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Úvod
Fotonika je aplikačne zameraný odbor na rozhraní optiky, opto-elektroniky a kvantovej optiky. Zahŕňa
klasickú optiku rozšírenú o popis fyzikálnych javov a optických zariadení založených na kvantovom
(fotónovom) charaktere svetla a jeho interakcie s prostredím.
Hlavným cieľom predmetu Fotonika je podať ucelený pohľad na základné optické a fotonické javy,
ktoré sa uplatňujú pri experimentálnom vedeckom bádaní s využitím rôznych zdrojov svetelného
žiarenia (napr. v oblasti biofotoniky). Prvá časť série prednášok je venovaná popisu svetla na rôznych
úrovniach, pričom logické poradie podkapitol odpovedá štruktúre vysokoškolskej učebnice: B. E. A.
Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics. Ďalšie kapitoly obsahujú popis fungovania laserov,
prehľad vybraných optických zariadení a možnosti ich využitia pri stavbe optických aparatúr.
Hlavný sled učebnej látky je doplnený o praktické poznámky, ktoré obsahujú informácie pre reálne
využitie teoretických vedomostí pri každodennej práci v laboratóriu. Pochopenie predloženej látky
vyžaduje určitú základnú úroveň znalosti matematiky, fyziky elektromagnetizmu a optiky a preto
predmet Fotonika odporúčame prednostne študentom po absolvovaní bakalárskeho štúdia v odbore
Fyzika.
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Fotonika v rámci študijného plánu BFm - Biofyzika - (magisterské jednoodborové štúdium, denná forma)
tvorí všeobecný základ pre ďalšie (špecializované) predmety, resp. dopĺňa ich obsah.

Fotochémia a fotobiológia
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1. Geometrická (lúčová) optika
V rámci geometrickej optiky predpokladáme, že svetlo sa šíri formou lúčov. Prostredie charakterizujeme
𝑐
indexom lomu: 𝑛 = 0 ≥ 1, kde c0 a c sú rýchlosti šírenia svetla vo vákuu a v danom prostredí.
𝑐

V nehomogénnom prostredí (kde index lomu 𝑛 𝒓 je funkciou polohy 𝒓 = 𝑥, 𝑦, 𝑧 ) definujeme pre šírenie
𝐵
svetla z bodu A do bodu B optickú dráhu krivkovým integrálom pozdĺž trajektórie: Optická dráha = 𝑟 𝑛 𝐴Ԧ 𝑑𝑠.
Ide o vzdialenosť, ktorú by svetlo prešlo vo vákuu za rovnaký čas ako pri šírení v danom prostredí.

Trajektóriu svetla určuje Fermatov princíp: Svetlo sa šíri z bodu A do bodu B
po trajektórii, ktorá odpovedá minimu optickej dráhy.

Fermatov princíp v tichosti predpokladá, že svetelný lúč pri výbere dráhy „testuje“ všetky možné trajektórie, a preto bol kritizovaný
už v čase jeho formulácie. V súlade s prirodzenou intuíciou roku 1662 Claude Clerserier napísal: „Fermatov princíp nie je, a nemôže
byť príčinou žiadneho javu v Prírode.“ Je zaujímavé sledovať ako sa myšlienka všetkých možných trajektórií (v prijateľnejšej podobe)
objavila neskôr v rámci vlnovej optiky pri formulácii Huygensovho princípu (kapitola 4) a je základným motívom aj modernej
kvantovej elektrodynamiky. (Pozri napr.: R.P. Feynman, QED Nezvyčajná teória svetla a látky, Enigma 2012)

Pierre de Fermat
1601 - 1665
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Aplikácie Fermatovho princípu

Obr. 1.

Šírenie svetla v homogénnom prostredí (n=konšt)
Na základe Fermatovho princípu sa svetlo v homogénnom prostredí šíri
priamočiaro (minimum optickej dráhy), obr. 1.
Odraz od zrkadla
Zákon odrazu: Svetelný lúč odrazený od povrchu leží v rovine dopadu
(rovina určená dopadajúcim lúčom a kolmicou k povrchu v danom bode)
pričom uhol odrazu sa rovná uhlu dopadu, obr. 2.
Lom a odraz na rozhraní dvoch prostredí (s indexom lomu n1 a n2)
Lúč dopadajúci na rozhranie sa čiastočne odrazí (podľa zákona odrazu) a
čiastočne láme (prechádzajúci lúč).
Zákon lomu: Lomený svetelný lúč sa šíri v rovine dopadu pod uhlom, ktorý
určuje Snellov zákon.

Obr. 2.
podmienka pre minimum opt. dráhy
z A do C určí polohu B

Obr. 3.

Snellov zákon:

𝑛1 sin 𝜃1 = 𝑛2 sin 𝜃2

Willebrord Snellius 1580–1626 Odvoďte Snellov zákon použitím Fermatovho princípu.
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Jednoduché optické prvky - zrkadlá
Rovinné zrkadlo
Lúče vychádzajúce z bodu
B1 sa po odraze javia
akoby vychádzali z bodu
(obrazu) B2 za zrkadlom.
Obr. 4.

Eliptické zrkadlo
Odráža
všetky
lúče
emitované z jedného
ohniska (P1) do druhého
(P2).
V súlade s Fermatovým
princípom sú všetky
dráhy rovnako dlhé.

Obr. 6.

Parabolické zrkadlo
Odráža lúče rovnobežné s
optickou osou do jediného
bodu (do ohniska paraboly)
alebo kolimuje lúče z
bodového zdroja žiarenia. f
je ohnisková vzdialenosť.
Sférické zrkadlo
Rovnobežné paraxiálne*
lúče odráža približne do
jedného bodu F vo
vzdialenosti R/2 od stredu
sféry C.

Obr. 5.

Obr. 7.

*Paraxiálne priblíženie: Uvažujeme len lúče v blízkosti optickej osy, ktoré zvierajú s optickou osou malé uhly.
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Jednoduché optické prvky - rovinné rozhranie
Lom ku kolmici (n1 < n2) - prechod
svetla do opticky hustejšieho prostredia

Úplný odraz:

Obr. 8a.

V prípade lomu od kolmice pre θ2 = 90O dostávame
kritický (maximálny) uhol pre lom:
𝜃1 = 𝜃𝐶 = sin−1 𝑛2 Τ𝑛1
Napríklad pre prechod zo skla (n1=1.5) do vzduchu (n2=1) je θc = 42O.

Lom od kolmice (n1 > n2) - prechod
svetla do opticky riedšieho prostredia
Obr. 8b.

Využitie:
45O hranol je možné použiť
ako zrkadlo.

Vďaka úplnému odrazu sa svetlo nedostáva
von (cez steny) z optického vlákna.
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Rozdeľovač lúča
sa používa na rozdelenie lúča (na rozhraní) na
odrazenú a prechádzajúcu časť, alebo na spojenie
dvoch lúčov.

Obr. 9.

Doveho hranol
otáča obraz pri zachovaní smeru šírenia svetla.
Uhol otočenia obrazu sa dá meniť pootočením
hranola okolo optickej osy.

Obr. 11.

Hranol
Svetelný lúč pri prechode hranolom sa láme
dvakrát a je odklonený o uhol θd.

Obr. 10.

Anamorfný pár hranolov
slúži na roztiahnutie (resp. stiahnutie) šírky
svetelného zväzku v jednom smere. Napr. eliptický
profil diódového lasera prevedie na profil kruhový.

Obr. 12.
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Jednoduché optické prvky - sférické rozhranie - šošovky
Šošovky so sférickým povrchom sa dajú pomerne jednoducho vyrobiť, a preto sú najpoužívanejšie. V bežnej praxi
sa používajú bikonvexné resp. bikonkávne šošovky (s dvomi sférickými stranami), alebo plano-konvexné resp.
plano-konkávne šošovky (s jednou rovinnou a jednou sférickou stranou).
Bikonvexná sférická šošovka

Paraxiálna ohnisková vzdialenosť f tenkej
bikonvexnej šošovky vyrobenej z
materiálu s indexom lomu n sa dá
vypočítať ako:
1
𝑓

= 𝑛−1

1
𝑅1

+

1
𝑅2

Obr. 14.

Obr. 13.
Riešením problému sú asférické šošovky s
optimalizovaným tvarom, ktoré sú v porovnaní so
sférickými šošovkami podstatne drahšie. Ako
kompromis sa dajú použiť sférické šošovky s
optimálnym pomerom R1/R2 pre fokusovanie

Nedostatkom sférických šošoviek je
sférická chyba:
Neparaxiálne rovnobežné lúče sa
neschádzajú v jednom bode, obr. 15.

rovnobežných lúčov, tzv. „best form lens“.

Obr. 15.
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Pri fokusovaní alebo kolimovaní opticého zväzku pomocou plano-konvexnej (alebo „best form“ šošovky) je potrebné šošovku otočiť vypuklou stranou smerom
ku kolimovanému zväzku. Takto sa bude svetlo lámať na obidvoch rozhraniach (stranách) šošovky, čo je výhodnejšie z hľadiska minimalizácie sférickej chyby.

Zobrazovanie tenkými šošovkami
Obr. 16.

V paraxiálnom priblížení môžeme zobrazenie (bodu P1)
tenkou šošovkou jednoducho graficky modelovať
pomocou troch základných lúčov prechádzajúcich cez
ohniská a stred šošovky, ako to je znázornené na obr. 16.
Analýzou obrázku dostávame
zobrazovaciu rovnicu šošovky:
1
𝑧1

a zväčšenie zobrazenia:

+
𝑦2
𝑦1

1
𝑧2

=

=−

𝑧2
𝑧1

1
𝑓
-

Pre reálny obraz musí platiť: z1 > f a takisto z1+z2 > 4f !!!
Zväčšený obraz dostaneme pre: 2f > z1 > f
Zmenšený obraz pre:
z1 > 2f

Čo sa stane pre z1 < f ?
Dokážte všetky uvedené vzťahy pre zobrazovanie.
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Optické prvky s gradientom indexu lomu

GRIN – angl. gradient-index

Svetlo prechádzajúce prostredím v ktorom je index lomu spojitou funkciou polohy: 𝑛 = 𝑛 𝑟Ԧ sa šíri po
zakrivenej trajektórii.
GRIN šošovka s parabolickým profilom indexu lomu. Výhodou je plochý
povrch šošovky, čo uľahčí jej integrovanie do optického systému.

Obr. 17.

GRIN optické vlákno
Obr. 18.

Maticová optika
Ide o metódu popisu šírenia paraxiálnych lúčov v opticky centrovanej sústave (ktorá má hlavnú optickú os).
Lúč je popísaný vzdialenosťou od optickej osi y, a uhlom naklonenia voči tejto osi θ, obr. 19. Každý optický
systém charakterizuje transformačná matica M (2x2), ktorá určí parametre lúča (y2,θ2) po prechode
systémom na základe vstupných parametrov (y1,θ1).

Obr. 19.

𝑦2
𝜃2 =

𝑨 𝑩
𝑪 𝑫

𝑦1
𝜃1
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Matice jednoduchých optických prvkov
Šírenie vo voľnom priestore

Lom na rovinnom rozhraní

Obr. 20.

Obr. 21.

Platí v paraxiálnom priblížení!

𝐌=

1 𝑑
0 1

Rovinné zrkadlo
Obr. 22.

𝐌=

1
0
𝑛1
0
ൗ𝑛2

𝐌=

1
0
− 1ൗ𝒇 1

Tenká šošovka

Os z ukazuje vždy v smere šírenia lúča.

𝐌=

Obr. 23.

1 0
0 1

Výhodou uvedenej metódy je, že systém optických prvkov zoradených v sérii môžeme popísať súčinom
odpovedajúcich dielčích matíc.
Obr. 24.

𝐌 = 𝐌𝐧 … 𝐌2M1
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2. Vlnová optika
Geometrická (lúčová) optika – pozri predošlú kapitolu - platí len v priblížení keď je vlnová dĺžka svetla
zanedbateľná v porovnaní s rozmermi objektov cez ktoré (alebo v okolí ktorých) sa svetlo šíri. V ostatných
prípadoch je potrebné zobrať do úvahy aj vlnový charakter svetla.
V tejto kapitole predpokladáme, že svetlo sa šíri vo forme vlnenia. Podobne ako pri lúčovej optike, vlastnosti
𝑐
prostredia charakterizuje index lomu: 𝑛 = 0 ≥ 1, kde c je rýchlosť svetla v danom médiu a c0=3x108 m/s je
𝑐
rýchlosť šírenia svetla vo vákuu. Optickú vlnu v bode r(x,y,z) a čase t popisuje (skalárna) vlnová funkcia u(r,t) ,
pre ktorú platí
vlnová rovnica:

𝛻2𝑢

−

1 𝜕2 𝑢
𝑐 2 𝜕𝑡 2

= 0.

Môžeme definovať optickú intenzitu (výkon na jednotku plochy) ako:
𝐼 𝒓, 𝑡 = 2 𝑢2 𝒓, 𝑡 ,
kde priemerná hodnota < > sa počíta za časový interval podstatne dlhší ako perióda vlnenia (2 fs pri 600 nm).

Definícia intenzity spája skalárnu vlnovú funkciu s reálne merateľnou veličinou.
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Monochromatické svetlo
Monochromatickú vlnu popisuje vlnová funkcia tvaru:

Obr. 25.

𝑢 𝒓, 𝑡 = 𝑎 𝒓 cos 2𝜋𝜈𝑡 + 𝜑 𝒓 ,

kde a(r) je amplitúda, ϕ(r) je fáza, ν je frekvencia (ω=2πν je kruhová frekvencia a T=1/ν je perióda).
Je praktické zaviesť komplexnú vlnovú funkciu:

𝑈 𝒓, 𝑡 = 𝑎 𝒓 exp 𝑗𝜑 𝒓 exp 𝑗2𝜋𝜈𝑡

Pôvodná vlnová funkcia je reálna časť komplexnej v.f.: u(r,t) = Re{U(r,t)}. Komplexná vlnová funkcia tiež spĺňa

vlnovú rovnicu a dá sa rozdeliť na komplexnú amplitúdu U(r) a časový člen:
𝑈 𝒓, 𝑡 = 𝑈 𝒓 exp 𝑗2𝜋𝜈𝑡 .
Komplexná amplitúda popisuje amplitúdu: a(r)=|U(r)|, ale aj fázu: ϕ(r)=arg{U(r)}.

Komplexná amplitúda spĺňa Helmholtzovú rovnicu:
kde k=2

𝜋𝜈
𝑐

𝛻 2 𝑈 + 𝑘 2 𝑈 = 0,

Obr. 26.

je uhlové vlnové číslo (vlnočet).

Hermann von Helmholtz, 1821-1894
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Pre intenzitu po dosadení do definície dostávame:
takže po priemerovaní

𝐼 𝒓, 𝑡 = 𝑈 𝒓

𝐼 𝒓, 𝑡 = 2𝑎2 𝒓 cos 2 2𝜋𝜈𝑡 + 𝜑 𝒓
= 𝑈 𝒓 2 1 + cos 2 2𝜋𝜈𝑡 + 𝜑 𝒓

2

Základné riešenia Helmholtzovej rovnice
Definujme vlnoplochu ako plochu s konštantnou hodnotou fázy ϕ(r). Väčšinou sa uvažujú vlnoplochy s
hodnotou ϕ(r) =2πq, kde q je celé číslo.
Rovinná vlna
Komplexná amplitúda rovinnej vlny má tvar:

𝑈 𝒓 = 𝐴 exp −𝑗𝒌 ∙ 𝒓 = 𝐴 exp −𝑗 𝑘𝑥 𝑥 + 𝑘𝑦 𝑦 + 𝑘𝑧 𝑧 ,

kde A je komplexná konštanta (tzv. obálka vlny) a k je vlnový vektor. Po dosadení U(r) do Helmholtzovej
rovnice dostávame: 𝑘 2 = 𝑘𝑥2 + 𝑘𝑦2 + 𝑘𝑧2 = 𝒌 2 , t.j. uhlové vlnové číslo k odpovedá veľkosti vlnového vektora.
Pre vlnoplochu rovinnej vlny platí: k·r = arg{A} + 2πq.
Vlnoplochy sú teda roviny kolmé na k, vzdialené od seba o
vlnovú dĺžku:
2𝜋
𝑐
𝜆= =
𝑘

𝜈

Obr. 27.
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𝐼 𝒓 = 𝐴

Intenzita rovinnej vlny je v celom priestore:

2

Pre jednoduchosť položme os z v smere vlnového vektora. Potom dostávame komplexnú amplitúdu v
tvare:
𝑈 𝒓 = 𝐴exp −𝑗𝑘𝑧 .
odkiaľ pre vlnovú funkciu platí:
𝑢 𝒓, 𝑡 = 𝐴 cos 2𝜋𝜈𝑡 − 𝑘𝑧 + arg 𝐴 .
𝑢 𝒓, 𝑡 = 𝐴 cos 2𝜋𝜈 𝑡 −

Po jednoduchej úprave dostávame:

𝑧
𝑐

+ arg 𝐴 .

Vlnová funkcia je periodickou funkciou v čase (s periódou 1/ν=T) a v priestore (s periódou 2π/k=λ).
Poloha rovín s konštantnou hodnotou u sa pohybuje s tzv. fázovou rýchlosťou c. (je to vlastne rýchlosť
fáze komplexnej vlnovej funkcie U(r,t))

Obr. 28.

Pri šírení monochromatickej vlny v prostrediach s rôznou hodnotou indexu lomu n sa jej frekvencia ν
nemení, ale vlnová dĺžka, fázová rýchlosť a vlnové číslo budú funkciou n:
𝜆=

𝜆0
,
𝑛

𝑐=

𝑐0
,
𝑛

𝑘 = 𝑘0 𝑛
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Sférická vlna

Ďalším jednoduchým riešením Helmholtzovej rovnice je sférická vlna s
komlexnou amplitúdou:
𝐴
𝑈 𝒓 = 0 exp −𝑗𝑘𝑟 ,

Obr. 29.

𝑟

kde A0 je konštanta, k je vlnočet a r je vzdialenosť od počiatku systému súradníc.
Intenzitu sférickej vlny určuje vzťah:

𝐼 𝒓 =

𝐴0 2
.
𝑟2

Vlnoplochy sú koncentrické sféry s kr=2πq+arg{A0}, ktoré sa rozpínajú s rýchlosťou c. Pre sférickú vlnu so
stredobodom v polohe r0 platí:

𝑈 𝒓 =

𝐴0
𝒓−𝒓0

𝑈 𝒓 =

𝐴0
exp
𝑟

exp −𝑗𝑘 𝒓 − 𝒓0

a sférická vlna s komlexnou amplitúdou:
+𝑗𝑘𝑟

je vlna, ktorá sa šíri opačne,

smerom ku stredobodu (počiatku).
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Lúče geometrickej optiky (pozri kapitolu 1) sú kolmé na vlnoplochy, obr. 30.

Obr. 30.

Jednoduché optické prvky - zrkadlá
Odraz od zrkadla
Nech rovinná vlna s vlnovým vektorom k1 dopadá na rovinné zrkadlo (v rovine z=0) s uhlom dopadu ϴ1 pričom
vzniká odrazená vlna s vlnovým vektorom k2 a uhlom odrazu ϴ2. Odrazená vlna sa šíri v rovnakom prostredí
ako dopadajúca, preto vlnové číslo k2 = k1. Na zrkadle musia byť vlnoplochy identické (spoločné pre obidve
vlny), odkiaľ dostávame:
𝒌𝟏 ∙ 𝒓 = 𝒌𝟐 ∙ 𝒓
pre všetky 𝒓 = 𝑥, 𝑦, 0 . Túto podmienku splníme len
v prípade keď platí ϴ1= ϴ2.

Obr. 31.

20

Jednoduché optické prvky - rovinné rozhranie
Lom a odraz na rovinnom rozhraní dvoch prostredí
(s indexom lomu n1 a n2)
Uhlové vlnové čísla (vlnočty) dopadajúcej, odrazenej a
lomenej vlny odpovedajú indexom lomu v danom prostredí
k2 = k1=n1k0 a k3=n2k0. Na rozhraní musia byť vlnoplochy
identické, preto platí:
𝒌𝟏 ∙ 𝒓 = 𝒌𝟐 ∙ 𝒓 = 𝒌𝟑 ∙ 𝒓
pre všetky 𝒓 = 𝑥, 𝑦, 0 . Táto podmienka je identická so
zákonom odrazu (podobne ako pre odraz od zrkadla) a so
Snellovým zákonom lomu.

Obr. 32.

Amplitúdy odrazenej a lomenej vlny sa nedajú určiť na základe skalárnej vlnovej optiky. Budeme k tomu potrebovať elektro-magnetickú teóriu svetla
(kapitola 5).
Jednoduchý popis prechodu vlny cez tenkú šošovku a hranol v rámci skalárnej vlnovej optiky nájdete v literatúre (1).
Doteraz popísané javy v rámci skalárnej vlnovej teórie svetla sa dali vysvetliť aj pomocou geometrickej optiky použitím Fermatovho princípu (kapitola 1).
V ďalšom výklade sa zameriame na interferenciu svetla, ktorá sa už formalizmom lúčovej optiky vysvetliť nedá.
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Interferencia
Dve prekrývajúce sa monochromatické vlny s identickou vlnovou dĺžkou
a komplexnými amplitúdami U1(r) a U2(r) vytvárajú monochromatickú
vlnu s rovnakou (pôvodnou) frekvenciou, ktorej komplexná amplitúda je:
𝑈 𝒓 = 𝑈1 𝒓 + 𝑈2 (𝒓).
Obr. 33.

Pre intenzitu výslednej vlny platí:
𝐼= 𝑈

2

= 𝑈1 + 𝑈2

Po dosadení 𝑈1 =

2

= 𝑈1

2

𝐼1 exp 𝑗𝜑1 , 𝑈2 =

+ 𝑈2

2

+ 𝑈1 𝑈2 + 𝑈1 𝑈2 .

𝐼2 exp 𝑗𝜑2 dostávame:

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + 2 𝐼1 𝐼2 cos(𝜑2 − 𝜑1 ).
Výsledok je znázornený na obr. 34. V špeciálnom prípade, keď I1=I2=I0,
výsledná intenzita sa v závislosti od fázového rozdielu mení od 0
(interferenčné minimum) až po 4I0 (interferenčné maximum).
Pri bežnom osvetlení pomocou dvojice klasických (čiastočne koherentných) zdrojov svetla sa fázový
rozdiel mení náhodne od 0 do 2π a preto je výsledná intenzita súčtom pôvodných intenzít.

Obr. 34.
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Využitie: interferometer
Lúč rozdelený na dve identické časti je vedený rôznymi ramenami interferometra, až je nakoniec znovu
spojený do jedného. Rozdiel optických dráh v dvoch ramenách d sa prejaví vo výslednej intenzite znovu
spojeného lúča: 𝐼 = 2𝐼0 1 + cos 𝑘𝑑 . Takto môžeme detegovať veľmi malé zmeny vzdialenosti, indexu
lomu alebo vlnovej dĺžky.

Obr. 35.

Obr. 36.

Mach-Zenderov interferometer

Michelsonov interferometer
Čo sa stane so svetlom pri deštruktívnej interferencii na výstupe?
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3. Zväzková optika
Rovinná vlna sa šíri len jedným smerom (má nulovú divergenciu) pričom ňou prenášaná energia vyplňuje celý
priestor. Naopak, sférická vlna dokáže sústrediť energiu do jediného bodu, ale jej vlnoplochy sa rozbiehajú do
všetkých smerov. Kompromis predstavujú reálne zväzky svetla, ktoré sa šíria viac-menej jedným smerom a
dokážu sústrediť energiu viac-menej do jedného bodu.
Komplexná amplitúda paraxiálnych vĺn má tvar:

𝑈 𝒓 = 𝐴 𝒓 exp(−𝑗𝑘𝑧),
kde obálka A(r) je pomaly sa meniacou funkciou polohy. Keďže
A(r) je približne konštanta na vzdialenosti vlnovej dĺžky λ,
lokálne dostávame rovinnú vlnu (ktorá sa šíri v paraxiálnom
smere). Odpovedajúca skalárna vlnová funkcia je:
𝑢 𝒓, 𝑡 = 𝐴(𝒓) cos(2𝜋𝜈𝑡 − 𝑘𝑧 + arg 𝐴(𝒓) )
Obr. 37.
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Gaussovský zväzok
Dôležitým riešením Helmholtzovej rovnice v paraxiálnom priblížení je Gaussovský zväzok, ktorý má využitie v
laserovej fyzike. Komplexná amplitúda Gaussovského zväzku má tvar:
𝑈 𝒓 =

𝑊
𝐴0 0 exp
𝑊(𝑧)

𝜌2
− 2
𝑊 (𝑧)

exp −𝑗𝑘𝑧 −

𝜌2
𝑗𝑘
2𝑅 𝑧

+ 𝑗𝜁(𝑧) .

ρ2=x2+y2 je vzdialenosť od osi zväzku. Šírka zväzku W(z), polomer krivosti R(z) a fázové oneskorenie ζ(z) sú
vzájomne prepojené cez Rayleigho vzdialenosť z0:
šírka

𝑊 𝑧 = 𝑊0 1 +

polomer krivosti
fázové oneskorenie

𝑧 2
,
𝑧0

𝑅 𝑧 =𝑧 1+
𝜁 𝑧 = tan−1

𝑧
𝑧0

𝑊0 =
𝑧0 2
𝑧

𝜆𝑧0
𝜋

Lord Rayleigh
1842-1919

V ďalšom výklade ukážeme čo presne uvedené veličiny znamenajú v prípade Gaussovských zväzkov.
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Vlastnosti Gaussovského zväzku
Intenzita
Gaussovský zväzok dostal svoj názov na základe rozdelenia intenzity, ktorá je
pre každú hodnotu z popísaná Gaussovou krivkou so šírkou W(z), obr. 38. Pre
intenzitu platí:
𝐼 𝒓 = 𝑈(𝒓)

2

I0

= 𝐼(𝜚, 𝑧) = 𝐴0

2

𝑊0 2
exp
𝑊(𝑧)

2𝜚2
− 2
𝑊 (𝑧)

.

Na osi z (ρ=0) je intenzita najväčšia pri z=0, a postupne klesá smerom k väčším
hodnotám ± z, obr. 39:
𝐼 0, 𝑧 =

Obr. 39.

𝑊0 2
𝐼0
𝑊(𝑧)

=

𝐼0
1+ 𝑧/𝑧0 2

Obr. 38.

Obr. 40.
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Šírka zväzku

86% výkonu sa šíri v centrálnej oblasti zväzku s
polomerom W(z), ktorý rastie so vzdialenosťou z
ako:
𝑊 𝑧 = 𝑊0

𝑧
1+
𝑧0

Obr. 41.

2

W0 je (najmenšia) šírka v strede zväzku (pri z=0).

Divergencia
Pre z»z0 je šírka zväzku:

𝑊(𝑧) ≈

𝑊0
𝑧
𝑧0

≈ Θ0 𝑧 , čo odpovedá kužeľu s centrálnym uhlom Θ0 (obr. 41), pre

ktorý platí:
Θ0 =

𝑊0
𝑧0

=

𝜆
𝜋𝑊0

Malé W0 znamená veľkú divergenciu lúča ... alebo naopak, ak chceme dosiahnuť malú divergenciu, potrebujeme široký lúč.
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Hĺbka ohniska
Hĺbku ohniska definujeme ako axiálnu vzdialenosť
okolo stredu Gaussovského zväzku, na ktorej
ostáva šírka lúča menšia ako 2𝑊0 . Na základe
tejto definície je hĺbka ohniska rovná vzdialenosti:
2𝑧0 =

Obr. 42.

2𝜋𝑊02
𝜆

Fáza
Pre fázu Gaussovského zväzku platí:
𝜌2
𝑧

𝜑 𝜌, 𝑧 = 𝑘𝑧 − 𝜁 𝑧 + 𝑘 2𝑅

Na osi zväzku (ρ=0) sa tento vzťah zjednoduší: 𝜑 0, 𝑧 = 𝑘𝑧 − 𝜁 𝑧 . Prvý člen predstavuje fázu rovinnej
vlny voči ktorej sa v Gaussovskom zväzku fáza posunie o 𝜁 𝑧 . Tento druhý člen má hodnotu (–π/2) v
mínus nekonečnu a (+π/2) v plus nekonečnu.
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Vlnoplochy

Podmienkou konštantnej
Gaussovského zväzku je:
𝑘 𝑧+

𝜌2
2𝑅 𝑧

fázy

na

vlnoploche

− 𝜁 𝑧 = 2𝜋𝑞.

R(z) a 𝜁 𝑧 sú slabé funkcie z, a preto ich môžeme pre
každú vlnoplochu považovať za konštantu. Z toho
plynie, že pre vlnoplochu platí:
𝑧 = 𝑞𝜆 −

𝜌2
2𝑅

Obr. 43.

+ 𝜁𝜆/2𝜋.

Je to parabolická plocha, ktorú môžeme aproximovať
so sférickým povrchom polomeru R (dôkaz cez
Taylorov rozvoj sférickej krivky). Priebeh polomeru
R(z) je vynesený v grafe na obr. 43. Polomer krivosti
vlnoplochy má minimum vo vzdialenosti z0 od stredu
zväzku. Vlnoplocha je rovinná pri z=0.

Na základe uvedených faktov majú vlnoplochy Gaussovského
zväzku v prvom priblížení sférický tvar. Tento poznatok bude
dôležitý pri popise vlastných módov optických rezonátorov so
sférickými zrkadlami, kapitola 7.
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Prechod Gaussovského zväzku optickými komponentami
Tenká šošovka v strede zväzku
Pomocou šošovky (napr. umiestnenej v strede Gaussovského zväzku)
dokážeme zväzok koncentrovať. Po prechode svetla šošovkou dostávame
nový Gaussovský zväzok s parametrami:
𝑊0 ´ =

𝑊0
1+ 𝑧0 /𝑓 2

𝑧′ =

𝑓
1+ 𝑓/𝑧0 2

Obr. 44.

V limitnom prípade z0»f , obr. 45 – tzn. pre kolimovaný zväzok:
𝑊0 ´ ≈

𝜆
𝑓
𝜋𝑊0

𝑧′ ≈ 𝑓

Dôležité: W0’ určuje ako veľmi dokážeme zväzok koncentrovať. Označme
šírku dopadajúceho zväzku 2W0=D, potom po úprave dostávame priemer
fokusovaného zväzku:
4
𝑓
2𝑊0 ´ ≈ 𝜆𝐹# , kde 𝐹# =
je clonové číslo.
𝜋

𝐷

Je vidieť, že k dosiahnutiu malej šírky koncentrovaného svetla potrebujem
široký dopadajúci zväzok, krátku ohniskovú vzdialenosť šošovky, resp. krátku
vlnovú dĺžku svetla.

Obr. 45.
Clonové číslo 𝐹# (angl. F-number) je
parameter, ktorým sa charakterizujú aj
mnohé zložitejšie optické sústavy:
fotografický objektív, spektrograf, atd.
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Reálne laserové zväzky sa dokážu priblížiť teoretickému Gaussovskému zväzku vždy len s určitou presnosťou. Charakteristika udávaná výrobcami laserov,
ktorá tento rozdiel popisuje je bezrozmerný parameter M2. Neideálny zväzok sa dá zafokusovať na priemer (šírku) ktorý je M2 krát väčší ako teoretická
hodnota 𝑊0 ´.

Expandér zväzku – (beam expander)
Pri stavbe experimentálnych optických aparatúr potrebujeme veľmi často zmeniť priemer Gaussovského
laserového zväzku. Jednou z možností je použitie expandéra zostaveného z dvojice šošoviek. Na obr. 46 je
vysvetlený princíp expandéra v priblížení geometrickej optiky. Situáciu v prípade Gaussovského zväzku
ukazuje obr. 47. Všimnite si správnu orientáciu použitých plano-konvexných šošoviek.

Obr. 46.

podľa geometrickej optiky

Obr. 47.

pre Gaussovský zväzok
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Hermite - Gaussovské zväzky
Hermite – Gaussovské zväzky sú zložitejšie riešenia Helmholtzovej rovnice, ktoré sa bežne objavujú v
laserových zväzkoch. Majú charakteristický priečny prierez rozdelenia intenzity, ktorý je v smere x a y
popísaný Hermite-Gaussovými funkciami rádu n a m (obr. 48). Najnižší rád (0,0) patrí Gaussovskému
zväzku. Všetky riešenia Helmholtzovej rovnice v paraxiálnom priblížení sa dajú vyjadriť kombináciou HG
zväzkov.

Gaussovský zväzok

Obr. 48.
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4. Fourierovská optika
Fourierovská optika sa zaoberá popisom svetla pomocou harmonickej analýzy komplexnej amplitúdy, ktorá je
funkciou priestorových súradníc.

Rozklad svetla do rovinných vĺn
Prierez rovinnej vlny
Obr. 49. ukazuje prierez (v rovine kolmej na osu z) rovinnej vlny
U(x,y,z) naklonenej voči osi z o uhol 𝜃𝑥 . Prierez popisuje
harmonická funkcia s periódou Λx. Veľkosť periódy sa dá odvodiť
z trojuholníka znázorneného na obrázku. Vo všeobecnosti (pre
ľubovoľné naklonenie) má v rovine prierezu dvojdimenzionálna
harmonická funkcia f(x,y) periódu: Λ = (Λx,Λy), ktorej odpovedajú
frekvencie: νx=1/Λx a νy=1/Λy.
Pre danú vlnovú dĺžku λ existuje (až na smer šírenia)
jednoznačné priradenie medzi funkciami f(x,y) a U(x,y,z), resp.
medzi Λ a k, platí totiž:
sin 𝜃𝑥 =

𝑘𝑥
𝑘

=

𝜆
Λ𝑥

sin 𝜃𝑦 =

𝑘𝑦
𝑘

=

𝜆
Λ𝑦

Podmienkou existencie uhlov θx a θy je aby Λx > λ a Λy > λ.

Obr. 49.

𝑘𝑧 = ± 𝑘 2 − 𝑘𝑥2 − 𝑘𝑦2
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Fourierova transformácia
Pomocou Fourierovej transformácie môžeme ľubovoľnú funkciu f(x) rozložiť na superpozíciu
(integrál) harmonických zložiek tvaru F(ν)exp(j2πνx) s frekvenciou ν.
Obr. 50.

...

1D

Podobne aj funkciu dvoch premenných f(x,y) vieme vyjadriť superpozíciou harmonických funkcií
F(νx,νy)exp[j2π(νxx + νyy)].
2D

Na základe uvedených faktov môžeme ľubovoľnú 3D vlnu rozložiť
na superpozíciu (integrál) rovinných vĺn, obr.52:
- v prvom kroku urobíme prierez vlnou vo vybranej rovine,
- vypočítame 2D Fourierovu transformáciu daného prierezu,
- získaným 2D harmonickým funkciám spätne priradíme
rovinné vlny, ktoré sa šíria v priestore.

...

Obr. 51.

Obr. 52.
34

V praxi môže funkcia f(x,y) vzniknúť osvetlením tenkého optického prvku, ktorý moduluje dopadajúcu rovinnú
vlnu, obr. 53. Po prechode môžeme novú vlnu U(x,y,z) popísať superpozíciou rovinných vĺn, ktorých
komplexné obálky F(νx,νy) odpovedajú Fourierovej transformácii f(x,y):
∞

𝑈 𝑥, 𝑦, 𝑧 = ඵ 𝐹 𝜈𝑥 , 𝜈𝑦 exp −𝑗2𝜋(𝜈𝑥 𝑥 + 𝜈𝑦 𝑦) exp −𝑗𝑘𝑧 𝑧 𝑑𝜈𝑥 𝑑𝜈𝑦
−∞

kde

𝑘𝑧 = 2𝜋 𝜆−2 − 𝜈𝑥2 − 𝜈𝑦2

Týmto spôsobom sme popísali difrakciu (ohyb) svetla na danom
optickom prvku.

Obr. 53.

Príklad 1:

1

Pre 𝑓 𝑥, 𝑦 = cos 2𝜋𝜈𝑥0 𝑥 = exp(−𝑗2𝜋𝜈𝑥0 𝑥) + exp(+𝑗2𝜋𝜈𝑥0 𝑥)
2
je Fourierova transformácia triviálna. Dostávame dve vlny, ktoré sa
šíria vo smeroch:
𝜃± = ±sin−1 (𝜆𝜈𝑥0 )
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Príklad 2:
Z praktického hľadiska je zaujímavejší prípad s 𝑓 𝑥, 𝑦 = 1 + cos 2𝜋𝜈𝑥0 𝑥 ,
takýto optický prvok sa totiž dá teoreticky vyrobiť, obr. 54. V porovnaní s
predošlým príkladom, do Fourierovej transformácie pribudne jeden člen
naviac s frekvenciou 𝜈𝑥 = 0, tzn. rovinná vlna, ktorá sa šíri rovno v smere z.

Obr. 54.

Príklad 3:
Ešte zaujímavejší je prípad s 𝑓 𝑥, 𝑦 = U[cos 2𝜋𝜈𝑥0 𝑥 ] kde U[x]=1 pre x>0 a
U[x]=0 pre x<0. Ide o sadu periodicky sa opakujúcich štrbín, obr.55. Fourierova
transformácia tejto funkcie dáva okrem základnej frekvencie aj vyššie
harmonické zložky: 0, ±𝜈𝑥0 , ±2𝜈𝑥0 , … ktorým odpovedajú rovinné vlny so
smerom šírenia pod uhlami: 0, ± sin−1 (𝜈𝑥0 𝜆) , ± sin−1 (2𝜈𝑥0 𝜆) , … Takto
dostávame jednoduchú transmisnú mriežku. Je treba si všimnúť, že pre rôzne
vlnové dĺžky sa bude meniť uhol šírenia v difrakčných rádoch. Mriežka rozloží
svetlo podľa vlnovej dĺžky, ako to je vidieť na obr. 55.

Obr. 55.

Ohyb na tejto mriežke sa dá vysvetliť aj pomocou konštruktívnej interferencie rozbiehavých vĺn vznikajúcich v jednotlivých štrbinách (pozri Huygensov princíp
na konci kapitoly).
-

V ktorom ráde bude väčšia disperzia (závislosť uhla odklonenia od vlnovej dĺžky): v prvom, druhom či treťom?
Akú mriežku („hustú“ alebo „riedku“) potrebujeme, aby bola disperzia maximálna?
Smer šírenia svetla s vlnovou dĺžkou λ v prvom ráde mriežky odpovedá inej vlnovej dĺžke v druhom ráde. Akej?
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Príklad 4: Priestorový modulátor svetla, SLM – spatial light modulator
SLM je zariadenie, ktoré sa dá naprogramovať na „ľubovoľnú“ funkciu f(x,y). Týmto spôsobom vieme z
jednej dopadajúcej svetelnej vlny (napr. z roztiahnutého laserového zväzku) vyrobiť akúkoľvek inú vlnu –
samozrejme s nezmenenou vlnovou dĺžkou. SLM sa dá vyrobiť napr. na báze kvapalných kryštálov (pozri
kapitolu 6).
Fourierova transformácia pomocou šošovky
Šošovka láme rovinnú vlnu dopadajúcu pod uhlom
(𝜃𝑥 ,𝜃𝑦 ) do jedného bodu v ohniskovej rovine, obr. 56.
Komplexná amplitúda g(x,y) v tejto rovine bude priamo
úmerná Fourierovej transformácii F(νx,νy) funkcie f(x,y).
Pre malé uhly dostávame:
𝑔 𝑥, 𝑦 ∝ 𝐹

𝑥 𝑦
,
𝜆𝑓 𝜆𝑓

,

kde f je ohnisková vzdialenosť šošovky.

Obr. 56.
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Zobrazovacia sústava 4f
Sústava dvoch šošoviek s ohniskovou
vzdialenosťou f (rozložených podľa
obrázku 57) vytvára obraz predmetu so
zväčšením 1. V strede systému sa
nachádza Fourierova rovina. V tejto
rovine vzniká Fourierova transformácia
predmetu, ktorá je druhou šošovkou
spätne transformovaná na obraz.

Obr. 57.

Obr. 58.

Do Fourierovej roviny môžeme vložiť
rôzne clony (masky), ktoré budú pôsobiť
ako Fourierovské filtre. Takto sa dajú z
obrázku odstrániť vysoké alebo nízke
frekvencie, apod.
Dôležitou aplikáciou Fourierovských filtrov sú napr.
priestorové filtre typu: šošovka --> malý kruhový otvor
(angl. pinhole) --> šošovka, ktoré sa používajú na
vyhladenie priečneho priestorového rozloženia intenzity
laserových zväzkov.
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Ohyb svetla (difrakcia)
Pri prechode svetla otvorom (apertúrou) v nepriesvitnej clone vzniká na druhej strane (v určitej vzdialenosti d)
difrakčný obrazec (rozdelenie intenzity svetla). V prvom priblížení môžeme predpokladať , že (v rovine clony) vo
vnútri otvoru ostáva vlna nezmenená a mimo otvor jej intenzita klesá na nulu:
1 − vo vnútri otvoru
0 − mimo otvor

𝑓 𝑥, 𝑦 = 𝑈 𝑥, 𝑦 𝑝(𝑥, 𝑦) kde 𝑝 𝑥, 𝑦 = ቊ

Charakter difrakčného obrazca závisí od Fresnelovho čísla
NF, ktorý je funkciou rozmeru otvoru a taktiež vzdialenosti

d v ktorej difrakciu pozorujeme:
b je najväčší priemer otvoru.

𝑁𝐹 =

𝑏2
𝜆𝑑

je tzv. apertúrna funkcia.

Obr. 59.

.

Fraunhoferov ohyb

V prípade, keď na otvor dopadá rovinná vlna a difrakciu pozorujeme vo veľkej vzdialenosti od otvoru (tzn.
𝑁𝐹 ≪ 1,) môžeme difrakčný obrazec priamo určiť pomocou Fourierovej transformácie P(νx,νy) apertúrnej
𝐼𝑖
𝑥 𝑦 2
funkcie p, obr. 59: 𝐼 𝑥, 𝑦 = 𝜆𝑑 2 𝑃 𝜆𝑑 , 𝜆𝑑 . Ide o predpoklad, že do daného bodu na pozorovacej rovine
dopadá len rovinná vlna, ktorá sa šíri od vzdialeného (resp. malého) otvoru daným smerom.
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Príklady Fraunhoferovho ohybu

Ohyb na kruhovej apertúre

Obr. 60.

Ohyb na obdĺžnikovej apertúre

Obr. 61.

uhol centrálneho disku: Θ = 1.22

𝜆
𝐷
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Fokusovanie rovinnej vlny
V dôsledku difrakcie dokážeme
svetlo fokusovať vždy len do „bodu“
konečných rozmerov. Hovoríme o tzv.
difrakčnom limite pre danú optickú
sústavu, obr. 62.

Pre polomer stopy platí:
𝜆𝑓
𝜌 = 1.22
= 1.22𝜆𝐹#
𝐷
(porovnajte so vzťahom pre fokusovanie
Gaussovského zväzku)

Obr. 62.

Difrakčný limit určuje aj priestorové rozlíšenie klasických zobrazovacích metód (optického mikroskopu). V posledných rokoch bolo vyvinutých niekoľko techník
so „super-rozlíšením“, ktoré dokážu zobraziť objekty pod hranicou difrakčného limitu. K týmto metódam patria:

-

SNOM (scanning near-field optical microscopy)
STED (stimulated emission depletion microscopy)
SIM (structured illumination microscopy)
STORM (stochastic optical reconstruction microscopy)
PALM (photo activated localization microscopy)

Vysvetlenie princípu fungovania týchto techník presahuje rámec prednášky Fotonika.
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Fresnelov ohyb

Augustin-Jean Fresnel
1788 - 1827

Obr. 63.

Fresnelov ohyb na štrbine

Teória
na
presnejší
popis
difrakcie
predovšetkým v blízkosti otvoru pre veľké
hodnoty Fresnelovho čísla, obr. 63.
Pre matematický popis Fresnelovho ohybu pozri odporúčanú
literatúru.

Huygensov-Fresnelov princíp
Obr. 64.

Huygens: Každý bod na vlnoploche generuje novú sférickú vlnu.
Obálka týchto sekundárnych vĺn tvorí novú vlnoplochu. Fresnel
doplnil Huygensovú teóriu o predpoklad, že sekundárne vlny sa
šíria preferenčne v smere šírenia pôvodnej vlnoplochy.

Christiaan Huygens
1629 - 1695

Pomocou uvedeného princípu sa dajú pomerne jednoducho a s veľkou presnosťou počítať difrakčné javy (napr.
numerickým modelovaním). V každom bode pozorovacej roviny je potrebné vypočítať interferenciu dielčích
sférických vĺn pochádzajúcich z rôznych bodov apertúry. Dá sa ukázať, že H.F. princíp je v súlade s exaktným
riešením vlnovej rovnice.
Použitím Huygensovho princípu naprogramujte výpočet difrakčného obrazca v rôznych vzdialenostiach za štrbinou.
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5. Elektromagnetická teória svetla
Elektromagnetické vlny
Elektromagnetické pole popisujú Maxwellove rovnice:
James Clerk Maxwell
1831-1879

𝜕𝓓
𝜕𝑡
𝜕𝓑
𝛻×𝓔= −
𝜕𝑡
𝛻∙𝑫=𝜌
𝛻∙𝓑=0

𝛻×𝓗= 𝒋+

𝓔 - intenzita elektrického poľa
𝓗- intenzita magnetického poľa
𝓓 - elektrická indukcia
𝓑 - magnetická indukcia

doplnené o materiálové vzťahy:
𝓓 = 𝜖0 𝓔 + 𝓟
𝓑 = 𝜇0 𝓗 + 𝜇0 𝓜

𝓟- polarizácia (objemová hustota dipólového momentu)
𝓜- magnetizácia
𝝐𝟎 - permitivita vákua
𝝁𝟎 - permeabilita vákua
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Vo vákuu majú Maxwellové rovnice zjednodušený tvar :
𝜕𝓔
𝛻 × 𝓗 = 𝜖0
𝜕𝑡
𝜕𝓗
𝛻 × 𝓔 = −𝜇0
𝜕𝑡
𝛻∙𝓔=0
𝛻∙𝓗=0

Aplikovaním 𝛻 × na druhú rovnicu a použitím
𝛻 × 𝛻 × 𝓔 = 𝛻 𝛻 ∙ 𝓔 − 𝛻 2 𝓔 dostávame vlnovú rovnicu:
1 𝜕2𝓔
𝛻 𝓔− 2 2 = 0
𝑐0 𝜕𝑡
2

kde 𝑐0 =

1
𝜖0 𝜇0

je rýchlosť svetla vo vákuu. Obdobne sa

dá odvodiť rovnica pre 𝓗.

Riešením vlnovej rovnice sú elektromagnetické vlny vo vákuu.

Smer toku energie prenášanej elektromagnetickým poľom udáva Poyntingov
vektor: 𝓢 = 𝓔 × 𝓗, pričom hustota toku energie (vlastne intenzita) je daná 𝓢 .
Priemeruje sa cez časový interval podstatne dlhší ako optická perióda.
John Henry Poynting
1852-1914
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V dielektrikách
Polarizácia je odozvou prostredia na elektrické pole. Uvažujme prostredie, ktoré je:
- lineárne - polarizácia 𝓟 je lineárnou funkciou intenzity elektrického poľa 𝓔
- nedisperzné - odozva prostredia je okamžitá, 𝓟 reaguje na zmenu 𝓔 okamžite
- homogénne - závislosť 𝓟 na 𝓔 je všade rovnaká
- izotropné - závislosť 𝓟 na 𝓔 nezávisí od orientácie 𝓔
- bez zdrojov - tzn. j=0, ρ=0
potom
podobne

𝓟 = 𝜖0 𝜒𝓔
𝓓 = 𝜖0 𝟏 + 𝜒 𝓔 = 𝜖𝓔
𝓑 = 𝜇𝓗

𝜒 - elektrická susceptibilita
𝜖- permitivita prostredia

V takomto prostredí dostávame vlnovú rovnicu pre všetky zložky 𝓔 a 𝓗 (ktoré nahradíme písmenom u)
v tvare:
2
1
𝜕
𝑢
𝛻2𝑢 − 2 2 = 0
𝑐 𝜕𝑡

kde 𝑐 =

Táto rovnica je identická vlnovej rovnici pre skalárnu vlnovú funkciu z kapitoly 2.

1
𝜖𝜇

je rýchlosť svetla v danom prostredí.
45

Monochromatické elektromagnetické vlny
Podobne ako v kapitole 2, dostávame riešenie vlnovej rovnice v tvare:
𝓔 𝒓, 𝑡 = Re E 𝒓 exp(𝑗𝜔𝑡)
𝓗 𝒓, 𝑡 = Re H 𝒓 exp(𝑗𝜔𝑡)
E, H a podobne aj P,D,M,B sú komplexné amplitúdy odpovedajúcich reálnych veličín, pre ktoré v
lineárnom, nedisperznom, homogénnom a izotropnom prostredí platia materiálové vzťahy:

D = 𝜖E a B = 𝜇H.
Po dosadení 𝓔 a 𝓗 do vlnovej rovnice dostávame Helmholtzovu rovnicu pre všetky zložky E a H, ktoré
spoločne označíme skalárnou komplexnou amplitúdou U(r):
𝛻2𝑈 + 𝑘2𝑈 = 0

Pre vlnočet a index lomu platí: 𝑘 =

𝜔
𝑐

= 𝜔 𝜖𝜇 = 𝑛

𝜔
𝑐0

= 𝑛𝑘0 , 𝑛 =

𝑐0
𝑐

=

𝜖 𝜇
𝜖0 𝜇0

1

Komplexný Poyntingov vektor je výhodné definovať ako: S = 𝐄 × 𝐇∗
2
Potom pre intenzitu platí: 𝓢 = Re 𝐒 .
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Riešenia Helmholtzovej rovnice
Transverzálna elektromagnetická (TEM) rovinná vlna
Komplexné amplitúdy rovinnej vlny spĺňajú Helmholtzovu rovnicu a majú tvar:
𝐄 𝒓 = E0 exp(−𝑗𝒌 ∙ 𝒓)
𝐇 𝒓 = H0 exp(−𝑗𝒌 ∙ 𝒓)
k je vlnový vektor, ktorého veľkosť je k. Po dosadení
do Maxwellových rovníc dostávame:
𝒌 × 𝐇0 = −𝜔𝜖𝐄0
𝒌 × 𝐄0 = 𝜔𝜇𝐇0

Obr. 65.

Je vidieť, že E,H a k sú vzájomne kolmé vektory (preto TEM). Taktiež pomer veľkostí E0 a H0 (tzv. impedancia)
je určená parametrami daného prostredia:
Impedancia:

𝜂=

𝐸0
𝐻0

=

𝜇
.
𝜖

Poyntingov vektor je rovnobežný s k. Jeho veľkosť (tzn. intenzita) je:

𝐼=

𝐸0 2
2𝜂
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Sférická vlna

Obr. 66.

Harmonicky kmitajúci elektrický dipól (orientovaný v smere x na obr. 66
a 67) vyžaruje elektro-magnetické vlny, ktoré pripomínajú sférickú vlnu z
kapitoly 2. Vo vzdialenosti r od zdroja (podstatne väčšej ako vlnová
dĺžka) platí pre komplexné amplitúdy E a H:
1
𝐄 𝒓 = 𝐸0 sin 𝜃 exp −𝑗𝑘𝑟 𝜽
𝑟

Obr. 67.

1
𝐇 𝒓 = 𝐸0 sin 𝜃 exp(−𝑗𝑘𝑟)𝝓
𝑟

kde Θ a Φ sú jednotkové vektory v polárnom a azimutálnom smere. Je
potrebné si všimnúť, že intenzita žiarenia dipólu je úmerná sin2(Θ)/r2,
obr. 67.
Gaussovský zväzok

V Gaussovskom zväzku je smer a veľkosť
amplitúdy E funkciou vzdialenosti od
optickej osy.

E
E
E

Obr. 68.
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Absorpcia a disperzia
Teória elektromagnetických vĺn umožňuje jednoduchý formalizmus pre popis absorpcie žiarenia. Nech
elektrická susceptibilita (nemagnetického prostredia) je komplexné číslo s nenulovou imaginárnou zložkou:
𝜒 = 𝜒 ′ + 𝑗𝜒"
potom vlnové číslo
bude tiež komplexné.

𝑘 = 𝜔 𝜖𝜇0 = 𝑘0 1 + 𝜒 = 𝑘0 1 + 𝜒 ′ + 𝑗𝜒"

Označme:

𝑘 =𝛽−𝑗 𝛼

1
2

Pre zložky E, H rovinnej vlny ktorá sa šíri v smere z dostávame po dosadení k komplexnú amplitúdu v tvare:
1
2

𝑈 = 𝐴 exp −𝑗𝑘𝑧 = 𝐴 exp − 𝛼𝑧 exp −𝑗𝛽𝑧
Je vidieť, že intenzita vlny bude klesať ako exp −𝛼𝑧 a teda α je absorpčný (extinkčný) koeficient daného
prostredia. β určuje rýchlosť fázy a index lomu prostredia: β=nk0
V prípade slabej absorpcie platí priblíženie:

𝑛 ≈ 1 + 𝜒′
𝑘
𝛼 ≈ − 0 𝜒"
𝑛
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Disperzia
Disperziu spôsobuje oneskorená odpoveď polarizácie 𝓟 𝑡 na zmenu intenzity elektrického poľa 𝓔(𝑡). V
disperznom prostredí je elektrická susceptibilita funkciou frekvencie (vlnovej dĺžky): 𝜒 = 𝜒 𝜈 , v dôsledku
čoho aj permitivita a index lomu sú závislé na frekvencii. Disperzia - okrem iného - ovplyvní lom
svetelných lúčov na rozhraní.
hranol

chromatická chyba šošoviek

Obr. 69.
Na elimináciu chromatickej chyby šošoviek sa používajú tzv. achromatické šošovky zložené z dvoch častí (väčšinou z jednej konvexnej a jednej
konkávnej), ktoré sú vyrobené z materiálov s rozdielnou disperziou.

Disperzia prostredia bude mať vplyv aj na šírenie svetelných pulzov, ktoré sa po prechode disperzným
prostredím roztiahnu. V angl. literatúre sa zmena frekvencie v priebehu pulzu označuje ako „pulse chirp“.

Obr. 70.
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Absorpcia a disperzia sú prepojené javy. Vzťah medzi 𝜒′ a 𝜒“ je daný Kramers-Kronigovými reláciami
(pozri odporúčanú literatúru). Jednotlivé členy susceptibility v konečnom dôsledku určujú index lomu a
absorbciu prostredia.
V blízkosti absorpčného maxima bude mať priebeh
absorpčného koeficientu a indexu lomu (v závislosti na
frekvencii) tvar znázornený na obr. 71.

Obr. 71.

Obr. 72.

Príklad: Priebeh absorpcie a indexu lomu pre materiál
so silnou absorpciou v UV a IČ oblasti je na obr. 72.
Väčšina optických dieleketrických materiálov má vo
viditeľnej oblasti normálnu disperziu: index lomu klesá
smerom k väčším vlnovým dĺžkam.
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Oblasť transmisie optických materiálov
Oblasti vlnových dĺžok pri ktorých rôzne
optické materiály svetlo prepúšťajú sú
znázornené na obr. 73.

Optické aplikácie pracujúce so svetlom v
ultrafialovej alebo infračervenej oblasti si
vyžadujú použitie špeciálnych materiálov s
nízkou absorbciou pre dané vlnové dĺžky.

Obr. 73.
Zdroj: Janos technology
Vlnová dĺžka [ µm ]
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Vodivé prostredie
K popisu elektromagnetického žiarenia vo vodivom prostredí potrebujeme Maxwellovu rovnicu s hustotou
prúdu v pôvodnom tvare:
ktorú upravíme pre amplitúdy monochromatickej vlny ako:
V lineárnom prostredí je:
a platí Ohmov zákon:

𝐃 = 𝜖𝐄,
𝐉 = σ𝐄,

Po dosadení dostávame Maxwellovu rovnicu:
𝜎
kde 𝜖𝑒 = 𝜖 + je efektívna permitivita.
𝑗𝜔

𝜕𝓓

𝛻×𝓗=𝒋+ ,
𝜕𝑡
𝛻 × 𝐇 = 𝐉 + 𝑗𝜔𝐃.

kde σ je vodivosť prostredia.
𝛻 × 𝐇 = 𝑗𝜔𝜖𝑒 𝐄
Tento tvar rovnice je identický s jej tvarom bez prúdu.

Efektívna permitivita je komplexné číslo, a preto prostredie bude absorbujúce.
1
𝑘 = 𝛽 − 𝑗 𝛼 = 𝜔 𝜖𝑒 𝜇0
2

V prípade vysokej vodivosti (v kovoch) bude platiť (pozri literatúru): 𝛼 ≈ 2𝜔𝜇0 𝜎
Je vidieť, že intenzita vo vnútri kovov prudko klesá. Napr. pre meď dostávame po dosadení pre λ = 1 μm hĺbku
vniku (skin depth) = α-1 = 1,9 nm.
Pre index lomu v kovoch platí: 𝑛 ≈ 𝜎Τ2𝜔𝜖0 , a preto index lomu kovov je extrémne vysoký. V nasledujúcej
kapitole ukážeme, že sa to prejaví vo vysokej odrazivosti kovov.
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6. Polarizácia
Polarizáciu svetla v danom bode určuje časový priebeh vektora intenzity elektrického poľa: 𝓔(𝒓, 𝑡). Pre
monochromatické vlny sa všetky zložky 𝓔 𝒓, 𝑡 harmonicky menia s časom, a preto sa koncový bod vektora
intenzity vo všeobecnosti pohybuje v po eliptickej trajektórii.
𝑧

Pre rovinnú vlnu, ktorá sa šíri v smere z platí:
𝓔 𝑧, 𝑡 = Re A exp 𝑗𝜔 𝑡 −
.
𝑐
Elektrické pole je v tomto prípade kolmé na smer šírenia, a preto má komplexná obálka len dve zložky:
ෝ + 𝐴𝑦 𝒚
ෝ,
𝑨 = 𝐴𝑥 𝒙
pre ktoré platí:
𝐴𝑥 = 𝑎𝑥 exp 𝑗𝜑𝑥 , 𝐴𝑦 = 𝑎𝑦 exp 𝑗𝜑𝑦
Ak na danom mieste (z) popisuje koncový bod vektora 𝓔 𝒓, 𝑡 elipsu – vlna je elipticky polarizovaná. V
danom čase (t) ležia koncové body vektora intenzity elektrického poľa na špirále opísanej okolo eliptického
valca (obr. 74).

Pre paraxiálne vlny (reálne optické zväzky) môžeme v prvom
priblížení zanedbať axiálnu zložku intenzity, a podobne ako pri
rovinnej vlne polarizáciu popísať pomocou priečnych zložiek
vektora 𝓔(𝒓, 𝑡).

Obr. 74.
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Špeciálne prípady
Lineárna polarizácia
V prípade lineárnej polarizácie je elipsa degenerovaná na
úsečku, k čomu dochádza v nasledujúcich dvoch prípadoch:
1.) ax (alebo ay) = 0
2.) fázový rozdiel 𝜑 = 𝜑𝑥 − 𝜑𝑦 = 0 alebo π.

Obr. 75.

𝜋
2

Kruhová polarizácia

𝜑=+

Kruhová polarizácia vzniká za predpokladu, že 𝑎𝑥 = 𝑎𝑦 a
𝜋
platí: 𝜑 = ± . V závislosti od znamienka fázového rozdielu
2
hovoríme o pravotočivej alebo ľavotočivej kruhovej
polarizácii.

𝜑=−

𝜋
2

Obr. 76.
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Jonesov vector
Na popis polarizácie sa zavádza Jonesov vektor, ktorý má tvar:

Príklady Jonesových vektorov:

𝐴𝑥
𝐴𝑦

𝐴𝑥 = 𝑎𝑥 exp 𝑗𝜑𝑥
𝐴𝑦 = 𝑎𝑦 exp 𝑗𝜑𝑦

1 1
2 𝑗

1
0
cos 𝜃
sin 𝜃

𝐽=

𝜃

1

1
2 −𝑗

Maticový popis
Formalizmus Jonesových vektorov umožňuje popísať zmenu polarizácie pri prechode optickým
systémom pomocou Jonesovej matice.
𝐴2𝑥
𝑇
= 11
𝑇21
𝐴2𝑦

𝑇12 𝐴1𝑥
𝑇22 𝐴1𝑦

Jonesova matica

Obr. 77.
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Príklady Jonesových matíc
𝑇=

1. Lineárny polarizátor

1 0
0 0

Obr. 78.

2. Fázová doštička
Fázová doštička vytvára fázové oneskorenie Γ polarizácie v smere y (pomalá os) voči smeru x (rýchla os).
λ/4 doštička

Γ=π/2

𝑇=

λ/2 doštička Γ=π/2

Obr. 80.

Obr. 79.

3. Rotátor polarizácie
Rotátor pootočí rovinu lineárnej polarizácie o uhol θ.

1
0
0 𝑒 −𝑗Γ

𝑇=

cos 𝜃
sin 𝜃

− sin 𝜃
cos 𝜃
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Lom a odraz
V ďalšom výklade sa obmedzíme na prípad rovinnej vlny dopadajúcej na rovinné rozhranie. Označme
číslami 1,2,3 dopadajúcu, prechádzajúcu a odrazenú vlnu.
Polarizáciu v smere kolmom na rovinu dopadu (v smere x)
označujeme ako s - polarizácia, alebo TE (transverzálne
elektrická).
V smere rovnobežnom s rovinou dopadu (v smere y) je tzv.
p - polarizácia, alebo TM (transverzálne magnetická).

Obr. 81.

Potrebujeme určiť Jonesove matice t a r pre lom a odraz. s- a ppolarizácie sú nezávislé, preto sú tieto matice diagonálne. Z
Maxwellových rovníc plynú okrajové podmienky pre vektory
intenzít a indukcií elektrického a magnetického poľa: tangenciálne
zložky 𝑬 a 𝑯, a normálové zložky 𝑫 a 𝑩 majú spojitý prechod na
rozhraní. Tieto podmienky určujú hodnoty tx, ty, rx a ry.

𝑡𝑥
𝑱2 = 0

0
𝑡𝑦 𝑱1

𝑟𝑥
𝑱3 = 0

0
𝑟𝑦 𝑱1

Obr. 82.
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Fresnelove vzorce
Jednotlivé členy Jonesových matíc pre lom a odraz svetla na rozhraní dvoch prostredí s indexmi lomu n1 a
n2 sú určené Fresnelovými vzorcami, ktoré majú pre nemagnetické média bez absorpcie nasledujúci tvar:

𝑟𝑥 =

𝑛1 cos 𝜃1 − 𝑛2 cos 𝜃2
𝑛1 cos 𝜃1 + 𝑛2 cos 𝜃2

𝑡𝑥 = 1 + 𝑟𝑥

𝑛1 sec 𝜃1 − 𝑛2 sec 𝜃2
𝑟𝑦 =
𝑛1 sec 𝜃1 + 𝑛2 sec 𝜃2

cos 𝜃1
𝑡𝑦 = (1 + 𝑟𝑦 )
cos 𝜃2
secθ (sekans) = 1/cosθ

Použitím Snellovho zákona dostávame: cos 𝜃2 =

1 − sin2 𝜃2 =

1−

𝑛1 2
𝑛2

sin2 𝜃1 .

Vo všeobecnosti je cos θ2 komplexné číslo, a preto rx môžeme zapísať v tvare: rx = rx ejφx (podobne aj pre
ostatné členy).
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Pozrieme sa bližšie na odrazené svetlo v prípade dopadu s- alebo p-polarizovanej vlny na rozhranie. Kvôli
názornosti je priebeh 𝑟𝑥 a 𝜑𝑥 (určený Fresnelovými vzťahmi) vynesený ako funkcia uhla dopadu do
nasledujúcich grafov.
s-polarizácia

Obr. 83.

Obr. 84.

p-polarizácia

Obr. 85.

Obr. 86.
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Predošlé vzťahy popisujú komplexnú amplitúdu vlny. Pre výpočet odrazeného a prechádzajúceho výkonu
(intenzity) na rozhraní použijeme:
ℛ 𝜃 = 𝑟

2

a

𝒯(𝜃) = 1 − ℛ 𝜃

Napríklad pre odraz pri dopade vlny na hustejšie prostredie má intenzita
odrazeného svetla v jednotlivých polarizáciách priebeh (v závislosti od
uhla dopadu) vynesený na obr.87.

Sir David Brewster
1781-1868

Môžeme si všimnúť, že p-polarizované svetlo dopadajúce pod
určitým, tzv. Brewsterovým uhlom prechádza rozhraním bez
čiastočného odrazu. Pre Brewsterov uhol platí: tan 𝜃𝐵 = 𝑛2 Τ𝑛1 .

ℛ

Využitie: Brewsterové okienko (sklíčko naklonené pod Brewstrovým uhlom) zabezpečuje
nulové straty pri prechode p-polarizovaného svetla. Dokážte, že svetlo vstupujúce do
hustejšieho prostredia pod Brewsterovým uhlom bude po prechode sklíčkom dopadať na
druhé (rovnobežné) rozhranie pod (pridruženým) Brewsterovým uhlom pre prechod do
redšieho prostredia.

Obr. 87.

Pre kolmý dopad svetla na rozhranie platí vždy: ℛ =

𝑛1 −𝑛2 2
𝑛1 +𝑛2

V prípade prechodu vzduch-sklo(n=1,5)-vzduch je to cca. 4% na každom rozhraní.

Pre extrémne vysokú hodnotu indexu lomu n2 (ktorý charakterizuje napr. kovy) je R≈1.
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Anizotropné prostredie
V anizotropnom prostredí závisí permitivita 𝜖 od smeru intenzity elektrického poľa E.
Znamená to tiež, že 𝝐 je tenzor:
𝐷𝑖 =  𝜖𝑖𝑗 𝐸𝑗
𝑗

Vždy môžeme nájsť systém súradníc v ktorom je 𝝐 diagonálny tenzor:

𝜖1
0
0

0
𝜖2
0

0
0
𝜖3

𝐷𝑖 = 𝜖𝑖 𝐸𝑖

Na geometrickú reprezentáciu tenzora 𝝐 použijeme kvadratickú plochu, tzv. elipsoid permitivity:

V systéme súradníc znázornenom na obrázku
je 𝝐 diagonálny tenzor a elipsoid popisuje
rovnica:

 𝜖𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 = 1
𝑖,𝑗

𝜖1 𝑥12 + 𝜖2 𝑥22 + 𝜖3 𝑥32 = 1.
Obr. 88.
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Je praktické zaviesť indexový elipsoid, ktorý v sústave určenej hlavnými osmi má tvar:
𝑥12 𝑥22 𝑥32
+
+
=1
𝑛12 𝑛22 𝑛32

Polosy elipsoidu 𝑛𝑖 =

𝜖𝑖
𝜖0

sú indexy lomu odpovedajúce permitivitám 𝜖𝑖 .
Obr. 89.

Šírenie svetla pozdĺž niektorej z hlavných os (x2 na obr. 90)
Indexový elipsoid určuje indexy lomu (n1, n3) a teda
aj fázovú rýchlosť pre dva normálne módy
polarizácie (s intenzitou elektrického poľa
orientovanou v smere x1 resp. x3), ktoré pri prechode
prostredím nemenia svoju polarizáciu.

Obr. 90.

Uvedeným spôsobom pracuje fázová doštička, ktorá pri prechode svetla
vnáša oneskorenie fáze jednej polarizácie voči druhej.
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Šírenie svetla v ľubovoľnom smere

Obr. 91.

Indexy lomu na a nb (a orientácia intenzity el. poľa) v dvoch
normálnych módoch polarizácie pre daný smer šírenia rovinnej
vlny sú určené polosami elipsy, ktorá je prierezom indexového
elipsoidu v smere kolmom na smer šírenia. Polarizácia týchto
módov sa nemení.
Vo všeobecnosti majú anizotropné kryštály dve optické osy –
tzn. vybrané smery v ktorých platí: na = nb (kolmý prierez
elipsoidu má pre tieto smery kruhový tvar).

Plocha k
𝒌𝑐

0
Pre index lomu platí: 𝑛 =
(viď. kapitola 2.) V každom smere
𝜔
môžeme nakresliť dva vektory (vychádzajúce z počiatku sústavy
𝑛 𝜔 𝑛 𝜔
súradníc) o dĺžke 𝑎 a 𝑏 , ktoré prislúchajú indexom lomu na

𝑐0

𝑐0

a nb pre daný smer šírenia vlny. Koncové body týchto vektorov
tvoria plochu k, ktorej využitie si ukážeme neskôr.

Obr. 92.
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Jednoosé kryštály
Jednoosé kryštály sú špeciálnym prípadom anizotropného prostredia
charakterizované rotačným indexovým elipsoidom pre ktorý platí:
n1=n2=no („ordinary“)
n3=ne („extraordinary“)
Tieto kryštály majú len jednu optickú os.

Obr. 93.

V jednoosom kryštáli k danému smeru patrí normálny mód
riadny, s indexom lomu no a mimoriadny, ktorého index lomu
n(θ) sa mení v závislosti od uhla naklonenia θ voči optickej osi
v rozmedzí od no (pre θ=0) až ne (pre θ=90o).
Obr. 94.
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Plocha k sa v prípade jednoosého kryštálu redukuje na sféru a elipsoid. Pre jednoduchosť budeme v
ďalšom výklade kresliť len prierez touto plochou.
Vlnoplochy sú kolmé na vektor k. Bez dôkazu
uvedieme, že Poyntingov vektor S je kolmý na
plochu k. V prípade propagácie lúčov sa to prejaví
tým, že lúč (a energia) v mimoriadnom móde sa
bude šíriť v smere ktorý nie je kolmý na vlnoplochy.
Obr. 95.

Dvojlom
Pri dopade nepolarizovaného svetla na rozhranie s anizotropným
prostredím sa svetlo rozloží na dve zložky so vzájomne kolmou
polarizáciou, ktoré sa šíria rôznym smerom. Priemet všetkých
vlnových vektorov do roviny rozhrania musí byť rovnaký, obr. 96,
aby platilo: 𝒌𝒊𝒏 ∙ 𝒓 = 𝒌𝒐 ∙ 𝒓 = 𝒌𝒆 ∙ 𝒓 (pre všetky polohové
vektory r na rozhraní) čo je podmienkou identickej vlnoplochy
dopadajúcej a dvoch lomených vĺn na rozhraní.

Obr. 96.
66

Lúč sa rozdelí aj v prípade kolmého dopadu, keď sú vlnové vektory
lomených vĺn rovnobežné, obr. 97. Využitie: polarizačný rozdeľovač
lúča, ktorý v priestore oddelí dve kolmé polarizácie pri zachovaní
paralelnosti lúčov.
Obr. 97.

Optická aktivita

Obr. 98.

Optickú aktivitu vykazujú tuhé materiály s vnútornou helikálnou štruktúrou alebo roztoky chirálnych
molekúl (s prevládajúcim zastúpením jednej chirality). Vlastnými módmi opticky aktívnych prostredí
sú kruhovo polarizované vlny (pravo- a ľavotočivé), ktorým odpovedajú rôzne indexy lomu. Pri
prechode lineárne polarizovaného svetla opticky aktívnym prostredím sa bude rovina polarizácie
postupne stáčať.

Obr. 99.
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Faradayov jav (magneto-optika)
Určité kryštály vykazujú optickú aktivitu v stacionárnom magnetickom poli. Miera
otáčania polarizácie je úmerná veľkosti magnetickej indukcie B.
Michael Faraday
1791-1867

Polarizačné prvky

Obr. 100.

Polarizátory
prepúšťajú len jednu (väčšinou) lineárnu polarizáciu. Môžeme ich rozdeliť do niekoľkých skupín na
základe princípu fungovania:
1.
2.

pomocou selektívnej absorpcie – materiály pohlcujúce len jednu polarizáciu (napr. fólia Polaroid)
pomocou selektívneho odrazu – svetlo odrazené od sklíčka nakloneného pod Brewsterovým uhlom je
plne polarizované (obr. 87.)

Obr. 101.
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3. pomocou selektívneho lomu na
rozhraní anizotropných kryštálov väčšinou sa používajú dva spojené
hranoly jednoosých kryštálov.

Wollastonov hranol sa využíva napr. v
mikroskopii pre vytvorenie DIC kontrastu.

Obr. 102.

Obr. 103.

Fázové doštičky (vyrobené z anizotropných kryštálov) sa využívajú na zmenu polarizačného stavu svetla,
ako to je znazornené na obr. 79 a 80.
Alternatívny spôsob dosiahnutia fázového posunu
medzi polarizáciami ponúka Fresnelov hranol, ktorý
využíva rozdiel fázových posunov polarizácií s a p pri
úplnom odraze (pozri obr. 84 a 86).

Obr. 104.
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Rotátory polarizácie
Rotátory sa využívajú napríklad v optických izolátoroch, zabezpečujúcich prechod svetla len jedným
smerom (napr. od lasera k aparatúre) a zabraňujúcich spätnému odrazu (ktorý môže narušiť stabilitu
lasera).

Obr. 105.
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Kvapalné kryštály
Kvapalné (alebo tekuté) kryštály sú zložené z podlhovastých molekúl, ktoré sa vyznačujú neusporiadanou
polohou (ako kvapaliny) ale majú usporiadanú orientáciu (ako kryštály). Optické vlastnosti kvapalných
kryštálov lokálne odpovedajú jednoosému anizotropnému prostrediu s optickou osou orientovanou v
smere molekúl.
V prípade plne náhodného umiestnenia molekúl hovoríme o nematickom kvapalnom kryštáli. Špeciálnym
prípadom sú TN (twisted nematic) kryštály, ktorým je vnútené špirálovité stočenie orientácie molekúl
medzi protiľahlými stranami o 90o. Dá sa ukázať, že takýto kryštál bude stáčať rovinu polarizácie podobne
ako opticky aktívne médiá. Priložením elektrického napätia na kryštál sú molekuly kvapalného kryštálu
preorientované v smere elektrického poľa, kryštál stráca pôvodné optické vlastnosti. Tento jav sa využíva
v LCD displejoch.

Obr. 106.

Obr. 107.
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7. Optické rezonátory

Obr. 108.

Optické rezonátory majú široké uplatnenie v optike, predovšetkým
pri stavbe a aplikáciách laserov.
Planárny (Fabry-Perot) rezonátor je tvorený dvojicou dokonale odrážajúcich rovinných zrkadiel. Hľadáme
riešenie Helmholtzovej rovnice (za predpokladu monochromatického žiarenia) pre okrajové podmienky, ktoré
odpovedajú povrchu dokonalého (napr. kovového) zrkadla. Podľa elektro-magnetickej teórie je tangenciálna
zložka vektora intenzity elektrického poľa na povrchu takéhoto zrkadla nulová. Použitím jednoduchšieho
formalizmu skalárnej vlnovej optiky dostávame pre komplexnú amplitúdu: U(r)=0 pri z=0 a z=d.
Riešením sú vlastné módy (vidy) rezonátora vo forme stojatých vln:
𝜋
kde kq spĺňa podmienku: 𝑘𝑞 = 𝑞 , 𝑞 = 1,2, …

𝑈 𝒓 = 𝐴𝑞 sin(𝑘𝑞 𝑧)

𝑑

Ľubovoľné riešenie Helmholtzovej rovnice sa dá vyjadriť lineárnou kombináciou týchto módov. Pre frekvenciu
𝑐
𝑐
módov platí: 𝜈𝑞 = 𝑞 . Vo frekvenčnej doméne sú susedné módy od seba vzdialené o 𝜈𝐹 =
(angl. free
2𝑑
2𝑑
spectral range).
Obr. 109.
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Na módy rezonátora sa môžeme tiež pozerať ako na vlny, ktoré po obehnutí celej dráhy rezonátora (tam a
späť) kopírujú pôvodnú vlnu. Fázový posuv pre celý okruh musí byť násobkom 2π, alebo: dvojnásobok
vzdialenosti medzi zrkadlami je celočíselným násobkom vlnovej dĺžky módov: 2𝑑 = 𝑞𝜆𝑞 . Na tejto
podmienke nič nemení fázový posuv 2-krát π, ku ktorému dochádza pri odraze od zrkadiel.
Predstavme si monochromatickú rovinnú vlnu s komplexnou amplitúdou U0 ktorá sa šíri z bodu P vo
vnútri rezonátora, obr. 110. Výsledná komplexná amplitúda bude U=U0+U1+U2+... Ak je splnená predošlá
podmienka potom aj infinitezimálne malý príspevok U0 môže viesť ku konečnej výslednej amplitúde U.

Obr. 110.

Charles Fabry
1867 - 1945

Alfred Perot
1863 - 1925
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Straty rezonátora
V prípade, že vo vnútri rezonátora dochádza k úbytku energie žiarenia, môžeme faktor zmeny
(zoslabenia) komplexnej amplitúdy napísať v tvare: ℎ = 𝔯 𝑒 −𝑗𝜑 , kde 𝜑 je fázový posuv jedného obehu.
Zoslabeniu intenzity žiarenia odpovedá 𝔯 2 . Analogicky k predošlej úvahe dostávame:
𝑈 = 𝑈0 1 + ℎ + ℎ2 + ⋯ = 𝑈0 / 1 − ℎ .
𝐼= 𝑈

Pre intenzitu bude platiť:

ℱ=

F je finesa rezonátora:

2

=

𝜋 𝔯
1− 𝔯

𝑈0 2
1− 𝔯 𝑒

=
−𝑗𝜑 2

a

Dosadením 𝜑 = 2𝜋𝑑/𝜆 = 2𝜋𝜈𝑑/𝑐 dostávame:
𝐼=

𝐼𝑚𝑎𝑥
1+

2ℱ 2
𝜋

sin

𝐼𝑚𝑎𝑥 =

.

2 (𝜑/2)

𝐼0
1− 𝔯 2

Obr. 111.

𝐼𝑚𝑎𝑥
2ℱ 2

1+ 𝜋

sin2(𝜋𝜈/𝜈𝐹)

Je vidieť, že v rezonátore so stratami môžu existovať aj
frekvencie v okolí 𝜈𝑞 .
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Možné zdroje strát v optických rezonátoroch sú:
- nedokonalé zrkadlá:

- znížená odrazivosť
- konečný rozmer zrkadla => difrakcia
- absorpcia resp. rozptyl žiarenia v prostredí medzi zrkadlami

Fabry-Perotov rezonátor (s nízkou finesou) tvorený jednoduchým kusom skla s naleštenými rovnobežnými protiľahlými stranami sa dá využiť na detekciu
malej zmeny vlnovej dĺžky laditeľných laserov. Roztiahnutý laserový zväzok necháme dopadnúť na sklo pod malým uhlom. Intenzita svetla odrazeného
od rezonátora sa bude periodicky meniť v závislosti od vlnovej dĺžky. Svetlo bude preferenčne prechádzať rezonátorom (reflexia bude mať minimum) pri
splnení podmienky rezonancie.

Rezonátor so sférickými zrkadlami

Obr. 112.

Planárny rezonátor je nesmierne citlivý na chyby nastavenia
paralelnosti zrkadiel. Podstatne stabilnejší rezonátor získame
použitím dvojice sférických zrkadiel s polomerom R1 a R2, ktoré
umiestnime vo vzdialenosti d.
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Podmienka stability rezonátora sa dá odvodiť na základe
geometrickej optiky: svetelný lúč nesmie opustiť rezonátor
ani po mnohonásobnom obehu rezonátora. Túto podmienku
spĺňajú rezonátory pre ktoré platí:
𝑑

0≤ 1+𝑅

1

𝑑

1+𝑅

2

Obr. 113.

≤1

Definovaním parametrov g1 a g2 pre
𝑑
daný rezonátor v tvare: 𝑔1,2 = 1 +
,
𝑅1,2

dostávame podmienku stability:
0 ≤ 𝑔1 𝑔2 ≤ 1 ,
ktorá je vynesená do grafu na obr. 114.
Stabilné sú len rezonátory v bielej oblasti.

Obr. 114.
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Gaussovské módy
Gaussovský zväzok je vlastným módom sférického rezonátora. Jeho Rayleigho vzdialenosť z0 sa dá určiť
na základe R1, R2 a d. Podmienka stability odpovedá existencii Gaussovského zväzku pre daný rezonátor
a je identická predošlej podmienke odvodenej z geometrickej optiky.

Obr. 115.

Podobne aj Hermite-Gaussovské zväzky sú vlastné módy sférických rezonátorov.

77

8. Fotóny a atómy
Elektromagnetická teória je nedostačujúca na popis určitých kvantových svetelných javov (napr. žiarenie
čierneho telesa, alebo fotoelektrický jav) čo viedlo začiatkom minulého storočia k vypracovaniu kvantovej
elektrodynamiky. V rámci tejto prednášky preberieme len určité časti tejto teórie (tzv. fotónovú optiku),
ktoré sa týkajú pojmu fotónov a ich interakcie s látkami.

Fotón
Je praktické (nie nutné) zaviesť pojem fotónu v súvislosti s elektromagnetickým žiarením uzavretým v
kubickej optickej dutine (3D rezonátore) o objeme 𝑉 = 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 . Z klasickej teórie vieme, že EM pole sa dá
popísať lineárnou kombináciou vlastných módov tejto dutiny, napr. sadou stojatých vĺn. Energia žiarenia v
každom z týchto módov môže byť ľubovoľná. Na rozdiel od toho vo fotónovej optike sa v každom móde
rezonátora nachádza celočíselný počet fotónov, ktorým pripisujeme vlastnosti daného módu: frekvenciu,
polarizáciu, atd.
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Energia fotónov
Energia fotónu v móde s frekvenciou ν je:
h je Planckova koštanta, h=6,63 10-34 Js.

𝐸 = ℎ𝜈

Napríklad pre červené svetlo (630 nm) má každý fotón energiu: hc/λ = 2eV.

Energia fotónov sa nedá rozdeliť na menšie časti a preto sú v prípade fotónov niektoré vlastnosti EM poľa
popísané na základe pravdepodobnostného princípu.
Polarizácia fotónov
Polarizáciu fotónu popisuje Jones-ov vektor:

𝐴𝑥 , 𝐴𝑦

kde Ax a Ay sú komplexné amplitúdy pravdepodobnosti normované ako:
𝐴𝑥
𝐴𝑥

2

a 𝐴𝑦

2

2

+ 𝐴𝑦

2

=1

sú pravdepodobnosti, že daný fotón je polarizovaný v smere x alebo y.
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Poloha fotónov
Pravdepodobnosť pozorovania fotónu na infinitezimálnej ploche dA v danom mieste s polohovým
vektorom r je úmerná intenzite žiarenia:
𝑝 𝒓 𝑑𝐴 ∝ 𝐼 𝒓 𝑑𝐴
Prechod jedného fotónu cez rozdeľovač lúča
Pri dopade na rozdeľovač (nedeliteľný) fotón si vyberie smer šírenia (prechod alebo odraz) s
pravdepodobnosťou, ktorá odpovedá transmisii T resp. reflexii R=1-T intenzity na danom rozhraní.

Hybnosť fotónov

Hybnosť fotónu priradeného rovinnej vlne s vlnovým vektorom k je:
Pre veľkosť hybnosti platí:

𝑝=

𝐸
𝑐

=

𝒑 = ℏ𝒌

ℎ
𝜆

Hybnosť fotónov (EM žiarenia) sa využíva napr. v optickej pinzete. Zmena hybnosti fotónov odklonených na mikroskopickom objekte (napr. sklenenej
guľôčke) vyvolá silové pôsobenie na daný objekt v súlade s Newtonovými zákonmi.
80

Moment hybnosti fotónov

Rozlišujeme dva druhy momentu hybnosti fotónov:
- spinový: 𝕊 = ±ℏ priradený fotónu na základe pravo a ľavotočivej kruhovej polarizácie
- orbitálny: napr. fotóny Laguerre-Gaussovských zväzkov Ako vyzerá vlnoplocha L-G zväzkov? zdroj: internet

Fotón bude pôsobiť momentom sily na objekty, ktoré ho nútia meniť moment hybnosti; napr. pri
prechode kruhovo polarizovaného svetla 𝜆/2 doštičkou.
Interferencia fotónov
Interferencia fotónov sa dá popísať pomocou výpočtu intenzity žiarenia na základe vlnovej optiky. Takto
určenej intenzite môžeme následne priradiť pravdepodobnosť výskytu fotónu na danom mieste. Príklad:
Young-ov pokus pre jeden fotón. (Formalizmus na popis interferencie fotónov bez použitia klasickej optiky je rozvinutý v rámci kvantovej
elektrodynamiky.)

Tok fotónov
Pre monochromatické svetlo je stredná hustota toku fotónov (počet fotónov na jednotku plochy za čas):
𝜙 𝒓 =

𝐼(𝒓)
.
ℎ𝜈
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Interakcia fotónov s atómami
Uvažujme atóm s energetickými hladinami E1 a E2, umiestnený v pravouhlej 3D dutine o objeme
𝑉 = 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 . Zaujíma nás interakcia atómu s fotónmi v módoch rezonátora, ktoré majú
frekvenciu ν blízku frekvencii prechodu ν ≈ 𝜈0 , kde ℎ𝜈0 = 𝐸1 − 𝐸2 .
Pre vlastné módy 3D rezonátora platí:
2𝜋𝜈
𝑘 2 = 𝑘𝑥2 +𝑘𝑦2 +𝑘𝑧2 =
𝑐
pričom 𝑘𝑥 = 𝑞𝑥

𝜋
𝑑𝑥

2

(𝑞𝑥 je celé číslo). Podobne platí pre 𝑘𝑦 a 𝑘𝑧 . V k-priestore sú vlastné módy rezonátora body umiestnené v pravouhlej

mriežke. V prípade rezonátora s rozmermi podstatne väčšími ako vlnová dĺžka môžeme určiť hustotu módov (počet módov v jednotke
objemu na jednotku frekvencie v okolí ν). Pre jednoduchosť zoberme rovnostranný rezonátor o hrane d. Počet módov s vlnovým číslom
menším ako k je:

4 3
𝜋𝑘
8𝜋𝜈 3
3
2
=
𝑉
𝜋 3
3𝑐 3
8
𝑑
Faktor 2 vyjadruje dve možné polarizácie. Uvažujeme len kladné hodnoty 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 , 𝑘𝑧 , preto je potrebné deliť 8. Hustotu módov dostaneme
vydelením počtu módov s V a deriváciou podľa frekvencie:
Hustota módov:

𝑀 𝜈 =

8𝜋𝜈2
𝑐3
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Spontánna emisia

Nech sa atóm nachádza na hornej energetickej hladine. Hustota pravdepodobnosti prechodu (za
jednotku času) na nižšiu hladinu vyžiarením fotónu do jedného módu rezonátora s frekvenciou ν je:
𝑐
𝑉

𝑝sp = 𝜎(𝜈)
Obr. 116.

𝜎(𝜈) je účinný prierez prechodu [ m2 ]
Pre účinný prierez platí:

𝜎(𝜈) = 𝜎max cos 2 𝜃.

Hodnotu účinného prierezu pre konkrétny
energetický prechod atómu je možné vypočítať v
rámci kvantovej mechaniky, resp. účinný prierez sa
dá určiť experimentálne.

𝜃 je uhol medzi dipólovým momentom daného prechodu a smerom elektrického poľa vyžiareného
fotónu (daného módu rezonátora).
Pozri tiež uhlovú závislosť intenzity žiarenia klasického dipólu v kapitole 5. Dipólový moment prechodu sa počíta v rámci kvantovej mechaniky ako
𝑫𝟏𝟐 = −𝑒 𝛹 1∗ 𝒓 𝛹2 𝑑𝑉, kde r je polohový vektor a 𝛹 je vlnová funkcia danej hladiny.

Priemerný účinný prierez pre všetky módy (tzn. do rôznych smerov) je:
1
3

𝜎(𝜈)
ത
= 𝜎max
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Funkcia tvaru čiary

Profil účinného prierezu je daný funkciou tvaru čiary (prechodu) g(ν):
ҧ 𝜈
𝜎ത 𝜈 = 𝑆𝑔
∞
kde 𝑆ҧ = 0 𝜎ത 𝜈 𝑑𝜈 je „sila prechodu“ [m2Hz].

Integrál g(ν) sa rovná 1.

V literatúre sa používajú aj iné veličiny na označenie sily prechodu: napr. sila oscilátora alebo sila čiary. Vo všeobecnosti sú všetky analogické veličiny
úmerné dipólovému momentu prechodu 𝐷12 2 .

Daný prechod charakterizuje (okrem iného) pol-šírka čiary Δ𝜈.

Obr. 117.

(FWHM – full width at half maximum)
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Hustota pravdepodobnosti prechodu do všetkých módov je:
∞

𝑃sp = න 𝑝sp 𝜈 𝑉𝑀 𝜈 𝑑𝜈
0

Po dosadení za 𝑝sp a 𝑀 𝜈 (za predpokladu úzkeho prechodu v okolí ν0=1/cλ) dostávame:
𝑃sp =

8𝜋𝑆ҧ
.
𝜆2

V prípade veľkého počtu atómov uvedená hustota pravdepodobnosti prechodu vyjadruje zmenu počtu
atómov na hladine 2 za čas:
𝜕𝑛2
𝜕𝑡

= −𝑛2 𝑃sp .

Riešením tejto diferenciálnej rovnice je:
𝑛2 = 𝑛20 exp −𝑃sp 𝑡 ,

kde 𝑛20 je počiatočný počet atómov na hladine 2 v t=0. Psp určuje rýchlosť exponenciálneho poklesu:
1
𝑃sp =
=𝔸
𝑡sp

kde 𝑡sp je spontánna doba života pre daný prechod. 𝑃sp sa označuje aj ako Einsteinov koeficient 𝔸.
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Stimulovaná emisia a absorpcia
Obr. 118.

V prípade stimulovanej emisie alebo absorpcie, atóm
na hladine 2 alebo 1 interaguje s fotónom ktorý sa
nachádza v niektorom móde rezonátora s frekvenciou
blízkou frekvencii prechodu 1←2. Pri stimulovanej
emisii vzniká nový fotón v danom móde (identický s
pôvodným), pri absorpcii je dopadajúci fotón pohltený.
Hustota pravdepodobnosti stimulovanej emisie a absorpcie v prípade interakcie s jediným fotónom je
rovnaká ako pre spontánnu emisiu do jedného módu:
𝑐
𝑝st = 𝑝ab = 𝜎(𝜈)
𝑉
V prípade, že sa v danom móde nachádza n fotónov, bude celková pravdepodobnosť:
𝑐
𝑃st = 𝑃ab = 𝑛 𝜎(𝜈)
𝑉
Označme spoločne 𝑃st = 𝑃ab = 𝑊𝑖 .
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Interakcia atómu s monochromatickým tokom fotónov
Uvažujme situáciu keď sa atóm nenachádza v rezonátore, ale je vystavený monochromatickému toku
fotónov o hustote toku 𝜙. Počet fotónov, ktoré sa (v každom okamihu) nachádzajú v objeme 𝑉 = 𝐴. 𝑐. 𝑡 sa
𝑉𝜙
rovná počtu fotónov, ktoré pretiekli cez plochu A za čas t: 𝑛 = 𝐴𝜙𝑡 = . Po dosadení do predošlých
𝑐
vzťahov dostávame:
𝑊𝑖 = 𝜙𝜎 𝜈 .

To znamená, že 𝜎 𝜈 predstavuje nejaký efektívny prierez atómu na ktorom interaguje s každým
dopadajúcim fotónom. Preto sa táto veličina volá účinný prierez.
Prechody spôsobené polychromatickým žiarením

Nech je v dutine svetlo o spektrálnej hustote 𝜚(𝜈), čo je množstvo energie na jednotku šírky pásma v
jednotke objemu, a nech je 𝜚 𝜈 pomaly sa meniaca funkcia v porovnaní so šírkou prechodu. Potom platí:
𝜚 𝜈 𝑉 𝑐
𝑐 𝑆ҧ
𝑊𝑖 = න
𝜎(𝜈)
ത
𝑑𝜈 = 𝜚(𝜈0 )
ℎ𝜈
𝑉
ℎ𝜈0
0
∞
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Po dosadení za 𝑆ҧ dostávame:

𝑊𝑖 =

𝜆3
𝜚
8𝜋ℎ𝑡sp

𝜈0 = 𝔹𝜚 𝜈0

Einsteinove koeficienty 𝔸 a 𝔹 (zhrnutie)
Einsteinove koeficienty vyjadrujú hustotu pravdepodobnosti prechodu v prípade spontánnej emisie
(𝔸) resp. stimulovanej emisie alebo absorpcie (𝔹):
𝑃sp = 𝔸
𝑃st = 𝑃ab = 𝑊𝑖 = 𝔹𝜚 𝜈0
Pomocou hustoty pravdepodobnosti P sa dá určiť počet atómov, ktoré zmenia svoj energetický stav
v tom-ktorom procese za jednotku času:

Pre Einsteinove koeficienty platí:

𝜕𝑛
𝜕𝑡

= −𝑛𝑃

𝔸=
𝔹=

1
𝑡sp
𝜆3
8𝜋ℎ𝑡sp
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Rozšírenie spektrálnych čiar
Šírku spektrálnych čiar určujú rôzne fyzikálne mechanizmy, na základe ktorých môžeme rozšírenie rozdeliť
na homogénne a nehomogénne.

Homogénne rozšírenie
Homogénnym nazývame tie mechanizmy rozšírenia spektrálnych čiar, ktoré sú identické pre všetky atómy.
Uvedieme dva príklady.
Prirodzené rozšírenie (v angl. literatúre natural resp. lifetime broadening)
K prechodu atómu z danej energetickej hladiny na inú môže dôjsť rôznymi (žiarivými alebo nežiarivými)
procesmi, ktoré spolu určujú dobu života atómov na danej hladine. V dôsledku relácie neurčitosti medzi
energiou a časom, konečná doba života atómov na danej hladine 𝜏 spôsobí neurčitosť v ich energii: Δ𝐸 =
ℎ
čo sa odzrkadlí v rozšírení spektrálnych čiar zahrňujúcich danú hladinu. Napr. pre prechod z hladiny 2
2𝜋𝜏

na hladinu 1 dostávame prirodzenú šírku čiary:

ℎ

Δ𝜈 = 2𝜋

1
𝜏1

1

+𝜏

2

.

Odpovedajúci profil g(v) má Lorentzovský tvar (pozri odporúčanú literatúru).
Svetlo vyžiarené atómom s konečnou dobou života môžeme v klasickej predstave popísať vlnením s
exponenciálne klesajúcou amplitúdou. Týmto osciláciám odpovedá spektrum rozšírené okolo centrálnej
frekvencie.

Obr. 119.
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Zrážkové rozšírenie

V klasickom priblížení spôsobujú vzájomné zrážky atómov s frekvenciou fcol (napr. v plynoch) náhodný
fázový posuv vo vlnovej funkcii žiarenia čo pridá ďalší člen k homogénnemu rozšíreniu čiary:
ℎ

Δ𝜈 = 2𝜋

1
𝜏1

1

+ 𝜏 + 2𝑓col
2

Obr. 120.

Nehomogénne rozšírenie
V prípade nehomogénneho rozšírenia spektrálnej čiary majú rôzne skupiny atómov rôzne funkcie tvaru
čiary, prípadne aj rôzne centrálne frekvencie prechodu. Výsledný profil čiary vzniká priemerovaním
jednotlivých (homogénnych) profilov cez všetky skupiny v danom súbore atómov. Ako príklad
uvedieme:
Dopplerovské rozšírenie
- vzniká v dôsledku
Dopplerovského posunu frekvencie pre pohybujúce sa
zdroje vlnenia. Napr. v plynoch sa atómy (skupiny atómov)
pohybujú rôznou rýchlosťou v, obr.121. Výsledná obálka
rozšírenia čiary má Gaussovský tvar.

Obr. 121.

Vo všeobecnosti sú prechody súčasne rozšírené homogénne aj nehomogénne. Výsledný tvar čiary je popísaný tzv. Voightovým profilom,
ktorý je konvolúciou Gaussovského a Lorentzovského profilu.
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9. Laserové zosilňovače
Základný princíp fungovania laserov
Laser je optický oscilátor, ktorý pozostáva zo zosilňovača so
spätnou väzbou.

Obr. 122.

Zosilnenie optického žiarenia prebieha v aktívnom médiu, spätnú väzbu zabezpečuje optický rezonátor.
V tejto kapitole sa zameriame na popis aktívneho média.

Obr. 123.
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Aktívne prostredie
(optický zosilňovač)
Obr. 124.

Uvažujme monochromatickú rovinnú vlnu o intenzite I, ktorá sa šíri v smere z prostredím s energetickými
hladinami 1 a 2, s odpovedajúcim počtom atómov v jednotke objemu N1 a N2. Hustota toku fotónov je:
𝜙 𝑧 =

𝐼(𝑧)
.
ℎ𝜈

Fotóny budú pri prechode prostredím absorbované, resp. nové fotóny sa vytvoria v procese stimulovanej
emisie. Pre celkovú zmenu počtu fotónov v jednotke objemu za jednotku času platí:

𝑁2 − 𝑁1 𝑊𝑖 = 𝑁𝑊𝑖
N je objemová hustota rozdielu obsadenosti hladín. Pri N>0 hovoríme o inverznej populácii hladín, ktorá
je nutnou podmienkou pre zosilnenie žiarenia v danom prostredí. Inverzná populácia je nerovnovážny
stav, ktorý sa dá vytvoriť pomocou zdroja energie. Energia dodaná v procese čerpania (pumpovania)
aktívneho prostredia sa využije na excitáciu atómov na vyššiu energetickú hladinu.
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Pre zmenu hustoty toku fotónov pozdĺž osy z platí (použitím predošlých vzťahov):
𝑑𝜙
𝑑𝑧

kde

= 𝑁𝑊𝑖 = 𝑁𝜙𝜎 𝜈 = 𝛾 𝜈 𝜙,

𝛾 𝜈 = 𝑁𝜎 𝜈 =

𝜆2
𝑁
𝑔
8𝜋𝑡𝑠𝑝

𝜈

je koeficient zosilnenia v danom prostredí. Funkcia tvaru prechodu g určuje frekvenčné pásmo zosilnenia.
Riešením uvedenej diferenciálnej rovnice dostávame:
𝜙 𝑧 = 𝜙(0)exp[𝛾 𝜈 𝑧].

Čerpanie (pumpovanie) zosilňovača
Čerpanie aktívneho prostredia (tzn. prenos atómov z hladiny 1 na hladinu 2 dodaním energie) je možné
dosiahnuť opticky (lampou alebo laserom), elektricky (elektrickým výbojom, vstrekovaním elektrónov
alebo dier v polovodičoch) alebo chemicky (chemickou reakciou).
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Kinetické rovnice bez prítomnosti žiarenia
Označme rýchlosť prechodu atómov (počet udalostí na objem za čas) z hladiny 1 na iné hladiny v dôsledku
čerpania ako R1 a rýchlosť prechodu atómov na hladinu 2 (z ostatných hladín) v dôsledku čerpania ako R2.
Použitím dôb života podľa obrázku 125 (ktoré sú definované ako prevrátené hodnoty rýchlostných konštánt
daných procesov) môžeme zapísať kinetické rovnice popisujúce obsadenosť hladín:

𝑑𝑁2
𝑑𝑡
𝑑𝑁1
𝑑𝑡

𝑁2
𝜏2
𝑁
−𝑅1 − 1
𝜏1

= 𝑅2 −
=

+

𝑁2
𝜏21

Obr. 125.

Riešením rovníc pre ustálený stav dostávame hustotu rozdielu obsadenosti:
𝑁0 = 𝑁2 − 𝑁1 = 𝑅2 𝜏2 1 −

𝜏1
𝜏21

+ 𝑅1 𝜏1
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Kinetické rovnice za prítomnosti žiarenia
V prítomnosti optického žiarenia sú rýchlostné rovnice doplnené o členy popisujúce absorpciu resp.
stimulovanú emisiu:
𝑑𝑁2
𝑑𝑡
𝑑𝑁1
𝑑𝑡

𝑁2
− 𝑁2 𝑊𝑖 + 𝑁1 𝑊𝑖
𝜏2
𝑁
𝑁
−𝑅1 − 1 + 2 + 𝑁2 𝑊𝑖 −
𝜏1
𝜏21

= 𝑅2 −
=

Riešením sústavy rovníc v ustálenom stave dostávame:
kde charakteristický čas

𝜏𝑠 = 𝜏2 + 𝜏1 1 −

𝜏2
𝜏21

𝑁1 𝑊𝑖
𝑁=

𝑁0
,
1+𝜏𝑠 𝑊𝑖

.

Môžeme si všimnúť, že rozdiel obsadenosti klesá s
rastúcim Wi, tzn. s rastúcim tokom žiarenia dochádza
k saturácii N, obr. 126.

Obr. 126.
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Saturácia v homogénne rozšírenom prostredí

Úpravou vzťahu pre rozdiel obsadenosti dostávame:

𝑁=

𝑁0
,
1+𝜙Τ𝜙𝑠 (𝜈)

kde pre hustotu saturačného toku fotónov platí

1
𝜙𝑠 (𝜈)

= 𝜏𝑠 𝜎 𝜈 .

Podobne môžeme zaviesť saturovaný koeficient zosilnenia:
𝛾(𝜈) =
kde 𝛾0 je koeficient zosilnenia slabého signálu
(angl. small-signal gain):

𝛾0 (𝜈)
,
1+𝜙Τ𝜙𝑠 (𝜈)

𝛾0 (𝜈) = 𝑁0 𝜎 𝜈 .

Obr. 127.
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Pri saturácii v prostredí s homogénnym rozšírením klesá celá krivka koeficientu zosilnenia.

Obr. 128.

V prostredí s nehomogénnym rozšírením môže byť saturovaná len tá časť krivky zosilnenia, ktorá
odpovedá frekvencii prítomného žiarenia. Ostatné skupiny atómov s týmto žiarením neinteragujú.
Tento jav sa v literatúre označuje ako vypaľovanie spektrálneho zárezu (angl. spectral hole burning).

Obr. 129.
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Reálne optické zosilňovače môžeme rozdeliť do nasledujúcich dvoch skupín:
Štvorhladinový zosilňovač

Obr. 130.

Trojhladinový zosilňovač

Obr. 131.

Kvôli akumulácii atómov na dolnej energetickej hladine potrebuje trojhladinový zosilňovač v porovnaní so
štvorhladinovým intenzívnejšie čerpanie.
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10. Lasery
Obr. 132.

Spätná väzba v optickom rezonátore funguje (v prvom priblížení) len pre frekvencie, ktoré odpovedajú
vlastným módom rezonátora. Práve preto sa bude žiarenie zosilňovať predovšetkým na týchto
frekvenciách. Výstup svetla z dutiny zabezpečuje čiastočne priepustné zrkadlo.
Straty rezonátora
Straty rezonátora sú spôsobené stratami ℛ1 a ℛ2 na zrkadlách a taktiež zoslabením svetla (v dôsledku
absorpcie a rozptylu) v prostredí medzi zrkadlami, ktoré charakterizuje koeficient zoslabenia 𝛼𝑠 .
(Predpokladajme, že aktívne médium vyplňuje celý rezonátor.) Celkové zoslabenie pri jednom cykle v dutine je
ℛ1 ℛ2 exp −2𝛼𝑠 𝑑 . Je užitočné zaviesť koeficient rozloženého zoslabenia 𝛼𝑟 , ktorý definujeme vzťahom:
exp −2𝛼𝑟 d = ℛ1 ℛ2 exp −2𝛼𝑠 𝑑
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Prah fungovania lasera

Podmienkou naštartovania laserových oscilácií v rezonátore je aby koeficient zosilnenia slabého signálu
bol väčší ako koeficient rozloženého zoslabenia:
𝛾0 (𝜈) > 𝛼𝑟

V takom prípade bude intenzita žiarenia v dutine postupne narastať. Tento nárast intenzity však spôsobí
saturáciu zosilnenia. Nakoniec sa intenzita (vo vnútri rezonátora) ustáli na hodnote, pri ktorej je
saturované zosilnenie rovné stratám rezonátora.

Obr. 133.
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Predpokladajme, že sme na konštrukciu lasera použili sférický rezonátor, v ktorom sa spustí len základný
priečny (Gaussovský) mód lasera. V závislosti od dĺžky rezonátora sa môže v spektrálnej oblasti
zosilňovacej krivky nachádzať viacero vlastných (tzv. pozdĺžnych) módov rezonátora, na ktorých sa spustí
laser. V čisto homogénne rozšírenom prostredí sa saturáciou postupne zníži celá krivka zosilnenia, a tak
nakoniec „prežije“ len jeden pozdĺžny mód. V nehomogénne rozšírenom prostredí sa krivka zosilnenia
saturuje pri každej vlastnej frekvencii rezonátora zvlášť. Laser môže fungovať na niekoľkých pozdĺžnych
módoch súčasne.

Obr. 134.
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Poznámka: popri Gaussovskom móde môžu
súčasne fungovať aj vyššie priečne (HermiteGaussovské) módy, ktoré majú mierne posunuté
vlastné frekvencie pozdĺžnych módov.

Obr. 135.

Optimalizácia čiastočne priepustného zrkadla
Znížením priepustnosti výstupného zrkadla môžeme
minimalizovať straty rezonátora. Prejaví sa to v maximálnej
intenzite vo vnútri rezonátora, svetlo sa však nedostane von,
kvôli nízkej priepustnosti. Naopak, keď bude priepustnosť
zrkadla veľmi vysoká bude (kvôli vysokým stratám) malá
intenzita vo vnútri rezonátora, a preto bude výstupný zväzok
málo intenzívny. Existuje optimálna priepustnosť zrkadla pre
dosiahnutie maximálneho výkonu pre danú konfiguráciu.

Obr. 136.
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Výber laserového prechodu (čiary)
Niektoré aktívne médiá dokážu zosilňovať svetlo
na viacerých prechodoch s rôznou vlnovou
dĺžkou súčasne (napríklad argónový laser: 476 nm, 488 nm,
514 nm, atd.). V laseri s takýmto aktívnym
prostredím môžeme vybrať jednu čiaru (potlačiť
ostatné) pomocou hranola vo vnútri rezonátora.

Obr. 137.

Výber priečneho módu
Daný priečny mód (väčšinou základný Gaussovský zväzok) sa
dá vybrať umiestnením vhodnej (kruhovej) apertúry do
rezonátora, ktorá bude predstavovať vysoké straty pre
ostatné priečne módy.
Výber pozdĺžneho módu
Na potlačenie viacnásobných pozdĺžnych módov môžeme
použiť kombinované rezonátory, ako napr. rezonátor s
vnútorným Fabry-Perot etalónom, obr. 138.
Obr. 138.
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Metódy pulzovania laserov
Q-spínanie
(napr. Nd:YAG, trvanie pulzu ~10 ns, opakovacia frekvencia 10 Hz)

Ide o spínanie strát rezonátora. Kvalita (Q) rezonátora sa najprv
„pokazí“ aktívnym elektro-optickým prvkom (viď. kapitola 11)
aby sa dosiahla maximálna inverzia populácie. Po rýchlom
„opravení“ kvality sa nahromadená energia z rezonátora
vyprázdňuje vo forme silného laserového pulzu.
Obr. 139.

Módová synchronizácia (mode locking)
(napr. Ti:zafír, trvanie pulzu 100 fs, opakovacia frekvencia 80 MHz)

Pulzovanie sa dosiahne zosynchronizovaním fáz mnohých pozdĺžnych módov v rezonátore. Časový priebeh
pulzov odpovedá Fourierovej transformácii spektra pracujúcich módov lasera, a preto k dosiahnutiu
krátkych pulzov potrebujeme zapojiť čo najviac módov. Nakoniec v rezonátore obieha dookola jediný pulz
(čas obehu určuje opakovaciu frekvenciu). Tento stav sa dá navodiť aktívne: umiestnením rýchleho
optického spínača do rezonátora, alebo pasívne: pomocou saturovateľného absorpčného prvku (tento
prvok pri vysokej intenzite stráca absorpčnú schopnosť a preto preferenčne prepúšťa silné pulzy lasera). K
zosynchronizovaniu módov vo vnútri rezonátora dochádza postupne v náhodnom procese.
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Rozdelenie laserov podľa čerpania
Čerpanie (pumpovanie)
- optické (výbojkou alebo iným laserom)
- tuholátkové

- farbivové lasery
- elektrické (výboje v plynoch)
- plynové lasery

(injektované nosiče náboja)
- polovodičové

Príklady
- Nd:YAG (1064 nm)
- Ti:zafír (650-1100 nm)
- rôzne (napr. Rhodamine 6G)

- He-Ne
- argón+
- excimer (ArF, KrCl, KrF, XeCl, XeF)
- CO2
- laserové diody (napr. InGaAsP)
- VCSEL (vertical-cavity surface emitting)
- QCL (quantum cascade)

- chemické (chemickou reakciou)
- chemické lasery

- jódový laser

- elektrónovým lúčom (v undulátore)

- FEL (free electron laser)
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Vlnové dĺžky rôznych laserov

Obr. 140. zdroj: Wikipedia
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11. Vybrané optické zariadenia a systémy
Akusto-optické zariadenia

William Henry Bragg
William Lawrence Bragg

Základom akusto-optických javov je interakcia svetla so zvukovými
vlnami, ktoré modulujú index lomu optického prostredia. Zvukové
vlny sú väčšinou budené na jednom konci akusto-optického
kryštálu pomocou piezoelektrického vysielača. Na druhú stranu
kryštálu sa umiestni absorbér zabraňujúci spätnému odrazu
zvuku.
Keďže frekvencia optického vlnenia je podstatne väčšia ako sú
zvukové frekvencie, môžeme použiť kvazi-stacionárne priblíženie:
pre každý okamih počas relatívne pomalej periódy akustickej vlny
riešime šírenie svetla akoby v stacionárnom prostredí.

Obr. 141.

V najjednoduchšom prípade dopadá svetelná rovinná vlna (s vlnovou dĺžkou λ) na prostredie s moduláciou
indexu lomu vo forme rovnobežných rovín, ktoré vytvorila akustická vlna (s vlnovou dĺžkou Λ). Odraz nastáva
pri splnení Braggovej podmienky: sin 𝜃 =

𝜆
2Λ

, kde θ je uhol dopadajúcej a zároveň aj odrazenej vlny.
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Akusto-optický modulátor

Intenzitu odrazeného svetla môžeme kontrolovať zmenou
intenzity zvukovej vlny. Úplným vypnutím, resp. zapnutím
budenia akustickej vlny dostávame optický spínač. Čas
spínania určuje rýchlosť šírenia akustickej vlny na vzdialenosť
šírky optického lúča. Reálne je to niekoľko sto nano-sekúnd.
Obr. 142.

Akusto-optický deflektor (skener)
Zmenou frekvencie zvukovej vlny vieme nastaviť vlnovú dĺžku
Λ a tým aj uhol odklonenia odrazenej vlny. Problémom je, že
rovnako by sa mal zmeniť aj uhol dopadajúceho lúča, čo je z
praktického hľadiska ťažko realizovateľné. Jedným z možných
riešení je použitie rozbiehavej zvukovej vlny vo vnútri
kryštálu, na ktorej bude Braggova podmienka splnená vždy
na inom úseku.

Obr. 143.
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Elektro-optické zariadenia
O elektro-optickom jave hovoríme, keď sa index lomu materiálu mení v závislosti od intenzity priloženého
stacionárneho elektrického poľa. Rozlišujeme dva prípady:
- Pockelsov jav: zmena indexu lomu je úmerná intenzite elektrického poľa
- Kerrov jav: zmena indexu lomu je úmerná kvadrátu intenzity elektrického poľa

Obr. 144.

V prípade, keď Pockelsov jav nastáva v anizotropickom médiu dostávame vo všeobecnosti rozdielnu zmenu
indexu lomu pre dva kolmé vlastné módy polarizácie. V konečnom dôsledku bude rozdiel fáz svetla Γ medzi
jednotlivými módmi po prechode kryštálom funkciou priloženého elektrického napätia:
𝑉
Γ = Γ0 − 𝜋 .
𝑉𝜋

𝑉𝜋 je napätie potrebné pre vytvorenie zmeny v oneskorení fáze o veľkosti 𝜋.
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Optický spínač
Optický spínač môžeme postaviť pomocou Pockelsovej cely a dvoch polarizátorov orientovaných podľa obrázku
145. Bez priloženého napätia Pockelsova cela nemení polarizáciu (použijeme kryštál s oneskorením fáze bez napätia 𝛤0 = 2𝜋;
alternatívou je zaradenie ďalšieho, opačne orientovaného kryštálu v sérii pre dosiahnutie 𝛤0 = 0, prípadne aplikácia predpätia pre nastavenie oneskorenia fáze

Spínač svetlo neprepúšťa. Po priložení vhodného napätia (𝑉𝜋 ) sa fázový rozdiel nastaví na hodnotu 𝜋.
Rovina polarizácie sa pootočí o 90o, svetlo bude prechádzať spínačom.
2𝜋).

Obr. 145.

Zmenou priloženého napätia môžeme transmisiu T
zariadenia z obr. 145 periodicky meniť (dostávame
modulátor intenzity):
𝑇 = sin2

Γ0
2

−π

V
2Vπ

.

Rýchlosť spínania pomocou Pockelsovej cely môže byť na úrovni jednej
nanosekundy (je to podstatne rýchlejšie ako pri akusto-optickom spínaní) a
preto sa tieto zariadenia využívajú, okrem iného, pre potreby Q-spínania
pulzných laserov (kapitola 10).
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Aplikácie nelineárnej optiky
V lineárnom optickom prostredí je polarizácia úmerná intenzite elektrického poľa: 𝓟 = 𝜖0 𝜒𝓔, ako sme to videli v
kapitole 5. V prípade nelineárneho prostredia je potrebné túto závislosť doplniť o členy susceptibility vyššieho
rádu:
𝓟 = 𝜖0 𝜒 1 𝓔 + 𝜒 2 𝓔2 + 𝜒 3 𝓔3 +... .
Základný princíp nelineárnych javov druhého rádu (kedy uvažujeme len prvé dva členy predošlého vzťahu) sa dá
objasniť pomocou jednoduchého formalizmu skalárnej vlnovej funkcie, ktorú aplikujeme na intenzitu elektrického
poľa elektro-magnetického žiarenia. Predpokladajme, že prostredím sa šíria dve monochromatické vlny s
kruhovými frekvenciami ω1 a ω2. Nech pre intenzitu elektrického poľa na danom mieste platí:
𝐸 = 𝐸1 cos 𝜔1 𝑡 + 𝐸2 cos(𝜔2 𝑡).

Po dosadení do vzťahu pre polarizáciu dostávame pre kvadratický člen polarizácie:
𝑃(2) = 𝜖0 𝜒

2

𝐸 2 = 𝜖0 𝜒

2

𝐸1 2 cos2 𝜔1 𝑡 + 𝐸2 2 cos2 𝜔2 𝑡 + 2𝐸1 𝐸2 cos(𝜔1 𝑡)cos(𝜔2 𝑡)

,

čo sa dá jednoduchými úpravami previesť na tvar:
𝑃(2) = 𝜖0 𝜒

2

1
2

1
2

1
2

𝐸1 2 + 𝐸2 2 + 𝐸1 2 cos 2𝜔1 𝑡 + 𝐸2 2 cos 2𝜔2 𝑡 + 𝐸1 𝐸2 cos 𝜔1 + 𝜔2 𝑡 + cos 𝜔1 − 𝜔2 𝑡

.

Je zrejmé, že v polarizácii prostredia sa objavia harmonické zložky s kruhovou frekvenciou 2𝜔1 , 2𝜔2 a 𝜔1 ± 𝜔2 .
Periodicky sa meniaca polarizácia bude generovať nové elektromagnetické vlny s odpovedajúcimi frekvenciami.
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Podmienka fázovej synchronizácie
K tomu aby sa nelineárne procesy prebiehajúce na lokálnej (atomárnej) úrovni mohli prejaviť aj
makroskopicky, je potrebné zabezpečiť aby sa dielčie príspevky vybudených vĺn sčítavali so správnou fázou
na väčších vzdialenostiach. Napríklad pri generovaní súčtovej frekvencie 𝜔3 = 𝜔1 + 𝜔2 musia
odpovedajúce vlnové vektory spĺňať podmienku fázovej synchronizácie v tvare:
𝒌 𝜔3 = 𝒌 𝜔1 + 𝒌(𝜔2 ).

Obr. 146.

Na splnenie uvedenej podmienky sa najčastejšie používajú anizotropné (jednoosé) kryštály, v ktorých sa
vlny s rôznou frekvenciou šíria v riadnom (o) alebo mimoriadnom (e) móde. Správny pomer vlnových
vektorov sa dá nastaviť dôkladnou voľbou smeru šírenia týchto vĺn v danom prostredí (pozri kapitolu 6).
Trojvlnové zmiešavanie

Uvažujme situáciu, keď sú v nelineárnom prostredí prítomné tri vlny s kruhovými frekvenciami 𝜔1 , 𝜔2 a
𝜔3 = 𝜔1 + 𝜔2 , pre ktoré je splnená podmienka fázovej synchronizácie. Dochádza k vzájomnému
spriahnutiu týchto troch frekvencií, pričom každé dve frekvencie vzájomne interagujú a prispievajú k tretej
z nich. Tento proces trojvlnového zmiešavania sa dá využiť na generovanie súčtových ale aj rozdielových
frekvencií.
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Z pohľadu kvantovej optiky dochádza pri generovaní vlny so súčtovou frekvenciou 𝜔3
k anihilácii dvoch fotónov s frekvenciami 𝜔1 a 𝜔2 pri vzniku nového fotónu s
frekvenciou 𝜔3 . Podmienka pre výslednú frekvenciu 𝜔3 = 𝜔1 + 𝜔2 je daná zákonom
zachovania energie. Je zaujímavé si všimnúť, že podmienka fázovej synchronizácie je
identická so zákonom zachovania hybnosti fotónov. Podobne sa môže jeden fotón s
frekvenciou 𝜔3 v nelineárnom procese rozdeliť na dva fotóny s frekvenciami 𝜔1 a 𝜔2 .
Obr. 147.

Generovanie druhej harmonickej frekvencie (SHG – second harmonic generation)
V prípade keď 𝜔1 = 𝜔2 = 𝜔, dochádza ku generovaniu dvojnásobnej frekvencie 2𝜔. Ako príklad uvedieme
generovanie zeleného laserového lúča s vlnovou dĺžkou 532 nm použitím infračerveného laserového žiarenia
z Nd:YAG lasera (1064 nm), ktoré necháme prechádzať správne orientovaným KDP (KH2PO4) kryštálom.
Intenzita vlny s druhou harmonickou frekvenciou je úmerná kvadrátu intenzity dopadajúceho žiarenia, a
preto na dosiahnutie maximálnej účinnosti konverzie je výhodné použiť pulzné lasery s vysokou maximálnou
intenzitou počas pulzu.

Obr. 148.

113

OPO - Optický parametrický oscilátor

OPO je špeciálnym druhom laditeľného lasera, v ktorom je nelineárny kryštál uzavretý v optickom
rezonátore. Energiu do rezonátora dodáva pumpovací laserový lúč s frekvenciou 𝜔3 . Kryštál je natočený
tak, aby bola splnená podmienka fázovej synchronizácie pre 𝜔3 = 𝜔1 + 𝜔2 . V procese trojvlnového
zmiešavania (zosilneného spätnou väzbou rezonátora) dochádza ku generovaniu dvoch frekvencií 𝜔1 a 𝜔2 ,
ktoré sú nazývané „signal“ a „idler“. Pomer týchto frekvencií je možné spojite ladiť zmenou podmienky
fázovej synchronizácie, čoho sa dosiahne naklápaním nelineárneho kryštálu. Možné usporiadanie
rezonátora OPO je znázornené na obr. 149.

Obr. 149.
114

Záver

Uvedená publikácia nemôže a ani nechce byť úplným vysvetlením fotoniky, nakoľko táto má podstatne
širší obsah. Cieľom predmetu Fotonika bolo podať vysvetlenie základov fotoniky, na ktoré môže čitateľ
nadviazať v rámci samo-štúdia pri experimentálnej (prípadne aj teoretickej) vedeckej práci. Pre čitateľa,
ktorý by sa zaujímal o fotoniku hlbšie ponúkam zoznam literatúry, kde iste nájde odpovede na svoje
otázky.
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