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Abstrakt:  

Nelineární optika je stále se rozvíjející a z hlediska budoucích aplikací velice 

perspektivní oblast fyziky. Díky vysoce intenzivním pulzním laserům jsme schopni 

studovat zajímavé efekty v prostředí, které u běžných zdrojů světla pozorovat nelze.  

Práce si klade za cíl prostudovat vícefotonovou absorpci intenzivních 

laserových pulzů v diamantu metodou z-scan. Teoreticky popisuje tento nelineární 

jev pomocí kvantové teorie. V další části práce autor provedl měření dvoufotonové 

absorpce a určil koeficienty dvoufotonové absorpce pro různé vzorky.  

Jako zkoumaný materiál byl zvolen diamant. Tento materiál má naprosto 

unikátní vlastnosti, které jej řadí na přední místo v budoucích aplikacích pro 

optoelektronické součástky. 
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Abstract:  

Nonlinear optics is constantly developing and in terms of future applications 

very perspective field of physics. With high-intensity pulsed lasers we are able to 

study interesting phenomena in matter that we cannot observe with common sources 

of light.  

The aim of this thesis is a study of the multiphoton absorption of high-intensity 

pulses in diamond using z-scan technique. It theoretically describes this nonlinear 

phenomenon using quantum theory. The next section author took a measurement of 

the two-photon absorption and found the two-photon absorption coefficients in 

different samples.  

Diamond was chosen as the sample material. This material has absolutely 

unique properties that rank it highly in future applications for optoelectronic devices.  
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Úvod  
 

Optika je jednou z nejstarších věd na Zemi, přesto za posledních několik 

desetiletí prodělala značný pokrok. Prakticky okamžitě po objevu laseru přichází na 

scénu nová oblast – nelineární optika. Tato dnes již mimořádně rozsáhlá teorie má 

mnoho použitelných aplikací v dnešním moderním světě. Odpověď na otázku, proč 

tato disciplína vznikla až po objevu laseru, je velice snadná. Aby se nelinearity 

v optice projevily, je zapotřebí generovat velmi intenzivní světlo, které bude mít 

elektrické pole srovnatelné s polem uvnitř atomů. Interakce světla s látkou pak 

nabere nových rozměrů a my můžeme pozorovat a studovat naprosto nové jevy 

z oblasti optiky. Dnes se ke generaci tak intenzivního světla používají zpravidla 

pulzní lasery, kterých bude zapotřebí i při experimentální části této práce zabývající 

se vícefotonovou absorpcí velice krátkých pulzů. 

Vícefotonovou absorpcí rozumíme nelineární optický jev, při kterém se 

excituje atom nebo molekula látky vlivem dopadajících dvou a více fotonů zároveň. 

Je zřejmé, že tento jev je intenzitně závislý, proto byl poprvé pozorován až po objevu 

laseru v práci W. Kaisera a C. G. B. Garetta v roce 1961 [1].  

Studium vícefotonové absorpce má značný potenciál v trojrozměrné 

fluorescenční mikroskopii, dochází při ní totiž k excitaci pouze ve velmi malém 

objemu, což pomáhá odstranit nežádoucí šum na pozadí [2]. Jejím dalším využitím 

mohou pak být například objemová záznamová média, která se od klasických CD 

nebo DVD liší větším množstvím vrstev, což vede ke značnému zvýšení kapacity 

média [3]. 

Pomocí kvantové teorie dokážeme vícefotonovou absorpci velice dobře 

teoreticky popsat. To bude také jedním z hlavních cílů této práce. Ze znalosti 

poruchové metody v kvantové teorii získáme řešením časové Schrödingerovy 

rovnice Fermiho zlaté pravidlo pro lineární absorpci. Neopomeneme-li poruchy 

vyšších řádu, získáme pravidla, která platí pro vícefotonovou absorpci.  

Jak již bylo řečeno, při práci budeme využívat velice intenzivní pulzní laser, 

jehož svazky mají gaussovský tvar. Krátkou zmínku o gaussovských svazcích 

najdeme rovněž v této práci. Analytický výraz pro tvar svazku pak pro nás bude hrát 

klíčovou roli při dalším odvozování vztahů potřebných ke studiu vícefotonové 

absorpce. Navíc abychom získali konkrétní číselné hodnoty absorpčních koeficientů 
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vyšších řádů, bude potřeba parametry použitého svazku také měřit. K tomu bude 

využita metoda skenovací hrany. 

Způsob, jakým budeme vícefotonovou absorpci ve vzorku měřit, je poměrně 

jednoduchý. Jedná se o metodu z-scan, která se používá právě pro měření 

vícefotonové absorpce, popřípadě její druhá varianta s přidanou kruhovou aperturou, 

jež umožňuje měřit také nelineární index lomu díky autofokusaci svazku v materiálu.  

Náš hlavní cíl, co se teoretické části práce týče, bude najít výsledný vztah pro 

transmitanci laserového svazku pro dvoufotonovou (případně třífotonovou) absorpci. 

V další části práce pak budeme tuto transmitanci experimentálně měřit v laserové 

laboratoři. Z naměřených hodnot pak budeme moci určit absorpční koeficienty 

vyšších řádů, které jsou charakteristické pro daný materiál, a můžeme je dále 

porovnat s hodnotami v již dříve publikovaných článcích.  

Vícefotonovou absorpci budeme měřit v diamantu. Na diamant se donedávna 

dívalo převážně jako na klenot nebo tvrdý materiál vhodný k řezání a broušení. 

Tento nerost má však i zcela jiný potenciál. Nejsou to jen jeho vynikající mechanické 

a tepelné vlastnosti, které u něj zvyšují zájem dnešních vědců. Nedávno se na 

diamant začalo nahlížet jako na polovodič s extrémními vlastnostmi vhodnými pro 

optoelektronické součástky. Diamantové tranzistory by tak mohly (na rozdíl od 

křemíkových) pracovat na mnohem větších frekvencích, aniž by se diamant ničil 

nebo přehříval.  

 Přírodní diamanty jsou však příliš vzácné na to, aby se z nich vyráběly 

součástky do elektroniky. K tomu (a mnohem lépe) poslouží uměle vyrobené 

diamanty. Zmínka o výrobě syntetických diamantů a jejich vlastnostech je rovněž 

součástí této práce. Dále se také zaměříme na absorpci v monokrystalickém diamantu 

nebo nanodiamantech. 

 Závěrem také budeme v krátkosti studovat luminiscenci v diamantu s N-V 

centry buzenou dvoufotonovou absorpcí excitačního laserového svazku.  
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1. Vícefotonová absorpce v jazyce kvantové teorie 
 

1.1. Lineární vs. dvoufotonová absorpce v prostředí 
[2]

 

 

Nejprve je potřeba uvést, jak dvou a vícefotonová absorpce vzniká. Uvažujme 

nejprve jednofotonovou, tedy lineární absorpci. Světlo šířící se určitým prostředím 

může předat svou energii látce, nejčastěji elektronům, které se excitují ze základního 

stavu na vyšší stav. Pokud fotony nemají dostatečnou energii na to, aby excitovaly 

elektrony v látce, pak k absorpci nedojde.  

Pro ilustraci uvažujme například námi použitý diamant, který má šířku 

nepřímého zakázaného pásu přibližně 5,5 𝑒𝑉. Fotony o této energii jsou s velkou 

pravděpodobností absorbovány a diamant se pro ně jeví jako neprůsvitný. Na druhou 

stranu fotony o poloviční energii jí nemají dostatek na to, aby excitovaly elektrony 

v diamantové struktuře, a tak látkou většinou projdou – diamant se pro ně jeví jako 

průsvitná látka.  

Pro malé intenzity světla je tato teorie správná a projevuje se prakticky pouze 

lineární absorpce. Ovšem pro velké intenzity světla, jaké jsou například schopny 

generovat pulzní lasery, již s touto teorií nevystačíme. Při těchto velkých intenzitách 

se v látce pohybuje velké množství fotonů a zvyšuje se pravděpodobnost, že se dva 

fotony potkají ve stejném okamžiku na stejném místě. Málo energetické fotony tak 

mohou současně předat svou energii elektronu v látce (dohromady již mají 

dostatečnou energii na excitaci elektronu) a dojde tak ke dvoufotonové absorpci 

fotonů v látce.  

Obr. 1: Ilustrační diagramy jedno- a vícefotonové absorpce. Získáno z [2]. 
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1.2. Časová Schrödingerova rovnice a tvar jejího řešení 
[2]

 

 

Popišme nyní lineární a vícefotonovou absorpci pomocí kvantové teorie 

v semiklasickém přiblížení. Začneme s řešením časové Schrödingerovy rovnice 

    𝑖ħ
𝜕𝜓 (𝒓,𝑡)

𝜕𝑡
= Ĥ𝜓 𝒓, 𝑡 ,        (1) 

kde 𝜓(𝒓, 𝑡) je vlnová funkce, ħ je redukovaná Planckova konstanta a  Ĥ je celkový 

Hamiltonův operátor.  

Jako Hamiltonův operátor zde musíme uvažovat nejenom hamiltonián volného 

atomu Ĥ𝐴𝑇 , ale rovněž hamiltonián použitého optického pole Ĥ𝑂𝑃 . Dále 

předpokládejme, že Schrödingerovu rovnici s hamiltoniánem volného atomu Ĥ𝐴𝑇 

umíme řešit. Snadno nahlédneme, že vlnová funkce ve tvaru  

    𝜓𝑛 𝒓, 𝑡 = 𝑢𝑛 𝒓 𝑒−𝑖𝜔𝑛 𝑡  ,       (2) 

kde 𝜔𝑛 = 𝐸𝑛 ħ , řeší časovou Schrödingerovu rovnici 

    𝑖ħ
𝜕𝜓 (𝒓,𝑡)

𝜕𝑡
= Ĥ𝐴𝑇𝜓 𝒓, 𝑡  ,       (3) 

právě tehdy, když je splněna podmínka 

    Ĥ𝐴𝑇𝑢𝑛 𝒓 = 𝐸𝑛𝑢𝑛 𝒓  .       (4) 

 Věnujme se nyní části Hamiltonovy funkce, kterou tvoří optické pole. Budeme 

pro jednoduchost uvažovat monochromatické rovinné vlny ve tvaru  

              Ẽ 𝑡 = 𝐸𝑒−𝑖𝜔𝑡 + 𝐸∗𝑒+𝑖𝜔𝑡  .        (5) 

Hamiltonův operátor optického pole bude mít tvar 

     Ĥ𝑂𝑃 = −𝜇 Ẽ 𝑡  ,          (6) 

kde  𝜇 = −𝑒𝑟  je interakční energie optického pole v dipólové aproximaci. Rovnici 

(1) tedy můžeme přepsat do tvaru  

    𝑖ħ
𝜕𝜓 (𝒓,𝑡)

𝜕𝑡
=  Ĥ𝐴𝑇 + Ĥ𝑂𝑃 𝜓 𝒓, 𝑡  .       (7) 

Řešením této rovnice jsou stavy 𝜓 𝒓, 𝑡  jejichž tvar budeme uvažovat jako lineární 

kombinaci stavů 𝜓𝑛 𝒓, 𝑡 , o kterých předpokládáme, že tvoří úplný systém, tedy 

     𝜓 𝒓, 𝑡 =  𝑎𝑙 𝑡 𝑢𝑙 𝒓 𝑒−𝑖𝜔 𝑙𝑡
𝑙  .       (8) 

Dosazením 𝜓 𝒓, 𝑡  do rovnice (7) získáváme  

𝑖ħ 
𝑑𝑎 𝑙

𝑑𝑡
𝑢𝑙 𝒓 𝑒−𝑖𝜔 𝑙𝑡

𝑙 + 𝑖ħ  −𝑖𝜔𝑙 𝑎𝑙 𝑡 𝑢𝑙 𝒓 𝑒−𝑖𝜔 𝑙𝑡
𝑙 =  𝑎𝑙 𝑡 𝐸𝑙𝑢𝑙 𝒓 𝑒−𝑖𝜔 𝑙𝑡

𝑙 +

                                                             𝑎𝑙 𝑡 Ĥ𝑂𝑃𝑢𝑙 𝒓 𝑒−𝑖𝜔 𝑙𝑡
𝑙         (9) 

Dále víme, že energie  𝐸𝑙 = ħ𝜔𝑙 , proto se druhá a třetí suma v rovnici (9) zcela 

odečtou a my získáváme jednodušší tvar  
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   𝑖ħ  
𝑑𝑎 𝑙

𝑑𝑡
𝑢𝑙 𝒓 𝑒−𝑖𝜔 𝑙𝑡

𝑙 =  𝑎𝑙 𝑡 Ĥ𝑂𝑃𝑢𝑙 𝒓 𝑒−𝑖𝜔 𝑙𝑡
𝑙  .     (10) 

Rovnici (10) vynásobme zleva členem 𝑢𝑚
∗  𝒓  a integrujme ji přes celý prostor. Díky 

relacím ortonormality 

             𝑢𝑚
∗  𝑟 𝑢𝑙 𝑟 𝑑3𝑟 = 𝛿𝑚𝑙  ,     (11) 

dostáváme maticovou formu Schrödingerovy rovnice 

      𝑖ħ
𝑑𝑎𝑚

𝑑𝑡
=  𝑎𝑙 𝑡 𝑙 𝐻𝑂𝑃𝑚𝑙

𝑒−𝑖𝜔 𝑙𝑚 𝑡  ,     (12) 

kde 

     𝜔𝑙𝑚 = 𝜔𝑙 − 𝜔𝑚       (13) 

a maticové elementy hamiltoniánu Ĥ𝑂𝑃  mají tvar  

    𝐻𝑂𝑃𝑚𝑙
=  𝑢𝑚

∗  𝒓 Ĥ𝑂𝑃𝑢𝑙 𝒓 𝑑3𝑟 .     (14) 

 Poslední odvozený vztah (12) má již poměrně jednoduchý tvar, přesto tuto 

rovnici nedokážeme vyřešit přesně. Proto je třeba aplikovat, v kvantové teorii často 

používanou, poruchovou metodu. Rozvineme amplitudu pravděpodobnosti 𝑎𝑚  𝑡  

v mocninách λ následovně: 

 𝑎𝑚 𝑡 = 𝑎𝑚
 0  𝑡 + 𝜆𝑎𝑚

 1  𝑡 + 𝜆2𝑎𝑚
 2  𝑡 + ⋯ ,    (15) 

kde λ bude parametr, který může nabývat reálných hodnot od 0 do 1. Dále také 

nahradíme maticový element  𝐻𝑂𝑃𝑚𝑙
 za 𝜆𝐻𝑂𝑃𝑚𝑙

 a porovnáme členy se stejnými 

mocninami 𝜆. Z rovnice (12) pak získáváme sadu rovnic pro 𝑁 = 1,2,3, … : 

     
𝑑𝑎𝑚

(𝑁)

𝑑𝑡
=

1

𝑖ħ
 𝑎𝑙

(𝑁−1) 𝑡 𝑙 𝐻𝑂𝑃𝑚𝑙
𝑒−𝑖𝜔 𝑙𝑚 𝑡  ,     (16) 

kde 𝑁 má význam řádu poruchy. Nultá aproximace, tedy 𝑁 = 1, znamená, že 

budeme brát v úvahu pouze lineární absorpci, která je úměrná 𝐼𝑚 𝜒 1 (𝜔) . Na 

dvoufotonovou absorpci zde nahlížíme jako na “poruchu” k lineární absorpci. Její 

signál je také řádově slabší, je úměrný 𝐼𝑚 𝜒 3 (𝜔 = 𝜔 + 𝜔 − 𝜔) . Pokud bychom 

chtěli vzít v úvahu vícefotonovou absorpci, je třeba brát ohledy na vyšší řády 

v rovnici (16). Rozeberme však nejprve první přiblížení a studujme lineární absorpci.  

 

1.3. Lineární absorpce a Fermiho zlaté pravidlo 
[2,4]

 

 

 Nyní si musíme uvědomit, co je základní stav atomu a co jsou vyšší excitované 

stavy. Označme amplitudu pravděpodobnosti základního stavu jako 𝑎𝑔
(0) 𝑡  a vyšší 
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excitované jako 𝑎𝑙
(0) 𝑡  pro 𝑙 ≠ 𝑔. Uvažujme, že když nebude přítomné optické pole, 

pak se atomy musejí nacházet v základním stavu, tedy pro ∀𝑡 platí 

 𝑎𝑔
(0) 𝑡 = 1 ; 𝑎𝑙

(0) 𝑡 = 0 𝑝𝑟𝑜  𝑙 ≠ 𝑔 .    (17) 

Vyjádřeme maticový element 𝐻𝑂𝑃𝑚𝑙
 následovně: 

       𝐻𝑂𝑃𝑚𝑙
= −𝜇𝑚𝑔  𝐸𝑒−𝑖𝜔𝑡 + 𝐸∗𝑒+𝑖𝜔𝑡  ,    (18) 

pro první excitovaný stav (označme jej indexem 𝑚) pak musí platit rovnice  

     
𝑑𝑎𝑚

(1)

𝑑𝑡
=

1

𝑖ħ
𝜇𝑚𝑔  𝐸𝑒𝑖 𝜔𝑚𝑔−𝜔 𝑡 + 𝐸∗𝑒𝑖 𝜔𝑚𝑔+𝜔 𝑡  .    (19) 

Integrací podle času dostaneme vztah 

𝑎𝑚
 1 

(𝑡) =
1

𝑖ħ
𝜇𝑚𝑔   𝐸𝑒−𝑖 𝜔𝑚𝑔−𝜔 𝑡 + 𝐸∗𝑒+𝑖 𝜔𝑚𝑔+𝜔 𝑡 𝑑𝑡′ =

𝑡

0

 

       
𝜇𝑚𝑔 𝐸

ħ 𝜔𝑚𝑔−𝜔 
 𝑒𝑖 𝜔𝑚𝑔−𝜔 𝑡 − 1 +

𝜇𝑚𝑔 𝐸∗

ħ 𝜔𝑚𝑔+𝜔 
 𝑒𝑖 𝜔𝑚𝑔+𝜔 𝑡 − 1  .    (20) 

První člen v rovnici (20) má význam námi analyzované jednofotonové absorpce. 

Druhý člen, vyznačující se opačným znaménkem u 𝜔, značí proces stimulované 

emise, jelikož je díky opačnému znaménku stav 𝑔 (námi zvolený jako základní) 

energeticky výše než stav 𝑚. Jak si můžeme všimnout, výrazy pro jednofotonovou 

absorpci a stimulovanou emisi jsou (až na zmíněné opačné znaménko) totožné. 

Naším zájmem je však studovat pouze absorpci, nikoliv emisi, proto druhý člen 

v rovnici (20) můžeme vynechat a věnovat se pouze prvnímu výrazu. 

 Nyní přejdeme od amplitudy pravděpodobnosti 𝑎𝑚
 1  𝑡  k samotné 

pravděpodobnosti, která je jejím kvadrátem, tedy  

   𝑝𝑚
 1  𝑡 =  𝑎𝑚

 1  𝑡  
2

=
 𝜇𝑚𝑔 𝐸 

2

ħ
2  

𝑒𝑖 𝜔𝑚𝑔−𝜔 𝑡−1

𝜔𝑚𝑔−𝜔
 

2

=
 𝜇𝑚𝑔 𝐸 

2

ħ
2

4𝑠𝑖𝑛 2  𝜔𝑚𝑔−𝜔 𝑡 2  

 𝜔𝑚𝑔−𝜔 
2  ,    (21) 

Označme  

    𝑓 𝑡 =
4𝑠𝑖𝑛 2  𝜔𝑚𝑔−𝜔 𝑡 2  

 𝜔𝑚𝑔−𝜔 
2 = 𝑡2𝑠𝑖𝑛𝑐2𝑥 ,    (22) 

kde 𝑥 =  𝜔𝑚𝑔 − 𝜔 𝑡 2 . Funkce 𝑓(𝑡) má globální maximum v bodě 𝑥 = 0. Její 

vedlejší lokální maxima jsou již mnohem menší. Hodnota globálního maxima je 

navíc rovna 𝑡2, takže pro velká 𝑡 se pík funkce nejenom zužuje, ale i roste. Dokonce 

platí, že  

         lim𝑡→∞ 𝑓 𝑡 = 2𝜋𝑡𝛿 𝜔𝑚𝑔 − 𝜔  ,     (23) 

kde 𝛿 je Diracova delta funkce. Výslednou pravděpodobnost, že se atom nachází 

v excitovaném stavu 𝑚, můžeme tedy pro velké časy 𝑡 psát jako  
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       𝑝𝑚
 1  𝑡 =

 𝜇𝑚𝑔 𝐸 
2
𝑡

ħ
2 2𝜋𝛿 𝜔𝑚𝑔 − 𝜔  .     (24) 

 Abychom byli naprosto korektní, je třeba s tímto vztahem provést ještě jednu 

drobnou úpravu – nahradíme abstraktní a nefyzikální Diracovu delta funkci. Namísto 

konkrétního stavu 𝑚 zavedeme hustotu stavů 𝜌𝑓(𝜔𝑚𝑔 ), jelikož frekvence přechodu 

𝜔𝑚𝑔 = 𝜔𝑚 − 𝜔𝑔  není přesně definována. Je třeba ji nahradit spojitým rozdělením. 

Definujme hustotu stavů jako Lorentzovu funkci (odpovídající Cauchymu rozdělení) 

 𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔  =
1

𝜋

𝛤 2 

 𝜔 𝑚𝑔 −𝜔𝑚𝑔  
2

+ 𝛤 2  2
 ,     (25) 

kde  𝜔 𝑚𝑔  je střední frekvence přechodu a 𝛤 je pološířka daného rozdělení (FWHM). 

 Výraz 𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔  𝑑𝜔𝑚𝑔  má význam pravděpodobnosti, že frekvence přechodu 

mezi stavy 𝑔 a 𝑚 leží v intervalu od 𝜔𝑚𝑔  do 𝜔𝑚𝑔 + 𝑑𝜔𝑚𝑔 . Dále pro hustotu stavů 

𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔   musí platit podmínka normalizace, tedy 

      𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔  𝑑𝜔𝑚𝑔
∞

0
= 1 .     (26) 

 Nyní se vraťme k rovnici (24), ve které tedy budeme uvažovat spojité rozdělení 

stavů 𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔  . Výsledná pravděpodobnost musí být vystředována přes všechny 

hodnoty 𝜔𝑚𝑔 , proto 

   𝑝𝑚
 1  𝑡 =

 𝜇𝑚𝑔 𝐸 
2
𝑡

ħ
2  𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔  2𝜋𝛿 𝜔𝑚𝑔 − 𝜔 𝑑𝜔𝑚𝑔

∞

0
 .   (27) 

Z vlastností Diracovy funkce dostáváme 

    𝑝𝑚
 1  𝑡 =

2𝜋 𝜇𝑚𝑔 𝐸 
2
𝑡

ħ
2 𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔 = 𝜔  ,     (28) 

přičemž výrazem 𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔 = 𝜔  máme na mysli hodnotu hustoty stavů 𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔   

vyčíslenou na frekvenci 𝜔, což je úhlová frekvence použitého laserového světla.  

 Spíše než pravděpodobnost přechodu ze základního stavu 𝑔 do vyššího 

excitovaného stavu 𝑚 danou rovnicí (28) se udává tzv. rychlost přechodu pro 

lineární absorpci 

           𝑅𝑚𝑔
(1)

=
𝑝𝑚

 1 
 𝑡 

𝑡
=

2𝜋 𝜇𝑚𝑔 𝐸 
2

ħ
2 𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔 = 𝜔 = 𝜍𝑚𝑔

 1  𝜔 𝐼 ,    (29) 

kde 

            𝐼 = 2𝑛휀0𝑐 𝐸 2       (30) 

je intenzita použitého laserového světla a  

    𝜍𝑚𝑔
 1  𝜔 =

𝜋

𝑛휀0𝑐

 𝜇𝑚𝑔  
2

ħ
2 𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔 = 𝜔  .    (31) 

Tato rovnice je označována jako Fermiho zlaté pravidlo pro lineární absorpci. 
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1.4. Dvou- a vícefotonová absorpce 
[2]

 

 

 Způsob, jakým budeme postupovat při řešení dvoufotonové absorpce, již byl 

naznačen výše. Důkladně jsme vyřešili Schrödingerovu rovnici s hamiltoniánem 

volného atomu a optického pole. S pomocí poruchové metody jsme dospěli až 

k rovnici (16), ze které jsme již odvodili Fermiho zlaté pravidlo pro jednofotonovou 

absorpci. Nyní opět vyjdeme z této rovnice, ovšem vezmeme v úvahu její další člen. 

Budeme tedy řešit rovnici (16) pro 𝑁 = 1 a 𝑁 = 2. Naším cílem pak bude najít 

amplitudu pravděpodobnosti 𝑎𝑛
 2 

(𝑡), jejíž kvadrát vyjadřuje pravděpodobnost, že se 

atom nachází ve stavu 𝑛. V předchozí podkapitole jsme již vyřešili, jak vypadá 

amplituda pravděpodobnosti 𝑎𝑚
 1 

(𝑡) pro lineární absorpci, tedy pro 𝑁 = 1. To také 

brzy využijeme. 

 Z rovnice (20) vynecháme druhý člen, který má význam stimulované emise, 

nikoliv absorpce. Získáváme tedy 

 𝑎𝑚
 1  𝑡 =

𝜇𝑚𝑔 𝐸

ħ 𝜔𝑚𝑔−𝜔 
 𝑒𝑖 𝜔𝑚𝑔−𝜔 𝑡 − 1 .     (32) 

Stejně tak vynecháme druhý člen v maticovém elementu z rovnice (18), ve kterém se 

nachází záporná frekvence 𝜔. Jedná se vlastně o naprosto stejnou situaci, kdy si 

musíme uvědomit, jaký ze stavů 𝑚 a 𝑛 je výše excitovaný. Tedy máme 

              𝐻𝑂𝑃𝑛𝑚
= −𝜇𝑛𝑚 𝐸𝑒−𝑖𝜔𝑡 .       (33) 

Následující obrázek znázorňuje námi zvolenou hierarchii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Hierarchie stavů g, m a n. Získáno z [2]. 

 Řešme tedy rovnici (16) pro 𝑁 = 1 a 𝑁 = 2: 

   
𝑑

𝑑𝑡
𝑎𝑛

 2  𝑡 =
1

𝑖ħ
 𝑎𝑚

 1  𝑡 𝑚 𝐻𝑂𝑃𝑛𝑚
𝑒−𝑖𝜔𝑚𝑛 𝑡  .    (34) 
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Po dosazení za 𝑎𝑚
 1 

 𝑡  a 𝐻𝑂𝑃𝑛𝑚
 získáváme rovnici 

       
𝑑

𝑑𝑡
𝑎𝑛

 2  𝑡 = −
1

𝑖ħ
 

𝜇𝑛𝑚 𝜇𝑚𝑔 𝐸2

ħ 𝜔𝑚𝑔 −𝜔 𝑚  𝑒𝑖 𝜔𝑛𝑔 −2𝜔 𝑡 − 𝑒𝑖 𝜔𝑛𝑚 −𝜔 𝑡  ,     (35) 

ve které opět vynecháme druhý člen v hranaté závorce, který nijak nepřispívá 

k dvoufotonové absorpci. Rovnici (35) již nyní můžeme jednoduše integrovat podle 

času: 

       𝑎𝑛
 2  𝑡 = −  𝑑𝑡′  

𝜇𝑛𝑚 𝜇𝑚𝑔 𝐸2

ħ 𝜔𝑚𝑔 −𝜔 𝑚 𝑒𝑖 𝜔𝑛𝑔 −2𝜔 𝑡 ′
 

𝑡

0
= 

            
𝜇𝑛𝑚 𝜇𝑚𝑔 𝐸2

ħ2 𝜔𝑚𝑔 −𝜔 𝑚  
𝑒 𝑖 𝜔𝑛𝑔 −2𝜔 𝑡−1

𝜔𝑛𝑔 −2𝜔
  .     (36) 

Odtud jednoduše určíme pravděpodobnost, že se atom nachází ve stavu 𝑛 jako 

                𝑝𝑛
 2  𝑡 =  𝑎𝑛

 2  𝑡  
2

=   
𝜇𝑛𝑚 𝜇𝑚𝑔 𝐸2

ħ2 𝜔𝑚𝑔 −𝜔 𝑚  
2

 
𝑒 𝑖 𝜔𝑛𝑔 −2𝜔 𝑡−1

𝜔𝑛𝑔 −2𝜔
 

2

.   (37) 

Naprosto analogicky jako u lineární absorpce bychom analyzovali poslední 

zlomek v rovnici (37). Pro velké časy 𝑡 s použitím limitního vztahu (23) dostáváme 

pro pravděpodobnost 

                       𝑝𝑛
 2  𝑡 =   

𝜇𝑛𝑚 𝜇𝑚𝑔 𝐸2

ħ2 𝜔𝑚𝑔 −𝜔 𝑚  
2

2𝜋𝑡𝛿 𝜔𝑛𝑔 − 2𝜔 ,    (38) 

přičemž Diracovu delta funkci můžeme opět nahradit spojitou funkcí 𝜌𝑓  

představující hustotu stavů: 

                       𝑝𝑛
 2  𝑡 =   

𝜇𝑛𝑚 𝜇𝑚𝑔 𝐸2

ħ2 𝜔𝑚𝑔 −𝜔 𝑚  
2

2𝜋𝑡𝜌𝑓 𝜔𝑛𝑔 = 2𝜔  .    (39) 

 Na závěr opět definujme rychlost přechodu pro dvoufotonovou absorpci jako 

            𝑅𝑛𝑔
(2)

=
𝑝𝑛

 2 
 𝑡 

𝑡
= 𝜍𝑛𝑔

 2  𝜔 𝐼2 ,       (40) 

kde   

            𝐼 = 2𝑛휀0𝑐 𝐸 2       (41) 

je intenzita použitého světla a 

      𝜍𝑛𝑔
 2  𝜔 =

1

4𝑛2휀0
2𝑐2

  
𝜇𝑛𝑚 𝜇𝑚𝑔 𝐸2

ħ2 𝜔𝑚𝑔 −𝜔 𝑚  
2

2𝜋𝜌𝑓 𝜔𝑛𝑔 = 2𝜔  .    (42) 

 

Pro třífotonovou absorpci bychom postupovali zcela analogicky, opět bychom 

vycházeli z rovnice (16), brali bychom v úvahu navíc člen pro 𝑁 = 3 a zanedbali 

bychom veškeré nerezonující členy, které nepřispívají k třífotonové absorpci. 

Z výsledků několika prvních členů si již snadno domyslíme, jak budou vypadat 
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rychlosti přechodu pro zcela obecnou N-fotonovou absorpci. Je vhodné zde shrnout 

výsledky pro lineární a dvoufotonovou absorpci a pro ilustraci uvést i další vztahy: 

𝑅𝑚𝑔
(1)

=  
𝜇𝑚𝑔 𝐸

ħ
 

2

2𝜋𝜌𝑓 𝜔𝑚𝑔 = 𝜔 = 𝜍𝑚𝑔
 1  𝜔 𝐼 ,    (43) 

           𝑅𝑛𝑔
(2)

=   
𝜇𝑛𝑚 𝜇𝑚𝑔 𝐸2

ħ2 𝜔𝑚𝑔 −𝜔 𝑚  
2

2𝜋𝜌𝑓 𝜔𝑛𝑔 = 2𝜔 = 𝜍𝑛𝑔
 2  𝜔 𝐼2 ,      (44) 

 𝑅𝑜𝑔
(3)

=   
𝜇𝑜𝑛 𝜇𝑛𝑚 𝜇𝑚𝑔 𝐸3

ħ3 𝜔𝑛𝑔 −2𝜔  𝜔𝑚𝑔 −𝜔 𝑚𝑛  
2

2𝜋𝜌𝑓 𝜔𝑜𝑔 = 3𝜔 = 𝜍𝑜𝑔
 3  𝜔 𝐼3 ,   (45) 

 𝑅𝑝𝑔
(4)

=   
𝜇𝑝𝑜 𝜇𝑜𝑛 𝜇𝑛𝑚 𝜇𝑚𝑔 𝐸4

ħ4 𝜔𝑜𝑔 −3𝜔  𝜔𝑛𝑔 −2𝜔  𝜔𝑚𝑔 −𝜔 𝑚𝑛𝑜  
2

2𝜋𝜌𝑓 𝜔𝑝𝑔 = 4𝜔 = 𝜍𝑝𝑔
 4  𝜔 𝐼4 .   (46) 

 

1.5. Význam nelineární optické susceptibility 
[5]

 

 

Je také vhodné zde uvést, jak souvisí koeficient dvoufotonové absorpce a 

nelineární index lomu s nelineární susceptibilitou třetího řádu, která je obecně 

komplexní veličinou: 

 𝜒(3) = 𝜒ℜ
(3)

+ 𝑖𝜒ℑ
(3)

.       (61) 

Reálná část susceptibility třetího řádu 𝜒ℜ
(3)

 představuje změnu indexu lomu, platí 

        𝜒ℜ
(3)

= 2𝑛0
2휀0𝑐휁 ,      (62) 

kde 𝑛0 je původní lineární index lomu materiálu a koeficient 휁 je definován jako 

          𝑛 𝐼 = 𝑛0 + 휁𝐼 ,       (63) 

kde 𝐼 představuje intenzitu světla.  

Imaginární část nelineární susceptibility třetího řádu 𝜒ℑ
(3)

 způsobuje nelineární 

absorpci, kde 

         𝜒ℑ
(3)

=
𝑛0

2휀0𝑐2

𝜔
𝛽 ,      (64) 

kde 𝜔 je kruhová frekvence použitého laserového světla a 𝛽 je koeficient 

dvoufotonové absorpce. 
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2. Gaussovské svazky 
 

2.1. Parametry gaussovského svazku 
[6,7]

 

 

Gaussovské svazky představují speciální řešení vlnové rovnice. Jejich normály 

vlnoploch svírají se směrem šíření velmi malý úhel, proto je nazýváme paraxiálními 

vlnami. Jedná se tak prakticky o rovinné vlny, které jsou modulovány pomalu měnící 

se obálkou. Blízko osy svazku jsou vlnoplochy skutečně přibližně rovinné. 

V ideálním případě tvoří výstup z laseru právě gaussovské svazky.  

Uveďme vztah pro komplexní amplitudu gaussovského svazku a diskutujme 

jeho parametry. Komplexní amplituda má tvar 

     𝑈 𝑟, 𝑧 = 𝐴0
𝑤0

𝑤 𝑧 
𝑒𝑥𝑝  −

𝑟2

𝑤2 𝑧 
 𝑒𝑥𝑝  −𝑖𝑘𝑧 − 𝑖𝑘

𝑟2

2𝑅 𝑧 
+ 𝑖𝜎 𝑧  ,   (47) 

kde  𝐴0 je parametr určený okrajovými podmínkami vlnové rovnice, 𝑘 je velikost 

vlnového vektoru, 

     𝑤 𝑧 = 𝑤0  1 +  
𝑧

𝑧0
 

2

 
1/2

     (48) 

je poloměr svazku, 𝑧0 je tzv. Rayleigho vzdálenost, 𝑤0 představuje gaussovskou 

pološířku v ohnisku svazku, pro kterou platí 

           𝑤0 =  
𝜆𝑧0

𝜋
 

1/2

 ,      (49) 

přičemž 𝜆 je vlnová délka světla.  

 

Obr. 3: Gaussovský svazek: 𝑏 - konfokální parametr, 

 𝛩 – celková úhlová divergence. Získáno z [8]. 
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Dále pak poloměr křivosti vlnoplochy je 

     𝑅 𝑧 = 𝑧  1 +  
𝑧

𝑧0
 

2

       (50) 

a 𝜎 𝑧  je Gouyova fáze  

   𝜎 𝑧 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑧

𝑧0
 .      (51) 

 

 Dále nás bude zajímat rozložení intenzity gaussovského svazku. Ta je dána 

kvadrátem komplexní amplitudy, tedy 

       𝐼 𝑟, 𝑧 =  𝑈 𝑟, 𝑧  2 = 𝐼0  
𝑤0

𝑤 𝑧 
 

2

𝑒𝑥𝑝  −
2𝑟2

𝑤2 𝑧 
  .    (52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Intenzitní rozdělení gaussovského svazku 

 

 Při našem měření předpokládáme, že svazky jsou gaussovské. Pokud by se 

původní svazek od gaussovského podstatně lišil, že možné provést optickou filtraci. 

Ta spočívá v omezení svazku v ohnisku čočky kruhovou aperturou. Dále ovšem 

předpokládejme, že již máme gaussovský profil svazku (získaný buď optickou 

filtrací, nebo je již přímo výstupem laserového systému).  

 

2.2. Průchod gaussovského svazku tenkou čočkou 
[6,9]

 

 

Při měření dvoufotonové absorpce metodou z-scan popsanou dále je třeba 

laserový svazek fokusovat pomocí čočky. Je tedy vhodné uvést, co se děje 

s gaussovským svazkem po průchodu tenkou čočkou.  

 Podstatné je, že po průchodu čočkou zůstává gaussovský svazek gaussovským. 

Změní se pouze jeho parametry. Označíme-li příčné zvětšení čočky jako 
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    𝑀 =
𝑓

 𝑧0
2+(𝑧−𝑓)2 

1/2 ,      (53) 

kde 𝑓 je ohnisková vzdálenost čočky a 𝑧 představuje vzdálenost středu gaussovského 

svazku od čočky, pak platí transformační vztahy 

           𝑤0
′ = 𝑀𝑤0 ,      (54) 

             𝑧′ − 𝑓 = 𝑀2 𝑧 − 𝑓  ,      (55) 

 2𝑧0
′ = 𝑀2 2𝑧0

         (56) 

a 

      𝛩′ = 𝛩 𝑀  .      (57) 

 

2.3. Metoda skenovací hrany 
[10]

 

 

 Parametry laserového svazku můžeme určit metodou skenovací hrany. Tato 

velmi snadná metoda spočívá v mikrometrickém posuvu ostrého rovného předmětu 

z jedné strany svazku v příčném směru (např. osa x), přičemž detekujeme celkovou 

intenzitu laserového gaussovského svazku za skenovací hranou. Průběh intenzity na 

poloze hrany 𝑥 můžeme vyjádřit následovně    

    
𝐼 𝑥 

𝐼0
=   𝑒𝑥𝑝  −2

𝑥 ′ 2
+𝑦 ′ 2

𝑤2 𝑧 
 𝑑𝑥′𝑑𝑦′𝑥

−∞

∞

−∞
.    (58) 

Integrováním dostáváme  

            
𝐼 𝑥 

𝐼0
=

𝜋𝑤2 𝑧 

4
 1 + 𝑒𝑟𝑓  

 2𝑥

𝑤(𝑧)
   ,     (59) 

kde  𝑒𝑟𝑓 je tzv. chybová funkce (error function) definovaná jako 

       𝑒𝑟𝑓 𝜉 =
2

 𝜋
 𝑒𝑥𝑝 −𝑡2 

𝜉

0
𝑑𝑡 .     (60) 
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3. Metoda z-scan 
[7,11]

 
 

 Z-scan je velice jednoduchá metoda. Její dvě možné varianty nám umožňují 

měřit koeficient nelineární absorpce, popřípadě nelineární index lomu. První z nich je 

tzv. open aperture používaná pro měření absorpčních koeficientů. Gaussovský 

svazek je fokusován čočkou. Měřený vzorek je lineárně posouván ve směru šíření 

laserového svazku. V místě ohniska je největší intenzita světla, bude zde tedy 

docházet k nejsilnější dvoufotonové absorpci, o které víme, že je intenzitně závislá. 

Na obě strany od ohniska ve směru svazku se provádí skenování. Na výstupu je 

umístěna sběrná čočka, která rozbíhavý svazek opět fokusuje do detektoru, který 

měří zářivou energii pulzů.  

 Druhá varianta z-scanu, tzv. closed aperture, má před sběrnou čočkou ještě 

kruhovou clonku. Díky ní je možné opět na základě měření zářivé energie na výstupu 

určit změnu šířky svazku vlivem autofokusace, která je způsobena právě nelineárním 

indexem lomu. My však v rámci této práce budeme pracovat pouze s variantou bez 

clonky, tzv. open aperture.  

  

 

 

 

 

Obr. 4: Schéma metody z-scan – open aperture. Získáno z [12]. 
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4. Transmitance pro vícefotonovou absorpci 
 

4.1. Lambert-Beerův zákon pro lineární absorpci 
[5,7]

 

 

 Odvoďme nyní vztah pro intenzitu světla měřenou po průchodu vzorkem. 

Nejprve budeme uvažovat pouze lineární absorpci, měli bychom dostat známý 

Lambert-Beerův zákon. Mějme vzorek, označme jeho tloušťku písmenem 𝐿. Nechť 

se světlo šíří podél osy 𝑧 vzorkem, kdy počátek osy klademe na místo vstupu světla 

do vzorku. Při průchodu světla o intenzitě 𝐼 plátkem vzorku infinitezimální tloušťky 

𝑑𝑧 se intenzita sníží o 𝑑𝐼. Platí tedy rovnice 

 𝑑𝐼 𝑧 = −𝛼𝐼 𝑧 𝑑𝑧 ,      (65) 

kde  𝛼 představuje koeficient lineární absorpce. Tuto rovnici můžeme přepsat do 

matematicky příznivější podoby ve tvaru diferenciální rovnice pro neznámou 𝐼 𝑧 : 

    
𝑑𝐼 𝑧 

𝑑𝑧  
= −𝛼𝐼 𝑧 .      (66) 

Separací proměnných a následným integrováním  

     
𝑑𝐼 𝑧 

𝐼 𝑧  
= −  𝛼𝑑𝑧      (67) 

získáme 

            𝑙𝑛 𝐼(𝑧) = −𝛼𝑧 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.     (68) 

Označíme-li vstupní intenzitu světla do vzorku jako 𝐼0, pak úpravou rovnice (68) a 

uvážením počáteční podmínky 𝐼 0 = 𝐼0 dostáváme již Lambert-Beerův zákon ve 

známé podobě 

     𝐼 𝑧 = 𝐼0𝑒𝑥𝑝 −𝛼𝑧  ,      (69) 

který, jak je z rovnice (69) patrné, vyjadřuje exponenciální pokles intenzity světla při 

průchodu vzorkem. 

 

4.2. Transmitance pro dvoufotonovou absorpci 
[5,7]

 

 

 Nyní budeme vyšetřovat případ, kdy nezanedbáme vícefotonovou absorpci. 

Rovnici (66) můžeme zobecnit takto: 

              
𝑑𝐼 𝑧 

𝑑𝑧  
= −𝛼𝐼 𝑧 − 𝛽𝐼2 𝑧 − 𝛾𝐼3 𝑧 − ⋯ ,    (70) 
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kde 𝛼, 𝛽, 𝛾 jsou popořadě koeficienty jednofotonové (lineární), dvoufotonové a 

třífotonové absorpce. Řešme rovnici (70) s uvážením pouze jedno- a dvoufotonové 

absorpce. Jedná se o speciální případ nelineární obyčejné diferenciální rovnice 

prvního řádu, o tzv. Bernoulliovu rovnici. Jejím řešením dostaneme výraz 

   𝐼 𝑧 = −
𝛼  𝑒𝑥𝑝  𝛼𝑐 

𝛽𝑒𝑥𝑝  𝛼𝑐 −𝑒𝑥𝑝  𝛼𝑧 
 ,      (71) 

kde 𝑐 je integrační konstanta. Zbavíme se jí opět ze znalosti počáteční podmínky, 

kdy na vstupu 𝑧 = 0 máme intenzitu 𝐼′0. Pro přehlednost zatím nezdůrazňuji její 

vnitřní proměnné. Po několika úpravách získáme vztah 

     𝐼 𝑧 =
𝐼0
′ 𝑒𝑥𝑝  −𝛼𝑧 

𝐼0
′ 𝛽

𝛼
−𝐼0

′ 𝛽

𝛼
𝑒𝑥𝑝 −𝛼𝑧 +1

 .      (72) 

Zjednodušme výraz tím, že exponenciálu ve jmenovateli rozvineme do Taylorova 

rozvoje, přičemž předpokládáme, že argument exponenciály je malý 

             𝑒𝑥𝑝 −𝛼𝑧 ≈ 1 − 𝛼𝑧      (73) 

a rovnice (72) pak nabývá tvaru 

    𝐼 𝑧 =
𝐼0
′ 𝑒𝑥𝑝  −𝛼𝑧 

1+𝐼0
′ 𝛽𝑧

 .      (74) 

 Rozeberme nyní, co v rovnici (74) znamená vstupní intenzita 𝐼0
′ . 

Předpokládáme, že laserový svazek je gaussovský. Pro intenzitu gaussovského 

svazku platí již dříve odvozená rovnice (52), navíc uvažujme pulzní laser, proto 

   𝐼0
′  𝑟, 𝑧, 𝑡 = 𝐼0  

𝑤0

𝑤 𝑧 
 

2

𝑒𝑥𝑝  −
2𝑟2

𝑤2 𝑧 
 𝑒𝑥𝑝  −

𝑡2

𝜏2  ,    (75) 

kde 𝜏 je délka pulzu.  

 Integrováním přes všechny možné hodnoty 𝑟 získáme celkový světelný výkon 

na výstupu za vzorkem: 

 𝑃 𝑧, 𝑡 = 𝑃𝑖𝑒𝑥𝑝 −𝛼𝑧 
𝑙𝑛  1+𝑞0 

𝑞0
 ,     (76) 

kde  

                 𝑃𝑖(𝑡) =
𝜋

2
𝐼0(𝑡)𝑤0

2      (77) 

je vstupní výkon, 𝐼0(𝑡) představuje vstupní intenzitu modulovanou v čase 𝑡 a  

    𝑞0 =
𝐼0(𝑡)𝛽𝐿𝑤0

2

𝑤2 𝑧 
 ,       (78) 

přičemž 𝐿 je celková tloušťka vzorku. Zde navíc uvažujeme případ, kdy zcela 

zanedbáme lineární absorpci, intenzita 𝐼0(𝑡) se tedy vlivem lineární absorpce při 

průchodu vzorkem nemění. 
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Předpokládáme, že změny nelineární optické susceptibility 𝜒(3) v čase kopírují 

změny intenzity laserového pulzu. Normovaná transmitance je definována výrazem 

     𝑇 𝑧 =
 𝑃 𝑧 ,𝑡 𝑑𝑡

∞
−∞

 𝑃𝑖(𝑡)𝑑𝑡
∞
−∞

 .      (79) 

Upravený výsledek pak můžeme psát jako 

   𝑇 𝑧 =  
1

 𝜋𝐼0𝛽𝐿

∞

−∞

𝑤2 𝑧 

𝑤0
2 𝑙𝑛  1 + 𝐼0𝛽𝐿

𝑤0
2

𝑤2 𝑧 
𝑒−𝛿2

 𝑑𝛿.   (80) 

 

4.3. Aproximace vztahu pro transmitanci 
[5,7,13,14,15]

 

 

 Integrál v rovnici (80) nemá analytické řešení. Pro naše potřeby můžeme vztah 

zjednodušit tak, že aproximujeme gaussovský časový pulz obdélníkovým. Integrace 

je pak triviální a chyba výsledku relativně malá. Za takovéhoto předpokladu má 

výsledná normovaná transmitance tvar 

    𝑇′ 𝑧 =
1

𝐼0𝛽𝐿

𝑤2 𝑧 

𝑤0
2 𝑙𝑛  1 + 𝐼0𝛽𝐿

𝑤0
2

𝑤2 𝑧 
  .    (81) 

 Lze provést ještě jednu hrubou aproximaci. V případě, že platí  

 𝐼0𝛽𝐿
𝑤0

2

𝑤2 𝑧 
∈ (−1;  1  ,      (82) 

můžeme provést Taylorův rozvoj přirozeného logaritmu, pro který v případě malé 

hodnoty 𝑥 platí 

           
𝑙𝑛  1+𝑥 

𝑥
≈ 1 −

𝑥

2
 .       (83) 

Pro gaussovský tvar svazku se pak výsledná transmitance dá napsat jako  

      𝑇 ′′ (𝑧) = 1 −
1

2 2

𝛽𝐼0𝐿

1+ 𝑧 𝑧0  2 .     (84) 

 

4.4. Dvoufotonová absorpce s nezanedbatelnou lineární absorpcí 
[5]

 

 

V této části se krátce zabývejme případem, kdy budeme zkoumat 

dvoufotonovou absorpci, avšak nebudeme moci zanedbat lineární absorpci, jak tomu 

bylo v předešlé podkapitole. Intenzita 𝐼0 již nebude konstantní při průchodu vzorkem 

délky 𝐿. Pro lineární absorpci ve vzorku platí dříve odvozený Lambert-Beerův 

zákon.  

 Můžeme si všimnout, že v rovnicích (80) a (81) se objevuje intenzita 𝐼0 a délka 

vzorku 𝐿 vždy v součinu. Nyní je však intenzita funkcí souřadnice 𝑧 a podél vzorku 
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se mění podle Lambert-Beerova zákona. Zaveďme efektivní délku vzorku 𝐿𝑒𝑓𝑓  

následujícím způsobem: 

            𝐼0𝐿𝑒𝑓𝑓 =  𝐼0𝑒−𝛼𝑧𝑑𝑧
𝐿

0
 .      (85) 

Odtud snadnou integrací získáme, že 

      𝐿𝑒𝑓𝑓 =
1−𝑒−𝛼𝐿

𝛼
 .      (86) 

Ze znalosti lineárního absorpčního koeficientu tak můžeme vypočítat tuto efektivní 

délku vzorku a vyhodnocovat dvoufotonovou absorpci s touto hodnotou. Rovnice 

(80) a (81) tak zůstávají formálně v platnosti, pouze místo skutečné délky vzorku 𝐿 

uvažujeme efektivní délku vzorku 𝐿𝑒𝑓𝑓 . 

 

4.5. Obecný výpočet transmitance u n-fotonové absorpce 
[14]

 

 

Při odvozování normované transmitance pro dvoufotonovou absorpci jsme 

volili komplikovanější postup, kdy jsme brali v úvahu i lineární absorpci. Když nyní 

budeme řešit vícefotonovou absorpci, budeme vždy uvažovat pouze ty členy 

v rovnici (70), které odpovídají danému řádu nelinearity. Obecně pro 𝑛-fotonovou  

absorpci řešíme rovnici 

    
𝑑𝐼(𝑧 ,𝑟 ,𝑡)

𝑑𝑧
= −𝛼𝑛𝐼𝑛 𝑧, 𝑟, 𝑡 ,     (87) 

ve které značíme symbolem 𝛼𝑛  koeficient 𝑛-fotonové absorpce, tedy například pro 

třífotonovou absorpci je 𝛼𝑛 ≡ 𝛾, atd. Lineární absorpci i dvoufotonovou absorpci 

jsme již počítali výše, nyní budeme řešit rovnici (87) pro 𝑛 ≥ 3. Jedná se o 

jednoduchou diferenciální rovnici prvního řádu, jejím řešením je 

         𝐼 𝑧, 𝑟, 𝑡 =   𝑛 − 1  𝛼2𝑧 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.   
1

1−𝑛  .    (88) 

Díky počáteční podmínce 𝐼 0, 𝑟, 𝑡 ≡ 𝐼′0 můžeme rovnici upravit do tvaru 

     𝐼 𝑧, 𝑟, 𝑡 =
𝐼0
′

 1+ 𝑛−1 𝛼𝑛 𝐿𝐼0
′  𝑛−1𝑛−1

 ,     (89) 

ve kterém 𝐼′0 má stejný význam jako v rovnici (75), navíc řešením 𝐼 𝑧, 𝑟, 𝑡  

rozumíme celkovou intenzitu po průchodu celým vzorkem, proto jsme pochopitelně 

nahradili proměnnou 𝑧 tloušťkou vzorku 𝐿.  

 Následným plošným integrováním přes všechny možné hodnoty 𝑟 získáváme 

po několika úpravách vztah pro světelný výkon na výstupu vzorku 
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    𝑃 𝑧, 𝑡 = −
𝜋

2
𝐼0 𝑡 𝑤0

2  
1

 1+𝑓𝑦𝑛−1 
1

𝑛−1

𝑑𝑦 ,
0

1
    (90) 

ve kterém 𝐼0 𝑡  představuje časově závislou vstupní intenzitu gaussovského svazku 

stejně jako ve vztazích (77) a (78), a symbolem 𝑓 značíme 

   𝑓 =  𝑛 − 1 𝛼𝑛𝐿  
𝐼0 𝑡 𝑤0

2

𝑤2(𝑧)
 
𝑛−1

 .     (91) 

 Výpočet integrálů z rovnice (90) je poměrně složitý, stejně tak výsledky pro 

větší 𝑛. Uvedu proto pouze řešení pro třífotonovou absorpci, tedy pro 𝑛 = 3. 

Světelný výkon má pak tvar 

  𝑃 𝑧, 𝑡 =
𝜋

2

𝑤2(𝑧)

 2𝛾𝐿
𝑙𝑛   1 + 2𝛾𝐿  

𝐼0 𝑡 𝑤0
2

𝑤2(𝑧)
 

2

+  2𝛾𝐿  
𝐼0 𝑡 𝑤0

2

𝑤2(𝑧)
 

2

  .   (92) 

Dále pak podle vztahu (79) pro normovanou transmitanci pro třífotonovou absorpci 

platí rovnice 

 𝑇 𝑧 =
1

 𝜋 2𝛾𝐿 
𝐼0𝑤 0

2

𝑤 2(𝑧)
 

2
 

𝑅(𝑥)

𝑥 −𝑙𝑛𝑥
𝑑𝑥

1

0
 ,     (93) 

ve které  

        𝑅 𝑥 = 𝑙𝑛   1 + 2𝛾𝐿  
𝐼0𝑤0

2

𝑤2(𝑧)
 

2

𝑥2 +  2𝛾𝐿  
𝐼0𝑤0

2

𝑤2(𝑧)
 

2

𝑥2  .   (94) 
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5. Luminiscence 
[7]

 
 

 Doteď jsme studovali vícefotonovou (zejména pak dvoufotonovou) absorpci, 

tedy proces, kdy fotony procházející látkou excitují elektrony ve vzorku ze 

základního na vyšší stav. Nyní v krátkosti popíšeme proces, kdy se elektrony 

z vyššího stavu opět vrátí do základního a dojde k vyzáření fotonu. Že se jedná o 

dvoufotonově buzenou luminiscenci poznáme velice snadno. Jednak budeme 

detekovat fotony, které mají větší energii než původní laserový zdroj. Dále víme, že 

intenzita luminiscence je přímo úměrná počtu excitovaných nosičů, je tedy závislá na 

velikosti vstupní intenzity. 

 Důvod, proč tento proces sledujeme, je zřejmý. Právě díky luminiscenci jsme 

schopni určit, jaký typ absorpce nastal – zda proběhla dvou- nebo převažovala 

třífotonová absorpce. Intenzita luminiscence závisí kvadraticky na energii pulzů 

excitujícího laserového svazku pro dvoufotonovou absorpci, kubicky pro 

třífotonovou absorpci, atd. 

V experimentu budeme měřit nelineárně buzenou luminiscenci v unikátním 

materiálu – diamantu s N-V centry (dusík + uhlíková vakance).   
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6. Diamant 
 

6.1. Vlastnosti diamantu 
[7,16]

 

 

Nejen pro šperkařský průmysl je diamant tak významným nerostem. Díky jeho 

zcela unikátním vlastnostem se na tento minerál poslední dobou nahlíží i z jiné 

stránky – jako na polovodič. Jeho extrémní vlastnosti, jako je nesmírná pevnost, 

vysoká pohyblivost elektronů a vůbec nejvyšší tepelná vodivost ze všech materiálů, 

jej předurčují pro použití v optoelektronických součástkách.  

Diamant má navíc velkou šířku nepřímého zakázaného pásu 5,47 𝑒𝑉 

odpovídající vlnové délce 227 𝑛𝑚 (daleké UV), což diamant činí čirým materiálem. 

Je tedy transparentní od dalekého UV do dalekého IR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Pásová struktura diamantu. Získáno z [17].  

 

Diamanty jsou velice vzácné. Podle čistoty a typu příměsí je rozlišujeme do 

čtyř kategorií: 

𝑇𝑦𝑝 𝐼𝑎 – nejběžnější v přírodě, obsahuje převážně dusík v párech  ~0,1 %  

𝑇𝑦𝑝 𝐼𝑏 – také obsahuje dusík, ale je rovnoměrně rozložen, syntetické diamanty 

𝑇𝑦𝑝 𝐼𝐼𝑎 – Prakticky bez příměsi dusíku, velmi vzácný v přírodě 

𝑇𝑦𝑝 𝐼𝐼𝑏 – Extrémně čistý a vzácný, výborné polovodičové vlastnosti 
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Diamant má sice šířku nepřímého zakázaného pásu 5,47 𝑒𝑉, ovšem 

pravděpodobnost přechodu elektronu mezi těmito dvěma body v k-prostoru je malá. 

Při absorpci fotonu nemůže dojít pouze k excitaci elektronu, tento proces je totiž 

spojován i s výměnou tzv. fononu – dojde i ke kmitům mříže kvůli zachování 

impulzu.  

V našem experimentu budeme pozorovat pouze přímý přechod. Energie 

přímého zakázaného pásu v diamantu činí přibližně 7 𝑒𝑉, což odpovídá vlnové délce 

asi 177 𝑛𝑚. V naší laserové laboratoři lze ladit pulzy v rozmezí 200 − 2700 𝑛𝑚, 

přímou absorpci v diamantu tedy pozorovat nemůžeme.  

 

6.2. Syntetické diamanty 
[16]

 

 

Existují dvě hlavní metody výroby umělých diamantů. První z nich je HPHT 

(high-pressure high-temperature), tedy výroba za vysokého tlaku a teploty, která 

prakticky simuluje vznik přírodních diamantů vznikajících hluboko pod povrchem 

Země. Je zapotřebí teplota větší než 2000 °𝐶 a tlak větší než 8 𝐺𝑃𝑎. Jedná se o 

nejběžnější metodu výroby umělých diamantů, protože je poměrně levná. Diamanty 

vyrostlé touto technikou ale mívají mnoho vnitřních defektů a příměsí (převážně 

dusíku). Pro účely, jako je broušení nebo řezání, jsou však naprosto vyhovující. 

Další metodou růstu krystalu diamantu je CVD (chemical vapour deposition), 

která představuje depozici z plynné fáze. Tvoří se tak tenké diamantové filmy, které 

navíc dosahují mnohem větší čistoty a mají méně dislokací. Je dokonce možné na 

substrát deponovat monokrystalickou vrstvu. Takové vlastnosti jsou velmi žádoucí 

pro elektronické součástky v polovodičovém průmyslu.  

   

6.3. Diamant s N-V centry 
[18]

 

 

Diamantem s N-V centry rozumíme unikátní strukturu, kdy se v diamantové 

mříži nachází atom dusíku a vakance. Část takové mříže najdeme na obr. 6.  

Tento defekt v diamantové mříži má vliv na pásovou strukturu. Energetický 

rozdíl mezi dvěma hladinami způsobenými tímto defektem činí 1,945 𝑒𝑉, což 

odpovídá vlnové délce přibližně 638 𝑛𝑚 (bez výměny fononu). Všimněme si, že 

tento energetický rozdíl je mnohem menší než zakázaný pás čistého diamantu.  
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Obr. 6: Diamant s N-V centry. Získáno z [18]. 

 

6.4. Roztok s nanodiamanty 
[18]

 

 

V laboratoři jsem měl pro měření k dispozici roztok nanodiamantů v DMSO 

(dimethylsulfoxid). Výrobci tvrdí, že diamanty mají v roztoku velikost 3 − 7 𝑛𝑚 a 

jedná se o 0,5 % roztok. Navíc by se mělo jednat o roztok, kde se nachází minimum 

uhlíkových částeček a větších hrudek diamantů. Roztok nebyl zcela čirý, měl lehce 

našedlou barvu. 

 Nanodiamanty mají obecně jiné chování než velké monokrystaly. Nelineární 

optické jevy by se v nanodiamantech měly projevit silněji.  
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7. Popis laserového systému a uspořádání experimentu 
 

7.1. Femtosekundový laser a jeho součásti 
[19]

 

 

Do této chvíle jsme se zabývali převážně teorií. Nyní již budeme rozpracovávat 

konkrétní experiment prováděný ve femtosekundové laboratoři na MFF UK. 

Popišme nejprve laserový systém v laboratoři. Při práci byl použit 

femtosekundový laserový systém Spectra Physics (Newport). Ten se skládá z titan-

safírového laseru Spectra Physics Tsunami 3960, který je čerpaný pevnolátkovým 

laserem Millenia PRO 5sJ, a regenerativního optického zesilovače Spitfire PRO-

F1XP, který je čerpaný laserem Empower 30. Regenerativní zesilovač vybírá jen 

malou část vstupujících pulzů, které mají frekvenci 80 𝑀𝐻𝑧, a tu zesiluje. Vystupují 

z něj zesílené pulzy o délce 100 𝑓𝑠 na opakovací frekvenci 1 𝐾𝐻𝑧.  

Abychom mohli ladit vlnovou délku, svazek dále vstupuje do optického 

parametrického generátoru TOPAS-F-UV2. Zde je možné nastavit vlnovou délku 

pulzů v rozmezí 240 − 2700 𝑛𝑚, speciálně pak generováním 4. harmonické 

frekvence můžeme dosáhnout i vlnové délky 200 𝑛𝑚.  

Pro naše měření dvoufotonové absorpce v diamantu jsme použili vlnovou 

délku okolo 300 𝑛𝑚.  

 

7.2. Z-scan a detekce 

 

Svazek vystupující z optického parametrického generátoru byl veden po 

optickém stole pomocí hliníkových zrcátek (dobrá odrazivost pro UV). Před 

aparaturu pro z-scan bylo možné vkládat různé filtry pro úpravu intenzity svazku 

procházejícím vzorkem.  

Metoda z-scan byla popsána v kapitole 3. Na obr. 4 také najdeme uspořádání 

této techniky. Z důvodu malé vlnové délky byly použity čočky z křemenného skla, 

které jsou v této spektrální oblasti propustné. První čočka měla ohniskovou 

vzdálenost 20 𝑐𝑚. Větší ohnisková délka byla volena kvůli dostatečnému prostoru 

okolo vzorku, kterému musel být umožněn lineární posuv právě ve směru optické 

osy spojných čoček. Druhá čočka již měla ohniskovou vzdálenost pouze 5 𝑐𝑚, 
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v místě ohniska této čočky se nacházel detektor. Před detektor bylo opět možné 

umisťovat neutrální filtry pro úpravu intenzity světla. 

Detektor byl připojen na Lock-In zesilovač. Jedná se o zařízení, které pomocí 

synchronní detekce měří signál pouze na dané frekvenci (1 𝐾𝐻𝑧), a neměří tak 

zbytečný signál na pozadí. Výstup byl zpracován programem počítačově, který dané 

hodnotě polohy vzorku v držáku přiřadí velikost světelného signálu zaznamenaného 

detektorem za vzorkem.  

Výše zmíněný detektor sloužil k získání závislosti transmitance na poloze 𝑧 

vzorku vůči ohnisku. Energie v pulzech byla měřena detektorem umístěným před 

vzorkem. Z té jsme pak schopni vypočítat intenzitu světla.  

Pro přesnější údaj o vlnové délce laserového svazku bylo možné využít 

spektrograf se CCD detektorem, do kterého stačí rozptýlit signál například na bílém 

papíře. Přístroj byl kalibrován pomocí známého spektra zářivky, při rozptýlení 

svazku do CCD se ve spektru vynořil poměrně ostrý pík. Odečtením hodnoty 

maxima jsme získali přesnější hodnotu vlnové délky pulzů. 
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8. Měření parametrů svazku 
[10,13]

 
 

Svazek vystupující z laserového systému můžeme považovat za gaussovský. 

V případě, že pozorujeme významnější odchylku od gaussovského svazku, je 

žádoucí použít kruhovou clonku v ohnisku čočky a případné nedokonalosti 

prostorově oříznout. 

Z hlediska zpracování dat jsou pro nás nejvýznamnější rovnice (80), (81), 

případně pak (84). Ty představují teoretickou závislost normované transmitance na 

poloze vzorku 𝑧. Všimněme si, že v těchto rovnicích vystupuje intenzita 𝐼0, pro 

kterou platí vztah  

 𝐼0 = 4 𝑙𝑛2𝐸  𝜋3/2𝑤0
2𝑇  ,       (95) 

kde 𝐸 je zářivá energie zaznamenaná detektorem, 𝑇 je časová délka pulzu  100 𝑓𝑠  a 

konečně 𝑤0 je gaussovská pološířka v ohnisku svazku dána rovnicí (49). Abychom 

změřili tuto veličinu, využijeme metody skenovací hrany popsané v podkapitole 2.3. 

 Posuneme na z-scanu držák se vzorkem do ohniska, vzorek následně 

vyměníme za ostrý tenký předmět – žiletku. Pomocí mikrometrického posuvu 

s krokem 10𝜇𝑚 měníme polohu žiletky v příčném směru, aby postupně zakrývala 

laserový svazek. Z naměřených hodnot zářivé energie na detektoru při dané poloze 𝑥 

žiletky jsme schopni pomocí rovnice (59) získat pro nás významný parametr svazku 

𝑤0. Naměřená data jsem fitoval teoretickou závislostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Metoda skenovací hrany, fitovaná funkce (59)  

 

Z parametrů fitu jsem získal hodnotu 𝑤0 =  32,3 ± 0,2  𝜇𝑚 . 



27 
 

 

9. Dvoufotonová absorpce v monokrystalickém diamantu 
 

9.1. Z-scan monokrystalického diamantu 

 

Velká část experimentu byla zaměřena právě na studium dvoufotonové 

absorpce v monokrystalickém diamantu. Měření probíhalo ve femtosekundové 

laboratoři s laserovým systémem a uspořádáním popsaném v kapitole 7. Gaussovská 

pološířka svazku 𝑤0 =  32,3 ± 0,2  𝜇𝑚 byla určena na základě metody popsané 

v kapitole 8 a zůstává neměnná pro veškerá měření v rámci této práce.  

Vzorek monokrystalického diamantu měl podobu destičky o rozměrech 

4,5 × 4,5 × 0,5 𝑚𝑚. Byl vyroben metodou CVD, tedy depozicí z plynné fáze, a 

spadá do kategorie 𝐼𝐼𝑎, jedná se tedy o velice čistý diamant prakticky bez příměsí 

dusíku.  

Naším hlavním cílem je určit koeficient dvoufotonové absorpce 𝛽 tohoto 

vzorku. Dále jsem hledal závislost koeficientu 𝛽 na vlnové délce excitačního 

laserového světla a konečně jsem určoval hodnotu koeficientu 𝛽 pro různé intenzity 

světla a zkoumal jsem závislost minima transmitance pro tyto intenzity.  

 V závislosti na šumu signálu jsem vždy zvolil vhodný krok z-scanu (nejčastěji 

po 3 𝑚𝑚, někdy méně) a počet scanů (4 až 8). 

 

9.2. Zpracování dat pro monokrystalický diamant 

 

V podkapitole 7.2. je popsán způsob detekce signálu dvoufotonové absorpce. 

Výstupem programu na počítači je pak závislost normované transmitance na poloze 

vzorku 𝑧.  

 Pro odstranění šumu jsem u každého měření zprůměroval data všech scanů. 

Dále jsem volil polohu ohniska v bodě 𝑧 = 0, tedy místo s minimem transmitance. 

Hodnoty transmitance jsem normoval na jedničku. V grafu 3 najdeme normovaný a 

posunutý výstup z programu. 
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Graf 3: Výstup z 8 měření, monokrystalický diamant, 

𝜆 = 312 𝑛𝑚 (4 𝑒𝑉),  𝐼0 = 6,4 𝐺𝑊 𝑐𝑚2  

 

 Po odstranění šumu aritmetickým průměrem dat jsem fitoval naměřené 

hodnoty teoretickou závislostí (81). Pro zjednodušení jsem tedy uvažoval 

obdélníkový pulz. Nezapomeňme, že 𝑤(𝑧) je definováno rovnicí (48) a 𝑧0 je možné 

určit z 𝑤0 pomocí vztahu (49), přičemž vlnová délka světla je nám známa.  

 Jako příklad grafického znázornění zpracování výsledků a tvaru teoretické 

závislosti normované transmitance uvádím data pro dvoufotonovou absorpci v 

monokrystalickém diamantu při vlnové délce excitačního světla 𝜆 = 318 𝑛𝑚 a 

intenzitě  𝐼0 = 54,2 𝐺𝑊 𝑐𝑚2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Dvoufotonová absorpce v monokrystalickém diamantu, 

𝜆 = 318 𝑛𝑚 (3,9 𝑒𝑉), 𝐼0 = 54,2 𝐺𝑊 𝑐𝑚2 , fitovaná funkce (81) 
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9.3. Výsledky měření pro monokrystalický diamant 

 

Dvoufotonovou absorpci monokrystalického diamantu jsem převážně měřil na 

dvou vlnových délkách 312 𝑛𝑚 (odpovídající energie fotonů je 4 𝑒𝑉) a 318 𝑛𝑚 

(3,9 𝑒𝑉). Je také potřeba si uvědomit, že šířka přímého zakázaného pásu 

v monokrystalickém diamantu je přibližně 7 𝑒𝑉. Tedy pro energii fotonů menší než 

3,5𝑒𝑉 je prakticky nemožné dvoufotonovou absorpci pozorovat. 

V prvním případě (4 𝑒𝑉) jsem prováděl 4 měření pro intenzity laseru v rozmezí 

4,1 − 16,5 𝐺𝑊 𝑐𝑚2 , koeficient dvoufotonové absorpce 𝛽 vychází 

𝛽𝐷1; 4𝑒𝑉 = 1,9 𝑐𝑚 𝐺𝑊 . 

Ve druhém případě (3,9 𝑒𝑉) jsem provedl 6 měření v rozmezí intenzit světla 

7,2 − 116 𝐺𝑊 𝑐𝑚2 . Koeficient dvoufotonové absorpce 𝛽 vychází 

𝛽𝐷1; 3,9𝑒𝑉 = 1,3 𝑐𝑚 𝐺𝑊 . 

Je vhodné uvést graf závislosti minima transmitance na intenzitě laserového 

světla, tedy transmitanci v bodě 𝑧 = 0 (ohnisko). Tuto analýzu proveďme například 

pro vlnovou délku 318 𝑛𝑚, kde máme k dispozici více dat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Závislost minima transmitance na intenzitě excitačního světla, 

𝜆 = 318 𝑛𝑚 (3,9 𝑒𝑉), fitováno minimem funkce (81)  

 

 Dále v grafické podobě uvedu výsledné naměřené koeficienty dvoufotonové 

absorpce v závislosti na energii excitačních fotonů.  
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Graf 6: Závislost koeficientu dvoufotonové absorpce 𝛽  

      na energii excitačních fotonů 

 

 Do grafu 6 jsem vykreslil i teoretický bod, který má naznačovat, že koeficient 

dvoufotonové absorpce 𝛽 by měl klesnout na nulu pro energii excitačních fotonů 

menších než je polovina šířky zakázaného pásu diamantu.  

 Také jsem zkoumal, jestli dvoufotonová absorpce nezávisí na orientaci krystalu 

diamantu. Nelineární optická susceptibilita 𝜒(3) je obecně tenzor, který by mohl být 

anizotropní. Krystal měl orientaci ve směru  100 . Monokrystalický diamant jsem 

při jednom z měření otočil o 45° (směr  110 ). Na výsledný koeficient absorpce 𝛽 to 

však vliv nemělo. Tento výsledek jsme očekávali, jelikož diamant má kubickou 

krystalovou mříž, která anizotropii nevykazuje.  
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10. Dvoufotonová absorpce v roztoku s nanodiamanty 
 

10.1. Výsledky měření v roztoku s nanodiamaty 

 

Roztok jsem umístil do kyvety z křemenného skla o vnitřní šířce 1 𝑚𝑚. 

Nejprve jsem však proměřil z-scanem prázdnou kyvetu, abych se ujistil, že naměřený 

signál nepochází od samotné kyvety. Pro námi měřené intenzity laserového světla od 

kyvety žádný signál nepocházel. 

 

Měření a následné zpracování dat probíhalo zcela analogicky jako u 

monokrystalického diamantu (kapitola 9). Měření jsem provedl několikrát při vlnové 

délce excitačního světla 312 𝑛𝑚 (4 𝑒𝑉) o intenzitách 7 − 32 𝐺𝑊 𝑐𝑚2 , dále na 

vlnové délce 318 𝑛𝑚 (3,9 𝑒𝑉) při intenzitách 3 − 23 𝐺𝑊 𝑐𝑚2 .  

Všem těmto měřením odpovídá hodnota koeficientu dvoufotonové absorpce 

přibližně 

𝛽⊙ = 0,5 𝑐𝑚 𝐺𝑊 . 

Je však otázkou, do jaké míry se jedná o dvoufotonovou absorpci na 

nanodiamantech v roztoku, nebo jestli neměříme dvoufotonovou absorpci 

v samotném rozpouštědle DMSO. Proto jsme pořídili čistý dimethylsulfoxid a 

experiment zopakovali. 

 

10.2. Měření v čistém DMSO 

 

Do stejné kyvety z křemenného skla jsem nyní umístil čistý DMSO. Měření 

probíhala při vlnové délce laseru 312 𝑛𝑚 (4 𝑒𝑉) o intenzitách 4 − 32 𝐺𝑊 𝑐𝑚2 , 

tedy prakticky stejné podmínky jako při předchozím experimentu s roztokem 

nanodiamantů. Koeficient dvoufotonové absorpce pro čistý DMSO vychází 

𝛽𝐷𝑀𝑆𝑂 = 1,1 𝑐𝑚 𝐺𝑊 . 

Ověření výsledku porovnáním s jinými publikacemi je ovšem problematické, 

neboť jsem nikde nenašel práci, ve které by byla dvoufotonová absorpce v této látce 

měřena.  

 

 

 

 



32 
 

 

Graf 7: Normovaná transmitance pro 4 různé intenzity laseru  

(4, 9, 16 𝑎 32 𝐺𝑊 𝑐𝑚2 ) v DMSO, fitovaná funkce (81) 

 

 

10.3. Korekce výsledků s uvážením silné lineární absorpce  

 

Tento výsledek jsme nepředpokládali. Naměřili jsme signál, který je ještě větší 

(dvojnásobně) než v téže látce s přidaným obsahem 0,5 % nanodiamantů. Důvod je 

takový, že roztok s nanodiamanty nebyl úplně čirý, při průchodu laserového svazku 

vzorkem docházelo k viditelnému rozptylu světla v roztoku. Tím laserový svazek 

ztratil velkou část intenzity, kdežto v čistém DMSO, který byl naprosto čirý, 

k rozptylu světla nedocházelo.  

Proto je třeba v tomto komplikovanějším případě použít teorii, kdy není možné 

zanedbat lineární absorpci ve vzorku (kap. 4.4.). Bylo naměřeno, že na vlnové délce 

300𝑛𝑚 je propustnost samotné kyvety 78,5 %, zatímco propustnost kyvety naplněné 

roztokem s nanodimamanty je pouze 11,5 %. Zde vidíme, že lineární absorpce je 

opravdu velká a zanedbat ji skutečně nemůžeme. Proto jsem z naměřených 

propustností vypočítal pomocnou efektivní hodnotu délky vzorku 𝐿𝑒𝑓𝑓  z rovnice 

(86), vychází 

𝐿𝑒𝑓𝑓 ⊙
= 0,44 𝑚𝑚 . 

Pokud použijeme tuto efektivní délku vzorku (namísto skutečné délky 1 𝑚𝑚), 

získáme korigovanou hodnotu koeficientu dvoufotonové absorpce  

𝛽⊙,𝑘𝑜𝑟 = 1,1 𝑐𝑚 𝐺𝑊 . 
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Všimněme si, že tato hodnota již odpovídá dvoufotonovému absorpčnímu 

koeficientu čistého DMSO. Je třeba si ale uvědomit, že jsme měli k dispozici pouze 

0,5 % roztok. Měřený signál dvoufotonové absorpce na nanodiamantech je zřejmě 

zanedbatelný oproti dvoufotonové absorpci v čistém rozpouštědle, proto nejsme 

schopni určit dvoufotonový absorpční koeficient samotných nanodiamantů.  
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11. Luminiscence v diamantu s N-V centry 
[18]

 
 

Na diamantu s N-V centry budeme provádět následující experiment. Diamant 

s N-V centry budeme ozařovat laserovým svazkem o energii menší než 1,945 𝑒𝑉, 

chceme tak docílit dvoufotonové absorpce (a zcela potlačit lineární). Budeme měnit 

intenzitu laserového excitačního světla a následně pozorovat luminiscenční spektrum 

diamantu. Intenzita luminiscence by pak měla záviset kvadraticky na intenzitě 

excitačního světla (při dvoufotonové absorpci). V grafu 8 je uvedeno luminiscenční 

spektrum diamantu s N-V centry. Maximum na 2,15 𝑒𝑉 odpovídá nul-fononovému 

přechodu N-V centra, široký pás okolo 2 𝑒𝑉 je způsoben fononovým rozšířením a 

malý pás kolem 3 𝑒𝑉 je přiřazován luminiscenci nosičů zachycených na dislokacích 

krystalové mříže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Luminiscence v diamantu s N-V centry 

 

Vlnová délka excitačního světla byla 700 𝑛𝑚 (1,77 𝑒𝑉). Uskutečnil jsem 4 

měření o intenzitách 19 − 120 𝐺𝑊/𝑐𝑚2. V grafu 9 najdeme všechna naměřená 

luminiscenční spektra v závislosti na vlnové délce. Již na první pohled vidíme, že 

intenzita luminiscence jednoznačně není lineární v závislosti na excitační intenzitě. 

Pík v okolí 700 𝑛𝑚 by lineární být mohl – jedná se totiž o pulzy na excitační vlnové 

délce (odrazy po optickém stole). Je třeba také uvést, že naměřené spektrum 

neodpovídá skutečnému luminiscenčnímu spektru diamantu, jelikož není korigováno 

na spektrální citlivost celého detekčního systému (byly použity spektrální filtry pro 

odstranění rozptýleného excitačního světla). 
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Graf 9: Naměřená luminiscence s použitím filtrů v diamantu s N-V centry 

 pro 4 různé intenzity (19, 38, 60 𝑎 120 𝐺𝑊 𝑐𝑚2)  

 

Nyní jsem integroval luminiscenci v relativních jednotkách přes energie fotonů 

od 1,85 𝑒𝑉 do 2,48 𝑒𝑉, tedy v rozmezí, kde pozorujeme luminiscenci N-V centra v 

diamantu. V grafu 10 pak najdeme závislost intenzity luminiscence na excitační 

intenzitě laserového světla. Z grafu pak vidíme, že závislost skutečně lineární 

není. Můžeme tak usoudit, že jsme na tomto vzorku skutečně pozorovali 

dvoufotonovou absorpci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Závislost intenzity luminiscence na intenzitě excitačního světla, fitovaná 

funkce je ryze kvadratický polynom 
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Závěr 
 

Nyní bych rád shrnul, k jakým důležitým výsledkům jsme se v teoretické části 

dostali. Znovu uvedu nejdůležitější výsledky měření v laboratoři na konkrétních 

vzorcích a porovnám je s hodnotami v již dříve publikovaných pracích.  

Začali jsme řešením zcela obecné časové Schrödingerovy rovnice, ve které 

jsme uvažovali Hamiltonovu funkci jako součet hamiltoniánu atomu, přičemž jsme 

předpokládali, že řešení pro samotný atom známe, a hamiltoniánu optického pole, o 

kterém jsme uvažovali, že se šíří v podobě rovinných vln.  

Následně jsme využili, v kvantové teorii často používanou, poruchovou 

metodu, podle níž jsme tvar řešení rozvinuli do řady vlastních stavů pro volný atom. 

Po mnoha formálních úpravách a zanedbání vhodných členů ve výrazech jsme 

dostali první významný výsledek, a to Fermiho zlaté pravidlo pro lineární absorpci, 

díky němuž jsme schopni určit pravděpodobnost (popřípadě čas), za který systém 

přejde ze základního na vyšší excitovaný stav vlivem působícího optického pole. 

S tímto výsledkem jsme se ovšem v naší práci nemohli spokojit, jelikož jsme se 

nezaměřovali na jednofotonovou absorpci. Proto jsme museli uvážit další člen 

rozvoje v poruchové metodě kvantové teorie a po podobných úpravách a po 

zanedbání členů, které dvoufotonovou absorpci nezpůsobují, jsme nakonec dostali 

podobné pravidlo platné pro dvoufotonovou absorpci v látce. Samozřejmě tento efekt 

je řádově mnohem slabší než lineární absorpce, to je také podmínka pro to, abychom 

vůbec mohli poruchovou metodu použít. Při experimentu jsme však vhodnými 

podmínkami pro optické pole mohli lineární absorpci výrazně potlačit, a pozorovat 

tak výhradně dvoufotonovou absorpci.  

Poté jsme opustili kvantově teoretický výpočet a pustili se do popisu 

laserových svazků. O těch jsme předpokládali, že jsou gaussovské. Proto jsme 

podrobně popsali parametry gaussovských svazků a dokonce uvedli (a následně 

v experimentu využili) metodu, jak parametry svazku měřit. Metodou skenovací 

hrany jsme pak změřili gaussovskou pološířku v ohnisku  

𝑤0 =  32,3 ± 0,2  𝜇𝑚. 

Důkladně jsme okomentovali metodu měření dvoufotonové absorpce – z-scan. 

Když jsme pak věděli vše o gaussovských svazcích a metodě z-scan, mohli jsme se 
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věnovat teoretickým vztahům pro transmitanci, kterou v našich experimentech 

můžeme měřit.  

Pro lineární absorpci jsme získali Lambert-Beerův zákon. Pro dvoufotonovou 

absorpci jsme pak získali zřejmě nejdůležitější výraz této práce. Normovaná 

transmitance, kterou při dvoufotonové absorpci za vzorkem měříme a kterou si 

dovoluji uvést zde ještě jednou, má pro gaussovský svazek tvar 

   𝑇 𝑧 =  
1

 𝜋𝐼0𝛽𝐿

∞

−∞

𝑤2 𝑧 

𝑤0
2 𝑙𝑛  1 + 𝐼0𝛽𝐿

𝑤0
2

𝑤2 𝑧 
𝑒−𝛿2

 𝑑𝛿.   (80) 

Poté, co jsme charakterizovali použité vzorky diamantů v experimentu, jsme se 

zaměřili na samotné měření a v laboratoři. Podstatné jsou výsledky, ke kterým jsme 

se dopracovali. Pro monokrystalický diamant byly naměřeny hodnoty koeficientů 

dvoufotonové absorpce  

𝛽𝐷1; 4𝑒𝑉 = 1,9 𝑐𝑚 𝐺𝑊 , 

𝛽𝐷1; 3,9𝑒𝑉 = 1,3 𝑐𝑚 𝐺𝑊 . 

Na energii 4 𝑒𝑉 byl v práci [7] proveden tentýž experiment s výsledkem 

0,9 𝑐𝑚/𝐺𝑊. Nebo v práci [20] byla naměřena hodnota 0,75 𝑐𝑚/𝐺𝑊. Naše výsledky 

alespoň řádově odpovídají, konkrétní hodnota však závisí na použitém vzorku.  

Následně byla změřena hodnota dvoufotonového absorpčního koeficientu 

v roztoku s nanodiamanty, která ovšem z důvodu silné lineární absorpce 

neodpovídala skutečnosti. Proto jsme provedli opatření, která uvažují silnou lineární 

absorpci, a získali jsme tak hodnotu koeficientu dvoufotonové absorpce roztoku 

s nanodiamanty 

𝛽⊙,𝑘𝑜𝑟 = 1,1 𝑐𝑚 𝐺𝑊 . 

Stejnou hodnotu jsme naměřili i v čistém rozpouštědle DMSO 

𝛽𝐷𝑀𝑆𝑂 = 1,1 𝑐𝑚 𝐺𝑊 , 

proto nebylo možné určit koeficient dvoufotonové absorpce na samotných 

nanodiamantech.  

Závěrem bylo provedeno měření luminiscenčního spektra v diamantu s N-V 

centry. Zjistili jsme, že pro energii fotonů 1,77 𝑒𝑉 (700 𝑛𝑚) intenzita luminiscence 

závisí kvadraticky na intenzitě excitačního laserového světla. Proto můžeme říci, že 

jsme pozorovali luminiscenci buzenou dvoufotonovou excitací.  

 

 

 

 



38 
 

 

Seznam použité literatury 
 

[1] Kaiser, W., Garrett, C.G.B. Two-photon excitation in CaF2:Eu
2+

. Physical 

Review Letters, 1961, vol. 7, issue 6, pp. 229-232. 

[2] Boyd, R. W. Nonlinear Optics. Třetí vydání. Academic Press, 2008. 

[3] Corredor, C. C. Two-photon 3D Optical Data Storage via Fluorescence 

Modulation of Fluorene Dyes by Photochromic Diarylethenes. Orlando, 

Florida: University of Central Florida, 2007. Disertační práce. Department 

of Chemistry, College of Sciences, University of Central Florida. 

[4] Zamastil, J., Benda, J. Kvantová elektrodynamika. Praha: MFF UK, 2013. 

[5] Sheik-Bahae, M., Said, A. A., Wei, T.-H., Hagan, D. J., Van Stryland, E. 

W. Sensitive Measurement of Optical Nonlinearities Using a Single Beam. 

IEEE Journal of Quantum Electronics, 1990, vol. 26, no. 4, pp. 760-769. 

[6] Gaussian Beam Optics [online].University of Georgia. [24. 3. 2014]. 

Dostupné z http://www.physast.uga.edu/files/phys3330_fertig/Gaussian-Beam-

Optics.pdf.  

[7] Kozák, M. Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových 

nanostrukturách. Praha: MFF UK, 2013. Disertační práce. Katedra 

chemické fyziky a optiky, MFF UK. 

[8] Diagram of a Z Scan measurement [online].Wikipedia. [5. 4. 2014 ]. 

Dostupné z 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Zscandiagram.png. 

[9] Saleh, B. E. A., Teich, M. C. Základy fotoniky, díl 1. Praha: Matfyzpress, 

1994. 

[10] Gaussovské svazky [online]. MFF UK. [1. 4. 2014]. Dostupné z 

physics.mff.cuni.cz/kchfo/ooe/pdf/praktika_gauss.pdf . 

[11] Van Stryland, E. W., Sheik-Bahae, M. Z-Scan Measurements of Optical 

Nonlinearities. In: Kuzyg, M. G., Dirk, C. W., Eds. Characterization 

Techniques and Tabulations for Organic Nonlinear Materials. Marcel 

Dekker, 1998. pp. 655-692.   

[12] Diagram of Gaussian beam waist parameters [online]. Wikipedia. [8. 4. 

2014]. Dostupné z 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/GaussianBeamWaist.svg.  

http://www.physast.uga.edu/files/phys3330_fertig/Gaussian-Beam-Optics.pdf
http://www.physast.uga.edu/files/phys3330_fertig/Gaussian-Beam-Optics.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Zscandiagram.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/GaussianBeamWaist.svg


39 
 

 [13] Lin, Q., Zhang, J., Piredda, G., Boyd, R. W., Fauchet, P. M., Agrawal, G. 

P. Dispersion of silicon nonlinearities in the near infrared region. Applied 

Physics Letters, 2007, vol. 91, 021111. pp. 1-3. 

[14] Corrêa, D. S., De Boni, L., Misoguti, L., Cohanoschi, I., Hernandez, F. E., 

Mendonça, C. R. Z-scan theoretical analysis for three-, four- and five-

photon absorption. Optics Communications, 2007, vol. 277. pp. 440-445. 

[15] Dinu, M., Quochi, F., Garcia, H. Third-order nonlinearities in silicon at 

telecom wavelengths. Applied Physics Letters, 2003, vol. 82, no. 18. pp. 

2956-2956. 

[16] Gabrysch M. Electronic Properties of Diamond. Uppsala: 2008. Division 

for Electricity, Department of Engineering Sciences, University of 

Uppsala. 

[17] Tight-binding band structure of C (diamond) [online]. Nextnano. [11. 4. 

2014] Dostupné z 

http://www.nextnano.com/nextnano3/images/tutorial/1DTightBinding_bulk_GaA

s_GaP/BandStructureC_Vogl.jpg.  

[18] Schirhagl R., Chang K., Loretz M., Degen C. L. Nitrogen-Vacancy 

Centers in Diamond: Nanoscale Sensors for Physics and Biology. Annual 

Review of Physical Chemistry, 2013. vol. 65. pp. 83-105. 

[19] Femtosekundová laboratoř s mJ pulsy [online]. MFF UK. [10. 4. 2014]. 

Dostupné z http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/ooe/laserove-laboratore/fslab-

mj-pulsy.  

 [20] Dadap, J. I., Focht G. B., Reitze D. H., Downer M. C. Two-photon 

absorption in diamond and its application to ultraviolet femtosecond pulse-

width measurement. Optics Letters, 1991, vol. 16, issue 7. pp. 499-501.   

http://www.nextnano.com/nextnano3/images/tutorial/1DTightBinding_bulk_GaAs_GaP/BandStructureC_Vogl.jpg
http://www.nextnano.com/nextnano3/images/tutorial/1DTightBinding_bulk_GaAs_GaP/BandStructureC_Vogl.jpg
http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/ooe/laserove-laboratore/fslab-mj-pulsy
http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/ooe/laserove-laboratore/fslab-mj-pulsy

