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Siatka dyfrakcyjna
1. Masz do dyspozycji 10 wi¡zek laserowych. Jakie maksymalne nat¦»enie ±wiatªa jeste± w stanie uzyska¢ nakªadaj¡c je na
siebie? Rozwa» te same fazy, lub losowe relacje fazowe pomi¦dzy wi¡zkami. Coherent Beam combining.
2. Podaj nat¦»enie pola skªadaj¡cego si¦ z N naªo»onych fal, ka»de przesuni¦te w fazie ϕ w stosunku do poprzedniej fali.
En = E0 eiωt einϕ . Narysuj amplitud¦ w funkcji ϕ.
3. Na siatk¦ dyfrakcyjn¡ o rysach w odlegªo±ci d, pod k¡tem prostym pada krótki impuls ±wiatªa o czasie trwania τ i cz¦sto2
2
tliwo±ci no±nej ω0 (E(t) = E0 e−t /2τ eiω0 t ). Znajd¹ szeroko±¢ k¡tow¡ pierwszego rz¦du ugi¦cia.
4. Wyja±nij pozorny paradoks: na siatk¦ dyfrakcyjn¡ pada krótki impuls w czasie, który ma szerokie widmo. Siatka dyfrakcyjna rozdziela w przestrzeni ró»ne skªadowe spektralne. Z drugiej strony wiesz, »e fala monochromatyczna trwa
niesko«czenie dªugo. Czy mamy do czynienia z sytuacj¡ w której z krótkiego w czasie impulsu w czasie, ugi¦cie ma
niesko«czon¡ dªugo±¢ w czasie i zaczyna si¦ zanim impuls doleci do siatki?
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5. Na siatk¦ pada impuls laserowy: E(t) = E0 e−t /2τ eiω0 t . Wi¡zka lasera o±wietla prostopadle N rys siatki w odst¦pach
d. Znajd¹ czas trwania sygnaªu w czasie zarejestrowanego pod ró»nymi k¡tami w pierwszym rz¦dzie ugi¦cia (uwzgl¦dnij
sko«czon¡ rozdzielczo±¢ k¡tow¡ siatki).
6. Komentarz: wykorzystanie ukªadu siatek dyfrakcyjnych jako kompresora impulsów (kompensacja dyspercji pr¦dko±ci grupowej). Patrz zadania domowe.

Zadania domowe
1. Który kolor bardziej ugina si¦ na siatce dyfrakcyjnej a który na pryzmacie?
2. Po co w spektrometrze szczelina wej±ciowa?
3.

Spektrometr. Prosty spektrometr skªada si¦ z nast¦puj¡cych elementów: szczeliny o szeroko±ci a, dwóch soczewek o
ogniskowych f , siatki dyfrakcyjnej o odlegªo±ciach pomi¦dzy rysami d i detektora np. w postaci kamery CCD / ekranu
itp. Zaprojektuj spektrometr z wykorzystaniem tych elementów: w jakich kolejno±ci powinny si¦ znajdowa¢ poszczególne
elementy? Pod jakimi k¡tami? W jakich odlegªo±ciach? Wyznacz rozdzielczo±¢ Twojego spektrometru, w szczególno±ci jak
zalezy od a, wielko±ci siatki i rozdzielczo±ci kamery CCD.

4.

Zrób to sam - spektroskop na pªycie CD.

5.

Impuls laserowy ograniczony fourierowsko (np. E(t) = E0 e−t /2τ eiω0 t ) po przej±ciu przez szkªo
w wyniku liniowej dyspersji wydªu»a si¦. Efekt ten omawiali±my na pocz¡tku semestru - dyspersja pr¦dko±ci grupowej,
która wynika z parametru β2 = d2 k/dω 2 |ω=ω0 w dielektryku, typowo o warto±ci 30 fs2 /mm dla szkªa. eby z wydªu»onego
impulsu z powrotem zrobi¢ impuls krótki bardzo cz¦sto stosuje si¦ tzw. kompresj¦. Na Rys. 2 przedstawiony jest schemat
prostego kompresora siatkowego  fale krótkie (niebieskie) pokonuj¡ krótsz¡ drog¦ ni» te czerwone. Oblicz parametry
kompresora skªadaj¡cego si¦ z dwóch siatek 1000 linii/mm, który skompensuje dyspersj¦ pr¦dko±ci grupowej po propagacji
przez 1 m ±wiatªowodu β2 = 30 fs2 /mm. Znajd¹ odlegªo±¢ pomi¦dzy siatkami oraz ich k¡t nachylenia. Czy odlegªo±¢ i
k¡t to nie za du»o stopni swobody do skompensowania jednego parametru? Jak mo»na w takim razie wykorzysta¢ tak¡
swobod¦?

Rys. 1. Potrzebne cz¦±ci: pªyta CD, no»yczki, czarna ta±ma izolacyjna,
szeroka ta±ma klej¡ca, rurka z kartonu lub pianki (po papierze toaletowym, do izolacji rur itp.). Na wej±ciu do rurki zrób
szczelin¦ z dwóch bardzo bliskich, równolegªych kawaªków ta±my izolacyjnej, zaklej otwór tak by tylko szczelina przepuszczaªa ±wiatªo. Za pomoc¡ szerokiej ta±my klej¡cej oderwij nalepk¦ z pªyty CD (po kawaªku, dobrze na pocz¡tek zrobi¢ rys¦,
wtedy lepiej si¦ odrywa). Z oberwanego - prze¹roczystego kawaªka pªyty CD wytnij kóªko o ±rednicy twojej rurki i przymocuj
do 10 cm od szczeliny. Spektroskop prawie gotowy. Jako soczewk¦ wyj±ciow¡ posªu»ymy si¦ naszym okiem. Dla uªatwienia
proponuj¦ dopasowa¢ jeszcze drugi kawaªek rurki równolegªy do 1 rz¦du ugi¦cia. Jak spektroskop dobrze dziaªa to powiniene± rozdzieli¢ ostro np. ró»ne linie ±wietlówki. Uwaga pami¦taj o tym by dobrze zorientowa¢ siatk¦ wzgl¦dem szczeliny! Alternatywny sposób wykonania: http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/light/cd_spectroscope/spectroscope.html
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Kompresor siatkowy.
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Rysunek 1: Spektroskop - zrób to sam!

Rysunek 2: Kompresor siatkowy.

