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Wi¡zki Gaussowskie

1. Pokaza¢, »e rozwi¡zaniem przyosiowego równania Helmholtza jest wi¡zka paraboliczna czyli przybli»enie przyosiowe fali sfe-
rycznej. Przy zamianie zmiennych z → z+izR dostajemy pole elektryczne wi¡zki gaussowskiejA(ρ, z) = A/q(z) exp(−iρ2/2q(z))

2. Jaka jest interpretacja q(z) oraz 1/q(z)?

3. Sk¡d pochodzi faza Goya? Zobaczy¢, »e podobn¡ faz¦ zmienn¡ w kierunku propagacji mo»na uzyska¢ interferuj¡c dwie fale
pªaskie pod k¡tem. Wyznaczy¢ t¡ faz¦.

4. Jak soczewka zmienia parametr q wi¡zki gaussowskiej?

5. Jak propagacja zmienia parametr q wi¡zki gaussowskiej?

6. Poda¢ przepis na propagacj¦ wi¡zki gaussowskiej przez ukªad opisywany macierz¡ ABCD.

7. Pokaza¢, »e je»eli soczewk¦ wstawimy przew¦»enie to: w′0 = w0/
√
1 + (zR/f)2 a przew¦»enie powstanie w odlegªo±ci

y = f/(1 + (f/zR)
2) od soczewki.

Zadania domowe (z 2 ostatnich ¢wicze«)

W niektórych z poni»szych zada« domowych do±¢ sporo jest prostych oblicze« algebraicznych. Proponuj¦ skupi¢ si¦ na wnioskach
i �zyce, a obliczenia do poni»szych zada« przeprowad¹cie w Mathematice.

1. Wyznacz transformat¦ Fouriera pola wi¡zki gaussowskiej o parametrze q.

2. Dwa jednomodowe ±wiatªowody o ±rednicy rdzenia a znajduj¡ si¦ w odlegªo±ci d od siebie. Co zobaczysz na ekranie w
du»ej odlegªo±ci D od ±wiatªowodów? Co si¦ stanie je»eli jeden ±wiatªowód przekr¦cisz o maªy k¡t θ?

3. Na ekranie naªo»ono dwie identyczne wi¡zki gaussowskie. Kierunki propagacji wi¡zek nachylone s¡ pod maªym k¡tem θ,
odlegªo±¢ od przew¦»e« wi¡zek wynosi L. Podaj nat¦»enie ±wiatªa na ekranie. Jakie b¦dzie nat¦»enie, gdy odlegªo±ci od
przew¦»e« nie b¦d¡ identyczne? Napisz skrypt w Mathematice do ogl¡dania interferencji wi¡zek gaussowskich o ró»nych
parametrach pod k¡tami.

4. Wi¡zka Gaussowska ma przew¦»enie w0 w odlegªo±ci x od soczewki o ogniskowej f . W jakiej odlegªo±ci y powstanie prze-
w¦»enie za soczewk¡? Wyprowad¹ równanie soczewki dla wi¡zek gaussowskich, analogiczne do tego z optyki geometrycznej.
Dla jakich zR równanie to odtwarza równanie optyki geometrycznej?

5. Wi¡zka z czerwonego wska¹nika laserowego ma w przew¦»eniu w0 =2 mm. Zaproponuj realistyczny ukªad optyczny,
który pozwoli sprz¡c tak¡ wi¡zk¦ do ±wiatªowodu o ±rednicy modu podstawowego 6 µm. Dlaczego podaj¦ ±rednic¦ modu
podstawowego, a nie np. tylko ±rednic¦ rdzenia?

6. W optyce geometrycznej, je»eli ¹ródªo jest w odlegªo±ci f od soczewki to za soczewk¡ otrzymujemy fal¦ skolimowan¡.
Wiemy, »e dla wi¡zek gaussowskich nie ma takiego poj¦cia i ka»da wi¡zka gaussowska ma swoje przew¦»enie. Gdzie zatem
znajdzie si¦ przew¦»enie za soczewk¡?

7. Dlaczego wi¡zki laserowe o parametrzeM2 > 1 rozbiegaj¡ si¦ szybciej ni» wi¡zki gaussowskie? Jaka jest �zyczna przyczyna?

8. Wró¢ do oblicze« z ¢wicze« nt. dyfrakcji gdzie wyprowadzali±my metod¡ Fourierowsk¡ dyfrakcj¦ Fresnela. Przeanalizuj
kroki post¦powania i zobacz w którym miejscu pojawiaj¡ si¦ tam wi¡zki gaussowskie (oraz w którym miejscu znikaj¡).
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9. ∗(Prawdziwy problem laboratoryjny!) W moim ukªadzie do±wiadczalnym na kamerze obserwuj¦ dalekie pole pewnego
obszaru w którym generuj¦ fotony. Gdyby fotony byªy emitowane w modach przestrzennych b¦d¡cych falami pªaskimi,
fotony o ró»nych kierunkach propagacji padaªyby na inne obszary kamery, które odpowiadaªyby tym konkretnym k¡tom.
Moje fotony emitowane s¡ jednak modach przestrzennych o sko«czonych rozmiarach, które mog¦ przybli»y¢ za pomoc¡
wi¡zek gaussowskich. Znajd¹ ukªad optyczny skªadaj¡cy si¦ z 2 soczewek, który jednocze±nie zapewni mi, »e wszystkie
wi¡zki gaussowskie o przew¦»enie w z = 0, b¦d¡ równie» miaªy przew¦»enie na kamerze, oraz kamera b¦dzie obrazowaªa
dalekie pole obszaru wokóª z = 0. Jaka musi by¢ macierz ABCD takiego ukªadu? Jakie b¦dzie powi¦kszenie takiego ukªadu
(tzn. kalibracja k¡t - poªo»enie na sensorze kamery).
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