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1. Wyprowad¹ równanie propagacji w zjawisku generacji II harmonicznej. Zastosuj przybli»enie wolno zmiennej obwiedni.
Napisz równanie na propagacj¦ obwiedni pompy oraz obwiedni generowanej II harmonicznej.

2. Rozwi¡» równanie propagacji przy zaªo»eniu, »e pompa jest nie osªabiana i »e speªniony jest warunek dopasowania fazowego.

3. Rozwi¡» równanie propagacji przy niedopasowaniu fazowym.

4. Zaproponuj kon�guracj¦ eksperymentu w którym dopasowanie fazowe jest speªnione.

5. Podaj szkic rozwi¡zania sprz¦»onej pary równa« propagacji na obwiednie pompy i generowanego ±wiatªa II harmonicznej
bez dodatkowych zaªo»e« o tym, »e moc pompy si¦ nie zmienia. Teraz mamy do czynienia z nieliniowym ukªadem równa«
ró»niczkowych, który mo»na rozwi¡za¢ tylko numerycznie.

6. Poka», »e dla maªej odlegªo±ci propagacji gdzie mo»na napisa¢ przybli»one rozwi¡zanie analityczne ukªadu równa« z zadania
6 energia jest zachowana.

7. Podaj jakie inne procesy mieszania cz¦sto±ci s¡ mo»liwe przy nieliniowo±ci II rz¦du.

8. Podaj równanie na propagacj¦ pola z uwzgl¦dnieniem nieliniowo±ci III rz¦du gdzie nowo powstaªa fala ma t¡ sam¡ cz¦sto±¢
no±n¡ co fala wej±ciowa (nielinowo±¢ Kerra).

Zadania domowe

1. �eby lepiej zrozumie¢ ide¦ dopasowania fazowego, rozwa»cie nast¦puj¡cy problem. Przez o±rodek � krysztaª rozci¡gaj¡cy
si¦ od z = 0 do z = L propaguje si¦ fala pompuj¡ca A(z, t) = A0 exp(iωt− ik(ω)z). Ka»dy punkt krysztaªu stanowi nowe
¹ródªo fali II harmonicznej o pewnej amplitudzie. Na przykªad w chwili czasu t′ i punkcie z′ powstanie fala o amplitudzie i
fazie dB0 exp(iϕ(t′, z′)), gdzie faza powstaªej fali b¦dzie zgodna z faz¡ fali pompuj¡cej: ϕ(z′, t′) = iωt′− ik(ω)z′. Z drugiej
strony fala II harmonicznej propaguje si¦ w troch¦ inny sposób - ma inny wektor falowy i inn¡ cz¦stotliwo±¢. W zwi¡zku
z tym amplituda fali b¦dzie ewoluowaªa w nast¦puj¡cy sposób: dB(z, t) = dB0 exp(i2ωt − ik(2ω)z + iϕ(z′, t′)). Zobacz
teraz jaka b¦dzie amplituda fali na wyj±ciu z krysztaªu tzn. B(L) =

´ L
0
dB. Zobacz, »e tylko gdy wspóªczynniki zaªamania

dla cz¦stotliwo±ci A i B s¡ równe, to tylko wtedy przyczynki do amplitudy dB zsumuj¡ si¦ do czego± du»ego, w innych
przypadkach zajdzie interferencja destruktywna - to jest wªa±nie dopasowanie fazowe.

2. Równanie na propagacj¦ pompy o obwiedni A i ±wiatªa II harmonicznej o obwiedni B mo»na zapisa¢ w nast¦puj¡cej formie:
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Ten ukªad mo»na przedstawi¢ w formie wektorowej:
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Znajd¹ przybli»one analityczne rozwi¡zanie dla maªej odlegªo±ci propagacji z → z + ∆z w którym macierz mo»na potrak-
towa¢ jak staª¡ (przybli»enie jest tym lepsze im ∆z mniejsze).

3. ∗ Powy»szy ukªad równa« opisuje w zdegenerowany proces mieszania 3 fal. W szczególno±ci mo»e opisa¢ zjawisko wzmoc-
nienia parametrycznego w którym je»eli fala o cz¦stotliwo±ci dwukrotnie wi¦kszej B zostanie nieliniowo zmieszana z fal¡ A,
to nast¡pi wzmacnianie fali A. Poka», »e to wzmocnienie zale»y od ró»nicy faz pomi¦dzy fal¡ A i B. Uwaga: ta wªa±ciwo±¢ z
klasycznej optyki nieliniowej ma bezpo±redni zwi¡zek z produkcj¡ tzw. stanów ±ci±ni¦tych w optyce kwantowej, ale równie»
za pomoc¡ efektu wzmocnienia parametrycznego w o±rodku z nieliniowo±ci¡ II rz¦du.
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4. Równanie propagacji z nieliniowo±ci¡ III rz¦du typu Kerra przy braku liniowych efektów dyspersyjnych ma nast¦puj¡c¡
posta¢:

∂A

∂z
= iγ|A|2A

Rozwi¡» to równanie w przybli»ony sposób, traktuj¡c w maªym kroku propagacji |A|2 jak staª¡. Sprawd¹ jak wraz z
propagacj¡ zmienia si¦ widmo impulsu gaussowskiego A(z = 0, t) = A0e

−t2/2τ2

. �eby uzyska¢ wzór analityczny przybli»
funckj¦ gaussa jej rozwini¦ciem Taylora do II rz¦du.

5. ∗ W analogiczny sposób jak w poprzednim zadaniu rozwa» propagacj¦ w przestrzeni wi¡zki gaussowskiej która wchodzi do
o±rodka z nieliniowo±ci¡ Kerra. Poka», »e nast¡pi zjawisko samoogniskowania oraz oblicz efektywn¡ ogniskow¡ powstaªej
soczewki w zale»no±ci od parametrów wi¡zki wchodz¡cej, staªej γ i dªugo±ci o±rodka.
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