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POMALÉ SVETLO 

SLOW LIGHT 

 

 

PARMA Ludvík, SR 

 

Abstrakt  

Cieľom príspevku je vysvetliť záujemcom o túto problematiku relatívne jednoduchou 
ormou základy generovania pomalého svetla, tj. svetla, ktoré sa šíri látkou podstatne (rádovo) 
pomalšie ako vo vákuu.  

 

Abstract 

This paper is to explain to those interested in this issue in relatively easy form the 
foundations of generating slow light, ie. light that spreads through matter significantly (orders 
of magnitude) slower than in vacuum. 

 

1 Úvod 

Rýchlosť šírenia svetla priťahovala pozornosť ľudstva od nepamäti. Najskôr to bolo jej 
presné stanovenie pre svetlo šíriaci sa vákuom, čo je zároveň fyzikálnou limitou. 
V posledných dvoch dekádach sú to opačné snahy vedcov o dosiahnutie čo najnižšej rýchlosti 
šírenia svetla ako v látke, tak aj vo fotonických kryštáloch. Pretože je obecné povedomie 
v tomto ohľade zaťažené nepresnosťami, tento článok je snahou autora prispieť 
k informovanosti širšej fyzikálnej verejnosti. 

 

2 Základné pojmy 

Zopakujme si najskôr termíny pre rôzne „druhy“ rýchlosti šírenia svetla. Ktoré sú vlastne 
tieto rýchlosti? 

Pozn.: Aj keď používam (pre skrátenie textu) termín „svetlo“, je nutné pod týmto 
termínom rozumieť nielen viditeľnú časť optického žiarenia, ale celý široký obor optických 
frekvencií. 

• Vo vákuu sa svetlo šíri rýchlosťou     c = 299 792 458 m/s (presne); 

• Jednofrekvenčná spojitá vlna v transparentnom prostredí s indexom lomu n(ω), kde  ω  
je uhlová frekvencia svetelnej vlny, sa šíri fázovou rýchlosťou v(n(ω))= c0 / n(ω). 

• Hlavná časť svetelného impulzu (t.zv. vlnový balík) sa v disperznom prostredí 
pohybuje grupovou rýchlosťou. 

Grupová rýchlosť, vyjadrená pre n=n(λ):   vg = c[n(λ0) – λ0*(dn/dλ0)]
-1, kde λ0  je 

vlnová dĺžka vo vákuu, resp.  

grupová rýchlosť, vyjadrená pre n=n(ω):   vg = c[n(ω) + ω*(dn/dω)]-1 vg =c / ng, kde ng  

predstavuje „grupový“ index lomu. 

• Predná časť svetelného impulzu (front) sa šíri v disperznom prostredí rýchlosťou vf  . 
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Ďalej si zopakujme pojmy spojené s „disperzií“ v zmysle, ako sa tento termín používa 
v optike. Disperzia: 

• materiálová  -  má pôvod vo frekvenčne závislej reakcii prostredia; napr. závislosť 
indexu lomu na frekvencii/vlnovej dĺžke. 

• vlnovodová  -  má pôvod vo frekvenčnej závislosti z geometrických príčin (napr. 
v optickom vlákne). 

Vlnovodová disperzia je typickým javom napr. vo fotonických kryštáloch, obecne 
v ľubovoľnej nehomogénnej štruktúre, v ktorej sa svetlo šíri. 

• uhľová  -  na rozhraní dvoch disperzných prostredí s rôznymi indexmi lomu (vyplýva 
zo Snellova zákona). 

• O normálnej disperzii hovoríme vtedy, keď v transparentnom (kvázi neabsorbujúcom) 
prostredí platí, že:   dn/dλ < 0. Tj. index lomu raste s klesajúcou vlnovou dĺžkou. 

Táto nerovnosť platí vo väčšine materiálov. Z toho vyplýva, že grupová rýchlosť je 
väčšinou menšia ako rýchlosť fázová. 

• V opačnom prípade hovoríme o anomálnej disperzii. Táto sa vyskytuje hlavne v oblasti 
absorpčných pásov. Vtedy ale existuje možnosť, že grupová rýchlosť je väčšia ako 
rýchlosť fázová, prípadne ako rýchlosť c! 

Teraz je už zrejmé, ako dosiahnuť spomalenie svetla. Stačí vybrať vhodné prostredie 
z hľadiska jeho disperzie a nastaviť frekvenciu svetla tak, aby grupový index lomu bol čo 
najväčší. Ako toto urobiť, uvidíme v ďalšej časti. 

 

3 Kramersové – Kronigové relácie 

Kramersové – Kronigové relácie (1) a (2) sú vzťahy, ktoré platia pre ľubovoľnú 
komplexnú funkciu g(ω), ktorá splňuje nasledujúce podmienky: 

• je analytická v hornej polovici komplexných frekvencií,  

• platí: g*(ω) = g(− ω), 

• pre | ω | → ∞   g → 0 ako funkcia ω-a,  a > 0. 

 P je Cauchyho hlavná hodnota. 

 

 

       (1) 

 

        (2) 

 

 

Hore uvedeným vlastnostiam vyhovuje napr. aj funkcia popisujúci komplexný index 
lomu N = n -1 +i*k, kde n je index lomu (reálna časť) a k je absorpčný koeficient 
(imaginárna časť).  

Zo vzťahov (1) a (2) je zrejmé, že ak poznáme jednu zložku v celom frekvenčnom obore, 
môžeme dopočítať druhú zložku. Zároveň vidíme, že existuje funkčná závislosť medzi 
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absorpčným koeficientom a indexom lomu (pozri obr. 1). Index lomu sleduje deriváciu 
absorpčného koeficientu. Z toho plynie, že najväčšia zmena indexu lomu je práve v oblasti 
najväčšej absorpcie. 

 

4 Dvojhladinový energetický systém 

Z výrazu pre grupovú rýchlosť  vg =c / ng  , kde ng   = n(ω) + ω*(dn/dω) je zrejmé, že pre 
maximálne spomalenie svetla potrebujeme maximalizovať n(ω), ktorý je však daný vybraným 
prostredím a jeho hodnota bude len rádu jednotiek a zároveň maximalizovať gradient indexu 
lomu  dn/dω . Pretože sám index lomu sa veľmi meniť nebude, najväčší gradient dosiahneme 
pri veľmi úzkych absorpčných čiarach. A kde také hľadať? Samozrejme v zriedených plynoch 
pri nízkych teplotách. V takomto prostredí boli dosiahnuté „rýchlosti“ svetla rádovo stoviek 
m/s. (Obr. 1). 

Frekvencie svetla, ktoré takto budú spomalené však leží v blízkosti maxima absorpčnej 
čiary v danom prostredí a to znamená silnú absorpciu. Tento silno fakt obmedzuje 
použiteľnosť tohto javu len na zriedené prostredia (plyny) a relatívne obmedzenú dráhu (cca 
zlomky mm). Tým je zase podstatne obmedzené dosiahnuteľné oneskorenie svetelného lúča.  

Cesta z tejto slepej uličky vedie použitím plynov, ktoré sa vyznačujú trojhladinovou 
energetickou schémou spolu s využitím metód nelineárnej optiky  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Schéma typických priebehov absorpčného koeficientu (hore), indexu lomu (stred) 
a grupového indexu (dolu) pre dvojhladinový energetický systém. Modro vyšrafovaná plocha 
zdôrazňuje oblasť frekvencií (na obidvoch krídlach absorpčného maxima), kde grupový index 
je väčší ako jedna, tj. kde je svetlo spomalené [1]. 

 

5 Trojhladinový energetický systém 

U trojhladinového systému bol použitý proces nazvaný elektromagnetická indukovaná 
transparencie (EIT). Ta vzniká vtedy, keď pre excitáciu atómu plynu sú použité súčasne dva 
lúče svetla: Intenzívny pomocný laserový lúč naladený na stred jednej absorpčnej čiary  
(Obr. 2) spôsobuje tzv. „vypálenie“ veľmi úzkej medzery (dip) do absorpčnej čiary a tím 
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zabezpečuje transparencii prostredia. Zároveň v tomto veľmi úzkom „dipu“ dochádza 
k extréme veľkým hodnotám  dn/dω . Takto upravené prostredie potom veľmi spomaľuje 
rýchlosť druhého lúča, ktorý prechádza prostredím. 

Metódou EIT boli dosiahnuté rýchlosti svetla v jednotkách m/s a dĺžky impulzov až 
zlomkov sekúnd [2,6]. Toto by boli hodnoty už veľmi dobre aplikovateľné aj v praxi, avšak 
stále tu pretrváva nevýhoda použitia fázovo závislej metódy nelineárnej optiky vyžadujúcej 
značne vysoký stupeň koherencie. Udržať závislosť fáz je príliš delikátna požiadavka, ktorej 
je možno vyhovieť len v atómových parách s nízkou hustotou (vzájomné zrážky atómov rušia 
koherenciu), prípadne slabo dopovaných tuhých látkach pri nízkych teplotách. 

A tu prichádza na scénu ďalšia metóda – koherentné oscilácie populácie (obsadenia) 
hladín. 

 

 
Obr. 2 Grafy typických priebehov absorpčného koeficientu (hore), indexu lomu (stred) 

a grupového indexu (dolu) pre trojhladinový energetický systém pri EIT [1]. 

 

6 Koherentné oscilácie populácie 

Ku koherentným osciláciám populácie dochádza vtedy, keď intenzívny „čerpací“ lúč 
spolu so signálnym (oneskorovaným) lúčom s mierne odlišnou frekvenciou interagujú 
v prostredí, ktoré vykazuje jav nasycujúcej sa absorpcie. Vtedy populácia (obsadenie) 
základného stavu systému osciluje na rozdielovej frekvencii obidvoch hore spomenutých 
lúčov. Pretože tento jav sa dotýka obsadenia a nie fázy, je necitlivý na rozfázujúce procesy. 
Bolo ukázané, že koherentné oscilácie populácie vedou k vysokofrekvenčným zmenám 
indexu lomu, čo spôsobuje veľké hodnoty grupového indexu a teda veľká spomalenia 
rýchlosti šírenia svetla [5, 7]. 

Táto metóda je použiteľná aj tuhých látkach (polovodičoch) pri izbovej teplote. 
V súčasnosti trend výskumu smeruje k hľadaní materiálov, ktoré umožní spomaliť svetlo 
s veľkou šírkou pásma, tzn. hľadanie materiálov vhodných pri impulzné aplikácie 
v nanosekundovom a subnanosekundovom pásme.  
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Ďalšími skúmanými metódami, ktoré sa javia ako sľubné pre spomalenie svetla v tuhých 
látkach, sú tie, ktoré využívajú stimulovaný Brillouinov rozptyl a stimulovaný Ramanov 
rozptyl.  

 

7 Aplikácie 

Budúce aplikácie smerujú do oblasti telekomunikácií, digitálnej elektroniky, optiky 
(elektroniky) THz frekvencií, kvantových počítačov, radarov a kryptografie a do využitia 
fotonických kryštálov [3, 4]. 

 

8 Záver 

Uvedený stručný príspevok len načrtol základy tejto veľmi zaujímavej a perspektívnej 
časti optiky, ktorá nabrala tempo s príchodom 21. storočia a ktorá má veľa sľubných aplikácií. 
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