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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Нелінійна оптика» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

_______________магістр______________________  

(назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності (напряму)__105 Прикладна фізика та наноматеріали_________________ 

 

освітня програма _радіофізика та електроніка___________________________________ 

 

спеціалізація _______________________________________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  

надати майбутнім спеціалістам з лазерної фізики необхідного мінімуму попередніх 

відомостей з особливостей впливу випромінювання лазерів на речовини у різних мікро- та 

макроскопічних станах  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

є засвоєння студентами параметрів лазерного випромінювання і речовин, що 

обумовлюють їх взаємодію 

 

1.3. Кількість кредитів – 4 

 

1.4. Загальна кількість годин – 120 

Навчальні заняття проводяться в малочисельній групі. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

За вибором 

Денна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 

Семестр 

2-й 

Лекції 

22 год. 

Практичні, семінарські заняття 

- 

Лабораторні заняття 

- 

Самостійна робота 

98 год. 

Контрольні роботи  

1 
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1.6. Заплановані результати навчання 

знати: параметри лазерного випромінювання і речовини, обумовлюють їх взаємодію, 

стан атомів молекул у сильному світловому полі, нелінійні сприйнятливості прозорих 

середовищ, нелінійні оптичні явища за трьох та чотирьох хвильовою взаємодією, 

ефекти лазерного створення плазми; 

вміти: вимірювати та аналізувати параметри лазерів, розраховувати характеристики їх 

випромінювання та характеристики перетворювачів їх частоти, проводити підготовку 

засобів лазерної техніки та лазерних мішеней до відповідних експериментів. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Первинні поняття. 

Тема 1. Характеристики лазерного випромінювання та речовин у мікро- та макро- 

станах. Монохроматичність, когерентність – просторова й часова, розбіжність пучків, 

тривалість імпульсів, інтенсивність. Дворівневі системи. 

Тема 2. Поляризація та сприйнятливість прозорої речовини. Анізотропія та тензори 

сприйнятностей. Теорія Лоренца. Ангармонічний осцилятор. Поляризація під бігармонічному 

впливі випромінювання. Генерація комбінаційних частот. 

Тема 3. взаємодія хвиль у нелінійному середовищі. Метод вкорочення хвильового 

нелінійного рівняння. Оптичні явища, що обумовлені квадратичною нелінійною 

сприйнятливістю. Правило Клейнмана, симетрія тензору.  

 

Розділ 2. Взаємодія інтенсивного світла з речовиною. 

Тема 1. Зв’язок трьох хвиль у квадратичному середовищі, Фазовий синхронізм. Дослід 

Франкена. Елементи оптики анізотропних кристалів, еліпсоїд показників заломлення, типи 

критслаів. Напрямки синхронізму. 

Тема 2. Збудження другої та вищих гармонік. Практичні схеми. Ефективність ГДГ, 

ГДГ в умовах виснаження накачки. Схеми з циліндричними лінзами. Внутрішньо резонаторна 

ГДГ. 

Тема 3. Параметричні процеси. Нелінійно-оптичні матеріали. Лазерне руйнування 

діелектриків. Параметричне підсилення та генерація. Сигнальна та холоста хвилі. Одно та 

дворезонаторні генератори. Схема параметричних генераторів з перестроюванням частоти 

шляхом зміни кутів синхронізму або температури кристалів. Нелінійно-оптичні матеріали для 

параметричних генераторів світла. 

Тема 4. Чотирьох хвильова взаємодія. Процеси вимушеного розсіювання. Обернення 

хвильового фронту. Процеси, що обумовлені кубічною нелінійною сприйнятливістю. 

Самофокусування світла. Вимушене комбінаційне розсіювання. Розсіювання на квазічастинках 

(фононах, магнонах, плазмонах), закони збереження. Голографічні схеми обернення 

хвильового фону, схеми з використанням ВРМБ, практичні застосування. 

 

Розділ 3. Практичні застосування. 

Тема 1. Лазерний факел над поверхнею металу. Нагрів поверхні металу без зміни 

фазового стану, плавлення та випаровування, іонізація пари. Лазерна емісія, методи 

дослідження, металографія, мас-спектросскопія, фотографування, зондова методика, 

інтерферометрія. 

Тема 2. Основи технології лазерного зварювання та різьби металів Термозміцнення 

сплавів. Зварювання пружин, термопар, у мікроелектроніці, прецизійне. Різьба із застосуванням 
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допоміжних газів. Узагальнена функціональна схема лазерної технологічної установки. 

Технологічні лазери. 

Тема 3. Методи поверхневої лазерної обробки. Лазерна обробка неметалевих 

матеріалів. Свердлення та різьба неметалів: кераміка, каміння, алмази, текстиль, азбест, скло, 

резина, деревина та ін. Скрайбірування напівпровідників. Гравірування. Поверхневе очищення. 

Тема 4. Методи контролю просторово-енергетичних та часових характеристик 

лазерного випромінювання. Вимірювачі – теплові (калориметри), фотоелектричні, 

пондеромоторні. Спектральні вимірювання – інтерференційні та гетеродинні методи. Часові 

вимірювання – вивчення форми та тривалості імпульсів за допомогою фотоприймачів, 

швидкісних осцилографів, електронно-оптичних перетворювачів. 

 

Розділ 4. Резонансні системи. 

Тема 1. Дворівнева система у сильному резонансному полі. Багато фотонне збудження. 

Зсув атомних рівнів. 

Тема 2. Селективний вплив світла на атоми та молекули. Рідбергівські стани, багато 

фотонна іонізація, нестаціонарні ефекти. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Первинні поняття. 

Тема 1. Характеристики 

лазерного випромінювання та 

речовин у мікро- та макро-

станах. 

10 2    8 

Тема 2. Поляризація та 

сприйнятливість прозорої 

речовини. Анізотропія та 

тензори сприйнятностей. 

10 2    8 

Тема 3. Взаємодія хвиль у 

нелінійному середовищі. 

Метод вкорочення хвильового 

нелінійного рівняння. 

9 2    8 

Разом за розділом 1 30 6    24 

Розділ 2. Взаємодія інтенсивного світла з речовиною. 

Тема 1. Зв’язок трьох хвиль у 

квадратичному середовищі, 

Фазовий синхронізм. 

10 2    8 

Тема 2. Збудження другої та 

вищих гармонік. Практичні 

схеми. 

10 2    8 

Тема 3. Параметричні 6 2    4 
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процеси. Нелінійно-оптичні 

матеріали. Лазерне 

руйнування діелектриків. 

Тема 4. Чотирьох хвильова 

взаємодія. Процеси 

вимушеного розсіювання. 

Обернення хвильового 

фронту. 

10 2    8 

Разом за розділом 2 36 8    28 

Розділ 3. Практичні застосування. 

Тема 1. Лазерний факел над 

поверхнею металу. 
10 2    8 

Тема 2. Основи технології 

лазерного зварювання та 

різьби металів 

Термозміцнення сплавів. 

10 2    8 

Тема 3. Методи поверхневої 

лазерної обробки. Лазерна 

обробка неметалевих 

матеріалів. 

7 1    6 

Тема 4. Методи контролю 

просторово-енергетичних та 

часових характеристик 

лазерного випромінювання. 

7 1    6 

Разом за розділом 3 
34 6    28 

Розділ 4. Резонансні системи. 

Тема 1. Дворівнева система у 

сильному резонансному полі. 
9 1    8 

Тема 2. Селективний вплив 

світла на атоми та молекули. 
11 1    10 

Разом за розділом 4 
20 2    18 

Усього годин 120 22    98 

 

4. Теми практичних/семінарських занять 

 

Практичних занять/семінарських не передбачено 

 

5. Теми лабораторних робот 

 

Лабораторних робот не передбачено 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи: робота з 

літературою, підготовка до виконання 

практичних занять 

Кількість 

годин 

1 Розділ 1. Тема 1. Характеристики лазерного 

випромінювання та речовин у мікро- та макро-

станах. 

8 
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2 Розділ 1. Тема 2. Поляризація та 

сприйнятливість прозорої речовини. Анізотропія 

та тензори сприйнятностей. 

8 

3 Розділ 1. Тема 3. Взаємодія хвиль у нелінійному 

середовищі. Метод вкорочення хвильового 

нелінійного рівняння. 

8 

4 Розділ 2. Тема 1. Зв’язок трьох хвиль у 

квадратичному середовищі, Фазовий синхронізм. 

8 

5 Розділ 2. Тема 2. Збудження другої та вищих 

гармонік. Практичні схеми. 

8 

6 Розділ 2. Тема 3. Параметричні процеси. 

Нелінійно-оптичні матеріали. Лазерне 

руйнування діелектриків. 

4 

7 Розділ 2. Тема 4. Чотирьох хвильова взаємодія. 

Процеси вимушеного розсіювання. Обернення 

хвильового фронту. 

8 

8 Розділ 3. Тема 1. Лазерний факел над поверхнею 

металу. 

8 

9 Розділ 3. Тема 2. Основи технології лазерного 

зварювання та різьби металів Термозміцнення 

сплавів. 

8 

10 Розділ 3. Тема 3. Методи поверхневої лазерної 

обробки. Лазерна обробка неметалевих 

матеріалів. 

6 

11 Розділ 3. Тема 4. Дворівнева система у сильному 

резонансному полі. 

6 

12 Розділ 4. Тема 1. Дворівнева система у сильному 

резонансному полі. 

8 

13 Розділ 4. Тема 2. Селективний вплив світла на 

атоми та молекули. 

10 

Усього годин 98 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальних завдань не заплановано. 

 

8. Методи навчання 

 

Курс побудовано на лекціях, що знайомлять студентів з теоретичним матеріалом та 

складаються з трьох частин по відпрацювання за матеріалом курсу: 1) усне опитування по 

теоретичному матеріалу; 2) перевірка домашнього завдання; 3) розв’язання типових задач за 

темою, що вивчається. Питання для теоретичного опитування, приклади розв’язання типових 

завдань, завдання для самостійної роботи студентів наведені в методичному матеріалу з даного 

курсу. На самостійну роботу виведено низку питань, що стосуються змісту курсу, що 

вивчається, але не входять до лекцій. 

 

9. Методи контролю 
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Поточний контроль включає самостійну роботу (32 бали), виконання домашніх завдань 

(14 балів) та усне опитування по теоретичному матеріалу на протязі лекцій (14 балів).  

Підсумковий контроль - залік (40 балів). 

 

10. Схема нарахування балів 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

З
ал

ік
 

С
у
м

а 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 

Р
аз

о
м

 

40 100 

Т1 Т2 Т3 КР1 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 КР 
60 

3 3 3 9 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 9 

 

Т1, Т2 ...  – теми розділів, передбачені навчальним планом. 

КР - контрольна робота, передбачені навчальним планом. 

 

Розділ зараховується студентові, якщо він набирає не менш 50% можливих балів за тему. 

Студент допускається до заліку, якщо всі розділи зараховані та здано звіт за лабораторними 

роботами. Студент не допускається до заліку, якщо набирає протягом семестру менше 30 балів 

(з урахуванням оцінки звіту за лабораторними роботами). Студенти з підсумковим рейтингом 

<30 вважаються такими, що не допущені до іспиту з дисципліни. Їм перед сесією надається 

можливість підвищити оцінку і отримати допуск до іспиту шляхом виправлення нульових 

оцінок з окремих видів занять і контрольних завдань. Термін і порядок ліквідації 

заборгованостей установлюється викладачем. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

1. Виконання кожного завдання залікового завдання оцінюється балом за шкалою 

оцінювання 

 

№ 

з/п 

Кільк. 

балів 

При оцінці відповіді на теоретичні 

питання 

При оцінці розв’язання задачі 

1 0 Виявлено, що студент виявив академічну недоброчесність 

2 1-8 

Наведено лише визначення 

термінів, які входять до 

формулювання питання 

Записано коротку умову, наведено 

діаграму або рисунок до задачі, 

записано основні закони з цієї 

теми 

3 9-19 Наведено лише загальні відомості 
Додатково до п.2 вказано метод 

розв’язання задачі  

4 20-24 Наведено нечітку відповідь 

Додатково до п.3 при правильному 

виборі методу розв’язання задачі 

допущено грубі помилки  

5 25-32 
Наведено відповідь з незначними 

помилками 

Додатково до п.3 при правильному 

виборі методу розв’язання задачі 

не доведено до кінця 

6 33-36 Наведено правильну в цілому Задачу доведено до правильної 
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відповідь з порушеннями логіки 

викладення матеріалу або без 

належних ілюстрацій чи 

оформлення відповіді ускладнює 

розуміння тексту 

кінцевої формулі і на тому 

припинено розв’язання 

7 37-40 Повна бездоганна відповідь 

Здобуто правильну кінцеву 

формулу та проведено її аналіз, 

перевірку на розмірність, вірно 

визначено числове значення   

 

2. Загальна оцінка заліку за 40-бальною шкалою розраховується за формулою: 

Оцінка = (П1+П2+П3)/3, 

де П1, П2, П3 – бали за відповіді на окремі завдання залікового питання. 

 

11. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Robert W. Boyd. Nonlinear Optics. 3-rd edition. – San Francisco: AP, 2020. - 620 p. 

2. Chunfei Li. Nonlinear Optics. Principles and Applications. Shanghai Jiao Tong University Press, 

Shanghai and Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017. – 388 p. 

 

Допоміжна література 

 

3. Fredrik Jonsson. Lecture notes on Nonlinear Optics. – Stockholm: Royal Institute of Technology, 

2003. – 169 p. 

4. Чорногор Л. Ф. Нелінійна радіофізика: Підр. – Х.: Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, 2015. – 184 с. 

5. Експериментальна лазерна оптика : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Григорук, 

А. І. Іванісік, П. А. Коротков; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський 

університет, 2007. - 383 с. 
 
 

12. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
 1. www.Edx.org 
 2. www.Courser.org 

 


