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ELEKTROMAGNETYCZNIE INDUKOWANA PRZEZROCZYSTOŚD

( Electromagnetically Induced Transparency - EIT )
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Często wykorzystywany w
eksperymentach nad EIT schemat
poziomów energetycznych
atomów i pól
elektromagnetycznych – tzw.
układ lambda (od greckiej litery,
którą przypomina).
p – częstośd optyczna pola
próbnego,
Ωp i Ωc – tzw. częstości Rabiego
odpowiednio dla pól próbnego
i kontrolnego (wielkośd zależna od
własności atomów i natężenia
spójnego światła).
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Występujące samo, pole próbne wywołuje tzw. oscylacje Rabiego - wymuszone przejścia między
stanami w atomach (absorpcja i emisja – dwukierunkowa strzałka). Częśd energii tej wiązki jest
rozpraszana na drodze przejśd spontanicznych ze stanu wzbudzonego do niższych stanów |1> i |2>
oraz innych, jeśli występują (strzałki z linią przerywaną). Fotony emitowane są w zasadzie
w dowolnym kierunku. Jeśli atomów jest dużo (gruba warstwa ośrodka), wiązka może byd całkowicie
rozproszona – na tym polega NIEPRZEZROCZYSTOŚD.
Na prawo szkic zależności wielkości opisujących własności optyczne ośrodka od częstości światła
w „okolicach” rezonansu.
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W obecności pola kontrolnego interferencja kwantowa towarzysząca oddziaływaniu atomów
z polami prowadzi do powstania tzw. okna przezroczystości – w profilu absorpcji/fluorescencji
pojawia się głębokie i wąskie (ze względu na warunkujący zjawisko podwójny rezonans optyczny)
minimum. Rozpraszanie wiązki próbnej jest mocno zredukowane przez eliminację części aktów emisji
spontanicznej. Atomy zostają wprowadzone w stan tzw. spójnego uwięzienia populacji, nazywany
także stanem ciemnym – fluorescencja atomów zostaje mocno ograniczona. Atomy „wykonują”
spójne oscylacje Rabiego i nie rozpraszają – ośrodek staje się PRZEZROCZYSTY.
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– prędkośd grupowa
c – stała fundamentalna
k – liczba falowa
 – częstośd optyczna
n – współczynnik załamania ośrodka
ngr – tzw. grupowy współczynnik
załamania

Powyższa definicja tzw. prędkości grupowej impulsów i wzór
opisujący jej zależnośd od częstości optycznej światła, pozwalają
„przewidzied”, że prędkośd grupowa w warunkach wymuszonej
przezroczystości może byd niska w porównaniu z prędkością
światła w próżni ( c ). Ze względu na bardzo stromą dyspersję
(czerwona linia obok) i w konsekwencji wysoką dodatnią
wartośd n/ (zielona linia) w ścisłym rezonansie
spodziewamy się powolnej propagacji impulsów. W naszych
eksperymentach obserwujemy prędkości rzędu c/100000 (kilka
km/s). (Należy podkreślid, że wielkości takie jak współczynnik
załamania ośrodka czy prędkośd grupowa powinny byd używane
ostrożnie i świadomie, by uniknąd niefizycznych wniosków jak
np. nadświetlne prędkości przy b. stromej anomalnej dyspersji.)

W warunkach EIT rozpraszanie energii wiązek laserowych jest
istotnie zredukowane. Energia zamiast zostad „stracona” na
drodze „bezładnej” emisji spontanicznej zostaje spójnie
„przekazana” do drugiej wiązki (emisja wymuszona). Przy tym,
pewna liczba atomów wprowadzana jest w specjalny stan

spójnego uwięzienia populacji
(Coherent Population Trapping – CPT).
W stanie CPT atomy nie emitują spontanicznie (w nieidealnych
sytuacjach emitują znacznie mniej), tylko kontynuują spójne,
dwukierunkowe przekazywanie energii pomiędzy wiązkami.
Wiązka, która pod nieobecnośd drugiej traciła energię
bezpowrotnie, może ją „odzyskad” dzięki atomom w stanie CPT
– tyle, że dzieje się to z pewnym opóźnieniem, które
uwidacznia się gdy obserwujemy propagację impulsów…
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– prędkośd grupowa

Ωc – częstośd Rabiego dla pola kontrolnego
N – koncentracja atomów
 – stała zaniku wzbudzenia
 – długośd fali (pole próbne)

M. Fleischhauer, A. Imamoglu, J. P. Marangos Rev. Mod. Phys. 77, 633 (2005)
(bardzo użyteczne przeglądowe opracowanie dotyczące EIT)

Ωc2 jest proporcjonalne do natężenia pola kontrolnego, więc:
EIT pozwala na kontrolowanie impulsów światła, włącznie
z odwracalnym efektem „zatrzymania” ich propagacji w ośrodku
przy zredukowaniu natężenia pola kontrolnego do zera; ponowne
włączenie tego pola „odtwarza” impuls i wznawia jego propagację
(efekt określany jako zatrzymywanie światła - light storage).
Powyższa formuła wynika z dośd mocno wyidealizowanego i uproszczonego modelu
atomów i oddziaływao. Zgodnośd z wynikami eksperymentalnymi jest ograniczona do
bardzo specyficznych warunków (np. EIT w kondensacie Bose-Einsteina). W ogólności, na
EIT i prędkośd grupową wpływają takie czynniki jak ruch atomów i zderzenia między nimi.
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ODWZAJEMNIONA elektromagnetycznie indukowana przezroczystośd
(reciprocal EIT )

W układach lambda często wykorzystywanych w badaniach nad EIT
nie ma żadnego czynnika wyróżniającego jeden z dwóch dolnych
poziomów ani odpowiadających im przejśd optycznych.
Jeśli odstąpimy od typowego warunku pola próbnego znacznie
słabszego od pola kontrolnego możemy spodziewad się przejawów
wzajemnego wpływu każdej z wiązek na stopieo nieprzezroczystości
wykazywanej przez ośrodek w stosunku do drugiej.
Obecnośd pola próbnego (zawsze) powoduje zmniejszenie dysypacji
energii pola kontrolnego. Nie zawsze jesteśmy w stanie zauważyd
efekty. Jeśli się jednak uda…
…. możemy spodziewad się również pewnych obserwowalnych
konsekwencji przy spowolnionej propagacji impulsów .

ODWZAJEMNIONA elektromagnetycznie indukowana przezroczystośd
(reciprocal EIT )
Warunkiem koniecznym do istotnego odwzajemnienia indukowania
przezroczystości jest wysoki stopieo nieprzezroczystości ośrodka
również w stosunku do wiązki kontrolnej (pod nieobecnośd próbnej).
Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku par rubidu bez
domieszki tzw. gazów buforujących (które ograniczałyby ruch i liczbę
zderzeo między atomami rubidu). Efekty tzw. pompowania
optycznego („przenoszącego” atomy do stanów, w których nie
oddziałują ze światłem) są efektywnie kompensowane przez
mechanizmy relaksacyjne – w tym przypadku głównie poprzez
wymianę atomów w oświetlonym obszarze na skutek ich ruchu
(atomy w stanach „odsprzężonych” od światła „uciekają” z tego
obszaru i są zastępowane przez takie, które z nim nie oddziaływały –
częśd z nich jest w stanach „sprzężonych” z wiązkami laserowymi).
Schemat układu o takich własnościach wykorzystany w eksperymentach przedstawiony jest
na następnym slajdzie

87Rb

w naturalnej mieszaninie izotopowej bez gazu buforowego
temperatura ok. 100°C
 2.66 x 10-4 mbar (85Rb + 87Rb) / 1.45 x 1012 atomów w cm3 (87Rb)
 najb. prawdopodobna prędkośd: 267 m/s, śr. droga swobodna: 48.8 cm
Przejście 52S1/2  52P1/2 linia D1 (794.98 nm)

• 3 układy lambda, w tym 2
bezpośrednio sprzężone,
• dolne poziomy układów
lambda mają tę samą energię,
podobnie jak górne (dzięki
temu można użyd jednego
źródła laserowego do
wytworzenia obydwu pól:
próbnego i kontrolnego)

• wiązki o polaryzacji kołowej (lewoskrętna i prawoskrętna)
Pompowanie optyczne do stanów F=1 (przejścia spontaniczne – linia przerywana)
kompensowane przez relaksację: ucieczkę atomów w tych stanach z oświetlonego
obszaru i zastąpienie przez atomy powracające tam po depolaryzujących
zderzeniach ze ścianą komórki, w której znajdują się pary rubidu – równowaga tych
procesów zapewnia odwzajemnienie EIT.

Układ pozornie nieatrakcyjny z punktu widzenia obserwacji
spowolnionej propagacji:
• straty w zespole atomów zaangażowanych w spójne
oddziaływanie z promieniowaniem,
• straty energii promieniowania obu wiązek.

Jest ona „wydatkowana” na ciągłe pozyskiwanie nowych
atomów do zespołu CPT i…
… „WYDATEK” OKAZUJE SIĘ OPŁACALNY:
MAMY ZYSK W POSTACI DODATKOWEGO MECHANIZMU
KONTROLI NAD SPOWOLNIONYM ŚWIATŁEM.
Obecnośd pola próbnego „wzmacnia”
pole kontrolne (zwiększa Ωc2) więc
wpływa na propagację (zwiększa gr)
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M. Fleischhauer, A. Imamoglu, J. P. Marangos
Rev. Mod. Phys. 77, 633 (2005)

+ układ aktywnej stabilizacji lasera
+ układ ogrzewania komórki, ekran
magnetyczny, cewki kompensacji
pola magnetycznego,

(/4)1
(/4)2

+ sterowniki modulatorów AOM ze
wspólnym źródłem sygnału nośnej RF
i niezależnymi generatorami modulacji

+ oscyloskop cyfrowy
Schemat układu eksperymentalnego

ELEMENT CYKLU POMIAROWEGO
Sekwencja impulsów pól kontrolnego i próbnego (ok. 200 µs):
1. „włączenie” pola kontrolnego;
2. ustalenie równowagi pompowanie optyczne – relaksacja (ok. 80 µs),
3. generacja impulsu pola próbnego (przy włączonym kontrolnym),
4. faza spowolnionej propagacji impulsu,
5. wyłączenie pola kontrolnego (na ok. 40 ms).

SEKWENCJA POWTÓRZONA 200 RAZY DLA WYBRANYCH WARTOŚCI NATĘŻENIA
POLA KONTROLNEGO I ENERGII IMPULSÓW POLA PRÓBNEGO UŚREDNIONA
W PAMIĘCI OSCYLOSKOPU z precyzyjną synchronizacją programowanym
układem licznikowym o głównym sygnale zegarowym 20 MHz (50ppm)
60 ZESTAWÓW POLE KONTROLNE – ENERGIA IMPULSÓW W ZAKRESACH:
Pole kontrolne – wejściowe: 7.56 mW/cm2 – 11.6 mW/cm2
– wyjściowe:
42 µW
– 384 µW
Pole próbne – wejściowe : impulsy o kształcie funkcji sin2 o „szerokości”
4µs (FWHM) (także impulsy prostokątne i ∆2 )
oraz energiach: 1.2 nJ – 23.2 nJ
– wyjściowe … przedstawiono na kolejnych slajdach.

Zestaw zarejestrowanych
przebiegów sygnałów z
detektorów referencyjnych
(wiązki wejściowe – górny
panel), detektorów wiązek
wyjściowych (środkowy
panel). Wyjściowy sygnał
wiązki próbnej zawiera tło
pochodzące m. in. od wiązki
kontrolnej (częściowo
przenikającej do kanału
próbnego - niedoskonałośd
optyki polaryzacyjnej). Dolny
panel przedstawia wynik
odpowiedniej korekty.
Przebieg wyjściowego sygnału wiązki kontrolnej (szara linia, środkowy panel) doskonale
ilustruje odwzajemnienie przezroczystości: w czasie wejściowego impulsu próbnego moc
wiązki kontrolnej wzrasta. Na skutek transferu energii z wiązki próbnej, ale także redukcji
rozpraszania wiązki kontrolnej.
Opóźnienie i kształt impulsu wyjściowego, który otrzymujemy przy odstrojeniu wiązki
próbnej od rezonansu jest identyczny z impulsem referencyjnym. Wyjściowy impuls wiązki
próbnej w warunkach EIT jest opóźniony w stosunku do referencyjnego, dodatkowo
obserwujemy znaczne poszerzenie i pewną asymetrię (dolny panel).

Porównanie
impulsów
wyjściowych
otrzymanych przy
tym samym
natężeniu
wejściowej wiązki
kontrolnej
i różnych energiach
wejściowych
impulsów wiązki
próbnej.

Ośrodek „odpowiada” silniejszymi impulsami wyjściowymi na
silniejsze impulsy wejściowe (łatwe do przewidzenia). Impulsy
wyjściowe są opóźnione i zniekształcone w różny sposób.

Porównanie impulsów
wyjściowych
otrzymanych przy tym
samym natężeniu
wejściowej wiązki
kontrolnej i różnych
energiach
wejściowych
impulsów wiązki
próbnej. Te same
dane jak na
poprzednim slajdzie znormalizowano
wysokośd impulsów
i wygładzono
przebiegi by usunąd
szumy sygnałów.

Maksymalna zaobserwowana różnica w opóźnieniach impulsów
wyjściowych przekracza czas odpowiadający szerokości impulsów
wejściowych – efekt może byd więc wykorzystany do kontroli nad
impulsami (np. w optycznych układach komunikacyjnych).

Oprócz znanej zależności opóźnienia impulsów propagujących w typowych
warunkach EIT od natężenia pola kontrolnego:
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– prędkośd grupowa
– opóźnienie impulsu
Ωc – częstośd Rabiego
dla pola kontrolnego
c – stała fundamentalna
N – koncentracja atomów
L – grubośd warstwy ośrodka
 – stała zaniku wzbudzenia
 – długośd fali (pole próbne)

w warunkach ODWZAJEMNIONEJ EIT i dla relatywnie krótkich impulsów
wejściowych obserwowana jest wyraźna zależnośd następujących
parametrów impulsów wyjściowych od POLA PRÓBNEGO:
• energia,
• opóźnienie,
• szerokośd.
Warunki te charakteryzuje pewna skrajnośd, związana z faktem, że parametry
czasowe impulsów wyjściowych dośd słabo zależą od swoich odpowiedników dla
impulsów wejściowych. Dominującym czynnikiem jest ILOŚD ENERGII jaką wiązka
próbna „wnosi” do ośrodka.

Zależnośd energii i szerokości impulsów wyjściowych wiązki próbnej od energii
impulsów wejściowych przy tym samym natężeniu wiązki kontrolnej.

Zależnośd prędkości grupowej i opóźnieo impulsów wyjściowych wiązki próbnej od
energii impulsów wejściowych przy tym samym natężeniu wiązki kontrolnej. Zwraca
uwagę liniowa zależnośd kwadratu prędkości grupowej od energii impulsów
wejściowych.

Zależnośd prędkości grupowej i opóźnieo impulsów wyjściowych wiązki próbnej od
natężenia wyjściowej wiązki kontrolnej przy tej samej energii impulsów wejściowych.
Nieliniowośd zależności prędkości związana jest najprawdopodobniej z przestrzenną
niejednorodnością natężenia wiązki kontrolnej.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁT IMPULSU:
• niejednorodnośd natężeniowa wiązki kontrolnej:
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Impulsy wyjściowe są kombinacjami impulsów propagujących z różnymi
prędkościami grupowymi - oprócz wydłużenia powoduje to asymetrię.
• niedopasowanie pasma widmowego krótkich impulsów do szerokości
tzw. okna przezroczystości:
Widmo krótkich (zbyt szerokich spektralnie)
impulsów wejściowych zostaje „dopasowane” do
okna przezroczystości – wyjściowe impulsy są
wydłużone.
Szerokośd okna przezroczystości zależy od koncentracji atomów i natężenia
pola kontrolnego …
….a w warunkach odwzajemnionej EIT także od natężenia pola próbnego.

Oprócz zróżnicowanego opóźnienia impulsów obserwujemy zależną od
energii impulsów wejściowych zmianę szerokości impulsów wyjściowych.

Okazuje się jednak, że kształt wszystkich impulsów jest taki sam (na wykresie
przedstawiono te same dane co na poprzednim slajdzie – skale czasu dobrano
jednak tak, by nałożyd punkty na zboczach impulsów, w których sygnały osiągają
połowę wartości maksymalnej).

Impulsy wyjściowe otrzymane dla różnych natężeo wiązki kontrolnej również mają
ten sam charakterystyczny kształt.

Porównanie dwóch impulsów wyjściowych otrzymanych przy różnych energiach
impulsów wejściowych i różnych natężeniach pola kontrolnego. Mimo istotnych
różnic w szerokości (czasie trwania) impulsów kształt jest ten sam!

Jeden z impulsów z poprzedniego slajdu (Dane 2) porównany z odpowiedzią na
prostokątny impuls wejściowy (czas impulsu 8 µs). W tym przypadku kształty
również są zgodne.

Odpowiedź na impuls wejściowy o kształcie *symetryczny trójkąt+2, dodatkowo
chwilowo zatrzymany w ośrodku przez wyłączenie pola kontrolnego na 10 µs ma również kształt bardzo zbliżony do poprzednich!

W opisanych warunkach
eksperymentalnych
obserwujemy pewien
uniwersalny kształt
impulsów, dobrze
odtwarzany przez
funkcję dystrybucji tzw.
rozkładu wartości
ekstremalnych
(stosowanego w
statystyce):

f (t )  A exp[  exp(t  t0 ) / w  (t  t0 ) / w  1]
PARAMETRY CZASOWE IMPULSÓW WYJŚCIOWYCH ZWIĄZANE SĄ Z USTALAJĄCĄ
SIĘ PEWNĄ WŁASNĄ SKALĄ CZASOWĄ OŚRODKA ZALEŻNĄ OD ENERGII
WPROWADZANEJ DO UKŁADU ATOMOWEGO PRZY ODDZIAŁYWANIU Z WIĄZKAMI
LASEROWYMI

PODSUMOWANIE:
I.

II.

Znalezione zostały takie warunki EIT, w których można kontrolowad
impulsy wyjściowe na dwa niezależne sposoby:
•

„klasycznie” – natężeniem pola kontrolnego,

•

alternatywnie – osłabiając według potrzeb impulsy wejściowe,

•

przy tym, dla relatywnie krótkich impulsów, nie ma znaczenia jaki
kształt mają wejściowe impulsy.

Kształt impulsów wyjściowych jest stały, a zmiany ich parametrów
czasowych towarzyszące modyfikacjom warunków eksperymentalnych
związane są ze zmianami ustalonej „własnej” skali czasu ośrodka, która
od tych warunków zależy.

KONIEC PREZENTACJI

