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Streszczenie

Tematyka tej pracy dotyczy tzw. drukowania laserowego (ang. direct laser wri-
ting – DLW) w szkłach zawierających jony srebra. W technice DLW wiązka lasera
femtosekundowego jest ogniskowana w przezroczystym ośrodku, np. w szkle i na
zasadzie absorpcji wielofotonowej dochodzi do modyfikacji właściwości takiego
ośrodka jak np. jego współczynnika załamania. Podczas gdy klasyczna technika
DLW koncentruje się na modyfikacji samej matrycy szklanej, to po wprowadze-
niu do niej jonów metali szlachetnych, takich jak Ag+, co skutkuje zwiększoną
światłoczułością szkła, możliwa jest jej modyfikacja bez degradacji. Impulsy fem-
tosekundowe lokalnie inicjują procesy fototermiczne czego skutkiem jest wytrąca-
nie klastrów i większych nanocząstek srebra charakteryzujących się odpowiednio
silnymi pasmami fluorescencji i absorpcji w zakresie widzialnym. Powstające tym
sposobem struktury klastrów mogą znaleźć liczne zastosowania w fotonice czy
sensoryce.

W ramach tej pracy, na bazie użyczonego przez firmę EKSPLA lasera Fem-
toLux 3, zbudowano układ doświadczalny do drukowania laserowego. Za pomocą
tego układu wytworzono struktury klastrów srebra w specjalnie do tego przygo-
towanych próbkach szkła z zawartością jonów srebra. Próbki te zostały wytwo-
rzone technikami wymiany jonowej oraz tzw. quench-melting przez laboratorium
CEMHTI CNRS w Orleanie we Francji oraz w Katedrze Chemii Krzemianów
i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
AGH. Ponadto, dokonano analizy spektralnej fluorescencji wzbudzanej w wy-
dzielonych klastrach przy użyciu specjalnie do tego celu zestawionego układu
złożonego z mikroskopu konfokalnego, spektrometru siatkowego i kamery CCD
ze wzmacniaczem obrazu.

Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że w procesie DLW kluczowym para-
metrem decydującym o charakterze powstałych modyfikacji jest fluencja wiązki
laserowej w jej ognisku. Znacznie mniejsze jest natomiast znaczenie szybkości
przesuwu próbki. Wykazano ponadto znaczną przewagę struktur klastrów wy-
tworzonych w próbkach objętościowych nad tymi otrzymanymi w szkłach zawie-
rających srebro wyłącznie w warstwach przypowierzchniowych.
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Wstęp

Obecnie obserwuje się ogromny wzrost ilości informacji przesyłanej przez sieci
telekomunikacyjne, co wymaga rozbudowy sieci wzajemnych połączeń, a w szcze-
gólności stworzenia efektywnej infrastruktury światłowodowej. Aby to jednak było
możliwe niezbędny jest także rozwój systemów umożliwiających wytwarzanie,
modyfikację i detekcję sygnałów optycznych. Rolę takich systemów mogą pełnić
układy optyczno-elektroniczne, będące jednym z obszarów zainteresowania foto-
niki.

Poszukiwane są zatem materiały o dobrych właściwościach optycznych, w któ-
rych możliwe jest wytwarzanie struktur trójwymiarowych o rozmiarach porów-
nywalnych i mniejszych od długości fali światła widzialnego oraz metody takiej
ich modyfikacji aby możliwa była manipulacja stanem światła przez nie propa-
gującego czy kodowanie w nich informacji. Naturalnym kandydatem, od którego
można rozpocząć poszukiwania pożądanego materiału, jest szkło przejawiające
doskonałe właściwości optyczne w szerokim zakresie spektralnym. W szczególno-
ści badane jest szkło zawierające domieszki metali szlachetnych, zwiększających
jego fotoczułość i stanowiących bazę do wytwarzania wewnątrz niego pożądanych
struktur fotonicznych. Chociaż wydaje się, że odpowiednie metody modyfikacji
fotoczułych materiałów już powstały, to wciąż oczekują one na implementację w
wielu szczególnych przypadkach a jednocześnie wymagane jest pogłębienie zrozu-
mienia procesów fizyko-chemicznych stojących u ich podstaw.

Wśród licznych zastosowań technologii laserowych w dziedzinie fotoniki znaj-
duje się drukowanie laserowe (ang. Direct Laser Writing – DLW), czyli proces
prowadzący do modyfikacji materiału poprzez jego oddziaływanie ze skupioną
wiązką laserową. W metodzie tej modyfikowany obiekt przesuwany jest wzglę-
dem zogniskowanej wiązki z lasera impulsowego, która w drodze zachodzących
procesów nieliniowych lokalnie zmienia właściwości optyczne materiału umożli-
wiając powstawanie na jego powierzchni lub wewnątrz różnego rodzaju struktur.

Korzystając z metody DLW zespoły badawcze już od kilku dekad prowadzą ba-
dania związane z wytwarzaniem struktur fotonicznych w różnego rodzaju szkłach.
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Przykładowo, przez ostatnich kilka lat grupa badawcza kierowana przez prof. Lio-
nela Canioniego z Uniwersytetu w Bordeaux we Francji zajmowała się drukowa-
niem laserowym w szkłach zawierających jony srebra. Pracując w reżimie wyso-
kich częstotliwości repetycji lasera femtosekundowego i stosunkowo niskich energii
w pojedynczym impulsie, wytworzyła unikatowe struktury fotoniczne składające
się z klastrów srebra. W odróżnieniu od znanych wcześniej rodzajów drukowa-
nia laserowego omawiany sposób restrukturyzacji materiału fotoczułego nazwano
drukowaniem laserowym typu A (DLW typu A). Otóż dotychczas drukowanie
laserowe wykonywano w reżimie energetycznym prowadzącym do zmiany współ-
czynnika załamania szklanej matrycy poprzez trwałą modyfikację jej struktury.
Zaproponowana zaś przez prof. Canioniego i użyta w niniejszej pracy technika
DLW prowadzi do lokalnych zmian współczynnika załamania poprzez wydziele-
nie w ramach istniejącej matrycy szklanej struktur metalicznych.

W ramach prac prowadzonych w grupie prof. Canioniego pokazano już, że
rozwiązanie to umożliwia m.in. wytwarzanie falowodów, elementów fotonicznych
takich jak np. dzielniki wiązek, czujników światłowodowych czy nowego rodzaju
pamięci optycznych o dużej pojemności, co stanowi o znacznym potencjale apli-
kacyjnym dyskutowanej techniki. Równocześnie, wiele zagadnień związanych z
drukowaniem laserowym typu A wymaga dalszych badań celem udoskonalenia
już istniejących rozwiązań bądź zaproponowania nowych funkcjonalności.

Niniejsza praca, stanowiąc zamkniętą całość, jest także wstępem do dalszych
badań poświęconych zagadnieniom drukowania laserowego typu A podjętych we
współpracy z prof. Dominikiem Doroszem z Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Stawiane przez nas cele, poza odtworzeniem wyników otrzymanych przez
grupę prof. Canioniego, są następujące:

• wytworzenie i selekcja materiału fotoczułego zawierającego srebro, opty-
malnego do dokonywania w nim drukowania laserowego typu A;

• zestawienie i przetestowanie układu służącego do drukowania laserowego w
szkłach;

• określenie warunków eksperymentalnych, w których powstają pożądane struk-
tury składające się z klastrów srebra i zbadanie znaczenia poszczególnych
parametrów w całym procesie;

• określenie efektywnej metody obserwacji powstałych struktur;

• zbadanie zależności pomiędzy rozmiarami wytworzonych klastrów srebra a
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właściwościami matrycy szklanej i parametrami eksperymentalnymi takimi
jak energia w impulsie, czas trwania impulsu, częstotliwość repetycji lasera,
szybkość przesuwu próbki i polaryzacja wiązki, oraz powiązanie powstałych
klastrów z obserwowanym widmem fluorescencji;

• określenie wpływu zewnętrznych pól elektromagnetycznych na właściwości
optyczne struktur składających się z klastrów srebra zawartych w matrycy
szklanej;

• badanie nieliniowych właściwości optycznych wytworzonych struktur w eks-
perymentach typu Z-Skan;

• badanie skal czasowych procesów zachodzących po wzbudzeniu wytworzo-
nych struktur światłem w eksperymencie ze spektroskopią absorpcyjną z
ultrawysoką rozdzielczością czasową;

• pomiary tłumienności wytworzonych struktur falowodowych i próba jej mi-
nimalizacji;

• ustalenie progowych wartości natężenia światła prowadzącego do destrukcji
klastrów, a tym samym próba określenia ich fotostabilności.
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Rozdział 1

Podstawy teoretyczne

1.1. Szkło i jego właściwości optyczne

Rozpoczynając dyskusję techniki drukowania laserowego w szkłach zawiera-
jących srebro bądź nim domieszkowanych warto najpierw określić co rozumiemy
pod terminem szkło. Zazwyczaj definiuje się je wprost jako amorficzne ciało stałe
[1]. Związane jest to z brakiem występowania długozasięgowej uporządkowanej
struktury atomowej, co odróżnia je od kryształu i schematycznie zostało przed-
stawione na rysunku 1.1 dla przypadku krzemionki. Jakkolwiek prosta, powyż-
sza definicja jest niepełna. Alternatywna wersja, którą można by w tym miejscu
przytoczyć brzmi następująco: szkło jest niekrystalicznym ciałem stałym wyka-
zującym przejście szkliste [1]. Technicznie jednak rzecz biorąc brak występowa-
nia długozasięgowego uporządkowania w skali atomowej jest także cechą cieczy.
Można więc również uznać szkło za silnie schłodzoną ciecz znajdującą się w sta-
nie metastabilnym, wykazującą przejście szkliste, po którym zachowana zostaje
nieuporządkowana struktura na poziomie atomowym [2].

Przejście szkliste

Przejście szkliste ma miejsce wówczas gdy ciecz schłodzona poniżej tempera-
tury topnienia przechodzi w stan metastabilny. Będąc w stanie metastabilnym,
jeśli rozpocznie się proces zarodkowania, może ona przejść w stan stały formu-
jąc kryształ i drastycznie zmniejszając przy tym swoją objętość, bądź schładzać
się pozostając w stanie metastabilnym. Wraz ze zmniejszaniem się temperatury
(poniżej temperatury topnienia) zmniejsza się mobilność atomów, aż wreszcie
zostaną one niejako „spułapkowane” w ustalonych pozycjach, ale bez długozasię-
gowego uporządkowania. W procesie tym wyróżnia się jeszcze tzw. temperaturę
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Rysunek 1.1: Poglądowy schemat uporządkowanej struktury atomowej kryształu (a) i

nieuporządkowanej struktury charakterystycznej dla szkła (b). Grafikę zaadoptowano z

https://tiny.pl/71z3k.

przejścia szklistego (ang. glass transition), poniżej której zachodzi formowanie się
szkła. Warto w tym miejscu nadmienić, że rozpatrywanemu tu przejściu ciecz-
szkło nie towarzyszy tak znaczna zmiana objętości jak podczas krystalizacji, co
przedstawiono na wykresie 1.2 i proces ten nie jest przemianą fazową w sensie
termodynamicznym [2].

Rysunek 1.2: Zmiana

objętości stopionych

substratów do produkcji

szkła w funkcji tem-

peratury podczas ich

schładzania, które mogą

skrystalizować bądź

uformować szkło. TL

oznacza temperaturę

topnienia a Tg jest

temperaturą przejścia

szklistego. Grafikę

zaadoptowano z [2].
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Struktura światłowodu

Jak zaznaczono już we Wstępie niniejszej pracy, proces drukowania lasero-
wego może prowadzić do wytworzenia różnego rodzaju struktur fotonicznych,
w tym przejawiających także właściwości falowodowe. W najprostszym ujęciu,
światłowód to rodzaj cylindrycznego (w przekroju) szklanego „drutu”, którego
wewnętrzna część, tzw. rdzeń (ang. core) ma większy współczynnik załamania
światła niż część zewnętrzna, płaszcz (ang. cladding), jak to przedstawiono na
schemacie 1.3.

Rysunek 1.3: Schemat świa-

tłowodu ze skokową zmianą

współczynnika załamania. Kąt

graniczny θgr = arcsin(n2/n1).

Kolorem czerwonym zaznaczono

przykładowy bieg promienia

optycznego.

Struktura taka pozwala na prowadzenie światła wewnątrz rdzenia światło-
wodu na zasadzie całkowitego wewnętrznego odbicia gdy promień propagujący w
rdzeniu pada na granicę rdzeń-płaszcz pod kątem θ większym niż kąt graniczny
θgr. Światło nie wnika do płaszcza tylko zostaje odbite i nadal propaguje w rdze-
niu.

1.2. Metody wytwarzania szkieł z zawartością

srebra

Z punktu widzenia niniejszej pracy istotne są dwie metody wprowadzania
metali szlachetnych (srebra lub złota) do struktury szkła. Pierwszą, powszech-
nie spotykaną w literaturze poświęconej zagadnieniom drukowania laserowego
[8, 16, 18, 19, 20], jest tzw. metoda quench-melting pozwalająca uzyskać próbki,
w których metal szlachetny znajduje się w całej objętości szkła. Drugą z metod
jest wymiana jonowa pozwalająca wprowadzić jony srebra lub złota do powierzch-
niowych warstw szkła.
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Technika quench-melting

W metodzie tej zmielone substraty służące do produkcji szkła wraz ze związ-
kami zawierającymi srebro, np. Ag(NO3) są odważane, topione w stosunkowo
wysokiej temperaturze – zwykle około 1000 oC przez kilka godzin, aby uzyskać
jednorodną ciecz i wylewane. Następnie szkła te są wygrzewane w temperaturze
około 400 oC (kilkadziesiąt stopni niższej od temperatury przejścia szklistego)
aby zredukować występujące w nich naprężenia mechaniczne, powoli chłodzone,
cięte w pożądane kształty i ostatecznie szlifowane do jakości optycznej. W efek-
cie otrzymuje się matrycę szklaną, w której niemal jednorodnie rozmieszczone są
jony srebra [8, 16, 18, 20].

Szczegóły techniczne dotyczące temperatur w jakich topione i wygrzewane
jest szkło oraz czasów trwania tychże procesów zależą od składu chemicznego,
czyli właściwości wytwarzanych próbek oraz przyjętej w danych zespołach prak-
tyki. Przykładowo czas topnienia substratów szklanych w wysokiej temperaturze
może wynosić jedną, dziesięć lub dwanaście godzin, w zależności od oczekiwań
dotyczących jednorodności uzyskanego szkła. Podobnie różnić się mogą czasy wy-
grzewania i szybkość schładzania po wygrzaniu.

Wymiana jonowa

Technika ta polega na zanurzeniu wcześniej przygotowanej próbki szkła nieza-
wierającej metalu szlachetnego w roztworze zawierającym srebro, np. w postaci
wcześniej wskazanego azotanu srebra o temperaturze kilkuset oC przez ściśle okre-
ślony czas. W takich warunkach znajdujące się w matrycy szklanej jony metali
mogą stać się swobodne i jeśli są odpowiednio ruchliwe, jak choćby stosunkowo
lekkie jony sodu, to mogą przejść ze szkła do kąpieli na zasadzie dyfuzji. Ich miej-
sce z kolei mogą zająć migrujące z gorącej kąpieli w stronę szkła jony srebra. Cały
ten proces, przy odpowiednio długim czasie wymiany, będzie zachodził aż do wy-
równania stężeń srebra w warstwie powierzchniowej szkła i roztworze. Nadmienić
tu także należy iż grubość warstwy, w której znajduje się srebro zależy od czasu
trwania wymiany a ilość srebra w strukturze szkła maleje eksponencjalnie wraz
z głębokością [25]. Po dokonanej wymianie próbka taka jest następnie powoli
schładzana aby zniwelować wewnętrzne naprężenia [23]. Tutaj znów szczegóły
techniczne związane z przygotowywaniem szkła mogą się różnić w poszczególnych
grupach. Wyjaśnienia wymaga także znaczenie stwierdzenia „wcześniej przygoto-
wana próbka”. Otóż mam tu na myśli szkło pocięte w odpowiednie kształty i
wypolerowane. W szczególności rolę szkła poddawanego wymianie jonowej mogą
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pełnić łatwo dostępne mikroskopowe szkiełka podstawowe.

Klastry i nanocząstki srebra

Poza jonami srebra w strukturze szkła mogą występować także inne, więk-
sze struktury metaliczne takie jak klastry, bądź nanocząstki. Klastry, nazywane
też nanoklastrami srebra to struktury składające się z kilku, kilkunastu bądź
kilkudziesięciu lub więcej atomów srebra, wykazujące często pasma absorpcji w
ultrafiolecie bądź świetle widzialnym i fluorescencję w zakresie widzialnym.

Nanocząstki to struktury większe od klastrów i na tyle duże, że pojawiają się
dla nich tzw. zlokalizowane powierzchniowe rezonanse plazmonowe, czyli pasma
absorpcji (często w zakresie widzialnym) związane z występowaniem kolektyw-
nych oscylacji chmury elektronowej pod wpływem przyłożonego pola elektroma-
gnetycznego [17]. Nanocząstki w szkłach zawierających jony srebra wytwarza się
zazwyczaj przez tzw. wygrzewanie szkła [23], czyli podgrzanie go do wysokiej
temperatury, wyższej od temperatury przejścia szklistego. Można je wytworzyć
także impulsami lasera nanosekundowego, bądź femtosekundowego, pracując w
reżimie termicznym (prowadzącym do stopień).

1.3. Promieniowanie laserowe i jego

oddziaływanie z materią

Laser

Dla porządku wywodu nie jest koniecznym przypominać Czytelnikowi definicji
lasera. Niemniej jednak jest zasadnym wskazać tutaj kilka podstawowych pojęć
związanych z opisem promieniowania laserowego. Po pierwsze, promieniowanie la-
serowe, czyli emitowane przez laser, powszechnie nazywane jest wiązką laserową,
niezależnie od tego czy dyskutujemy laser o pracy ciągłej, czy impulsowej. Pro-
mieniowaniu temu, w odróżnieniu od promieniowania emitowanego przez źródła
termiczne, niezupełnie słusznie przypisuje się trzy podstawowe cechy: możliwość
osiągania dużego natężenia promieniowania, „monochromatyczność” tegoż i wy-
soki stopień kolimacji wiązki. Pierwsza i trzecia z wymienionych cech są co do
zasady prawdziwe, z zastrzeżeniem iż wiązka posiada jednak pewną rozbieżność,
której pochodzenie związane jest z kształtem rezonatora. Natomiast przypisywa-
nie wiązce laserowej „monochromatyczności” wymaga pewnego komentarza.

Promieniowanie emitowane przez lasery pracy ciągłej zasadniczo jest wąskie
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spektralnie i w mowie potocznej nie jest dużym błędem mówienie o jego „mo-
nochromatyczności”. Sytuacja związana z laserami impulsowymi, w szczególno-
ści emitującymi ultrakrótkie femtosekundowe impulsy, jest jednak zupełnie inna.
Impuls krótki w domenie czasowej jest szeroki spektralnie. Intuicyjnemu zrozu-
mieniu tego faktu może pomóc znajomość np. właściwości transformaty Fouriera.
Transformata gaussowskiego impulsu krótkiego w czasie jest sygnałem szerokim
w funkcji częstotliwości. W miejscu tym nie będę kontynuował dyskusji dotyczą-
cej podstaw fizyki laserów odsyłając Czytelnika zainteresowanego tymi zagadnie-
niami do pozycji [5, 6].

Wiązka gaussowska

Używając w niniejszej pracy pojęcia wiązka bądź wiązka gaussowska mam na
myśli mod TEM00 promieniowania elektromagnetycznego. Jest to wiązka, któ-
rej profil natężenia ma rozkład gaussowski z maksimum na osi wiązki, tak jak
to przedstawiono na schemacie 1.4. Ujmując rzecz ściślej, natężenie wiązki I w
punkcie oddalonym od jej osi o r wyraża się wzorem

I(z, r) = Io exp
[
− 2r
w2(z)

]
, (1.1)

gdzie Io to natężenie na osi wiązki a w(z) jest promieniem wiązki w punkcie z [4].
Powodem, dla którego wyszczególniam ten rodzaj wiązki jest fakt, że jej matema-
tyczny opis jest możliwie najprostszy oraz iż znaczna część wiązek emitowanych
przez lasery z dobrym przybliżeniem spełnia jej definicję.

Rysunek 1.4: a Profil rozkładu natężenia wiązki gaussowskiej w funkcji odległości od osi

wiązki. Zaadoptowano z [2]. b Schematyczne ujęcie przewężenia wiązki gaussowskiej. Literą

b oznaczono dwukrotność długości Rayleigha. Źródło DOI: 10.1016/j.surfcoat.2019.03.032.

Jeśli przyjmiemy wo za promień przewężenia wiązki gaussowskiej (promień
wiązki w ognisku) to szerokość wiązki w odległości z od przewężenia będzie się
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wyrażać formułą

w(z) = wo

√
1 +

zλ

πw2o
, (1.2)

gdzie λ jest długością fali promieniowania. W miejscu tym chciałbym zaznaczyć,
że przyjęta tu konwencja definiowania promienia wiązki jako odległości od osi
wiązki, przy której natężenie spada do 1/e2 maksymalnego natężenia nie jest
jedyną i czasem za promień wiązki przyjmuje się szerokość połówkową profilu
wiązki.

Z punktu widzenia nieliniowych oddziaływań światła z materią istotne zna-
czenie posiada obszar o największym natężeniu promieniowania, czyli w pobliżu
ogniska wiązki. Dlatego wprowadza się także tzw. długość Rayleigha, zdefinio-
waną jako odległość od ogniska (na osi wiązki), przy której pole powierzchni
wiązki zwiększa się dwukrotnie względem pola wiązki w przewężeniu [4]:

zR =
πw2o
λ
. (1.3)

Opisane powyżej parametry przedstawiono na schemacie 1.4, gdzie przez b ozna-
czono dwukrotność długości Rayleigha.

Oddziaływanie światła z materią

Elementarne sposoby oddziaływania światła z materią to liniowa refrakcja i
absorpcja. Pisząc liniowa mam na myśli fakt, bądź to że wyindukowana polem
elektrycznym fali świetlnej polaryzacja ośrodka zależy liniowo od natężenia pola
elektrycznego bądź to, że proces absorpcji realizowany jest poprzez efekty jedno-
fotonowe. Dla zrozumienia dalszej części prowadzonego wywodu nie jest jednak
niezbędna dalsza dyskusja przytoczonych wyżej efektów, gdyż wykonując modyfi-
kacje struktur szklanych domieszkowanych srebrem pracowano w zakresie długości
fal, dla których ani liniowa absorpcja ani refrakcja nie wpływały na powstawanie
trwałych modyfikacji.

Poza procesami liniowymi, przy odpowiednio dużych natężeniach promienio-
wania laserowego, mogą pojawić się efekty nieliniowe, czyli takie jak nasycanie
się liniowej absorpcji czy absorpcja wielofotonowa i inne, związane z pojawie-
niem się wyindukowanej polem fali świetlnej polaryzacji zależącej od kolejnych
potęg natężenia pola elektrycznego tejże fali. Schematycznie proces nieliniowej
absorpcji w szkle, bądź innym ciele stałym, został przedstawiony na rysunku 1.5
(a). Elektron znajdujący się w dolnym stanie energetycznym (w rozpatrywanym
przykładzie: w paśmie walencyjnym) w krótkim czasie (w ramach jednego pro-
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cesu) absorbuje kilka fotonów co przenosi go do wyższego stanu energetycznego
(w rozpatrywanym przykładzie: do pasma przewodnictwa).

Z przeprowadzonych badań ani z dostępnej autorowi literatury dotyczącej
przedmiotu zainteresowania tejże pracy, nie można wnioskować o wpływie nieli-
niowych zmian rzeczywistej części współczynnika załamania (odpowiedzialnej za
refrakcję, np. samoogniskowanie) na procesy odpowiedzialne za dokonane mody-
fikacje i jej efekty, które zostaną opisane w kolejnych rozdziałach. Dlatego dla
przejrzystości wywodu pominięta zostanie tutaj dyskusja formalizmu służącego
do opisu nieliniowej refrakcji. Zainteresowanego Czytelnika odsyłam do [7].

Mechanizmy nieliniowej absorpcji w szkłach

Dyskutując oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego o dużym
natężeniu z materią warto zwrócić uwagę na fakt, że możliwa jest także foto-
jonizacja rozpatrywanego materiału. Podstawowe procesy prowadzące do niej to
wspomniana już wcześniej absorpcja wielofotonowa, jonizacja przez tunelowanie
i jonizacja lawinowa [2, 9], schematycznie przedstawione na rysunku 1.5.

Rysunek 1.5: Schematyczna reprezentacja procesów foto-jonizacji zachodzących podczas

oddziaływania światła ze szkłem. a Jonizacja wielofotonowa – elektron absorbuje dwa lub

więcej fotonów (zależnie od energii fotonu i szerokości przerwy energetycznej) i zostaje prze-

niesiony z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa. b Jonizacja przez tunelowanie –

elektron przechodzi do pasma przewodnictwa w wyniku tunelowania przez barierę potencjału

zmniejszoną poprzez oddziaływanie z silnym polem zewnętrznym. c Jonizacja lawinowa –

elektron znajdujący się w paśmie przewodnictwa absorbuje fotony i w efekcie zostaje przyspie-

szony (zjawisko odwrotnego Bremsstrahlungu); następnie poprzez zderzenia z elektronami

z pasma walencyjnego wzbudza je do pasma przewodnictwa. Zaadoptowano z [2].

Jonizacja wielofotonowa związana jest z procesem nieliniowym jakim jest wie-

11



lofotonowa absorpcja. Jeśli natężenie światła jest wystarczająco duże to elektron
z pasma walencyjnego jest w stanie zaabsorbować dostateczną liczbę fotonów,
aby przejść do pasma przewodnictwa. Pisząc „dostateczną liczbę”, mam na myśli
taką liczbę fotonów k, że kh̄ω  Eg, gdzie ω jest częstością fali świetlnej a Eg to
przerwa energetyczna pomiędzy pasmem walencyjnym a przewodnictwa.

Jonizacja przez tunelowanie związana jest ze zmianą lokalnych potencjałów
wiążących elektrony w atomach materiału w wyniku oddziaływania materii z
wiązką o dużym natężeniu. Elektron uwięziony w atomie czy znajdujący się w
paśmie walencyjnym w nieobecności zewnętrznych pól elektromagnetycznych ma
bardzo małe prawdopodobieństwo przetunelowania przez barierę potencjału w
jednostce czasu. Silne zewnętrzne pole istotnie zmniejsza wysokość bariery po-
tencjału co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej penetracji, a to z kolei
prowadzi do uwolnienia pewnej liczby elektronów. Jonizacja przez tunelowanie i
w wyniku absorpcji wielofotonowej mogą zachodzić równocześnie, chociaż w za-
leżności od częstości i natężenia promieniowania jeden z tych procesów zwykle
dominuje. Formalnie wprowadza się [2, 9, 11] tzw. parametr Keldysha

γ =

√
mecεonoEgω2L

e2I
, (1.4)

gdzie me jest masą elektronu, c szybkością światła w próżni, εo przenikalnością
elektryczną próżni, no liniowym współczynnikiem załamania materiału, Eg prze-
rwą energetyczną pomiędzy pasmem walencyjnym i przewodnictwa, ωL częstością
lasera a e ładunkiem elektronu. Przyjmuje się, że gdy wartość parametru Keldysha
jest większa od jedności (γ > 1), czyli dla mniejszych natężeń promieniowania,
bądź jego większych częstości to dominuje jonizacja wielofotonowa, natomiast w
przypadku przeciwnym dominuje jonizacja przez tunelowanie.

Wreszcie jonizacja lawinowa jest procesem, w którym początkowo elektrony są
przyspieszane w wyniku odwrotnego procesu Bremsstrahlungu, czyli absorpcji fo-
tonów propagujących przez materiał. Następnie elektrony te wzbudzają elektrony
z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa przekazując im energię poprzez
zderzenia. Należy nadmienić tutaj, iż proces ten może zajść dopiero wtedy gdy w
materiale pojawią się elektrony uwolnione np. w wyniku efektów tunelowych bądź
wielofotonowej absorpcji. Ponadto, aby elektron z pasma przewodnictwa mógł w
wyniku zderzenia zjonizować atom to jego energia kinetyczna musi być większa od
energii wiązania w atomie, czyli musi zaabsorbować dostateczną liczbę przyspie-
szających go fotonów. W efekcie przyjmuje się, że aby możliwe było rozwinięcie
się lawinowej jonizacji to czas trwania impulsu musi być większy niż 30-50 fs
[2, 9].
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Innym, ciekawym efektem prowadzącym do fotojonizacji, ale o mniejszym
praktycznym znaczeniu niż opisane powyżej, jest tak zwana jonizacja typu „fo-
rest fire” (ang. forest fire ionization) [9, 12]. Została ona zapostulowana jako
proces mający pewne znaczenie dla jonizacji materii oddziałującej z impulsami
krótszymi niż 30-50 fs, dla których nie zdąży zajść jonizacja lawinowa. Można ją
rozumieć jako proces, w którym jeśli dojdzie do wytworzenia pojedynczej dziury
w dielektryku to znacząco zmienia się lokalny potencjał w jakim uwięzione są
sąsiadujące elektrony i w efekcie znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo jo-
nizacji w pobliżu już zjonizowanego atomu/molekuły. W efekcie proces jonizacji
„rozrasta się” jak pożary w lasach – zaczyna się od pojedynczego ogniska (bądź
kilku ognisk) i następuje wokół nich obejmując coraz większy obszar.

Procesy zachodzące w materiale w wyniku oddziaływania ze

światłem i ich skale czasowe

Dyskutowane powyżej mechanizmy jonizacji zapoczątkowują ciąg procesów
fizyko-chemicznych mogących prowadzić do trwałych zmian właściwości optycz-
nych materiału. Jakkolwiek efekty oddziaływania światła z materią zależą od sze-
regu właściwości samego materiału (w przypadku niniejszej pracy – szkła) oraz
od reżimu irradiacji jakiej był on poddany to można wskazać serię procesów za-
chodzących w ośrodku będących reakcją na pojedynczy impuls femtosekundowy,
tak jak to pokazano na rysunku 1.6.

Rysunek 1.6: Skale czasowe procesów zachodzących podczas oddziaływania materii z

promieniowaniem laserowym. Zaadoptowano z [2].
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Pierwszą odpowiedzią ośrodka na padające promieniowanie jest zachodząca
fotojonizacja. Jak wskazano wyżej może być ona realizowana poprzez absorpcję
wielofotonową lub poprzez tunelowanie. Można przyjąć, że proces ten zachodzi
od około femtosekundy po pojawieniu się impulsu, aż do końca jego trwania. Jeśli
impuls trwa przynajmniej 30 - 50 fs to może rozwinąć się także jonizacja lawi-
nowa trwająca dopóty dopóki fotoelektrony mają dostateczną energię kinetyczną
aby zjonizować kolejne atomy. W efekcie wewnątrz materiału pojawia się pewna
liczba dyfundujących elektronów, które poprzez zderzenia z matrycą szklaną prze-
kazują jej energię. W dalszej kolejności zachodzą procesy termodynamiczne, jak
chociażby dyfuzja termiczna, mikro eksplozje czy stopienia, którym towarzyszą
procesy fotochemiczne (zainicjowane światłem reakcje chemiczne) [2, 10].

Znaczenie poszczególnych parametrów istotnych w procesie

oddziaływania światła z materią

Jak zaznaczono powyżej efekty oddziaływania światła z materią zależą od
kilku parametrów charakteryzujących samo promieniowanie laserowe.

Długość fali

Długość fali promieniowania laserowego wraz z szerokością przerwy energe-
tycznej pomiędzy pasmem walencyjnym a pasmem przewodnictwa w materiale
(szkle) określają rząd procesu jakim będzie rządzona fotojonizacja. Jeśli energia
fotonu w wiązce laserowej będzie większa niż przerwa energetyczna w materiale
to jonizacja będzie przebiegać poprzez liniową absorpcję, co uniemożliwi druko-
wanie laserowe. Jeśli natomiast energia fotonu jest mniejsza od szerokości pasma
wzbronionego to w proces jonizacji muszą zostać zaangażowane procesy nieli-
niowe tym wyższego rzędu, czyli wymagające większych natężeń promieniowania,
im mniejsza jest energia pojedynczego fotonu. Ponadto, wraz ze zmniejszającą się
długością fali możliwe jest wytwarzanie metodą DLW mniejszych struktur [2, 13].

Czas trwania impulsu laserowego

Proces drukowania laserowego można w ogólności przeprowadzić korzystając z
lasera impulsowego o różnych czasach trwania impulsu bądź z lasera emitującego
promieniowanie w sposób ciągły. W zależności od rodzaju lasera dynamika zmian
wywołanych polem elektrycznym fali świetlnej będzie się znacząco różnić. Po po-
traktowaniu materiału pojedynczym impulsem o czasie trwania kilkudziesięciu
lub kilkuset femtosekund w ośrodku zachodzi relaksacja trwająca mikrosekundy,
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po którym to czasie ośrodek wraca do równowagi termodynamicznej. Równocze-
śnie taki impuls jest na tyle krótki, że w czasie jego trwania nie zachodzą zmiany
termiczne w próbce. Ponadto, pomimo tego, że jego energia jest nieduża (rzędu
pojedynczych mikro dżuli lub mniejsza) to w związku z krótkim czasem trwa-
nia osiągane są ogromne natężenia promieniowania indukujące szereg procesów
nieliniowych [2].

W przypadku laserów nanosekundowych, czyli takich których czas trwania
impulsu jest rzędu kilku nanosekund, aby osiągnąć wymagane do zainicjowania
procesów nieliniowych natężenia światła energia w pojedynczym impulsie musi
być większa niż w przypadku lasera femtosekundowego. Co więcej, już w trak-
cie trwania impulsu zachodzą procesy termiczne, prowadzące np. do stopień, co
stanowi istotne ograniczenie dla jakości i funkcjonalności wytwarzanych struktur.

Lasery pracujące w modzie ciągłym aby uzyskać natężenie światła porów-
nywalne z natężeniami osiąganymi w impulsach muszą pracować z dużą mocą
średnią. Jeśli uwzględnimy także fakt, że oddziałujący z nimi obiekt jest przez sto-
sunkowo długi czas (związany z szybkością przesuwu próbki) poddany działaniu
promieniowania to stanie się oczywistym, że wykonane modyfikacje są zdomino-
wane przez akumulacyjne efekty termiczne, co może być efektem niepożądanym.

Częstotliwość repetycji

Dla laserów impulsowych częstotliwość repetycji określa liczbę impulsów emi-
towanych przez laser w jednostce czasu. W przypadku laserów emitujących ul-
trakrótkie (femtosekundowe) impulsy wartość częstotliwości repetycji jest czynni-
kiem, który decyduje o tym czy w materiale będą zachodzić akumulacyjne efekty
termiczne.

Jeśli częstotliwość repetycji jest dostatecznie mała, np. rzędu kilku kiloher-
ców, to po każdym impulsie materiał zdąży wrócić do stanu równowagi i nie
będzie w nim zachodzić akumulacja energii. Dla dużych częstotliwości repety-
cji, rzędu megaherców, pomiędzy kolejnymi impulsami może nie być dostatecznie
dużo czasu aby ciepło mogło zostać rozprowadzone w materiale i będzie zacho-
dzić jego akumulacja w obszarze oddziałującym z wiązką laserową, co prowadzi
do jego podgrzewania a w konsekwencji może spowodować lokalne stopienia po-
wodujące trwałą zmianę właściwości optycznych materiału. Dla porządku należy
tu zaznaczyć, iż dla odpowiednio dużych energii impulsu stopienia mogą się po-
jawić również w następstwie oddziaływania pojedynczego impulsu ze szkłem.
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Energia impulsu

Energia impulsu, wraz z czasem trwania impulsu i stopniem zogniskowania
wiązki zależnym od apertury numerycznej użytego obiektywu lub soczewki, okre-
śla natężenie światła w ognisku. Odgrywa zatem ona kluczową rolę w procesie od-
działywania materii ze światłem i wraz z częstotliwością repetycji określa rodzaje
drukowania laserowego, które będą dyskutowane w kolejnych podrozdziałach.

Apertura numeryczna obiektywu

Apertura numeryczna jest w ogólności parametrem określającym zdolność
elementu bądź układu optycznego do zbierania światła i zdefiniowana jest jako
NA = n sin(φ), gdzie n jest względnym współczynnikiem załamania materiału z
jakiego wykonano element optyczny i otoczenia, w którym ten element się znaj-
duje, natomiast φ jest połową kąta rozwarcia stożka z jakiego zbierane jest światło.
Jej znajomość umożliwia określenie rozmiaru ogniska wiązki. Szczególnie wygodna
jest przybliżona formuła, słuszna dla NA < 0, 7 postaci wo = 0.518λo/NA, gdzie
wo jest promieniem wiązki w ognisku a λo długością fali w próżni [9]. Od warto-
ści NA zależy zatem wielkość obszaru oddziałującego ze światłem, co przekłada
się na wielkość wytwarzanych struktur oraz natężenie wiązki w ognisku rządzące
rodzajem wykonanych modyfikacji.

Liczba impulsów zdeponowanych w danym obszarze

W praktyce, liczba impulsów zdeponowanych w danym obszarze modyfiko-
wanej próbki wiąże się z szybkością jej przesuwu względem ogniska wiązki. Im
mniejsza szybkość przesuwu próbki względem ogniska wiązki tym większa jest
liczba impulsów deponowanych w obszarze próbki. Jeśli w procesie oddziaływa-
nia światła z materią występują efekty akumulacyjne to większa wartość tego
parametru wzmacnia odpowiedź materiału [9].

Polaryzacja wiązki

Polaryzacja wiązki nie odgrywa tak kluczowej roli jak wskazane wyżej para-
metry, niemniej jednak może istotnie wpływać na kształt i rodzaj wytworzonych
struktur – nano-siatki Braggowskie mogą być wytworzone tylko przy użyciu li-
niowej polaryzacji, natomiast tłumienność drukowanych laserowo falowodów jest
mniejsza gdy były one wykonane wiązką o polaryzacji kołowej. Ponadto przekroje
czynne na wielofotonową jonizację są różne dla polaryzacji liniowej i kołowej (są
większe dla tej pierwszej) [9].
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1.4. DLW w szkłach zawierających srebro

Mechanizm drukowania laserowego

Jak już we Wstępie wskazano, DLW jest procesem prowadzącym do mody-
fikacji fotoczułego materiału poprzez oddziaływanie tegoż ze skupioną wiązką
laserową. W metodzie tej modyfikowany obiekt przesuwany jest względem zogni-
skowanej wiązki z lasera impulsowego, która w drodze zachodzących procesów
nieliniowych lokalnie zmienia właściwości optyczne materiału umożliwiając wy-
twarzanie na jego powierzchni lub wewnątrz niego różnego rodzaju struktur.

Na rysunku 1.7 przedstawiono uproszczony schemat układu służącego do dru-
kowania laserowego. Światło z lasera femtosekundowego jest ogniskowane przez
obiektyw wewnątrz próbki zamocowanej na stoliku przesuwnym. Opcjonalne uży-
cie światła białego lub ultrafioletowego, które po przejściu przez próbkę jest zbie-
rane przez obiektyw i kierowane na kamerę, umożliwia obserwację w czasie rze-
czywistym wytwarzanych struktur.

Rysunek 1.7: Schemat układu służącego

do DLW. Użyte oznaczenia: Laser – laser

femtosekundowy, CAM – kamera, DM – lu-

stro dichroiczne, OBJ – obiektyw, Próbka

– modyfikowana próbka zamontowana na

stoliku przesuwnym, WL – światło białe.

Zaadoptowano z: [15]

Rodzaje DLW w szkłach niezawierających srebra

Efekty wykonywanego drukowania laserowego, czyli w praktyce oddziaływania
materii z promieniowaniem laserowym, zależą w głównej mierze od natężenia
światła w ognisku wiązki.

I =
2Ep
τπw2o

, (1.5)

gdzie Ep jest energią impulsu, τ czasem trwania impulsu (zazwyczaj szerokością
połówkową impulsu), natomiast wo to promień wiązki w przewężeniu. Czynnik
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2 stosuje się ze względu na gaussowski profil wiązki lasera. Dla systematycznego
opisu efektów drukowania laserowego w oparciu o reżimy energetyczne w jakich
przeprowadzano proces, alternatywnie do natężenia światła w ognisku, wprowa-
dza się parametr jakim jest fluencja, zdefiniowana jako

F =
2Ep
πw2o

. (1.6)

Na rysunku 1.8 przedstawiono schematycznie rodzaje modyfikacji pojawiają-
cych się w materiale wskutek jego oddziaływania z wiązką laserową. Dla niskich
natężeń pola fali świetlnej, w materiale zachodzą tylko takie reakcje fotoche-
miczne, które nie prowadzą do trwałych zmian właściwości optycznych ośrodka.
Dla większych natężeń, w ośrodku indukowana jest trwała, gładka i izotropowa
zmiana współczynnika załamania, charakterystyczna dla drukowania laserowego
typu I, związana z zachodzącymi w materiale stopieniami, powodującymi zmianę
gęstości szkła, bądź kreacją centrów barwnych. Modyfikacje tego typu umożli-
wiają wytwarzanie np. struktur falowodowych [2, 9].

Rysunek 1.8: Rodzaje odpowiedzi materiału na promieniowanie laserowe w funkcji natę-

żenia światła. Wraz z rosnącym natężeniem pojawiają się izotropowe zmiany współczyn-

nika załamania charakterystyczne dla drukowania laserowego typu I, następnie anizotropowe

zmiany współczynnika załamania pochodzące od reorganizacji matrycy szklanej, właściwe

dla typu II i pustki będące wynikiem mikroeksplozji odpowiadające typowi III. Zaadoptowano

z [9].

Wyższy reżim energetyczny, odpowiadający DLW typu II, związany jest z
indukowaniem w ośrodku anizotropowej zmiany współczynnika załamania po-
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chodzącej od reorganizacji matrycy szklanej. Ten reżim DLW może posłużyć do
produkcji elementów służących do kontroli polaryzacji propagującego przez nie
światła. Jakkolwiek modyfikacje typu I mogą pochodzić od stopień wywoływanych
oddziaływaniem materiału z pojedynczym impulsem, to aby wykonać modyfika-
cje typu II konieczne jest zaangażowanie akumulacyjnych procesów termicznych
[9].

Dla najwyższych natężeń wiązki wewnątrz materiału może dochodzić do mi-
kroeksplozji powodujących pojawienie się pustych obszarów wewnątrz próbki
szklanej, co odpowiada drukowaniu laserowemu typu III. W ten sposób wytwa-
rzać można pamięć optyczną bądź kryształy fotoniczne [9]. Warto nadmienić, iż
modyfikacje tego typu są osiągane w reżimie małych częstotliwości repetycji, w
którym to przypadku nie zachodzą efekty akumulacyjne.

Rodzaje DLW w szkłach zawierających srebro

Rozpoczynając dyskusję DLW w szkłach, do których dodano na jakimś ich
etapie produkcji srebro, warto zwrócić uwagę na pewien szczegół dotyczący stoso-
wanego nazewnictwa. W literaturze [2] spotyka się rozróżnienie pomiędzy szkłami
domieszkowanymi srebrem a zawierającymi srebro. Kryterium różnicującym
jest ilość dodanego materiału. Szkła zawierające mniej niż 2% srebra nazywane
są domieszkowanymi srebrem, natomiast z większą zawartością srebra – zawiera-
jącymi srebro. W pracy tej pomijam tę konwencję nazywając wszystkie rodzaje
szkła, do których dodano srebro szkłami zawierającymi srebro.

Po tych uwagach wstępnych należy zaznaczyć, że dodanie srebra do szkła
zwiększa jego fotoczułość, czyniąc je bardziej podatnym na modyfikacje, przez
obniżenie progowych natężeń na wystąpienie trwałych zmian współczynnika za-
łamania. Dla umiarkowanych i dużych energii impulsu pozostaje jednak słuszny
wprowadzony powyżej podział na drukowanie laserowe typu I, II i III. Istotna
zmiana pojawia się jednak w reżimie niskich (kilkadziesiąt-kilkaset nJ) energii im-
pulsu i wysokich częstotliwości repetycji (rzędu MHz). W tych warunkach światło
aktywuje angażujące srebro reakcje fotochemiczne, a zachodzące akumulacyjne
procesy termiczne umożliwiają jego migrację wewnątrz szkła. Prowadzi to do
zmiany współczynnika załamania związanej z powstaniem charakterystycznych
struktur srebra bez istotnej modyfikacji samej matrycy szklanej, gdyż dla wła-
ściwie dobranych energii impulsu procesy termiczne nie prowadzącą do lokalnych
stopień [10]. Drukowanie laserowe, w którym zmiana współczynnika załamania re-
alizowana jest poprzez wytwarzanie bądź modyfikację struktur srebra w reżimie
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niskich energii impulsu nazwano drukowaniem laserowym typu A, od łacińskiej
nazwy srebra – Argentum.

Przedstawioną wcześniej na rysunku 1.8 klasyfikację rodzajów DLW należy
zatem rozszerzyć do postaci przedstawionej na schemacie 1.9, uwzględniającym
efekty związane z reorganizacją atomów srebra wewnątrz matrycy szklanej w
reżimie niskich natężeń światła i dużych częstotliwości repetycji lasera.

Rysunek 1.9: Rodzaje odpowiedzi szkła zawierającego srebro na promieniowanie laserowe

w funkcji natężenia światła w ognisku. Wraz z rosnącym natężeniem pojawiają się izotro-

powe zmiany współczynnika załamania charakterystyczne dla drukowania laserowego typu

A i typu I, następnie anizotropowe zmiany współczynnika załamania pochodzące od reor-

ganizacji matrycy szklanej, właściwe dla typu II i pustki będące wynikiem mikro-eksplozji

odpowiadające typowi III. Zaadoptowano z [8].

Mechanizm powstawania struktur typu A

Mechanizm powstawania struktur typu A na poziomie cząsteczkowym przed-
stawiono na schemacie 1.10. Początkowo wewnątrz matrycy szklanej znajdują
się, rozłożone w przybliżeniu jednorodnie, jony srebra. Wraz z pierwszymi im-
pulsami laserowymi zachodzi indukowana światłem jonizacja i wewnątrz szkła
pojawiają się swobodne elektrony, dzięki czemu jony srebra mogą ulegać redukcji
przyłączając elektrony. W efekcie niektóre z jonów srebra stają się neutralnymi
atomami, bądź układami typu dziura-spułapkowany elektron, w których elek-
tron jest współdzielony z innymi atomami. Po kolejnych impulsach pojawiają się
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efekty termiczne, prowadzące do podgrzewania matrycy szklanej, co zwiększa mo-
bilność jonów i atomów srebra umożliwiając powstawanie molekuł srebra. Dalsze
impulsy jeszcze bardziej podgrzewają szkło, którego temperatura jest jednak niż-
sza od temperatury topnienia. Umożliwia to powstawanie większych molekuł i
dyfuzję srebra poza obszar największego natężenia światła.

W efekcie wokół ogniska wiązki powstaje charakterystyczna struktura skła-
dająca się z klastrów srebra. Bardziej szczegółowy opis procesów zachodzących
podczas drukowania laserowego typu A znajduje się w [10].

Rysunek 1.10: Procesy fizyko-chemiczne prowadzące do powstawania charakterystycznych

dla drukowania laserowego typu A struktur składających się z klastrów srebra. Impulsy la-

serowe jonizują znajdujące się w szkle srebro i podgrzewają matrycę szklaną. Umożliwia

to powstawanie molekuł i klastrów srebra oraz ich migrację poza obszar ogniska wiązki.

Zaadoptowano z [10].

1.5. Charakterystyka struktur wytworzonych

metodą DLW typu A

Najbardziej charakterystycznym elementem cechującym struktury typu A jest
występowanie klastrów srebra wykazujących fluorescencję w zakresie widzialnym
po wzbudzeniu ultrafioletem lub światłem niebieskim. W sytuacji gdy podczas
DLW próbka nie jest przesuwana w kierunku prostopadłym względem osi wiązki
lasera, to powstające klastry układają się w kolisty kształt przedstawiony na
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schemacie 1.10. Zatem podczas przesuwania próbki wzdłuż osi wiązki klastry
srebra tworzą kształt podobny do rurki, przedstawiony na rysunku 1.11.

Rysunek 1.11: (a) Obraz cylindrycznej struktury klastrów srebra zarejestrowany przy

użyciu mikroskopu konfokalnego; (b) przekrój przez cylindryczną strukturę (płaszczyzna

prostopadła do osi wiązki) zarejestrowany mikroskopem konfokalnym. Źródło [16].

Natomiast, gdy podczas DLW próbka przesuwana jest w płaszczyźnie pro-
stopadłej do osi wiązki, to obszar o maksymalnym natężeniu światła przechodzi
przez część już utworzonych klastrów, niszcząc je bądź aktywując ich dyfuzję poza
obszar o maksymalnym natężeniu światła. Pozostają tylko te klastry, które po ich
utworzeniu nie oddziaływały z wiązką, układające się w charakterystyczną, po-
dwójną strukturę, przedstawioną w kontraście fazowym po oświetleniu światłem
białym na rysunku 1.12 (a).

Na rysunku 1.12 (b) przedstawiono także profil zmiany współczynnika za-
łamania związanej z powstaniem struktur składających się z klastrów srebra.
Tym co ma kluczowe znaczenie dla potencjalnych zastosowań obiektów typu A
jest dodatni znak wyindukowanej zmiany współczynnika załamania, świadczący
o właściwościach falowodowych tychże struktur [2, 8, 10, 14, 20]. Rzeczywiście
strukturę tę można traktować jako układ dwóch znajdujących się blisko siebie
światłowodów, niejako sprzęgniętych ze sobą.

Zastosowania struktur typu A

Drukowanie laserowe w szkłach zawierających srebro w reżimie niskich energii
impulsu i wysokich częstotliwości repetycji lasera jest stosunkowo nowym zagad-
nieniem, wymagającym w wielu aspektach dalszych badań. Nie sposób zatem
wskazać ani pełnej listy potencjalnych zastosowań ani praktycznych rozwiązań
znajdujących już zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle. Poniższe zestawie-
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Rysunek 1.12: (a) Obraz z mikroskopu szerokiego pola z kontrastem fazowym przy oświe-

tleniu światłem białym. Widoczna charakterystyczna podwójna linia złożona z klastrów sre-

bra, typowa dla drukowania laserowego typu A. (b) Profil zmiany współczynnika załamania

związany z wytworzeniem struktur składających się z klastrów srebra. Źródło [14].

nie ma zatem charakter literaturowego przeglądu zastosowań struktur typu A
sprawdzonych w warunkach laboratoryjnych.

Masowa pamięć optyczna

Wykorzystując fluorescencyjne właściwości klastrów srebra można wytwarzać
3. i więcej wymiarową pamięć optyczną. Metody drukowania laserowego pozwa-
lają precyzyjnie wytwarzać struktury składające się z klastrów srebra nie tylko
w jednej płaszczyźnie materiału, ale w całej jego objętości, co czyni szkło za-
wierające srebro trójwymiarowym nośnikiem danych. Jeśli dodatkowo w procesie
zapisu i odczytu uwzględni się zależność natężenia wzbudzanej fluorescencji od
warunków ekspozycji na promieniowanie (np. energii impulsu) to możliwe jest
traktowanie takiego szkła jako czterowymiarowego nośnika pamięci optycznej (3
wymiary przestrzenne i skala odcieni szarości) [10].

Rozwiązanie takie zapewnia dużą pojemność informacji w jednostce objętości,
szacowaną przez Autorów cytowanej publikacji na setki terabitów na centymetr
sześcienny, znaczną szybkość odczytu – rzędu setek megabitów na sekundę i co
kluczowe – brak fotowybielania. Dodatkową zaletą prezentowanego tu rozwiąza-
nia jest mała wrażliwość znajdujących się w strukturze szkła klastrów srebra na
zmiany temperatury, starzenie i wilgoć w ich otoczeniu. Pozwala to oczekiwać iż
zapisany nośnik zachowa utrwalone informacje przez dziesiątki bądź setki lat [10].
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Falowody optyczne

Struktury wytworzone metodą drukowania laserowego typu A przejawiają
właściwości falowodowe ze względu na kształt wyindukowanej zmiany współczyn-
nika załamania. Umożliwia to wytwarzanie światłowodów, oraz prostych elemen-
tów fotonicznych [14], takich jak np. dzielnik wiązki przedstawiony na rysunku
1.13, co może pozwolić na wytworzenie zintegrowanych układów optycznych.

Rysunek 1.13: (a) Ujęte z góry schematyczne przedstawienie dzielnika wiązki 50−50, (b)

obraz fluorescencyjny (w zakresie widzialnym) drukowanego laserowo dzielnika wiązki zare-

jestrowany od góry, (c) mody wychodzące z dzielnika, (d) znormalizowany profil natężenia

światła na wyjściu z dzielnika. Źródło [14].

Czujniki falowodowe

Jak pokazano w [2] metodą DLW można wykonać falowodowy czujnik współ-
czynnika załamania. Standardowo urządzenie takie otrzymuje się poprzez zmianę
grubości płaszcza światłowodu. Mianowicie, transmisja światłowodu, którego część
płaszcza została usunięta, niemal odsłaniając rdzeń, zależy od współczynnika za-
łamania ośrodka w pobliżu rdzenia. Przykładowo, jeśli współczynnik załamania
tego ośrodka jest taki sam jak płaszcza to transmisja nie ulega zmianie. Natomiast
jeśli jest wyższy niż rdzenia to światło „wycieka” zwiększając drastycznie straty
światłowodu. Rozwiązanie takie zrealizowano stosując metodę DLW w szkle za-
wierającym srebro poprzez wytworzenie falowodu, którego część znajdowała się
blisko powierzchni szkła [2]. Daje to podstawy do tego by w przyszłości oczekiwać
pojawienia się kolejnych czujników powierzchniowych korzystających z analogicz-
nych rozwiązań.
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Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż drukowanie laserowe na powierzchni szkła
jest zadaniem trudnym ze względu na zmniejszenie progowych wartości natę-
żenia światła powodującego trwałe efekty. Co więcej, podczas prób wykonania
drukowania typu innego niż A pojawia się ablacja materiału uniemożliwiająca
wytworzenie pożądanych struktur bez dodatkowych zabiegów [2].

Porównanie struktur typu A i typu I w szkłach

zawierających srebro

Zarówno drukowanie laserowe typu A jak i typu I prowadzi do gładkich zmian
współczynnika załamania umożliwiających np. wytwarzanie struktur falowodo-
wych. W tym punkcie przedstawię kilka różnic pomiędzy dwoma rodzajami struk-
tur wskazujących potencjalnie większą użyteczność typu A [8, 10].

Pochodzenie zmiany współczynnika załamania

W przypadku DLW typu A wyindukowana zmiana współczynnika załamania
pochodzi od wytworzonych struktur składających się z klastrów srebra. Zmiana
ta jest niejako „zewnętrzna” względem matrycy szklanej, gdyż w wyniku zaan-
gażowanych w drukowanie laserowe procesów nie zachodzi trwała modyfikacja
struktury szkła. Natomiast w przypadku drukowania laserowego typu I zmiana
współczynnika jest „wewnętrzna” względem matrycy szklanej, gdyż pochodzi bądź
to z lokalnej zmiany gęstości wywołanej stopieniami bądź od powstających cen-
trów barwnych [8]. Zmiany te związane są z różnymi reżimami energetycznymi w
jakich dokonywane są modyfikacje.

Obecność obszaru zmodyfikowanego termicznie

W pracach [2, 8] porównano morfologię struktur wytworzonych typu I i typu
A. Zaobserwowano, że wytworzeniu struktur typu I towarzyszy stosunkowo duży
obszar zmodyfikowany termicznie i brak takowego w przypadku typu A, mimo iż
wytwarzane są one przy znacznie większej częstotliwości repetycji lasera. Zwią-
zane jest to z ilością energii deponowanej w materiale w procesie drukowania.
W przypadku typu A, pomimo większej częstotliwości repetycji deponowana jest
mniejsza ilość energii niż w typie I, ze względu na znacznie mniejsze energie po-
jedynczych impulsów, które nie są w stanie podgrzać matrycy szklanej powyżej
temperatury przejścia szklistego.
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Profil zmiany współczynnika załamania

Wykonując drukowanie laserowe zarówno typu A jak i typu I możliwe jest
uzyskanie dodatniej zmiany współczynnika załamania zapewniającej falowodowe
właściwości otrzymanych struktur. Pomimo znacznej różnicy w rozmiarach mo-
dyfikacji właściwych dla typu A i typu I (rozkład klastrów bądź region zmieniony
termicznie) rozmiary obszarów z dodatnią zmianą współczynnika załamania są
porównywalne, zapewniając podobne właściwości falowodowe – jak choćby liczba
mogących w nich propagować modów.

Tym co ma jednak kluczowe znaczenie jest fakt, że modyfikując warunki irra-
diacji podczas tworzenia struktur typu A otrzymuje się zawsze dodatnią zmianę
współczynnika załamania, natomiast w przypadku typu I znak modyfikacji współ-
czynnika załamania ulega zmianie w zależności od materiału i warunków druko-
wania (energia impulsu, szybkość przesuwu próbki). Efekt ten może znacznie
utrudniać wytwarzanie struktur falowodowych typu I i stanowi ważną przesłankę
za prowadzeniem dalszych badań poświęconych drukowaniu laserowemu typu A,
[2, 8].

Możliwość drukowania w pobliżu powierzchni

Efektywne drukowanie laserowe struktur falowodowych typu innego niż A w
pobliżu powierzchni szkła, bez stosowania dodatkowych zabiegów, jest trudne
ze względu na zachodzącą ablację materiału [2, 24]. Otóż w pobliżu powierzchni
znacznie zmniejszają się progowe wartości natężenia światła na wytworzenie struk-
tur typu I i III, tzn. światło o natężeniu wywołującym tylko nieznaczne mody-
fikacje wewnątrz próbki może prowadzić do zniszczeń jeśli będzie oddziaływać z
warstwą powierzchniową. Wykonując jednak drukowanie laserowe typu A pracuje
się w reżimie niskich energii co pozwala uniknąć ablacji materiału i równocześnie
otrzymać wystarczająco dużą zmianę współczynnika załamania aby otrzymana
struktura miała właściwości falowodowe. Eksperymentalną realizację powierzch-
niowego czujnika współczynnika załamania wytworzonego przy użyciu opisywanej
metody przedstawiono w pracy [2].
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Rozdział 2

Część eksperymentalna

Celem niniejszej pracy było wytworzenie metodą drukowania laserowego struk-
tur typu A oraz próba ich charakterystyki. W tym rozdziale przedstawione zo-
staną modyfikowane próbki, zbudowany układ eksperymentalny, przyjęta proce-
dura wykonywania modyfikacji oraz zmodyfikowany układ mikroskopu konfokal-
nego pozwalający zbadać widmo wzbudzanej w klastrach srebra fluorescencji z
dużą przestrzenną i spektralną zdolnością rozdzielczą.

2.1. Modyfikowane próbki

W ramach wykonywanych prac modyfikowano kilka rodzajów szkieł. Pierw-
szym z nich były niezawierające srebra mikroskopowe szkła podstawowe,
wykorzystane do przetestowania zbudowanego układu, nabycia pewnej biegłości
w jego obsłudze oraz intuicji związanej ze znaczeniem poszczególnych parametrów
w procesie drukowania laserowego.

Kolejną, tym razem bardzo istotną, grupę stanowiły mikroskopowe szkła

podstawowe poddane wymianie jonowej o różnym czasie trwania, od
jednej minuty aż do godziny, wytworzone w większości przez grupę prof. Jean-
Philippe Blondeau z Uniwersytetu w Orleanie. Niewątpliwą zaletą takich szkieł
jest wysoka jednorodność matrycy szklanej i optyczna jakość próbek.

Jednakże, jak zaznaczono już wyżej, w próbkach takich jony srebra znajdują
się jedynie w cienkiej warstwie szkła w pobliżu powierzchni – do głębokości kilku
mikrometrów [25] – co ma pewne negatywne konsekwencje, omówione w kolejnym
rozdziale przy okazji analizy wyników.

DLW wykonano także w szkle po wymianie jonowej trwającej 4 mi-

nuty a następnie wygrzewanym przez godzinę w temperaturze 450 oC,
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co prowadziło do wydzielenia się wewnątrz próbki nanocząstek srebra. W tym
przypadku drukowanie laserowe w reżimie niskich energii impulsów prowadzi do
powstawania klastrów poprzez rozbijanie nanocząstek promieniowaniem lasero-
wym.

Kluczową z punktu widzenia przygotowywanej pracy grupą modyfikowanych
szkieł były próbki objętościowe, czyli zawierające jony srebra w całej objętości,
wytworzone metodą quench-melting, opisaną w poprzednim rozdziale. Spośród
nich dwie zostały przygotowane przez prof. Nadię Pellerin z CEMHTI CNRS w
Orleanie. Pozostałe (około 30) próbek zawierających srebro zostało wytworzonych
przez prof. Dorosza z Katedry Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząstecz-
kowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Z punktu widzenia otrzymanych efektów i ze względu na specyfikę pracy,
której daleko do analizy materiałowej, nie jest zasadną dyskusja składów i wła-
ściwości wszystkich modyfikowanych próbek. W tabeli 2.1 zebrano podstawowe
informacje dotyczące wybranych spośród modyfikowanych szkieł, których zdję-
cia pokazano na rysunku 2.1. Z kolei na rysunku 2.2 przedstawiono ich widma
ekstynkcji.

Rysunek 2.1: Zdjęcia próbek wymienionych w tabeli 2.1.
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Rysunek 2.2: Widma ekstynkcji próbek przedstawionych w tabeli 2.1.

Jak widać, niemal wszystkie z wyselekcjonowanych próbek są przezroczyste w
całym zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Jedynie dla próbki WG obser-
wowany jest wyraźny rezonans plazmonowy świadczący o obecności nanocząstek
srebra. Maksimum ekstynkcji obserwowane dla próbki AGH - 1 w okolicach 320

nm związane jest z dwoma efektami. Po pierwsze, próbka ta zawiera stosunkowo
dużo srebra i być może już na etapie jej wytwarzania powstały w niej nanocząstki
srebra o innym rozmiarze niż w próbce po wygrzaniu, co odpowiadałoby za sze-
roki rezonans plazmonowy. Pojawienie się wąskiego maksimum spowodowane jest
z kolei przełączaniem lampy spektrofotometru.

2.2. System lasera femtosekundowego

Źródłem światła w zbudowanym układzie do DLW był impulsowy laser świa-
tłowodowy (światłowód kwarcowy domieszkowany iterbem) FemtoLux 3 emitu-
jący promieniowanie o centralnej długości fali 1030 nm. Jego konstrukcja umożli-
wia zmianę częstotliwości repetycji i energii impulsu z poziomu oprogramowania
nim sterującego w dosyć szerokim zakresie. Laser ten może pracować przy często-
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tliwościach repetycji od 1 MHz do 5, 5 MHz, gdzie przy jej zmianie modyfikacji
ulega energia impulsu. Dodatkowo posiada także wbudowany układ tzw. pulse
pickera, czyli urządzenia działającego na zasadzie komórki Pockelsa, umożliwia-
jącej dodatkową zmianę częstotliwości repetycji bez wpływania na energię im-
pulsu. Efektywnie możliwe jest zatem przestrajanie częstotliwości repetycji lasera
w zakresie od 10 kHz do 5, 5 MHz.

Wykorzystywany system lasera umożliwiał zmianę czasu trwania impulsu.
Jakkolwiek praktycznie wszystkie wykonywane modyfikacje były realizowane przy
częstotliwości repetycji lasera wynoszącej 5, 5 MHz, z wyłączonym pulse pickerem
(wszystkie impulsy przechodziły) i z czasem trwania impulsu podawanym przez
program sterujący obsługą lasera wynoszącym 217 fs uznano, że warto zweryfiko-
wać rzeczywisty czas trwania impulsu i liniowość jego zmiany. Niezbędne pomiary
wykonano przy użyciu zewnętrznego autokorelatora interferometrycznego, który
podawał także informacje o wyniku autokorelacji natężeniowej.

Rysunek 2.3: Kalibracja czasu

trwania impulsu mierzonego auto-

korelatorem natężeniowym, wzglę-

dem czasu trwania impulsu zada-

nego w programie kontrolującym

pracę lasera. Pomiary wykonano

przy częstotliwości repetycji wyno-

szącej 5, 5 MHz.

Na rysunku 2.3 przedstawione zostały czasy trwania impulsu mierzonego au-
tokorelatorem natężeniowym względem czasu trwania impulsu zadanego w pro-
gramie. Ze względu na specyfikę wykonywania pomiarów autokorelacji natężenio-
wej otrzymany wynik pomiaru został podzielony przez

√
2 aby miał interpretację

szerokości połówkowej impulsu. Sygnał mierzony przez autokorelator natężeniowy
to splot dwóch impulsów (z dobrym przybliżeniem gaussowskich) o identycznych
wariancjach, zatem jego wariancja jest

√
2 raza większa od wariancji impulsu a

zależność między wariancją a szerokością połówkową jest liniowa. Do punktów
pomiarowych dopasowano prostą. Z pewnym przybliżeniem można przyjąć że ba-
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dana zależność rzeczywistego czasu trwania impulsu od wartości ustawianej w
programie jest liniowa.

Użyty system lasera miał wbudowany także układ służący do regulacji ener-
gii impulsu z poziomu oprogramowania nim sterującego. Jego twórcy nazwali tę
opcję Attenuacją i dosyć nieintuicyjnie ustalili wartość 100% jako brak tłumienia
impulsu. Jako, że w procesie drukowania laserowego energia impulsu jest para-
metrem o kluczowym znaczeniu wykonano także kalibrację mocy wiązki, liniowo
zależnej od energii impulsu od parametru Attenuacja. Pomiary wykonano zarówno
dla częstotliwości repetycji lasera wynoszącej 1 MHz jak i 5, 5 MHz.

Rysunek 2.4: Kalibracja mocy wiązki lasera FemtoLUX 3 firmy EKSPLA mierzonej przed

lustrem dichroicznym (i przed mikroobiektywem) od ustawienia sterowanego programem At-

tenuatora. W opisywanym układzie Attenuacja 100% oznacza, że wiązka nie była tłumiona,

natomiast Attenuacja 0%, że wiązka była całkowicie blokowana. Kalibrację wykonano dla

częstotliwości repetycji lasera wynoszącej około 5, 5 MHz i 1 MHz.

Na rysunku 2.4 przedstawiono wyniki kalibracji mocy wiązki od zadanego w
programie sterującym laserem poziomu osłabiania wiązki. W obydwu badanych
przypadkach stwierdzono w przybliżeniu liniową zależność pomiędzy zmierzoną
mocą wiązki a zadaną w programie sterującym wartością Attenuacji.

W tabeli 2.2 zostały przedstawione ekstremalne wartości parametrów wiązki
laserowej zmierzone dla 2 różnych częstotliwości repetycji lasera. Szczegółowy
opis systemu laserowego FemtoLux 3 wraz ze wszystkimi parametrami znajduje
się w dodatku A.
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Tablica 2.2: Ekstremalne wartości podstawowych parametrów wiązki laserowej otrzymane

na podstawie wykonanych pomiarów i danych od producentów aparatury. Podana przez

producenta obiektywu średnica wiązki (1/e2) w ognisku wynosi 3, 90 µm a związana z nią

długość Rayleigha 11, 6 µm.

Częstotliwość repetycji, MHz 1 5, 5

Minimalny czas trwania impulsu, fs 217 239

Maksymalna moc wiązki, mW 2980 3175

Maksymalna energia w impulsie, nJ 2980 577

Maksymalna gęstość energii w ognisku (fluencja), J/cm2 49, 89 9, 66

Maksymalne natężenie światła w ognisku, TW/cm2 230 40, 4

2.3. Układ do drukowania laserowego

Na rysunku 2.5 przedstawiono schemat zbudowanego układu służącego do
drukowania laserowego w szkłach. Światło z lasera prowadzone było przez układ
teleskopowy, składający się z dwóch współogniskowych soczewek, służący do po-
szerzenia wiązki, co było niezbędne do pełnego wypełnienia obiektywu mikrosko-
powego MO. Rozmiar wiązki formowanej w ognisku przez obiektyw mikroskopowy
zależy od stopnia wypełnienia obiektywu światłem.

Kolejne elementy układu, poza układem przesuwającym próbkę i lampą ha-
logenową zamocowane były na płycie ustawionej prostopadle względem stołu
optycznego, którą reprezentuje wyróżniony kolorem prostokąt. Taka konfigura-
cja pozwala na zamocowanie modyfikowanych próbek o nieregularnych kształtach
i rozmiarach (ale o dwóch powierzchniach równoległych) w taki sposób, że po-
wierzchnie płaskie są równoległe względem stołu optycznego. W takim bowiem
przypadku wystarczy położyć próbkę na podstawce i delikatnie ją zamocować
aby się nie przesunęła względem uchwytu podczas drukowania laserowego, pod-
czas gdy w innym należy dopilnować jeszcze aby nie opadała grawitacyjnie.

Wiązka była zatem poprowadzona za pomocą kolejnych luster (L3 – L5) za-
mocowanych na płycie, przechodziła przez lustro dichroiczne LD1 i została zo-
gniskowana przez obiektyw mikroskopowy o dziesięciokrotnym powiększeniu na
powierzchni lub wewnątrz próbki. Następnie, światło przechodzące przez mo-
dyfikowany obiekt było transmitowane przez lustro dichroiczne LD2 i tłumione.
Warto jeszcze nadmienić, że konstruując układ wykorzystano lustra dielektryczne
a nie metaliczne ze względu na większe współczynniki odbicia i większą odporność
na działanie światła o dużym natężeniu.
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Rysunek 2.5: Schematyczne przedstawienie zbudowanego układu służącego do drukowa-

nia laserowego w szkłach. Interpretacja przedstawionych symboli jest następująca: LASER

– laser FemtoLux, L1 - L5 – lustra dielektryczne, S1 i S2 – soczewki rozpraszająca i sku-

piająca o ogniskowych −5 cm i 15 cm odpowiednio, oddalone od siebie o 10 cm i tworzące

układ teleskopowy służący poszerzeniu wiązki, P – przesłona irysowa, LD1 i LD2 – lustra

dichroiczne, przepuszczające światło w zakresie podczerwonym i odbijające w zakresie wi-

dzialnym, MO – obiektyw mikroskopowy Thorlabs LMH-10X-1064 - High-Power MicroSpot

Focusing Objective o dziesięciokrotnym powiększeniu, Pr – próbka wraz z jej mocowaniem

i stolikami przesuwnymi, CCD – kamera CCD z obiektywem, T – element tłumiący wiązkę,

LAMPA – lampa halogenowa emitująca światło białe wraz ze światłowodem cieczowym. K

– klin pełniący rolę dzielnika wiązki podczas pomiarów czasu trwania impulsu, LA – lustro

metaliczne (aluminiowe), A – autokorelator, MM – miernik mocy.

Celem umożliwienia obserwacji dokonywanych modyfikacji w czasie rzeczy-
wistym do układu wprowadzono światło z lampy halogenowej prowadzone świa-
tłowodem cieczowym „od tyłu” układu. Światło to odbijało się od lustra dichro-
icznego LD2, przechodziło przez próbkę i było zbierane obiektywem mikrosko-
powym. Następnie ulegało ono odbiciu od lustra dichroicznego LD1 i było reje-
strowane przez kamerę CCD z własnym obiektywem. Użyteczność tego układu
jest jednak ograniczona, gdyż umożliwia w praktyce jedynie obserwację poja-
wiających się stopień. Niewielkie zmiany współczynnika załamania związane z
powstawaniem struktur charakterystycznych dla drukowania laserowego typu A
w niejednorodnych próbkach były niemal niemożliwe do obserwacji.

Układ służący do przesuwu próbek w DLW składał się pierwotnie z dwóch
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stolików przesuwnych Thorlabs PT1 - Z8 połączonych ze sobą, które umożli-
wiały ruch próbki w płaszczyźnie prostopadłej do osi wiązki. Przesuw wzdłuż osi
wiązki, a zatem i ustawienie głębokości na jakiej wykonywane było drukowanie
laserowe, realizowany był przy użyciu stolika Thorlabs PT1, poruszanego śrubą
mikrometryczną. Na potrzeby dalszych badań stolik ten zamieniono trzecim sto-
likiem przesuwnym Thorlabs PT1 - Z8, co umożliwiło w pełni zautomatyzowane
przemieszczanie próbki w trzech wymiarach.

Zaznaczony linią przerywaną klin szklany K umieszczony był w układzie tylko
na czas pomiaru czasu trwania impulsu, umożliwiając odbicie części światła z
wiązki w stronę lustra LA, skąd było ono kierowane do autokorelatora A.

2.4. Procedura modyfikacji próbek szklanych

metodą DLW

Algorytm postępowania w celu wykonania DLW w wyselekcjonowanych prób-
kach przedstawia się następująco. W pierwszym kroku mocowano próbkę w prze-
znaczonym do tego celu uchwycie i ustawiano ją poniżej ogniska wiązki, a stoliki
przesuwne w takiej pozycji aby podczas zaplanowanego procesu wiązka nie była
zasłonięta przez uchwyt mocujący. Zazwyczaj drukowanie rozpoczynano na brze-
gach próbki, tak aby podczas ustalania optymalnych parametrów drukowania nie
uszkodzić jej „cenniejszych” obszarów.

Kolejnym krokiem było ustalenie właściwej pozycji próbki wzdłuż osi wiązki,
tzn. głębokości na jakiej będzie przebiegać drukowanie laserowe. W tym celu uru-
chamiano laser, ustalano stosunkowo dużą energię impulsu i przy użyciu śruby
mikrometrycznej lub sterowanego z poziomu komputera stolika (zależnie od wer-
sji układu) podnoszono próbkę. Gdy ognisko wiązki zbliżało się do powierzchni
próbki to z oświetlanego obszaru obserwowano świecenie w szerokim zakresie
spektralnym. Prawdopodobnie powstawała wówczas plazma. Jeśli świecenie uznano
za silne to zmniejszano moc wiązki i powtarzano czynność. Procedura taka, mimo
iż nie jest najdoskonalszą, pozwalała oszacować głębokość na jakiej wewnątrz
próbki znajduje się ognisko wiązki.

W przypadku próbek po wymianie jonowej (powierzchniowych) stosowano
inną metodę ich pozycjonowania. Mianowicie przesuwano próbkę w płaszczyźnie
prostopadłej do osi wiązki z szybkością rzędu kilkudziesięciu mikrometrów na
sekundę, podczas gdy laser pracował z mocą nieco wyższą niż docelowa. Równo-
cześnie z podnoszeniem próbki obserwowano obraz jej oświetlanego obszaru na
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kamerze CCD. Pojawiające się stopienia w warstwie zawierającej srebro manife-
stowały się jako charakterystyczne zaczernienia na obrazie. Zmniejszając zatem
energię impulsu można było ustalić takie położenie próbki dla którego ognisko
wiązki znajdowało się w warstwie zawierającej srebro.

Procedury te w praktyce powtarzane były każdorazowo gdy mocowano nową
próbkę lub/i istotne było określenie głębokości na jakiej znajduje się ognisko
wiązki lasera. Konieczność powtarzania tych procedur wynikała stąd, że po pierw-
sze poszczególne próbki różniły się grubością a po drugie, powierzchnie niektórych
próbek nie były do siebie idealnie równoległe.

Po odpowiednim zamocowaniu próbki przystępowano do procesu DLW. W
pierwszym etapie drukowano po kilka linii odległych od siebie o kilkadziesiąt do
stu mikrometrów, o długości rzędu kilku milimetrów każda, przesuwając próbkę z
szybkością około pięćdziesięciu mikrometrów na sekundę. Poszczególne serie linii
były wytwarzane aplikując impulsy o różnych energiach, dobranych tak aby przy
największej z nich obserwować nieznaczne stopienia. W praktyce DLW przeprowa-
dzano dla trzech do pięciu różnych energii impulsów, różniących się między sobą
o jeden do pięciu punktów procentowych Attenuacji (energii impulsu). Mniejsze
różnice w energiach impulsów stosowano dla próbek powierzchniowych. Należy
jeszcze koniecznie zaznaczyć, że energie z jakimi wykonywano drukowanie dobie-
rane były indywidualnie dla każdej próbki, w oparciu o obserwacje pojawiających
się stopień. Wykonując modyfikacje w szkłach zawierających srebro częstotliwość
repetycji lasera wynosiła 5, 5 MHz.

Kolejnym etapem była obserwacja rezultatów przeprowadzonego drukowania
– struktur złożonych z klastrów srebra – przy użyciu mikroskopu fluorescencyj-
nego OLYMPUS IX73 znajdującego się na wyposażeniu II Pracowni Fizycznej
UJ. Zmodyfikowane szkła oświetlono światłem niebieskim, o długości fali około
480 nm, a indukowaną fluorescencję obserwowano w zakresie światła zielonego,
powyżej ok. 550 nm. Dalsze modyfikacje próbek, w których nie obserwowano flu-
orescencji ze struktur typu A zarzucano, natomiast szkła zawierające pożądane
struktury przeznaczano do dalszego drukowania laserowego. Jakkolwiek dyskusja
otrzymanych rezultatów przeprowadzona będzie w kolejnym rozdziale to warto
tu nadmienić, iż częstym przypadkiem była sytuacja, w której obserwowano flu-
orescencję wyłącznie z obszarów stopionych natomiast zupełnie niewidoczne były
struktury typu A, jakby w reżimie energetycznym poniżej stopień nie zachodził
proces klasteryzacji srebra.

Próbki, w których drukowanie laserowe prowadziło do zadowalających rezul-
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tatów zostały poddane dalszym modyfikacjom. W kilku przypadkach wykonano
drukowanie przez całą długość próbki szkła, co po wyszlifowaniu jej krawędzi
umożliwi badanie właściwości falowodowych tych struktur. Wytworzono także
układy znajdujących się blisko siebie (oddalonych o 20 mikrometrów) linii typu
A, które w dalszej perspektywie można będzie badać pod kątem nieliniowych
optycznych właściwości klastrów srebra. Wykonano również drukowanie laserowe
wzdłuż osi wiązki. W tym celu początkowo umieszczano próbkę poza ogniskiem
wiązki a następnie przesuwaną ją ze stałą szybkością (50 µm/s) wzdłuż wiązki
lasera. Następnie modyfikowana próbka była przesuwana o kilkadziesiąt mikro-
metrów w płaszczyźnie prostopadłej do osi wiązki i procedurę powtarzano. Poza
opisanymi wyżej modyfikacjami wykonano drukowanie laserowe z różnymi cza-
sami trwania impulsu oraz z różnymi szybkościami przesuwu próbek.

2.5. Analiza fluorescencji wzbudzanej w zmodyfi-

kowanych próbkach

Po wykonaniu opisanych wcześniej modyfikacji, wyselekcjonowano do dalszych
badań kilka próbek o odpowiedniej jakości wygenerowanych struktur i wykazu-
jących odpowiednio silną fluorescencję z tychże struktur. Badanie widma tej flu-
orescencji z odpowiednio dużą przestrzenną i spektralną zdolnością rozdzielczą
powinno pomóc w identyfikacji cząstek tworzących wygenerowane struktury i ich
różnicowaniu.

W tym celu zmodyfikowano funkcjonujący w Zakładzie Biofizyki Molekularnej
i Międzyfazowej IF UJ układ mikroskopu konfokalnego (Zeiss LSM 710 ) poprzez
dołączenie do niego spektrometru siatkowego Acton SP2150 i kamery CCD ze
wzmacniaczem obrazu (PIMAX 2 ) jako detektora sygnałów optycznych. Wzbu-
dzana laserowo w mikroskopie fluorescencja z badanych struktur była wypro-
wadzana na zewnątrz układu mikroskopowego i za pomocą soczewki o f = 5

cm ogniskowana na jednym końcu wiązki światłowodów. Drugi koniec tej wiązki
oświetlał szczelinę wejściową spektrometru o spektralnej zdolności rozdzielczej
R ' 500. W płaszczyźnie ogniskowej tego spektrometru zamocowana była ka-
mera CCD, która pozwalała na detekcję bardzo słabych sygnałów optycznych
w zakresie od 200 nm do 900 nm. W celu eliminacji ewentualnych pozostałości
światła z lasera wzbudzającego, na drodze wiązki z fluorescencji, przed soczewką
S (patrz rysunek 2.6) umieszczono odpowiedni filtr górnoprzepustowy. Cały pro-
ces sterowania spektrometrem i rejestracji sygnałów optycznych z kamery CCD
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odbywał się przy pomocy komputera. Schemat ideowy opisanego układu ekspe-
rymentalnego został przedstawiony na rysunku 2.6.

Rysunek 2.6: Schematyczne przedstawienie zbudowanego układu służącego do badania

widma wzbudzanej w klastrach srebra fluorescencji. Interpretacja podanych oznaczeń jest na-

stępująca: LAMPA HALOGENOWA – lampa halogenowa o znanym widmowym rozkładzie

emisyjności wraz ze światłowodem, użyta do wykonania kalibracji układu, MIKROSKOP

KONFOKALNY – mikroskop konfokalny Zeiss LSM 710, F – filtr górnoprzepustowy, S –

soczewka skupiająca o ogniskowej 5 cm służąca do sprzęgnięcia się do światłowodu wielo-

modowego, SPM – spektrometr Acton SP2150, ICCD – kamera CCD ze wzmacniaczem, PC

– komputer sterujący układem do detekcji.

Interesujący nas sygnał fluorescencji otrzymywano mierząc sygnały optyczne
z włączonym i bez lasera wzbudzającego w mikroskopie, a następnie odejmując
je. Taka procedura pozwala m.in. na wyeliminowanie tzw. prądu ciemnego fo-
todetektora jak i wszelkich sygnałów zbłąkanych, zewnętrznych w stosunku do
sygnału fluorescencji z badanego obszaru próbki.

Z uwagi na zależne od długości fali współczynniki transmisji i odbicia różnych
elementów optycznych umieszczonych na torze wiązki fluorescencji oraz spek-
tralną zależność wydajności kwantowej fotodetektora, po to aby wyznaczyć rze-
czywisty kształt badanego widma przeprowadzono kalibrację tzw. czułości spek-
tralnej całego układu pomiarowego. Do tego celu użyto lampy halogenowej o
znanym spektralnym rozkładzie emisyjności. Lampa ta posiadała wyjście w po-
staci światłowodu, którego koniec zamontowano w mikroskopie konfokalnym, na
miejscu uprzednio badanych próbek.
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Jeśli przyjmiemy, że Isk(λ) jest zmierzonym sygnałem z lampy (już po od-
jęciu sygnału prądu ciemnego), a Irk(λ) jej rzeczywistym (znanym) rozkładem
emisyjności to zachodzi

Isk(λ) = Irk(λ) · c(λ), (2.1)

gdzie c(λ) jest funkcją czułości spektralnej całego układu detekcji. Podobną rela-
cję możemy zapisać dla zmierzonego sygnału fluorescencji Isf(λ) z próbki

Isf(λ) = Irf(λ) · c(λ), (2.2)

gdzie Irf oznacza badany, rzeczywisty sygnał fluorescencji. Dzieląc stronami oba
równania i po prostych przekształceniach otrzymujemy, że

Irf(λ) =
Isf(λ)
Isk(λ)

Irk(λ). (2.3)
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Rozdział 3

Wyniki

W rozdziale tym zostaną przedstawione i przedyskutowane najistotniejsze wy-
niki przeprowadzonych doświadczeń. Pokazane będą tylko wybrane zdjęcia, ale
obrazujące całe spektrum otrzymanych modyfikacji. Ponadto, jeśli nie zaznaczono
inaczej, to modyfikacje były dokonywane impulsami laserowymi o czasie trwania
około 240 fs.

3.1. DLW w szkłach niezawierających srebra

Przed rozpoczęciem DLW w szkłach zawierających srebro wykonano kilka mo-
dyfikacji mikroskopowych szkieł podstawowych (próbka SP) po to aby nabrać ele-
mentarnej intuicji związanej z przeprowadzaniem tego typu doświadczeń i określić
zakresy wartości podstawowych parametrów DLW. Przykładowe efekty drukowa-
nia, przeprowadzonego podczas przesuwu próbki w płaszczyźnie prostopadłej do
osi wiązki, przedstawiono na rysunku 3.1. Natomiast wartości parametrów z ja-
kimi wykonane było to drukowanie zawarto w tabeli 3.1.

Tablica 3.1: Parametry DLW w szkle niezawierającym srebra (SP).

Obszar A B C D

Częstotliwość repetycji, kHz 201 330 251 125

Energia w impulsie, µJ 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7

Fluencja w ognisku wiązki, J/cm2 45, 2 45, 2 45, 2 45, 2

Odl. między liniami, mm 0, 2 0, 1 0, 1 0, 1

Szybkość przesuwu, mm/s 1 1 1 0, 5

Przedmiotem dyskusji są jedynie zaznaczone czarnymi strzałkami linie po-
wstałe w wyniku drukowania laserowego. Wszystkie pozostałe „plamy” czy ja-
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Rysunek 3.1: Efekty drukowania laserowego w próbce SP zarejestrowane przy użyciu

kamery CCD wmontowanej w układ eksperymentalny. Parametry z jakimi dokonywano mo-

dyfikacji zawiera tabela 3.1. Szczegóły lepiej widoczne w wersji elektronicznej.

śniejsze „koło” w centrum zdjęcia są spowodowane bądź to zabrudzeniami próbki
lub obiektywu kamery bądź sposobem ustawienia układu obrazującego. Łatwo
zauważyć, że przy ustalonej energii impulsu największe zmiany współczynnika
załamania zachodzą dla największej częstotliwości repetycji (obszar B), co jest
efektem intuicyjnym. Widać tu zarówno szeroki obszar zaczernień, jak i obszar
zmodyfikowany termicznie (po obu stronach czarnych linii widoczne są linie ja-
śniejsze o szerokości co najmniej kilkunastu mikrometrów czyli znacznie prze-
kraczającej szerokość samej wiązki laserowej). Ciekawe są natomiast różnice po-
między efektami drukowania laserowego dla obszarów oznaczonych jako C i D.
Linia C była wytworzona z dwukrotnie większą szybkością przesuwu próbki, ale
i dwukrotnie większą częstotliwością repetycji lasera niż linia D, co teoretycznie
zapewnia akumulację identycznej liczby impulsów na jednostkę długości. Tym-
czasem efekty drukowania są zdecydowanie inne. W przypadku linii D nie widać
zaczernienia (stopień) a obszar zmodyfikowany termicznie jest znacznie węższy.
Różnic tych nie można tłumaczyć niejednorodnościami próbki ze względu na fakt,
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iż próbka SP była komercyjnie produkowanym szkłem mikroskopowym o bardzo
dobrej jakości optycznej.

Jedynym przekonywującym wyjaśnieniem obserwowanej różnicy jest stwier-
dzenie, że szybkość przesuwu próbki i częstotliwość repetycji lasera nie są równo-
ważne. Z punktu widzenia stopnia modyfikacji mniejsze znaczenie ma liczba im-
pulsów padających na jednostkę długości niż czas jaki upływa pomiędzy kolejnymi
impulsami, co ma związek z termicznymi efektami akumulacyjnymi i szybkością
transportu ciepła w materiale. Jak przedstawiono na rysunku 1.6 w części teore-
tycznej, procesy termodynamiczne związane z dyssypacją energii zdeponowanej z
obszarze oddziaływania światła z materią mają czas trwania rzędu mikrosekund
co w przybliżeniu odpowiada czasowi jaki upływa pomiędzy kolejnymi impulsami.
W opisywanym przypadku doskonale widać efekty konkurencji pomiędzy dostar-
czaniem energii do materiału a szybkością jej transportu rządzoną przez wartość
przewodności cieplnej (właściwej) materiału. Dla mniejszej częstotliwości repety-
cji akumulacyjne efekty termiczne bądź nie zachodzą, bądź zachodzą na znacznie
mniejszą skalę niż w drugim przypadku.

3.2. DLW w szkłach po wymianie jonowej

DLW w szkłach po wymianie jonowej, prowadzone z częstotliwością repetycji
lasera wynoszącą 1 MHz, nie prowadziło do powstawania pożądanych struktur
charakterystycznych dla drukowania typu A. Owszem, obserwowano powstawa-
nie wykazujących fluorescencję klastrów srebra, jednakże nie układały się one w
odpowiednią strukturę, a co więcej znajdowały się w obszarach zawierających
ewidentne stopienia, co przedstawia rysunek 3.2.

Rysunek 3.2: Zdjęcie struktur wytworzonych metodą drukowania laserowego w próbce

WJ30 z częstotliwością repetycji lasera wynoszącą 1 MHz, zarejestrowane przy użyciu mi-

kroskopu fluorescencyjnego. Próbkę wzbudzano światłem niebieskim a fluorescencję obser-

wowano w zakresie światła zielonego. Szczegóły lepiej widoczne w wersji elektronicznej.

Dlatego dalsze eksperymenty DLW w tego typu próbkach prowadzono czę-
stotliwością repetycji lasera około 5, 5 MHz. W ten sposób udało się wytworzyć
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struktury typu A zarówno przesuwając próbki w płaszczyźnie prostopadłej do osi
wiązki, jak i wzdłuż jej osi.

Rysunek 3.3 przedstawia modyfikacje uzyskane podczas przesuwu próbki WJ30

w płaszczyźnie prostopadłej do osi wiązki i zobrazowane za pomocą mikroskopu
fluorescencyjnego. Widoczna jest zarówno podwójna linia (a) składająca się z
klastrów srebra jak i zaczernienia (b) odpowiadające stosunkowo silnym stopie-
niom, w których to obszarach nie doszło do klasteryzacji. Obserwowane efekty są
typowe dla próbek po wymianie jonowej, w których niewielka zmiana położenia
ogniska względem warstwy zawierającej srebro prowadzi do diametralnie różnych
efektów. Można przypuszczać, że w obszarze (b) przekroczony został próg fluencji
lasera na stopienia.

Rysunek 3.3: Zdjęcie struktur wytworzonych metodą drukowania laserowego podczas prze-

suwu próbki prostopadle do osi wiązki w próbce WJ30. Widoczna jest zarówno podwójna

linia charakterystyczna dla DLW typu A – a jak i niewykazujące fluorescencji stopienia – b.

Modyfikacje wykonano z fluencją w ognisku wiązki wynoszącą około 1, 26 J/cm2. Szczegóły

lepiej widoczne w wersji elektronicznej.

Na rysunku 3.4 przedstawiono struktury wytworzone podczas przesuwania
próbki WJ10 równolegle do osi wiązki. Z lewej strony mamy obraz fluorescencji
pochodzącej od wydzielonych klastrów srebra, a z prawej obraz w świetle białym
z widocznymi obszarami stopień co świadczy o przekroczeniu progu fluencji la-
sera, powyżej którego dochodzi już do niepożądanych modyfikacji samej struktury
szklanej.

Na rysunku 3.5 przedstawiono efekty DLW dla próbki WJ30 z zastosowaniem
impulsów o różnym czasie trwania i różnej fluencji w ognisku wiązki. Jasnym jest,
że w celu uzyskania podobnych efektów, wydłużając czas trwania impulsu należy
jednocześnie zwiększać jego fluencję.

Powyżej opisane eksperymenty przeprowadzono z próbkami po wymianie jo-
nowej a więc zawierającymi wyłącznie jony srebra. Kolejna seria eksperymentów
była wykonana z użyciem próbki szklanej (WG) zawierającej nanocząstki sre-
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Rysunek 3.4: Zdjęcie struktur wytworzonych metodą drukowania laserowego podczas prze-

suwu próbki WJ10 równolegle do osi wiązki. Obraz po lewej został zarejestrowany we fluore-

scencji, natomiast po prawej przy oświetleniu próbki światłem białym. Modyfikacje wykonane

z fluencjami w ognisku wiązki: A – ok. 1, 56 J/cm2, B – ok. 1, 46 J/cm2, C – ok. 1, 36 J/cm2

i szybkością przesuwu wynoszącą 50 µm/s. Szczegóły lepiej widoczne w wersji elektronicznej.

Rysunek 3.5: Zależność efektów modyfikacji w szkle WJ30 od czasu trwania impulsu. Ob-

razy otrzymano przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego. Odległości pomiędzy sąsiednimi

liniami wynoszą 100 µm. Modyfikacje A wykonano z czasem trwania impulsu ok. 240 fs i z

fluencjami w ognisku wiązki A1 ∼ 1, 07 J/cm2, A2 ∼ 1, 36 J/cm2, B z czasem trwania 600

fs i fluencjami takimi jak A, natomiast C z czasem 1800 fs i fluencjami około 1, 74 J/cm2.

Wszystkie linie drukowano z szybkością przesuwu 50 µm/s. Szczegóły lepiej widoczne w

wersji elektronicznej.

bra w cienkiej warstwie, co osiągnięto metodą wymiany jonowej i wygrzewania.
Rysunek 3.6 przedstawia zdjęcie wykonane przy użyciu mikroskopu fluorescen-
cyjnego, które ukazuje struktury powstałe w wyniku DLW w próbce WG. Jak
widać, struktury te mają postać pojedynczych linii złożonych z klastrów srebra
powstałych w efekcie rozbijania nanocząstek impulsami laserowymi. W żadnym
przypadku nie stwierdzono struktur o podwójnych liniach, charakterystycznych
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dla DLW typu A.

Rysunek 3.6: Zdjęcie fluorescencji wzbudzanej światłem niebieskim w próbce WG – po

wymianie jonowej, wygrzaniu i poddanej drukowaniu laserowemu. Próbka przesuwana była

w płaszczyźnie prostopadłej do osi propagacji wiązki. Sąsiednie linie oddalone są o 100 µm. W

wyniku drukowania laserowego powstały wykazujące fluorescencję klastry srebra; nie tworzą

one jednak struktur charakterystycznych dla drukowania laserowego typu A. Szczegóły lepiej

widoczne w wersji elektronicznej.

Wraz ze wzrostem fluencji wiązki w ognisku obserwowano początkowo wzrost
natężenia fluorescencji, świadczący o wzroście koncentracji klastrów srebra. Jed-
nak po przekroczeniu wartości progowej (4, 02 J/cm2) obserwowano stopienie ma-
trycy i błyski światła świadczące o powstawaniu plazmy. Z obszarów stopień nie
obserwowano fluorescencji. Z kolei zmiana prędkości przesuwu próbki od 50 µm/s
do 500 µm/s nie prowadziła do znaczących różnic w strukturach klastrów. Wy-
konano także modyfikacje z częstotliwościami repetycji lasera 100 kHz i 550 kHz
obserwując nieznacznie różniące się, słabo widoczne linie.

Podsumowując obserwacje dokonane w próbkach otrzymanych metodą wy-
miany jonowej można stwierdzić, że zmiana szybkości przesuwu i częstotliwości
repetycji nie są sobie równoważne. Przy ustalonej energii impulsu zmiana szyb-
kości przesuwu o rząd wielkości prowadzi do dalece mniejszych różnic pomiędzy
powstającymi strukturami niż analogiczna zmiana częstotliwości repetycji lasera.
Oznacza to, iż w procesie DLW poza fluencją wiązki w ognisku kluczową rolę od-
grywają akumulacyjne efekty termiczne zależne od czasu pomiędzy następującymi
po sobie impulsami. Mniejsze jest natomiast znaczenie całkowitej zdeponowanej
energii, gdyż dla niskich częstotliwości repetycji i energii z reżimu DLW typu A
energia ta będzie dostatecznie szybko dyssypowana w materiale nie prowadząc
do trwałych modyfikacji.
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Wykonując drukowanie laserowe w szkłach po wymianie jonowej napotkano
na kilka problemów związanych ze specyfiką tych próbek. Po pierwsze, występo-
wanie stosunkowo cienkiej warstwy srebra znacznie utrudnia proces drukowania
laserowego ze względu na wymaganą precyzję ustawienia ogniska wiązki lasero-
wej. Szacowana grubość warstwy srebra jest wymiaru ok. 10 µm (porównywalna z
długością Rayleigha wiązki laserowej). Dlatego niewielkie niedokładności w pozio-
mym ustawieniu stolika podtrzymującego próbkę czy drgania mechaniczne, mogą
doprowadzić do tego, że na długości kilku milimetrów położenie ogniska względem
warstwy dodanego metalu zmieni się o kilka mikrometrów. To z kolei prowadzi
do istotnych zmian natężenia światła oddziałującego z obszarem zawierającym
srebro co implikuje powstawanie różnego rodzaju struktur dla teoretycznie iden-
tycznych parametrów DLW. W skrajnych przypadkach, dla ustalonych warunków
eksperymentu, zaobserwowano powstawanie struktur typu A a tuż obok silnych
stopień niewykazujących fluorescencji. Świadczyć to może jednak także o niewiel-
kiej różnicy pomiędzy progowymi natężeniami światła, powyżej których druko-
wane są różne struktury a co charakterystyczne jest dla drukowania laserowego
w warstwie powierzchniowej.

Kolejną wadą próbek otrzymanych na zasadzie wymiany jonowej jest zmie-
niająca się z czasem koncentracja srebra. Zauważono, że podczas długiego (kilka
miesięcy, bądź lat) przechowywania próbek w warunkach laboratoryjnych na ich
powierzchni osadza się warstwa metalu – srebra. Występująca migracja domieszki
zmniejsza jej zawartość w szkle. Jeśli nie przebiega ona w różnych obszarach w
sposób jednorodny to będzie prowadzić do różnej ich fotoczułości, związanej ze
zmieniającą się koncentracją uprzednio wprowadzonych jonów. To z kolei zna-
cząco zmienia progowe wartości natężenia światła odpowiadające za wytwarzanie
różnego rodzaju struktur. W efekcie światło o ustalonym natężeniu zogniskowane
w obszarze zawierającym srebro w różnych miejscach próbki będzie odpowie-
dzialne za różne typy modyfikacji.

Należy tu zaznaczyć, że przyczyna, dla której podczas drukowania lasero-
wego w różnych obszarach próbki powstawały struktury odmiennych typów nie
jest do końca jasna. Z jednej strony jest mało prawdopodobnym aby drukując
ścieżkę o długości kilku milimetrów lub krótszą, głębokość na jakiej jest ognisko
wiązki zmieniła się bardziej niż o kilka mikrometrów w wyniku nieprawidłowego
ustawienia uchwytu podtrzymującego próbkę. Z kolei ewentualne drgania układu
eksperymentalnego powinny prowadzić do oscylacji położenia ogniska względem
warstwy srebra a takie efekty nie były obserwowane. Z drugiej strony, zachodząca
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w niejednorodny sposób migracja srebra z różnych obszarów szkła, zdaje się być
nieintuicyjna. Niemniej jednak, przynajmniej w części spośród modyfikowanych
próbek to właśnie ona zdaje się odpowiadać za różnorodność powstających struk-
tur dla ustalonych parametrów drukowania laserowego.

Kolejną z wad tych szkieł jest nietrwałość wytworzonych w nich struktur zwią-
zana z efektami migracji srebra na powierzchnię, dużą fotoczułością warstwy za-
wierającej srebro i jej wrażliwością na rozpuszczalniki. Kilka miesięcy po wy-
konaniu modyfikacji zaobserwowano na powierzchni szkieł srebrny nalot, którego
obecność jednak nie była związana ze zniszczeniem klastrów srebra, z których flu-
orescencja została zaobserwowana przy użyciu mikroskopu konfokalnego. Migra-
cja ta jednak w dłuższej skali czasu mogłaby doprowadzić do zupełnej degradacji
wytworzonych struktur.

Rysunek 3.7: Zdjęcie fluorescencji wzbudzanej światłem niebieskim w próbce WJ2, po-

przednio obserwowanej przy użyciu mikroskopu konfokalnego, zarejestrowane przy użyciu

mikroskopu szerokiego pola. Poza podwójnymi liniami charakterystycznymi dla typu A i

układającymi się w linię jasnymi punktami związanymi ze stopieniami widoczne są także

liczne fluoryzujące klastry, prawdopodobnie wytworzone przez laser wzbudzający fluorescen-

cję w układzie mikroskopu konfokalnego. Szczegóły lepiej widoczne w wersji elektronicznej.

Dodatkowy efekt świadczący o nietrwałości tychże struktur związany jest z
dużą fotoczułością warstwy zawierającej srebro. Otóż po wytworzeniu pewnych
struktur w próbce WJ2 zostały one zobrazowane przy użyciu mikroskopu kon-
fokalnego punkt po punkcie. Następnie próbkę tę ponownie obserwowano pod

47



mikroskopem szerokiego pola we fluorescencji i zauważono obecność wielu wy-
kazujących fluorescencję punktów, z grubsza jednorodnie rozmieszczonych na
znacznym obszarze płytki szklanej, jak to przedstawiono na zdjęciu 3.7. Jedy-
nym możliwym wyjaśnieniem jest przyjęcie, że światło lasera ciągłego służące do
wzbudzenia fluorescencji w układzie mikroskopu konfokalnego miało wystarcza-
jąco duże natężenie aby doprowadzić do powstania klastrów srebra. Stawia to pod
znakiem zapytania użyteczność struktur umieszczonych w matrycy, która tak ła-
two poddaje się modyfikacji światłem. Efekt ten został zaobserwowany tylko w
jednej próbce, o stosunkowo krótkim (2 minuty) czasie wymiany jonowej, gdyż
przy kolejnych próbkach zwracano uwagę na to, aby pracować z możliwie małymi
mocami laserów oraz nie dokonywać skanów powierzchniowych w trybie konfo-
kalnym. Wyniki otrzymane dla tego typu szkieł nie pozwalają na wyprowadzenie
ogólnej konkluzji dotyczącej ich użyteczności dla procesu DLW, gdyż badane były
tylko specyficzne rodzaje szkła. Niewykluczone, że dla innych rodzajów matryc
szklanych drukowanie laserowe będzie prowadzić do trwalszych struktur.

3.3. DLW w szkłach „objętościowych”

W trakcie realizacji tej pracy przebadano około 30 różnych próbek zawiera-
jących jony srebra w całej swej objętości. W niektórych z nich nie obserwowano
fluorescencji z obszarów modyfikowanych. W innych widoczna była ona tylko
z obszarów zawierających stopienia i wreszcie w pewnej grupie próbek udało się
otrzymać pożądane struktury typu A. Jednakże ze względu na jakość powierzchni
i niejednorodności niektórych z tych próbek, znacząco utrudniające ich obrazo-
wanie, a także stosunkowo słabą fluorescencję, znaczna część zebranych wyników
nie zostanie tu przedstawiona. Zatem zaprezentowane zostaną jedynie wyniki dla
kilku próbek o najwyższej jakości.

Na rysunku 3.8 przedstawiono obrazy fluorescencji ze struktur wytworzonych
metodą DLW w próbce UO na różnych jej głębokościach i przy różnych warto-
ściach fluencji wiązki laserowej. W każdym z przedstawionych przypadków widać
struktury typu A, składające się z podwójnych linii, o szerokości około 5 µm,
czyli odpowiadające szerokości wiązki w jej ognisku.

Jak widać, nie ma istotnych różnic pomiędzy strukturami wytworzonymi na
różnych głębokościach, a przekroczenie pewnej progowej wartości fluencji prowa-
dzi do stopień w matrycy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono
również, że progi fluencji, przy których pojawiają się określone efekty są zde-
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Rysunek 3.8: Efekty drukowania laserowego wykonanego w próbce UO na różnych głę-

bokościach i z różnymi fluencjami w ognisku wiązki. Szybkość przesuwu próbki wynosiła 50

µm/s. Odległości pomiędzy sąsiednimi liniami wynoszą 100 mikrometrów. Fluencje z jakimi

były wykonywane pary linii to (około): 1 – 2, 51 J/cm2, 2 – 3, 01 J/cm2, 3 – 3, 52 J/cm2 i

4 – 4, 02 J/cm2. Drukowano na głębokościach około: A – 250 µm, B – 450 µm i C – 650

µm. Szczegóły lepiej widoczne w wersji elektronicznej.

cydowanie wyższe (3x) dla próbek objętościowych niż dla próbek po wymianie
jonowej. Zapewne jest to związane z niższą koncentracją jonów srebra w tych
próbkach oraz z ich koncentracją w cienkiej warstwie szkła poddanego wymia-
nie jonowej. Ponadto efekty DLW w próbkach objętościowych są mniej czułe na
zmiany fluencji wiązki laserowej. Interesujące nas struktury typu A były obserwo-
wane w zakresie od 1, 51 J/cm2 do 4, 02 J/cm2, który to zakres jest nieosiągalny
dla próbek po wymianie jonowej.

Wraz ze wzrostem fluencji wzrasta wydajność procesu DLW, czyli przybywa
klastrów srebra, co objawia się większym natężeniem fluorescencji, tak jak po-
kazano na rysunku 3.9. Należy zatem podkreślić, iż fluencja wiązki decyduje nie
tylko o rodzaju tworzonych struktur, ale także o ich właściwościach. Większa
fluencja to więcej wytworzonych klastrów srebra, czyli większe różnice we współ-
czynniku załamania a przez to lepsze właściwości falowodowe.

Rysunek 3.10 to obrazy fluorescencji struktur wytworzonych techniką DLW
przy różnych szybkościach przesuwu próbki UO. Bezdyskusyjnie, widoczna jest
zależność natężenia wzbudzanej fluorescencji od szybkości przesuwu próbki, czyli
ilości energii deponowanej na jednostkę długości. Efekt ten nie jest jednak tak
silny jak zależność natężenia fluorescencji od fluencji wiązki laserowej. W prezen-
towanym przykładzie jakkolwiek pięciokrotna zmiana szybkości drastycznie zmie-
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Rysunek 3.9: Efekty drukowania laserowego wykonanego w próbce UO z różnymi energiami

impulsu lasera i szybkością przesuwu wynoszącą 20 µm/s. Odległości pomiędzy sąsiednimi

liniami to 20 mikrometrów. Linie od lewej kolejno drukowane były z fluencjami wiązki wyno-

szącymi 3, 52, 3, 01, 2, 51 i 2, 01 J/cm2. Szczegóły lepiej widoczne w wersji elektronicznej.

Rysunek 3.10: Efekty drukowania laserowego wykonanego w próbce UO z różnymi szybko-

ściami i fluencją wiązki wynoszącą ok. 3, 01 J/cm2. Odległości pomiędzy sąsiednimi liniami

to 20 mikrometrów. Linie po lewej wykonano z szybkością przesuwu wynoszącą 100 µm/s,

w centrum 50 µm/s a po prawej 20 µm/s. Szczegóły widoczne w wersji elektronicznej.

niła natężenie emitowanej z poszczególnych struktur fluorescencji to analogiczna
zmiana fluencji prowadziłaby do powstawania jakościowo różnych struktur.

Omawiane do tej pory struktury, wytworzone metodą DLW, miały postać
falowodu i powstawały w trakcie przesuwu próbki w płaszczyźnie prostopadłej
do osi wiązki laserowej. W pracy tej podjęto także próbę wytworzenia struktury
w formie światłowodu przesuwając próbkę objętościową wzdłuż osi wiązki lase-
rowej. Wyniki takiego eksperymentu przedstawia rysunek 3.11. Z lewej strony
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mamy zdjęcie fluorescencji wzbudzanej przy użyciu mikroskopu konfokalnego a z
prawej przy użyciu zwykłego mikroskopu fluorescencyjnego. Jak widać, powstałe
struktury w przekroju mają postać pierścieni o rozmiarach porównywalnych z
szerokością wiązki laserowej w ognisku. Zobrazowane zaś za pomocą mikroskopu
konfokalnego kolejne warstwy tworzą rurkę przypominającą kształt światłowodu
(rysunek 3.12). Widoczne struktury w pełni odpowiadają danym literaturowym
prezentowanym w części teoretycznej [16].

Rysunek 3.11: Efekty drukowania laserowego wykonanego w próbce AGH - 1, zarejestro-

wane przy użyciu mikroskopu konfokalnego (po lewej) i fluorescencyjnego (po prawej). Od-

ległości pomiędzy sąsiednimi pierścieniami to 50 mikrometrów na zdjęciu po lewej i 100

µm po prawej a szybkość przesuwu próbki – 50 µm/s. Szczegóły lepiej widoczne w wersji

elektronicznej.

Rysunek 3.12: Efekty drukowania laserowego wykonanego w próbce AGH - 1, zarejestro-

wane przy użyciu mikroskopu konfokalnego. a i b to złożenia wielu przekrojów wytworzonej

struktury zarejestrowanych na różnych głębokościach, natomiast c to pojedynczy przekrój

wytworzonej struktury. Jest oczywistym, że powstające klastry srebra układają się w kształt

podobny do rury. Szczegóły lepiej widoczne w wersji elektronicznej.

Podobnie jak w przypadku próbek otrzymanych na zasadzie wymiany jonowej,
tak i dla szkieł zawierających srebro w całej ich objętości napotkano na kilka trud-
ności. Pierwsza z nich związana była z ustaleniem głębokości na jakiej znajduje
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się ognisko wiązki wewnątrz próbki. Wprawdzie producent używanego obiektywu
podaje dystans na jakim ogniskowane jest światło, jednak w praktyce nie jest
oczywistym jak określić położenie ogniska z dokładnością do kilku mikrometrów.
Dodatkowo próbki montowane na stoliku przesuwnym miały różną grubość a ich
powierzchnie nie zawsze były do siebie równoległe. Sprawy nie ułatwiał także fakt,
że pracowano z laserem emitującym promieniowanie w zakresie podczerwonym.
Wszystko to sprawia, że podawana głębokość na jakiej dokonywano modyfikacji
jest przybliżona i w dalszych badaniach należy podjąć próby jej precyzyjniejszego
określenia.

Kolejny problem związany był z niejednorodnością modyfikowanych szkieł i
ich słabą jakością optyczną. Efekty te przede wszystkim utrudniają obrazowanie
drukowanych głębiej wewnątrz próbki struktur, zarówno we fluorescencji na mi-
kroskopie, jak i w czasie rzeczywistym w białym świetle przechodzącym. Należy
zwrócić też uwagę na zmiany progowych wartości natężenia światła związanych
z niejednorodnościami próbek, co wiązać się będzie z pojawianiem się różnego
rodzaju struktur w poszczególnych obszarach próbki dla ustalonych parametrów
drukowania. W niektórych próbkach rysując długie (na około jeden centymetr)
linie właściwe dla typu A obserwowano miejsca o znacznie słabszej fluorescencji.

Ponadto w przypadku szkieł objętościowych także zachodzi migracja srebra
na powierzchnię, jednakże w mniejszym stopniu niż dla próbek po wymianie jo-
nowej. Nie wydaje się jednak aby ten efekt miał tak poważne skutki dla trwałości
wytworzonych struktur jak dla próbek z warstwą srebra wyłącznie w pobliżu po-
wierzchni. Kilka miesięcy, które minęły od wykonania modyfikacji to zbyt krótki
okres czasu dla zaobserwowania ewentualnego starzenia się badanych próbek.

Przeprowadzone w tej części pracy badania i analiza ich wyników mają cha-
rakter wyłącznie jakościowy, ale pozwalający określić wpływ poszczególnych pa-
rametrów na końcowe efekty DLW w badanych próbkach. Pewnym podsumowa-
niem może być rysunek 3.13 ukazujący zakresy fluencji wiązek laserowych, dla
których obserwowano występowanie struktur złożonych z klastrów srebra i sto-
pień matrycy szklanej. Jednoznacznie można przyjąć, że progi fluencji na obec-
ność określonych modyfikacji (klastry, stopienia) są znacznie niższe w próbkach
wytworzonych na zasadzie wymiany jonowej niż w objętościowych. Z kolei zakres
fluencji w jakim możliwe jest DLW typu A (z wydzieleniem struktur klastrów sre-
bra) jest zdecydowanie większy dla próbek otrzymanych techniką quench-melting
a więc zawierających jony srebra w całej swojej objętości. Fakty te zapewne są
związane ze znacząco różnymi koncentracjami jonów srebra w obszarach oddzia-
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ływania z wiązką laserową w obu typach szkieł. Szeroki zakres fluencji w jakim
obserwowano wykazujące fluorescencję klastry srebra w próbce WG wynika za-
pewne z nieoptymalnego ustawienia ogniska wiązki laserowej względem warstwy
zawierającej nanocząstki.

Rysunek 3.13: Przybliżone wartości fluencji wiązki prowadzące do pojawienia się w po-

szczególnych próbkach klastrów srebra i stopień. Wartości te odnoszą się do częstotliwości

repetycji lasera wynoszącej 5, 5 MHz i szybkości przesuwu wynoszącej kilkadziesiąt mikro-

metrów na sekundę.

Analizę spektralną widma fluorescencji ze struktur wytworzonych w próbkach
WJ10, WJ30, UO, AGH - 1, AGH - F badano w układzie mikroskopu konfokal-
nego ze spektrometrem. Próbki te cechuje stosunkowo wysoka jakość wytworzo-
nych struktur, przejawiająca się silną fluorescencją ze struktur charakterystycz-
nych dla DLW typu A oraz odpowiednia jakość optyczna szkła umożliwiająca ich
obrazowanie.

Na rysunkach 3.14 i 3.15 przedstawiono zarejestrowane widma fluorescencji
dla próbek WJ30 i WJ10 odpowiednio. Fluorescencja w badanych obszarach była
wzbudzana promieniowaniem laserowym o długościach fal 405 nm i 488 nm. Jak
widać, fluorescencja z obszarów zrestrukturyzowanych jest znacznie silniejsza niż z
obszarów sąsiednich i charakteryzuje się szerokim widmem (zależnym od długości
fali promieniowania wzbudzającego), co jest typowe dla układów o przejściowej
strukturze poziomów energetycznych – poziomy dyskretne a pasma energetyczne
– takich jak klastry srebra.

Wąskie maksima w okolicach 514 nm obserwowane przy wzbudzaniu laserem
argonowym (λwzb = 488 nm) odpowiadają jednej z dodatkowych linii tego lasera,
niedostatecznie wytłumionej przez zastosowany filtr górnoprzepustowy.

Zdecydowanie inne widma fluorescencji otrzymano ze struktur wytworzonych
w próbce UO (rysunek 3.16). Pomimo tego, że widma te mają również postać
bardzo szerokich pasm to jednak różnią się położeniem maksimów i kształtem.
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Rysunek 3.14: Widma fluorescencji wzbudzanej i zbieranej w układzie mikroskopu konfo-

kalnego w próbce WJ30.

Rysunek 3.15: Widma fluorescencji wzbudzanej i zbieranej w układzie mikroskopu konfo-

kalnego w próbce WJ10.

Można zatem przypuszczać, że różnice tkwią w morfologii i rozmiarach wytworzo-
nych klastrów srebra. Bezpośrednią przyczyną tego są zapewne inny skład próbki
i warunki prowadzenia DLW; w tym większa fluencja wiązki lasera.

Rysunek 3.16: Widma fluorescencji wzbudzanej i zbieranej w układzie mikroskopu konfo-

kalnego w próbce UO.

Wreszcie na rysunkach 3.17 i 3.18 przedstawiono widma fluorescencji ze struk-
tur wytworzonych w próbkach AGH - 1 i AGH - F odpowiednio. Widma te, wzbu-
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dzane promieniowaniem laserowym o długości fali 488 nm, zdecydowanie bardziej
odpowiadają widmom otrzymanym w próbkach WJ niż w próbce UO zawiera-
jącej jony srebra w całej objętości. W obu przypadkach (AGH - 1 i AGH - F)
widma pochodzące od klastrów tworzących strukturę podwójnych linii wykazują
maksima w okolicy 560−570 nm. Natomiast porównując widma fluorescencji po-
chodzącej ze struktur pierścieniowych i liniowych (wytworzonych w próbce AGH
- 1) widać względne przesunięcie tego pierwszego w stronę dłuższych fal. Efekt
ten wskazuje na zależność właściwości powstających klastrów od energii zdepo-
nowanej w jednostce długości. Zapewne obserwowane efekty są warte dalszych,
bardziej szczegółowych i systematycznych badań.

Rysunek 3.17: Widma fluorescencji wzbudzanej i zbieranej w układzie mikroskopu konfo-

kalnego w próbce AGH - 1.

Rysunek 3.18: Widma fluorescencji wzbudzanej i zbieranej w układzie mikroskopu konfo-

kalnego w próbce AGH - F.

Na koniec należy podkreślić, że ogólną cechą powstających klastrów srebra
było to, iż po długim naświetleniu w układzie mikroskopu konfokalnego ulegały
one częściowej destrukcji o czym świadczy zanik fluorescencji. Aby uniknąć tego
typu efektów należałoby wzbudzać fluorescencję światłem o mniejszym natężeniu,
co z kolei wymaga dłuższych czasów akumulacji sygnału optycznego.
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Rozdział 4

Podsumowanie i wnioski

Głównym celem, który postawił sobie autor niniejszej pracy, było wykona-
nie drukowania laserowego typu A w szkłach zawierających jony srebro i próba
zbadania właściwości wytworzonych struktur, i cel ten został osiągnięty.

Bazując w głównej mierze na artykułach opublikowanych przez grupę prof.
Lionela Canioniego z Uniwersytetu w Bordeaux, zweryfikowano przedstawione
tam wyniki poprzez zbadanie możliwości dokonywania DLW typu A w różnego
rodzaju szkłach zawierających jony srebra. Ponadto, określono właściwości flu-
orescencyjne powstałych struktur złożonych z klastrów srebra.

W ramach pracy zbudowano układ służący do drukowania laserowego, umoż-
liwiający dokonywanie modyfikacji zasadniczo dowolnego typu dzięki możliwości
łatwego przestrajania częstotliwości repetycji i energii impulsu w używanym sys-
temie laserowym. Przy użyciu tego systemu dokonano modyfikacji próbek szkla-
nych zawierających srebro zarówno w warstwie przypowierzchniowej (poddanych
wymianie jonowej) jak i w całej swojej objętości.

Uzyskane efekty modyfikacji silnie zależą od rodzaju modyfikowanego szkła
i od parametrów DLW, a w szczególności od fluencji impulsu. W pewnej części
modyfikowanych szkieł, zarówno tych po wymianie jonowej, jak i objętościowych
nie udało się wytworzyć struktur charakterystycznych dla typu A.

Z kolei, w pewnej grupie próbek udało się wykonać DLW typu A zarówno pod-
czas przesuwu próbki w kierunku prostopadłym do osi wiązki – co prowadzi do
powstania podwójnej linii składającej się z klastrów srebra – jak i podczas prze-
suwu próbki wzdłuż osi wiązki, co objawia się powstaniem klastrów układających
się w kształt przypominający powierzchnię walcową. Nie prowadzono badań okre-
ślających zależności pomiędzy efektami drukowania laserowego a częstotliwością
repetycji lasera. Stwierdzono natomiast, że zmiana szybkości przesuwu w ramach
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jednego rzędu wielkości nie prowadzi do powstawania struktur różnego rodzaju,
ale może powodować, że natężenie wzbudzanej w klastrach fluorescencji będzie
mniejsze lub większe, co przypuszczalnie wiąże się z liczbą powstających klastrów
srebra.

DLW przeprowadzono również w kilku próbkach wykonanych przez prof. Do-
rosza, które nie zawierały srebra. Ogólny wniosek płynący z przeprowadzonych
doświadczeń jest taki, że próbki zawierające srebro łatwiej jest modyfikować niż te
niezawierające srebra. Progi fluencji wiązki na pojawienie się stopień w szkłach o
podobnym składzie i różniących się obecnością lub brakiem srebra wynoszą około
50%, co świadczy o większej fotoczułości materiału po wprowadzeniu do niego
jonów metalu szlachetnego.

W ramach pracy wykonano także DLW w próbce po wymianie jonowej i wy-
grzaniu, i w efekcie zawierającej już nanocząstki srebra. W tym przypadku jednak
proces DLW prowadził do zniszczenia nanocząstek zawartych w obszarze oddzia-
ływania z laserem i wytworzenia – wykazujących fluorescencję w zakresie widzial-
nym po wzbudzeniu światłem niebieskim – klastrów srebra. Jednak struktury te
nie miały pożądanej postaci charakterystycznej dla DLW typu A i zaniechano ich
dalszych badań.

Spośród próbek, w których obserwowano efekty modyfikacji właściwe dla DLW
typu A wyselekcjonowano kilka o najlepszej jakości — wykazujących wyraźne
struktury i silną fluorescencję – a następnie dokonano analizy spektralnej wzbu-
dzanej w nich fluorescencji. Widma te badano za pomocą specjalnie do tego celu
zestawionego układu eksperymentalnego, złożonego z mikroskopu konfokalnego,
spektrometru i kamery CCD ze wzmacniaczem obrazu. Układ taki zapewniał od-
powiednio duże przestrzenną i spektralną zdolności rozdzielcze istotne z punktu
widzenia wielkości badanych struktur i charakteru widm fluorescencji. Zarejestro-
wane widma fluorescencji miały postać bardzo szerokiego (rzędu 100 nm) pasma
o mało wyraźnym maksimum. Na podstawie dostępnych autorowi źródeł nie była
możliwa dokładna interpretacja tychże widm, pozwalająca wskazać obecność lub
brak klastrów o określonych rozmiarach i kształcie. Skonstruowany układ posiada
znaczny potencjał aplikacyjny i został także wykorzystany do badania widm emi-
towanych przez centra barwne azot-wakancja w diamencie.

Konkludując, można stwierdzić, że postawione na początku pracy cele zostały
w znaczniej mierze zrealizowane. Zbudowano układ służący do DLW i udało się
wytworzyć tą metodą struktury złożone z klastrów srebra w różnego rodzaju
szkłach oraz określić typ próbek, które mogą stanowić dalszy obiekt badań. Za-
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proponowano ponadto nowy sposób badania właściwości wytworzonych struktur
i pokazano jego użyteczność także w innej dziedzinie.

Otrzymane wyniki stanowią dobry punkt wyjścia do dalszych badań, zarówno
materiałowych, które np. mogliby podjąć Współpracownicy z AGH, jak i tych
idących w kierunku wytwarzania struktur fotonicznych o pożądanych właści-
wościach, czy pamięci optycznych opartych o właściwości fluorescencyjne i fa-
lowodowe tychże struktur. Jeszcze inną wizję rozwoju stanowi, wskazany już we
Wstępie, plan zbadania optycznych właściwości, liniowych i nieliniowych, tychże
struktur w obecności zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Stwarzałoby to
szanse powstania urządzeń, w których propagacja światła jest bezpośrednio kon-
trolowana bądź to zewnętrznym polem, bądź propagującym światłem. Niezależ-
nie jednak od podjętego przez Społeczność Naukową kierunku dalszych badań
związanych z drukowaniem laserowym w szkłach zawierających metale lub ich
kompozyty autor żywi szczerą nadzieję na możliwość osobistego zaangażowania
się w przyszłe działania.
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FemtoLux 3
Microjoule Class 
Femtosecond 
Industrial Lasers

FE ATURES
 ▶ 300 fs … 5 ps tunable pulse 
duration

 ▶ Output power 3 W at 1030 nm 
or 1.5 W at 515 nm

 ▶ Up to 3 μJ/pulse and  
10 μJ/burst (at 1030 nm)

 ▶ Up to 1.5 µJ/pulse and  
5 µJ/burst (at 515 nm)

 ▶ Excellent beam quality M² < 1.2

 ▶ Versatile laser control and 
syncronisation capabilities

 ▶ Up to 5 MHz pulse repetition rate

 ▶ Smart triggering for synchronous 
operation with polygon scanner 
and PSO

 ▶ Burst shape control

 ▶ Passive air cooling of the laser 
head

 ▶ 24/7 operation

F E M T O S E C O N D  I N D U S T R I A L  L A S E R S 

FemtoLux 3 is a modern femtosecond 
fiber laser aimed for both R&D use 
and industrial integration. Tunable 
pulse duration in a range of 300 fs – 
5 ps, adjustable pulse repetition rate 
up to 5 MHz and adjustable pulse 
energy up to 3 μJ allows optimization 
of laser parameters for the desired 
application. These include marking 
and volume structuring of transparent 
materials, photopolymerization, 
biological imaging, nonlinear 
microscopy and many others. To 
expand the scope of applications even 
further this laser can be equipped with 
a second harmonics module.

With burst mode enabled, FemtoLux 3 
can generate bursts of pulses with 
energy above 10 μJ with instant burst 
shape control which can significantly 
improve the efficiency of some 
processes.

Having a rigid, compact, passive  
air-cooled laser head and the 
possibility to control the laser from 
a wireless tablet, FemtoLux 3 can be 
integrated with different equipment, 
be it laser equipment for material 
micro-processing, microscopy or any 
other research equipment.

APPL ICAT IONS 
 ▶ Inner volume marking of 
transparent materials

 ▶ Marking and structuring

 ▶ Micromachining of brittle 
materials

 ▶ Photopolymerization

 ▶ Ophthalmologic surgery

 ▶ Biological Imaging

 ▶ Pumping of femtosecond  
OPO/OPA

 ▶ Microscopy
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F E M T O S E C O N D  I N D U S T R I A L  L A S E R S 

SPEC IF ICAT IONS 1)

Model FemtoLux 3

MAIN SPECIFICATIONS
Central wavelength

Fundamental 1030 ± 2 nm
With second harmonic option 515 ± 1 nm

Minimal pulse duration (FWHM) at 1030 nm < 300 fs (typical ~230 fs)
Pulse duration tuning range 300 fs – 5 ps
Maximal average output power 2)

at 1030 nm > 3 W
at 515 nm > 1.5 W

Power long term stability (Std. dev.) 3) ≤ 0.5 %
Maximal pulse energy 2)

at 1030 nm > 3 µJ
at 515 nm > 1.5 µJ

Pulse energy stability (Std. dev.) 4) < 2 %
Laser pulse repetition rate (PRRL) range 5) 1 – 5 MHz
Pulse repetition rate after pulse picker PRR = PRRL / N, N=1, 2, 3, … , min 10 kHz
External pulse gating via TTL input
Burst mode 6) 1 – 10 pulses
Max burst energy

at 1030 nm > 10 µJ
at 515 nm > 5 µJ

Burst shape control via analog input
Power attenuation 0 – 100 % from remote control application or via analog input
Polarization orientation linear, vertical
Polarization extinction ratio >1000:1
M2 < 1.2
Beam divergence (full angle) <1.0 mrad
Beam circularity (far field) > 0.85
Beam pointing stability (pk-to-pk) 7) < 30 µrad
Beam diameter (1/e2) at 20 cm distance from laser aperture

at 1030 nm 2.0 ± 0.3 mm
at 515 nm 1.0 ± 0.2 mm

OPERATING REQUIREMENTS
Mains requirements 100 ... 240 V AC, single phase 47... 63 Hz
Maximal power consumption < 500 W
Operating ambient temperature 15 – 30 °C
Relative humidity 10 – 80 % (non-condensing)
Air contamination level ISO 9 (room air) or better

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Cooling of the laser head air, passive
Laser head size (L×W×H)

at 1030 ± 2 nm 464 × 363 × 129 mm
at 515 ± 1 nm 620 × 363 × 129 mm

Power supply unit size (L×W×H) 449 × 436 × 140 mm (stand-alone) or 483 × 436 × 140 mm (19" rack mountable)
Umbilical length 5 m

CLASSIFICATION
Classification according EN60825-1 CLASS 4 laser product

1) Due to continuous improvement, all specifications are 
subject to change without notice. Parameters marked 
typical are not specifications. They are indications of 
typical performance and will vary with each unit we 
manufacture.

2) See typical power and energy curves for other pulse 
repetition rates at Fig 1., Fig 2. and Fig 4.

3) At 1 MHz PRRL during 24 h of operation after warm-up 
under constant environmental conditions.

VISIBLE AND/OR INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT
REFLECTED OR SCATTERED RADIATION

Yb:Fiber 1030, 515 nm
Max. 10 µJ, power 3 W, pulse 300 fs
CLASS IV LASER PRODUCT

DANGER

Note: It is recommended to use clean air generator with 
FemtoLux 3-GR in order to ensure it‘s performance stability.

4) At 1 MHz PRRL under constant environmental conditions.
5) When pulse picker is set to transmit every pulse.
6) Pulse separation inside the burst is about 20 ns.
7) Beam pointing stability is evaluated as a movement of the 

beam centroid in the focal plane of a focusing element.

FemtoLux 3
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Fig 3. Typical FemtoLux 3 laser (at 1030 nm)  
output pulse autocorrelation function at 3 μJ 
pulse energy. Calculated pulse duration is 230 fs
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Fig 1. Typical dependence of output power and 
pulse energy of FemtoLux 3 laser at 1030 nm 
when changing internal repetition rate of the 
laser
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Fig 4. Typical dependence of output power and pulse
energy of FemtoLux 3 laser at 1030 nm when 
repetition rate is reduced by pulse picker. Internal 
repetition rate of the laser in this case is 1 MHz
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Fig 5. Average output power dependance on 
ambient temperature at 1030 nm

Fig 6. Typical long term average output power
stability of FemtoLux 3 laser at 1030 nm under 
constant environmental conditions

Fig 2. Typical dependence of output power and
pulse energy of FemtoLux 3-GR laser at 515 nm  
on pulse repetition rate
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F E M T O S E C O N D  I N D U S T R I A L  L A S E R S FemtoLux 3

REMOTE CONTROL 
APPL ICAT ION

Fig 9. Example of FemtoLux 3 remote control application
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DRAWINGS

Fig 11. Outline drawings of FemtoLux 3 laser head

Fig 12. Outline drawings of FemtoLux 3-GR laser head with second harmonic 
option
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Fig 13. Outline drawings of FemtoLux 3 
stand-alone control unit

Fig 14. Outline drawings of FemtoLux 3 
19" rack mountable control unit
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Dodatek B

Zasada działania kamery ICCD

W miejscu tym warto poświęcić kilka zdań na wyjaśnienie zasady działania
kamery CCD ze wzmacniaczem przedstawionej na rysunku B.1. Fotony pada-
jące na fotokatodę wybijają z niej elektrony, które następnie są przyspieszane
w kierunku płytki mikrokanałowej (MCP). Elektrony są przyspieszane wewnątrz
MCP i jeśli uderzą w jej ścianki to generują kolejne elektrony co prowadzi do
wzmocnienia sygnału. Po opuszczeniu tego elementu padają na warstwę „fos-
foru” – materiału, który emituje światło pod wpływem strumienia elektronów
a powstałe fotony transmitowane przez pęczek światłowodów oświetlają matrycę
kamery CCD. Pod wpływem padających fotonów w poszczególnych pikselach ma-
trycy CCD gromadzi się ładunek, który następnie jest odczytywany jako sygnał
analogowy i konwertowany do postaci cyfrowej. Ilość zgromadzonego w poszcze-
gólnych pikselach ładunku zależy od czasu w jakim kamera była „bramkowana”
(ang. gating), czyli w jakim włączone było napięcie umożliwiające wzmocnienie
sygnału przez MCP, wartości napięcia przyspieszającego elektrony i natężenia
początkowo padającego światła. Dodatkowo istnieje możliwość wzmacniania sy-
gnału analogowego a dostępne oprogramowanie (WinSpec) umożliwia sumowanie
sygnału zbieranego przy wielu okresach otwarcia bramki, co pozwala eliminować
występujące szumy.
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Rysunek B.1: Istotne elementy składowe kamery ICCD. Zaadoptowano z: Instrukcja

obsługi kamery ICCD Roper Scientific, Inc.3660, Quakerbridge Rd, Trenton, NJ 08619.
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