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Úvod 

S optikou a optickými jevy se setkáváme téměř neustále, aniž bychom tomu 

věnovali pozornost. Jevy studované v této práci spadají do oblasti takzvané nelineární 

optiky, která umožňuje například změnu vlnové délky ultrakrátkých laserových pulzů, 

optické spínání či parametrické zesilování. Nelineárně optické procesy se popisují 

pomocí nelineární polarizace látky, kterou je možné vyjádřit jako Taylorův rozvoj 

obsahující členy závislé na různých mocninách intenzity elektrického pole. Tento 

popis nám dovoluje oddělit různé řády nelineárních jevů. Mezi základní nelineární 

jevy třetího řádu patří generace třetí harmonické frekvence, což je jev, kterým se 

budeme zabývat v následujících kapitolách. 

Při vložení krystalu s nelineárními vlastnostmi do cesty světelného svazku 

dojde ke generaci světla, které má jinou vlnovou délku než původní svazek, konkrétně 

třikrát nižší (v případě generace třetí harmonické frekvence). Můžeme tedy pomocí 

jednoduchého krystalu výrazně změnit vlnovou délku dopadajícího světla, tedy 

například pomocí infračerveného záření o vlnové délce 1000 nm generovat 

ultrafialové záření o vlnové délce přibližně 330 nm. 

Kromě toho, že pomocí nelineární optiky umíme vygenerovat záření o 

třetinové vlnové délce, je potřeba zkoumat účinnost takové generace, což je hlavním 

úkolem této práce. Ze znalosti účinnosti můžeme určit hodnotu nelineární 

susceptibility třetího řádu, jejíž hodnotu poté můžeme porovnat pro různé vzorky, 

které jsme měřili. Tím můžeme určit, jaký ze zkoumaných vzorků je nejvhodnější pro 

generaci třetí harmonické frekvence. 

V této práci budou našimi vzorky polovodičové nanokrystaly, jako je křemík a 

diamant.  Nanokrystaly mají, jak jejich název napovídá, velmi malé rozměry (řádově 

od jednotek po stovky nanometrů). Oproti objemovým krystalům mají nanokrystaly 

větší poměr povrchu ku objemu, což způsobuje, že mnohem více záleží na prostředí 

okolo nanokrystalu. Kromě toho mají i odlišnou energetickou strukturu, pro velmi 

malé nanokrystaly dochází ke změně energetického spektra. Objemové krystaly se 

vyznačují pásovou strukturou energetického spektra, pro nanokrystaly se ale pásy 

mění v diskrétní hladiny, které jsou typické pro atomy. Pomocí změny velikosti 

nanokrystalů je také možné ladit šířku zakázaného pásu, a tím například emisní 

vlnovou délku světla. [1] 
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Jevy nelineární optiky jsou pozorovatelné pouze pro vysoko intenzitní zdroje 

záření, jako je například laser. Proto jsme i pro naše měření využívali jako zdroj 

elektromagnetického záření laser, konkrétně femtosekundový laser, který generuje 

velmi krátké pulzy – jejich délka se pohybuje v rozsahu femtosekund. Výhoda 

takových pulzů je, že při jejich generaci se nashromáždí větší množství energie, které 

je poté vyzářeno v jednom pulzu. Špičkový výkon pak dosahuje mnohem vyšších 

hodnot než pro lasery, které světlo produkují v kontinuálním režimu. Tato metoda je 

tedy mnohem účinnější než blokování kontinuálního laseru vnější uzávěrkou. 

Špičkovým výkonem rozumíme energii jednoho pulzu vydělenou délkou pulzu, 

špičkovou intenzitu poté určíme vydělením špičkového výkonu plochou svazku. 
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1. Nelineární optické jevy 

Nelineární optikou rozumíme část optiky, která se zabývá průchodem 

elektromagnetického záření nelineárním prostředí. V takovém prostředí platí, že 

polarizace látky závisí na vyšších mocninách elektrické intenzity, ne pouze na první 

mocnině, jak je tomu u lineárních prostředí. Jedná se o polarizaci, která vzniká 

odchýlením elektronů v atomech z jejich rovnovážných poloh v reakci na elektrické 

pole dopadajícího záření. Pro polarizaci 𝑃(𝑡)  tedy máme následující závislost na 

elektrické intenzitě 𝐸(𝑡): [2] 

𝑃(𝑡) = 𝜀0(𝜒
(1)𝐸(𝑡) + 𝜒(2)𝐸2(𝑡) + 𝜒(3)𝐸3(𝑡) + ⋯),    (1) 

kde 𝜒(𝑛) je susceptibilita n-tého řádu a 𝜀0 je permitivita vakua. V obecném případě je 

𝜒(𝑛) tenzor (n+1)-ho řádu, zahrnuje totiž i informaci o anizotropii materiálu. Pokud 

předpokládáme, že materiál je izotropní ve všech směrech, můžeme tenzor 

susceptibility zjednodušit na tenzor n-tého řádu. 

1.1 Generace třetí harmonické frekvence 

Jedním z nejčastějších nelineárních jevů je tak zvaná generace harmonických 

frekvencí, hlavně druhé a třetí harmonické frekvence. My se v následujících kapitolách 

budeme věnovat převážně generaci třetí harmonické frekvence. 

Z hlediska zákona zachování energie zúčastněných fotonů je generace 

harmonických frekvencí jevem, kdy na nelineární materiál dopadá n fotonů se stejnou 

energií (tedy stejnou frekvencí a vlnovou délkou), které se „spojí“ a z materiálu 

vychází foton s n-násobnou energií (tedy n-násobnou frekvencí a vlnovou délkou 

dělenou n). V materiálu tedy dochází k pohlcení n fotonů o frekvenci ω a následnému 

vyzáření jednoho fotonu o frekvenci nω. Znázornění takového procesu pro generaci 

třetí harmonické frekvence (n = 3), je na Obrázku 1. 

 Vzhledem k tomu, že pro tento proces je potřeba, aby na materiál dopadlo n 

fotonů je stejném čase, pravděpodobnost generace harmonické frekvence je poměrně 

nízká a klesá s rostoucím řádem generace (který odpovídá počtu fotonů). Právě z toho 

důvodu je běžnější generace nižších řádů. Pro generaci páté harmonické a vyšších je 
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potřeba využít výkonné zdroje záření, nejčastěji lasery s velmi krátkými pulzy. Tím se 

signál generovaného záření zesílí tak, abychom ho mohli detekovat. 

Pro zjednodušení budeme nyní předpokládat, že při 

průchodu záření materiálem dochází pouze ke generaci třetí 

harmonické frekvence, tedy že polarizace látky závisí pouze 

na třetí mocnině elektrické intenzity. Vztah (1) poté můžeme 

zjednodušit na následující tvar: 

 𝑃(𝑡) = 𝜀0𝜒
(3)𝐸3(𝑡).    (2) 

Pokud budeme zároveň předpokládat, že dopadající 

záření je monochromatické, můžeme jeho elektrickou 

intenzitu vyjádřit jako 

 𝐸(𝑡) = ℰcos(𝜔𝑡),    (3) 

kde ℰ  je amplituda elektrického pole. Tuto aproximaci můžeme použít pouze za 

předpokladu, že délka pulzu je mnohem větší než perioda elektromagnetického pole 

světla. Poté můžeme využít identitucos3 𝑥 =
1

4
cos 3𝑥 +

3

4
cos 𝑥 a vyjádřit nelineární 

polarizaci ze vztahu (2) následovně: 

 𝑃(𝑡) =
1

4
𝜀0𝜒

(3)ℰ3 cos 3𝜔𝑡 +
3

4
𝜀0𝜒

(3)ℰ3 cos𝜔𝑡.   (4) 

První člen ve vztahu (4) vyjadřuje právě generaci třetí harmonické frekvence, 

tedy generaci záření s frekvencí 3ω, ke které dochází v reakci na průchod původního 

záření (o frekvenci ω) materiálem. Druhý člen vyjadřuje příspěvek se stejnou 

frekvencí jako původní záření, což vede ke změně indexu lomu. Pokud je v materiálu 

přítomná nelinearita tohoto typu, index lomu můžeme vyjádřit jako 

 𝑛 = 𝑛0 + 𝑛2𝐼,        (5) 

kde 𝑛0 je lineární index lomu, 

𝑛2 =
3

2𝑛0
2𝜀0𝑐

𝜒(3)        (6a) 

je optická konstanta popisující sílu nelinearity třetího stupně, které se říká nelineární 

index lomu, a 

𝐼 =
1

2
𝑛0𝜀0𝑐ℰ

2        (6b) 

Obrázek 1: Znázornění 

principu generace třetí 

harmonické frekvence, 

převzato z [2] 
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je intenzita původního záření. 

 Když k popisu šíření světla v materiálu využijeme vlnovou rovnici s nelineární 

polarizací, můžeme získat vztah pro intenzitu třetí harmonické frekvence 𝐼3  jako 

funkci intenzity dopadajícího záření 𝐼1 , tloušťky vzorku 𝐿 , rozfázování ∆𝑘  a 

susceptibility třetího řádu: [3] 

𝐼3 =
(3𝜔1𝜒

(3))
2

4𝜀0
2𝑐4𝑛3𝑛1

3 𝐼1
3𝐿2 sinc2 (

Δ𝑘𝐿

2
).      (7) 

 

Jedním z důsledků toho, že je index lomu závislý na intenzitě záření, je tak 

zvaná autofokusace svazku. K takovému jevu dochází, pokud záření dopadá na 

materiál, který má kladnou hodnotu 𝑛2, a platí, že kolmá složka elektrické intenzity 

není konstantní. Za takových předpokladů materiál funguje jako spojná čočka, tedy 

ohýbá jednotlivé paprsky k sobě, jak je ukázáno na Obrázku 2. 

Tento jev je v praxi velmi 

důležitý, protože intenzita svazku 

v ohnisku (tedy v bodě, kde se paprsky 

protínají) je často natolik silná, že by 

mohlo dojít k poškození materiálu. 

V této práci se budeme věnovat výhradně generaci třetí harmonické frekvenci 

a měření její účinnosti, takže další jevy, ke kterým dochází, jako je například výše 

zmíněná autofokusace, pro nás nebudou příliš důležité. Je ovšem potřeba myslet na to, 

že i k takovým jevům dochází, abychom předešli například poškozování vzorků. 

 

1.2 Optická susceptibilita třetího řádu 

Abychom mohli zkoumat, jestli jsou dané vzorky vhodné pro generaci třetí 

harmonické frekvence, určíme kromě účinnosti i hodnotu nelineární optické 

susceptibility třetího řádu. Pro výpočet susceptibility třetího řádu využijeme rovnici 

(7) uvedenou výše, ze které získáme následující vzorec: 

𝜒(3) = √
𝐼3

𝐼1
3

4𝜀0
2𝑐4𝑛3𝑛1

3

9𝐿2𝜔1
2 sinc2(

Δ𝑘𝐿

2
)
.     (8) 

Obrázek 2: Znázornění principu 

autofokusace, převzato z [2] 
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Dolní index 1 značí základní svazek a index 3 značí třetí harmonickou frekvenci. 

Frekvenci 𝜔1  určíme ze střední vlnové délky základního svazku jednoduchým 

výpočtem: 𝜔1 =
2𝜋𝑐

𝜆1
. Tloušťku L jednotlivých vzorků známe, rozfázování Δ𝑘, které 

závisí na rozdílu indexů lomu pro základní svazek a pro třetí harmonickou frekvenci, 

určíme pomocí vzorce 

Δ𝑘 =
6𝜋

𝜆0
(𝑛1 − 𝑛3).        (9) 

Bude tedy potřeba určit špičkovou intenzitu jak základního svazku, tak třetí 

harmonické frekvence, abychom mohli určit hodnotu susceptibility třetího řádu. 

Špičkovou intenzitu základního pulzu určíme podle následujícího vzorce: 

 𝐼1 =
2𝐸1

𝜋𝑤1𝑡1
,        (10) 

kde 𝑤1  je šířka základního svazku, a 𝑡1  je délka pulzu a 𝐸1  je energie základního 

pulzu. Pro výpočet špičkové intenzity třetí harmonické frekvence využijeme stejný 

vzorec, musíme ale započítat změnu šířky svazku a změnu délky pulzu. V průběhu 

generace třetí harmonické frekvence totiž dochází k zúžení svazku a zkrácení pulzu 

faktorem √3, tedy platí 

 𝑤3 =
𝑤1

√3
, resp. 𝑡3 =

𝑡1

√3
.      (11) 

Tento výpočet můžeme použít za předpokladu, že dochází ke sfázování pro 

široké spektrum frekvencí, tedy předpokládáme, že použitý vzorek je velmi tenký. 

Výsledný vzorec pro výpočet špičkové intenzity třetí harmonické frekvence tedy je 

𝐼3 =
6𝐸3

𝜋𝑤1𝑡1
,         (12) 

kde 𝐸3 je energie pulzu třetí harmonické frekvence. 
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2. Měření  

V předcházející kapitole jsme se seznámili s teoretickými vztahy důležitými 

pro naše měření, nyní se tedy budeme věnovat právě tomu, jak samotné měření 

probíhalo. Celkem jsme měřili generaci třetí harmonické frekvence pro 11 různých 

vzorků, jejichž vlastnostmi se budeme podrobněji zabývat níže. Před započetím 

samotného měření bylo také potřeba provést kalibraci měřících přístrojů, tomu se 

v této kapitole také budeme věnovat. 

 

2.1 Podmínky měření 

Po celou dobu měření jsme se snažili zachovávat stejné podmínky měření, 

abychom mohli jednoduše porovnat účinnost generace jednotlivých vzorků. Měření 

jsme prováděli v laboratoři Katedry chemické fyziky a optiky, kde se podobná měření 

provádějí často, celá laboratoř je tedy pro taková měření přizpůsobená. Naším cílem 

bylo, aby do detektoru dopadalo pouze záření, které nás zajímá, bylo tedy potřeba 

eliminovat jakékoli jiné zdroje záření, které by naše měření mohly ovlivňovat. Jedná 

se především o zatemnění oken, ale poměrně velkou roli hrály i rozsvícené zářivky a 

záře počítačových monitorů. 

2.2 Experimentální uspořádání 

Než se začneme věnovat samotnému měření, ukážeme si, jaké uspořádání jsme 

využívali, ale i jaké přístroje jsme používali k měření. Budeme se ale zabývat jen 

poslední částí setupu, která je pro nás nejdůležitější. 

Na Obrázku 3 můžeme vidět zjednodušené schéma experimentálního 

uspořádání. Svazek z laseru byl na vzorek fokusován parabolickým zrcadlem, po 

odrazu na vzorku jsme sbírali odražené světlo dalším parabolickým zrcadlem. V tomto 

svazku je ale více frekvencí světla, kromě třetí harmonické frekvence, kterou chceme 

měřit, je ve svazku i světlo na základní frekvenci. Abychom mohli oddělit různé 

frekvence, využili jsme dva difrakční hranoly, ve kterých došlo k prostorovému 

oddělení různých frekvencí ve svazku. Díky prostorovému oddělení jednotlivých 

frekvencí jsme mohli využít mechanickou clonu, pomocí které jsme zablokovali světlo 
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na základní frekvenci. Do spektrografu s CCD kamerou tedy dopadalo pouze světlo o 

třetí harmonické frekvenci. 

 

Obrázek 3: Schéma použitého experimentálního uspořádání 

Než byl svazek fokusován na vzorek, procházel rotátorem Thorlabs 

K10CR1/M s neutrálním optickým filtrem s proměnnou optickou hustotou, pomocí 

něhož jsme mohli snižovat výkon dopadajícího záření. Konkrétně se jednalo o filtr 

Newport 100FS02DV.2. 

K měření jsme používali spektrograf Shamrock 163 s mřížkou, která měla 

600vrypů/mm a byla blazeovaná na vlnovou délku 250nm, a CCD kameru 

Andor iDus 420. 

 

2.3 Měřené vzorky 

Vzorky, které jsme v rámci této práce měřili, byly výhradně nanokrystaly 

polovodičů, konkrétně křemíku a diamantu a dále nanočástice oxidu zinečnatého. Jak 

již bylo řečeno, nanokrystaly mají velmi malé rozměry. Pro určení nelineární 

susceptibility nás bude primárně zajímat tloušťka celé nanokrystalové vrstvy, ve které 

docházelo ke generaci třetí harmonické frekvence. Tloušťka jednotlivých vzorků je 

uvedena v Tabulce 1. Ve stejné tabulce je kromě tloušťky vzorků uvedeno také 

označení jednotlivých vzorků, které budeme využívat. Čísla příslušející vzorkům 

nejsou příliš důležitá, slouží pouze pro odlišení jednotlivých vzorků. 
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Tabulka 1: Seznam měřených vzorků s jejich označením a tloušťkou 

 označení L (µm) 

křemík číslo 2 K2 0,2 

křemík číslo 5 K5 0,2 

křemík číslo 6 K6 0,18 

křemík číslo 7 K7 0,18 

křemík číslo 8 K8 0,18 

křemík číslo 9 K9 0,18 

diamant číslo 117 D117 1,1 

diamant číslo 126 D126 6,7 

diamant číslo 127 D127 1,85 

oxid zinečnatý Z 1 

oxid zinečnatý 100 Z100 0,1 

 

Křemíkové vzorky se kromě tloušťky nanokrystalové vrstvy liší také velikostí 

jednotlivých nanokrystalů, což je ovlivněno způsobem výroby. Vrstva křemíkových 

nanokrystalů je nanesena na skleněném substrátu, který ale nijak neovlivňuje 

vlastnosti nanesené vrstvy. Aby bylo možné vytvořit tenkou vrstvu křemíku na 

skleněný substrát, je na něj nanesena sloučenina SiOX, kde X je kladné číslo, které se 

liší pro jednotlivé vzorky. Pro všechny námi zkoumané křemíkové vzorky kromě 

vzorku K5 je toto číslo rovné 0,93, pro vzorek K5 je hodnota X rovná 1,15. Vzorky 

K2 a K5 jsou tvořené pouze jednou vrstvou nanokrystalů, oproti tomu ostatní 

křemíkové vzorky (tedy K6, K7, K8 a K9) jsou tvořeny čtyřiceti vrstvami, které jsou 

ale mnohonásobně tenčí než vrstva nanokrystalů ve vzorcích K2 a K5. 

Na rozdíl od křemíkových vzorků, u diamantových vzorků není vrstva 

nanokrystalů nanesená na substrát, ale připravena ve formě samostatné vrstvy na 

sklíčku s otvorem, kde je vytvořená tenká membrána, na kterou dopadá záření. Při 

práci s takovými vzorky je třeba dávat pozor na správné umístění vzorku, aby veškeré 
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záření dopadalo pouze na membránu. Může se totiž stát, že část svazku bude dopadat 

na okraj membrány, kde není povrch úplně rovný, pak by se tato část svazku odrážela 

jiným směrem než paprsky dopadající na střed membrány. V případě vzorku D126 

byla dokonce nanokrystalová membrána narušena, bylo tedy potřeba umístit vzorek 

tak, aby celý svazek dopadal na nenarušenou část membrány. 

 U vzorků oxidu zinečnatého byla nanokrystalová vrstva opět nanesena na 

skleněný substrát, stejně jako u křemíkových vzorků. Tentokrát se ale jedná o nános 

tenké vrstvy sloučeniny ZnO připravený metodou ALD (z anglického atomic layer 

deposition). Vzorek Z100 se od vzorku Z liší pouze tloušťkou nanesené vrstvy oxidu 

ZnO, má totiž tloušťku odpovídající 100nm, tedy desetkrát menší než vzorek Z. Se 

vzorkem Z100 jsme měřili pouze generaci vyšších harmonických frekvencí, z toho 

důvodu není uváděn v částech, které se věnují výhradně generaci třetí harmonické 

frekvence. 

 

2.4 Kalibrační měření 

Před započetím samotného měření bylo potřeba zkalibrovat měřící přístroje 

pomocí kalibračních měření. Ke spektrální kalibraci detektoru s CCD kamerou, 

pomocí něhož jsme snímali naměřená spektra, jsme využili neonovou lampu. Pro 

neonovou lampu máme totiž přesně určené spektrální čáry, což jsme využili pro 

kalibraci vlnové délky. Tuto kalibraci prováděl měřící program sám, bylo pouze 

potřeba zadat hodnoty vlnové délky pro neonové spektrální čáry. Získali jsme tedy 

kalibraci v rozsahu vlnových délek pro měření třetí harmonické frekvence. Pro měření 

vyšších harmonických frekvencí bylo potřeba kalibraci provést znovu, protože bylo 

potřeba posunout měřený rozsah vlnových délek. Pro tuto druhou kalibraci jsme 

využili znalosti okrajových vlnových délek pro dané natočení mikrometrického 

šroubu, kterým se posouvala optická mřížka uvnitř detektoru. Posunem této mřížky 

jsme měnili právě měřený rozsah vlnové délky, který bylo potřeba následně 

zkalibrovat, aby nám program ukazoval správné hodnoty vlnové délky. 

Díky této kalibraci jsme tedy zajistili, že při snímání spektra získáváme 

závislost intenzity přímo na vlnové délce, ne pouze na čísle pixelu. Intenzita, kterou 

nám měřící program udává, je v jednotkách CPS, což je zkratka anglického counts per 

seconds, tedy v překladu počet výskytů za vteřinu. Tento signál je přímo úměrný počtu 
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fotonů dopadajících na detektor za jednotku času. Díky tomu můžeme jednoduše 

porovnávat jednotlivá naměřená spektra, i kdyby se lišila délka měření (tak zvaná 

integrační doba), program totiž automaticky ukazuje a ukládá spektra přepočítaná na 

jednu sekundu. 

Kromě kalibrace vlnové délky bylo potřeba provést tak zvanou výkonovou 

kalibraci, protože účinnost difrakční mřížky ve spektrometru a detekční účinnost CCD 

kamery mají silnou spektrální závislost. K tomu jsme využili wolframovou kalibrační 

lampu SN7-1024, pro kterou máme od výrobce závislost spektrální intenzity záření na 

vlnové délce. Vzhledem k tomu, že spektrální intenzita je vztažena na 1m2, bylo také 

potřeba změřit velikost štěrbiny, kterou světlo procházelo do detektoru. Šířka této 

štěrbiny byla 25μm , její délku jsme pomocí mikrometrického posuvného měřidla 

změřili jako 3,34mm , celková plocha používané štěrbiny tedy je S = 83,5nm2 . 

Pomocí toho jsme poté mohli určit, jaký výkon nám dopadal na kameru. 

 

2.5 Základní svazek 

Abychom mohli zkoumat účinnost generace třetí harmonické frekvence, je 

potřeba mít dostatečné informace o základním svazku, který dopadá na naše vzorky. 

Mezi takové potřebné informace patří velikost svazku v místě dopadu, délka jednoho 

pulzu, výkon a střední vlnová délka. 

Abychom mohli určit střední vlnovou délku základního svazku, bylo nejdřív 

potřeba změřit jeho spektrum. Naměřili jsme spektrum pro 4 různé pulzy, jejichž 

průměr je vynesen v Grafu 1. Při měření spektra základního svazku jsme naměřili i 

signál pro nižší vlnovou délku než 1500nm, ten byl ale způsoben pouze spektrometrem 

a nenesl žádnou informaci, nebudeme tuto část spektra tedy vůbec uvažovat. Budeme 

tedy využívat jen část spektra od 1500nm do 2600nm, kde se nachází signál základního 

svazku. 
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Graf 1: Spektrum základního svazku 

Vzhledem k tomu, že spektrum základního svazku má dvě výrazná maxima, 

není možné využít proložení Gaussovou funkcí pro určení střední vlnové délky. 

Hodnotu střední vlnové délky základního svazku tedy určíme jako těžiště naměřeného 

spektra, k tomu využijeme funkci programu OriginLab. Střední vlnová délka 

odpovídající základnímu svazku tedy vychází 𝜆1 = 2049,16nm. 

Abychom zjistili šířku svazku v místě dopadu, využili jsme metodu, kdy jsme 

do posuvného úchytu umístili ostrou žiletku a pomocí mikrometrického šroubu žiletku 

posouvali tak, aby postupně zasahovala do dráhy svazku. V průběhu posouvání žiletky 

jsme měřili výkon dopadající do detektoru, který klesal s posunutím žiletky. Tím jsme 

získali závislost prošlého výkonu na posunutí žiletky, která přibližně odpovídá tak 

zvané chybové funkci. Pro tuto funkci platí, že její derivace je Gaussova funkce, čehož 

jsme využili pro určení šířky svazku. Šířku svazku poté můžeme určit jako 

𝑤1 =
𝐹𝑊𝐻𝑀

√2 ln 2
,         (13) 

kde FWHM je plná šířka v polovině maxima Gaussovy funkce, kterou jsme získali 

derivací námi naměřené závislosti. 
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Šířka svazku nám nakonec vyšla 𝑤1 = (10,81 ± 0,93)μm. Dolní index 1 nám 

značí, že se jedná o šířku původního pulzu, stejně jako výše u vlnové délky. Délka 

jednoho pulzu byla 𝑡1 = 30fs. Tato délka byla změřena pomocí metody frekvenčně 

rozlišeného optického hradlování, pro kterou se používá zkratka FROG (z anglického 

frequency-resolved optical gating). 

Výkon dopadajícího záření jsme měřili pomocí počítačového programu, který 

zároveň ovládal rotátor s neutrálním optickým filtrem s proměnnou optickou hustotou, 

pomocí něhož jsme mohli snižovat výkon dopadajícího záření. Tento rotátor, který 

jsme využívali, s rostoucím úhlem natočení snižoval výkon dopadajícího světla 

pomocí vrstvy pokovení, která byla nanesena na použitém filtru. Díky programu, který 

ovládal rotátor, jsme jednoduše získali závislost dopadajícího výkonu na úhlu 

pootočení rotátoru. Tuto závislost pro základní svazek můžeme vidět v Grafu 2. Jedná 

se tedy o výkon dopadajícího záření na vzorek v závislosti na úhlu natočení rotátoru. 
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Graf 2: Výkon základního svazku v závislosti na úhlu natočení rotátoru 
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2.6 Generace třetí harmonické frekvence 

Po dostatečném proměření základního svazku jsme se mohli začít věnovat 

měření generace třetí harmonické frekvence v různých polovodičových 

nanokrystalech. Bylo tedy potřeba vložit právě měřený vzorek do držáku, který jsme 

poté vložili na připravené místo v ohnisku svazku, což je stejné místo, ve kterém jsme 

dříve měřili šířku základního svazku. 

Po vložení daného vzorku do dráhy světelného svazku jsme nejdříve pomocí 

detektoru s CCD kamerou posunuli vzorek tak, aby celý svazek dopadal na část 

vzorku, kde nebyl nijak poškozen. Stejně jako u čehokoli jiného totiž i u 

nanokrystalových vzorků může dojít k poškození, pokud na ně dopadá příliš výkonný 

paprsek. Jakmile jsme na vzorku našli takové místo, kde nebyl nijak poškozen, mohli 

jsme přistoupit k samotnému měření. 

Stejně jako u základního svazku jsme potřebovali změřit spektrum při 

maximálním výkonu dopadajícího záření (tedy minimálním úhlu pootočení rotátoru), 

z čehož jsme poté určili střední vlnovou délku třetí harmonické frekvence. Určení 

střední vlnové délky jsme provedli proložením naměřeného spektra Gaussovou funkcí, 

jelikož spektrum třetí a vyšších harmonických frekvencí obsahuje pouze jedno výrazné 

maximum. Rovnice Gaussovy funkce, kterou jsme používali pro fitování naměřených 

spekter, je následující: 

𝑦 = 𝑦0 +
𝐴

𝑤√𝜋 2⁄ 
𝑒−2(

𝑥−𝑥𝑐
𝑤

)
2

.      (14) 

Nás bude zajímat primárně parametr 𝑥𝑐, který popisuje střed Gaussovy funkce, což 

v našem případě odpovídá střední vlnové délce. 

Dalším krokem bylo změření spektra třetí harmonické frekvence pro různé 

výkony dopadajícího světla. K tomu jsme využili stejný program, který jsme použili 

pro určení závislosti výkonu základního svazku na pootočení rotátoru. Stačilo tedy 

nastavit, v jakém rozmezí úhlů a s jakým krokem má program měřit, a program se o 

vše postaral sám. Pro většinu vzorků jsme volili rozmezí od 0° do 150°, pouze pro 

diamantové vzorky jsme měřili od 40°, abychom zabránili jejich poškozování 

pozorovanému při nejvyšších špičkových intenzitách. Měřící krok jsme pro všechna 

měření nechali stejný, tedy 5°. Tím jsme získali spektrum třetí harmonické frekvence 

v závislosti na pootočení rotátoru, tedy výkonu dopadajícího záření.  
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Tento postup jsme zopakovali pro všechny vzorky, které jsme měřili. 

Samozřejmě bylo také potřeba změřit pozadí v místnosti, které jsme poté odečetli od 

naměřených spekter. Tím jsme si zajistili, že při dalších výpočtech budeme 

zpracovávat opravdu jen signál odpovídající generaci třetí harmonické frekvence.  

V Grafu 3 můžeme vidět spektrum třetí harmonické frekvence vzorku K9 pro 

jednotlivé úhly (s již odečteným pozadím). Je vidět, že pro malé úhly (přibližně do 

20°) nedochází k příliš velkým změnám, při dosažení úhlu přibližně 25° začne 

docházet k výraznému snížení intenzity. Pokles intenzity se opět zpomalí v oblasti 

vysokých úhlů (tedy úhlů vyšších než 50°). Takový průběh bychom očekávali, 

souhlasí totiž s průběhem závislosti výkonu dopadajícího záření na úhlu rotátoru 

(v Grafu 2). V oblasti přibližně od 25° do 50° dochází totiž k výraznému poklesu 

výkonu při malé změně úhlu. 
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Graf 3: Spektrum třetí harmonické frekvence vzorku K9 pro různé úhly natočení 

rotátoru 

Ze spektra naměřeného pro minimální úhel rotátoru jsme pomocí proložení 

Gaussovou funkcí mohli určit střední vlnovou délku třetí harmonické frekvence, což 

pro vzorek K9 můžeme vidět v Grafu 4. 
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Graf 4: Spektrum THG vzorku K9, úhel rotátoru 0° včetně proložení naměřených dat 

Gaussovou funkcí 

Stejným způsobem jsme určili střední vlnovou délku třetí harmonické 

frekvence i pro ostatní vzorky, jejich hodnoty jsou shrnuty v Tabulce 2. Ve stejné 

tabulce jsou zároveň uvedeny indexy lomu jednotlivých vzorků pro základní vlnovou 

délku (označené dolním indexem 1), a indexy lomu vzorků odpovídající třetí 

harmonické frekvenci (označené dolním indexem 3). Indexy lomu pro nás zatím 

nejsou důležité, v následujících kapitolách ale budeme jejich hodnoty potřebovat pro 

výpočty. 
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Tabulka 2: Střední vlnové délky THG pro jednotlivé vzorky včetně indexu lomu pro 

základní svazek i třetí harmonickou frekvenci. Hodnoty indexu lomu pro diamantové 

vzorky převzaty z [4]; pro vzorek oxidu zinečnatého z [5]; pro křemíkové vzorky 

převzaty z [6] pro THG a z [7] pro základní svazek. 

vzorek 𝝀𝟑(𝐧𝐦) 𝒏𝟑 = 𝒏(𝝀𝟑) 𝒏𝟏 = 𝒏(𝝀𝟏) 

K9 644,4997 3,8615 3,4509 

K8 644,1934 3,8620 3,4509 

K7 638,9011 3,8716 3,4509 

K6 645,2623 3,8601 3,4509 

K5 646,8897 3,8572 3,4509 

K2 646,6134 3,8577 3,4509 

D117 649,0547 2,4094 2,3834 

D126 670,0969 2,4079 2,3834 

D127 666,7864 2,4081 2,3834 

Z 636,2671 1,7755 1,7306 

 

Abychom mohli jednoduše porovnat, jak vypadají jednotlivá spektra pro různé 

vzorky, v Grafu 5 jsou znázorněna naměřená spektra pro všechny vzorky pro úhel 

natočení rotátoru 40°, což odpovídá maximálnímu výkonu, se kterým jsme měřili 

diamantové vzorky. Při porovnávání jednotlivých spekter musíme mít na paměti, že 

spektrum vzorku Z bylo měřené s optickým filtrem 1:10, který nám desetkrát snížil 

signál dopadající do detektoru. Reálná intenzita třetí harmonické frekvence vzorku 

Z je tedy desetkrát vyšší. 

Můžeme vidět, že jednotlivá spektra se od sebe poměrně liší, nejen střední 

vlnovou délkou, jak jsme si mohli všimnout v Tabulce 2, ale i maximální intenzitou a 

šířkou píku. Pro diamantové vzorky jsou píky poměrně široké a ploché, oproti tomu 

pík odpovídající vzorku oxidu zinečnatého téměř přesně odpovídá Gaussově funkci. 
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Graf 5: Naměřená spektra jednotlivých vzorků pro úhel rotátoru 40° 

Vzhledem k tomu, že se jedná o třetí harmonickou frekvenci, měla by její 

střední vlnová délka odpovídat třetině vlnové délky základního svazku, což je 

𝜆1

3
 =  683,053nm.V Tabulce 2 ale můžeme vidět, že střední vlnové délky, které jsme 

určili proložením naměřených dat Gaussovou funkcí, se od této hodnoty mírně liší. 

Taková odchylka může být způsobena tím, že se píky spektra mírně rozšiřují a 

zplošťují, tedy proložení Gaussovou funkcí není tak přesné, a její střed pak neodpovídá 

střední vlnové délce. 

Naměřené spektrum, a tedy i střední vlnová délka, může být ovlivněno dvěma 

jevy. Prvním jevem je interference na tenké vrstvě, kdy v závislosti na tloušťce vzorku 

a kontrastu indexu lomu vzorku a okolí dochází na předním a zadním rozhraní vzorku 

k mnohonásobným odrazům. Díky interferenci odražených vln může dojít k modulaci 

spektrální propustnosti, což ovlivňuje také spektra třetí harmonické frekvence. 

Druhým jevem je nelineární změna spektrálního složení základního pulzu vlivem 

automodulace fáze při šíření studovanými vzorky. Tato nelineární interakce by se měla 

nejvíce projevit v širokých vzorcích a v materiálech s vysokou hodnotou nelineárního 

indexu lomu. 
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2.7 Generace vyšších harmonických frekvencí 

Nelineární materiály, které se používají pro generaci třetí harmonické 

frekvence, jsou často použitelné i pro generaci vyšších harmonických frekvencí, jako 

je pátá, sedmá i devátá. Proto jsme i s našimi vzorky zkusili změřit, jestli nedochází ke 

generaci vyšších harmonických frekvencí. 

Abychom mohli měřit spektrum páté harmonické frekvence, bylo potřeba 

posunout rozsah měřených vlnových délek ve spektrometru otočením mřížky a 

zopakovat spektrální kalibraci, jak již bylo popsáno výše. Vlnová délka páté 

harmonické frekvence by měla být přibližně 
𝜆1

5
~400nm, pro sedmou harmonickou 

frekvenci vychází vlnová délka přibližně 
𝜆1

7
~290nm . Pro devátou harmonickou 

frekvenci by vlnová délka vycházela přibližně 
𝜆1

9
~230nm . Nastavili jsme takový 

rozsah vlnových délek, abychom mohli najednou měřit pátou, sedmou a případně i 

devátou harmonickou frekvenci. 

Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost generace vyšších harmonických 

frekvencí klesá s rostoucím řádem generace, budou naměřené signály poměrně slabé. 

Využili jsme tedy možnost měřícího programu akumulovat více měření. Tím dojde 

k výraznému potlačení šumu a zároveň k zesílení měřeného signálu, máme tedy větší 

šanci zaznamenat i poměrně slabé světelné pulzy. 

Po úspěšné spektrální kalibraci detektoru jsme mohli přistoupit k vlastnímu 

měření generace vyšších harmonických frekvencí. To probíhalo v zásadě stejně jako 

měření generace třetí harmonické frekvence, po vložení vzorku do ohniska svazku 

bylo třeba najít místo na vzorku, kde nedocházelo k jeho poškození, poté jsme změřili 

spektrum záření dopadajícího do detektoru v závislosti na úhlu natočení rotátoru (tedy 

v závislosti na výkonu základního svazku). 

Jediným rozdílem bylo nastavení počtu akumulovaných měření. Zvýšení počtu 

akumulovaných měření způsobí, že se zmenší velikost šumu, což je pro slabé signály 

žádoucí. Pro slabé signály bylo tedy třeba volit více akumulací, pro vzorky, kde byla 

generace vyšších harmonických frekvencí silnější, stačilo volit méně akumulovaných 

měření. Pro měření pouze páté harmonické frekvence nebylo třeba měření akumulovat, 
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protože její signál byl dostatečně silný. Oproti tomu pro měření sedmé harmonické 

frekvence jsme počet akumulovaných měření nastavili rovný 500, abychom získali 

dostatečně silný signál. 

V Grafu 6 je naměřené spektrum pro vzorek Z, kde byl počet akumulovaných 

měření roven 500. Aby byly píky vyšších harmonických frekvencí v grafu výraznější, 

je osa y zobrazena v logaritmickém měřítku. Můžeme vidět, že pátá harmonická 

frekvence, které odpovídá široký pík okolo 400nm, je poměrně výrazná, oproti 

menšímu píku okolo 280nm, který odpovídá sedmé harmonické frekvenci. Malý pík, 

který můžeme vidět okolo vlnové délky 225nm, odpovídá deváté harmonické 

frekvenci, jejíž generace je výrazně slabší než generace páté harmonické frekvence. 

Vzhledem k tomu, že devátou harmonickou frekvenci se nám povedlo naměřit pouze 

v tomto jediném případě, budeme se zabývat především pátou a sedmou harmonickou 

frekvencí. 
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Graf 6: Spektrum vyšších harmonických frekvencí vzorku Z, 500 akumulovaných 

měření, osa y v logaritmickém měřítku 
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Zatím jsme zmiňovali pouze vzorek oxidu zinečnatého Z, ve kterém je 

generace vyšších harmonických frekvencí poměrně silná, jak můžeme vidět v Grafu 6. 

Kromě vzorku Z jsme měřili generaci vyšších harmonických frekvencí i ve vzorku 

Z100, který je ze stejného materiálu, ale má desetkrát tenčí vrstvu nanokrystalů. 

Naměřené spektrum vzorku Z100 můžeme vidět v Grafu 7, v tomto případě 

bylo akumulováno 10 měření. Spektrum je opět zobrazené v logaritmickém měřítku, 

abychom v grafu viděli i slabé signály. Jedná se o spektrum odpovídající maximálnímu 

výkonu dopadajícího záření, tedy minimálním úhlu natočení rotátoru. Můžeme vidět, 

že generace páté harmonické frekvence je opět velmi výrazná, oproti tomu pík 

odpovídající sedmé harmonické frekvenci je mnohem slabší, devátou harmonickou 

frekvenci v tomto případě ani nepozorujeme. 
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Graf 7: Spektrum vyšších harmonických frekvencí vzorku Z100, 10 akumulovaných 

měření, osa y v logaritmickém měřítku 

V Grafu 8 jsou naměřená spektra pro křemíkové vzorky. Můžeme vidět, že ani 

u jednoho z měřených vzorků nedocházelo k dostatečně silné generaci sedmé 

harmonické frekvence. Při dostatečném přiblížení bychom si mohli všimnout mírného 

zvýšení intenzity přibližně na intervalu 250nm – 300nm pro vzorek K8, které 

odpovídá sedmé harmonické frekvenci. 
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Graf 8: Spektrum vyšších harmonických frekvencí křemíkových vzorků 

Pro všechny výše zmiňované vzorky jsme viděli, že docházelo ke generaci páté 

harmonické frekvence, ale generace vyšších harmonických frekvencí (tedy sedmé a 

deváté) byla velmi slabá. Nyní se podíváme, jak vypadala generace vyšších 

harmonických frekvencí v diamantových vzorcích. V Grafu 9 můžeme vidět naměřená 

spektra pro všechny tři diamantové vzorky, opět odpovídající maximálnímu výkonu 

dopadajícího světla. 
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Graf 9: Spektrum vyšších harmonických frekvencí pro diamantové vzorky 

Je zřejmé, že v těchto vzorcích není ani generace páté harmonické frekvence 

příliš účinná, ke generaci sedmé a deváté harmonické frekvenci nedochází vůbec.  To 

je způsobeno tím, že diamant má (na rozdíl od křemíku a oxidu zinečnatého) mnohem 

širší zakázaný pás, takže signál je mnohem slabší. Šířka zakázaného pásu materiálu 

určuje, jakou energii musí mít dopadající fotony, aby došlo k reálné excitaci elektronů 

a děr ve vodivostním a valenčním pásu a následnému vyzáření elektromagnetického 

záření. Šířka zakázaného pásu pro diamant odpovídá energii 5,5eV, pro křemík 1,1eV 

a pro oxid zinečnatý odpovídá 3,4eV . Hodnota 1,1eV  pro křemík odpovídá 

takzvanému nepřímému zakázanému pásu, přímý zakázaný pás křemíku má velikost 

přibližně 3,5eV. 

Vzhledem k tomu, že u diamantových vzorků nedocházelo k dostatečné 

generaci vyšších harmonických frekvencí, budeme se nadále zabývat pouze ostatními 

vzorky (tedy vzorky K2, K5, K6, K7, K8, Z a Z100). 

Stejně jako u třetí harmonické frekvence jsme pomocí proložení Gaussovou 

funkcí určili střední vlnovou délku odpovídající jednotlivých píkům. Hodnoty střední 

vlnové délky páté harmonické frekvence pro měřené vzorky jsou shrnuty v Tabulce 3. 
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Můžeme vidět, že se vypočtené hodnoty mírně liší od ideální vlnové délky 

𝜆1

5
=  409,8nm.  

Tabulka 3: Hodnoty střední vlnové délky páté harmonické frekvence pro jednotlivé 

vzorky 

vzorek 𝝀𝟓(𝐧𝐦) 

Z 395,0783 

Z100 388,6223 

K2 399,1134 

K5 392,0581 

K6 393,7062 

K7 392,0782 

K8 392,5742 

 

Střední vlnovou délku odpovídající sedmé harmonické frekvenci jsme mohli 

určit pouze pro vzorek Z, pro který byla generace sedmé harmonické frekvence 

dostatečně silná. Její hodnotu jsme určili jako 𝜆7 = 283,85nm, což poměrně přesně 

odpovídá ideální vlnové délce 
𝜆1

7
= 292,71nm. 

Stejným způsobem jako u třetí harmonické frekvence jsme měřili i závislost 

generace páté harmonické frekvence na výkonu dopadajícího světla (tedy na úhlu 

natočení rotátoru). Vzhledem k tomu, že nás nyní bude zajímat pouze pátá harmonická 

frekvence, budeme v následujících grafech znázorňovat pouze tu část spektra, která 

odpovídá právě páté harmonické frekvenci. Závislost generace páté harmonické 

frekvence na výkonu dopadajícího záření pro vzorek Z můžeme vidět v Grafu 10. 

Stejnou závislost pro vzorek K8 můžeme vidět v Grafu 11. 

Stejně jako u Grafu 4 si můžeme všimnout, že k největšímu poklesu naměřené 

intenzity dochází mezi úhly 25° a 50°. Pro úhly vyšší než 60° je generace už velmi 

slabá, což odpovídá tomu, že i výkon dopadajícího záření je velmi nízký. 
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Graf 10: Spektrum páté harmonické frekvence vzorku Z pro různé úhly natočení 

rotátoru 
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Graf 11: Spektrum páté harmonické frekvence vzorku K8 pro různé úhly natočení 

rotátoru 
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3. Zpracování naměřených dat 

V předchozí kapitole jsme se věnovali měření vzorků a ukázali jsme si, jak se 

liší naměřená spektra pro jednotlivé vzorky. V této kapitole se budeme věnovat 

zpracování naměřených dat, abychom mohli porovnat účinnost generace 

harmonických frekvencí v různých vzorcích. 

3.1 Závislost na výkonu dopadajícího záření 

Než se pustíme do výpočtu účinnosti generace třetí harmonické frekvence, 

podíváme se na závislost na výkonu dopadajícího záření. V ideálním případě by mělo 

platit, že pokud zintegrujeme naměřená spektra, závislost plochy pod píkem na výkonu 

dopadajícího záření by měla odpovídat rovnici 𝑦 = 𝑦0 + 𝑎𝑥𝑏 , kde za x dosadíme 

právě výkon dopadajícího záření. Konstanta 𝑦0  odpovídá pozadí, které se nám 

nepodařilo dokonale odečíst, v ideálním případě (tedy v případě, že je pozadí dokonale 

odečteno od naměřených dat) by tato konstanta byla rovna nule, mohli bychom jí tedy 

vynechat. Nám se bohužel nepovedlo mít naměřené pozadí tak, abychom po jeho 

odečtení získali dokonalé spektrum bez okolního šumu, bude tedy konstanta 𝑦0 

nenulová. Koeficient b by pro třetí harmonickou frekvenci měl být roven 3, pro pátou 

harmonickou frekvenci roven 5 a pro sedmou harmonickou frekvenci roven 7. 

Bylo tedy potřeba provést integraci všech naměřených dat pro všechny úhly 

natočení rotátoru, abychom mohli tuto závislost získat. Po integraci dat a získání 

závislosti plochy pod píkem na výkonu dopadajícího záření jsme naměřené závislosti 

proložili výše uvedenou rovnicí.  Závislost plochy pod píkem na výkonu dopadajícího 

záření včetně mocninného fitu pro všechny křemíkové vzorky můžeme vidět 

v Grafu 12. Stejná závislost včetně jednotlivých fitů pro diamantové vzorky je 

vynesena v Grafu 13.  
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Graf 12: Závislost plochy pod píkem na výkonu dopadajícího záření pro křemíkové 

vzorky včetně nafitovaných závislostí 
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Graf 13: Závislost plochy pod píkem na výkonu dopadajícího záření pro diamantové 

vzorky včetně nafitovaných závislostí 
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Pro vzorek Z je tato závislost v Grafu 14. Pro tento vzorek jsme položili 

koeficient 𝑦0 roven nule, reálná data se tomu velmi blíží. Také jsme mocninnou funkcí 

prokládali pouze data naměřená při nižších výkonech, tedy při výkonech do 7mW. Pro 

nejvyšší výkony dopadajícího záření se totiž data odlišují od ideální mocninné 

závislosti. Pro výkony do 7mW ale můžeme vidět, že se naměřená data podařilo velmi 

dobře nafitovat mocninnou funkcí. 
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Graf 14: Závislost plochy pod píkem na výkonu dopadajícího záření pro vzorek Z, 

včetně použitého fitu 

Hodnoty koeficientů a, b a 𝑦0 odpovídající fitovaným závislostem pro všechny 

vzorky jsou shrnuty v Tabulce 4. Pro nás jsou nejdůležitější hodnoty koeficientu b, 

které by se pro třetí harmonickou frekvenci měly rovnat 3.  Koeficient 𝑦0 odpovídá 

pozadí v místnosti, které je přítomné i při nízkých výkonech. Jeho hodnota by byla 

ještě vyšší v případě, že bychom od naměřených dat neodečetli naměřené pozadí.  
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Tabulka 4: Koeficienty mocninné funkce použité při fitování závislostí plochy pod 

píkem na výkonu dopadajícího záření 

vzorek a b 𝒚𝟎 

K2 2164,04 2,9688 312808,4 

K5 1029,79 3,1017 300830,1 

K6 3563,05 2,6806 280430,1 

K7 1679,66 2,9698 287956,2 

K8 3550,93 2,7855 280600,4 

K9 6347,44 2,6838 278178,9 

D117 6159,44 3,2891 319437,4 

D126 35536,72 2,5877 256614,8 

D127 5149,82 3,1140 368884,9 

Z 5732,18 3,7567 0 

 

3.2 Účinnost generace třetí harmonické frekvence 

Abychom mohli určit účinnost generace třetí harmonické frekvence, bylo 

potřeba určit energii jednoho pulzu třetí harmonické frekvence. To jsme mohli udělat 

díky výkonové kalibraci, kterou jsme popisovali v kapitole 2.3 Kalibrační měření. 

Pomocí této kalibrace jsme určili, jaký výkon odpovídá naměřené intenzitě, kterou 

jsme do té doby měli v jednotkách cps. Integrací těchto hodnot jsme zjistili, jaký byl 

celkový výkon. Energii pulzu poté vypočteme pomocí jednoduchého vzorce  

𝐸 =
𝑃

𝑓
 ,         (15) 

kde P je celkový výkon a f je opakovací frekvence laseru, která v našem případě byla 

rovná 𝑓 = 25000Hz. 

Vypočtené hodnoty energie v pulzu pro všechny vzorky jsou shrnuty 

v Tabulce 5. Pro všechny vzorky je energie vypočtená pro maximální výkon 
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dopadajícího světla, se kterým jsme daný vzorek měřili. Pro diamantové vzorky to 

odpovídá měření při natočení rotátoru 40°, pro ostatní vzorky při natočení 0°. 

 

Tabulka 5: Hodnoty energie jednoho pulzu třetí harmonické frekvence pro všechny 

měřené vzorky 

vzorek 𝑬𝟑(𝐩𝐉) 

K2 45,352 

K5 31,027 

K6 36,772 

K7 34,745 

K8 46,732 

K9 – zavřená 63,447 

K9 – otevřená 189,851 

D117 69,325 

D126 91,762 

D127 42,683 

Z 3350,177 

 

Můžeme si všimnout, že hodnota energie v pulzu pro vzorek Z je výrazně vyšší 

než pro ostatní vzorky. To je způsobeno tím, že při měření vzorku Z jsme využili 

optický filtr 1:10, který nám desetkrát zeslabil signál. Použití tohoto filtru jsme 

započítali až při výpočtu energie v pulzu. 

Pro vzorek K9 máme v Tabulce 5 uvedené dvě hodnoty energie, měřili jsme 

tento vzorek totiž dvakrát. V průběhu měření vzorku K9 jsme si totiž všimli, že jsme 

do té doby pracovali s částečně zavřenou aperturou, přes kterou procházelo záření do 

detektoru, zopakovali jsme tedy měření s otevřenou aperturou. Hodnota uvedená pro 

„K9 – otevřená“ odpovídá měření s otevřenou aperturou, hodnota „K9 – zavřená“ 
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odpovídá měření s přivřenou aperturou. Naměřená data pro vzorky K2, K5, K6, K7 a 

K8 byla také měřena s částečně zavřenou aperturou. 

Abychom nemuseli opakovat měření pro všechny křemíkové vzorky, které 

jsme měřili s přivřenou aperturou, změřili jsme podruhé pouze vzorek K9, pro který 

jsme pak určili poměr dopadajícího výkonu pro otevřenou a zavřenou aperturu. Pokud 

tímto poměrem poté vynásobíme naměřená data pro ostatní vzorky, získáme hodnotu 

výkonu, kterou bychom naměřili s otevřenou aperturou. Tento poměr vychází 

přibližně roven třem, tedy při měření s otevřenou aperturou jsme naměřili přibližně 

trojnásobný výkon. 

Naším cílem je určení účinnosti generace třetí harmonické frekvence pro různé 

vzorky. Abychom mohli určit účinnost, musíme porovnat energii základního pulzu 

(tedy dopadajícího záření) s energií pulzu třetí harmonické frekvence. Energii pulzu 

odpovídající třetí harmonické frekvenci máme pro jednotlivé vzorky uvedenou 

v Tabulce 5, potřebujeme tedy určit energii základního pulzu. Tu určíme stejně jako 

energii pulzu třetí harmonické frekvence, tedy z rovnice (15), za výkon ale dosadíme 

hodnotu výkonu naměřenou v kapitole 2.4 Základní svazek. Abychom porovnávali 

odpovídající energie, je potřeba si pohlídat, abychom určili energii základního pulzu 

pro stejný úhel rotátoru, jako jsme měli při měření daných vzorků. To znamená, že pro 

diamantové vzorky budeme potřebovat energii základního pulzu při úhlu 40°, pro 

ostatní vzorky energii pro úhel 0°. Jejich hodnoty vyšly následovně: 

 𝐸0° = 500nJ 

 𝐸40° = 326,7nJ  

Nyní tedy můžeme vypočítat účinnost generace třetí harmonické frekvence 

pomocí vztahu  

𝜂 =
𝐸3

𝐸0°
, respektive 𝜂 =

𝐸3

𝐸40°
.      (16) 

Hodnoty účinnosti v procentech pro jednotlivé vzorky jsou shrnuty v Tabulce 6. 

U křemíkových vzorků jsme rovnou započítali poměr výkonu s otevřenou a zavřenou 

aperturou, tedy jsme ztrojnásobili výkon odpovídající třetí harmonické frekvenci. 
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Tabulka 6: Vypočtená účinnost generace třetí harmonické frekvence pro jednotlivé 

vzorky 

vzorek 𝜼 (%) 

K2 0.02721 

K5 0.01862 

K6 0.02206 

K7 0.02085 

K8 0.02804 

K9  0.03807 

D117 0.02122 

D126 0.02808 

D127 0.01306 

Z 0.67004 

 

3.3 Výpočet optické susceptibility 

Abychom mezi sebou mohli porovnávat jednotlivé vzorky, je vhodné 

porovnávat kromě účinnosti generace i materiálové konstanty, my se nyní budeme 

zabývat nelineární optickou susceptibilitou třetího řádu. Tato veličina popisuje právě 

nelineární jevy třetího řádu, tedy i generaci třetí harmonické frekvence. 

Pro určení optické susceptibility třetího řádu využijeme vztahy uvedené 

v kapitole 1.2 Optická susceptibilita třetího řádu. Abychom mohli určit rozfázování 

základního svazku a třetí harmonické frekvence podle vztahu (9), budeme potřebovat 

hodnoty tloušťky vzorků, které jsou uvedeny v Tabulce 1, a hodnoty indexu lomu 

odpovídající základnímu svazku a třetí harmonické frekvenci, které jsou uvedeny 

v Tabulce 2. 

Hodnotu špičkové intenzity základního svazku určíme podle vztahu (10), kde 

všechny proměnné již známe. Za 𝐸1 dosadíme hodnoty energie základního pulzu pro 
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daný úhel natočení rotátoru, tedy hodnotu 𝐸0° , respektive 𝐸40° , pokud počítáme 

intenzitu při maximálním výkonu dopadajícího záření. 

Pro výpočet špičkové intenzity třetí harmonické frekvence využijeme 

vztah (12), kam za 𝐸3 dosadíme hodnoty energie pulzu třetí harmonické frekvence 

z Tabulky 5. Pro křemíkové vzorky budeme opět počítat s trojnásobnou energií pulzu, 

než je uvedená v tabulce, tedy s energií, která by odpovídala měření s otevřenou 

aperturou. 

 Rovnice (7), která popisuje závislost intenzity třetí harmonické frekvence na 

intenzitě dopadajícího svazku, platí pro světlo šířící se ve směru základního svazku, 

my jsme ale měřili světlo odražené od vzorku. Musíme tedy započítat změnu intenzity 

světla při odrazu, což nám umožní takzvané Fresnelovy koeficienty odrazivosti, které 

nám říkají, jaká část dopadajícího světla se odrazí. Tento princip můžeme využít pouze 

za předpokladu, že ke generaci třetí harmonické frekvence dochází v celém objemu 

vzorku. 

Vzhledem k tomu, že nás zajímá změna intenzity světla, využijeme tak zvané 

intenzitní koeficienty. Zároveň budeme předpokládat, že světlo na vzorek dopadá 

kolmo, poté Fresnelovy koeficienty odrazivosti nezávisí na polarizaci dopadajícího 

světla, ale pouze na indexu lomu materiálů na rozhraní. Vzorec pro Fresnelovy 

koeficienty odrazivosti pro kolmý dopad bude vypadat následovně: 

 𝑅 = (
𝑛1−𝑛2

𝑛1+𝑛2
)
2

 .       (17) 

 V našem případě dochází k odrazu na rozhraní vzorek – sklo pro křemíkové 

vzorky a vzorky oxidu zinečnatého, a na rozhraní vzorek – vzduch pro diamantové 

vzorky. Za index lomu značený 𝑛1  tedy dosadíme index lomu odpovídající třetí 

harmonické frekvenci (𝑛3 ), který jsme určili výše. Za index lomu značený 𝑛2 

dosadíme hodnotu indexu lomu skla (pro křemíkové vzorky a vzorky oxidu 

zinečnatého), respektive vzduchu (pro diamantové vzorky). Index lomu skla vezmeme 

rovný 1,45, což je typická hodnota indexu lomu klasického skla na bázi SiO2, které 

bylo využité jako substrát pro naše vzorky. Index lomu vzduchu budeme brát rovný 1. 

 Vypočtené hodnoty koeficientů odrazivosti pro naše vzorky jsou shrnuty 

v Tabulce 7. Pro vzorek Z vyšel koeficient odrazivosti na rozhraní vzorek – sklo 

přibližně 0,003 , což znamená, že se na zadním rozhraní vzorku odrazí asi 0,3% 
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dopadajícího záření. Mnohem větší roli tedy bude hrát odraz na zadní stěně skleněného 

substrátu, tedy na rozhraní sklo – vzduch. Pro vzorek Z je tedy v Tabulce 7 uvedena 

hodnota koeficientu odrazivosti na rozhraní sklo – vzduch, pro které do vzorce (17) 

dosadíme hodnoty 𝑛1 = 1,45 a 𝑛2 = 1. 

 

Tabulka 7: Vypočtené hodnoty Fresnelových koeficientů odrazivosti pro jednotlivé 

vzorky 

vzorek 𝑹 

K2 0,2058 

K5 0,2057 

K6 0,2061 

K7 0,2071 

K8 0,2062 

K9  0,2061 

D117 0,1708 

D126 0,1706 

D127 0,1706 

Z 0,0337 

 

Nyní s pomocí Fresnelových koeficientů odrazivosti můžeme určit, jaká byla 

intenzita třetí harmonické frekvence před odrazem, ke kterému dochází na zadní stěně 

vzorku. Intenzita, kterou bychom určili podle vztahu (12), odpovídá již odraženému 

světlu. Abychom mohli využít rovnici (7), musíme určit intenzitu třetí harmonické 

frekvence před odrazem, tedy musíme intenzitu 𝐼3  vydělit výše vypočtenými 

koeficienty odrazivosti. Bude tedy platit 

 𝐼3
′ =

𝐼3

𝑅
,         (18) 

což je hodnota intenzity, kterou dosadíme do vzorce (8) pro výpočet susceptibility. 



 35 

 Teď již máme připravené všechno pro to, abychom mohli vypočítat hodnotu 

nelineární susceptibility třetího řádu pro jednotlivé vzorky. Využili jsme toho, že jsme 

měli naměřená spektra pro různé výkony dopadajícího záření, určili jsme tedy hodnotu 

susceptibility pro několik vybraných úhlů natočení rotátoru. Výsledné hodnoty 

susceptibility, které byly určeny jako průměr hodnot odpovídající různým úhlům, jsou 

shrnuty v Tabulce 8.  

 

Tabulka 8: Vypočtené hodnoty nelineární susceptibility třetího řádu pro jednotlivé 

vzorky 

vzorek 𝝌(𝟑)(𝟏𝟎−𝟐𝟏𝐦𝟐𝐕−𝟐) 

K2 33,97972 

K5 28,10547 

K6 33,8448 

K7 32,8984 

K8 38,15404 

K9  41,41988 

D117 4,81959 

D126 1,06743 

D127 2,63428 

Z 7,29616 

 

Abychom mohli námi určené hodnoty susceptibility třetího řádu zkontrolovat, 

jsou níže uvedeny referenční hodnoty susceptibility, které jsme převzali ze zdrojů [2] 

a [8]. 

Diamant [2]: 𝜒(3) = 2,5 ∙ 10−21m2V−2 

Křemík [2]: 𝜒(3) = 2,8 ∙ 10−18m2V−2 

Oxid zinečnatý [8]: 𝜒(3) = 1,8 ∙ 10−21m2V−2 
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 Při porovnávání těchto hodnot s námi určenými hodnotami susceptibility ale 

musíme myslet na to, že referenční hodnoty jsou měřené pro objemové vzorky, tedy 

ne pro tenké vrstvy nanokrystalů, které jsme měřili my. U křemíkových vzorků velkou 

roli hraje fakt, že měřený materiál byl tvořený směsí nanokrystalů křemíku a oxidu 

křemičitého. Oxid křemičitý má oproti křemíku mnohem menší nelineární 

susceptibilitu, takže efektivní hodnota, kterou jsme vypočetli my, je menší než pro 

monokrystalický křemík. Pro vzorky diamantu a oxidu zinečnatého se ale hodnoty 

susceptibility řádově shodují s referenčními hodnotami. 

  

3.4 Nepřesnost měření 

Zatím jsme v průběhu zpracování dat nijak neuvažovali chyby měření, budeme 

se tomu tedy věnovat nyní. Abychom si mírně zjednodušili práci, dopustili jsme se 

několika aproximací, které nám sice zjednoduší výpočty, ale sníží přesnost měření. 

Jednou z takových aproximací je například vynechání interakce třetí 

harmonické frekvence na rozhraní vzorek – vzduch. Výše jsme započítali odraz na 

zadní stěně vzorku, stejným způsobem bychom tedy v ideálním případě měli započítat 

i odrazivost na jiných rozhraních. Také jsme předpokládali, že základní svazek 

odpovídá tak zvanému Gaussovskému svazku, což jsme využili pro určení šířky 

svazku i střední vlnové délky. V ideálním případě by základní svazek opravdu měl být 

Gaussovský, než se ale dostal ze zdroje záření k našemu vzorku, prošel přes mnoho 

optických komponentů, které mohly změnit nejen průmět stopy svazku, ale i jeho 

časovou závislost. 

Poměrně velkou nepřesnost nám do výsledků vnáší i určení indexu lomu 

jednotlivých vzorků. Pro přesné určení indexu lomu například křemíkových vzorků 

bychom potřebovali znát přesnou kompozici jednotlivých vrstev nanokrystalů. I 

v tomto případě jsme tedy využili aproximace a využili jsme hodnoty indexu lomu pro 

objemový křemík. 

Samozřejmě do nepřesnosti výsledků vstupuje i nepřesnost fitovaných 

závislostí, například pro určení střední vlnové délky jednotlivých spekter. K tomu jsme 

využívali počítačový program OriginLab, který nepřesnost určení parametrů fitu 

odhadoval přibližně jako 0,5%, pro některé koeficienty ale až 20%. 
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 Vzhledem k využitým aproximacím a nepřesnostem jsme chybu určení 

susceptibility materiálu odhadli na 50% . Pro nás je ale důležité, že díky stejným 

podmínkám měření pro všechny vzorky můžeme jednoduše porovnat účinnost 

generace pro různé materiály. 
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 Závěr 

Cílem této práce bylo porovnání účinnosti generace třetí harmonické frekvence 

v polovodičových nanokrystalech. Abychom mohli jednoduše porovnávat účinnost, 

měřili jsme všechny vzorky v jeden den, tedy ve stejných podmínkách. 

Z naměřených spekter odpovídajících třetí harmonické frekvenci pro 

jednotlivé vzorky jsme mohli určit nejen energii pulzu třetí harmonické frekvence, 

pomocí níž jsme určili účinnost generace, ale i hodnotu optické susceptibility třetího 

řádu. Účinnost generace třetí harmonické frekvence by měla vycházet maximálně 

několik procent, my jsme naměřili ještě nižší hodnoty – nejvyšší účinnost vychází pro 

vzorek Z, a to asi 0,7% . Pro ostatní vzorky účinnost generace třetí harmonické 

frekvence vychází přibližně 0,02%. Důvodem je, že jsme používali opticky izotropní 

materiály, ve kterých při šíření dochází k rozfázování vln na základní a třetí 

harmonické frekvenci v důsledku disperze prostředí. 

Pro určení optické susceptibility třetího řádu jsme potřebovali určit špičkovou 

intenzitu třetí harmonické frekvence, která se ve vzorku generovala. Na zadní stěně 

vzorku docházelo k odrazu a lomu záření, tedy část dopadajícího záření se na rozhraní 

odrazila a část záření rozhraním prošla. K určení, jaká část záření se na rozhraní 

odrazila, jsme využili intenzitní Fresnelovy koeficienty pro kolmý dopad. Po započtení 

tohoto odrazu na rozhraní jsme mohli určit hodnoty optické susceptibility pro 

jednotlivé vzorky, které jsme poté porovnali s referenčními hodnotami z jiných zdrojů. 

Námi vypočtené hodnoty susceptibility se řádově dobře shodují s referenčními 

hodnotami, rozdíly jsou způsobeny mimo jiné tím, že referenční hodnoty susceptibility 

jsou pro objemové vzorky, nikoli pro tenké vrstvy nanokrystalů, jaké jsme měřili my. 

Kromě generace třetí harmonické frekvence jsme také měřili generaci vyšších 

harmonických frekvencí, konkrétně páté a sedmé. V jednom případě se nám podařilo 

zaznamenat i generaci deváté harmonické frekvence, ta byla ovšem velmi slabá. Pro 

generaci vyšších harmonických frekvencí nebylo možné určit účinnost stejným 

způsobem jako u třetí harmonické frekvence, neměli jsme totiž k dispozici výkonovou 

kalibraci pro rozsah vlnových délek odpovídající vyšším harmonickým frekvencím. 

Můžeme tedy porovnávat pouze naměřenou intenzitu pro jednotlivé vzorky. I z toho 

je ale vidět, že nejúčinnější pro generaci vyšších harmonických frekvencí budou 

vzorky oxidu zinečnatého.   
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Seznam použitých zkratek 

THG – Third Harmonic Generation, v předkladu generace třetí harmonické 

frekvence 

CCD kamera – Charge-Coupled Device, což v překladu znamená zařízení s 

vázanými náboji 

CPS – counts per second, v překladu počet výskytů za vteřinu 

FWHM – full width at half maximum, v překladu plná šířka v polovině maxima 

FROG – frequency-resolved optical gating, v překladu frekvenčně rozlišené 

optické hradlování 

ALD – atomic layer deposition, v překladu depozice atomové vrstvy 

 

 

 


