
Curso: Tópicos de Óptica e Fotônica II 

3ª. Lista de exercícios (Devolução: 15 de junho) 

 

(1) As susceptibilidades não lineares têm simetrias intrínsecas obtidas por 

permutação dos índices tensoriais e frequências (veja por exemplo: Boyd, 

Nonlinear Optics, Cap. 1). Em consequência existe uma relação de simetria 

entre os elementos de ����, isto é: os elementos do tensor, ���…�
���

, ficam 

inalterados quando os índices cartesianos são permutados [isto é chamado 

“conjectura de Kleinman”]. Usando esta informação e analizando a estrutura 

das susceptibilidades, mostre que para frequências longe das ressonâncias, os 

27 elementos de ��	� se reduzem a apenas 10 elementos independentes. 

(2) Em geral, ���
� 
���

�,�, 	, �� tem 48 termos. Entretanto, situações 

particulares reduzem a complexidade do tensor.  

(a) Mostre que �����3, ,,� tem apenas 8 termos, cada um com   

       degenerescência igual a 6.  

(b) Mostre também que estes termos se reduzem a 4 termos quando é possível  

      desprezar o amortecimento. 

(3) Vimos nas aulas que “efeitos de cascata” ocorrem em experiências envolvendo 

as várias ordens das susceptibilidades. O artigo “Self-focusing and self-

defocusing by cascaded second-order effects in KDP”, Opt. Lett. 17 (1992) 28, 

por De Salvo et al., ilustra bem isto. Deduza a equação (7) do artigo e discuta a 

Fig.3. 

(4) A figura abaixo ilustra um esquema para determinação do coeficiente de 

absorção de dois fótons, �	. A amostra tem espessura �, coeficiente de 

absorção linear �� e cada face da amostra tem refletância �. A intensidade do 

feixe dentro da amostra é descrita por: 
��

��
� ���� � �	�

	. As faces da amostra 

correspondem a � � 0 e � � �. Determine a transmitância não linear da 

amostra, � �
� ��� �

������
�

�� �

����
, e discuta a partir do resultado como é possível 

determinar �	 nesta experiência. 

 

(5) Esquematize uma experiência utilizando um “Kerr shutter” e mostre que a 

intensidade do sinal obtido na experiência é � � ��!"#
	�

$

	
�, onde  

 % � 2'�#	�(/3* e �� é a intensidade do laser de sonda. Considere que a 

absorção linear é desprezível. A espessura da amostra é �, #	 é o índice de 

refração não linear, * é o comprimento de onda da luz e �( é a intensidade do 

laser de excitação.  


