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Abstrakt: V této bakalářské práci se zabýváme studiem spektrálních vlastností
femtosekundového kontinua s ohledem na jeho další použití v časově rozlišené
laserové spektroskopii. Konkrétně se soustředíme na stabilitu kontinua při expo-
zici vzorku, závislost spektra kontinua na vzdálenosti od osy svazku a polarizační
vlastnosti tohoto světla. Takto bylo zkoumáno kontinuum generované ve vzorcích
křemenného skla a CaF2 při dvou různých energiích laserových pulsů. Jak jsme
zjistili, CaF2 generuje spektrálně širší kontinuum, které je však méně stabilní než
v případě křemenného skla. Kontinuum vykazuje u obou vzorků shodně nejmenší
divergenci na původní vlnové délce pulsů. Rovněž jsme zjistili, že kontinuum gene-
rované v CaF2 si zachovává původní lineární polarizaci laserových pulsů, zatímco
v případě křemenného skla má kontinuum blíže k nepolarizovanému světlu.
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Abstract: In this bachelor’s work we study spectral properties of the femtosecond
continuum from the point of view of its application in the time resolved laser
spectroscopy. In particular, we focus on a stability of the continuum during an
exposure of the sample, on a dependence of the continuum spectrum on a distance
from the beam axis, and on a polarization properties of this light. In this way we
have studied continuum generated in samples of silica glass and CaF2 using two
different energies of laser pulses. We observed that CaF2 generates a spectrally
broader continuum that is, however, less stable than in the case of silica glass.
The continuum shows a minimum divergence on the original wavelength of the
pulses for both of the samples. We also discovered that continuum generated in
CaF2 keeps the original linear polarization of the laser pulses, while in the case of
silica glass the continuum is closer to the non-polarized light.
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Kapitola 1

Teoretický úvod

V této kapitole jsem čerpal ze zdrojů [1] a [2].

1.1 Nelineární optika

Základní funkční závislost, která charakterizuje odezvu prostředí na dopadající
světlo, je

P (r, t) = P (E(r, t)), (1.1)

kde P je polarizace buzená elektrickým polem E. Pro jednoduchost se omezíme
na homogenní, izotropní a nedisperzní prostředí. Díky tomu stačí uvažovat vztah
(1.1) jako skalární.
Funkce na pravé straně (1.1) je pro malé intenzity dopadajícího záření (pole

E mnohem slabší než atomární) přibližně lineární. Tuto lineární část polarizace
označíme jako PL a platí

PL = ε0χE, (1.2)

kde ε0 je permitivita vakua a χ je susceptibilita. Ve skutečnosti je pravá strana
(1.2) pouze prvním členem Taylorova rozvoje polarizace kolem E = 0. S rostoucí
intenzitou dopadajícího záření je třeba vzít v úvahu i další členy rozvoje. Pro
naše účely si vystačíme s rozvojem do kubického členu. Vztah (1.1) nyní dostává
podobu

P = PL + 2dE2 + 4χ(3)E3. (1.3)

Nelineární koeficienty d a χ(3) jsou až na multiplikativní konstanty rovny druhé a
třetí derivaci polarizace podle elektrického pole v nule a jsou konstantami daného
prostředí. Nelineární část polarizace v (1.3) souhrnně označíme jako PNL.
Započtení nelineárních členů polarizace má závažné důsledky. Především již

neplatí princip superpozice ani princip nezávislosti chodu světelných svazků (fo-
tony vzájemně interagují), index lomu a tedy rychlost šíření světla v nelineárním
prostředí závisí na jeho intenzitě a také frekvence záření se může při průchodu
nelineárním prostředím měnit. Konkrétní jevy vyvolané průchodem intenzivního
záření nelineárním prostředím budou systematicky shrnuty dále.
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Šíření světla v homogenním izotropním prostředí je popsáno vlnovou rovnicí

∆E − 1
c20

∂2E

∂t2
= µ0

∂2P

∂t2
, (1.4)

kde c0 je rychlost světla ve vakuu a µ0 je permeabilita vakua. Je výhodné rozepsat
polarizaci na součet lineární a nelineární složky

P = ε0χE + PNL (1.5)

a s využitím vztahů n2 = 1+ χ, c0 = 1/(ε0µ0)1/2 a c = c0/n (n značí index lomu)
převést PL na levou stranu (1.4). Výsledný tvar vlnové rovnice pro nelineární
prostředí

∆E − 1
c2

∂2E

∂t2
= −S (1.6)

S = −µ0
∂2PNL

∂t2
(1.7)

umožňuje následující interpretaci. Pravá strana (1.6) představuje zdroj vyzařující
v lineárním prostředí s indexem lomu n, který přispívá k procházející vlně. Pro
šíření světla v lineárním prostředí (PNL = 0) je zdroj nulový a rovnice (1.6) se
redukuje na homogenní tvar známý z lineární optiky.
Diferenciální rovnice typu (1.6) se standardně řeší iterativní metodou. Ta je

v tomto případě známa jako Bornova aproximace. Jako nultou aproximaci vo-
líme elektrické pole dopadající vlny, které dosadíme do výrazu pro PNL. Užitím
vztahu (1.7) získáme zdrojovou funkci, pro kterou vyřešíme vlnovou rovnici (1.6).
Výsledné elektrické pole nazveme první Bornovou aproximací. Opakováním to-
hoto postupu bychom obdrželi další řády aproximace, zpavidla nám však stačí
řád první. Jiným způsobem řešení rovnice (1.6) je metoda vázaných vln popsaná
například v [1].

1.2 Nelineární optické jevy druhého řádu

Můžeme-li zanedbat v Taylorově rozvoji polarizace členy vyšší než kvadratický,
hovoříme o kvadraticky nelineárním optickém prostředí. Platí tedy

PNL = 2dE2. (1.8)

Generování druhé harmonické frekvence

Uvažujme dopadající optické pole o frekvenci ω ve tvaru monochromatické vlny

E(t) = Re{E(ω) exp(iωt)}. (1.9)

Dosazením do (1.8) dostáváme pro nelineární polarizaci

PNL(t) = PNL(0) + Re{PNL(2ω) exp(i2ωt)}, (1.10)
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kde
PNL(0) = dE(ω)E∗(ω) (1.11)

PNL(2ω) = dE(ω)E(ω). (1.12)

První člen v (1.10) vede na stejnosměrné elektrické pole, které se v nelineár-
ním krystalu indukuje kolmo na směr šíření světla, a druhý člen generuje druhou
harmonickou frekvenci dopadající vlny. Intenzita druhé harmonické frekvence je
přímo úměrná výrazu ω4d2I2, kde I je intenzita dopadající vlny. Jelikož intenzita
I je při daném výkonu záření nepřímo úměrná ploše příčného průřezu svazku,
jsou vhodným prostředím pro generování druhé harmonické frekvence např. op-
tická vlákna. Ta zajišťují malý příčný průřez svazku na dlouhé vzdálenosti.

Elektrooptický jev

K tomuto jevu dochází, pokud dopadá světlo na kvadraticky nelineární prostředí
nacházející se ve stejnosměrném elektrickém poli orientovaném kolmo na směr op-
tického svazku. Uvážíme-li opět dopadající elektrické pole ve tvaru monochroma-
tické vlny o frekvenci ω, generuje se v prostředí nelineární polarizace na frekvenci
0, ω a 2ω. Je-li dopadající vlna mnohem slabší než stejnosměrné elektrické pole,
můžeme člen odpovídající druhé harmonické frekvenci zanedbat a platí

PNL(ω) = 4dE(0)E(ω) + 2dE2(0). (1.13)

PNL je tedy lineární v elektrickém poli E(ω) a lze jí přiřadit index lomu (podrobně
viz [1])

∆n =
2d
nε0

E(0). (1.14)

Prostředí se tedy chová jako lineární s indexem lomu n+∆n.

Třívlnový proces

Nyní budeme uvažovat dopadající optické pole dané superpozicí dvou monochro-
matických vln.

E(t) = Re{E(ω1) exp(iω1t) + E(ω2) exp(iω2t)} (1.15)

Dosazením do (1.8) dostáváme složky nelineární polarizace na frekvencích 0, 2ω1,
2ω2, ω+ = ω1+ω2 a ω− = |ω1−ω2|. V tomto případě již nemusí všechny frekvenční
složky polarizace generovat příslušnou elektromagnetickou vlnu. K tomu je třeba
splnit podmínku sfázování.
Rozepíšeme nyní komplexní amplitudu obou dopadajících vln do tvaru rovinné

vlny, tedy
E(ω1) = A1 exp(−ik1 · r) (1.16)

E(ω2) = A2 exp(−ik2 · r), (1.17)
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kde A1 a A2 jsou konstanty s významem amplitud a k1 a k2 jsou vlnové vektory.
Pro amplitudu polarizace na součtové frekvenci pak platí (viz [1])

PNL(ω+) = 2dA1A2 exp(−ik+ · r), (1.18)

kde
k+ = k1 + k2 (1.19)

představuje onu fázovou podmínku. Je-li splněna, generuje nelineární polarizace
rovinnou elektromagnetickou vlnu na součtové frekvenci a s vlnovým vektorem k+.
Tato vlna interaguje s vlnou na frekvenci ω1 za vzniku vlny na rozdílové frekvenci
ω2 = ω+ − ω1. I pro tuto interakci je zjevně příslušná fázová podmínka splněna.
Analogicky vlna na součtové frekvenci interaguje s druhou dopadající vlnou za
vzniku vlny první. Právě popsaná vzájemná interakce mezi těmito třemi vlnami
se nazývá třívlnový proces. Lze ho využít v různých uspořádáních k frekvenční
konverzi, parametrickému zesílení jedné ze vstupujících vln či jako parametrický
oscilátor.

1.3 Nelineární optické jevy třetího řádu

V prostředích se středovou symetrií je kvadratický člen v Taylorově rozvoji pola-
rizace nulový a nejnižší nelinearitou je tak člen třetího řádu

PNL = 4χ(3)E3. (1.20)

Generování třetí harmonické frekvence a elektrooptický jev

Dopadá-li monochromatická vlna ve tvaru (1.9) na kubicky nelineární prostředí,
má podle (1.20) nelineární polarizace složky na frekvenci ω a 3ω s amplitudami

PNL(ω) = 3χ(3)|E(ω)|2E(ω) (1.21)

PNL(3ω) = χ(3)E3(ω). (1.22)

Polarizace na trojnásobné frekvenci generuje třetí harmonickou frekvenci dopada-
jící vlny. Účinnost tohoto procesu je však většinou malá.
Stejně jako v kvadraticky nelineárním prostředí se i zde setkáváme s elektroop-

tickým jevem, kdy se světlo dopadající na nelineární prostředí ve stejnosměrném
elektrickém poli chová, jako by se šířilo lineárním prostředím s posunutým inde-
xem lomu.

Optický Kerrův jev

Polarizace na původní frekvenci (1.21) je lineární v optickém poli E(ω) a vede
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tedy podobně jako u elektrooptického jevu ke změně efektivního indexu lomu.
Ten ale nyní bude záviset na intenzitě záření I.

n(I) = n + n2I, (1.23)

kde
n2 =

3η0
n2ε0

χ(3) (1.24)

a η0 je impedance vakua. Koeficient n2 také závisí na polarizaci a vlnové délce
záření.
Optický Kerrův jev má řadu závažných důsledků v podobě dalších nelineár-

ních jevů, jako je automodulace fáze, autofokusace atd.

Automodulace fáze a autofokusace

Optický svazek o vlnové délce λ0, který proběhne v kubicky nelineárním prostředí
vzdálenost L, změní svoji fázi o ϕ = 2πn(I)L/λ0. Z toho podle (1.23) na optický
Kerrův jev připadá změna fáze

∆ϕ = 2πn2
L

λ0
I. (1.25)

Vzhledem k tomu, že intenzitu lze vyjádřit jako podíl výkonu a plochy kolmé k
ose svazku, kterou svazek prochází, jsou opět vhodným prostředím pro dosažení
velkých fázových posunů např. optická vlákna.
Dalším důsledkem optického Kerrova jevu je autofokusace. Má-li optický sva-

zek takový příčný profil intenzity, že ta je největší na ose svazku a směrem od ní
monotónně klesá, dosahuje efektivní index lomu rovněž největší hodnoty na ose
a směrem od ní klesá. Dojde tak k samovolnému zakřivení vlnoploch a fokusaci
svazku. Za jistých podmínek je dokonce možné, aby se svazek v nelineárním pro-
středí šířil beze změny příčného profilu. Efektivní index lomu vytvoří v prostředí
gradientní vlnovod. Hovoříme pak o takzvaných prostorových solitonech (více viz
[1]).

Ramanovo zesílení

Jelikož nelineární koeficient χ(3) je obecně komlexní, tj. χ(3) = χ
(3)
R + iχ

(3)
I , je také

změna fáze (1.25) způsobená automodulací fáze komplexní. Imaginární složka fá-
zového posunu vede na exponenciální zesílení exp(γL/2) na dráze L, kde

γ =
12πη0

ε0

χ
(3)
I

n2λ0
I. (1.26)

Přitom je možné v nízkoztrátových prostředích dosáhnout toho, že zesílení převýší
ztráty. Zavedením zpětné vazby tak lze zkonstruovat laser.
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Čtyřvlnový proces

Nechť na kubicky nelineární prostředí dopadá superpozice tří monochromatických
vln tvaru (1.9) na frekvencích ω1, ω2 a ω3. Dosazením do vztahu (1.20) dostaneme
nelineární polarizaci jako součet 63 členů na frekvencích daných kombinacemi frek-
vencí ω1, ω2 a ω3. Aby daná složka polarizace generovala elektromagnetickou vlnu
na příslušné frekvenci (označme ji ω4), musí být opět splněna frekvenční a fázová
podmínka. Například pro ω4 takovou, že platí

ω3 + ω4 = ω1 + ω2, (1.27)

má odpovídající fázová podmínka tvar

k3 + k4 = k1 + k2. (1.28)

Pro amplitudu nelineární polarizace na frekvenci ω4 platí

PNL(ω4) = 6χ(3)E(ω1)E(ω2)E∗(ω3). (1.29)

Uvažujme degenerovaný případ, kdy jsou frekvence všech čtyř vln stejné. Nechť
vlny 1 a 2 jsou rovinné šířící se v navzájem opačných směrech, tedy komplexní
amplitudy mají tvar Ej(r) = Aj exp(−ikj · r), kde j = 1, 2. Přitom k2 = −k1.
Potom platí

E4(r) ∝ A1A2E
∗
3(r), (1.30)

tedy vlna 4 je přímo úměrná komplexně sdružené vlně 3. Hovoříme o tzv. op-
tické fázové konjugaci. Konjugovaná vlna 4 je až na opačný směr šíření shodná
se signálovou vlnou 3. Po „odrazuÿ od fázově konjugujícího prostředí sledují vl-
noplochy konjugované vlny zpět vlnu původní. Šíření konjugované vlny tak de
facto odpovídá šíření původní vlny zpět v čase. Toho se využívá například v op-
tických rezonátorech, kde je jedno ze zrcadel konjugující. Vlnoplochy pokřivené
průchodem aberujícím prostředím v rezonátoru po konjugaci kompenzují všechny
aberace a získávají původní tvar. Intenzita konjugované vlny přitom může být
větší než intenzita signálové vlny, je-li výkon čerpacích vln 1 a 2 dostatečný, jak
je vidět z (1.30).

1.4 Femtosekundové kontinuum

Pro pozorování tohoto jevu je potřeba velkého světelného výkonu. Toho lze do-
sáhnout použitím pulzního laseru. Takto intenzivní záření je při průchodu neli-
neárním prostředím doprovázeno celou řadou nelineárních jevů popsaných výše.
Výsledkem je podstatné spektrální rozšíření původně kvazimonochromatických
pulzů. Výsledné spektrum může obsahovat celou viditelnou oblast a pozorujeme
tedy bílé světlo. Jednou z možných aplikací tohoto jevu je časově rozlišená spek-
troskopie, kde se rozšířené pulzy používají jako spektrální sondy. Je tak možné
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sledovat dynamiku zkoumaných procesů s vysokým časovým rozlišením na růz-
ných vlnových délkách.
Dominantním a spouštěcím mechanismem generování femtosekundového kon-

tinua je pro femtosekundové pulzy automodulace fáze (SPM). Z předchozího víme,
že SPM je důsledkem optického Kerrova jevu a souvisí s řadou dalších jevů, jako
je autofokusace, Ramanovo zesílení či čtyřvlnový proces. Kromě uvedených neli-
neárních jevů podílejících se na generování femtosekundového kontinua je třeba
uvážit také jev disperze grupové rychlosti pulzů. Tento jev je potlačen v tenkých
vzorcích. Díky SPM nejsou různé spektrální složky v kontinuu zastoupeny stejně,
a to i v případě kdy je disperze grupové rychlosti potlačena. Spektrum tedy není
ploché, nýbrž klesá monotónně na obě strany od původní frekvence pulzů.

11



Kapitola 2

Experimentální výsledky

2.1 Návaznost na předchozí experimenty

V této práci navazujeme zejména na bakalářskou práci [3], která se zabývala
rovněž generováním femtosekundového kontinua a zkoumáním jeho spektrálních
vlastností. Její autoři změřili spektra femtosekundového kontinua generovaného
v osmi různých vzorcích. Jednalo se o podložní sklíčko, křemenné sklo, skleněný
dělič, CaF2, KBr, NaCl, KCl a safír. Cílem měření bylo rozhodnout, který vzorek
generuje spektrálně nejširší a nejplošší světlo, tedy nejbližší slovu „bíléÿ. Ukázalo
se, že vzorek KCl je pro generování kontinua naprosto nevhodný, neboť vlivem
intenzivního záření okamžitě degradoval. Zbylé vzorky generovaly různě kvalitní
kontinuum. Nejlepší vlastnosti vykazovaly vzorky CaF2, křemmenného skla a skle-
něný dělič. Pro tyto tři vzorky autoři práce dále proměřili závislost tvaru spektra
na energii laserových pulsů. Bylo zjištěno, že při energii menší než 1 µJ nedo-
chází ve vzorku k významnému rozšíření spektra procházejících pulsů. Spektrum
se začíná rozšiřovat až při energii řádově 10 µJ. Po překročení energie řádově
100 µJ se již tvar spektra podstatně nemění. Při energiích převyšujících 1 mJ
už dochází k vážné degradaci vzorku. Jako optimální se pro generování femto-
sekundového kontinua v daných experimentálních podmínkách ukázala energie v
rozmezí 100–500 µJ.

Cílem této bakalářské práce je detailnější průzkum vlastností femtosekundového
kontinua generovaného v křemenném skle a CaF2. Právě tyto dva materiály byly
vybrány v [3] jako nejlepší z hlediska spektrální šířky a plochosti kontinua. Nás
bude nyní zajímat především srovnání obou vzorků co se týče stability femto-
sekundového kontinua, tzn. budeme zkoumat, jakým způsobem se projeví degra-
dace vzorku ve spektru kontinua či jinými slovy, jak se bude měnit spektrum
kontinua s rostoucí expozicí vzorku. Stabilitu budeme zkoumat při dvou krajních
energiích pulsů, které podle [3] vymezují vhodný interval pro generování konti-
nua. Konkrétně budeme měřit při energiích 130 µJ a 450 µJ. Dále proměříme při
130 µJ v pulsu závislost spektra kontinua na příčné souřadnici vůči ose svazku.
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V této práci nám jde především o relativní změny, které ve spektru nastanou ať
už s narůstající expozicí vzorku nebo se změnou příčné souřadnice.
Nakonec se zaměříme na polarizační vlastnosti femtosekundového kontinua

při obou zmíněných energiích pulsů. Laser produkuje horizontálně lineárně pola-
rizované světlo a nás bude zajímat, do jaké míry bude záření na nově vzniklých
vlnových délkách v kontinuu tuto polarizaci sledovat.

2.2 Experimentální uspořádání a použité vzorky

Jako zdroj intenzivního záření jsme použili stejně jako v [3] femtosekundový laser.
Schéma experimentálního uspořádání je na obrázku 1. Zdroj se skládá z kontinu-
álně čerpaného oscilátoru, který produkuje pulsy s opakovací frekvencí asi 80 MHz.
Ty vstupují do zesilovače čerpaného dalším kontinuálním laserem, přičemž je ze-
silována jen část pulsů, takže výstup už má opakovací frekvenci jen 1 kHz. Pulsy
mají vlnovou délku 800 nm, trvání 100 fs a energii 3,5 mJ. Záření je pomocí stří-
brných zrcadel přivedeno nejprve na šedý filtr, kterým regulujeme intenzitu záření
dopadajícího na vzorek. Pak následuje čočka s optickou mohutností 5 D. Vzorek
jsme po zkušenostech autorů práce [3] umístili těsně před ohnisko čočky. V tomto
místě je intenzita záření dostatečně velká pro vyvolání nelineárních jevů ale ne tak
velká, aby okamžitě degradovala vzorek. Abychom se vešli do rozsahu detektoru
(spektrometru), museli jsme před optické vlákno zařadit ještě další šedý filtr s
optickou hustotou 3, který je však v námi zkoumané spektrální oblasti plochý a
neovlivňuje tak tvar spektra kontinua.
Při měření jsme použili vzorek křemenného skla o tloušťce 4 mm a vzorek

CaF2 o tloušťce 7 mm. Oba vzorky měly opticky opracované povrchy. Původně
jsme měli v plánu proměřit také závislost spektra femtosekundového kontinua
právě na tloušťce vzorku. Změny tloušťky jsme chtěli dosáhnout otáčením vzorku
kolem svislé osy. Ukázalo se však, že vlastnosti kontinua jsou při takové blízkosti
vzorku k ohnisku extrémně citlivé na sebemenší posuv vzorku směrem k nebo od
ohniska, ke kterému při natáčení vzorku dojde. Výsledky by pravděpodobně byly
dosti zkreslené. Proto jsme od tohoto měření upustili.

13



0

x

zesilovač
čerpací
laser

čerpací
laseroscilátor

filtr spojka vzorek filtr
optické
vlákno

spektrometrzrcadlo

zrcadlo

Obr. 1 - Schéma experimentálního uspořádání

Každé měření probíhalo tak, že detektor integroval signál po určitou námi na-
stavenou dobu tak, aby byl co nejlépe využit rozsah detektoru, ale zároveň aby
„nepřeteklÿ. Navíc při každém spuštění měření detektor provedl 50 takových inte-
grací po sobě, ze kterých příslušný software vypočítal střední hodnotu (výsledné
spektrum).

2.3 Stabilita femtosekundového kontinua

Nejprve jsme změřili spektrum kontinua generovaného v obou zkoumaných vzor-
cích při nulové expozici, tedy bezprostředně po vpuštění laserového záření do
vzorku. Toto měření tedy odpovídá experimentu popsanému v [3], jen s tím roz-
dílem, že v našem případě jsme femtosekundové kontinuum nefokusovali druhou
čočkou do optického vlákna. Při měření stability bylo snímací optické vlákno umís-
těno přibližně na ose rozbíhavého svazku kontinua 12 centimetrů za vzorkem. Na-
měřená spektra jsou na obrázku 2 a kvalitativně souhlasí s výsledkem dosaženým
v citované práci.
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Obr. 2 - Spektrum femtosekundového kontinua generovaného při nulové expozici
ve skle a CaF2 při energii 450 µJ (a) a 130 µJ (b) v pulsu.

Další měření jsme prováděli s rostoucí expozicí vzorku nejprve s odstupem jedné
minuty a pak jsme intervaly mezi měřeními prodlužovali až k dosažení 20 minut
expozice. Očekávali jsme totiž nejvýraznější změny ve spektru v pvních minu-
tách expoziční doby. Získaná spektra jsou pro energii 450 µJ v pulsu vyneseny v
obrázku 3 a pro 130 µJ v obrázku 4.
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Obr. 3 - Stabilita femtosekundového kontinua generovaného při energii 450 µJ
ve skle (a) a v CaF2 (b).
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Obr. 4 - Stabilita femtosekundového kontinua generovaného při energii 130 µJ
ve skle (a) a v CaF2 (b).

Z obrázku 2 je patrné, že kontinuum generované v CaF2 dosahovalo při stejném
experimentálním uspořádání větších intenzit než v případě křemenného skla. Sklo
však vykazuje větší stabilitu, což je dobře vidět na obrázku 3 v intervalu mezi
400 a 800 nm. Za povšimnutí stojí rovněž fakt, že kontinuum dosahuje u obou
materiálů a při obou energiích pulsů kromě maxima na 800 nm ještě globálního
maxima na vlnové délce 810–816 nm.
Abychom rozdíl mezi vzorky ve stabilitě kontinua více zviditelnili, vynesli jsme

závislost intenzity na expoziční době pro vybrané vlnové délky, a to 500 nm,
600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm a 1000 nm. Na vlnové délce 400 nm bylo spek-
trum natolik zašuměné, že nemělo smysl tam data odečítat. Ze stejného důvodu
není na obrázku 7-b zachycena vlnová délka 1000 nm. Závislost je vynesena pro
450 µJ v pulsu na obrázku 5 s výjimkou vlnové délky 900 nm u skleněného vzorku.
Ta vykazuje velký výkyv a je z důvodu přehlednosti vynesena zvlášť na obrázku 6.
Hodnoty odečtené pro 130 µJ v pulsu znázorňuje graf na obrázku 7. Intenzita je
ve všech případech vyjádřena v procentech vůči hodnotě naměřené při nulové
expozici. Experimentální body vynesené na těchto obrázcích jsme z naměřených
spekter odečítali tak, že jsme „surovéÿ spektrum nejprve vyhladili středováním
přes 10 sousedních bodů spektra. Z vyhlazené křivky jsme odečetli střední hod-
notu a z míry šumu původní křivky v daném místě jsme odhadli chybový interval.
Stejným způsobem jsme postupovali i ve všech dalších případech odečítaní dat ze
spekter.
Při bližším zkoumání spekter na obrázcích 2, 3 a 4 je vidět jeden zajímavý

rozdíl mezi částí spektra ležící napravo a nalevo od původní vlnové délky 800 nm.
Zatímco směrem k nižším vlnovým délkám spektrum klesá víceméně monotónně,
dlouhovlnná část spektra obsahuje řadu lokálních maxim. Tento rozdíl je patrný
zejména při energii 450 µJ. Jeho vliv na data znázorněná na obrázcích 5, 6 a 7
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bude diskutován v kapitole 3.
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Obr. 5 - Stabilita femtosekundového kontinua generovaného při energii 450 µJ
ve skle (a) a v CaF2 (b) pro vybrané vlnové délky. Intenzita je vyjádřena v pro-
centech vůči hodnotě naměřené při nulové expozici.
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Obr. 6 - Stabilita femtosekundového kontinua generovaného při energii 450 µJ ve
skle pro vlnovou délku 900 nm. Intenzita je vyjádřena v procentech vůči hodnotě
naměřené při nulové expozici.
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Obr. 7 - Stabilita femtosekundového kontinua generovaného při energii 130 µJ
ve skle (a) a v CaF2 (b) pro vybrané vlnové délky. Intenzita je vyjádřena v pro-
centech vůči hodnotě naměřené při nulové expozici.

Na obrázcích 5 a 6 si všimněme nápadně odlišného chování kratších vlnových
délek 500 nm, 600 nm a původní 800 nm na jedné straně a delších vlnových délek
900 nm a 1000 nm na straně druhé. Zatímco první skupina vykazuje víceméně
monotónní pokles, ta druhá se vyznačuje prudkými výkyvy. Souvislost tohoto
jevu s odlišným charakterem krátkovlnné a dlouhovlnné části spektra zmíněným
výše bude diskutována v kapitole 3. Obecně však můžeme říct, že vzorek CaF2
degraduje rychleji než křemenné sklo, tzn. intenzita jím generovaného kontinua s
rostoucí expozicí rychleji klesá. Rovněž můžeme konstatovat, že intenzita konti-
nua generovaného v obou vzorcích klesá s časem výrazněji při energii 450 µJ v
pulsu než při 130 µJ, což souhlasí s očekáváním rychlejší degradace vzorku.

2.4 Závislost spektra kontinua na vzdálenosti od
osy svazku

Narozdíl od experimentu [3] jsme kontinuum nefokusovali čočkou do optického
vlákna. Abychom mohli proměřit závislost spektra kontinua na příčné souřadnici,
nechali jsme jej v podobě mírně rozbíhavého svazku. Toto měření jsme prováděli
po proměření stability kontinua na energii 130 µJ v pulsu na stejném místě vzorku.
Předpokládali jsme, že po dvacetiminutové expozici již budou změny ve spektru
kontinua pomalejší. Navíc jsme při každém posouvání snímacího optického vlákna
na novou souřadnici odstínili laserový paprsek, aby materiál mezi jednotlivými
měřeními dál nedegradoval. Získali jsme tak skutečně závislost spektra kontinua
na příčné souřadnici nezkreslenou degradací vzorku v čase.
Souřadná soustava, ke které jsme vztahovali posuv snímacího optického vlákna,

je definována na obrázku 1. Nejprve jsme umístili optické vlákno na pozici při-
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bližně odpovídající středu svazku (x = 0), a to ve vzdálenosti 12 cm za vzorkem.
Horizontálním posuvem v ose x jsme pak skenovali s krokem 1,5 mm na obě strany
od předpokládaného středu svazku. Takto jsme proměřili přibližně tři čtvrtiny
průměru okem viditelné světelné stopy kontinua. Pro křemenné sklo jsme měřili
v rozmezí ±7,5 mm a pro CaF2 ±9 mm od středu svazku. Získaná spektra jsou
na obrázku 8.
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Obr. 8 - Závislost spektra kontinua na vzdálenosti detektoru od osy svazku pro
sklo (a) a CaF2 (b). Snímací optické vlákno je umístěno ve vzdálenosti 12 cm za
vzorkem.

Z obrázku je vidět, že se změnou příčné souřadnice se nijak významně nemění
tvar spektra. Při bližším zkoumání si ale můžeme všimnout, že intenzita kontinua
přece jen klesá s rostoucí vzdáleností od osy svazku rychleji na původní vlnové
délce 800 nm. Abychom mohli toto pozorování lépe demonstrovat, vynesli jsme
intenzitu jako funkci souřadnice x pro vybrané vlnové délky (obrázek 9). Inten-
zita je vyjádřena v procentech vzhledem k hodnotě naměřené ve středu svazku.
Experimentálními body je proložena Gaussova funkce daná předpisem

y = A exp

[

−(x − xc)2

2w2

]

, (2.1)

kde A je amplituda, xc je poloha maxima a w souvisí s pološířkou křivky. Z
provedených gaussovských fitů jsme odečetli pološířky (FWHM). Z definice (2.1)
vidíme, že pro pološířku platí

FWHM = 2
√
ln 4w. (2.2)

Pološířky jsou vyneseny jako funkce vlnové délky na obrázku 10. Daty pro sklo
na vlnové délce 900 nm (viz obr. 9-a) jsme Gaussovu funkci neprokládali, neboť
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příslušné experimentální body takový profil zjevně nekopírují. Zjištěná pološířka
fitu by pak neměla fyzikální význam. Jak vidíme, kontinuum generované oběma
vzorky shodně vykazuje nejmenší divergenci na původní vlnové délce 800 nm a
nejvíce se rozbíhá na nižších vlnových délkách 500 nm, 600 nm a 700 nm. Chy-
bové intervaly pološířek jsme vypočetli podle (2.2) z chyb parametru w určených
programem, který prováděl fitování.
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Obr. 9 - Závislost intenzity kontinua na vzdálenosti detektoru od osy svazku pro
sklo (a) a CaF2 (b) na vybraných vlnových délkách. Intenzita je pro každou vlno-
vou délku zvlášť vyjádřena v procentech vůči hodnotě naměřené ve středu svazku.
Experimentálními body je proložena Gaussova funkce.

500 600 700 800 900

6

8

10

12

14

16

FW
H

M
 [m

m
]

vlnová délka [nm]

 sklo
 CaF

2  

Obr. 10 - Závislost pološířky gaussovského fitu na vlnové délce.
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2.5 Polarizační vlastnosti kontinua

Záření produkované femtosekundovým laserem je horizontálně lineárně polarizo-
vané, což níže ověříme měřením. Vyvstává tedy otázka, jestli a do jaké míry si
světlo generované na jednotlivých vlnových délkách v kontinuu tuto polarizaci
ponechá. Nejdříve jsme se však museli vypořádat s faktem, že odezva samotného
detektoru je polarizačně závislá. To znamená, že vpustíme-li do detektoru v jed-
nom případě jen fotony s vertikální polarizací a ve druhém stejný počet fotonů s
horizontální polarizací, odezva detektoru bude v obou případech různá. Řešením
tohoto problému je použití dvou polarizátorů místo jednoho. Polarizátor umís-
těný blíže k detektoru nastavíme tak, aby propouštěl diagonální polarizaci, tzn.
aby směr ve kterém propouští svíral 45◦ s horizontálou i vertikálou. Druhým před-
řazeným polarizátorem pak otáčíme při samotném měření, abychom vybrali buď
horizontálně nebo vertikálně polarizovanou část svazku. Význam diagonálně sklo-
něného polarizátoru tedy spočívá v tom, že zajišťuje shodnou odezvu detektoru při
měření horizontální i vertikální polarizace vybrané předřazeným polarizátorem.
Vhodná fyzikální veličina, která popisuje polarizační stav světla, je stupeň

polarizace P definovaný vztahem

P =
I‖ − I⊥
I‖ + I⊥

, (2.3)

kde I‖ a I⊥ je po řadě intenzita rovnoběžně a kolmo polarizovaného světla vzhle-
dem ke směru lineární polarizace původních laserových pulsů. Ty byly v našem
případě horizontálně lineárně polarizované. Podle této definice je světlo se stup-
něm polarizace blízko 1 rovnoběžně lineárně polarizováno, pro P = −1 je naopak
polarizováno kolmo. Pro P = 0 nepřevažuje ani jedna z uvedených lineárních
polarizací, tzn. světlo je nepolarizované.
Pro měření jsme měli k dispozici dva páry polarizátorů (dichroické fólie od

firmy Melles Griot). První pár byl podle výrobce citlivý v oboru 780–1250 nm a
druhý v intervalu 380–780 nm. Nejprve jsme ověřili polarizační vlastnosti samot-
ného femtosekundového laseru. Na obrázku 11 je plnou čarou vynesena závislost
zjištěného polarizačního stupně na vlnové délce a tečkovaně spektrum femtosekun-
dového laseru. Stupeň polarizace je zde uváděn v procentech, tedy hodnota získaná
podle vztahu (2.3) je násobena 100%. Jak vidíme, měření potvrzuje horizontální
polarizaci laserových pulsů. Intenzita laserového záření mimo interval 780–820 nm
je prakticky nulová a nemá tam tedy smysl hovořit o stupni polarizace. Chaotické
oscilace křivky mimo zmíněný interval nemají žádný fyzikální význam, jsou dány
šumem.
Měření polarizačního stupně kontinua generovaného ve skle a CaF2 jsme pro-

vedli při energiích 130 µJ i 450 µJ v pulsu a to nejprve s první sadou polarizátorů
a pak jsme celé měření zopakovali i pro druhou sadu polarizátorů, abychom po-
kryli celý zkoumaný spektrální obor. Výsledky získané pro energii 450 µJ jsou na
obrázku 12 a pro 130 µJ na obrázku 13.
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Obr. 11 - Stupeň polarizace laserového záření před vstupem do vzorku (plná
čára). Spektrum femtosekundového laseru (tečkovaně).
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Obr. 12 - Stupeň polarizace záření po průchodu skleněným vzorkem (a) a CaF2
(b) při energii 450 µJ v pulsu. Značení: polarizátor 1 (780–1250 nm), polarizátor
2 (380–780 nm).
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Obr. 13 - Stupeň polarizace záření po průchodu skleněným vzorkem (a) a CaF2
(b) při energii 130 µJ v pulsu. Značení: polarizátor 1 (780–1250 nm), polarizátor
2 (380–780 nm).

Nejprve si všimněme rozdílů mezi oběma páry polarizátorů. Zatímco pár 1 cit-
livý v dlouhovlnné části spektra (780–1250 nm) dává dobré výsledky i stovky
nanometrů pod hranicí 780 nm, pár 2 konstruovaný pro interval 380–780 nm se
již na vlnových délkách vyšších než 820 nm výrazně odlišuje.
Dále vidíme, že kontinuum generované v CaF2 je poměrně dobře horizontálně

lineárně polarizované s výjimkou spektrálního intervalu 780–795 nm, a to při obou
energiích pulsů. Obzvláště výrazný je tento výkyv na energii 450 µJ, kde stupeň
polarizace klesá z 90% na 40%. Naproti tomu křemenné sklo produkuje kontinuum
s podstatně menším stupněm polarizace. Výjimkou je pouze maximum v okolí
původní vlnové délky 800 nm. Ostatně toto maximum najdeme při podrobnějším
zkoumání i u CaF2 hned vedle zmíněného hlubokého minima.
Srovnáním obrázků 12 a 13 je jasně vidět, že při vyšší energii vstupních pulsů

má femtosekundové kontinuum menší stupeň polarizace.
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Kapitola 3

Diskuse

Stabilita femtosekundového kontinua

Jak již bylo řečeno v předcházející kapitole, spektrum femtosekundového kontinua
má dvě kvalitativně odlišné části. Na vlnových délkách větších než 800 nm pozo-
rujeme narozdíl od krátkovlnné části spektra četná lokální maxima (viz obr. 3 a
4). Ta se s rostoucí expoziční dobou různě posouvají a výsledkem těchto posunů
může být velký výkyv v intenzitě kontinua na konkrétní sledované vlnové délce,
přes kterou takové lokální maximum přechází. Takový výkyv je zaznamenán např.
na obrázku 6. Obrázky 5, 6 a 7 potvrzují, že k diskutovaným výkyvům skutečně
dochází převážně na vlnových délkách 900 nm a 1000 nm, přes které přecházejí ona
lokální maxima, přičemž uvedená odlišnost obou částí spektra je nejvíce patrná
při energii 450 µJ v pulsu (obr. 3).
Abychom ukázali, že intenzita kontinua jako celku s časem klesá i přes tyto

lokální výkyvy, spočítali jsme integrály ze spekter na obrázku 3-a (sklo, 450 µJ), a
to v mezích 345–800 nm, 800–1040 nm a 345–1040 nm (celé spektrum). Hodnoty
integrálů jsou vyneseny jako funkce expoziční doby na obrázku 14 a jsou vyjádřeny
v procentech vůči hodnotám při nulové expozici. Jak vidíme, velké výkyvy v řádu
stovek procent se tu již nevyskytují, nicméně ani integrál z celého spektra neklesá
monotónně. Myslíme si, že důvodem může být nestabilita výkonu samotného la-
seru. Abychom tuto hypotézu potvrdili, museli bychom monitorovat energii pulsů
v průběhu měření stability kontinua. Diskutované výkyvy na obrázcích 5, 6 a 7
jsme však odhalili až zpětně při zpracovávání naměřených dat.
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Obr. 14 - Závislost obsahu plochy pod spektrem a jeho částmi na expoziční době
pro křemenné sklo při energii pulsů 450 µJ. Plocha je vyjádřena v procentech vůči
hodnotě při nulové expozici.

Závislost spektra kontinua na příčné souřadnici

Skenováním napříč svazkem femtosekundového kontinua jsme zjistili, že nejméně
se svazek rozbíhá na původní vlnové délce 800 nm, nejvíce pak na kratších vl-
nových délkách 500 nm, 600 nm a 700 nm. Vysvětlení by mohlo spočívat v jevu
autofokusace. Jak je vidět ze vztahu (1.23), efektivní index lomu je lineární funkcí
intenzity. Jelikož nejvyšší intenzity dosahuje kontinuum z vybraných vlnových
délek na 800 nm, je autofokusace nejsilnější právě tam. Z tohoto modelu poně-
kud vybočuje vlnová délka 500 nm, což naznačuje, že vysvětlení bude složitější a
budou v něm hrát roli i další nelineární efekty.
Ačkoliv vizuálně se jevila na stínítku stopa femtosekundového kontinua gene-

rovaného v CaF2 trochu širší než v případě křemenného skla, objektivně je tomu
podle obrázku 10 spíše naopak. Příčinou tohoto rozporu může být to, že lidské
oko není zdaleka příkladem spektrálně plochého detektoru. Je nejvíce citlivé v
okolí vlnové délky 500 nm, a právě na ní je podle našeho měření svazek kontinua
generovaný ve skle širší. Také je třeba si uvědomit, že jsme podrobně zpracovali
jen několik vybraných vlnových délek a v jiných místech spektra může být situace
odlišná.

Polarizační vlastnosti kontinua

Měřením jsme zjistili, že při energii 130 µJ v pulsu (obr. 13) je stupeň polarizace
vyšší než v případě energie 450 µJ (obr. 12), a to u obou vzorků. Z toho můžeme
usuzovat, že nelineární jevy mají tendenci „rušitÿ původní polarizační stav. Vyšší
intenzita znamená silnější projevy nelinearních efektů a nižší stupeň polarizace.
Nicméně abychom mohli tuto myšlenku ověřit, museli bychom provést měření při
více než jen dvou různých energiích.
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Patrný je rovněž rozdíl mezi oběma vzorky. Zatímco kontinuum generované v
CaF2 si velmi dobře (s výjimkou intervalu 780–795 nm) „pamatujeÿ polarizační
stav vstupních laserových pulsů, v případě křemenného skla má kontinuum blíže
k nepolarizovanému světlu. Vzhledem ke složitosti vzájemné souhry různých ne-
lineárních jevů, které zde vstupují do hry, nedokážeme konkrétní fyzikální důvod
této odlišnosti určit.
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Kapitola 4

Závěr

Zjistili jsme, že vzorek CaF2 generuje za daných experimentálních podmínek in-
tenzivnější a spektrálně širší femtosekundové kontinuum než křemenné sklo. Je
však méně stabilní, tzn. intenzita jím generovaného kontinua s rostoucí expozicí
rychleji klesá. Současně platí, že kontinuum generované v obou vzorcích je sta-
bilnější při nižší energii pulsů. To je ale vykoupeno poněkud menší spektrální
šířkou. Záleží tedy na konkrétním použití femtosekundového kontinua, zda dáme
přednost větší spektrální šířce nebo stabilitě kontinua. Podle toho zvolíme energii
vstupních pulsů a materiál.
Měřením závislosti spektra kontinua na příčné souřadnici jsme zjistili, že ze

zkoumaných vlnových délek má kontinuum generované v obou vzorcích nejmenší
divergenci na původní vlnové délce 800 nm. Naopak nejvíce se rozbíhá na nižších
vlnových délkách 500 nm, 600 nm a 700 nm.
Celkově lze říci, že stabilnější chování vykazuje femtosekundové kontinuum

pro oba vzorky na kratších vlnových délkách (500 nm, 600 nm) a také na původní
vlnové délce 800 nm, a to jak co se týče degradace v čase, tak i příčného profilu
svazku (lépe kopíruje gaussovský profil). Naopak na vlnových délkách 900 nm a
1000 nm intenzita kontinua vykazuje velké výkyvy jak s rostoucí expozicí tak i se
změnou příčné souřadnice.
Měření ukázala, že femtosekundové kontinuum generované v CaF2 zachovává

horizontální lineární polarizaci původních laserových pulsů téměř v celém svém
spektrálním rozsahu pouze s výjimkou intervalu 780–795 nm, kde polarizační stu-
peň klesá z 90% až na 40%. Stupeň polarizace kontinua generovaného v křemen-
ném skle dosahuje hodnot pouze asi 50% při energii 450 µJ v pulsu a 70% při
130 µJ, s výjimkou záření na původní vlnové délce 800 nm, které je i po průchodu
vzorkem stále lineárně horizontálně polarizované. Zároveň se ukazuje, že konti-
nuum generované v obou materiálech vykazuje vyšší stupeň polarizace při nižší
energii pulsů.
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