
PREFAºÅ 

Lucrarea de fa¡å, Optica neliniarå, a fost scriså pe baza lec¡iilor de curs 

¡inute în ultimii ¿ase ani studen¡ilor de la cursurile de studii aprofundate (anul VI) în 

specializårile Fotonicå ¿i Fizicå tehnicå, precum ¿i studen¡ilor de la cursurile de 

master (anii VI ¿i VII) în specializarea Tehnologii optice. Pe durata celor ¿ase ani a 

existat o preocupare specialå pentru a gåsi forma cea mai adecvatå, care så permitå 

celor care urmeazå acest curs så aibå o pregåtire generalå în domeniu ¿i så intuiascå 

importan¡a acestuia pentru dezvoltarea tehnologiilor cele mai avansate, tehnologiile 

electro-fizice. 

 Cursul cuprinde o parte introductivå în care se define¿te obiectul opticii 

neliniare, se face o scurtå paralelå între aceasta ¿i optica liniarå, se eviden¡iazå 

originile fizice ale neliniaritå¡ilor optice ¿i se prezintå un scurt istoric. În al doilea 

capitol alocat principiilor de bazå se urmåre¿te, în special, ca plecând de la ecua¡iile 

lui Maxwell pentru medii neliniare så se deducå ecua¡ia undelor neliniarå. De 

asemenea, tot în acest capitol se introduc no¡iunile de bazå pe care le folose¿te optica 

neliniarå. Al treilea capitol cuprinde teoria susceptibilitå¡ilor neliniare insistându-se 

asupra teoriei cuantice. În capitolele al patrulea ¿i al cincilea se prezintå efecte 

neliniare de al doilea ordin (optica neliniarå de al doilea ordin) ¿i efecte neliniare de 

al treilea ordin (optica neliniarå de al treilea ordin). Teoria acestor fenomene pentru 

amestecul a trei unde ¿i pentru amestecul a patru unde este prezentatå în capitolul al 

¿aselea intitulat teoria undei cuplate. Deoarece în capitolele al patrulea, al cincilea ¿i 

al ¿aselea se neglijeazå eventuala anizotropie a mediilor neliniare ¿i existen¡a 

dispersiei, în capitolul al ¿aptelea se aratå corec¡iile care sunt necesare când se ¡ine 

seama de faptul cå putem så avem medii neliniare anizotrope, respectiv, medii 

neliniare dispersive. Cel de-al optulea capitol introduce no¡iunile asupra solitonilor 

optici, în cel de-al noulea se dau unele informa¡ii privind materialele pentru optica 

neliniarå ¿i în ultimul capitol, al zecelea, sunt prezentate câteva dezvoltåri recente 

privind optica neliniarå. 
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 Anexele dezvoltå unele no¡iuni introduse succint în textul de bazå. 

 Ne-am condus dupå principiul cå studentii trebuie så înve¡e cum så înve¡e 

pentru a se pregåti ca speciali¿ti în anumite ramuri ale domeniului respectiv. 

 Nu am avut ca obiectiv o prezentare exhaustivå a domeniului opticii 

neliniare. Pentru aceasta existå zeci de cår¡i, în principal în limba englezå, destinate 

fizicienilor, chimi¿tilor ¿i inginerilor care lucreazå în domeniu, cår¡i pe care cititorul 

le gåse¿te citate în bibliografia la aceastå lucrare. 

 Lucrarea se adreseazå studen¡ilor de la cursurile ordinare ¿i celor de la 

cursurile de studii aprofundate ¿i de master ai facultå¡ilor de inginerie, de fizicå ¿i de 

chimie, cadrelor didactice din învå¡åmântul respectiv ¿i absolven¡ilor facultå¡ilor 

respective cårora le poate trezi interesul asupra tehnologiilor optice, care constituie 

partea cea mai avansatå a tehnologiilor electrofizice. 
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