsu w zależności od fazy δ powodowanej polem magnetycznym zatosowanym
w fazie zatrzymania, w przypadku gdy wypuszczające pole kontrolne Ω3 poprzedza pole
kontrolne Ω2 o 3.6µs; δ = 0 rysunek lewy, δ = π rysunek prawy.
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Rysunek 3.16: Impuls wypuszczony na końcu próbki (L = 1.2 cm) jako funkcja fazy δ
związanej z polem magnetycznym zastosowanym w fazie zatrzymania, w przypadku gdy
kontrolne pola wypuszczające nie są włączone jednocześnie (Raczyński i in. 2006).

W swoim eksperymencie grupa ta zatrzymywała impuls próbny dwiema wiązkami kontrolnymi w zimnych atomach 87 Rb w konﬁguracji trójnoga. Po czasie od
380 ns do 34 µs impuls ten był wypuszczany w jednej lub w dwóch ratach poprzez
równoczesne lub nierównoczesne włączanie pól kontrolnych. Kolejnym rodzajem
manipulacji dokonywanym na świetle zatrzymanym w ośrodku o rozważanej konﬁguracji są operacje polegające na dodatkowych zmianach pól kontrolnych w fazie
zatrzymywania i/lub uwalniania impulsu.
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Rysunek 3.17: Czasowo-przestrzenna ewolucja polarytonu Ψ2 w przypadku gdy w fazie
zatrzymania zastosowano pole magnetyczne, a wypuszczające pola kontrolne zostały
włączone nierównocześnie (pole Ω3 poprzedza o 3.6 µs pole Ω2 ), dla fazy δ = π.

Rysunek 3.18: Czasowo-przestrzenna ewolucja polarytonu Ψ2 dla fazy δ = 32 π.
Bao i in. (2011) przeprowadzili numeryczną symulację wypuszczania impulsu
dwoma równoczesnymi polami kontrolnymi o zmieniających się w różny sposób
w czasie fazach. Prowadzi to do zdudniania wypuszczających pól kontrolnych,
które powodują periodyczną w czasie zmianę warunków przezroczystości w fazie
wypuszczania, co skutkuje kontrolowaną modulacją uwalnianego impulsu.
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3.4

Przekazywanie wiru optycznego w procesie
zatrzymywania i uwalniania światła

Na koniec tego rozdziału omówiony zostanie jeszcze jeden rodzaj manipulacji,
dokonywanych na świetle zatrzymywanym w ośrodku zimnych atomów w konﬁguracji trójnoga, którym zajmowali się Ruseckas i in. (2010, 2011a,b). Rozważali
oni propagację, zatrzymanie i uwalnianie jednego pola sygnałowego ε 1 (r, t)eik1 z
w obecności dwóch pól kontrolnych o częstościach Rabiego Ω2 (r, t)eik2 z oraz
Ω3 (r, t)eik3 z w przypadku trójwymiarowym, gdy wszystkie wiązki są współliniowe. W pracach tych założono, że dla równoległych wiązek zmiany amplitud
wszystkich pól w kierunku propagacji z są małe w porównaniu ze zmianami opisywanymi czynnikami eksponencjalnymi. Po to, aby uzyskać równanie propagacji,
szybkie oscylacje w czasie i we współrzędnej z eliminuje się tak, jak to opisano
wcześniej w rozdziale 2., a wielkości ε1 (r, t), Ω2 (r, t) i Ω3 (r, t) zależą wolno od
współrzędnej z, ale szybko od współrzędnych poprzecznych x i y. Równanie
propagacji dla wolno zmiennego pola próbnego przy uwzględnieniu jego zmian
w płaszczyźnie xy ma postać
1
∂
1
i 2
vg ∂Ω ε1
∂
∇ ]ε1 = (1 − )
ε1 + v g [
+ ( − )iδ23 −
,
∂t
∂z
vg
c
2k1 ⊥
c ∂t Ω
gdzie ∇2⊥ =

∂2
∂x2

+

∂2
,
∂y 2

(3.51)

∂ ∗
∂ ∗
δ23 = (δ1 − δ2 )|φ2 |2 + (δ1 − δ3 )|φ3 |2 − i(φ2 ∂t
φ2 + φ3 ∂t
φ3 ),

φi = ΩΩi , i = 2, 3. Wielkość Ω została zdeﬁniowana w podrozdziale 3.3. Człon
∂
opisuje propagację pola próbnego wzdłuż osi z z prędkością vg .
zawierający ∂z
Warto zauważyć, że w sytuacji jednowymiarowej, w warunkach rezonasu dwufotonowego, gdy δ23 = 0, równanie (3.51) przechodzi w równanie propagacji
(r)
(3.23). W pracy Ruseckasa i in. (2011a) wykazano, że pole ε1 uwolnione po
zatrzymaniu opisuje formuła
(r)

ε1 =

Ω(r) (r) (s)∗
(r) (s)∗ (s)
[φ2 φ2 + φ3 φ3 ]ε1 ,
(s)
Ω

(3.52)

gdzie indeksami s i r oznaczono odpowiednio pola kontrolne w fazie zatrzymywania i wypuszczania. Wynika stąd, że uwalniane z układu pole sygnałowe zależy
zarówno od wzajemnego stosunku kontrolnych pól zatrzymujących, jak również
od pól wypuszczających. We wzmiankowanych pracach przeanalizowano sytuacje, gdy pola kontrolne miały niezerowy wir optyczny, będący pewną nieciągłością fazy, który jak wynika z równania (3.52), jest przekazywany wypuszczonemu
z układu polu sygnałowemu. Niech jedno z dwóch zatrzymujących pól kontrol-
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nych, np. pole 2, scharakteryzowane będzie wirem optycznym
(s)

Ω2 ∼ ¯eiϕ exp[−

¯2
2 ],
S(r)

gdzie ¯ jest bezwymiarowym promieniem poprzecznym, S – bezwymiarowym
parametrem określającym szerokość geometryczną wiązki pola kontrolnego, zaś
ϕ – współrzędną kątową w płaszczyźnie xy. Pole sygnałowe, wypuszczone tylko
jednym polem kontrolnym, zawiera wir i ma postać
(r)

ε1 = a¯
e−iϕ exp[−¯
2 (

1
1
(s)
− 2 )]ε1 ,
2
S(r) S(s)

(3.53)

gdzie a opisuje względną amplitudę pól kontrolnych. Z kolei, gdy pole sygnałowe
(r)
zostało uwięzione w układzie za pomocą tylko jednego pola kontrolnego Ω 2 , to
zgodnie z (3.52), pole próbne ε1 wypuszczone z ośrodka za pomocą dwóch pól
(r)
kontrolnych: jednego Ω2 z wirem, a drugiego bez wiru, zyskuje wir eiϕ .
Znak fazy ϕ, którą nabywa impuls wyjściowy, zależy od tego, które z pól,
pole zamykające czy wypuszczające impuls z ośrodka, posiadało wir optyczny.
Trzeba zauważyć, że przekazywanie wiru optycznego od pola kontrolnego do sygnałowego opisaną wyżej metodą nie jest możliwe w ośrodku atomowym o konﬁguracji lambda. Dzieje się tak dlatego, że w środku wiru pole kontrolne Ω2 = 0,
co uniemożliwia zastosowanie przybliżenia adiabatyczngo do rozwiązania układu
równań (2.30)-(2.31) dla elementów macierzy gęstości.

54

Rozdział 4

Statystyczne właściwości
światła zatrzymanego
4.1

Zatrzymywanie skwantowanego światła w układzie
o konﬁguracji trójnoga

Po to, aby przeprowadzić szczegółową dyskusję propagacji, spowolnienia i zatrzymania impulsu świetlnego w ujęciu kwantowym, zarówno pole sygnałowe, jak
i ośrodek atomowy muszą być opisane w sposób kwantowy. Niektóre relacje, choć
przypominają te użyte w poprzednich rozdziałach, w których rozważano impuls
klasyczny, zostaną przedstawione nie tylko po to, by zaprezentować kompletne
ujęcie tego zagadnienia, lecz również dlatego, że stosowane będą do dyskusji ﬁzycznych efektów związanych z polem kwantowym oraz ze stanami pojedynczego fotonu. W szczególności wykazane zostanie, że polarytony, które w prezentowanym
poniżej ujęciu, są operatorami kwantowomechanicznymi, odgrywają niezmiernie
ważną rolę w opisie fotonowych efektów korelacyjnych.
W odróżnieniu od rozważań przeprowadzonych w rozdziale poprzednim, tym
razem pole próbne jest skwantowane i przybiera postać
(+)

(−)

ε1 (z, t) = ε1 (z, t) + ε1 (z, t)
= Σk gk ak exp[i(kz − ωt)] exp[−i(kab z − ωab t)] + h.c.,


(4.1)

h̄ωk
gdzie ak jest operatorem anihilacji fotonu o liczbie falowej k, gk = 2
, V to ob0V
jętość kwantyzacji, zaś kαβ = ωαβ /c = (Eα − Eβ )/(h̄c), α, β = a, b, c, d. Dwa pola
kontrolne ε2,3 , o których zakłada się, że są wystarczająco silne, by uzasadnione
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było pominięcie ich propagacji, traktowane będą jako klasyczne. Wzbudzenie
ośrodka jest opisane w formalizmie drugiej kwantyzacji przez operator przejścia
atomowego (ﬂip operator )
σαβ = |α >< β| exp[i(kαβ z − ωαβ t)].

(4.2)

Ośrodek jest traktowany w sposób ciągły, dlatego suma po atomach w liczbie Na zostanie zastąpiona przez wrażenie NLa dz, gdzie L jest długością próbki.
Hamiltonian oddziaływania atomu z polem w przybliżeniu fali wirującej ma postać
Na
H=
L



dz(−dab σab exp[−i(kab z − ωab t)]Σak gk exp[i(kz − ωt)] + h.c.
−dac σac exp[−i(kac z − ωac t)]ε2 (t) exp[i(k2 z − ω2 t)] + h.c. (4.3)
−dad σad exp[−i(kad z − ωad t)]ε3 (t) exp[i(k3 z − ω3 t)] + h.c.),

gdzie dαβ to elementy macierzowe operatora momentu dipolowego. Równania
ewolucji dla operatorów przejścia i kwantowego pola elektromagnetyczngo wynikają z równań
ih̄σ̇µν = [σµν , H] − ih̄Γµν σµν + Fµν ,
gdzie Γµν opisuje relaksacje, a Fµν jest operatorem szumu Langevina. Równania
ruchu dla operatorów przejść atomowych i pola sygnałowego w pierwszym rzędzie
rachunku zaburzeń względem pola sygnałowego i konsekwentnie z pominięciem
relaksacji (Fleischhauer i Lukin 2000) w warunkach rezonansu mają postać
dab (+)
ε (z, t) − Ω2 (t)σbc (z, t) − Ω3 (t)σbd (z, t),
h̄ 1
iσ̇bc (z, t) = −Ω∗2 (t)σba (z, t),
iσ̇ba (z, t) = −

iσ̇bd (z, t) =

(4.4)

−Ω∗3 (t)σba (z, t),

gdzie pominięto siły Langevina ze względu na skalę czasu, w jakiej występują.
Równanie propagacji dla pola otrzymuje się z równania Heisenberga dla operatora
ak , które można przekształcić do postaci
(

∂ (+)
∂
iNa 2
+ c )ε1 (z, t) =
g dba σba (z, t),
∂t
∂z
h̄

(4.5)

gdzie g jest wartością gk dla centralnej częstości pola sygnałowego, a częstości
Rabiego pól kontrolnych i ich fazy zostały zdeﬁniowane w poprzednim rozdziale.
Należy zwrócić uwagę, że powyższe równania są formalnie identyczne z tymi
z poprzedniego rozdziału, jeśli kwantowe operatory σij zastąpi się elementami
macierzy gęstości σji . Jak zaprezentowano w pracy Raczyńskiego i in. (2007a),
wygodnie jest wyrazić rozwiązania powyższego układu równań w postaci dwóch
kwantowych polarytonów jako wzbudzeń fotonowo-atomowych Ψ1 (z, t) i Ψ2 (z, t)
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1
h̄κ
√ exp(−iχph ){(+) (z, t) cos θ − 1 sin θ[exp(iχ2 )σbc (z, t) cos φ
dab
g L
+ exp(iχ3 )σbd (z, t) sin φ]},
(4.6)
1 h̄κ1
√
Ψ2 (z, t) =
[exp(iχ2 )σbc (z, t) sin φ − exp(iχ3 )σbd (z, t) cos φ].
g L dab
Ψ1 (z, t) =

Dla porządku należy zwrócić uwagę, że normalizacja tych polarytonów
 kwantowych różni się od normalizacji polarytonów klasycznych o czynnik Na /L.
Gdy fazy obu pól kontrolnych zmieniają się tak samo w czasie, tzn. χ̇2 = χ̇3 ,
całkowita faza χph polarytonu Ψ1 spełnia równanie
χ̇ph = χ̇2 sin2 θ.
Polowe i atomowe składowe polarytonu Ψ1 mają postać
√
(+)
ε1 = g L exp(iχph )Ψ1 cos θ,
√ dab
exp(iχ2 )σbc cos φ + exp(iχ3 )σbd sin φ = −g L
exp(iχph )Ψ1 sin θ,
h̄κ1

(4.7)
(4.8)

a ewolucję obu polarytonów opisują równania
∂
∂
+ c cos2 θ )Ψ1 = exp(−iχph )φ̇Ψ2 sin θ,
∂t
∂z
∂
Ψ2 = iχ̇2 Ψ2 − exp(iχph )φ̇Ψ1 sin θ.
∂t

(

(4.9)
(4.10)

W pierwszym przybliżeniu, gdy obsadzenie pozostaje prawie w całości w stanie
|b, σbb = 1, σcc = σdd = σcd = 0. Wtedy operatory Ψ1 (z, t) i Ψ2 (z, t) spełniają
typowe dla bozonów relacje komutacyjne.
[Ψ1 (z, t), Ψ†1 (z  , t)] = [Ψ2 (z, t), Ψ†2 (z  , t)] = δ(z − z  ),
[Ψ1 (z, t), Ψ†2 (z  , t)] = 0.
Operatory te można traktować jako operatory kreacji i anihilacji elementarnego
wzbudzenia atomowo-polowego. Należy zwrócić uwagę, że jest to uogólnienie typowego podejścia, jakie zastosowano do opisu adiabatycznej propagacji układu Λ,
dla którego wystarczał jeden rodzaj quasi-cząstek odpowiadający polarytonowi
stanu ciemnego Ψ1 (Fleischhauer i Lukin 2000). W tym rodziale wzbudzenie atomowe, które powstało na skutek zatrzymania fotonu w ośrodku, będzie potraktowane jako superpozycja dwóch wzbudzeń, dla których pary wypuszczających
pól kontrolnych są odpowiednio dobrane.

57

Jeżeli amplitudy pól kontrolnych zmieniają się proporcjonalnie, tzn. gdy
φ̇ = 0, równania ewolucji dla polarytonów nie są sprzężone. Polaryton Ψ 1 rozchodzi się przez ośrodek w niezmienionej postaci i rozwiązanie (4.9) ma taką samą
formę jak przedstawiono w rozdziale drugim
Ψ1 (z, t) = Ψ1 (z − c

 t
0

cos2 θ(t )dt , t = 0).

Jeśli dodatkowo założy się, że fazy częstości Rabiego pól kontrolnych są stałe
w czasie χ̇2 = χ̇3 = 0, to również polaryton Ψ2 = const nie zmienia się.
Poniżej rozważony zostanie problem dynamiki procesów związanych z zatrzymaniem impulsów świetlnych w układzie o konﬁguracji trójnoga w języku kwantowych operatorów polarytonowych, w odróżnieniu od formalizmu przedstawionego w poprzednim rozdziale, gdzie pole sygnałowe opisywano klasycznie. Scenariusz zatrzymywania i wypuszczania impulsu przypomina ten opisany poprzednio. W przypadku, w którym, kąty φ, χ2 i χ3 zmieniają się w sposób skokowy,
przedstawia się on następująco. Jeżeli w chwili początkowej pola kontrolne opisywane kątem mieszającym φ0 i fazami χ02 i χ03 są wystarczająco silne (θ ≈ 0),
ośrodek staje się przezroczysty i padający foton wnika do próbki z prędkością
c. Po wyłączeniu pól kontrolnych (θ = π2 ) ośrodek przestaje być przezroczysty
i foton zostaje uwięziony w próbce w postaci koherentnej superpozycji dwóch
wzbudzeń atomowych. Zarówno jego propagację, jak i zatrzymanie opisuje się
dwoma polarytonami Ψ01 i Ψ02 . Pierwszy z nich zaczyna ewolucję, składając
się tylko z części elektromagnetycznej, by później zamienić ją w część atomową, podczas gdy drugi nie bierze udziału w ewolucji i jest równy zero. Amplitudy prawdopodobieństwa tego, że foton został zamieniony we wzbudzenie
σbc lub σbd wynoszą odpowiednio exp(iχ02 ) cos φ0 i exp(iχ03 ) sin φ0 . Jeśli pola
kontrolne zostaną ponownie włączone z takim samym jak poprzednio kątem
mieszającym i fazami, to foton zostanie wypuszczony w takim samym stanie,
jaki miał początkowo. Ta sytuacja jest powtórzeniem mutatis mutandis rozważań
przeprowadzonych w rozdziale 2., w którym przedyskutowano zatrzymanie i uwolnienie światła we wzorcowym układzie Λ.
Zakładając, że wypuszczającą parę pól kontrolnych charakteryzują kąty φ 1 ,
i χ13 , więc para ta jest inna niż para pól zamykających wzbudzenie w ośrodku.
Wtedy dalsza ewolucja opisywana jest przez zmienione polarytony Ψ11 i Ψ12 , które
wyrażają się przez polarytony początkowe Ψ01 i Ψ02 w następujący sposób

χ12

Ψ11 = {cos φ1 cos φ0 exp[i(χ12 − χ02 )] + sin φ1 sin φ0 exp[i(χ13 − χ03 )]}Ψ01 +

{− cos φ1 sin φ0 exp[i(χ12 − χ02 )] + sin φ1 cos φ0 exp[i(χ13 − χ03 )]}Ψ02 ,
(4.11)

Ψ12

=

1

0

{− sin φ cos φ exp[i(χ12 − χ02 )] + cos φ1 sin φ0 exp[i(χ13 − χ03 )]}Ψ01
{sin φ1 sin φ0 exp[i(χ12 − χ02 )] + cos φ1 cos φ0 exp[i(χ13 − χ03 )]}Ψ02 .

+

(4.12)
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Powyższe formuły wynikają z deﬁnicji polarytonów (4.6), gdy θ = π/2, czyli
w sytuacji wyłączonych pól kontrolnych: należy Ψ11,2 wyrazić przez σbc i σbd ,
a te ostatnie przedstawić jako kombinacje Ψ01,2 . Polaryton Ψ11 będzie zamieniony
w foton, a polaryton Ψ12 pozostanie uwięziony w próbce. Z równań (4.11) i (4.12)
opisujących polarytony wynika, że zastosowanie kolejnej pary „wypuszczających”
pól kontrolnych z φ2 = π2 − φ1 , χ22 = χ12 + π i χ23 = χ13 prowadzi do zamiany
ról między polarytonami: polaryton Ψ12 staje się polarytonem Ψ21 , który przy
drugim akcie wypuszczania będzie zamieniany w foton. Takie układy pól kontrolnych z górnymi indeksami (1) i (2) można nazwać komplementarnymi, tzn.
w szczególności jeśli stosunek pierwszej pary wypuszczających pól kontrolnych
Ω3
2
wynosił tan φ0 = Ω
, to dla drugiej sekwencji pól musi zachodzić tan φ1 = − Ω
Ω3 .
2
Pole uwolnione po zatrzymaniu i wzbudzenia ośrodka opisywane są formułami
√
ε1 (z, t) = exp(iχph )g LΨ11 (z, t) cos θ(t),
√ dab g
σbc (z, t) = exp(−iχ2 )g L
[− exp(iχph )Ψ11 (z, t) sin θ cos φ1
h̄κ1
+Ψ21 (z, t) sin φ1 ],
√ dab
σbd (z, t) = exp(−iχ3 )g L
[− exp(iχph )Ψ11 (z, t) sin θ sin φ1
h̄κ1
−Ψ21 (z, t) cos φ1 ].

(4.13)

(4.14)

(4.15)

Średnie wartości operatorów Ψ1 , Ψ2 , ε1 , σbc i σbd w stanie koherentnym zostały
zaprezentowane na rysunkach 4.1-4.5.
Na rysunku 4.1 przestawiono ewolucję czasowo-przestrzenną średniej wartości
polarytonu Ψ1 , która aż do zmiany stosunku pól kontrolnych propaguje się
jak Ψ01 bez zmiany kształtu, zwalnia i zatrzymuje się w ośrodku, a w momencie włączenia pól kontrolnych opisanych już innym parametrem φ, zaczyna się
poruszać, przys-piesza i rozchodzi się jak Ψ11 już z inną amplitudą, jednakże zachowując kształt. W fazie zatrzymania pole ε1 jest zamieniane we
wzbudzenia atomowe, przedstawione na rysunkach 4.4 i 4.5, a po wypuszczeniu jego wartość nie osiąga już swej wartości początkowej ze względu na to, że
część wzbudzeń pozostała uwięziona w ośrodku. Podobny charakter ma zależność
czasowo-przestrzenna średniej wartości polarytonu Ψ2 , który powstaje dopiero
w fazie zatrzymania. Aż do czasu zmiany pól kontrolnych jego wartość średnia
odpowiada Ψ02 ≡ 0 i dopiero w pewnym momencie osiąga wartość Ψ12
i pozostaje uwięziona w ośrodku, co pokazano to na rysunku 4.2. Ewolucja pola
sygnałowego, którą ilustruje rysunek 4.3, jest zbliżona do ewolucji polarytonu Ψ 1
przedstawionej na rysunku 4.1 na początku i na końcu propagacji. Wzbudzenia
σbc (rysunek 4.4) i σbd (rysunek 4.5) początkowo mają wartość zbliżoną do zera,
zwiększają się w fazie zatrzymania i ich części pozostają w próbce po włączeniu
pól kontrolnych.
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Rysunek 4.1: Czasowo-przestrzenna zależność średniej wartości polarytonu Ψ1 w jednostkach dowolnych.

Rysunek 4.2: Czasowo-przestrzenna zależność średniej wartości polarytonu Ψ2 w jednostkach dowolnych.
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Rysunek 4.3: Czasowo-przestrzenna zależność średniej wartości pola ε1 w jednostkach
dowolnych.

Rysunek 4.4: Czasowo-przestrzenna zależność średniej wartości wzbudzenia σ bc w jednostkach dowolnych.
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Rysunek 4.5: Czasowo-przestrzenna zależność średniej wartości wzbudzenia σ bd w jednostkach dowolnych.

Podział paczki falowej fotonu w fazie zatrzymania był także rozważany przez
Wanga i in. (2004), którzy zaproponowali czasowe rozdzielenie fotonu (time
splitting of photon). W pracy tej autorzy rozważali sytuację gdy najpierw impuls został zmagazynowany w spójności σbc , co odpowiada w naszym układzie
przypadkowi, gdy φ0 = 0, następnie zaś części wzbudzenia przepompowano do
drugiej spójności σbd , aż ostatecznie z niej uwolniono, co odpowiada φ1 = π2 .
Eksperyment można przeprowadzić w zimnych gazach, a procedura przenoszenia
jednej spójności w drugą zwana F-STIRAP-em, poprzedza proces wypuszczania
i wymaga zastosowania dodatkowych pól laserowych skierowanych poprzecznie
zarówno do pola sygnałowego, jak i pól kontrolnych. Zaznaczyć trzeba, że w rozważanej powyżej sytuacji konieczność zastosowania takiej geometrii nie zachodzi,
ponieważ wszystkie pola mogą być współliniowe.
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4.2

Interferometr typu Honga-Ou-Mandla

Niezbędna jest w tym miejscu krótka dygresja na temat kwantowego opisu
dzielnika wiązki. Hong, Ou i Mandel w doświadczeniu przeprowadzonym w 1987
(Hong i in. 1987) roku skierowali dwie spójne wiązki światła na dwie strony
płytki światłodzielącej typu 50:50 i badali korelacje sygnałów z dwóch detektorów
umieszczonych po obu stronach tej płytki. Jeśli impulsy na płytce nakrywały się,
detektory nie rejestrowały zliczeń koincydentalnych. Wynik tego eksperymentu
można wyjaśnić na gruncie teorii kwantowej. Niech pola wejściowe opisywane
będą odpowiednio operatorami a1 i a2 . Pola wyjściowe dane są przez operatory
a3 i a4 , takie że
1 +
+
a+
1 = √ (a3 + ia4 )
2

1
+
+
a+
2 = √ (ia3 + a4 ),
2

gdzie czynnik i wynika ze skoku fazy przy odbiciu. Stan wejściowy zawierający
+
po jednym fotonie z każdej strony płytki ma postać |11 |12 = a+
1 a2 |01 |02 . Na
wyjściu z dzielnika otrzymuje się więc stan
i
√ (|23 |04 + |03 |24 ).
2
Oznacza to, że dwa fotony mogą pojawić się albo w jednym, albo w drugim
kanale wyjściowym, ale nie rejstruje się fotonów po jednym w każdym z tych
kanałów, a więc nie pojawia się sygnał koincydencji. Jeden z fotonów musiał
więc przejść przez płytkę, drugi musiał się odbić; obserwuje sie wtedy tzw. sklejanie (coalescence) dwóch fotonów w jednym z dwóch kanałów wyjściowych, co
przedstawiono na rysunkach 4.6a i 4.6b. Ze względu na procesy interferencyjne
amplitudy prawdopodobieństw otrzymania dokładnie jednego fotonu w każdym
z dwóch kanałów wyjściowych, gdy oba fotony zostały odbite (rysunek 4.6c)
lub oba przepuszczone (rysunek 4.6d), intereferują ze sobą destruktywnie. Jeśli
paczki falowe fotonów nakrywają się tylko częsciowo, np. z powodu ich nierównoczesnego dotarcia do płytki, wygaszanie nie jest kompletne i obserwuje się sygnał
koincydentalny zależny od całki ich nakrywania. Wyczerpująca dyskusja tego
typu zagadnień znajduje się w pracy Pan i in. (2011)
Opisane w poprzednim podrozdziale zachowanie układu atom+pole pozwala
na traktowanie ośrodka atomowego i układu pól kontrolnych jako wydajnego
i dającego się kontrolować układu światłodzielącego pracującego na świetle zatrzymanym. Różnica techniczna między badanym a standardowym urządzeniem
polega na tym, że fotony mogą przybywać tylko z jednego kierunku, ale w różnych
0,1
chwilach czasu. Zmieniając kąt mieszający φ0,1 oraz fazy χ0,1
2 i χ3 pól kontrolnych można w sposób ciągły regulować amplitudy i fazy impulsów wypuszczanych
w dwóch etapach, co odpowiada zmianom współczynnika transmisji i odbicia
standardowego urządzenia światłodzielącego. Opisany powyżej proces stanowi
nową relizację efektu Honga-Ou-Mandla.
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a

c

b

d

Rysunek 4.6: Działanie kwantowego dzielnika wiązki typu 50:50; (a) i (b) – jeden foton
odbity, drugi przepuszczony, (c) oba fotony odbite, (d) oba fotony przepuszczone.

Operacja magazynowania fotonu w próbce może być przeprowadzona w dwóch
etapach (dwa kanały wejściowe). Na początku, włączając pierwszą parę pól
kontrolnych opisanych parametrami φ0 , χ02 i χ03 , pozwala się, by foton wszedł
do ośrodka, a wyłączenie tych pól powoduje, że foton ten zostanie zatrzymany
w postaci superpozycji dwóch wzbudzeń atomowych σbc i σbd o kształcie określonym przez pakiet falowy f1 . Następnie, włączając i wyłączając parę pól kontrolnych o parametrach π2 −φ0 , χ02 +π i χ03 , wpuszcza się i zatrzymuje w ośrodku drugi
foton w postaci komplementarnej superpozycji wzbudzeń atomowych o pakiecie
falowym f2 . Należy zwrócić uwagę, iż druga operacja zatrzymywania nie wpłynęła
na superpozycję wzbudzeń, których źródłem było zatrzymanie pierwszego fotonu. Wzbudzenie, które powstaje w czasie pierwszej operacji, odgrywa rolę
polarytonu Ψ2 podczas zatrzymywania drugiego fotonu i właśnie dlatego drugie
włączenie pary pól kontrolnych, o zmienionych parametrach, nie spowodowało
wypuszczenia światła ze wzbudzenia, w które zamieniony został pierwszy uwięziony foton. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja gdy φ0 = 0, co oznacza, że
fotony w pierwszym etapie zostały zamienione we wzbudzenie σbc , a drugim
– w σbd .
Operacja wypuszczenia składa się z również z dwóch etapów (dwa kanały
wyjściowe), w których stosuje się dwie pary komplementarnych pól kontrolnych
rozdzielonych w czasie, z których pierwsze scharakteryzowane jest paramertami
φ1 , χ12 i χ13 , a drugie π2 −φ1 , χ12 +π i χ13 . Polaryton Ψ12 odpowiadający pierwszemu
zestawowi kątów staje się polarytonem stanu ciemnego odpowiadającym drugiej
trójce kątów, a fotony są wypuszczane w dwóch rozdzielonych w czasie porcjach.
W opisanej realizacji kanałów wejściowych pojedyncze, rozdzielone w czasie fotony są więc więzione za pomocą komplementarnych par pól kontrolnych,
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każdy w jednej z dwóch superpozycji wzbudzeń atomowych. Fotony są uwalniane
w kanałach wyjściowych również w dwóch etapach, przez zastosowanie kolejnych
par komplementarnych pól wypuszczających. Odpowiednikiem fotonu przybywającego z każdego z dwóch możliwych prostopadłych kierunków jest jego uwięzienie w każdym z dwóch etapów, a opowiednikami odbicia lub przepuszczenia przez
klasyczne urządzenie światłodzielące są operacje uwalniania fotonu w pierwszej
lub drugiej operacji wypuszczania. Parametry charakteryzujące pola kontrolne i ośrodek atomowy odpowiadają współczynnikom odbicia i transmisji
klasycznego urządzenia światłodzielącego. Używając opisanych wyżej transformacji polarytonów w etapie zatrzymania i pamiętając, że początkowo polarytony
Ψ01 , Ψ02 (a na koniec polarytony Ψ11 , Ψ12 ) zawierają prawie wyłącznie część
fotonową (polową) ε11 , ε21 , (ε31 , ε41 ) dla t → −∞ (t → +∞), transformacja operatorów pola ma postać (Raczyński i in. 2012)


R11 R12
R21 R22



ε11
ε21





→

ε31
ε41



(4.16)

gdzie
R11 = cos φ1 cos φ0 exp[i(χ12 − χ02 )] + sin φ1 sin φ0 exp[i(χ13 − χ03 )],

R12 = − cos φ1 sin φ0 exp[i(χ12 − χ02 )] + sin φ1 cos φ0 exp[i(χ13 − χ03 )],
R21 = − sin φ1 cos φ0 exp[i(χ12 − χ02 )] + cos φ1 sin φ0 exp[iχ13 − χ03 )],

R22 = sin φ1 sin φ0 exp[i(χ12 − χ02 )] + cos φ1 cos φ0 exp[iχ13 − χ03 )],
|R11 |2 + |R12 |2 = |R21 |2 + |R22 |2 = 1.

(4.17)

Należy zauważyć, że gdy fazy χ0,1
2,3 = 0, transformacja ta jest obrotem o kąt
− φ0 .
Oczywiście możliwe jest jeszcze dopuszczenie dodatkowych operacji na świetle zatrzymanym, jeśli włączy się oddziaływania, gdy fotony są uwięzione w ośrodku. Jednym z przykładów jest omówiona wyżej praca Wanga i in. (2004).
Można też manipulować fazami, poprzez zastosowanie zewnętrznego pola magnetycznego, jak przedstawiono w poprzednim rozdziale dla zatrzymywanego impulsu sygnałowego opisanego klasycznie.

φ1

Funkcje f1 (z) i f2 (z) reprezentują znormalizowane pakiety falowe zatrzymanych w ośrodku wzbudzeń o kształtach odpowiadających początkowym
kształtom pakietów falowych fotonów i o lokalizacji zależnej od momentu wyłączenia odpowiednich pól kontrolnych, to maksymalna jednostkowa wartość bezwzględna całki nakrywania pakietów
s≡



f1∗ (z)f2 (z)dz
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odpowiada sytuacji, w której dwa fotony opisane pakietami falowymi o tym
samym kształcie zostały zatrzymane dokładnie w tym samym miejscu w próbce.
Operatory pola odpowiadające dwóm kanałom wejściowym mają postać
Ψ01 (j) =



fj∗ (z)Ψ01 (z)dz,



Ψ02 (j) =

fj∗ (z)Ψ02 (z)dz,

a dwóm kanałom wyjściowym
Ψ11 (j) =



fj∗ (z)Ψ11 (z)dz,

Ψ12 (j) =



fj∗ (z)Ψ12 (z)dz.

Spełnione są także odpowiednie relacje komutacyjne
†

†

†

†

[Ψ01 (j), Ψ01 (j)] = [Ψ02 (j), Ψ02 (j)] = 1,
[Ψ01 (1), Ψ01 (2)] = [Ψ02 (1), Ψ02 (2)] = s.
Polarytony Ψ11 i Ψ12 spełniają analogiczne relacje. Stan kwantowy, który powstał
po zatrzymaniu dwóch fotonów opisanych pakietami falowymi f1 i f2 jest dany
jako
†
†
|ζ = Ψ01 (1)Ψ02 (2)|0,
(4.18)
gdzie stan „próżni” |0 oznacza, że wszystkie atomy są w stanie |b. Stan odpowiadający sklejeniu dwóch fotonów można przedstawić jako
|ζ1  = 

1
†
†
Ψ11 (1)Ψ11 (2)|0.
1 + |s|2

(4.19)

Amplituda prawdopodobieństwa sklejenia fotonów przy pierwszym wypuszczaniu
wynosi

(4.20)
ζ1 |ζ = 1 + |s|2 R11 R12 .
W szczególności, gdy dokładnie jeden foton został zmagazynowany w każdym
wzbudzeniu σbc i σbd , co odpowiada sytuacji, w której φ0 = 0, prawdopodobieństwo
sklejenia fotonów przy pierwszym wypuszczeniu opisuje formuła
1
Pcoal (1) = (1 + |s|2 ) sin2 (2φ1 ).
4

(4.21)

Jeżeli pakiety falowe się przekrywają całkowicie (s = 1), to dla równych amplitud
kontrolnych pól wypuszczających (φ1 = π4 ) prawdopodobieństwo sklejenia wynosi
Pcoal (1) = 12 . Tak samo prawdopodobne jest uzyskanie sklejenia dwóch fotonów
w drugim etapie wypuszczania, co oznacza, że niemożliwe jest zrealizowanie takiej
sytuacji, w której w każdym etapie wypuszczania uwolniony zostanie dokładnie
jeden foton. Zmniejszanie całki nakrywania s w ciągły sposób prowadzi, do tego,
że prawdopodobieństwo niesklejenia fotonów rośnie do 12 ; gdyby zmieniano długość ramienia standardowego interferometru Honga-Ou-Mandla, osiągano by ten
sam efekt.
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Dla ilustracji rozważań założono, że w ośrodku zostały zatrzymane dwa fotony
opisywane pakietami falowymi w kształcie funkcji gaussowskich o szerokościach
d1 i d2 , odległe o a. Prawdopodobieństwo wypuszczenia dokładnie jednego fotonu
w każdym z dwóch etapów wypuszczania (photon noncoalescence) wynosi
1
Pnoncoal = [1 −
2

d2
d1

2
+

d1
d2

exp(−

a2
)].
+ d22 )

2(d21

(4.22)

To prawdopodobieństwo jest funkcją odległości i dla a = 0 osiąga minimum,
jak to przedstawiono na rysunku 4.7.
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Rysunek 4.7: Prawdopodobieństwo P wypuszczenie dokładnie jednego fotonu w każdym
z dwóch etapów wypuszczania (brak sklejania fotonów) jako funkcja odległości pakietów
a dla d1 = d2 – linia ciągła czerwona, d1 = 4d2 – linia przerywana niebieska.

Odpowiada to idealnemu sklejaniu fotonów i w literaturze (Grynberg i in. 1997)
określa się je jako minimum Mandla (Mandel dip). W przypadku nałożenia się
na siebie maksimów dwóch pakietów falowych, co zachodzi gdy odległość a = 0,
prawdopdobieństwo zależy od ich szerokości i wynosi (d1 − d2 )2 /[2(d21 + d22 )]. Jak
wynika z rysunku 4.8 tylko dla równych szerokości pakietów prawdopodobieństwo
sklejania fotonów osiąga wartość zero.
Efekt sklejania można kontrolować również przez odpowiedni dobór faz pól
kontrolnych. W przypadku wypuszczenia dwóch fotonów w pierwszym etapie,
co odpowiada kątom φ0 = φ1 = π4 , prawdopodobieństwo jest równe
1
Pcoal (1) = (1 + |s|2 ) sin2 (χ02 − χ12 − χ03 + χ13 ).
4
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(4.23)
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Rysunek 4.8: Prawdopodobieństwo P wypuszczenie dokładnie jednego fotonu w każdym
z dwóch etapów wypuszczania (brak sklejania fotonów) jako funkcja stosunku szerokości
pakietów d2 /d1 dla a = 0 – linia ciągła czerwona, a = 0.5d1 – linia przerywana zielona,
a = 2d1 - linia kropkowana niebieska.

Jak wynika z powyższych rozważań, prawdopodobieństwo sklejenia fotonów
w interferometrze Honga-Ou-Mandla zrealizowanym w domenie czasowej zależy od kształtów fotonowych pakietów falowych, względnej amplitudy oraz
w periodyczny sposób od faz wszystkich wypuszczających pól kontrolnych.
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4.3

Uogólniona interferencja typu Honga-Ou-Mandla

Możliwe jest uogólnienie rozważań z podrozdziału 4.2 dotyczące dowolnej
liczby fotonów zatrzymanych w obu kanałach wejściowych. Każdy operator
związany z polarytonem w fazie wypuszczania można przedstawić w postaci superpozycji operatorów odpowiadających kanałom wejściowym (Raczyński i in.
2007b)

Rjk Ψ0k (m),
(4.24)
Ψ1j (m) =
k=1,2

gdzie j = 1, 2, m = 1, 2. Z relacjami komutacji, które można napisać w postaci
[Ψpj (m), Ψp†
k (n)] = δjk γmn ,

(4.25)

gdzie j, k, m, n = 1, 2 , p = 0, 1, zaś γ to uogólnienie całki przekrywania


γ=

1 s
s∗ 1



.

(4.26)

Zatrzymanie n fotonów w pierwszym i m w drugim etapie zatrzymania oznacza,
że ośrodek znajduje się w stanie kwantowym
|ψ >= √

1
0†
n
m
(Ψ0†
1 (1)) (Ψ2 (2)) |0 >,
n!m!

(4.27)

gdzie |0 oznacza, podobnie jak w poprzednim podrozdziale, stan „próżni”, w którym wszystkie atomy ośrodka są w stanie podstawowym. Równanie (4.27) jest
uogólnieniem formuły (4.19), a wyrażając operatory Ψ0j przez Ψ1k otrzymuje się
|ψ ≡



|ψi  =

i


i

 

1  n
√
n!m! k k



m
n−k i−k m−i+k
k
R11
R21
R12 R22
i−k

1†
k
n−k
i−k
m−i+k
[Ψ1†
[Ψ1†
[Ψ1†
|0. (4.28)
1 (1)] [Ψ2 (1)]
1 (2)]
2 (2)]

Każda składowa ψi odpowiada wypuszczeniu i fotonów w pierwszym, oraz
(n + m − i) fotonów w drugim etapie wypuszczania, niezależnie od przestrzennej lokalizacji wzbudzenia. Gdy pakiety przekrywają się f1 (z) = f2 (z), całka
przekrywania s ma wartość 1 i można łatwo obliczyć prawdopodobieństwo tego,
że w pierwszej operacji wypuszczania uwolnionych zostanie dokładnie i fotonów.
Jest ono równe normie ψi |ψi  i wynosi (Raczyński i in. 2012)
  

P (i) =

i!(n + m − i)!  n
n!m!
k
kk

n
k

m
i−k







m
i − k






n−k i−k m−i+k ∗k ∗n−k ∗i−k ∗m−i+k
k
R11
R21
R12 R22
R11 R21 R12 R22
.
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(4.29)

O ugólnionej interferencji typu Honga-Ou-Mandla byłaby mowa, gdyby prawdopodobieństwo wypuszczenia w jednym z kanałów wyjściowych takiej samej
liczby fotonów, jaka była w jednym z kanałow wejściowych, wynosiłoby zero.
Prawdopodobieństwo sklejenia, tzn. tego, że dla równej liczby fotonów w obu
kanałach wejściowych (m = n) i = 2n lub i = 0 dla φ0 = 0, opisuje wyrażenie
P (i = 0) + P (i = 2n) = 2

(2n)!
(cos φ1 sin φ1 )2n .
n!2

(4.30)

Rysunek 4.9 przedstawia prawdopodobieństwo niesklejenia dla równych liczb
fotonów wchodzących każdym kanałem wejściowym, dla różnych wartości m = n
jako funkcję parametru kąta φ1 . Dla dowolnej liczby n prawdopodobieństwo to
osiąga mninimum dla φ1 = π4 , co odpowiada urządzeniu światłodzielącemu typu
50:50. Dla m = n = 1 to minimum wynosi zero, a wraz ze wzrostem liczby
fotonów wartość minimum wzrasta. Rysunek 4.10 przedstawia rozkład fotonów
w przypadku typowej (symetrycznej) interferencji Honga-Ou-Mandla dla pojedynczych fotonów wchodzących do różnych kanałów wejściowych.
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Rysunek 4.9: Prawdopodobieństwo P niesklejenia fotonów jako funkcja kąta φ1 dla
równej liczby fotonów wchodzących m = n = 1, 2, 3, 5, 15; głębokość minimum maleje dla
rosnącej liczby fotonów n.

Prawdopodobieństwa sklejenia fotonów dla dwóch kanałów wyjściowych wynoszą
0.5, ale przechodząc do sytuacji niesymetrycznej, poprzez zmienianę wartości
kąta mieszającego φ1 bądź fazy χ13 wypuszczającego pola kontrolnego, zmienia się
rozkład prawdopodobieństwa, co ilustruje rysunek 4.11. Rozkład prawdopodobieństwa dla większej liczby padających fotonów m = n = 10 pokazany jest na rysunku 4.12 dla symetrycznego (typu 50:50) i na rysunku 4.13 dla niesymetrycznego
urządzenia światłodzielącego.
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Rysunek 4.10: Prawdopodobieństwo P zaobserwowania w pierwszym kanale wyjściowym i fotonów dla m = n = 1, φ0 =

π
8,

φ1 =

3π
8 ,

χ13 = 0.
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Rysunek 4.11: Prawdopodobieństwo P zaobserwowania w pierwszym kanale wyjściowym i fotonów dla m = n = 1, φ0 =

π
8,

φ1 =

7π
16 ,

χ13 = 0.

Rysunek 4.14a przedstawia rozkład prawdopodobieństwa zaobserwowania dokładnie 4 fotonów w pierwszym kanale wyjściowym przy czterech fotonach w każdym z kanałów wejściwych. Amplitudy obu pól kontrolnych w etapie zatrzymywania były takie, że φ0 = π/8, a fazy obu pól wypuszczających były równe
(χ02 = χ03 ). Poza trzema maksimami osiagającymi wartość 1, co odpowiada sytuacji, gdy wzbudzenia z obu kanałów się nie mieszają, można zauważyć że dla
pewnych kombinacji parametrów φ1 and χ12 prawdopodobieństwo spada do zera.
Można to traktować jako uogólnienie interferencji Honga-Ou-Mandla polegające
na zerowym prawdopodobieństwie takiej sytuacji, w której takie same liczby fotonów, jakie były zatrzymane, są wypuszczane w obu portach wyjściowych.
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Rysunek 4.12: Prawdopodobieństwo P zaobserwowania w pierwszym kanale wyjściowym i fotonów dla m = n = 10, φ0 =
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Rysunek 4.13: Prawdopodobieństwo P zaobserwowania w pierwszym kanale wyjściowym i fotonów dla m = n = 10, φ0 =

π
8,

φ1 =

7π
16 ,

χ13 = 0.

Podkreślić należy, że całkowite sklejenie fotonów w każdym z dwóch kanałów
wyjściowych zachodzi tylko, gdy w kanałach wejściowych zatrzymany został pojedynczy foton (Gerry i Knight 2007). Zwiększanie liczby n zatrzymanych fotonów w dwóch kanałach wejściowych prowadzi do wzrostu liczby lokalnych mininmów (zer) w rozkładzie prawdopodobieństwa P (n). Ilustruje to rysunek 4.14b
przedstawiający rozkład prawdopodobieństwa zaobserwowania dokładnie 10
fotonów w pierwszym kanale wyjściowym, przy 10 fotonach padających w każdym
kanale wejściowym.
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(a)

(b)

Rysunek 4.14: Rozkład prawdopodobieństwa zaobserwowania

i = n = 4 (a) oraz

i = n = 10 (b) fotonów w pierwszym kanale wyjściowym w przypadku gdy n fotonów
zostało wpuszczonych w każdym z kanałów wejściowych, jako funkcja kąta mieszającego
φ1 i fazy χ12 dla φ0 =

π
8

oraz χ02 = χ03 = χ13 = 0.
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4.4

Zmiany statystycznych właściwości światła
zatrzymanego

Statystyczne własności wiązki światła, która dotarła do jednego kanału wejściowego urządzenia światłodzielącego, są zmieniane przez ﬂuktuacje próżni w drugim kanale wejściowym (Gerry i Knight 2007, Grynberg i in. 1997). Te zjawiska
również mają miejsce w naszej realizacji, ale mogą być kontrolowane przez odpowiedni dobór pól kontrolnych.
Założono, że światło zatrzymane w kanale pierwszym jest scharakteryzowane
średnią liczbą N1  fotonów o paczce falowej f1 ma wariancję W (N1 ), podczas
gdy dla drugiego kanału N2  = 0. Rozważany model pozwala na kontrolę tych
wielkości w obu kanałach wychodzących, odpowiadających dwóm etapom wypuszczania. Operatory liczby polarytonów w poszczególnych kanałach wynoszą
N1 = Ψ01 (1)Ψ01 (1),

†

N2 = Ψ02 (1)Ψ02 (1),

†

N4 = Ψ12 (1)Ψ12 (1).

N3 = Ψ11 (1)Ψ11 (1),

†
†

Wyrażając polarytony wychodzące przez wchodzące (porównaj wzory (4.11)
i (4.12)), można wykazać, że zachodzi (Raczyński i in. 2007a)
W (N1 )
W (N3 )
= |R11 |2
+ |R12 |2 ,
N3 
N1 
W (N4 )
W (N1 )
= |R21 |2
+ |R22 |2 ,
N4 
N1 

(4.31)

gdzie z równań (4.17) wynikają następujące relacje
χ12 − χ02 − χ13 + χ03
,
2
χ1 − χ02 − χ13 + χ03
. (4.32)
|R12 |2 = |R21 |2 = sin2 (φ1 − φ0 ) + sin 2φ1 sin 2φ0 sin2 2
2

|R11 |2 = |R22 |2 = cos2 (φ1 − φ0 ) − sin 2φ1 sin 2φ0 sin2

Miarą nieklasyczności światła jest współczynnik Fana będący stosunkiem
wariancji do odpowiadającej jej wartości średniej WN(N ) (Gerry i Knight 2007).
Współczynnik Fana nie jest taki sam w obu kanałach i nie jest też równy temu,
który opisuje światło wchodzące, zależy bowiem od współczynników Rij . Zmieniając konﬁgurację wypuszczjących pól kontrolnych, w porównaniu do pól, którymi
światło było zatrzymywane w próbce, tj. φ0,1 i fazy χ0,1
2,3 , można w sposób ciągły
kontrolować statystyczne właściwości wychodzącego z układu światła i sterować
nimi. Umożliwia to kontrolowanie jego statystyki i ilościowego wpływu na stopień
jego podpoissonowskiego charakteru (nieklasyczności). Z równań (4.31) wynika,
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W (N3,4 )
N3,4 
W (N1 )
( N1  ,

że dla wchodzącego sygnału podpoissonowskiego współczynnik

dla wy-

puszczanego światła może mieć dowolną wartość z przedziału

1). Ry-

sunek 4.15 przedstawia wartości współczynnika WN(N3 3 ) dla światła wypuszczonego
w kanale 3 jako funkcję kąta φ1 i jednej z faz (χ12 ) dla wartości WN(N1 1 ) = 12 .

Rysunek 4.15: Współczynnik W (N3 )/N3  dla światła wypuszczonego jako funkcja kąta
mieszającego φ1 i fazy χ12 dla

W (N1 )
N1 

=

1
2,

φ0 =

π
4

oraz χ02 = χ03 = χ13 = 0 (Raczyński

i in. 2007b).

Można zauważyć, że współczynnik ten może zmieniać wartość od 12 do 1 w sposób
ciągły. Jeśli na wejściu próbka zostanie oświetlona światłem w stanie koherentnym, dla którego W (N1 ) = N1 , wtedy światło w obu kanałach wyjściowych
również będzie w stanie koherentnym. W innych przypadkach ﬂuktuacje liczby fotonów pól wypuszczanych zależą od wartości Rij . Ma to miejsce, np. gdy światło
wchodzące do układu jest w stanie Focka, (N1  > 0, W (N1 ) = 0). W sytuacji gdy wchodzące światło było w stanie ściśniętym, dla którego WN(N1 1 ) < 1,
z układu zostaną wypuszczone oba pola w stanach ściśniętych, a stopień ich podpoissonowskiego charakteru może być modyﬁkowany w sposób ciągły poprzez
właściwy wybór amplitud i relacji fazowych pól kontrolnych.
Uogólniając, gdy w pierwszym kanale zatrzymywano fotony o paczce falowej
f1 , a drugim – f2 , do opisu fotonów wypuszczonych w pierwszej operacji wypuszczania w przypadku dowolnej wartości całki przekrywania s, dla dowolnej
lokalizacji, operator liczby cząstek (polarytonów) należy zmodyﬁkować poprzez
wprowadzenie odpowiednich operatorów dla modów zortogonalizowanych w sposób następujący
c = Ψ1 (1),
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d = αΨ1 (1) + βΨ1 (2),

(4.33)

gdzie współczynniki α i β należy wybrać tak, by spełnione były relacje komutacji
[d, d† ] = 1, [c, d† ] = 0. Zachodzi wtedy
β=

1
,
1 − |s|2

α= 

−s∗
,
1 − |s|2

a operator liczby cząstek w kanale pierwszym jest dany wzorem
N11 = c† c + d† d =


1
1
(−1)j+k Ψ1†
1 (j)Ψ1 (k)γjk ,
1 − |s|2 jk

(4.34)

gdzie postać macierz γ określona jest formułą (4.26). Podobna relacja opisuje
liczbę polarytonów wypuszczonych w drugiej operacji wypuszczania. Jeśli w kanale pierwszym zatrzymano n fotonów, a w kanale drugim m, to średnia liczba
fotonów w pierwszym kanale wyjściowym wynosi
N11 = |R11 |2 n + |R12 |2 m,

(4.35)

a średnia kwadratu liczby fotonów dana jest wzorem
[N11 ]2 = |R11 |4 n2 + |R12 |4 m2 + |R11 |2 |R12 |2 [2nm(1 + |s|2 ) + m + n].

(4.36)

Czynnik Fana w przypadku zatrzymania dowolnych ilości fotonów w obu kanałach
wejściowych ma postać
W (N11 )
N11

=

|R11 |2 |R12 |2 (2nm|s|2 + m + n)
.
|R11 |2 n + |R12 |2 m

(4.37)

W szczególności, gdy liczba fotonów w obu portach wejściowych jest równa
(n = m) współczynnik Fana wynosi
W (N11 )
N11

= 2|R11 |2 |R12 |2 (n|s|2 + 1).

(4.38)

Należy zwrócić uwagę, że powyższe formuły są uogólnieniem wyników przedstawionych wcześniej w podrozdziale 4.2, w którym rozważany był przypadek
próżni w drugim kanale wejściowym. Jak wynika z równań (4.6), zamiast zmieniać
fazy pól kontrolnych χ1,2 można w sposób równoważny zmodyﬁkować polarytony
zmieniając wzbudzenia atomowe σαβ . Jak to wykazano w rozdziale 3., można
wybrać odpowiednio stany atomowe, aby włączając dodatkowe pole magnetyczne o indukcji B w kierunku równoległym do propagacji spowodować rozsunięcie
poziomów atomowych, w taki sposób by faza δ = eBt
2m gF wzbudzenia σbc uległa
zmianie, a faza wzbudzenia σbd pozostała taka sama. Zmodyﬁkowanie fazy δ
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jest równoważne zmianie faz χ2,3 pól kontrolnych. Jeśli więc amplitudy pól kontrolnych 2 i 3 zarówno przy zatrzymywaniu, jak i wypuszczaniu są równe, co oznacza, że φ0 = φ1 = π/4, a fazy pól kontrolnych wynoszą zero, elementy macierzy
transformacji R dane formułami (4.17) są postaci R11 = R22 = exp(−i 2δ ) cos 2δ ,
R12 = R21 = i exp(−i 2δ ) sin 2δ .
Jak już wspomniano, analog efektu Honga-Ou-Mandla polega na uwięzieniu pojedynczych fotonów (m = n = 1) o pakietach falowych tego samego kształtu, w tym
samym miejscu próbki. Wykorzystując podane elementy Rij , można wykazać, że
prawdopodobieństwo wypuszczenia pojedynczego fotonu w pierwszym etapie zatrzymania (i = 1) dane równaniem (4.29) wynosi
P (1) = cos2 δ.

(4.39)

Przypadek δ = 0 oznacza, że żadna modyﬁkacja nie była przeprowadzona, dwa
kanały nie mieszały się i każdy foton został wypuszczony w takim stanie, w jakim
był zatrzymany. Można spowodować zmieszanie kanałów, zmieniając fazę δ przez
włączenie pola magnetycznego. Sklejenie fotonów zachodzi, gdy δ = π2 .
Jednym z najbardziej znanych nieklasycznych stanów światła jest światło
ściśnięte kwadraturowo. Charakteryzuje się ono szumem zależnym od fazy; dla
pewnych wartości fazy mniejszym, dla innych większym od wartości odpowiadających stanowi próżni. To, że pewne części fali świetlnej w stanie ściśniętym są
mniej zaszumione niż stan spójny lub stan próżni, może mieć praktyczne znaczenie. Cechę tę zamierza się wykorzystać, np. w detekcji fal grawitacyjnych w programie LIGO (Laser Interferometer Gravitational – Wave Observatory) i LISA
(Laser Interferometer Space Antenna). Ściskanie kwadraturowe jest zjawiskiem
nieklasycznym związanym z falowymi cechami światła właśnie ze względu na zależność szumu od fazy, a to, że kwadratura jest mniej zaszumiona oznacza, że
nieoznaczoność tejże kwadratury jest ściśnięta (oczywiście by spełniona była zasada nieoznaczoności Heisenberga, nieoznaczoność drugiej kwadratury wzrasta).
Badany ośrodek atomowy pozwala również na zbadanie tego interesującego
przypadku, gdy w układzie w każdym kanale zamykane są fotony, które są w stanach ściśniętych scharakteryzowanych parametrami ściskania r1 i r2 . Jeśli założy
się, że ich pakiety się przekrywają (s = 1) to, po zatrzymaniu fotonów, układ jest
w stanie |α1 r1 |α2 r2 , gdzie
 αjn †n
1
√ Aj |0
|αj rj  = exp(− |αj |2 )
2
n!
n

(4.40)

to stan koherentny ściśnięty, zaś Aj = Ψ0j cosh rj + Ψ0†
j sinh rj . Kwadratury
odpowiadające fotonom wypuszczonym w pierwszym kanale wyjściowym mają
postać
1
q = √ (Ψ11 + Ψ1†
1 ),
2
−i
p = √ (Ψ11 − Ψ1†
1 ).
2
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(4.41)

Wyrażając operatory Ψ11 poprzez Ψ01,2 zgodnie z formułami (4.11-12), korzystając
z (4.17) i z faktu, że αj jest wartością własną Aj , otrzymuje się formuły na
wartości średnie
1
√ (u1 α1 + u2 α2 ) + c.c.
2
1
[|u1 |2 (1 + 2|α1 |2 ) + |u2 |2 (1 + 2|α2 |2 )]
=
2
1
+ [u21 α12 + u22 α22 + 2u1 u2 α1 α2 + 2u1 u∗2 α1 α2∗ + c.c.],
2

q =
q2

(4.42)
∗ sinh r oraz u = R cosh r − R∗ sinh r . Podobną
gdzie u1 = R11 cosh r1 − R11
1
2
12
2
2
12
postać mają wzory dla p and p2 , z tym że R11 musi zostać zastąpione przez −iR11 ,
a R12 przez −iR12 . Rysunki 4.16 i 4.17 przedstawiają wariancje kwadratur W (q)
i W (p).

Rysunek 4.16: Wariancja W (q) dla pierwszego kanału wypuszczającego w przypadku
zatrzymania ściśniętej próżni z r1 = 1, r2 = 0.5, jako funkcja kąta mieszającego φ1 i fazy
χ12 dla φ0 =

π
4

oraz χ02 = χ03 = χ13 = 0 (Raczyński i in. 2007a).

W pracy Raczyńskiego i in. (2007b) wykazano, że jeśli oba parametry ściskania r 1
i r2 są dodatnie i równe, to ściśnięcie kwadratury q dla wychodzących impulsów
światła nie może być mniejsze niż exp(−2r1 )/2, tj. ściśnięcia kwadratury q dla
stanów wchodzących. Nie może też być większe niż exp(2r1 )/2, które jest ściśnięciem kwadratury p stanów wchodzących. Należy też zauważyć, że dla obu impulsów wchodzących minimalizowana jest zasada nieoznaczoności dla kwadratur.
Nie jest to w ogólności prawdą dla impulsów wypuszczonych.
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Rysunek 4.17: Wariancja W (p) dla pierwszego kanału wypuszczjącego, parametry takie
same, jak na rysunku 4.16 (Raczyński i in. 2007a).

Iloczyn wariancji kwadratur W (q)W (p) charakteryzujących fotony w pierwszym
kanale wypuszczającym pokazano na rysunku 4.18 jako funkcję kątów φ1 i χ12 .
Mimo że iloczyn wariancji dla każdego kanału wejściowego wynosi dokładnie 14 ,
wartość iloczynu W (q)W (p) w kanale wyjściowym zależy od kątów mieszających,
a co za tym idzie, od zewnętrznych parametrów, którymi można sterować. Wobec
tego, manipulując polami kontrolnymi w fazie wypuszczania światła z układu, jest
możliwość sterowania w sposób kontrolowany statystyką wypuszczanego światła.
Opisana procedura zatrzymywania i wypuszczania dwóch impulsów z jednoczesnym dokonywaniem operacji fazowych na wzbudzeniach w czasie, gdy te
impulsy były zmagazynowane w ośrodku atomowym, stanowi podstawę metody
detekcji światła ściśniętego kwadraturowo, która nosi nazwę różnicowej detekcji
homodynowej (balanced homodyne detection). Jej ogólna idea polega na zmieszaniu ściśniętego światła sygnałowego ze spójnym polem pochodzącym z tzw. oscylatora lokalnego (np. Fox 2006), a umieszczony na końcu korelator rejestruje
sygnał proporcjonalny do różnicy natężeń obu sygnałów.
W układzie atomowym o konﬁguracji trójnoga w pierwszym etapie zatrzymania zatrzymywane są fotony w stanie ściśniętym |α1 r1 , a w drugim etapie zatrzymywane jest światło spójne |α2  o statystyce Poissona. Badany układ dzia-ła
jako urządzenie światłodzielące typu 50:50, które wykorzystuje się w różnicowej
detekcji homodynowej.

79

Rysunek 4.18: Iloczyn wariancji kwadratur W (q)W (p), parametry takie same, jak na
rysunku 4.15 (Raczyński i in. 2007a).

Wielkością ﬁzyczną charakteryzującą wypuszczone światło, która będzie nas
interesowała, jest różnica liczby fotonów wypuszczonych w pierwszym i drugim
kanale wypuszczania. Wyraża się ona przez operator
1† 1
0† 0
0† 0
1
2
2
2
2
K = Ψ1†
1 Ψ1 − Ψ2 Ψ2 = (|R11 | − |R21 | )Ψ1 Ψ1 + (|R12 | − |R22 | )Ψ2 Ψ2 +

0† 0
∗
∗
0
∗
∗
(R11
R12 − R21
R22 )Ψ0†
1 Ψ2 + (R11 R12 − R21 R22 )Ψ2 Ψ1 .

(4.43)
W sytuacji symetrycznej, gdy Rij = √12 , która ma miejsce, np. gdy drugie pole
kontrolne nie jest włączone w fazie zatrzymywania (φ0 = 0), gdy amplitudy pól
kontrolnych w obu etapach wypuszczania są równe, a fazy zerowe (φ1 = π4 , χ02 =
χ03 = χ13 = 0), otrzymuje się
0
K = exp(−iχ12 )Ψ0†
1 Ψ2 + h.c.

(4.44)

Po to, aby otrzymać wariancję operatora różnicy liczb fotonów dla pól wy†
puszczanych należy wyrazić operatory Ψ01 i Ψ0†
1 przez A1 i A1 oraz wykorzystać fakt, że α1 i α2 są wartościami własnymi odpowiednio operatorów A1 i A2 .
Wtedy wariancja K dla klasycznego pola drugiego z fazą γ ma postać
W (K) = |α2 |2 [cosh 2r1 − sinh 2r1 cos 2(χ12 + γ)].

(4.45)

Wpływ na detekcję światła w stanie ściśniętym zatrzymanego w pierwszym
kanale mają zarówno fazy klasycznego pola sygnałowego zatrzymanego w drugim
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kanale, jak i fazy pól kontrolnych. Zastosowania dodatkowego pola magnetycznego rozsuwającego poziomy atomowe wprowadza dodatkową fazę i jest równoważne zmianie faz wypuszczających pól kontrolnych.
Jeżeli drugie pole wchodzące jest traktowane kwantowo, to wariancja wyraża
się wzorem
1
W (K) = cos2 (2φ1 − 2φ0 )( sinh2 2r1 + |α2 |2 )
2
2
1
0
+ sin (2φ − 2φ )[|α2 |2 (cosh 2r1 − sinh 2r1 cos 2γ) + sinh2 r1 ].
(4.46)
Wariancję operatora różnicy liczby fotonów pól wyjściowych W (K) jako funkcję
kąta mieszającego φ1 i fazy γ w niesymetrycznej sytuacji, gdy Rij = √12 , przedstawia rysunek 4.19.

Rysunek 4.19: Wariancja W (K) jako funkcja kąta mieszającego i fazy pola kwantowego
γ = arg(α2 ) dla |α2 | = 20 oraz φ0 =

π
8,

χ02 = χ03 = χ13 = 0 (Raczyński i in. 2007a).

Analizując rysunek 4.19 i równanie (4.46), można zauważyć, że najgłębsze oscylacje wariancji operatora różnicy liczb fotonów w funkcji fazy γ spójnego pola
występują dla takiego stosunku amplitud kontrolnych pól wypuszczających, gdy
φ1 = 3π
8 . Różnica stosunków amplitud wypuszczających i zatrzymujących pól
kontrolnych wynosiła wtedy φ1 − φ0 = π4 . Dla danej wartości φ1 wykres przedstawia dwa okresy funkcji sinus, a amplituda oscylacji zależy od φ1 − φ0 . Dla
przypadku gdy φ1 = φ0 , dwa wejściowe kanały nie mieszają się, wtedy W (K) nie
oscyluje i jest sumą wariancji liczby fotonów w dwóch kanałach wejściowych.
Jeśli światło spójne jest traktowane klasycznie, to w (4.46) znika wyrażenie
sinh2 r1 i wtedy wariancja operatora różnicy liczby fotonów pól wyjściowych w
sytuacji niesymetrycznej wyraża się wzorem
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W (K) =

1
cos2 (2φ1 − 2φ0 )( sinh2 2r1 + |α2 |2 )
2
+ sin2 (2φ1 − 2φ0 )|α2 |2 (cosh 2r1 − sinh 2r1 cos 2γ).

(4.47)

Powyższe przykłady dowodzą, że ośrodek atomów o konﬁguracji trójnoga oświetlony dwoma polami kontrolnymi może być użyty jako układ do regulowania
i kontrolowanego modyﬁkowania statystycznych własności kwantowego światła
zatrzymywanego w tym układzie. Operacji tych dokonuje się poprzez sterowanie
zewnętrznymi parametrami charakteryzującymi zatrzymujące i wypuszczające
pola kontrolne lub poprzez zastosowanie dodatkowych oddziaływań w fazie zatrzymania.
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Rozdział 5

Nieliniowe oddziaływanie
dwóch wiązek próbnych
5.1

Propagacja dwóch pól sygnałowych w ośrodku
o konﬁguracji trójnoga ubranym falą biegnącą

Do tej pory w pracy badano zagadnienia związane z propagacją, zatrzymaniem i wypuszczaniem jednego tylko pola sygnałowego, gdy układ w konﬁguracji trójnoga ubierany był przez dwa silne pola kontrolne. W tym rozdziale
rozważane będą podobne zagadnienia w sytuacji gdy układ oświetlony jest dwoma
impulsami sygnałowymi oraz podjęty będzie temat nieliniowych przesunięć fazowych, towarzyszących zjawisku Kerra, które może występować przy takiej konﬁguracji pól. Omówione zostanie także zagadnienie jednoczesnego zatrzymywania dwóch impulsów w układzie oraz ich wypuszczania, gdy można je w sposób
kontrolowany zdudnić, stosując zewnętrzne pole magnetyczne. Zajęto się także
bramkami fazowymi, które mogą być realizowane w układzie atomowym w konﬁguracji trójnoga, zarówno wykorzystując techniki STIRAP-u, jak i światła zatrzymanego.
Przyjęto więc, że Ω1 i Ω3 to częstości Rabiego dwóch pól sygnałowych, które
sprzęgają stan wzbudzony a z dwoma stanami dolnymi b i d w ośrodku złożonym
z atomów o konﬁguracji trójnoga ubranym jednym polem kontrolnym o częstości Rabiego Ω2 , jak zaprezentowano na rysunku 5.1. Należy zwrócić uwagę,
że w porównaniu z rysunkiem 3.1 przyjęto poziom c jako najniżej położony, a pole
z częstością Rabiego Ω2 jest silnym polem kontrolnym.
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Rysunek 5.1: Schemat poziomów i sprzężeń w układzie w konﬁguracji trójnoga w sytuacji gdy pole Ω2 jest polem kontrolnym, a pola słabsze Ω1 i Ω3 traktowane będą jako
pola próbne.

W pracy Petrosyana i Malakyana (2004) rozważano sytuację, gdy taki ośrodek
znajdował się w polu magnetycznym o indukcji B, zorientowanym wzdłuż kierunku z propagacji impulsów sygnałowych. Pole magnetyczne, usuwając degeneracje,
spowodowało rozszczepienie na podpoziomy zeemanowskie b i d i rozsunięcie tych
stanów o ∆ = gF eBM
2m , gdzie M = ±1 są magnetycznymi liczbami kwantowymi
stanów b i d. Dzięki pompowaniu optycznemu układ atomowy był przygotowany
tak, że populacje stanów b i d zostały równo obsadzone i wyniosły 12 . Jeśli taki
układ ubrany polem kontrolnym, które umożliwia propagację pól sygnałowych,
oświetli się liniowo spolaryzowanym słabym polem próbnym rozchodzącym się
równolegle do kierunku pola magnetycznego, to dwie kołowo spolaryzowane składowe Ω1 i Ω3 pól próbnych sprzęgać będą przesunięte o ∆ poziomy b i d z poziomem
a. Ze względu na przesunięcia fazowe, jakich doznają spójności atomowe σ cb i σcd ,
dwie wiązki sygnałowe doznają przesunięć fazowych odpowiednio φ1 i φ2 = −φ1 .
Wypadkowe skręcenie polaryzacji wynosi φ = 12 (φ2 − φ1 ). Jeżeli zeemanowskie
przesunięcie ∆ jest małe w porównaniu z szerokością okna przezroczystości dla
obu pól sygnałowych, absorpcja pozostaje nieznaczna.
W pracy Petrosyana i Malaykana (2004) badano propagację dwóch impulsów
kwantowych ε1 (z, t) i ε3 (z, t) w obecności silniejszego pola kontrolnego. Rozwiązując perturbacyjnie równania ruchu dla operatorów przejść atomowych i pól sygnałowych w przybliżeniu adiabatycznym otrzymano pola sygnałowe następującej
postaci
(+)

ε1 (z, t) = ε1 (0, t − z/vg ) exp[−ς1 z + iφ1 (z, 0, t)]
+

 z
0









dz F1 (z ) exp[−ς1 (z − z ) + iφ1 (z, z , t)],
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(5.1)

(+)

ε3 (z, t) = ε3 (0, t − z/vg ) exp[−ς3 z + iφ3 (z, 0, t)]
+

 z
0









dz F3 (z ) exp[−ς3 (z − z ) + iφ3 (z, z , t)].

(5.2)

Pierwsze składniki po prawej stronie powyższych równań opisują tłumienie i zmianę fazy, jakich pola ε1,3 doznają, gdy propagują się przez ośrodek, drugie składniki
związane są z szumami F1 , F2 połączonymi z relaksacjami. Wielkości φ1,3 to przesunięcia fazowe zawierające człony proporcjonalne odpowiednio do natężeń pól 3
i 1. Jak wynika z równań (5.1) i (5.2), dwa pola oddziałują na siebie wzajemnie
poprzez ośrodek oraz ulegają osłabieniu ze względu na obecność szumu.
Po odrzuceniu wyrazów opisujących szumy, dla małej absorpcji, gdy momenty dipolowe dab = dad = d, dla odstrojeń niewyprowadzających poza okno
przezroczystości, gdy prędkości grupowe obu impulsów są zbliżone, skręcenie
płaszczyzny polaryzacji pola próbnego wynosi
1
∆
∆ ∆2 + δ22
∆ I(0) d2 gk2
z
+
z,
φ(z) = (φ1 − φ2 ) = z +
2
vg
vg |Ω2 |2
vg Ω22 h̄2
gdzie δ2 = ω2 −
κ2

(5.3)



Ea −Ec
+ ∆ , ∆ to przesunięcie zeemanowskie podpoziomu
h̄
]−1 , I(0) jest liczbą fotonów padających w każdej z dwóch

c, vg = [ 1c + c|Ω12 |2
wiązek próbnych
spolaryzowanych kołowo, a wcześniej zdeﬁniowany współczyn
ωh̄
nik gk = 20 V . Pierwszy dominujący człon równania (5.3) jest liniowy względem pola magnetycznego. Z punktu widzenia użycia tego układu jako magnetometru pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji pozwala na dokładne określenie indukcji stałego pola magnetycznego zastosowanego do rozszczepienia podpoziomów. Drugi człon równania (5.3) zawiera składnik proporcjonalny do trzeciej potęgi indukcji magnetycznej i umożliwia detekcję zmiennych pól magnetycznych, których częstość oscylacji jest mniejsza niż szerokość okna przezroczystości, zaś trzeci wyraz proporcjonalny do iloczynu indukcji B i natężenia sygnału
próbnego odpowiada za nieliniowe, kerrowskie oddziaływanie pól próbnych
ε1 i ε3 .
W warunkach wymuszonej przez pole kontrolne elektromagnetycznej przezroczystości słabe zazwyczaj oddziaływanie między dwiema wiązkami próbnymi
może zostać znacznie wzmocnione. Wiązki próbne, przechodząc przez układ,
powodują zmiany dyspersyjnych właściwości ośrodka dla siebie wzajemnie, przez
co wpływają na zmianę swoich faz. Mechanizm ten leży u podstaw optycznego
efektu Kerra. Jeśli wzajemne oddziaływania propagujących się impulsów zachodzą w wa-runkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości, to kwantowe efekty interferencyjne powodują znaczne wzmocnienie oddziaływań nieliniowych. W pracach Rocha i in. (1997) oraz Wanga i in. (2001) wskazano na
możliwość wystąpienia dużej nieliniowej zmiany fazy w układach typu Λ. Ottaviani i in. (2003) pokazali, że w układzie atomowym o konﬁguracji M , w warunkach EIT pojawia się duża wzajemna (tzw. krzyżowa) modulacja fazy. Możliwość
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osiągnięcia dużej nieliniowej zmiany fazy w układzie złożonym z atomów o konﬁguracji N + M była badana przez Wanga i in. (2006). Rebić i in. (2004) jako
pierwsi wskazali, że zmiany faz pól propagujących się przez układ w konﬁguracji
trójnoga pozwalają na wykorzystanie tego układu jako polaryzacyjnej bramki
fazowej.
Układ równań Blocha dla układu atom+pola w przybliżeniu fali wirującej
ma postać dość podobną do przedstawionej w rozdziale 3., ale dla przejrzystości
przeprowadzanych obliczeń wygodniej jest przedstawić te równania w postaci
iσ̇aa = −Ω1 σba − Ω2 σca − Ω3 σda + Ω∗1 σab + Ω∗2 σac +
+ Ω∗3 σad − iΓσaa

iσ̇bb = −Ω∗1 σab + Ω1 σba + iΓab σaa − iγbc σbb + iγbd σdd

iσ̇cc = −Ω∗2 σac + Ω2 σca + iΓac σaa + iγbc σbb + iγcd σdd

iσ̇dd = −Ω∗3 σad + Ω3 σda + iΓad σaa − i(γbd + γcd )σdd
iσ̇ba = ∆∗ba σba + Ω∗1 (σbb − σaa ) + Ω∗2 σbc + Ω∗3 σbd

iσ̇ca = ∆∗ca σca + Ω∗c (σcc − σaa ) + Ω∗1 σcb + Ω∗3 σcd
iσ̇da =
iσ̇bc =
iσ̇bd =
iσ̇cd =

∆∗da σda + Ω∗3 (σdd − σaa ) +
∆∗bc σbc − Ω∗1 σac + Ω2 σba
∆∗bd σbd − Ω∗1 σad + Ω3 σba
∆∗cd σcd − Ω∗2 σad + Ω3 σca ,

Ω∗2 σdc

+

(5.4)

Ω∗1 σdb

gdzie wprowadziliśmy dodatkowe oznaczenia ∆∗ba = −δ1 − iγab , ∆∗ca = −δ2 − iγac ,
∆∗da = −δ3 −iγad , ∆∗bc = −δ1 −δ2 −iγcb , ∆∗bd = −δ1 −δ3 −iγdb , ∆∗cd = δ3 −δ2 −iγcd .
W porównaniu z rozdziałem 3. uwzględniono relaksacje obsadzeń stanów dolnych, robiąc założenie typowe dla zimnych ośrodków, że przejścia spowodowane
zderzeniami mogą nastąpić tylko ze stanu wyższego do niższego. Uwzględniono
także relaksacje dla koherencji stanów dolnych, przyjmując stałe relaksacji takie,
jak dla obsadzeń.
Uściślając, w przypadku nieliniowym polaryzacja ośrodka w obrazie Fouriera
nie daje się zapisać jako iloczyn podatności, natężenia pola i stałej dielektrycznej
próżni. Przyjmowane powszechnie postępowanie, słuszne dla dostatecznie długich
impulsów i dla częstości nierezonansowych, polega na tym, że rozwiązuje się równania Blocha w sytuacji stacjonarnej, a odstrojenie pola traktuje się jako zmienną. Wyrażenia na podatność elektryczną dla obu rozchodzących się pól mają
więc postać
N |dba |2 σab
,
h̄0 Ω1
N |dda |2 σad
χ3 (δ3 ; δ1 , ε3 , ε1 ) =
h̄0 Ω3

χ1 (δ1 ; δ3 , ε1 , ε3 ) =
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(5.5)
(5.6)

gdzie N jest ilością atomów w jednostce objętości, pierwszy argument podatności – odstrojenie jest odpowiednikiem zmiennej fourierowskiej, a następne oznaczają parametry, od których podatność dodatkowo zależy. Koherencje σ ab i σad
są rozwiązaniami stacjonarnymi układu równań (5.4).
Stacjonarne rozwiązania równań Blocha znajdowane są w następujący sposób:
z ostatnich trzech równań układu (5.4) wyznacza się stacjonarne spójności atomowe
Ω2 σba + Ω∗1 σac
,
∆∗bc
Ω2 σda + Ω∗3 σac
σdc = −
,
∆∗dc
Ω3 σba + Ω∗1 σad
σbd = −
.
∆∗bd
σbc = −

Wstawia się te wyrażenia do równań (5−7) w układzie (5.4) i w sytuacji stacjonarnej, biorąc σ̇αβ = 0, otrzymuje się układ równań na niediagonalne elementy σba ,
σca i σda . Pole kontrolne jest silniejsze od pozostałych pól, co powoduje to, że
poziomy a i c nie są obsadzone i σaa = σcc = 0 (Rebić i in. 2004). Nie zakłada się
jednak równych lub prawie równych odstrojeń od rezonansu obu pól próbnych,
jak to zrobili autorzy tamtej pracy, a w związku z tym redystrybucja populacji
pomiędzy stanami a a c może być asymetryczna i w najogólniejszym przypadku
σbb = σdd . Eliminując σca , otrzymano następujące wyrażenia (Słowik i in. 2011a)


|Ωc |2 |Ωt |2 |Ω2 |2 |Ω1 |2
∆ba −
−
+
∆bc
∆bd
D∆2bc
+



2

σab +

Ω3 Ω1
|Ω2 |2 Ω1 Ω∗3
σda +
σad = −Ω1 σbb
∆bd
D∆bc ∆dc

|Ωc |2 |Ωp |2 |Ω2 |2 |Ω3 |2
∆da −
−
+
∆dc
∆db
D∆2dc
+





σad +

|Ω2 |2 Ω3 Ω∗1
Ω3 Ω1
σba +
σab = −Ω3 σdd
∆db
D∆bc ∆dc
2

|Ω3 |
σab
σad
1|
gdzie D = ∆∗ca + |Ω
∆bc + ∆dc . Wyznaczając z powyższych równań Ω1 i Ω3 ,
można je wstawić do formuł (5.5) i (5.6) na podatności χ1 i χ3 . Założenie, że
oba pola próbne są słabsze niż pole kontrolne | Ω1 |2 , | Ω3 |2 <<| Ω2 |2 , pozwala
na rozwinięcie obu podatności w szereg Taylora
(1)

(3)

(3)

χ1 ≈ χ1 + χ11 |Ω1 |2 + χ13 |Ω3 |2 ,
(1)

(3)

(3)

χ3 ≈ χ3 + χ33 |Ω3 |2 + χ31 |Ω1 |2
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(5.7)
(5.8)

gdzie
∆bc
N |dba |2 σbb
,
h̄0
∆ba ∆bc − |Ω2 |2

(5.9)

N |dba |2 σbb
|Ω2 |2
,
h̄0 ∆∗ca (∆ba ∆bc − |Ω2 |2 )2

(5.10)

(1)

χ1 (δ1 ) = −
(3)

χ11 (δ1 ) =



(3)

χ13 (δ1 ) = −


×
−

N |dba |2 ∆bc
1
×
h̄0
∆bd ∆ba ∆bc − |Ω2 |2
σbb ∆bc
σdd ∆cd
+
∗
2
∆ba ∆bc − |Ω2 |
−∆da ∆cd − |Ω2 |2



−

(5.11)

σdd
|Ω2 |2
.
∆∗ca (∆ba ∆bc − |Ω2 |2 )(∆da ∆dc − |Ω2 |2 )

Wyrażenia dla podatności χ3 otrzymuje się zamieniając indeksy 1 ←→ 3. Pierwsza z powyższych formuł określa liniową podatność, wyrażenie trzeciego rzędu
(3)
(3)
χ11 i χ33 ) związane są ze zmianą fazy w zjawisku Kerra (self-Kerr phase mo(3)
(3)
dulation), zaś χ13 i χ31 odpowiadają za modyﬁkacje fazy związane z krzyżowym
efektem Kerra, które w literaturze oznacza się często skrótem XPM (cross-phase
modulation). Korzystając z tego, że k2 = ωc2 i ω2 = ω1 + ∆ω1 , można napisać
równania propagacji dla obu pól próbnych w następującej postaci




δ1 ∆ω1
∂
ω1
i
Ω1 = − χ1 Ω1 ,
+
−
∂z
c
c
2c


δ3 ∆ω3
∂
ω3
+
−
i
Ω3 = − χ3 Ω3 .
∂z
c
c
2c

(5.12)
(5.13)

Zakładając, że pola próbne biegną w dodatnim kierunku osi z
Ω1 (z = 0, δ1 ) = Ω01 = const,

(5.14)

Ω3 (z = 0, δ3 ) = Ω03 = const,
gdzie Ω0i (i = 1, 3) opisują amplitudy padających wiązek, a L jest długością
próbki, to współczynniki transmisji dla obu wiązek określone są formułami


 Ω1 (L, δ1 ) 2

 ,
T1 (δ1 ) = 
Ω10 


 Ω3 (L, δ3 ) 2

 ,
T3 (δ3 ) = 

Ω

(5.15)

30

a fazy przepuszczonych pól opisują wyrażenia
ϕ+
1 (δ1 ) = arg(Ω1 (L, δ1 )),
ϕ+
3 (δ3 )

= arg(Ω3 (L, δ3 )).
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(5.16)

Przed przejściem do dyskusji wyników numerycznych należy rozważyć problem rozkładu populacji, który okazuje się ważny dla możliwości realizacji zjawiska
Kerra w układzie trójnoga. Dla zjawiska Kerra kluczowe jest nieliniowe oddziaływanie pól ε1 i ε3 , które w przypadku gdy te pola rozchodzą się przez układ atomowy w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości, zostaje
znacznie wzmocnione. Jak zauważono w pracy Wanga i in. (2006), jeżeli oba
pola są w rezonansie z odpowiednimi przejściami atomowymi, to nieliniowe człony
w rozwinięciach χ1,3 znikają. Warunkiem koniecznym dla istnienia wzajemnych
nieliniowych oddziaływań jest odstrojenie pól sygnałowych od rezonansu. Dzięki
temu silna wiązka kontrolna wytwarza podwójne okno przezroczystości dla obu
propagujących się jednocześnie pól, okna te mają zbliżoną szerokość, a absorpcja
jest ciągle nieznaczna. Jest to istotne dla dopasowania się prędkości grupowych
obu impulsów, bez czego niemożliwe byłoby ich wzajemne od-działywanie i wzajemna modulacja faz, na co zwrócono uwagę w pracach Wang i Kobayashi (2005)
oraz MacRae i in.(2008). W doświadczeniu wykonanym w zimnych atomach
rubidu autorzy ci wykazali również, że w tym układzie można kontrolować prędkości grupowe w obu oknach przezroczystości, a nawet możliwe jest niemal ich
zrównanie, co jest warunkiem dla znacznych nieliniowych oddziaływań obu pól.
W pracy Słowik i in. (2011a) wykazano, że odejście od warunków rezonansu wpływa na zmianę rozkładu populacji. Zmieniając odstrojenie δ1 pierwszego pola sygnałowego przy stałym odstrojeniu δ3 , wprowadzono asymetrię
w rozkładzie populacji σbb i σdd . Dodatkowo asymetria w rozkładzie populacji
między poziomami b i d może być spowodowana tym, że jeżeli energia stanu b
jest nawet nieznacznie mniejsza od energii stanu d (stan b jest położony niżej), to
w zimnym ośrodku przejścia d → b będą możliwe, a odwrotne już nie. W pracy
Rebića i in. (2004) autorzy skoncentrowali swoje rozważania tylko na przypadku równych lub prawie równych odstrojeń obu propagujących się wiązek.
W tym przypadku gdy δ1 ≈ δ2 , w sytuacji stacjonarnej, populacje poziomów
σbb = σdd = 12 , ale dla większego zakresu odstrojeń założenie to nie jest spełnione.
W Dodatku B metoda znajdowania stacjonarnych rozwiązań układu (5.4) została
przedstawiona szczegółowo.
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5.2

Wyniki numeryczne i dyskusja

Poniżej przedstawiono wyniki numeryczne ilustrujące krzyżową modulację
fazy w zjawisku Kerra; zbadano również, jak zależy ona od redystrybucji populacji. Zimne pary atomów 87 Rb stanowią przykład układu o konﬁguracji trójnoga,
w którym można uzyskać dużą krzyżową modulację fazy. Stany b and d odpowiadają podpoziomom zeemanowskim |5S 1 , F = 2, M = {−1, 1} >, stan c
2
|5S 1 , F = 1, M = 1 >, a stan górny a poziomowi |5P 3 , F = 1, M = 0 >. Każdy
2
2
z dwóch impulsów oddziałuje z ośrodkiem, gdy ma odpowiednią polaryzację: prawoskrętną dla pola ε1 , a lewoskrętną dla ε3 , a ich wzajemne oddziaływanie jest
źródłem krzyżowej modulacji fazy. Dla obliczeń numerycznych przyjęto takie
dane, których rzędy wielkości odpowiadają typowym parametrom charakterystycznym dla atomów rubidu.
Rysunek 5.2 przedstawia przesunięcie fazowe ϕ+
1 pola ε1 spowodowane polem
ε3 w funkcji odstrojenia pola 1 dla dwóch przypadków, gdy założono, jak w pracy
Rebića i in. (2004), rozkład σbb = σdd = 0.5 oraz uwzględniając redystrybucję
populacji.

Rysunek 5.2: Porównanie przesunięcia fazowego ϕ+
1 (δ1 ) wywołanego polem 3 jako
funkcja odstrojenia δ1 ; σbb = σdd = 0.5, w obecności pola ε3 – linia czerwona ciągła,
pole 3 nieobecne – linia zielona przerywana; dla rozkładu populacji danego równaniami
(B.2), w obecności pola 3 – linia niebieska przerywana, pole 3 nieobecne – linia ﬁoletowa
kropkowana. Częstość Rabiego pola kontrolnego Ω2 = 2 MHz, Ω1 = Ω3 = 0.67 MHz,
Γab,ac,ad = 0.81 MHz, γbc,dc,bd = 8.1 × 10−4 MHz, Γ = 1.44 MHz, δ2 = 6.67 MHz,
δ3 = 1.003 × δ2 MHz, długość próbki L = 1.5 mm, dba = dda = 8 × 10−30 C. m, N = 1.3
×1013 cm−3 .

90

Należy zwrócić uwagę, że wyniki obu metod pokrywają się tylko w trzech obszarach: gdy obliczony rozkład populacji wynosi σbb ≈ σdd ≈ 0.5, σaa = σcc ≈ 0
oraz w okolicach rezonansu. Przesunięcie fazowe indukowane polem ε 3 w sytuacji gdy rozkład populacji był obliczony według (B.2), jest większe dla pewnych
zakresów częstości. Na rysunku 5.3 przedstawiono rozkład populacji w funkcji
odstrojenia δ1 pierwszego pola próbnego w wąskim zakresie częstości. Rysunek
5.4 przedstawia tę samą zależność dla szerokiego zakresu częstości. Należy zauważyć, że populacje σbb oraz σdd różną się od 12 . Ich wartości zmieniają się
znacznie w oknie przezroczystości, a wartość maksymalna σdd jest bliska jedności, co ma miejsce, gdy częstość pola 1 odpowiada przerwie pomiędzy
Ea a energią jednego z dwóch niższych stanów ubranych przez Ω2 lub Ω3 . Populacje σaa oraz σcc są zaniedbywalnie małe, co jest zgodne z przyjętym założeniem.
Widać, że założenie o równości populacji jest słuszne dla takich odstrojeń, przy
których zmiany fazy były sobie równe. Wyniki nie są wiarygodne dla przypadku
δ1 ≈ δ2 ≈ δ3 , ponieważ w tym punkcie metoda numeryczna powodowała niestabilność programu i populacje nie były dodatnio określone, co obrazują ostre piki
na wykresie.

Rysunek 5.3: Rozkład populacji dla danych z rysunku 5.2; σbb – linia czerwona ciagła,
σdd – linia zielona przerywnana, σaa – linia niebieska przerywana, σcc – linia ﬁoletowa
kropkowana (wg Słowik i in. 2011b).

W przeprowadzonym niedawno eksperymentach kilka grup zbadało krzyżowy
efekt Kerra w ośrodku atomowym o konﬁguracji trójnoga w zimnych atomach
87 Rb w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości (Han i in.
2008, Li C.T. i in. 2008, Yang i in. 2009). W warunkach zbliżonych do rezonansu udało się osiągnąć dobre dopasowanie prędkości grupowych obu impulsów
propagujących się w dwóch oknach przezroczystości, co umożliwiało obserwację
modulacji faz.
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Rysunek 5.4: Rozkład populacji w szerokim zakresie częstości; oznaczenia takie same,
jak na rysunku 5.3 (wg Słowik i in. 2011b).

Autorzy mierzyli nieliniowe przesunięcie fazowe obu pól sygnałowych dla
różnych natężeń obu pól i stwierdzili, że modulacja fazy w krzyżowym zjawisku
Kerra realizowana w warunkach EIT jest 1000 razy mocniejsza, niż w innego
rodzaju doświadczeniach. Dużą modulację faz otrzymuje się dla małych natężeń
pól, a efekt wzrasta wraz z odstrojeniem pól od rezonansu, dlatego uwzględnienie
rzeczywistego rozkładu populacji ma kluczowe znaczenie.
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5.3

Gradientowe echo fotonowe, zatrzymywanie
i zdudnianie dwóch sygnałów

W końcowej części tego rozdziału omówiona zostanie jeszcze pewna klasa
zjawisk, w której ośrodek złożony z atomów o konﬁguracji trójnoga oświetla się
jednocześnie dwoma polami sygnałowymi, ale tym razem przedmiotem zainteresowania nie są efekty związane z ich wzajemnym nieliniowym oddziaływaniem.
Otóż taki ośrodek można wykorzystać do zatrzymania sekwencji impulsów i, po
przeprowadzeniu pewnych operacji na spójnościach atomowych, wypuszczać je
w dowolnej kolejności.
Wykorzystuje się do tego możliwości, jakie do sterowania pamięcią kwantową
daje gradientowe echo fotonowe GEM (Gradient Echo Memory), którego mechanizm opisała i zastosowała, przeprowadzając doświadczenia w układzie Λ, grupa
australijskich ﬁzyków z uniwestyetu w Canberrze (Hètet i in. 2008, Hosseini i in.
2009). Umieścili oni uprzednio oświetloną polem kontrolnym próbkę atomów
w polu magnetycznym o indukcji B, której wartość, zmieniając się liniowo z z,
powodowała, że szerokość zeemanowskiego przesunięcia podpoziomów zmieniała
się liniowo w głąb próbki. Ze względu na występujący w układzie gradient odstrojeń pole próbne wnikało do próbki, a jego różne składowe fourierowskie były magazynowane wzdłuż osi z w różnych częsciach próbki. Po pewnym czasie τ odwrócono kierunek pola magnetycznego, przez co przesunięcie zeemanowskie zmieniło
znak na przeciwny, a to z kolei skutkowało odwróceniem kierunku ewolucji faz
spójności atomowych. Po czasie 2τ , gdy wszystkie spójności ponownie uzyskały
zgodną fazę, emitowane było echo fotonowe, więc uwalniany zostawał uprzednio zatrzymany impuls. Technika GEM, umożliwiająca zatrzymanie i późniejsze
uwolnienie impulsów, znacznie różni się od EIT, dotychczas wykorzystywanej
w realizacji procesów zatrzymywania i uwalniania światła. Po pierwsze, w GEM
nie trzeba wyłączać pola kontrolnego w fazie zatrzymywania, choć w praktyce
robi się to często ze względu na eliminację emisji spontanicznej ze stanu wzbudzonego (Hosseini i in. 2009). Taki rodzaj GEM umożliwia uwięzienie w ośrodku
sekwencji impulsów o różnym kształcie i uwolnienie ich w sekwencji będącej kopią
impulsów wchodzących, lecz odwróconej w czasie kolejności, co określa się jako
pamięć typu FILO (First-In-Last-Out). Warto nadmienić, że efektywność osiągana dla procesów zatrzymywania impulsu w układach o konﬁguracji lambda na
czas rzędu kilkudziesięciu µs dla głębokości z rzędu 0.75 głębokości optycznej
waha się w przedziale 80-99% (Hètet i in. 2008).
Zastosowanie gradientowego echa fotonowego przy jednoczesnym wykorzystaniu elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości do zatrzymywania i wypuszczania światła umożliwia uzyskanie pamięci typu FIFO (First-In-First-Out).
W tym przypadku w fazie zatrzymania, w nieobecności pola kontrolnego, wykonuje się dodatkową zmianę kierunku pola magnetycznego, co powoduje jeszcze jedno
odwrócenie kierunku ewolucji koherencji atomowych w czasie. Dopiero kolejne
przełączenie pola magnetycznego w obecności pola kontrolnego powoduje wy93

puszczenie zmagazynowanych w układzie impulsów w pierwotnej sekwencji czasowej. Interesujące rozważania dotyczące zatrzymywania w układzie atomowym
dwóch impulsów przeprowadzili Carreño i Antón (2010, 2011), którzy uogólnili
prace Hèteta i in. (2008) oraz Hosseiniego i in. (2009). Wykorzystali oni technikę GEM dla zatrzymania i wypuszczenia dwóch impulsów w ośrodku złożonym
z atomów w konﬁguracji trójnoga. Dwa niezależne impulsy o ortogonalnych polaryzacjach kołowych docierały do ośrodka rozseparowane w czasie. Częstości
przejścia między dwoma poziomami a-b oraz a-d zmieniały się liniowo wzdłuż
osi z
z
∆ba,da = ∆ca ± ∆ .
2
Rozdzielenie czasowe miało dwie ważne konsekwencje: po pierwsze, każde z zatrzymywanych pól sygnałowych generowało tylko jeden rodzaj spójności, a po
drugie, układ mógł działać jak pamięć z dwoma niezależnymi kanałami. Zmiana kierunku liniowo rosnącego pola magnetycznego pozwalała na wytworzenie
pamięci typu FILO, odwracającej w fazie wypuszczania kolejność zatrzymywanych
impulsów. Jeśli podczas fazy zatrzymania impulsów w układzie o konﬁguracji
trójnoga kierunek pola magnetycznego był zmieniany dwa razy, układ działał
jako pamięć typu FIFO, a więc sekwencja zatrzymanych impulsów była uwalniana w takiej samej kolejności, w jakiej ją zatrzymywano w układzie.
Bardzo interesujące wyniki doświadczalnie uzyskano w pracy Karpy i in.
(2008), w której opisano doświadczenie polegające na zatrzymaniu dwóch impulsów w układzie o konﬁguracji trójnoga zrealizowanym na przejściu (5S 1 , F =
2
2) → (5P 1 , F = 1) atomów rubidu. Umieszczenie 50-milimetrowej próbki
2
w polu magnetycznym o indukcji 150 mG, prostopadłym do kierunku propagacji współliniowych pól sygnałowych i do kierunku rozchodzenia się ubierającego
pola kontrolnego, powodowało rozsunięcie poziomów. Wyłączenie pola kontrolnego w czasie oświetlania układu dwoma impulsami próbnymi spowodowało ich
odwzorowanie we wzbudzenia atomowe, a tym samym w próbce zostały zapisane
informacje o ich fazach i amplitudach. Po czasie 10 µs, włączając pole kontrolne,
wypuszczono oba impulsy. Obserwowano periodyczne modulowany sygnał, co
było wynikiem interferencji dwóch uwalnianych impulsów, które w fazie zatrzymania w postaci spójności atomowych, dzięki działaniu pola magnetycznego,
uzyskały różne fazy.
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Rozdział 6

Operacje logiczne na świetle
zatrzymanym
6.1

Wprowadzenie

Intensywnie rozwijająca się informatyka kwantowa motywuje do poszukiwania
nowych elementów logicznych służących do przetwarzania informacji. Kwantowe
konwertowanie tej informacji jest jakościowo odmienne od tego, w jaki sposób
jest przetwarzana klasycznie, a motywem badań i dążeń do opanowania jej kwantowego przetwarzania są wyzwania, jakie stoją przed współczesną technologią
obliczeniową. Jeden bit informacji jest zapamiętywany w układach ﬁzycznych,
z których zbudowane są obecne komputery, przez około 103 atomów, a szacuje się,
że około roku 2020 jeden bit będzie reprezentowany przez jeden atom. Już obecnie na jedną bramkę potrzeba mniej niż 1000 elektronów. Według empirycznego
prawa Moore’a, sformułowanego na podstawie danych dotyczących rozwoju technologii, liczba tranzystorów w jednym układzie scalonym rośnie wykładniczo
z upływem czasu. Wskazuje ono również na to, że ok. roku 2017 na jeden
tranzystor będzie przypadał mniej niż jeden elektron, który zlokalizowany będzie
w tak małym obszarze, iż będzie musiał być traktowany w sposób kwantowy, jako
pojedyncza, zlokalizowana cząstka kwantowa, a nie jak klasyczna naładowana
kula. Zarówno to, jak i szybko rozwijająca się kryptograﬁa oraz telekomunikacja
kwantowa, powodują, że poszukuje się możliwości skonstruowania komputerów
kwantowych, których potencjalne możliwości obliczeniowe są nieporównywalnie
większe niż klasycznych. Obrazowym porównaniem ich możliwości jest przykład
faktoryzacji liczby 400-cyfrowej - za pomocą dostępnych obecnie komputerów korzystających z najszybszego algorytmów klasycznych wymagałałoby ok. 10 10 lat.
Deutsch w 1985 roku udowodnił, że w mechanice kwantowej stopień złożoności
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pewnych zagadnień obliczeniowych zmienia się w sposób zasadniczy (Deutsch
1985); a faktoryzacja ta zajęłaby mniej niż 3 lata, gdyby zastosować kwantowy
algorytm Shora.
W informatyce kwantowej stany własne, którymi mogą być np. stany podstawowy i wzbudzony układu dwupoziomowego czy też wzajemnie ortogonalne stany
polaryzacyjne jednego fotonu, oznacza się zwykle |0 i |1. Kwantowe jednostki
informacji, czyli kubity, to stany |0 i |1 oraz stany ich superpozycji. Kubity zawierają znacznie więcej informacji niż klasyczne bity, a operacje na nich umożliwiają wykonywanie obliczeń równolegle. Układy wielokubitowe można traktować
jako rejestry kwantowe, na których można wykonywać kwantowe operacje logiczne (ewolucje unitarne) lub pomiary. Do wykonania jakichkolwiek obliczeń
konieczne są, podobnie jak w przypadku komputera klasycznego, bramki logiczne,
za pomocą których kubity poddawane są transformacjom. Interferencja kwantowa pozwala uzyskać operacje logiczne niedostępne w informatyce klasycznej.
Różnica między klasycznymi bramkami logicznymi, a kwantowymi jest następująca: otóż bramki kwantowe są zawsze odwracalne, co oznacza że stan wyjściowy
zależy w jednoznaczny sposób od stanu wejściowego ze względu na unitarność
wykonywanych operacji. Nie zawsze jest to spełnione w przypadku dwubitowych
bramek klasycznych, natomiast klasyczne bramki jednobitowe są odwracalne.
Bramki wielokubitowe konstruuje się z bramek jedno- i dwukubitowych, a ich zastosownanie umożliwiłoby ewentualne skonstruuowanie komputera kwantowego.
O ich wydajności decyduje liczba kubitów, a dodanie każdego kolejnego skutkuje
dwukrotnym przyspieszeniem obliczeń. Obrazową ilustracją możliwości kwantowych komputerów jest stwierdzenie, że możliwości najlepszego obecnie komputera klasycznego odpowiadają kilkudziesięciu kubitom.
Bramki kwantowe to operacje przekształcające stany kwantowe – zmieniają
one stan pojedynczego kubitu i są reprezentowane przez macierze unitarne. W interpretacji geometrycznej kubitowi odpowiada wektor na sferze Blocha, a każda
transformacja jest obrotem na sferze Blocha. Deutsch (1989) wykazał, że dowolną
sieć kwantową (quantum network ) można skonstruować z trzykubitowej bramki
kwantowej i z dowolnej jednokubitowej bramki obrotu. Takie bramki tworzą
uniwersalny zestaw do obliczeń kwantowych. Później udowodniono (Barenco
i in. 1995), że z jednokubitowej bramki fazowej (S), jednokubitowej bramki
Hadamarda (H), która wytwarza stan superpozycji stanów bazowych |0 i |1,
oraz dwukubitowej bramki sterowanej zmiany fazy (CS) lub zamiennie bramki
sterowanego zaprzeczenia CNOT, można zbudować układ wykonujący dowolny algorytm kwantowy. Zaproponowano wiele schematów bramek kwantowych wykorzystujących układy znane w optyce kwantowej – atomy we wnęce rezonansowej
(np. Sleator i Weinfurter 1995, Domokos i in. 1995, Koshito i in. 2010), jony
w pułapkach (Cirac i Zoller 1995, 2004) oraz spolaryzowane fotony (O’Breien
i in. 2003). Fotony są niezwykle trwałymi i wygodnymi nośnikami informacji, ale przetwarzanie informacji przez nie niesionej wymaga ośrodka atomowego,
z którym mogą one efektywnie oddziaływać.
Kis i Renzoni (2002) jako pierwsi zaproponowali użycie układu atomowego
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w konﬁguracji trójnoga oddziałującego z trzema wiązkami laserowymi do przeprowadzenia operacji obrotu pojedynczego kubitu, wykorzystując technikę STIRAP-u, a parametry charakteryzujące amplitudy i fazy pól sygnałowych wyznaczały
oś obrotu. Niezmiernie ciekawy sposób wykonania bramek został zaprezentowany
przez grupę duńską. Møller i in. (2007) wykazali teoretycznie, że można wytworzyć uniwersalny zestaw bramek, których działanie jest oparte na adiabatycznej ewolucji układu w konﬁguracji trójnoga, która zachodzi podczas procedury
STIRAP-u, co prowadzi do powstania geometrycznej fazy Berry’ego. Zgodnie
z twierdzeniem Berry’ego, jeżeli układ początkowo znajdował się w stanie własnym hamiltonianu, który zmienia się adiabatycznie w czasie, to układ ten pozostanie w tym stanie, lecz zyska dodatkową fazę geometryczną. Obliczenia kwantowe opierające się na fazach geometrycznych noszą nazwę kwantowych obliczeń
holonomicznych (Zianardi i in. 1999) i wydają są obiecującym narzędziem do
zastosowań w holonomicznych algorytmach obliczeniowych (Le Bellac 2011). We
wzmiankowanej pracy Møllera i in.(2007) kubit stanowiła superpozycja stanów
dolnych β|b + δ|d. Transfer populacji między dolnymi stanami |b i |c lub
|d i |c dokonywany był dwiema sekwencjami impulsów. W chwili początkowej
ta ośrodek oddziaływał rezonansowo z impulsem Ω2 , a w trakcie jego działania
po chwili ∆t włączano impuls Ω1 , który kończył się w chwili tb . Następnie po
czasie ∆T sekwencja impulsów była powtarzana w zmienionej kolejności i populacja była przenoszona z powrotem do stanu wyjściowego |b. Faza γ powstająca
przy przenoszeniu populacji między stanami |b i |c w układzie o konﬁguracji
trójnoga powodowała, że pierwszy składnik stanu kubita zmieniał się o czynnik
fazowy i przybierał postać eiγ1 β|b. W podobny sposób, dwiema innymi sekwencjami impulsów Ω2 i Ω3 można zmieniać drugi składnik eiγ2 δ|d kubita. Jeśli
przez |D(t) oznacza się stan ciemny układu
|D(t) = cos θ(t)|b − sin θ(t)eiϕ(t) |c,

(6.1)

gdzie
sin2 θ(t) =

|Ω1 (t)|2
,
|Ω1 (t)|2 + |Ω2 (t)|2

cos2 θ(t) =

|Ω2 (t)|2
,
|Ω1 (t)|2 + |Ω2 (t)|2

Ω2 jest rzeczywiste, a ϕ(t) to faza pola Ω1 , to początkowo, gdy t −→ −∞,
cos θ −→ 1, |D(−∞) = |b. Obliczając
−D|Ḋ = −i sin2 θ(t)ϕ̇,

(6.2)

uzyskuje się czynnik fazowy w postaci
exp(iγ) = exp(−i

 ϕ(tf )
ϕ(ti )

sin2 θdϕ).

W sytuacji gdy częstości Rabiego wszystkich impulsów były takie same i wynosiły
Ω, fazę Berry’ego γ określa formuła
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γ=−
−

 ϕ(tb )
ϕ(ta )

Ω2 (t)
dϕ −
Ω2 (t) + Ω2 (t + ∆t)

 ϕ(tb +∆T )
ϕ(ta +∆T )

 ϕ(ta +∆T )
ϕ(tb )

1dϕ

Ω2 (t + ∆t − ∆T )
dϕ.
Ω2 (t + ∆T ) + Ω2 (t + ∆t − ∆T )

(6.3)

W przypadku gdy faza pola Ω1 zmienia się monotonicznie, geometryczną fazę
Berry’ego można przedstawić w postaci
γ = ϕ(ta ) − ϕ(ta + ∆T ).
Zależy ona od faz, kształtów i wzajemnego przesunięcia czasowego zastosowanych
impulsów oraz od stosunków amplitud pól użytych do odwracania obsadzeń.
Parametry te można kontrolować we współczesnych laboratoriach z dużą dokładnością, co zapewnia efektywność przeprowadzanych transformacji. Dzięki opisanym wyżej procesom można realizować bramkę Hadamarda. Do wytworzenia
bramki dwukubitowej potrzebne jest dodatkowe oddziaływanie pomiędzy dwoma
kubitami zakodowanymi w dwóch atomach umieszczonych w pułapce. Oddziaływanie to odbywało się, gdy oba atomy znajdowały się w stanie |c i autorzy
proponowali, by było to długozasięgowe oddziaływanie typu dipol-dipol atomów
w stanach rydbergowskich. Niestety, praca nie zawiera dalszych szczegółów.
Ważną klasę zastosowań fotonów do przenoszenia i przetwarzania informacji
stanowią procesy ﬁzyczne wykorzystujące zjawisko elektromagnetycznej wymuszonej przezroczystości (Harris 1997, Marangos 1998, Fleischhauer i in. 2005).
Możliwe jest zbudowanie dwukubitowej bramki SWAP opartej na oddziaływaniu
dwóch fotonów z optycznie ubranym ośrodkiem atomowym w konﬁguracji podwójnej lambdy, co wykazał Yavuz (2005) oraz konstrukcja bramki sterowanej
zmiany fazy wykorzystującej jej modulację w krzyżowym zjawisku Kerra w układzie o konﬁguracji M (Ottaviani i in. 2003), jak i trójnoga (Rebić i in. 2004)
z wykorzystaniem zjawiska elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości.
Umożliwia to uzyskanie dużych nieliniowych podatności i zostało omówione w poprzednim rozdziale. W√pracy Koshita i in. (2010) wykazano, że możliwe jest zbudowanie bramki typu SW AP wykorzystującej układ atomowy w konﬁguracji
Λ umieszczony we wnęce oddziałujący z pojedynczymi fotonami.
W tym rozdziale opisano, opierając się na pracy Słowik i in. (2012), jak
w układzie atomowym w konﬁguracji trójnoga można skonstruować jedno- i dwukubitowe logiczne bramki kwantowe pracujące na świetle zatrzymanym.
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6.2

Jednokubitowe bramki logiczne realizowane
w ośrodku atomowym w konﬁguracji trójnoga

W badanym układzie kubit utworzony będzie ze stanów pojedynczego fotonu
o lewo- i prawoskrętnej polaryzacji. Polaryzacja fotonów określona jest przez
wektor
ϕ
ϑ
ϑ ϕ
(6.4)
e = ex cos e−i 2 + ey sin ei 2 .
2
2
Stan pojedynczego kubitu można przedstawić jako punkt na sferze Blocha, a zmiany stanu polaryzacji fotonu odpowiadają obrotom na sferze Blocha wokół osi X,
Y i Z (X = sin ϑ cos ϕ, Y = sin ϑ sin ϕ, Z = cos ϑ).
Rozważany układ atomowy w konﬁguracji zmodyﬁkowanego trójnoga składa
się z trzech dolnych stanów o długim czasie życia, stanu górnego z jeszcze dodatkowym stanem górnym, jak pokazano na rysunku 6.1.

Rysunek 6.1:

Schemat poziomów i sprzężeń w układzie w konﬁguracji trójnoga (a),

dodatkowe sprzężenia wykorzystywane w fazie zatrzymania (b).

Jak poprzednio opisano, układ taki można zrealizować w zimnych atomach rubidu
87 Rb z trzema poziomami dolnymi b, c i d, które są podpoziomami zeemanowskimi
stanu |5S 1 , F = 1 o liczbach magnetycznych odpowiednio M = −1, 0, +1, górny
2
poziom a odpowiada stanowi |5P 3 , F = 0, a |5P 3 , F = 1, M = 0 stanowi
2

2

dodatkowy poziom f . Silne klasyczne pole ε2 (t)ei(k2 x−ω2 t) + c.c., skierowane
wzdłuż osi x i spolaryzowane w kierunku z sprzęga stany |a > i |c >, powodując
przezroczystość ośrodka dla fotonu próbnego, który biegnie wzdłuż osi z. Prawo99

i lewoskrętne składowe polaryzacji sprzęgają odpowiednio stany |a z |b i |d,
i(k1 z−ω1 t) + h.c. Pakiet falowy dany jest
a pole próbne jest dane przez ε+
1 (z, t)e
jako
 h̄ωm
i(k1 z−ω1 t)
=
ε+
a1m ei(km z−ωm t) ,
1 (z, t)e
ε
V
0
m
ωm jest częstością m-tego modu pola kwantowego, a1m jest operatorem anihilacji m-tego modu prawoskrętnej polaryzacji, ω1 jest centralną częstością pola,
k1 to odpowiadająca jej liczba falowa. Pozostałe oznaczenia objaśnione zostały
już w rozdziale 4. Dla pola 3 spolaryzowanego lewoskrętnie indeks 1 należy zastąpić przez 3, przy czym ω3 = ω1 i k3 = k1 . Wzbudzenia ośrodka opisane są
operatorami przejść
σba (z, t) = |b >< a| exp (i(ω1 t − k1 z)),

(6.5)

σda (z, t) = |d >< a| exp (i(ω3 t − k3 x)),

(6.6)

σbc (z, t) = |b >< c| exp (i(ω1 t − k1 z) − i(ω2 t − k2 x)),

(6.7)

σdc (z, t) = |d >< c| exp (i(ω3 t − k3 z) − i(ω2 t − k2 x)),

(6.8)

które są wolnozmiennymi operatorami z i t. Dla rozważanego zagadnienia hamiltonian oddziaływania w przybliżeniu fali wirującej ma postać (Słowik i in. 2012)
H=−

Na
L

 L
0

dz(ε1 dab σab + ε2 dac σab + ε3 dad σad ) + h.c.

(6.9)

Postać hamiltonianu jest prawie identyczna jak w rozdziale 4., z tą różnicą, że dwa
pola 1 i 3 są skwantowane. Jeśli wszystkie pola są w rezonansie z odpowiednimi
przejściami atomowymi, w pierwszym rzędzie rachunku zaburzeń względem pól
próbnych, gdy pominie się dyssypację, przy założeniu, że początkowo w układzie
stany b i d były równo obsadzone (σbb = σdd = 12 ), a σaa , σcc , σac ≈ 0, równania
ewolucji operatorów ośrodka, gdy pole kontrolne Ω2 jest rzeczywiste, będą miały
następującą formę
1
ih̄σ̇ba = − Ω1 − Ω2 σbc − Ω3 σbd ,
2
1
ih̄σ̇da = − Ω3 − Ω2 σdc − Ω1 σdb ,
2
ih̄σ̇bc = −Ω2 σba ,

(6.10)
(6.11)
(6.12)

ih̄σ̇dc = −Ω2 σda ,

(6.13)

Równania propagacji dla częstości Rabiego dwóch skwantowanych pól 1 i 3 w przybliżeniu adiabatycznym, gdy σ̇ba = σ̇da = 0, mają postać




∂
1 ∂ 1
∂
Ω1 = iκ21 σab = −κ21
+c
∂t
∂z
Ω2 ∂t Ω2
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1
Ω1 + σbd Ω3 ,
2

(6.14)





∂
1 ∂ 1
∂
Ω3 = iκ23 σad = −κ23
+c
∂t
∂z
Ω2 ∂t Ω2





1
Ω3 + σdb Ω1 .
2

(6.15)

Należy zwrócić uwagę, że równania propagacji nie są sprzężone tylko wtedy, gdy
układ jest tak przygotowany, że σbd = 0 i taka właśnie sytuacja będzie rozważana.
W takim przypadku każdy z modów polaryzacji jest niezależny, a jak zostanie
pokazane w tym protokole, niezerowe wzbudzenie σbd nigdy nie jest wytwarzane
w pierwszym rzędzie rachunku zaburzeń względem pól próbnych, ze względu na
równy rozkład populacji stanów |b > i |d >. Protokół ten składa się z trzech
etapów:
1) zatrzymania fotonu w ośrodku w formie wzbudzenia atomowego,
2) dokonania manipulacji polegającej na przeniesienia wzbudzenia i/lub transformacji fazy,
3) wypuszczenia fotonu.
Jak wcześniej wspomniano, proces zatrzymywania i wypuszczania fotonu może
być opisany w języku polarytonów stanów ciemnych, które są quasi-cząstkami
składającymi się z części elektromagnetycznej i atomowej, opisywanej w tym
przypadku operatorami wzbudzenia ośrodka

Ψ1 =


√
Na 
Ω
cos
θ
+
2κσ
sin
θ
,
1
bc
κ2 L

(6.16)

Ψ3 =


√
Na 
Ω
cos
θ
+
2κσ
sin
θ
,
3
dc
κ2 L

(6.17)

κ
gdzie κ = κ1 = κ3 , a tan θ = √2Ω
. Równania propagacji dla polarytonów otrzy2
muje się z równań (6.10 - 6.15) i mają one postać





∂
∂
Ψ1,3 (z, t) = 0,
+ c cos2 θ(t)
∂t
∂z

a ich rozwiązania są dane formułami
Ψ1,3 (z, t) = Ψ1,3 (z −

 t
0

c cos2 θ(τ )dτ, 0).

Już w rozdziale 4. opisano operację zatrzymania w układzie i wypuszczania
z niego pojedynczego fotonu, ale w tym przypadku foton jest w stanie będącym
superpozycją stanów o różnych polaryzacjach. Początkowo, gdy pole kontrolne
jest włączone, foton przechodzi przez ośrodek, a wtedy kąt mieszający θ jest
mały i oba polarytony składają się prawie tylko z części elektromagnetycznej.
Gdy adiabatycznie zostaną włączone pola kontrolne, kąt θ → π2 i oba polarytony
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zmieniają postać na czysto atomową, opisaną operatorami wzbudzeń. Polaryton Ψ1 (Ψ3 ) opisuje zatrzymanie w ośrodku fotonu próbnego o prawoskrętnej
(lewoskrętnej) polaryzacji i powstanie wzbudzenia atomowego opisanego za pomocą σbc lub σdc .
Kolejny etap tego protokołu polega na dokonaniu manipulacji polaryzacją
fotonu. Po to, aby zmienić polaryzację wypuszczanego fotonu w pośredni, ale
kontrolowalny sposób, należy odpowiednio oddziaływać na ośrodek w trakcie zatrzymania w nim fotonu w postaci wzbudzenia atomowego. Tak się stanie, gdy zastosowane będzie dwufotonowe sprzężenie pomiędzy stanami |b > a |d > poprzez
pośredni stan |f >, którego magnetyczna liczba kwantowa M = 0 (rysunek 6.1b).
Takie oddziaływanie V ma postać
V = W |bd| + W ∗ |db|,
a sprzężenie drugiego rzędu opisuje formuła
W ≡ |W |eiχph =

< b|U+ |f >< f |U− |d >
.
Eb + h̄ωU1 − Ef

(6.18)

U1 i U3 są nierezonansowymi oddziaływaniami laserowymi, o częstościach ωU1,3
i o prawo- i lewoskrętnej polaryzacji sprzęgającymi stany |b > i |d > ze stanem
pośrednim |f >. Dobierając częstości ωU1,3 tych oddziaływań tak, by zachodził
dwufotonowy rezonans ramanowski na przejściu b-f -d, trzeba uwzględnić przesunięcia poziomów b i d związane z dynamicznym efektem Starka. Oddziaływanie
V powoduje ewolucję operatorów przejść σij zgodnie z równaniem
ih̄σ̇ij = [σij , V ].
−i

i

Jego rozwiązania σij (τ ) = e h̄ V τ σij (τ = 0)e h̄ V τ dla zatrzymanego fotonu o polaryzacji prawoskrętnej można napisać w postaci macierzy


σbb cos2 β2 + σdd sin2 β2
σbc cos β2

β
σ(τ ) = 
σcc
σcb cos 2
ie−iχph sin β2 cos β2 − ∆σ ie−iχph σbc sin β2



ieiχph sin β2 cos β2 ∆σ

−ieiχph σcb sin β2
,
σbb sin2 β2 + σdd cos2 β2
(6.19)

zaś dla fotonu o polaryzacji lewoskrętnej


σdd sin2 β2 + σbb cos2 β2 ieiχph σdc sin β2

σ(τ ) = 
−ie−iχph σcd sin β2
σcc
β
β
−iχ
ph
−ie
sin 2 cos 2 ∆σ
σdc cos β2
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−ieiχph sin β2 cos β2 ∆σ

σcd cos β2
,
β
2 β
2
σdd cos 2 + σbb sin 2
(6.20)

gdzie ∆σ = σdd − σbb oznacza różnicę populacji, a β = 2 |Wh̄|τ . Czas trwania
od-działywania W wynosi τ , a operatory σij po prawej stronie wzorów (6.19),
(6.20) odpowiadają chwili τ = 0. W tej sytuacji, gdy σbb = σdd = 12 i σcc =
0, populacje w pierwszym rzędzie przybliżenia perturbacyjnego nie zmieniają
się, więc nie powstaje też różne od zera wzbudzenie σbd i, jak widać z równań
propagacji (6.14) i (6.15), oba pola próbne pozostają niesprzężone. Z równań
(6.19) i (6.20) wynika, że jeśli foton o prawoskrętnej (lewoskrętnej) polaryzacji
został zatrzymany w ośrodku, wzbudzenie σbc (σdc ) jest modyﬁkowane i σdc (σbc ),
które początkowo były zerowe, zostaną zmienione w następujący sposób
σbc
σdc = 0

→

σbc cos β2
ie−iχph σbc sin β2

σbc = 0
σdc

→

ieiχph σdc sin β2
σdc cos β2

,

.

(6.21)

(6.22)

W przypadku dowolnej polaryzacji zatrzymanego fotonu operatory przejść atomowych poddawane są transformacji
G=

cos β2
ie−iχph sin β2

ieiχph sin β2
cos β2

,

(6.23)

w sposób następujący
σbc
σdc

→G

σbc
σdc

.

Powyższe formuły pozostają prawdziwe dla dowolnych, zmieniających się w czasie
oddziaływań |W | ze stałą fazą χph , pod warunkiem, że |W |τ zostanie zastąpione
przez 0∞ |W (τ  )|dτ  .
Ostatnim etapem realizacji protokołu jest wypuszczenie fotonu, które polega na
adiabatycznym włączeniu pola kontrolnego Ω2 . Kąt θ zmienia wartość od π2 do 0,
co odpowiada kolejnej zmianie postaci polarytonów z atomowej na elektromagnetyczną. Ze względu na jednoznaczną odpowiedniość pomiędzy wzbudzeniami
atomowymi a stanami polaryzacji fotonu, całą wyżej opisaną trzyetapową procedurę można przedstawić w postaci
Ω1
Ω3

→G

Ω1
Ω3

.

Kubit związany z fotonem c1 |1 > +c3 |3 > jest transformowany w następujący
sposób
c1 |1 > +c3 |3 >→ (G∗11 c1 + G∗21 c3 )|1 > +(G∗12 c1 + G∗22 c3 )|3 > .
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(6.24)

Przedstawiona procedura ilustruje, że za pomocą transformacji G możliwe jest
otrzymanie sterowalnych bramek logicznych wykorzystujących stany polaryzacji
fotonu zatrzymanego w ośrodku atomowym. Manipulacja polaryzacją fotonu,
która określa stan kubitu, odpowiada unitarnej transformacji obrotu na sferze
Blocha. Podkreślić należy, że polaryzacja wypuszczonego fotonu jest sterowana
na etapie jego zatrzymania zewnętrznymi parametrami, takimi jak faza χ ph , która
wyznacza oś obrotu, oraz czas oddziaływania i jego natężenie, które odpowiadają
za kąt obrotu. Możliwa jest więc realizacja szeregu bramek logicznych, które
można otrzymać zmieniając zewnętrzne parametry.
Opisany formalizm umożliwia realizację w badanym układzie bramek jednokubitowych. Rozważania zilustrowane będą kilkoma przykładami.
Jeżeli χph = π, to transformacja G odpowiada obrotowi wokół osi X o kąt
β = 2 |Wh̄ |t
β
cos β2
−i sin β2
G = e−i 2 σx = RX (β) =
.
(6.25)
β
−i sin 2
cos β2
Jednokubitową bamkę typu NOT w postać macierzy 2 × 2
X=

0 1
1 0

,

pomnożoną przez globalny czynnik fazowy −i, zamieniającą polaryzację wchodzącego fotonu na przeciwną fotonu wypuszczonego otrzymuje się dla β = π, co
można zrealizować wybierając właściwy√czas oddziaływania i/lub jego natężenie.
Dla kąta β = π2 uzyskuje się bramkę NOT pomnożoną przez czynnik fazowy
π
e−i 4 .
Dla χph = π2 ze wzoru (6.23) otrzymuje się obrót dookoła osi Y
β

G = e−i 2 σy = RY (β) =

cos β2
sin β2

− sin β2
cos β2

,

(6.26)

która dla impulsu o polu β = π daje macierz Pauliego σy
σy =

0 −i
i 0

.

Bramka Hadamarda, która wytwarza stan superpozycji stanów bazowych o jednakowym udziale tych stanów, jest dana przez (Kok i Lovett 2010)
1
H=√
2

1 1
1 −1

,

a przekształcenie Hadamarda może być uzyskane przez działanie impulsu
|W |t
β
π
π
2 = h̄ = − 4 . Jeśli przez H̃ zostanie oznaczony obrót o kąt 2 wokół osi Y
π
1
H̃ = RY ( ) = √
2
2
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1 1
−1 1

,

to bramkę Hadamarda, która jest równoważna obrotowi o π wokół osi Z, po
którym następuje obrót o π/2 wokół osi Y , można otrzymać jako kombinację
obrotów wokół osi X i Y lub Y i Z z dokładnością do globalnej fazy
π

π

H = ei 2 H̃RX (π) = ei 2 RZ (π)H̃.

(6.27)

Zmiana fazy wzbudzeń σbc i σdc jest równoważna obrotowi kubitu wokół osi Z.
Operację tę można przeprowadzić, stosując w fazie zatrzymania pole magnetyczne o indukcji magnetycznej B równoległej do osi Z. Stany |b i |d będące podpoziomami zeemanowskimi o przeciwnych magnetycznych liczbach kwantowych
(−1 i +1) są przez to pole rozsuwane w przeciwnych kierunkach, podczas gdy
energia poziomu |c o magnetycznej liczbie kwantowej 0 pozostaje niezmieniona.
Operatory wzbudzeń doznają przesunięć fazowych o takiej samej wartości, lecz
o przeciwnych znakach
φ

φ

σbc → σbc e−i 2 σdc → σdc ei 2 ,
gdzie przesunięcie fazowe określa formuła
φ
=
2

 τ
egF
0

2m

B(τ  )dτ  .

Należy zwrócić uwagę, że przesunięcie fazowe jest kolejnym parametrem, którym
można sterować. Zależy on bowiem zarówno od czasu działania pola magnetycznego, jak i jego indukcji. Bramkę zmiany fazy przedstawia operator w formie
macierzowej
φ

φ

G = e−i 2 σz = RZ (φ) =

e−i 2
0

0
φ
ei 2

.

(6.28)

Powyższe rozważania dotyczą przypadku idealnego, ponieważ w zaprezentownym modelu nie bierze się pod uwagę strat. Oczywiście wierność rozważanych
operacji w rzeczywistych warunkach jest ograniczona zarówno przez efektywność
procesów zatrzymywania i wypuszczania, która dla konﬁguracji Λ wynosi od 20
do 70% (Novikova i in. 2008) oraz przez straty związane z emisją spontaniczną.
Te straty szacuje się poprzez głębokość optyczną d = γκL
, gdzie L jest długością
bc c
próbki, a γab to stała relaksacji dla wzbudzenia σab . W analizowanym modelu
γab = 0, co odpowiada nieskończonej głębokości optycznej. W pracach Gorshkova i in. (2007) i Novikovej i in. (2008) oszacowano, że głębokość optyczna d
dla układów typu Λ jest rzędu 100, co gwarantuje wysoką efektywność procesów
zatrzymywania i wypuszczania. Procesy relaksacyjne związane ze zderzeniami
atomowymi mogą zniszczyć informację zmagazynowaną we wzbudzeniach atomowych, ale w przypadku ośrodka złożonego z zimnych atomów rubidu ten efekt
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można pominąć. Wpływ na wierność mają również niedokładności związane
z zastosowaniem oddziaływania W oraz przygotowanie układu i zmiany polaryzacji, ale poprawki z nimi związane są drugiego i wyższych rzędów w ∆β, ∆φph oraz
∆χ. Operacje, które należy wykonać w proponowanych implementacjach, wymagają zastosowania pola magnetycznego i impulsu laserowego o dobrze określonych
polach powierzchni, co we współczesnych laboratoriach wykonuje się z dużą dokładnością.
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6.3

Dwukubitowe bramki logiczne realizowane
w ośrodku atomowym w konﬁguracji trójnoga

Badany ośrodek atomowy w konﬁguracji trójnoga można wykorzystać również
do realizacji dwukubitowej bramki sterownego zaprzeczenia CNOT (Słowik i in.
2012). Możliwość realizacji tej bramki jest niezwykle ważna ze względu na to, że
każdą transformację unitarną można przedstawić jako iloczyn jednokubitowych
transformacji unitarnych i bramek CNOT. Oznacza to, że aby otrzymać ogólną
transformację unitarną, należy wprowadzić nietrywialne operacje na co najmniej
dwóch kubitach.
W bramce CNOT pierwszy z nich spełnia rolę sterującego (control qubit),
a kubit drugi jest sterowany (target qubit). Bramka działa w taki sposób, że nie
zmienia stanu kubitu sterującego, ale unitarna operacja działa na kubit drugi,
w zależności od stanu kubitu pierwszego. Gdy kubit sterujący jest w stanie |0,
kubit sterowany nie zmienia się, ale gdy kubit sterujący jest w stanie |1, stan
kubitu sterowalnego zmienia się z |0 na |1, a z |1 na |0. Dwukubitowa bramka
CNOT ma w tej bazie postać macierzy 4 × 4





U =

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
0
1

0
0
1
0




=


I 0
0 σx

.
(6.29)

Aby skonstruować tak działającą bramkę należy wziąć pod uwagę dwa kubity,
które oddziałują ze sobą. W tej realizacji pojedyncze fotony będą rozseparowane
w czasie (time bins); oznacza to, że pakiet falowy pojedynczego fotonu ma dwa
rozdzielone w czasie maksima, które do danego punktu przestrzeni przybywają
w różnych chwilach czasu. Należy podkreślić, że dzięki temu jeden foton jest
nośnikiem dwóch kubitów. Separacja czasowa dwóch maksimów F i S odgrywa
rolę kubitu sterującego (control qubit), a polaryzacja kubitu sterowanego (target
qubit). Dowolny stan takiego fotonu można zapisać jako
|Ψin  = α1 |F |+ + α2 |F |− + α3 |S|+ + α4 |S|−,

(6.30)

gdzie przestrzenno-czasowe stany bazowe |F  i |S są zlokalizowane odpowiednio
w pierwszym i w drugim pakiecie, które są rozdzielone w czasie.
Najpierw omówiony zostanie sposób wytworzenia w układzie rozdzielonych
w czasie kubitów. Otrzymuje się je z pojedynczego fotonu opisywanego jednym pakietem falowym o dowolnej polaryzacji β1 |+ + β2 |−; foton padający
na polaryzacyjną płytkę światłodzielącą (polarization beam splitter PBS) zostaje
częściowo odbity, a częściowo przepuszczony i wtedy następuje rozdzielenie jednego pakietu na dwa. Droga przebywana przez pakiet odbity, którego polaryzację
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określi się jako |−, jest dzięki zastosowaniu zwierciadeł wydłużona o L 1 w stosunku do drogi pakietu |+, który został przepuszczony. Po przejściu przez kolejne urządzenie światłodzielące ten opóźniony pakiet porusza się wzdłuż pierwotnego kierunku propagacji. Niech kolejnym krokiem na drodze do implementacji
bramki CNOT będzie skierowanie obu pakietów do ośrodków atomowych znajdujących się w odległości L1 od siebie, co zostało zilustrowane na rysunku 6.2.

Rysunek 6.2: Bramka CNOT; w fazie zatrzymania operacja NOT jest zastosowana
do przybywającego później pakietu w próbce 2, podczas gdy poza zatrzymaniem i wypuszczeniem pakiet przybywający wcześniej nie jest poddawany żadnym operacjom (wg
Słowik i in. 2012).

W tych dwóch próbkach można wytworzyć elektromagnetycznie wymuszoną przezroczystość za pomocą jednego lasera kontrolnego, a ponieważ oba pakiety falowe
przybywają do próbek jednocześnie, możliwe jest ich zatrzymanie. Po zatrzymaniu tylko druga próbka jest poddawana oddziaływaniom prowadzącym do operacji NOT, na skutek której stan fotonu opisany formułą (6.30) ulega zmianie
i ma postać
|Ψout  = α1 |F |+ + α2 |F |− + α4 |S|+ + α3 |S|−.

(6.31)

Zatrzymanie światła w pierwszej próbce ma charakter pomocniczy: ma na celu
utrzymanie niewielkiego dystansu między pakietami. Ta wersja realizacji protokołu dla bramki CNOT składa się z następujących etapów:
1) przejścia pierwszej części pakietu przez ośrodek dzięki EIT,
2) zatrzymania za pomocą EIT i zmiany polaryzacji drugiej części impulsu,
3) zastosowania w fazie zatrzymania zewnętrznego oddziaływania W lub/i oddziaływania z polem magnetycznym,
4)- wypuszczenia fotonu.
Transformacja dla stanów dwukubitowych ma następującą postać
|F > |+ > → |F > |+ >,
|F > |− > → |F > |− >,
|S > |+ > → |S > |− >,
|S > |− > → |S > |+ >,
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co odpowiada macierzy (6.29). Należy podkreślić, że opisana wyżej implementacja ma charakter deterministyczny, tzn. prawdopodobieństwo działania tak
wytworzonej bramki CNOT wynosi 1. Jednak w tym schemacie nie można zamienić rolami kubitu sterującego (separacji czasowej) z kubitem sterowanym (polaryzacją), co może ewentualnie ograniczyć zastosowanie opisanej implementacji
w bardziej skomplikowanych algorytmach.
Na koniec można zauważyć, że w analizowanym układzie można również wytworzyć stan Bella: gdy oba kubity wejściowe są w stanie o takiej samej, ustalonej
polaryzacji, to schemat złożony z jednokubitowej bramki Hadamarda działającej na jeden z kubitów, który po jej zasosowaniu staje się kubitem sterującym
następującej po niej bramki CNOT, produkuje właśnie taki stan.
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Rozdział 7

Propagacja światła
w obecności fali stojącej
7.1

Propagacja i zatrzymywanie światła w ośrodku
ubranym falą stojącą

Elektromagnetycznie wymuszona przezroczystość, dostarczając nowe narzędzia teoretyczne i eksperymentalne, okazała się niezwykle użyteczą techniką,
służącą do zmieniania optycznych charakterystyk materii. Zupełnie nowe możliwości stwarza użycie pola kontrolnego w postaci fali stojącej. Powoduje to
powstanie w ośrodku atomowym jednowymiarowej struktury periodycznej, utworzonej przez powtarzające się obszary słabej i silnej absorpcji oraz zmieniającej
się dyspersji. Własności ośrodka ze względu na propagację światła analizuje się
w kategoriach typowych dla ﬁzyki ciała stałego. Struktura stref Brillouina i własności pasmowe zależą w tym przypadku tylko od zewnętrznych parametrów pól
kontrolnych: natężenia, polaryzacji i odstrojenia. Takie efekty można obserwować w zimnych układach, w których ruch cieplny nie niszczy struktur szybko
zmieniających się w przestrzeni.
Kryształy fotoniczne są naturalnymi lub sztucznie wytworzonymi niejednorodnymi materiałami, których współczynnik załamania cechuje się przestrzenną okresową zmiennością, w skali odległości porównywalnej z długością fali optycznej.
Struktura periodyczna takiego ośrodka powoduje braggowskie rozproszenie padającej wiązki światła, a opis propagacji fali świetlnej w takim materiale rozważa
się w kategoriach pasm. W pasmach o energii wzbronionej, czyli w obszarach
przerw energetycznych, fala świetlna nie może się rozchodzić. Laboratoryjne
wytwarzanie materiałów fotonicznych nastręcza wielu technologicznych trudności
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związanych z ﬂuktuacjami położenia i pełną kontrolą rozmiarów tworzących sieć
struktur. Okazuje się, że tego rodzaju metamateriały można wytwarzać i modelować ich właściwości „na żądanie” w rozrzedzonych ośrodkach atomowych o konﬁguracji Λ, wykorzystując zmodyﬁkowane zjawisko elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości.
Modyﬁkację EIT, polegającą na zastosowaniu silnego pola ubierającego w postaci fali stojącej, jako pierwsi zaproponowali Andrè i Lukin (2002) oraz Bajcsy i in. (2003). Dwie przeciwbieżne fale wytwarzały przestrzenną strukturę periodyczną, a absorpcja ośrodka wszędzie, poza węzłami fali stojącej, była
minimalna. W węzłach osiągała lokalne maksima, więc jej kształt stawał się
również przestrzennie modulowany, co wpływało na zmianę warunków propagacji światła przez ośrodek ubrany falą stojącą. W tych pracach rozważano
sytuacje, gdy w ośrodku atomowym o konﬁguracji Λ oraz odwróconego N najpierw uwięziono padające promieniowanie, wyłączając ubierające pole kontrolne
w postaci fali biegnącej. Spowodowało to zmianę fotonów z wiązki próbnej we
wzbudzenia atomowe, w które odwzorowany został kwantowy stan padających fotonów. W standardowym doświadczeniu z zamykaniem i odtworzeniem impulsu
należałoby powtórnie oświetlić układ identycznym jak poprzednio polem kontrolnym. Autorzy tych prac w fazie odtwarzania włączyli pole kontrolne w postaci
fali stojącej, zamieniając wzbudzenia atomowe z powrotem w fotony. Biegnące
w przód i w tył impulsy interferując ze sobą, wytwarzały przestrzennie zmodulowany sygnał, który jednak sam nie rozchodził się, a ulegał odbiciom Bragga
w tych miejscach próbki, gdzie absorpcja osiągała lokalne maksima, co ilustruje
rysunek 7.1.

Rysunek 7.1: Przestrzennie zmodulowany sygnał pola próbnego E wytworzony przez
propagujące się w przód i w tył i interferujące ze sobą pola w ośrodku atomowym o konﬁguracji Λ, ubranym polem kontrolnym Ω w postaci fali stojącej (André i in. 2005).

Dopiero gdy jedna z fal kontrolnych została wyłączona, impuls uzyskiwał niezerową prędkość grupową i opuszczał ośrodek w kierunku zgodnym z kierunkiem propagacji wiązki kontrolnej. Periodyczna struktura podatności elektrycznej prowadzi do powstania pasmowej struktury gęstości stanów fotonowych
(Friedler i in. 2005, Artoni i La Rocca 2006), podobnie jak w kryształach foton111

icznych. W szczególności powstają obszary częstości wzbronionych dla propagacji
impulsów (photonic band gaps). W pracach André i Lukina (2002), Bajcsy’ego
i in. (2003), Su i Hama (2005) oraz Artoniego i La Rocca (2006) pokazano, że
w układach atomowych w konﬁguracji Λ oraz w czteropoziomowych układach
w konﬁguracji N można optycznie wytworzyć metamateriały o pożądanych właściwościach optycznych.
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7.2

Relacja dyspersyjna; widma transmisji i odbicia

Jednowymiarowy ośrodek złożony z atomów o konﬁguracji trójnoga, dzięki
dodatkowym, w stosunku do modelowej konfguracji Λ, poziomowi i sprzężeniu
daje możliwość wzbogacenia dynamiki opisanych wyżej procesów. Umożliwia
sterowanie propagacją za pomocą dwóch pól kontrolnych, z których jedno lub
oba mogą mieć postać fali stojącej, co dla rozchodzącej się wiązki prowadzi jednocześnie do powstania okna przezroczystości i pasma wzbronionego w pewnych
zakresach jej częstości. Poddany zostanie analizie przypadek, gdy jedno z pól
kontrolnych jest falą stojącą o częstościach Rabiego Ω1± , a drugie falą biegnącą.
Przyjmuje się, podobnie jak poprzednio, że słabe pole próbne o składowych ε 1+
i ε1− biegnących odpowiednio w kierunku dodatnim i ujemnym osi z, sprzęga
stany a i b. Jednakowoż tym razem założono, że silne pole kontrolne w postaci
fali stojącej, składające się z fal biegnących w dwóch przeciwnych kierunkach,
sprzęga stany a i c, a trzecie pole sprzęga stany a i d. Po to, aby zbadać relację
dyspersyjną w takim przypadku, rozważa się równania ewolucji dla macierzy gęstości, które w pierwszym rzędzie rachunku zaburzeń względem pola sygnałowego,
przy założeniu, że początkowo cała populacja znajdowała się w stanie b (σ bb = 1),
mają postać
iσ̇ab = (δ1 − iγab )σab − Ω1 − Ω2 σcb − Ω3 σdb ,
iσ̇cb = (δ1 − δ2 − iγbc )σcb − Ω∗2 σab ,
iσ̇db = (δ1 − δ3 − iγbd )σdb −

(7.1)

Ω∗3 σab .

Ω1,2,3 są częstościami Rabiego pola próbnego 1 i pól kontrolnych 2 i 3. W odróżnieniu od poprzednich rozdziałów, w powyższych równaniach pola i elementy macierzy gęstości są już funkcjami wolno zmiennymi w czasie, lecz szybko zmiennymi w przestrzeni. Po to, aby z wyjściowego układu równań (3.3) otrzymać
układ równań (7.1), należało wykonać transformacje podobne do tych opisanych
w rozdziale 3., prowadzące do eliminacji wyrazów szybo zmiennych w czasie, ale
nie w przestrzeni. Pole kontrolne o częstości Rabiego Ω2
Ω2 = Ω2R exp(ik2 z) + Ω2L exp(−ik2 z)
wprowadza przestrzenną modulację ośrodka. W przypadku gdy pole to ma postać
idealnej fali stojącej, Ω2R = Ω2L = Ω20 , kwadrat jego częstości Rabiego można
zapisać jako
Ω22 = 4Ω220 cos2 (k2 z).
(7.2)
Stała sieci struktury periodycznej, którą to pole wytwarza w ośrodku, wynosi
a = λ2 /2 = π/k2 . Równanie opisujące podatność elektryczną χ(z, ω), które
otrzymuje się z układu (7.1), ma postać (por. wzór 3.16)
χ(z, ω) =

−N |dab |2
h̄0
ω − δ1 + iγab −

1
Ω22R +Ω22L +2Ω2R Ω2L cos 2k2 z
ω−δ1 +δ2 +iγbc
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−

Ω23
ω−δ1 +δ3 +iγbd

,(7.3)

gdzie ω jest zmienną fourierowską, która odpowiada odstrojeniu pola sygnałowego.
Powyższe wyrażenie można rozwinąć w szereg Fouriera w następujący sposób
(Gradshteyn i Ryzhik 1994)
χ(z, ω)

≡

A
x(1 + µ cos 2k2 z)

=

∞

1
1
A


+
2
x
1−µ
1 − µ2
j=1





1 − µ2 − 1
µ

j 


× [exp(2ijk2 z) + exp(−2ijk2 z)]
≡

χ0 (ω) +

∞


χ2j (ω) [exp(2ijk2 z) + exp(−2ijk2 z)] . (7.4)

j=1

Postacie stałych A oraz x wynikają z równania (7.3). Pole sygnałowe rozchodzące
sie w obu kierunkach osi z można napisać w przybliżeniu dwumodowym (Kittel
1999), polegającym na uwzględnieniu w Ω1 tylko tych dwóch składników pola,
w których długość wektora falowego odpowiada częstości ω1
Ω1 (z, ω) = Ω1+ (z, ω) exp(ik2 z) + Ω1− (z, ω) exp(−ik2 z),

(7.5)

gdzie Ω1± są wolnozmiennymi funkcjami z. Równanie propagacji dla pola próbnego ma postać
[

∂2
(ω1 + ω)2
+
(1 + χ(z, ω))]Ω1 (z, ω) = 0.
2
∂z
c2

W rozwinięciu (7.4), charakteryzującym indukowaną strukturę periodyczną, tylko wyrazy χ0 i χ2 są istotne, ponieważ tylko one występują w dwóch równaniach sprzężonych dla Ω1+ i Ω1− . Porównując współczynniki przy szybko os∂2
cylujących członach e±ik2 z i zakładając, że ∂z
2 ε1± ≈ 0, 1 + χ0 ≈ 1 oraz biorąc
pod uwagę, że wartość zmiennej fourierowskiej jest znacznie mniejsza od częstości pola kontrolnego ω << ω2 , powyższe równanie propagacji sprowadza się
do dwóch sprzężonych równań. Opisują one rozchodzenie się dwóch składowych
impulsu próbnego biegnących w przeciwnych kierunkach
[i

ω ω2
∂
ω2
+ + χ0 ]Ω1+ + χ2 Ω1− = 0,
∂z
c
2c
2c

(7.6)

[−i

ω ω2
∂
ω2
+ + χ0 ]Ω1− + χ2 Ω1+ = 0.
∂z
c
2c
2c

(7.7)

Rozwiązania powyższych równań mają postać
(+)

(−)

(+)

(−)

Ω1+ (z, ω) = Ω1+ (ω) exp(iQz) + Ω1+ (ω) exp(−iQz),
Ω1− (z, ω) = Ω1− (ω) exp(iQz) + Ω1− (ω) exp(−iQz),
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(7.8)
(7.9)

gdzie


Q = Q(ω) =

(

ω ω2
ω2
+ χ0 )2 − ( χ2 )2 .
c
2c
2c

(7.10)

Q(ω) odpowiadają dwóm wektorom Blocha. Wybiera się ten z pierwiastków, dla
którego (Q) ≥ 0. Można zauważyć, że Q(ω) przyjmuje w ogólności wartości
zespolone. Pasma wzbronione powstają, gdy (Q(ω)) jest bardzo mała (lub
nawet 0) co do wartości bezwzględnej, a (Q(ω)) jest znaczna. Częstości, dla
których to zachodzi, wyznaczają przerwę energetyczną (Kittel 1999, Artoni i in.
2005).
Jeśli fala padająca na początku próbki ma amplitudę Ω10 , a amplituda fali
odbitej na jej końcu (L = 0) wynosi zero, co odpowiada warunkom brzegowym
Ω1+ (z = 0, ω) = Ω10 (ω),

Ω1− (z = L, ω) = 0,

to rozwiązania (7.8) i (7.9), opisujące pola rozchodzące się w obu kierunkach,
przyjmują postać
(7.11)
N2 exp[iQ(z − L)] − N1 exp[−iQ(z − L)]
Ω1+ (z, ω) = Ω10 (ω)
N2 exp[−iQL] − N1 exp[iQL]
Ω1− (z, ω) = Ω10 (ω)

ω2
− exp[iQ(z − L)] + exp[−iQ(z − L)]
χ2 (ω)
,
2c
N2 exp[−iQL] − N1 exp[iQL]

(7.12)

gdzie
ω ω2
N1 = −Q + + χ0 ,
c
2c
ω ω2
N2 = Q + + χ0 .
c
2c

(7.13)

Współczynniki transmisji i odbicia dla obu wiązek określone są następująco
T (ω) = |

Ω1+ (L, ω) 2
| = ω
Ω10 (ω)
|( c +

R(ω) = |

|Q|2
ω2
2c χ0 ) sin QL

ω2
Ω1− (0, ω) 2
| = | χ2 |2 ω
Ω10 (ω)
2c
|c +

ω2
2c χ0

+ iQ cos Ql|2

,

1
.
+ iQ cot QL|2

(7.14)

Z równania (7.10) wynika, że w obszarze częstości, dla których (Q(ω)) jest małe,
wielkość (Q(ω)) zmienia się bardzo szybko. Dla tych częstości można oczekiwać
dużych zmian wartości współczynników odbicia i transmisji.
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2R
Jeżeli pole kontrolne ma postać nieidealnej fali stojącej, tzn. gdy η = Ω
Ω2L = 1,
modulacje przestrzenne częstości Rabiego pola kontrolnego wzdłuż osi z opisane
są wzorem

Ω22 (z) = Ω20 [(1 + η)2 cos2 (k2 z) + (1 − η)2 sin2 (k2 z)].
Zmiana parametru η modyﬁkuje natężenie pola kontrolnego i prowadzi do tego, że
węzły, występujące w przypadku idealnej fali stojącej, zostają zastąpione quasi-węzłami, w których pole kontrolne nie znika.
Periodyczność optycznie wytworzonej sieci optycznej może zostać również
zmieniona przez zastosowanie niewielkiego odchylenia ±β/2 pomiędzy wiązkami
kontrolnymi a wiązką sygnałową (Holthaus 2000, Cristiani i in. 2002, Artoni i in.
2005). Dla układu o konﬁguracji niesymetrycznej lambdy (ω2 = ω1 ) zachodzi
potrzeba dopasowania stałej sieci do liczby falowej k1 . Stała sieci zmodyﬁkowanej
przez odchylenie wiązki kontrolnej wynosi
aβ =

λ2
2 cos β2

.

Rozwiązania (7.11) i (7.12) pozostają prawdziwe, jeśli w następujący sposób
zmodyﬁkuje się wielkości N1,2
β
β ω ω2
ω2
+ + χ0 +
sin2 ,
2
c
2c
2c
2
β ω ω2
ω2
β
N2 = Q cos + + χ0 +
sin2 .
2
c
2c
2c
2

N1 = −Q cos

(7.15)

Uwzględnienie kąta β prowadzi do relacji dyspersyjnej w postaci
Q(ω) =

1
cos

β
2

(

ω ω2
ω2
ω2
β
+ χ0 +
sin2 )2 − ( χ2 )2 .
c
2c
2c
2
2c
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(7.16)

7.3

Wyniki numeryczne

Optycznie wytworzoną strukturę periodyczną można modyﬁkować poprzez
zmianę pola kontrolnego, które ją wytwarza. W sąsiedztwie quasi-węzłów, w bardzo wąskich obszarach częstości, przy niemal całkowicie stłumionej absorpcji występuje bardzo stroma dyspersja. Jeśli stałą wytworzonej optycznie sieci zmodyﬁkuje się, wprowadzając niewielki kąt β pomiędzy kierunkiem rozchodzenia się fali
próbnej a kontrolnej, to w formule 7.16 pod pierwiastkiem pojawia się niezależny
od częstości składnik, który towarzyszy szybko zmiennym członom związanym
z χ2 . Jest on źródłem rozszerzenia przedziału częstości, w którym (Q(ω))
jest równa zeru, co prowadzi do rozszerzenia pasma zabronionego. Zmieniając
parametry zewnętrzne, takie jak częstość Rabiego pól kontrolnych, ich odstrojenia oraz parametr η związany z nierównością amplitud fali stojącej, można
w dynamiczny sposób wpływać na dyspersyjne własności ośrodka oraz generować
metodami optycznymi pasma częstości wzbronionych, których położenie oraz szerokość reguluje się w sposób kontrolowany.
Dla zilustrowania powyższych rozważań należy wziąć pod uwagę, tak jak
w poprzednich rozdziałach, czteropoziomowy układ atomowy w konﬁguracji trójnoga, odpowiadający linii D2 zimnych atomów 87 Rb. Najpierw jednak rozważony
zostanie przypadek powstania pasma wzbronionego w układzie atomowym o konﬁguracji Λ. Na rysunkach 7.2a i 7.2b przedstawiono zależność dyspersyjną Q(ω)
i odpowiadające jej widmo odbicia dla ośrodka złożonego z atomów w konﬁguracji Λ, w sytuacji gdy pole kontrolne Ω2 jest falą stojącą.
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Rysunek 7.2: Relacja dyspersyjna (a) oraz widmo transmisji i odbicia (b) dla układu
atomowego w konﬁguracji

lambda, jako funkcje częstości dla Ω2R = 64 MHz oraz

Ω2R = 0.95Ω2L , γab = 0.6 MHz, γcb = γbd = 49 kHz, δ2 = δ3 = 0, L = 1 cm, β = 0.006
rad.

W bardzo wąskim zakresie częstości, dla których (Q(ω)) = 0, odbicie jest bardzo
duże, a (Q(ω)) > 0 powoduje istnienie niezerowej absorpcji; w rezultacie powstaje w tym obszarze bardzo wąskie pasmo wzbronione. Z kolei dla częstości,
dla których (Q) = 0, transmisja jest bardzo duża. Należy zwrócić uwagę, że dla
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układu trójpoziomowego obszary częstości o dużej reﬂeksji i transmisji są wąskie.
W ośrodku atomowym złożonym z atomów w konﬁguracji trójnoga, ubranym
falą stojącą, który został dodatkowo oświetlony polem kontrolnym Ω3 w postaci
fali biegnącej, zachodzi nałożenie efektów struktury periodycznej podatności oraz
okna przezroczystości (rys. 7.3a). Jak wynika z rysunku 7.3b, pasmo wzbronione
z rysunku 7.2b ulega poszerzeniu. Jest ono tym większe, im silniejsze jest pole 3.
W obrębie tego pasma odbicie osiąga wartość zbliżoną do 1. Z kolei w wąskim
zakresie częstości, w którym (Q(ω)) jest równa zeru, dyspersja jest normalna.
Istnieje tam duża transmisja, co przedstawia rysunek 7.3b.
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Rysunek 7.3: Relacja dyspersyjna (a) oraz widmo transmisji i odbicia (b) dla układu
w konﬁguracji trójnoga, jako funkcje częstości dla Ω3 = 15.4 MHz, pozostałe parametry
takie same, jak na rysunku 7.2.

Morzyński (2011) wywnioskował, że zwiększając różnicę między amplitudami Ω 2R
a Ω2L , można poszerzyć zakres częstości, dla których odbicie jest bliskie jedności.
Widmo transmisji również staje się znacznie szersze. Podobny efekt uzyskuje się
zwiększając natężenie pola Ω3 .
Istnieje również możliwość uzyskania dwóch pasm wzbronionych. Występują
one dla takich zakresów częstości, dla których część rzeczywista Q(ω) ma wartość
zero (rys. 7.4a). Realizuje się to poprzez zastosowanie odstrojenie pola Ω 2
od przejścia atomowego a-c. Dodatkowe wysokie maksimum odbicia powstaje
w obszarze częstości odpowiadających odstrojeniu, co przedstawiono na rysunku
7.4b. Nadmienić można również, że przy ustalonym odstrojeniu δ2 wzrost natężenia pola Ω3 powoduje zwiększenie zakresu częstości charakteryzujących się
wysoką reﬂeksją. Zmiany innych parametrów, takich jak kąt odchylenia pomiędzy
R
wiązkami czy też wielkość η, charakteryzująca stosunek amplitud Ω
ΩL , dają dodatkowe możliwości sterowania położeniem wzbronionych pasm częstości i kontrolą ich szerokości oraz stopniem reﬂeksyjności. Zwiększając parametr η określający „nie-idealność” fali stojącej, przy niewielkim odstrojeniu od rezonansu, można otrzymać dwa szerokie pasma częstości wzbronionych o niemal całkowitej reﬂeksji oraz równie szeroki obszar dużej transmisji, któremu w relacji dyspersyjnej
odpowiada zerowa wartość (Q(ω)). Ilustrują to rysunki 7.5a i 7.5b.
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Rysunek 7.4: Relacja dyspersyjna (a) oraz widmo transmisji i odbicia (b) jako funkcje
częstości dla δ2 = 7.5 MHz, pozostałe parametry takie same, jak na rysunku 7.3.
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Rysunek 7.5: Relacja dyspersyjna (a) oraz widmo transmisji i odbicia (b) jako funkcje
częstości, dla δ2 = 7.5 MHz, Ω2R = 0.75Ω2L , pozostałe parametry takie same, jak na
rysunku 7.3.

Wspomnieć należy, że zwiększenie długości próbki prowadzi do pojawienia się
oscylacji w widmie odbicia, spowodowanych interferencją fali padającej i odbitej
od końca próbki, co przedstawiono na rysunku 7.6. Im próbka jest dłuższa, tym
zwiększa się liczba oscylacji. Odpowiedni dobór kąta β między wiązką kontrolną
a sygnałową ma wpływ na widmo odbicia. Jak wynika z rysunku 7.7, wraz ze
wzrostem kąta pojawiają się dwa poszerzające się obszary, dla których odbicie
jest znaczące. Należy jednak pamiętać, że badany model jest jednowymiarowy
i kąt ten powinien pozostać stosunkowo niewielki.
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Rysunek 7.6: Widmo reﬂeksji jako funkcja długości próbki L i częstości dla δ2 = 10
MHz, Ω2R = 0.9Ω2L , Ω3 = 11 MHz, pozostałe parametry takie same, jak na rysunku
7.3.
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Rysunek 7.7: Widmo reﬂeksji jako funkcja częstości i kąta β, δ2 = 10 MHz, Ω2R =
0.7Ω2L , Ω3 = 11 MHz, pozostałe parametry takie same, jak na rysunku 7.2.

Z przeprowadzonych symulacji numerycznych wynika, że ten model nie jest
wrażliwy na współczynniki relaksacji γbd i γbc . W przypadku gdy γbd = γbc
i δ2 = δ3 , układ o konﬁguracji trójnoga jest równoważny układowi Λ ubranemu
falą quasi-stojącą, a kombinacja pól kontrolnych (Ω2R , Ω2L , Ω3 ) powinna zostać
zastąpiona przez (Ω2R , Ω2L ,0) w postaci


Ω2R,L = 1/2[ (Ω2R + Ω2L )2 + Ω23 ±
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(Ω2R − Ω2L )2 + Ω23 ].

(7.17)

Widma odbicia dla ośrodków złożonych z atomów w konﬁguracji Λ i trójnoga
badano także w pracach Gao i in. (2010) oraz Zhanga i in. (2010). Autorzy
zastosowali metodę macierzy transmisji (transfer matrix ) (Artoni i in. 2005)
do obliczenia współczynników odbicia oraz transmisji ośrodka i również wskazywali na możliwość generacji, kontrolowania i sterowania wytworzonymi pasmami
wzbronionymi. Warto wspomnieć również o niedawno opublikowanych pracach
Unanyana i in. (2010) oraz Ruseckasa i in.(2011a), w których rozważano propagację w przeciwnych kierunkach dwóch wiązek spowolnionego światła w ośrodku
atomowym złożonym z atomów w badanej konﬁguracji, który był ubrany dwoma
polami kontrolnymi mających postać fal stojących. Autorzy ci badali wpływ
czasu życia poziomu wzbudzonego na widma transmisji i odbicia wiązek próbnych oraz stwierdzili, że dobierając odpowiednie odstrojenia, można w ośrodku
wytworzyć optycznie kontrolowane pasmo wzbronione. Jeśli częstość padającej
wiązki próbnej odpowiadać będzie częstości wytworzonego pasma wzbronionego,
to światło może być „tunelowane” w głąb ośrodka, zaś jeśli częstość wiązki próbnej jest mniejsza lub większa od częstości pasma zabronionego, prawdopodobieństwa transmisji i odbicia oscylują wzdłuż długości próbki, a dobór faz pól kontrolnych ma istotny wpływ na okresowość w przestrzeni widm transmisji oraz
odbicia. W pracy Cui i in. (2010) również rozważano możliwość generacji pasm
wzbronionych dwoma polami kontrolnymi w postaci fal stojących. Oba te pola
modulują przestrzennie ośrodek w periodyczny sposób, ale każda ze struktur
charakteryzuje się inną stałą sieci. Nakładanie się dwóch różnych sieci na siebie
nie prowadzi do wytworzenia periodycznie zmieniających się warunków propagacji. Można je uzyskać tylko w szczególnych sytuacjach, gdy oba pola kontrolne
mają takie same częstości i odstrojenia lub gdy częstości przejść sprzęganych
stanów atomowych znacznie różnią się od siebie. Warto wspomieć również o dodatkowych możliwościach różnych manipulacji odchyleniami wiązki próbnej od
kontrolnych, dzięki którym zmienia się stałe struktury wytwarzane przez obie
fale stojące. W pewnych sytuacjach umożliwia to uzyskanie dwóch nieinterferujących ze sobą destruktywnie struktur periodycznych, co gwarantuje otrzymanie
dwóch niezależnych pasm wzbronionych.
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Rozdział 8

Krzyżowy efekt Kerra
8.1

Krzyżowe zjawisko Kerra w układzie ubranym falą
stojącą

Jak przedstawiono w rozdziale 7., w układzie atomowym ubranym silnym
polem kontrolnym w postaci fali stojącej, w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości dla propagującego się pola, wytworzona zostaje optycznie sterowana podatność elektryczna o periodyczej strukturze. Powoduje to,
że poza wiązką przepuszczoną pojawia się wiązka odbita, a wspólczynniki transmisji i odbicia zmieniają się w zależności od parametrów układu. W rozdziale 5.
przedyskutowano przypadek, gdy dwa impulsy próbne rozchodzące się w ośrodku
z elektromagnetycznie wymuszoną przezroczystością mogą wpływać wzajemnie
na siebie, prowadząc do nieliniowych przesunięć fazowych. W poniższym rozdziale
analizowana będzie sytuacja, gdy oba te efekty występują jednocześnie, tzn. obserwuje się nieliniowe efekty modyﬁkujące amplitudę i fazę (krzyżowy efekt Kerra)
zarówno dla wiązki przepuszczonej, jak i odbitej dla obu sygnałów. W rozważanej
sytuacji ubierania polem w postaci fali stojącej wzbogacona zostaje więc dynamika, a dzięki istnieniu nie jednej, lecz dwóch par propagujących się w przód
i w tył pól, można manipulować dwiema fazami. Wymuszona falą stojącą elektromagnetyczna przezroczystość ośrodka umożliwia uzyskanie dużych nieliniowych
podatności, które prowadzą do powstania znacznych krzyżowych nieliniowych
modulacji fazy, a ośrodki, w których to zachodzi, są w centrum zainteresowania informatyki kwantowej ze względu na ich wykorzystanie do implementacji
wielokubitowych kwantowych bramek logicznych.
Podobnie jak w rozdziale 5. przyjmuje się, że atomy w konﬁguracji trójnoga
zostały przygotowne tak, że cała populacja początkowo znajduje się po równo
w stanach b i d. Równania Blocha dla układu atom+pola w przybliżeniu fali
wirującej mają postać (5.4), ale w tym przypadku układ atomowy został ubrany
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polem kontrolnym w postaci fali stojącej
Ω2 = Ω2R eik2 z + Ω2L e−ik2 z ,

(8.1)

gdzie Ω2L,R opisują części propagujące się w przód i w tył. Zmiany fazy w zjawisku
Kerra i jej modulacje związane z krzyżowym efektem Kerra, w sytuacji ubierania
układu trójnoga polem kontrolnym w postaci fali stojącej, badane będą metodą
podobną do tej przedstawionej w rozdziale 5., lecz z uwzględnieniem bardziej
złożonego charakteru tego zjawiska, który wiąże się z powstawaniem dodatkowych
pól odbitych, jak to zostało przedyskutowane w pracy Słowik i in. (2011b),
z udziałem autorki rozprawy. Podatności elektryczne dla pól Ω1 i Ω3 można
rozwinąć równocześnie w szereg potęgowy i szereg Fouriera
χ1 =
χ3 =

∞ 

(1)

(3)

(3)

(3)

(3)



χ1,2n + χ13,2n |Ω3 |2 + χ11,2n |Ω1 |2 e2ink2 z ,

n=−∞
∞




(1)

(8.2)



χ3,2n + χ31,2n |Ω1 |2 + χ33,2n |Ω3 |2 e2ink2 z .

(8.3)

n=−∞

Współczynniki χ z powyższego rozwinięcia zostały wyprowadzone w Dodatku
C. Impulsy, propagując się w ośrodku periodycznym, mają składowe związane
zarówno z wiązką przepuszczoną, jak i z odbitą od węzłów sieci wytworzonej
przez pole kontrolne Ω2 (z, t). Korzystając z przybliżenia dwumodowego, można
zapisać
(8.4)
Ω1,3 = Ω1,3+ eik1,3 z + Ω1,3− e−ik1,3 z ,
gdzie Ω1,3± zmieniają się wolno w przestrzeni (Artoni i La Rocca 2006, Raczyński
i in. 2009). Ostateczna postać równań propagacji dla składowych pola Ω 1 w obrazie Fouriera ze względu na czas ma postać




i

∂
ω1
δ1 ∆ω1
Ω1+ = − (XΩ1+ + Y Ω1− ) ,
+
−
∂z
c
c
2c

−i

δ1 ∆ω1
∂
ω1
+
−
Ω1− = − (XΩ1− + ZΩ1+ ) ,
∂z
c
c
2c



(8.5)



(8.6)
gdzie
(1)

(3)

(3)

X = χ1,0 + χ13,0 S32 + χ11,0 S12 +
(3)

(3)

+ 2χ13,2 (Ω3+ Ω∗3− ) + 2χ11,2 (Ω1+ Ω∗1− ),
Y

(1)

(3)

(3)

(3)

= χ1,2 + χ13,2 S32 + χ11,2 S12 + χ13,0 Ω3+ Ω∗3− +
(3)

(3)

(3)

+ χ13,4 Ω3− Ω∗3+ + χ11,0 Ω1+ Ω∗1− + χ11,4 Ω1− Ω∗1+ ,
(1)

(3)

(3)

(3)

Z = χ1,2 + χ13,2 S32 + χ11,2 S12 + χ13,0 Ω∗3+ Ω3− +
(3)

(3)

(3)

+ χ13,4 Ω∗3− Ω3+ χ11,0 Ω∗1+ Ω1− + χ11,4 Ω∗1− Ω1+ ,
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2 ≡ |Ω
2
2
S1,3
1,3+ | +|Ω1,3− | . Analogiczne równania otrzymuje się dla pola Ω3± .
W Dodatku C zostały w postaci explicite przedstawione formuły na współczynniki Fouriera podatności oraz szczegóły ich wyprowadzenia.

Specyﬁczną cechą ośrodka atomowego w konﬁguracji trójnoga ubieranego kontrolnym polem w postaci fali quasi-stojącej jest więc rozdzielenie pól sprzęgających poziomy a-b oraz a-d na dwie pary pól – przepuszczonych i odbitych, które,
wpływając na siebie wzajemnie, powodują wytwarzanie dużych podatności nieliniowych i modulacje faz związane ze zjawiskiem Kerra, jak i z krzyżowym efektem Kerra. Podobnie jak w rozdziale 5. założono, że oba pola biegnące w prawo
zadane są na początku próbki, a pola biegnące w lewo znikają na jej końcu, tzn.
Ω1 i Ω3 spełniają warunki brzegowe
Ω1,3+ (z = 0, δ1,3 ) = Ω1,3 0 = const.,

(8.7)

Ω1,3− (z = L, δ1,3 ) = 0,
i biegną w dodatnim kierunku osi z. W przypadku ubierania układu falą stojącą
populacje są modulowane przestrzennie. W pobliżu węzłów sieci z powodu relaksacji populacja wypompowana ze stanów b i d przez pola Ω1 i Ω3 znalazłaby
się ostatecznie w stanie c, ze względu na to, że jest on najniżej położony (rys.
5.1); to spowodowałoby lokalną przezroczystość ośrodka dla obu pól. Efekt ten
nie odgrywa jednak istotnej roli w sytuacji ubierania falą quasi-stojącą, gdyż pole
kontrolne w quasi-węzłach jest wystarczająco silne, by wypompować populację
z poziomu c.
Równania propagacji dla pól Ω1,3 ± rozwiązywać można metodą samouzgodnienia, uwzględniając w pierwszym kroku początkową wartość pola Ω3 w równaniach (8.5) i (8.6) dla pól Ω1± . W każdym z kolejnych kroków oblicza się podatność używając pól Ω1,3 obliczonych w poprzednich krokach i w ten sposób
w każdym kroku rozwiązuje się układ równań liniowych. Współczynniki transmisji i odbicia dla obu pól dane są formułami

2
Ω

 1,3+ (L, δ1,3 ) 
T1,3 (δ1,3 ) = 
 ,


Ω1,3 0

2
Ω

 1,3− , (0, δ1,3 ) 
R1,3 (δ1,3 ) = 
 ,


Ω1,3 0

(8.8)

a fazy pól przepuszczonych i odbitych opisują wyrażenia
ϕ+
1,3 (δ1,3 ) = arg(Ω1,3+ (L, δ1,3 )),
ϕ−
1,3 (δ1,3 )

= arg(Ω1,3− (0, δ1,3 )).
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(8.9)

8.2

Wyniki numeryczne zmian fazy dla fali stojącej

Wyniki numeryczne przedstawione poniżej zostały wykonane dla parametrów
atomowych odpowiadających wielkościom charakterystycznym dla atomów rubidu, takich jakie użyto w rozdziale 5. oraz doświadczeniom, w których badano
efekt Kerra w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości (Han
i in. 2008, Li S. i in. 2008, Yang i in. 2009).
Rysunki 8.1a, b przedstawiają porównanie przesunięć fazowych dla fali odbitej
ϕ−
1 w przypadku ubierania układu falą quasi-stojącą dla Ω2R = 4 MHz i Ω2L = 2
MHz, dla dwóch przypadków: dla rozkładu populacji σbb = σdd = 12 (rys.
8.1a) oraz gdy populacje poszczególnych stanów oszacowano używając metody
stosowanej w rozdziale 5. (rys. 8.1b). Uwzględnienie redystrybucji populacji
spowodowało ilościowe zmiany przesunięcia fazowego w porównaniu z przypadkiem równych populacji σbb = σdd = 12 .

(a)

(b)

Rysunek 8.1: Przesunięcie fazowe dla odbitego pola Ω−
1 (δ1 ) w funkcji odstrojenia δ1
dla pola ubierającego w postaci fali quasi-stojącej, Ω2R = 4 MHz i Ω2L = 2 MHz, dla
próbki o długości L = 1.5 mm ; wykres (a) dla populacji σbb = σdd =

1
2

w obecności

pola Ω3 linia ciągła czerwona, bez pola Ω3 linia przerywana zielona; wykres (b) dla
przypadku uwzględniającego rzeczywisty rozkład populacji w obecności pola Ω 3 linia
czerwona ciągła, bez pola Ω3 linia przerywana zielona.

Na rysunku 8.2 przedstawiono różnicę ∆ϕ±
1 (δ1 ) przesunięć fazowych dla pola
Ω1 w obecności pola Ω3 i przy jego braku. Można zauważyć, że różnica ta osiąga
wielkość radiana i dla pewnych zakresów częstości jest wolno zmienna. Wąskie
minima i maksima na wykresie 8.2 odpowiadają przypadkom, w których fazy ϕ±
1
zmieniają się gwałtownie. Przedstawione wyniki wskazują, że układ zachowuje
się jak optycznie kontrolowany ośrodek, w którym wytwarza się duże nieliniowe
podatności kerrowskie. W szczególności może on działać jako przestrajalny dzielnik dla wiązki pierwszej, w którym fazy odbitych i/lub przepuszczonych wiązek są
znacznie zmieniane przez wiązkę trzecią i odwrotnie. Oczywiście w analizowanym
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układzie obserwuje się kerrowskie przesunięcie fazowe zarówno dla wiązki odbitej,
jak i przepuszczonej. Na rysunku 8.3 przedstawiono zależność przesunięcia fazowego przepuszczonego pola sygnałowego Ω1 od odstrojenia dla różnych długości
próbki. Przesunięcie to wzrasta monotonicznie aż do pewnej granicznej częstości,
by dla odstrojeń większych gwałtownie maleć. Wydłużanie próbki nie wpływa
znacząco na fazę.

±
±
Rysunek 8.2: Różnica przesunięć fazowych ∆ϕ±
1 = ϕ1 (Ω3 ) − ϕ1 (Ω3 = 0) w obecności

pola Ω3 i przy jego braku w funkcji odstrojenia δ1 pola Ω1 dla wiązki przepuszczonej (linia
ciagła czerwona) i wiązki odbitej (linia przerywana zielona) z uwzględnieniem rozkładu
populacji opisanego równaniami (B.2) dla parametrów takich samych, jak na rysunku
8.1.

Rysunek 8.4 prezentuje zależność przesunięcia fazowego wiązki odbitej od odstrojenia dla próbek o różnych długościach. Można stwierdzić, że oscyluje ono,
a liczba oscylacji rośnie wraz z długością próbki. Obecność pola 3 dla mniejszych
odstrojeń przesuwa maksimum przesunięcia fazowego w stronę odstrojeń mniejszych, ale w ogóle nie wpływa na liczbę lokalnych maksimów fazy. Numerycznie
zbadano zależność fazy pól Ω1+ i Ω1− od odstrojenia dla różnych wartości ubierających pól kontrolnych w konﬁguracji fali quasi-stojącej, tzn. przy stałej wartości
Ω2L =2 MHz zmieniano wartość składowej Ω2R .
Z rysunku 8.5a wynika, że dla większych pól kontrolnych przesunięcie ϕ+
1 nie
wykazuje gwałtownych zmian, lecz dla mniejszych pól kontrolnych faza osiąga
maksimum. W obszarze rezonansu (odpowiada to δ1 =6.67 MHz) wszystkie krzywe
z rysunku 8.5a przecinają się i tam faza jest bliska zeru. Z przeprowadzonych
symulacji wynika, że maksimum to przesuwa się w stronę wyższych odstrojeń dla
coraz mniejszych pól Ω2R . Podobne wyniki uzyskano dla sytuacji odwrotnej, tzn.
gdy zmniejszano amplitudę poruszającej się w lewo składowej pola kontrolnego,
a Ω2R była stała. Przesunięcie fazowe fali odbitej ϕ−
1 oscyluje zarówno dla częstości zbliżonych do rezonansu, jak i dla większych odstrojeń.
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Rysunek 8.3: Porównanie przesunięcia fazowego ϕ+
1 dla pola Ω1 w funkcji odstrojenia
δ1 dla próbek o różnych długościach; dla L=1.5 mm w obecności pola Ω+
3 linia czerwona
ciągła, bez pola Ω3 linia zielona przerywana; dla L=2 mm w obecności pola Ω+
3 linia
niebieska przerywana, bez pola Ω+
3 linia ﬁoletowa kropkowana. Pole Ω2L = 0.5Ω2R ,
pozostałe parametry takie same, jak na rysunku 8.1

(a)

(b)

Rysunek 8.4: Zależność przesunięcia fazowego ϕ−
1 wiązki odbitej w funkcji odstrojenia
δ1 pola Ω1 dla próbki o długości L=1.5 mm (a) i L=2 mm (b) pole 3 włączone – linia
ciagła czerwona, pole 3 wyłączone – linia przerywana zielona z uwzględnieniem rozkładu
populacji opisanego równaniami (B.2), pozostałe parametry takie same, jak na rysunku
8.1.
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Szerokość zakresu częstości, w którym występują te oscylacje, zmniejsza się
ze wzrostem Ω2R , a liczba lokalnych maksimów jest stała, co można zauważyć na
rysunkach 8.5b i 8.5c. Zmiany fazy spowodowane obecnością pola Ω3 zmniejszają
się dla większych pól Ω2R . Duży wzrost amplitudy składowej pola kontrolnego
+
prowadzi do zmniejszania oscylacji ϕ−
1 i, podobnie jak dla ϕ1 , zmniejszenia różnic
między przypadkami gdy pole 3 jest włączone albo wyłączone. Można wyciągnąć
wniosek, że przesunięcia fazowe pola 1 wywołane polem 3 zmniejszają się wraz ze
wzrostem pola kontrolnego, lokalne maksima różnic przesunięć fazowych ϕ −
1 stają
się mniejsze, a odległości między nimi zwiększają się. Te obserwacje prowadzą
do wniosku, że zwiększanie jednej ze składowych pola kontrolnego w postaci
fali quasi-stojącej nie jest korzystne dla uzyskania dużych przesunięć fazowych
w obecności pola 3.
Współczynnik transmisji T1 dla wiązki pierwszej rośnie wraz ze wzrostem
pola kontrolnego, jak przedstawia rysunek 8.6a. Jest to spowodowane wzrostem
szerokości okna przezroczystości. Rysunki 8.6b, c, d ilustrują również złożony
charakter zmian współczynnika odbicia R1 pierwszej wiązki. Wraz ze wzrostem
pola kontrolnego Ω2R współczynnik odbicia zmniejsza się i dla pewnych zakresów częstości oscyluje. Odległości między maksimami tych oscylacji zwiększają się wraz ze wzrostem składowej pola kontrolnego i dla dużych wartości
Ω2R ich amplitudy osiagają zbliżające się do siebie wartości. Jeżeli obie ampliΩ2L
= const,
tudy fali stojącej pola kontrolnego wzrastają jednakowo, tzn. gdy Ω
2R
współczynniki zarówno transmisji, jak i odbicia wzrastają w niemal całym zakresie częstości. Jest to spowodowane zmniejszeniem absorpcji przez silne pole
kontrolne. Zwiększanie długości próbki prowadzi do zwiększenia nieliniowego
przesunięcia fazowego pola przepuszczonego (nie przedstawiono tego na rysunku),
lecz należy pamiętać, iż impuls ulega częściowej absorpcji w ośrodku i zbyt długa
próbka nie stwarza optymalnych warunków do obserwacji zmian faz związanych
ze zjawiskiem Kerra. Zwiększanie długości próbki L nie wpływa na amplitudę
oscylacji fazy pola odbitego, ale w niemonotoniczny sposób zmienia współczynnik odbicia. Wzrost stałych relaksacji γij prowadzi do zmniejszenia przesunięć
fazowych, ze względu na zderzenia pomiędzy atomami.
Na podstawie przedstawionych rezultatów można stwierdzić, że oświetlając
układ atomowy w konﬁguracji trójnoga ubrany polem kontrolnym w postaci
fali quasi-stojącej, uzyskuje się ośrodek, w którym możliwe jest wytworzenie
dużych nieli-niowych podatności kerrowskich dla wiązek rozchodzących się tak
w przód, jak i w tył. Obie wiązki doznają sterowalnych za pomocą szeregu
parametrów nieli-niowych przesunięć fazowych o znacznych wartościach. Stanowi
to wyjątkową cechę układu o konﬁguracji trójnoga oświetlanego falą stojącą
lub quasi-stojącą i wiąże się z występowaniem dużych modulacji faz związanych
zarówno ze zjawis-kiem Kerra, jak i z krzyżowym efektem Kerra. Oba te efekty
są ważne dla informatyki kwantowej ze względu na możliwość ich wykorzystania
do konstrukcji przełączników optycznych oraz dwukubitowych bramek sterowanej
zmiany fazy, bramki CNOT czy trzykubitowej bramki Fredkina.
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(a)

(b)

(c)

Rysunek 8.5: Zależność przesunięcia fazowego ϕ1 wywołana polem w zależności od
odstrojenia δ1 dla różnych pól kontrolnych; (a) faza ϕ+
1 dla Ω2R = 4 MHz w obecności pola
3 linia czerwona ciągła, bez pola 3 linia zielona przerywana, Ω2R = 10 MHz w obecności
pola 3 linia niebieska przerywana, bez pola 3 linia ﬁoletowa przerywana; (b) faza ϕ −
1
dla Ω2R = 10 MHz w obecności pola 3 linia czerwona ciągła, bez pola 3 linia zielona
przerywana; (c) faza ϕ−
1 dla Ω2R = 4 MHz w obecności pola 3 linia czerwona ciągła, bez
pola 3 linia zielona przerywana. Pole Ω2L = 2 MHz, a pozostałe parametry takie same,
jak na rysunku 8.1.

129

(a)

(b)

(c)

(d)

Rysunek 8.6: Zależność współczynnika transmisji T1 rysunek (a) i odbicia R1 rysunki
(b, c, d) od odstrojenia dla pola 1 w obecności pola 3 dla różnych wartości pola kontrolnego; Ω2R = 4 MHz (linia ciągła czerwona), Ω2R = 6.7 MHz (linia przerywana zielona),
Ω2R = 10 MHz (linia przerywana niebieska); pole Ω2L = 2 MHz, a pozostałe parametry
takie same, jak na rysunku 8.1.
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Podsumowanie

W pracy przedstawiono opis procesów związanych z propagacją i zatrzymaniem światła w czteropoziomowym ośrodku atomowym o konﬁguracji trójnoga.
Zebrano, usystematyzowano i zsyntetyzowano wszystkie dotychczas otrzymane
wyniki dotyczące propagacji i zatrzymywania impulsów laserowych w dyskutowanym układzie. Na szerokim tle zaprezentowano wyniki własne uzyskane
z udziałem autorki. Przedyskutowano zarówno zagadnienie stacjonarnych
własności dyspersyjnych ośrodka, wskazując na możliwość ich aktywnej modyﬁkacji, jak i dynamiki kontrolowalnej propagacji, zatrzymywania i wypuszczania impulsów świetlnych. Złożona struktura rozważanego ośrodka atomowego
powoduje istnienie więcej niż jednego stanu ciemnego, co prowadzi do wytworzenia
dodatkowych przedziałów częstości o małej absorpcji i normalnej dyspersji.
W pracy dokonano analizy optycznych właściwości ośrodka w kategoriach podatności elektrycznej oraz kształtu i położenia okien przezroczystości.
Zmiany czasie dwóch pól kontrolnych umożliwiają sterowanie przezroczystością ośrodka i dynamiką propagacji słabego impulsu sygnałowego, a ich
wyłączenie pozwala na zatrzymanie w nim światła. W pracy opisano zatrzymanie klasycznego świetlnego impulsu sygnałowego w układzie atomowym o
konﬁguracji trójnoga, które polega na odwzorowaniu impulsu w dwie spójności
atomowe, które w fazie zatrzymania można zmieniać w sposób kontrolowany,
regulując parametry pól kontrolnych lub stosując zewnętrzne oddziaływania. Ze
względu na to, że sygnał zatrzymany w ośrodku o konﬁguracji trójnoga jest zapisany w dwóch spójnościach atomowych, może również być wypuszczony niezależnie z każdej z nich lub z ich dowolnej superpozycji. W szczególności w pracy
przedyskutowano różne możliwe sytuacje, gdy dla odpowiedniej różnicy faz między
obiema koherencjami w ogóle niemożliwe jest uwolnienie impulsu; gdy w fazie
zatrzymania zastosuje się zewnętrzne pole magnetyczne, spowoduje się periodyczne zmiany natężenia impulsu wypuszczanego z próbki. Czasowe rozsunięcie
włączenia pól kontrolnych w fazie wypuszczania skutkuje uwolnieniem impulsu
w dwóch częściach, których prędkości grupowe mogą być różne. Stan kwantowy
ośrodka atomowego, w którym informacja niesiona przez impuls została zapisana
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w procesie zatrzymania, może być wykorzystany do jej przechowania. Umożliwia
to sterowanie właściwościami zatrzymanego impulsu, a tym samym daje możliwość kontrolowanego modyﬁkowania informacji kwantowej zawartej w pamięci.
W pracy przeprowadzono osobną analizę zatrzymania i wypuszczania impulsu
sygnałowego opisanego w języku skwantowanego pola elektromagnetycznego i wykazano, że ośrodek atomowy w konﬁguracji trójnoga wraz z polami kontrolnymi
jest elastycznym urządzeniem światłodzielącym w domenie czasowej, a w szczególności pozwala realizować impulsy czasowo splątane (time bins). Daje możliwość dokonywania kontrolowanego „sklejania” podczas wypuszczenia dowolnej
liczby wcześniej zatrzymanych w nim fotonów poprzez odpowiednie dobranie
parametrów pól wypuszczających. W pracy wykazano także, że zatrzymanie
światła w ośrodku może prowadzić do zależnej od pól kontrolnych modyﬁkacji
właściwości statystycznych wiązki próbnej.
Zanalizowano także zjawisko jednoczesnego rozchodzenia się dwóch impulsów sygnałowych w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości. Przechodząc przez układ, każda z wiązek próbnych powoduje zmiany dyspersyjnych właściwości ośrodka dla drugiej, a wymuszona przezroczystość wzmacnia wzajemnie efekty związane z oddziaływaniem nieliniowym obu wiązek. Optyczny efekt Kerra, który zachodzi w układzie o konﬁguracji trójnoga, umożliwia
uzyskanie dużych nieliniowych zmian przesunięć fazowych obu rozchodzących się
w układzie impulsów i stwarza podstawy do wykorzystania tegoż układu jako
bramki fazowej. W badanym układzie można także zatrzymywać sekwencje impulsów i wypuszczać je później w takiej samej lub odwrotnej kolejności, co realizuje się przez umieszczenie próbki w polu magnetycznym i zastosowanie gradientowego echa fotonowego. W pracy wykazano, że w ośrodku atomów w konﬁguracji trójnoga, oświetlonym polem sterującym w postaci fali stojącej, własności optyczne mają charakter periodyczny. Prowadzi to do powstania pasm
wzbronionych dla propagacji impulsu. Włączenie dodatkowego pola kontrolnego
w postaci fali biegnącej pozwala na kontrolowaną modyﬁkację struktury pasmowej
ośrodka oraz widm odbicia i transmisji wiązki próbnej. Padając na ośrodek o periodycznych własnościach optycznych, dwie wiązki sygnałowe ulegają rozdzieleniu
na część przepuszczoną i odbitą, a faza każdej z nich jest nieliniowo modyﬁkowana
w krzyżowym efekcie Kerra. Pokazano również, że w układzie atomowym w
konﬁguracji trójnoga można realizować jednokubitowe i dwukubitowe bramki
logiczne o charakterze deterministycznym, pracujące na świetle zatrzymanym,
w których operacje logiczne wykonuje się w pamięci kwantowej na wzbudzeniach
atomowych.
Bogata struktura rozważanego układu, zawierającego cztery poziomy atomowe sprzężone trzema polami laserowymi, powoduje, że jest on niezwykle plastyczny i daje możliwości realizacji ogromnego bogactwa różnych procesów ﬁzycznych. W szczególności pozwala on na rozważanie najrozmaitszych wariantów
propagacji światła, jego zatrzymania oraz kontroli nad tymi procesami. Układ
atomowy o konﬁguracji trójnoga, ze względu na złożoną dynamikę i sterowalność
układu kwantowego, umożliwia efektywne przetwarzanie impulsów świetlnych,
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co w dalszej perspektywie może zostać wykorzystane do konstrukcji metamateriałów oraz optycznych przetworników informacji kwantowej.
Procesy opisane teoretycznie w pracy są oparte na subtelnych kwantowych
efektach interferencyjnych i ich eksperymentalna weryﬁkacja nie jest łatwa. Wagę
i aktualność tej tematyki potwierdza fakt, że po okresie licznych doświadczeń
nad układami trójpoziomowymi, w 2011 roku po raz pierwszy w ośrodku atomowym o konﬁguracji trójnoga obserwowano doświadczalnie zatrzymanie impulsu laserowego i wypuszczanie go za pomocą różnych sekwencji pól kontrolnych
oraz pokazano możliwość interferencji pochodzących z dwóch kanałów wzbudzeń
atomowych, wygenerowanych poprzez zatrzymanie światła w zimnych atomach
rubidu, a więc właśnie efektów należących do klasy zjawisk opisanych w rozprawie.
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Dodatek A
W Dodatku A zostaną wyprowadzone równania ruchu (3.27) i (3.28). Uwzględniając fakt, że początkowo wszystkie atomy znajdowały się w stanie b, w warunkach rezonansu, pomijając relaksacje, dla słabej wiązki próbnej Ω1 z układu równań (3.3) otrzymuje się
iσ̇ab = −Ω1 − Ω2 σcb − Ω3 σdb ,

(A.1)

−Ω∗2 σab ,
−Ω∗3 σab .

iσ̇cb =
iσ̇db =

(A.2)
(A.3)

Po pomnożeniu równań (A.2) przez Ω2 i (A.3) przez Ω3 i dodaniu ich stronami
otrzymuje się


σab



Ω3
Ω2
= −i
σ̇cb +
σ̇db .
|Ω2 |2 + |Ω3 |2
|Ω2 |2 + |Ω3 |2

(A.4)

Powyższa formuła pozwala na zapisanie równania propagacji w postaci




∂
∂
Ω3
Ω2
( + c )Ω1 = κ21
σ̇cb +
σ̇db .
∂t
∂z
|Ω2 |2 + |Ω3 |2
|Ω2 |2 + |Ω3 |2
(A.5)
Należy zrobić przybliżenie adiabatyczne polegające na położeniu σ̇ ab = 0. Po
wprowadzeniu nowej zmiennej
F = Ω3 σcb − Ω2 σdb
elementy macierzowe można wyrazić jako
σcb = −

Ω3 Ω1 + Ω2 F
|Ω2 |2 + |Ω3 |2

σdb =
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−Ω2 Ω1 + Ω3 F
|Ω2 |2 + |Ω3 |2

Po przekształceniach równanie (A.5) przyjmie postać
(

∂
∂
+ c )Ω1 =
∂t
∂z
−



κ21
∗
∗
(
Ω̇
Ω
+
Ω̇
Ω
)Ω
+
(
Ω̇
Ω
+
Ω̇
Ω
)F
2
3
1
3
2
2
3
2
3
|Ω2 |2 + |Ω3 |2
κ21
∂
Ω1 .
(A.6)
2
2
|Ω2 | + |Ω3 | ∂t

Obliczając pochodną po czasie zmiennej F , otrzymuje się
∂
F = Ω̇∗3 σcb − Ω̇∗2 σdb
∂t

(A.7)

i po podstawieniu wyrażeń na elementy macierzowe uzyskuje się równanie


κ21
∂
∗ ∗
∗ ∗
∗
∗
F =
(
Ω̇
Ω
−
Ω̇
Ω
)Ω
+
(
Ω̇
Ω
+
Ω̇
Ω
)F
.
1
3
2
2 3
3 2
3
2
∂t
|Ω2 |2 + |Ω3 |2

(A.8)

Równania (A.5) i (A.6) są układem równań sprzężonych, którego rozwiązaniem
są funkcje Ω1 (z, t) oraz F (z, t). Po przedstawieniu pola sygnałowego w postaci
Ω1 (z, t) = A(t)Ψ1 (z, t)
równanie (A.6) przyjmie postać

A

∂
κ21 + |Ω2 |2 + |Ω3 |2 ∂
+
Ψ1 = (Ω̇3 Ω2 − Ω̇2 Ω3 )F
|Ω2 |2 + |Ω3 |2 ∂t ∂t

+Ψ1 −

κ21 + |Ω2 |2 + |Ω3 |2
κ21
(Ω̇2 Ω∗2 + Ω̇3 Ω∗3 )A .(A.9)
Ȧ +
2
2
2
|Ω2 | + |Ω3 |
(|Ω2 | + |Ω3 |2 )2

Żąda się, aby funkcja A(z, t) spełniała warunek
κ21 (Ω̇2 Ω2 + Ω̇3 Ω3 )
Ȧ
= 2
,
A
(κ1 + |Ω2 |2 + |Ω3 |2 )(|Ω2 |2 + |Ω3 |2 )

(A.10)

dzięki czemu można z równania propagacji (A.6) wyeliminować wyrazy proporcjonalne do Ψ1 , co prowadzi do formuły

A

κ21
κ21 + |Ω2 |2 + |Ω3 |2 ∂
∂
Ψ
=
(Ω̇3 Ω2 − Ω̇2 Ω3 )F. (A.11)
+
1
|Ω2 |2 + |Ω3 |2 ∂t ∂t
(|Ω2 |2 + |Ω3 |2 )2

W ogólności częstości Rabiego Ω1,2,3 oraz wielkość A są zespolone i można je
przedstawić w postaci
A = R exp(iχ),

Ω2 = P2 exp(iχ2 ),
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Ω3 = P3 exp(iχ3 ),

(A.12)

gdzie R, P2 , P3 , χ, χ1 oraz χ2 są rzeczywiste. Równanie (A.10) jest równoważne
dwóm rzeczywistym równaniom
Ṙ
κ2 (Ṗ2 P2 + Ṗ3 P3 )
= 2 1 2
,
R
(κ1 + P2 + P32 )(P22 + P32 )

(A.13)

κ21 (χ̇2 P2 + χ̇3 P3 )
.
(κ21 + P22 + P32 )(P22 + P32 )

(A.14)

χ̇ =

Z wyrażenia (A.13) wynika, że
ln R =

1
κ2
ln(1 + 2 1 2 ),
2
P2 + P3

(A.15)

P22 + P32
.
κ21 + P22 + P32

(A.16)

co daje
R=

Kąty mieszające θ i φ zdeﬁniowane zostaną w taki sposób, że spełnione będą
relacje
P22 + P32
,
+ P22 + P32
P2
cos2 φ = 2 2 2 ,
P2 + P3
cos2 θ =

κ21

κ21
,
+ P22 + P32
P2
sin2 φ = 2 3 2 .
P2 + P3

sin2 θ =

κ21

(A.17)
(A.18)

Formuły (A.14) i (A.16) można zapisać za pomocą kątów mieszających
χ̇ = (χ̇2 cos2 φ + χ̇3 sin2 φ) sin2 θ

(A.19)

R = cos θ.

(A.20)

Relacje (A.8) i (A.9) można zapisać w postaci
∂
∂
Ψ1 + c cos2 θ Ψ1 = exp[i(χ2 + χ3 − χ)] tan2 θ cos θ
∂t
∂z


× φ̇ + i(χ̇3 − χ̇2 ) sin φ cos φ F,

(A.21)

∂
F = exp[−i(χ2 + χ3 − χ)] cos θ[−φ̇ + i(χ̇3 − χ̇2 ) sin φ cos φ]Ψ1
∂t
Ṗ
+
(A.22)
− i(χ̇3 sin2 φ + χ̇3 cos2 φ) F,
P
gdzie wprowadzono pomocniczą zmienną P =
faktu, że φ̇ =

P2 Ṗ3 −P3 Ṗ2
.
P22 +P32



P22 + P32 oraz skorzystano z

Deﬁniując polaryton Ψ2 poprzez relację F = P Ψ2 ,
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ostatecznie równania (A.21) i (A.22) można zapisać w postaci
∂
∂
Ψ1 + c cos2 θ Ψ1 = exp[i(χ2 + χ3 − χ)] tan2 θ cos θ
∂t
∂z
×[φ̇ + i(χ̇3 − χ̇2 ) sin φ cos φ]P Ψ2 ,
(A.23)
∂
Ψ2 = exp[−i(χ2 + χ3 − χ)] cos θ[−φ̇ + i(χ̇3 − χ̇2 ) sin φ cos φ]Ψ1
∂t
−i[χ̇3 sin2 φ + χ̇2 cos2 φ]Ψ2 ,
(A.24)
a za pomocą zmiennych wyjściowych wielkości Ψ1 i Ψ2 można zapisać jako
Ω1
= exp(−iχ)[Ω1 cos θ − κ1 sin θ(exp(iχ2 )σcb cos φ
A
+ exp(iχ3 )σdb sin φ)],
Ψ1 =

Ψ2 = exp(−iχ3 )σcb sin φ − exp(−iχ2 )σdb cos φ.
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(A.25)

Dodatek B
Formuły opisujące rozkład populacji można otrzymać, rozwiązując stacjonarny
układ równań (5.4). Wyznaczoną z (5.4) w postaci stacjonarnej, przy upraszczającym założeniu, że Γab = Γac = Γad oraz γbc = γbd = γcd , formułę na populację
poziomu a σaa można zapisać jako
2
(Ω1 σba ) + ξ(σbb − σdd ),
Γab
2
(Ω2 σca ) − ξ(σbb + σdd ),
= −
Γac
2
(Ω3 σda ) + 2ξσdd ,
= −
Γad

σaa = −

(B.26)
γ

ij
, i, j, k ∈ {b, c, d}. Należy zwrócić uwagę, że nie czyni się tutaj
gdzie ξ = Γak
żadnych założeń o rozkładzie populacji. Wyrażając σja przez elementy diagonalne
σ, w pierwszym przybliżeniu względem obu pól Ω1 i Ω3 otrzymuje się

Ω∗1 (σbb − σaa )

=

−

σca

=

−

+

|Ω3 |2 (σdd − σaa )
|Ω3 |2 |Ω2 |2 (σcc − σaa )
−
,
∆da ∆32 − |Ω2 |2
∆32 D(∆da ∆32 − |Ω2 |2 )

σda = −

∆∗ba −

|Ω2 |2
∆∗12

+

Ω∗1 |Ω2 |2 (σcc − σaa )
,
D∗ (∆∗ba ∆∗12 − |Ω2 |2 )

σba

(B.27)

Ω∗2
|Ω1 |2 (σbb − σaa )
|Ω1 |2 |Ω2 |2 (σcc − σaa )
(σcc − σaa ) +
−
D
∆ba ∆12 − |Ω2 |2
∆12 D(∆ba ∆12 − |Ω2 |2 )

Ω∗3 (σdd − σaa )
∆∗da −

|Ω2 |2
∆∗32

+

(B.28)

Ω∗3 |Ω2 |2 (σcc − σaa )
.
D∗ (∆∗da ∆∗32 − |Ω2 |2 )
(B.29)

Rozwiązania dla populacji, które otrzymuje się wstawiając równania (B.2-B.4)
138

do równań z układu (5.4) w postaci stacjonarnej, mają postać
1
{(1 + α)(β1 δ + β) + (3 + 2α + β)ξ + β1 (−α + δ + γ)ξ
M
+ α1 [−δ + 3ξ + 2(δ + γ)ξ + β(1 + γ + ξ)]} ,
1
{(−1 + α1 )βγ + [(−1 + β1 )δ + β(2 − α1 + ) + γ(−3 + 2α1 + β1 )] ξ
=
M
+ 2(3 − α1 − β1 + β + δ + γ + )ξ 2

σbb =

σcc

+
σdd =
+

α [(−1 + β1 )δ + (3 − β1 )ξ + 2ξ(δ +  + ξ) + β(1 +  + 2ξ)]} ,
1
{−β1 γ + α1 (1 + β)(γ − ξ) + [(1 + β) + β1 (2 + δ + γ)] ξ
M
α [(1 + β) + β1 (1 + δ + )]} .

Wzór na σaa wynika z zachowania prawdopodobieństwa.
postać
M

(B.30)

Mianownik M ma

= β1 (δ − γ) + β( − γ + 4α1 γ) + α1 (β + γ − δ)
+ [2β − δ + 4 + 4β − 3γ + 2α1 (1 − β + 3γ + δ) + β1 (2 + 4γ + 4δ)] ξ
+ 2(3 − 2α1 − 2β1 + β + γ + δ + 2)ξ 2
+ α [β − δ +  + 4β + β1 (1 + 4δ − 2ξ) + 3ξ + 2ξ(β + δ + 3 + ξ)] ,

zaś stałe określone są następująco


α =



1
2
|Ω1 |2 |Ω2 |2 
,
γbb
D∗ (∆b a∗ ∆∗bc − |Ω2 |2 )

(B.32)

1
2
|Ω3 |2  
γdd
∆∗da −

(B.33)



β =

(B.31)

bc



α1 =



2
1
,
|Ω1 |2  
2
2|
γbb
∆∗ba − |Ω
∗
∆





|Ω2 |2
∆∗dc

,


2
1
|Ω3 |2 |Ω2 |2 
,
∗
∗
γdd
D (∆da ∆∗dc − |Ω2 |2 )

(B.34)

γ =

2
1
|Ω3 |2 |Ω1 |2 
,
γcc
D(∆ba ∆bc − |Ω2 |2 )

(B.35)

δ =

1
2
|Ω2 |2 |Ω3 |2 
,
γcc
D(∆da ∆dc − |Ω2 |2 )

(B.36)

 =

2
1
|Ω2 |2 
γcc
D

β1 =







 

+





− |Ω2 |2 |Ω1 |2 





1
∆bc D2 (∆ba ∆bc − |Ω2 |2 )

1
|Ω2 | |Ω3 | 
∆dc D2 (∆da ∆dc − |Ω2 |2 )
2

2
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(B.37)



.

(B.38)

Dodatek C
W dodatku C wyprowadzone zostaną wzory (8.2) i (8.3) na współczynniki
rozwinięcia podatności w szereg Fouriera. Dla pola kontrolnego w postaci fali
stojącej
Ω2 = Ω2R+ eik2 z + Ω2L− e−ik2 z
(C.39)
podatność można rozwinąć w szeregi Fouriera
(1)

(1)

χ1 = χ1,0 + 2
(3)

χ1,2n cos(2nk2 z),

(3)

n=1
∞


(3)

(3)

n=1
∞


(3)

χ13 = χ13,0 + 2
(3)

∞

(1)

χ11 = χ11,0 + 2

χ13,2n cos(2nk2 z),
χ11,2n cos(2nk2 z).

(C.40)
(C.41)
(C.42)

n=1

Uwzględniając we wzorach na podatność (5.9)-(5.11) postać pola kontrolnego
(C.1), otrzymuje się
(1)

χ1

(3)
χ13

=

(3)

(C.43)



N |dba |2
ν
= −
h̄0
(1 + B cos(2k2 z))2
ηC
ηA
+
−
1 + B cos(2k2 z) 1 + D cos(2k2 z)


ηC ∗
ηA
−
+
1 + B cos(2k2 z) 1 + D ∗ cos(2k2 z)
×

χ11

N |dba |2 σbb
A∆bc
,
h̄0
1 + B cos(2k2 z)

=





−
S22 + 2Ω+
2 Ω2 cos(2kc z)

,

N |dba |2 ν  S22 + 2Ω2R Ω2L cos 2k2 z
,
h̄0 ∆∗ca [1 + B cos(2k2 z)]2
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(C.44)
(C.45)

"

gdzie A = S22 − ∆ba ∆bc
ν  = σbb A2 ,

#−1

∆bc ∆cd /∆bd
, η =
η = − ∆σ∗dd ∆
cd +∆ba ∆bc
da

∆2bc 
∆bd ν ,

, B = 2Ω2R Ω2L A, S22 = Ω22R + Ω22L , ν =
"

σdd /∆∗ca
∆da ∆dc −∆ba ∆bc ,

C = S22 + ∆∗da ∆cd

#−1

, D = 2Ω2R Ω2L C.

Współczynniki Fouriera w rozwinięciu podatności na szereg mają postać
(1)

N σbb |dba |2
A∆bc Fn(1) (B),
h̄0
N |dba |2  (2)
= −
νF0 (B)
h̄0

χ1,2n =
(3)

χ13,0



(1)

(1)

− η AF0 (B) − CF0 (D)


(1)




(1)

+ η  S22 AF0 (B) − C ∗ F0 (D∗ )
+



(1)

(3)

χ13,2 = −

N |dba
h̄0



|2



(1)



(1)

(1)




(1)

+ η  S22 AF1 (B) − C ∗ F1 (D∗ )


(1)

(1)

+ η  Ω2R Ω2L A F0 (B) + F2 (B)

(3)



(1)

(1)




η  Ω2R Ω2L C ∗ F0 (D∗ ) + F2 (D∗ )

χ13,4 = −

N |dba |2  (2)
νF2 (B)
h̄0



(1)

(1)

− η AF2 (B) − CF2 (D)


,

(2)

νF1 (B)

− η AF1 (B) − CF1 (D)

−



(1)

η  2Ω2R Ω2L AF1 (B) − C ∗ F1 (D∗ )

(1)

,




(1)

+ η  S22 AF2 (B) − C ∗ F2 (D∗ )


(1)

(1)

+ η  Ω2R Ω2L F1 (B) + F3 (B)
−
(3)

χ11,0 =
(3)

χ11,2 =
(3)

χ11,4 =



(1)



(1)



η  Ω2R Ω2L C ∗ F1 (D∗ ) + F3 (D∗ )
N |dba |2 ν 
h̄0 ∆∗ca
N |dba |2 ν 
h̄0 ∆∗ca
N |dba |2 ν 
h̄0 ∆∗ca





(2)

,
(2)



S22 F0 (B) + 2Ω2R Ω2L F1 (B) ,


(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

S22 F1 (B) + Ω2R Ω2L F0 (B) + F2 (B)


(2)

S22 F2 (B) + Ω2R Ω2L F1 (B) + F3 (B)
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,


,

gdzie
Fn(1) (µ)

≡

(2)

F0 (µ) ≡

 π
cos(nx)dx

1
2π −π

1
2π −π

F1 (µ) ≡

1
2π −π

(2)
F2 (µ)

≡

1
2π −π

F3 (µ) ≡

1
2π −π

(2)

(2)

π

 π
 π
 π



1 − µ2 − 1
1
=
1 + µ cos(x)
µ
1 − µ2
dx
1
=
3,
[1 + µ cos(x)]2
1 − µ2
−µ
cos(x)dx
=
3,
2
[1 + µ cos(x)]
1 − µ2
3 − µ22
2
cos(2x)dx
= 2+
3,
[1 + µ cos(x)]2
µ
1 − µ2
8
− 12
cos(3x)dx
8
µ + 3µ
µ3
=
−
+

3 .
2
3
[1 + µ cos(x)]
µ
1 − µ2

Powyższe całki można obliczyć, korzystając z metody residuów.
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Summary

The presented dissertation is a comprehensive and systematic study on light
propagation and storage in a four-level atomic medium in the tripod conﬁguration
and a complete review of the results obtained up to now. This conﬁguration,
which is richer by one level than the lambda system, admits new eﬀects and gives
an opportunity to study diﬀerent new aspects of pulse propagation. This model
allows for steering the propagation through diﬀerent combinations of the control
ﬁelds and performing operations on stored light by manipulating two atomic
coherences, compared with one in the lambda system. It is believed that atomic
systems in the tripod conﬁguration are important due to their rich dynamics
and controllability. They allow for an eﬀective processing of light pulses, which
may in the future be applied for constructing metamaterials and optically based
information processors. At the present stage of the development of this area of
quantum optics there was a strong need of an overview including a synthesis and
systematization of the results and their presentation in a uniform manner. This
paper is supposed to ﬁll this gap. The results of other authors are summed up
and commented upon, using a common notation, and the author’s own results
are shown on such a background.
A study has presented a behavior of one or two probe pulses propagating in
the presence of two or one control ﬁelds. Propagation eﬀects are systematized
according to whether the control ﬁelds are running or standing waves. The introduction gives a brief presentation of the subject. The comprehensive chapter
2 begins with a presentation of the used formalism and its interpretation. It
contains a detailed description of electromagnetically induced transparency, light
propagation and storing in the generic lambda system. Chapter 3 is devoted to a
description of the propagation and storing of a classical laser pulse in an atomic
medium in the tripod conﬁguration and its polariton analysis is presented. It
also includes a discussion of possibilities of performing manipulations on stored
light in order to obtain the desired properties of the released pulse or pulses. In
chapter 4 the details are presented of how the medium may play the role of a
light-controlled beam-splitting system in the time domain in the case of two con148

trol ﬁelds. It also contains a discussion of how statistical properties of a quantum
ﬁeld are changed after the pulse has been released, how to process time-entangled
pulses (light bins) and how to realize the Hong-Ou-Mandel interference. The
change of the phase of two propagating weak pulses in a medium dressed by a
single control ﬁeld is investigated in chapter 5 and a possibility is indicated of
constructing a phase gate due to considerable values of nonlinear (Kerr) phase
shifts in the conditions of electromagnetically induced transparency, including
the problem of a proper evaluation of the atomic states’ populations. A possibility of realizing some one- and two-qubit gates, working on atomic excitations
due to stored polarized photons in the atomic medium of tripod polarization, is
discussed in chapter 6.
In the subsequent part of the work the case is described in which the control
pulse/pulses are standing waves. The results concerning creation of band gaps
and their dependence on internal and external parameters and an analysis of
transmission and reﬂection spectra of the probe pulse are presented in chapter
7. Chapter 8 sums up the results concerning nonlinear phase shifts in the Kerr
eﬀect for both transmitted and reﬂected beams.
Some technical details are presented in three appendices. The work includes
an extensive bibliography of the subject.
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