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Stan wiedzy

Ciepªe pary atomowe staªy si¦ w ostatnich latach bardzo wa»nym o±rodkiem sªu»¡cym do przechowywania informacji kwantowej a potencjalnie równie» jej przetwarzania i generowania.

Jedn¡ z ich najwa»niejszych zalet jest

du»a prostota, a jednocze±nie mo»liwo±¢ realizowania wielu schematów sªu»¡cych do komunikacji kwantowej [1],
implementacji pami¦ci kwantowych [2] czy wielu innych technologii wspomaganych kwantowo [3].
Zasadniczym elementem wszystkich tych protokoªów jest deterministyczny interfejs ±wiatªo-atomy, to znaczy
taka, zazwyczaj laserowa, manipulacja atomami, aby te weszªy w bezstratne oddziaªywanie z wybranym modem
lub modami sªabego pola elektromagnetycznego.

Na skutek tego oddziaªywania kwantowa informacja wymienia

si¦ miedzy szybko i dalekobie»nym polem elektromagnetycznym a spójno±ci¡ pomi¦dzy stanami podstawowymi
spoczywaj¡cych atomów. Zazwyczaj niewielka modykacja parametrów oddziaªywania umo»liwia zamiast wymiany
generowanie spl¡tania atomy-±wiatªo.
Typowym przykªadem takiego interfejsu jest oddziaªywanie Ramana w tzw. konguracji
Rys.

1.1b.

Zazwyczaj wykorzystujemy tego typu interfejs w czterech etapach.

buforowym, który znakomicie spowalnia ich ruch. W przypadku atomów

Λ

przedstawione na

Atomy umieszczone s¡ w gazie

87 Rb, najpierw pompujemy je optycznie

do poziomu F=1 stanu podstawowego. Nast¦pnie przykªadamy wi¡zk¦ lasera, która mo»e wywoªa¢ przej±cia Stokesowskie do poziomu F=2, przy czym ka»demu przeniesionemu atomowi towarzyszy rozproszony foton. Rejestruj¡c
ilo±¢ oraz kierunek tych fotonów mo»emy uzyska¢ peªna informacj¦ o koherencji mi¦dzy poziomami F=1 i F=2
stanu podstawowego:
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Co szczególnie istotne, rozproszenie fotonu pod k¡tem powoduje przekazanie p¦du
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do atomów, który uwidacznia si¦ jako zale»na od poªo»enia faza koherencji

W kolejnym etapie

informacj¦ zawart¡ w koherencji mo»emy przechowa¢, tym dªu»ej im

bowiem skªadowe o

du»ym

~
K

szybko ulegaj¡ dekoherencji przez dyfuzj¦ atomów. Wreszcie odczytujemy koherencje w procesie anty-

Stokesowskiego rozpraszania Ramana, kiedy to jest ona konwertowana na fotony rozproszone. Opisane zale»no±ci
fazowe koherencji przekªadaj¡ si¦ na kierunek rozproszonego fotonu, skutkiem czego caªkowity p¦d fotonów zaabsorbowanych z laserów i rozproszonych w ostatnim etapie sumuje si¦ do zera.
U»ycie konguracji

Λ

umo»liwiªo szereg nowoczesnych osi¡gni¦¢ in»ynierii kwantowej: podªu»nie wielomodowa

pami¦¢ z gradientem pola magnetycznego [4], przechowywanie i przetwarzanie wielu modów przestrzennych - zarówno
podªu»nych i poprzecznych [5, 6, 7, 8], pami¦¢ kwantowa dla polaryzacji ±wiatªa [9].

W Laboratorium Pami¦ci

Kwantowych UW posiadamy ukªad do eksperymentów tego typu, za pomoc¡ którego zademonstrowali±my mo»liwo±¢
przechowywania losowych (atomy same generuj¡ przechowywany stan) wielomodowych przestrzennie stanów ±wiatªa
[10]. Wykonali±my równie» szereg precyzyjnych pomiarów charakteryzuj¡cych wpªyw resztkowego ruchu atomów na
proces, dostarczaj¡c staªych dyfuzji które dot¡d byªy znane sªabo a w przypadku niektórych gazów buforowych jedynie z oblicze« teoretycznych [11, 12, 13].
Wszystkie znane nam interfejsy kwantowe wykorzystuj¡ jedynie przej±cia do najni»szych stanów wzbudzonych
- tak byªo w powy»szych pracach, podobnie jest w bli¹niaczym EIT, eksperymentach z komórkami paranowanymi
[14], czy z zimnymi atomami. Skutkiem tego sªabe pole kwantowe sprz¦»one do wzbudze« atomowych wzgl¦dnie
odpornych na dyfuzj¦, czyli o dªugim okresie przestrzennym, propaguje si¦ pod maªym k¡tem do wymuszaj¡cego
pola laserowego i bardzo nieznacznie ró»ni si¦ od niego cz¦stotliwo±ci¡. Z tego powodu wykonanie eksperymentów
w re»imie gdy sªabe pole zawiera pojedyncze fotony a detekcja wykorzystuje liczniki, chocia» najkorzystniejsze
z punktu widzenia znakomitej wi¦kszo±ci protokoªów, napotyka wielkie trudno±ci spowodowanych rozproszeniami

±wiatªa laserowego.
Z drugiej strony doskonale wiadomo, »e rubid ma wy»sze stany wzbudzone i mo»liwe s¡ spójne procesy nieliniowe, które wykorzystuj¡ t¡ wielopoziomow¡ struktur¦.

Na przykªad ostatnio przeprowadzono szereg ekspery-

mentów w których generowano spójne ±wiatªo niebieskie o dªugo±ci fali 420 nm wykorzystuj¡c przej±cie

52 P3/2 → 52 D5/2

(780nm i 776nm) a nast¦pnie spójn¡ emisj¦ na przej±ciach

52 D5/2 → 62 P3/2

(5.24

52 S1/2 →

µm,

420 nm)

[15, 16, 17, 18, 19]. Co wi¦cej, wykazano parametryczne wªa±ciwo±ci tego procesu i mo»liwo±¢ transferu orbitalnego
momentu p¦du mi¦dzy ±wiatªem o dªugo±ciach fali 780nm i 776 nm a 420 nm [20].

Bli¹niaczy ukªad poziomów

zostaª ostatnio z powodzeniem zastosowany do nieliniowej konwersji cz¦sto±ci [21] bardzo sªabego pola z 780nm
na 1367nm, co umo»liwia efektywne przesyªanie kwantowych stanów ±wiatªa otrzymanych przy pomocy zespoªu
atomowego ±wiatªowodami. Spójna emisja promieniowania w tych eksperymentach dowodzi, »e przej±cia tego typu
posiadaj¡ cechy predestynuj¡ce je do wykorzystania w interfejsach atomy-±wiatªo.
W ramach niniejszego projektu pragniemy zrealizowa¢ interfejs atomy-±wiatªo w konguracji przedstawionej na
rysunku 1.1a, w której wszystkie dªugo±ci fal s¡ zbli»one, lecz wystarczaj¡ce ró»ne aby ich separacja spektralna byªa
technicznie prosta. W przypadku, gdy cz¦sto±ci czterech pól sumuj¡ si¦ parami do identycznych warto±ci ukªad ten
byª wykorzystywany do produkcji spl¡tanych par fotonów oraz nieliniowej konwersji cz¦stotliwo±ci[22, 23, 24, 25]. W
laboratorium zamierzamy u»y¢ takich cz¦sto±ci pól aby parami ró»niªy si¦ one on rozszczepienie nadsubtelne stanu
podstawowego.

Cytowane eksperymenty oraz wst¦pne obliczenia pozwalaj¡ nam wnioskowa¢, »e wówczas b¦dzie

mo»liwe sprz¦»enie sªabego pola o dªugo±ci fali 761nm ze spójno±ci¡ atomow¡ mi¦dzy poziomami F=1 a F=2 stanu
podstawowego.

Rysunek 1.1: Porównanie proponowanego rozpraszania Ramana (w tym przypadku stokesowskiego) w konguracji
diamentu i w klasycznej konguracji
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Λ.

Cel naukowy

Celem projektu jest opracowanie nowego interfejsu ±wiatªo-atomy, czyli takiej konguracji pól, która umo»liwia przeniesienie wzbudze« z modów pola elektromagnetycznego na fale spinowe lub odwrotnie oraz realizacje dwumodowej

transformacji ±ciskania pomi¦dzy tymi polami.
Interfejs winien by¢ pozbawiony technicznych niedogodno±ci oraz umo»liwia¢ swobodniejsz¡ kontrol¦ parametrów
oddziaªywania w funkcji wspóªrz¦dnych przestrzennych. W interfejsie ramanowskim (a tak»e w bli¹niaczo podobnym
EIT) pole kontrolne i pole kwantowe propaguj¡ si¦ praktycznie w tym samym kierunku i ró»ni¡ cz¦sto±ci¡ o kilka
GHz. Wymusza to stosowanie skomplikowanych technik aby je rozdzieli¢, zwªaszcza »e pola te ró»ni¡ si¦ nat¦»eniem
o 9 rz¦dów wielko±ci. Dodatkowo, ze wzgl¦du na kierunek propagacji, nie jest bezpo±rednio mo»liwe modulowanie
siªy sprz¦»enia atomy-pole kwantowe w funkcji poªo»enia wzdªu» wi¡zki.
Implementacja interfejsu w konguracji diamentu umo»liwi rozwi¡zanie obu problemów. Sªabe pola kwantowe
wygenerowane w spójnym oddziaªywaniu b¦dzie mo»na odltrowa¢ od pól kontrolnych przy pomocy zwykªych
ltrów dichroicznych i interferencyjnych. Ponadto, du»a swoboda w wyborze kierunków propagacji wynikaj¡ca z
wyst¦powania wi¦kszej ilo±ci pól umo»liwi ªatwiejsze ltrowanie przestrzenne.
Interfejs oparty o konguracj¦ diamentu podobnie jak w znanej konguracji

Λ b¦dzie charakteryzowaª si¦ dªugim

czasem spójno±ci przechowywanej informacji kwantowej dzi¦ki wykorzystaniu dªugo »yj¡cych, nadsubtelnie rozszczepionych podpoziomów stanu podstawowego. Dotychczasowe eksperymenty wykorzystuj¡ce konguracj¦ diamentu
nie adresowaªy tego rozszczepienia i dlatego interfejs tego typu b¦dzie wysoce nowatorski i a jego potencjalne aplikacje ekscytuj¡ce.
W ramach projektu zamierzmy:
- zbudowa¢ ukªad do±wiadczalny, dzi¦ki któremu zaobserwujemy nieliniowy proces mieszania czterech fal w
konguracji diamentu w której wszystkie cz¦sto±ci ±wiatªa s¡ w bliskiej podczerwieni (w przeciwie«stwie do [22, 21])
w re»imie silnych klasycznych pól elektromagnetycznych a nast¦pnie spontaniczny proces zapisu i odczytu dla
stosunkowo silnych pól kwantowych,
- teoretycznie przebada¢ optymalne konguracje cz¦stotliwo±ci i polaryzacji oraz zwerykowa¢ wybrane zale»no±ci
do±wiadczalnie - wyªuska¢ zale»no±ci zwi¡zane z dopasowaniem fazowym, które mog¡ posªu»y¢ do selektywnego
adresowania przestrzeni fal spinowych.
- podj¡¢ prób¦ minimalizacji zakªóce« typu uorescencja w procesie generowania i odczytywania wzbudze« a
nast¦pnie zaobserwowa¢ generowanie pojedynczych wzbudze« atomowych i pojedynczych fotonów.

3

Metodyka i opis bada«

Osi¡gni¦cie celu ko«cowego wymaga u»ycia metod badawczych z zakresu zarówno zyki do±wiadczalnej jak i teoretycznej.
Do±wiadczalne metody badawcze u»yte w projekcie b¦d¡ oparte na know-how zgromadzonym w Laboratorium
Pami¦ci Kwantowych UW. U»yta zostanie mi¦dzy innymi zaawansowana aparatura laboratoryjna zakupiona lub
stworzona w ramach poprzednich projektów.

Poza zapasami standardowych elementów optycznych i mechanicz-

nych do dyspozycji s¡ mi¦dzy innymi lasery diodowe z zewn¦trzn¡ wn¦k¡ o w¡skiej linii, zaawansowana elektronika
steruj¡ca eksperymentem oraz zaawansowane detektory ±wiatªa. Szczególnie te ostatnie zasªuguj¡ na uwag¦, gdy» kamera EM-CCD oraz kamera sCMOS ze wzmacniaczem obrazu jakimi dysponuje laboratorium umo»liwiaj¡ pomiary
z rozdzielczo±ci¡ przestrzenn¡ i jednocze±nie czuªo±ci¡ na poziomie pojedynczych fotonów, co umo»liwia wykonanie
pomiarów wyj¡tkowych w skali ±wiatowej.
W budowie ukªadu do±wiadczalnego zostanie wykorzystane do±wiadczenie zdobyte przy budowie ukªadów prezen-

Rysunek 3.1: Mo»liwy sposób wykorzystania interfejsu atomy ±wiatªo w konguracji diamentu do generowania i
odtwarzania wzbudze« atomowych (spójno±ci mi¦dzy F=1 a F=2). Pocz¡tkowo pompujemy optycznie atomy do
stanu F=1 poziomu podstawowego. (a) Proces zapisu - spontanicznego rozpraszania Ramana: atom przeskanuje
na poziom

F =2

i jednocze±nie rozpraszany jest foton stokesowski. (b) Deterministyczny proces odczytu: wyge-

nerowane uprzednio wzbudzenie konwertowane jest na foton antystokesowski. Zaznaczone na schemacie odstrojenia
poszczególnych laserów odpowiednio ograniczaj¡ konkurencyjne procesy rozpraszania Ramana oraz zapisu na etapie
b.

Rysunek 3.2:

Schemat ukªadu do±wiadczalnego.

Rol¦ pami¦ci kwantowej peªni komórka z parami rubidu.

Po-

przedza¢ j¡ b¦dzie zaawansowany ukªad optyczny w którym przygotowywane b¦d¡ w¡skopasmowe impulsy ±wiatªa
steruj¡ce eksperymentem. Za komórka ±wiatªo steruj¡ce b¦dzie oddzielane od ±wiatªa rozproszonego. Diagnostyka
±wiatªa rozproszonego wykonana b¦dzie przy pomocy niezwykle czuªych detektorów ±wiatªa z rozdzielczo±ci¡ przestrzenn¡ (kamery EM-CCD i sCMOS ze wzmacniaczem obrazu).
komputera i szybkich urz¡dze« elektronicznych.

Caªy eksperyment b¦dzie sterowany z u»yciem

Rysunek 3.3: Schemat procedury operacji pami¦ci kwantowej w konguracji diamentu. Stan pocz¡tkowy pami¦ci
przygotowany jest z pomoc¡ pompowania optycznego.

Nast¦pnie, przy u»yciu trzech laserów wywoªywany jest

proces spontanicznego rozpraszania Ramana, a ±wiatªo rozproszone jest rejestrowane.

Po zaniku ±wiatªa ukªad

przechowuje informacje kwantow¡, która nast¦pnie jest odzyskiwana przy rozproszeniu antystokesowskim. Proces
odczytu od procesu zapisu ró»ni si¦ odpowiednimi odstrojeniami, w szczególno±ci wystarczy zmiana odstrojenia
tylko jednego z pól (wymaga to u»ycia innego lasera równie» pracuj¡cego na dªugo±ci fali 776 nm), tak jak pokazuje
to schemat ukªadu do±wiadczalnego.

towanych w pracach [12, 10, 11, 26], jak i do±wiadczenia prowadz¡cego zdobyte podczas sta»u w ICFO. Dodatkowo,
prowadz¡cy badania b¦dzie wzbogacaª swoj¡ wiedz¦ w dziedzinie podczas konferencji i wizyt w najlepszych na
±wiecie laboratoriach optyki kwantowej i zyki atomowej.
W ramach przygotowa« do projektu powtórzyli±my eksperymenty z pracy [19] opisanej w cz¦±ci 1. Nast¦pnie
zaobserwowali±my, »e produkcja ±wiatªa niebieskiego mo»liwa jest nie tylko przy wykorzystaniu poziomu
ale te» poziomu

52 D3/2

52 D5/2 ,

jako najwy»szego stanu wzbudzonego (kaskadowa emisja zachodzi wtedy przez stan

daj¡c promieniowanie o dªugo±ci fali 421.6 nm albo przez stan

62 P3/2

62 P1/2

daj¡c ±wiatªo o dªugo±ci fali 420 nm). Ten

2D
3/2 ) b¦dziemy wykorzystywa¢ w docelowych eksperymentach, gdy» tylko on umo»liwia silne dipo2
lowe przej±cie optyczne o dª. fali 761 nm do poziomu 5 P1/2 . Przy okazji optymalna polaryzacja ±wiatªa laserów
2
2
pompuj¡cych okazaªa si¦ zupeªnie inna ni» w przypadku do tej pory zbadanym (poprzez stany 5 D5/2 i 6 P3/2 ),
drugi stan (5

gdzie optymalnie polaryzacje fal o dªugo±ciach 780 i 776 nm powinny by¢ równolegªe koªowe. W przypadku stanu

52 D3/2

optymalne polaryzacje s¡ ortogonalne liniowe. Zale»no±¢ nat¦»enia ±wiatªa niebieskiego od odstroje« lase-

rów pompuj¡cych przy przej±ciach przez

52 D3/2 → 62 P1/2

2
wyników wcze±niej otrzymanych dla 5 D5/2

→

62 P

i

52 D3/2 → 62 P3/2

okazuje si¦ jako±ciowo podobna do

3/2 . Co istotne, uwidaczniaj¡ si¦ rezonanse wielofotonowe, które

jednocze±nie s¡ odstrojone o kilka GHz od rezonansów jednofotonowych.

Wysoka widzialno±¢ pr¡»ków w ekspe-

rymencie Younga pokazaªa, »e otrzymane ±wiatªo niebieskie wykazywaªo wysok¡ spójno±¢ przestrzenn¡.

Wyniki

te wskazuj¡ na mo»liwo±¢ efektywnego wykorzystywania procesów wielofotonowych. Mieszaniu czterech fal, dzi¦ki
któremu powstaje wi¡zka ±wiatªa niebieskiego, towarzyszyªa te» uorescencja na dªugo±ciach fal 420, 421.6, 795 oraz
761 nm. Poprzez zmian¦ odstroje« udawaªo si¦ maksymalizowa¢ albo uorescencj¦ albo spójn¡ produkcj¦ ±wiatªa
niebieskiego o dªugo±ciach fal 421.6 nm lub 420 nm. Przykªadowo, kiedy lasery s¡ dostrojone do rezonansu dwufotonowego ale odstrojone od rezonansów jednofotonowych o 1.5 GHz, wydajno±¢ produkcji ±wiatªa niebieskiego jest
najwy»sza (pik a na rysunku 3.4), a uorescencja bardzo sªaba. Mo»liwa jest te» mniej wydajna generacja ±wiatªa

niebieskiego w rezonansie jednofotonowym (pik b), albo caªkowite jej stªumienie kosztem uorescencji. Sukces tego
eksperymentu wskazuje na mo»liwo±¢ otrzymania makroskopowego ±wiatªa na dªugo±ciach fal 795 i/lub 761 nm w
spójnym procesie mieszania czterech fal, a cz¦±ci ukªadu do±wiadczalnego po niedu»ych modykacjach mog¡ by¢
u»yte to bada« planowanych ramach projektu proponowanego w tym wniosku.

Rysunek 3.4:

Otrzymana mapa rezonansów, czyli nat¦»enie generowanego ±wiatªa niebieskiego w zale»no±ci od

odstroje« laserów 780 i 776 nm.
fali 780 nm.

Linia niebieska: referencyjne widmo absorpcji jednfotonowej ±wiatªa o dªugo±ci

Linie czerwone i zielone:

odpowiednie marginale.

U»yli±my komórki o dªugo±ci 10 cm z rubidem

o naturalnym skªadzie izotopowym rozgrzanej do 120 st. C. Zdj¦cie przedstawia skonstruowany przez nas ukªad
do±wiadczalny.

Poza cz¦±ci¡ do±wiadczaln¡ projekt wymaga rozwini¦cia teorii opisuj¡cej zjawisko wielofotonowego rozpraszania
Ramana i innych efektów nieliniowych wyst¦puj¡cych przy przej±ciach wzbudzonych w parach rubidu. Ze wzgl¦du na
nierezonansowy charakter procesu mo»na dokona¢ eliminacji adiabatycznej stanów wzbudzonych i uzyska¢ wzgl¦dnie
proste wyra»enia na polaryzacj¦ nieliniow¡ na poszczególnych cz¦sto±ciach oraz równania ruchu spójno±ci mi¦dzy
stanami podstawowymi. Dzi¦ki nowoczesnym systemom oblicze« symbolicznych mo»na t¡ procedur¦ przeprowadzi¢
do ko«ca uwzgl¦dniaj¡c peªn¡ struktur¦ nadsubteln¡ wszystkich stanów, co zamierzamy przeprowadzi¢. Istotnym
krokiem po±rednim, który omawiamy dla lepszej ilustracji, jest uzyskanie amplitudy prawdopodobie«stwa przej±cia
mi¦dzy poziomami F=1 (ozn.

~1 - E
~ 4 . Przej±cie
E
d~α,β , d~β,γ , d~γ,δ , d~δ,

α)

a F=2 (ozn.

)

stanu podstawowego pod dziaªaniem 4 pól elektromagnetycznych

prowadzi przez dowolne stany po±rednie (β ,

γ

i

δ)

mi¦dzy którymi mamy momenty dipolowe

:

ψ=κ

X

~ 1 · d~α,β )(E
~ 2 · d~β,γ )(E
~ 3 · d~γ,δ )(E
~ 4 · d~δ, ) = κJˆ(E
~ 1, E
~ 2, E
~ 3, E
~ 4 ).
(E

β,γ,δ
W przybli»eniu odstroje« wi¦kszych ni» rozszczepienia nadsubtelne stanów wzbudzonych zale»no±¢ od odstroje«
separuje si¦ i zawarta jest jedynie w skalarnej staªej sprz¦»enia

κ.

Dzi¦ki temu mo»na obliczy¢ analitycznie tensor

dziaªaj¡cy na cztery wektory opisuj¡ce polaryzacj¦ sumuj¡c po ró»nych stanach po±rednich (β ,

Jˆ

γ i δ ) i sprawdzi¢, dla

jakiego zestawu polaryzacji daje on maksymaln¡ amplitud¦ prawdopodobie«stwa. W ramach przygotowania do pro-

jektu dla atomu rubidu znale¹li±my takie zestawy metodami wieloliniowej algebry tensorów (wykonuj¡c tensorowy
analog znanego dla macierzy rozkªadu na warto±ci osobliwe - Kronecker Product Singular Value Decomposition). W
trakcie wªa±ciwych bada« pragniemy przebada¢ dokªadniej ten problem oraz przyczynki od procesów paso»ytniczych
wzgl¦dem rozpraszania 4-fotonowego. Zaproponowana metoda pozwoli te» lepiej zrozumie¢ rol¦ polaryzacji w procesie generacji ±wiatªa niebieskiego w konguracji

52 S1/2 → 52 P3/2 → (52 D3/2 lub 52 D5/2 ) → (62 P1/2 lub 62 P3/2 ) →

52 S1/2 .
Uzyskane przy wykorzystaniu przybli»enia adiabatycznego równania posªu»¡ nam do analizy zale»no±ci przestrzennych w konguracji diamentu.

Dzi¦ki wykorzystaniu wyra»e« na polaryzacje wytwarzana przez atomy dla

poszczególnych pól, b¦dzie mo»liwe prze±ledzenie ich ewolucji w przestrzeni za pomoc¡ równa« wolnozmiennej obwiedni. W przypadku rozpraszania Ramana Mostowski, Raymer i wspóªpracownicy [27, 28] uzyskali szereg wa»nych
i ciekawych rezultatów stosuj¡c tego typu metody tj. rozwi¡zywania równa« Maxwella-Blocha. Obecnie np. Raczy«ski, Zaremba, Zieli«ska-Kaniasty i wspóªpracownicy [29] stosuj¡ podobne podej±cie z du»ymi sukcesami do opisu
EIT . My przewidujemy »e, zale»nie od kierunku rozchodzenia si¦ poszczególnych pól, b¦dzie mo»na wykorzystanie
dawniejszych rozwi¡za« b¡d¹ ich modykacja i przeliczenie tak, aby opisywaªy now¡ sytuacj¦. W szczególno±ci to
podej±cie pozwoli nam uwzgl¦dni¢ efekty wypªywaj¡ce z dopasowania fazowego.
W ko«cowej fazie projektu spodziewamy si¦ zbli»a¢ do granicy generacji pojedynczych fotonów.

Wówczas,

badaj¡c szumy i zakªócenia w ukªadzie u»yjemy metod kwantowej teorii pomiarów i estymacji [30], aby precyzyjnie
zbada¢, czy generowane stany ±wiatªa wykazuj¡ nieklasyczne korelacje.

4

Charakterystyka ko«cowego wyniku

Zasadniczym wynikiem projektu b¦dzie opracowanie nowego narz¦dzia do bada« z zakresu in»ynierii kwantowej.
Dodatkowo powstanie unikatowy ukªad do±wiadczalny, który po zako«czeniu projektu b¦dzie nadal rozwijany i
wykorzystywany.
Najistotniejsze wyniki projektu zostan¡ opublikowane w czasopismach z listy ladeljskiej i b¦d¡ prezentowane
na konferencjach mi¦dzynarodowych, ogólnopolskich i seminariach. Najwa»niejsze publikacje b¦d¡ce efektem bada«
w kolejnych etapach projektu obejm¡ nast¦puj¡ce tematy:
- obserwacja mieszania czterech fal w niebadanej do tej pory konguracji diamentu
- obserwacja wymuszonego i spontanicznego rozpraszania Ramana w konguracji diamentu
- obserwacja efektu pami¦ci poprzez rozpraszanie stokesowskie a nast¦pnie antystokesowskie tak jak to przedstawiono na rysunku 3.3, równie» na poziomie pojedynczych fotonów
Efekt ko«cowy obejmie równie» rozpraw¦ doktorsk¡ prowadz¡cego.
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