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Streszczenie 

W pracy, po omówieniu podstaw teoretycznych procesu generacji drugiej harmonicznej i 

właściwości kryształu niobianu litu o periodycznej inwersji domen nieliniowych, prezentowana 

jest konstrukcja układu podwajania częstotliwości lasera fali ciągłej. Przy generowanej przez 

laser KEOPSYS wiązce laserowej o długości fali 1560,407 nm i maksymalnej mocy 15 W, po 

skupieniu przez soczewkę o ogniskowej równej 100 mm i jednokrotnym przejściu wiązki przez 

obszar nieliniowy, zaobserwowano wiązkę o podwojonej częstości i maksymalnej jej mocy 

równej 2,75 W. Przy zastosowaniu soczewki skupiającej o ogniskowej równej 75 mm, 

odnotowano mniejsza wartość mocy wiązki podwojonej tj. 1,41 W. Uwzględniając rzeczywista 

moc wiązki docierającej do kryształu nieliniowego osiągnięto wydajność procesu generacji 

drugiej harmonicznej równą 22% i 12% przy zastosowaniu soczewki skupiającej o ogniskowej 

100 i 75 mm. 

 

Słowa klucze: Generacja drugiej harmonicznej, MgO:PPLN, niobianu litu, laser fali ciągłej,  

optyka nieliniowa. 

 

Summary 

In this work, after the presentation of theoretical foundations of the second harmonic generation 

process and the properties of periodically poled lithium niobate, the construction of a system 

for frequency doubling the continuous wave laser is presented. With the fundamental laser beam 

generated by the KEOPSYS laser, having a wavelength of 1560.407 nm and a maximum power 

of 15 W, after focusing through a lens with a 100 mm focal length in a single pass through a 

non-linear volume, a frequency-doubled laser beam with a maximum power of 2.75 W was 

observed. When using a focusing lens with a focal length of 75 mm, a lower power of the 

frequency-doubled beam was observed, i.e. 1.41 W. Considering the actual power of the laser 

beam reaching the nonlinear crystal, the efficiency of the second harmonic generation process 

equal 22% and 12% was achieved with a 100 and 75 mm focal length focusing lens, 

respectively. 

 

Keywords: second harmonic generation, MgO:PPLN, lithium niobate,  continuous wave 

laser, nonlinear optics 
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Wstęp

Technologia laserowa, rozwijana od lat 60. ubiegłego wieku, dostarcza narzędzi umożliwiających ba-
dania z dużą dokładnością. Spektroskopia subdopplerowska, chłodzenie i pułapkowanie jonów oraz ato-
mów obojętnych to działania naukowe, które są utrudnione bez dostępu do mocnych wiązek laserowych[16].
We współczesnym laboratorium laser jest niezastąpionym narzędziem, a parametry generowanej przez
niego wiązki niejednokrotnie świadczą o sukcesie doświadczenia.

Stabilność częstotliwości, gaussowski profil poprzeczny generowanej wiązki i mała czułość na pa-
rametry otoczenia to kilka z wymogów stawianych przez naukowców laserom. Przy długościach fali
leżących w zakresie zainteresowań spektroskopii, chłodzenia i pułapkowania atomów rubidu[25, 26],
dostępna technologia laserowa prezentuje się znacznie gorzej od laserów pracujących w II i III oknie
telekomunikacyjnym. Rozwijana w sektorze komercyjnym technologia wzmacniaczy światłowodowych
domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich, jak erb czy prazeodym, pozwala osiągnąć laserom te-
lekomunikacyjnym watowe wiązki o małej szerokości spektralnej linii emisyjnej, wysokiej granicznej
częstości modulacji, niskim poziomie szumów własnych i długim czasem użyteczności. Niestety lasery
telekomunikacyjne, ze względu na długość fali generowanych wiązek, nie są bezpośrednio użyteczne w
celach spektroskopowych. Osiągniecie wiązek laserowych o częstotliwościach dostrojonych do linii D2

atomów rubidu[25, 26] i parametrach porównywalnych do laserów telekomunikacyjnych jest możliwe
między innymi przy wykorzystaniu laserów tytanowo-szafirowych, których średnia cena jest znacznie
wyższa od ceny laserów telekomunikacyjnych.

Rysunek 1: Opublikowana na łamach Physical Review Letters pierwsza obserwacja generacji drugiej harmonicznej fali świetlnej[22].
W miejscu zaznaczonym strzałką znajdowałaby się drobna kropka, gdyby edytor tekstu nie uznał jej za zabrudzenie na kliszy i nie
usunął[11].

Proces generacji drugiej harmonicznej, którego zachodzenie zaobserwowano po raz pierwszy w 1961
roku[22], pozwala dostosować laser telekomunikacyjny o długości fali 1,56 µm do celów spektroskopii
(linii D2) atomów rubidu. Założenia optyki nieliniowej, a szczególnie procesu generacji drugiej harmo-
nicznej, które omówiono w rozdziale 1 pozwalają oczekiwać, że powstała w materiałach nieliniowych
wiązka o podwojonej częstości wykazywać będzie parametry porównywalne do parametrów wiązki
lasera telekomunikacyjnego użytej do jej wytworzenia[2]. Dodatkowo użycie materiałów specjalnie za-
projektowanych do celu podwajania częstości jak kryształ niobianu litu o periodycznej inwersji domen
nieliniowych[3, 10], którego właściwości przedstawiono w rozdziale 2, pozwala na efektywną konwersję
długości fali.

Najważniejszą częścią prezentowanej pracy jest rozdział 3, w którym omawiana jest konstrukcja
układu generującego drugą harmoniczną wiązki lasera KEOPSYS KPS-KILAS-COOL-1560-15-PM-
CO. W rozdziale tym szczegółowo opisano kolejne etapy montażu takiego systemu, zwracając uwagę
na metody ułatwiające jego budowę. Zaprezentowana architektura układu oparta jest na krysztale
niobianu litu o periodycznej inwersji domen nieliniowych wyprodukowanym przez firmę Covesion Ltd.[3]
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i zakłada jednokrotne przejście wiązki przez kryształ optycznie nieliniowy. Zastosowana procedura
konstrukcyjna, wykorzystująca elementy zaprezentowane zbiorczo w dodatku B, pozwoliła osiągnąć
wiązkę o mocy 2,75 W dostrojoną do linii D2 atomów rubidu[25, 26]. Dodatkowo, wygenerowana wiązka
o podwojonej częstości po przejściu przez światłowód wykazuje gaussowski profil poprzeczny.

Właściwości prezentowanego układu i wykorzystywanego kryształu niobianu litu o periodycznej
inwersji domen nieliniowych omówiono w rozdziale 4. Opracowano w nim wszystkie wyniki doświad-
czenia, które zostały zebrane w dodatku A, szczególną uwagę poświęcając zależności częstości po-
dwajanej najefektywniej od temperatury kryształu oraz funkcji mocy wiązki wygenerowanej od mocy
wiązki padającej na obszar nieliniowy. Niepewności wszystkich otrzymanych wyników omówiono w
dodatku C.

Pracę wieńczy rozdział 5, będący podsumowaniem całego teksu. Zawarte są w tam wnioski płynące
z przeprowadzonego doświadczenia, potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania prezentowanego
układu oraz planowane testy pozwalające określić jego użyteczność.
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Część teoretyczna

1. Optyka Nieliniowa.

Liniowa zależność polaryzacji materiału ~P od panującego pola elektrycznego ~E pozwala wyjaśnić
większość zjawisk optycznych. Formalnie tę liniową zależność można zapisać przy pomocy wzoru

P (~x) = ε0χ~E, (1)

gdzie ε0 oznacza przenikalność elektryczną próżni, a χ jest dobrze znaną, bezwymiarową podatnością
elektryczną ośrodka[9].

Gwałtowny rozwój techniki i rozwijanie się technologii laserowej w latach 60. spowodowały obserwa-
cję zjawisk niewyjaśnialnych w przytoczonym modelu liniowej zależności. Aby wyjaśnić zaobserwowane
zjawiska poszerzono model teoretyczny, co było związane z pojawieniem się nowej dziedziny wiedzy
zwanej optyką nieliniową.

Optyka nieliniowa w odróżnieniu od optyki liniowej zakłada występowanie wyrazów wyższego rzę-
du natężenia pola elektrycznego we wzorze na polaryzację. Stosując konwencję sumacyjną Einsteina,
każdy komponent polaryzacji Pk(k = x, y, z), można wyrazić rozwijając (1) w szereg potęgowy Taylora
względem potęg ~E. Otrzymuje się wtedy

Pk = ε0
(
χ

(1)
ik Ei + χ

(2)
ijkEiEj + χ

(3)
ijlkEiEjEl + ...

)
, (2)

gdzie współczynniki χ(n) są tensorami n-tego rzędu podatności elektrycznej, charakterystycznymi dla
danego materiału. Należy zaznaczyć, że wartości współczynników podatności elektrycznej kolejnych
rzędów są znacznie mniejsze od χ(1). Z reguły, waga względna współczynników nieliniowych określana
jest na podstawie natężenia padającego pola elektromagnetycznego w porównaniu z polem atomowym.
Przyjmując χ(1) za równy jedności, spodziewać się można, że wartości kolejnych tensorów podatności
elektrycznej będą w przybliżeniu równe[2]

χ(2) ≈ 1.94× 10−12 m
V
, (3)

χ(3) ≈ 3.78× 10−24 m
V
. (4)

Rysunek 2: Schemat generacji drugiej harmonicznej. Po przej-
ściu przez materiał o niezerowym współczynniku χ(2) wiązki o czę-
stotliwości ω poza fundamentalną wiązką występuje także wiązka
o częstotliwości ω2 = 2ω[2]

Mała wartość powyższych współczynników
wyjaśnia dlaczego procesy wynikające z uwzględ-
nienia wyrazów wyższego rzędu ~E we wzorze na
polaryzacje ~P mogły zostać zaobserwowane do-
piero po pojawieniu się niekonwencjonalnych źró-
deł światła jakimi są lasery.

Okazuje się, że procesy związane z tensorami
podatności różnych rzędów zachodzą niezależnie
od siebie[2]. W związku z tym można omówić je

osobno. W pracy tej skupiono się na procesie generacji drugiej harmonicznej będącym optycznym
procesem nieliniowym drugiego rzędu.1 W kolejnych podrozdziałach poza opisem omawianego zjawi-
ska zostały przedstawione także koncepcje teoretyczne niezbędne do jego zrozumienia oraz techniki
umożliwiające zwiększenie efektywności jego zachodzenia.

1tj. związanym z współczynnikiem podatności elektrycznej drugiego rzędu.
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1.1 Generacja drugiej harmonicznej.

Rysunek 3: Przedstawienie procesu generacji drugiej harmo-
nicznej na diagramie energetycznym. W jednoetapowym procesie
kwantowym układ przechodzi do wirtualnego stanu wzbudzonego
przez absorpcje dwóch fotonów o częstotliwości ω. Emitując fo-
ton o częstotliwości ω2 = 2ω układ z powrotem znajduje się w
rzeczywistym stanie podstawowym.[2]

W 1961 roku na uniwersytecie Michigan,
Peter A. Franken po raz pierwszy zaobser-
wował generację drugiej harmonicznej światła
laserowego[22]. Skupiając na krysztale kwarcu
czerwone światło lasera o długości fali 694,3 nm
i mocy 3 kW obserwował światło wychodzące za
kryształ przy pomocy spektrometru. Poza fun-
damentalną wiązką padającą na kryształ pomiar
wykazał także obecność światła o długości fali
347,15 nm. Rok po prezentacji wyników ekspe-
rymentu N. Bloembergen i P. S. Pershan[18] wy-
jaśnili obserwowanego zjawisko, omawiając kilka
zasad interakcji światła w mediach nieliniowych.

Proces generacji drugiej harmonicznej jest
procesem nieliniowym drugiego rzędu, czyli takim, który zależy od tensora podatności elektrycznej
χ

(2)
ijk. Po przejściu przez materiał o niezerowym współczynniku χ(2)

ijk wiązki świetlnej o częstości ω1 za
materiałem zaobserwować można także światło o częstości ω2 = 2ω1. Sam proces można przedstawić na
diagramie energetycznym[2]. W jednoetapowym procesie kwantowym, układ absorbując kolejno dwa
fotony o częstości ω1, przechodzi do wirtualnego stanu wzbudzonego. Po emisji fotonu o częstości ω2

układ znajduje się ponownie w stanie początkowym.
Powstanie fali świetlnej o dwukrotnie większej częstotliwości niż częstotliwość fali docierającej do

materiału wynika z pofalowego rozkładu ładunku w materiale, będącego odpowiedzią na obecność
pola. Uwzględniając tylko dwa pierwsze wyrazy w rozwinięciu (2), w wyniku padania na materiał fali
o równaniu

Ei = εi exp (−iω1t), (5)

w którym εi jest amplitudą pola elektrycznego w danym miejscu. Zachowanie wektora polaryzacji
opisać można przez

Pk = ε0
(
χ

(1)
ik εi exp (−iω1t) + χ

(2)
ijk(εiεj exp (−i2ω1t) + ε∗i ε

∗
j exp (i2ω1t) + εiε

∗
j + ε∗i εj)

)
. (6)

Rysunek 4: (a)Zależność harmonicznego zaburzenia pola elek-
trycznego E w czasie i (b) drganie liniowej części polaryzacji oraz
zależność części nieliniowej polaryzacji w medium centrosyme-
trycznym (c) i nieposiadającym symetrii inwersyjnej (d).[2]

Harmoniczne zaburzenie pola elektrycznego
propagujące się w materiale powoduje oscylację
polaryzacji. Poza członem oscylującym z tą sa-
mą częstotliwością co pole, polaryzacja drga tak-
że z dwojoną częstotliwością oraz wykazuje sta-
ły czynnik proporcjonalny do iloczynu εiεj . W
rzeczywistości (6) można interpretować jako sze-
reg Fouriera zależnego od czasu zaburzenia profi-
lu Pk[12].

Człon polaryzacji drgający z częstotliwością
wymuszającego pola elektrycznego odpowiedzial-
ny jest za wypromieniowanie fali, mającej tą samą
częstotliwość co fala wymuszająca. Stały człon
polaryzacji materiału wywołuje różnicę napięć
proporcjonalną do gęstości strumienia światła
przechodzącego przez materiał. Zjawisko to zwy-
kło się nazywać prostowaniem optycznym analo-
gicznie do jego odpowiednika w częstotliwościach
radiowych. Czynniki mnożone przez exp (∓i2ω1t)
odpowiadają drganiom polaryzacji z częstotliwo-
ścią dwukrotnie większą niż pole wymuszające.
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Wypromieniowane z takich oscylacji polaryzacji światło ma częstotliwość ω2 = 2ω1, a proces jego
powstania nazwano generacją drugiej harmonicznej.

Jak widać wprowadzenie do teorii polaryzacji elektrycznej tensorów podatności elektrycznej wyż-
szych rzędów prowadzi do przewidywań nowych zjawisk niewystępujących w starym, liniowym modelu.
Przewidywania teoretyczne zostały potwierdzone chociażby w przytaczanym już doświadczeniu z 1961
roku. Choć w tym podrozdziale omówiony został tylko jeden proces nieliniowy, należy mieć świadomość,
że poza omawianym procesem generacji drugiej harmonicznej, istnieje wiele procesów wynikających z
obecności wyższych potęg natężenia pola elektrycznego we wzorze (2). Szersze omówienie zagadnień
optyki nieliniowej można znaleźć w pracach skupionych na tym temacie[2, 12].

Dość często nieliniowe interakcje optyczne obejmują fale świetlne, których częstotliwości są znacznie
mniejsze niż najniższa częstotliwość rezonansowa systemu materialnego. W tych warunkach nieliniowa
podatność jest esencjonalnie niezależna od częstotliwości. Pozwala to zatem permutować wskaźniki bez
permutowania częstotliwości 2 i zapisać tensor podatności elektrycznej drugiego rzędu χ(2)

ijk jako

dijk =
1
2
χ

(2)
ijk, (7)

gdzie czynnik 1
2 jest tu wprowadzony przez konwencje historyczną.

Zakładając symetrię dijk w dwóch ostatnich indeksach wynikającą z symetrii Kleinman’a można
wprowadzić macierz kontrakcji dil3, a nieliniową polaryzację prowadzącą do drugiej generacji harmo-
nicznej przedstawić w kategoriach równania macierzowego

Px(2ω)
Py(2ω)
Pz(2ω)

 = 2ε0

d11 d12 d13 d14 d15 d16

d21 d22 d23 d24 d25 d26

d31 d32 d33 d34 d35 d36




E2
x(ω)

E2
y(ω)

E2
z (ω)

2Ey(ω)Ez(ω)
2Ex(ω)Ez(ω)
2Ex(ω)Ey(ω)


. (8)

1.2 Rola symetrii w nieliniowych procesach drugiego rzędu.

Rysunek 5: Struktura krystaliczna Niobianu litu LiNbO3 nieposiadająca sy-
metrii inwersyjnej.[10]

Model atomu Lorentza, który trak-
tuje atom jako oscylator harmonicz-
ny, bardzo dobrze opisuje liniowe wła-
ściwości optyczne gazów atomowych i
niemetalicznych ciał stałych[9]. Okazu-
je się, że jeśli potencjał ośrodka po-
siada centrum symetrii, to najniższy
przyczynek nieliniowy jaki może w nim
wystąpić to χ(3)

ijlk[12]. Jeśli jednak zła-
mana jest symetria inwersyjna4, to we
wzorze na polaryzację (2) pojawia się
czynnik mnożony przez χ(2)

ijk.

Choć fakt znikania χ
(2)
ijk w ośrod-

kach centrosymetrycznych jest bardziej ogólny, pokazać go można w szczególnym przypadku, gdy ge-
neracja drugiej harmonicznej następuje w medium, które reaguje natychmiastowo na stosowane pole
optyczne. Uwzględniając tylko wyraz kwadratowy polaryzacji i oznaczając polaryzację od tej części
rozwinięcia (2) przez P̄ (t) dla jednej optycznej siły wymuszającej E(t) możemy zapisać

P̄ (t) = ε0χ
(2)E2(t). (9)

2W omawianym zjawisku generacji drugiej harmonicznej występowanie tylko jednej częstości pola wymuszającego
pozwala na takie permutowanie wskaźników bez dogłębnej analizy jednak nie jest to oczywiste przy innych procesach
nieliniowych. Inwariantność χ(2)ijk względem takiej operacji nazywa się symetrią Kleinman’a[2]

3Szarszy opis teoretyczny dowodzących zasadności takiej konstrukcji matematycznej można znaleźć w[2].
4a tym samym gdy ośrodek jest niecentrosymetryczny.
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Niech E(t) harmonicznie oscyluje zgodnie z równaniem

E(t) = ε cosωt. (10)

Założenie, że układ posiada symetrię inwersyjną prowadzi do wniosku że zmiana znaku pola E(t)
powoduje zmianę znaku wywoływanej polaryzacji. Tak więc

− P̄ (t) = ε0χ
(2)[−E(t)]2 = ε0χ

(2)E2(t). (11)

Z porównania równań (9) i (11) wynika, że posiadanie symetrii inwersyjnej przez materiał pociąga
za sobą zerową przenikalność elektryczną drugiego rzędu. Spośród wszystkich 32 klas krystalograficz-
nych 11 posiada środek symetrii lub środek inwersji [2, 12]. W ośrodkach izotropowych takich jak
szkło, czy kalcyt, niemożliwe jest wygenerowanie wiązki o podwojonej częstości. Dodatkowo przy oma-
wianym procesie generacji drugiej harmonicznej wymóg, by materiał nie posiadał symetrii inwersyjnej
jest równoważny stwierdzeniu, że jest on piezoelementem[12]. Tak więc, procesowi generacji drugiej
harmonicznej towarzyszy zmiana wymiarów medium aktywnego związana z odwrotnym zjawiskiem
piezoelektrycznym.

1.3 Dopasowanie fazowe w procesie generacji drugiej harmonicznej.

Główną przeszkodą w generacji mocnej wiązki o podwojonej częstości jest dyspersja układu ma-
terialnego, w którym zachodzi omawiany proces. W początkowym etapie propagacji przez materiał
wiązka generująca jest spójna z produktem drgań wektora polaryzacji. W miarę jak fala fundamen-
talna propaguje się przez kryształ piezoelektryczny, generuje dodatkowe wkłady do światła drugiej
harmonicznej. Wkłady te dodają się konstruktywnie tylko w przypadku zachowania odpowiedniej za-
leżności fazowej[2]. Uwzględniając fakt różnych prędkości fali o częstotliwościach ω1 i ω2 okazuje się,
że fala drugiej harmonicznej okresowo przestaje być w fazie z wcześniej wygenerowanymi fotonami, a
natężenie fali drugiej harmonicznej Iω2 jest proporcjonalne do

Iω2 ≈
sin2 (2π(nω1 − nω2)l/λ0)

(nω1 − nω2)2 , (12)

gdzie przez nω1 oznaczono współczynnik załamania dla światła o długości fali λ0 padającego na kryształ
o długości l a przez nω2 współczynnik załamania dla fali o podwojonej częstotliwości. Stosując powyższy
wzór (12) można pokazać że natężenie drugiej harmonicznej osiąga maksimum dla tak zwanej drogi
spójności lc równej[12]

lc =
1
4

λ0

| nω1 − nω2 |
. (13)

Rysunek 6: Liczba fotonów (proporcjonalna do natężenia wiązki) powstałych
w procesie generacji drugiej harmonicznej w zależności od długości materiału
aktywnego w przypadku zwykłego kryształu optycznie nieliniowego (po lewej)
i kryształu o periodycznej inwersji domen nieliniowych (po prawej).[3]

Do procesu generacji drugiej har-
monicznej stosuje się tradycyjnie tech-
nikę dopasowania współczynników za-
łamania, czyli aranżuje się sytuację, w
której nω1 = nω2 . Wadą tej techniki
jest ograniczona liczba dostępnych ma-
teriałów i zakres długości fal w tych
materiałach, które mogą być dopaso-
wane fazowo[12]. Przez odpowiednie in-
żynierskie przygotowanie pewnej kla-
sy kryształów możliwe jest utrzymanie
przepływu energii z światła generujące-
go do światła o podwojonej częstości.
Powstałe w procesie generacji drugiej
harmonicznej fotony dodają się kon-
struktywnie tak długo, jak faza pomię-
dzy nimi jest mniejsza niż 180◦. Przez periodyczne obracanie osi kryształu utrzymać można warunek

8



konstruktywnego dodawania się fotonów o podwojonej częstości na całej długości ośrodka nieliniowego,
a tym samym zwiększanie się liczby generowanych fotonów wraz z dystansem pokonanym przez wiązkę
generującą. Ze względu na charakter dopasowania fazowego, kryształy poddane procesowi periodycz-
nego odwracania osi zwykło nazywać się materiałami z quasi-dopasowaniem fazowym.

Stosunkowo nowym i bardzo efektywnym materiałem stosowanym do procesów generacji drugie
harmonicznej jest kryształ niobianu litu o periodycznej inwersji domen nieliniowych[3]. W materiale
tym orientacja kryształu odwracana jest przy pomocy silnego pola elektrycznego. Odwrócone części
kryształu generują fotony obrócone o 180◦ względem fotonów, które zostałyby utworzone w tym punkcie
kryształu, gdyby nie został poddany procesowi inwersji. Wybierając odpowiednią okresowość z jaką
orientacja kryształu zostaje zmieniona nowo wygenerowane fotony zawsze są konstruktywnie dodawane
do tych poprzednio wygenerowanych. W efekcie natężenie wiązki o podwojonej częstości rośnie wraz z
długością propagacji przez kryształ.

1.4 Optyka nieliniowa skupionej wiązki laserowej. Teoria Boyd’a-Kleinmann’a.

Rysunek 7: Po przejściu przez soczewkę skupiającą położoną w odległości
z od przewężenia, wiązka laserowa skupia się w punkcie z′ osiągając w nim
średnicę 2w′0.[19]

Niewielka wartość tensora podatno-
ści elektrycznej drugiego rzędu χ(2) (3)
od której uzależniony jest proces ge-
neracji drugiej harmonicznej powoduje,
że omawiany proces nie jest obserwo-
wany dla światła pochodzącego z kon-
wencjonalnych źródeł. By efekty nieli-
niowe zaczęły odgrywać znaczącą ro-
lę w procesach optycznych natężenie
elektryczne światła musi być znacznie
większe od pól atomowych. Dopiero po
prezentacji działającego lasera w 1960

roku[17] możliwe było wykreowanie wiązki świetlnej, której intensywność pozwalała na obserwacje
nieliniowych procesów optycznych[12].

Rysunek 8: Zależność promienia wiązki w przewężeniu, promień wiązki w odległości
2 cm od przewężenia i długości Rayleigha w funkcji ogniskowej soczewki na którą
pada wiązka laserowa o długości fali 1560 nm która w odległości 1 metra od soczewki
ma przewężenie o promieniu 2,85 mm (promień wiązki padającej na soczewkę to 2,9
mm)

Natężenie światła powstałego
w procesie generacji drugiej har-
monicznej jest kwadratową funk-
cją natężenia pola elektrycznego
wiązki wejściowej. Niestety do-
świadczalnie niemożliwe jest wy-
tworzenie wiązki świetlnej zacho-
wującej równoległość frontów fa-
lowych na całym dystansie. Rze-
czywiste wiązki laserowe są prze-
strzennie zlokalizowana. Można
je przybliżyć jako falę harmo-
niczną względem czasu rozkła-
dem Gaussa w płaszczyźnie fron-
tu falowego[2, 12]. W takich wiąz-
kach większość energii znajduje
się w obrębie cylindra o promie-
niu w, w którym intensywność I wiązki w funkcji odległości r mierzonej w płaszczyźnie poprzecznej
od centralnej osi propagacji wyraża się przez

I = I0 exp

(
−2r2

w2

)
, (14)

gdzie przez I0 oznaczono maksymalną intensywność wiązki w punkcie r = 0.
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Rozchodząca się w przestrzeni wiązka światła laserowego zwęża się w pewnym punkcie charak-
terystycznym, dla którego jej promień przyjmuje wartość minimalną w0. W odległości z od punktu
przewężenia szerokość wiązki monochromatycznej o długości fali λ opisać można przy pomocy związku

w(z) = w0

(
1 +

(
λz

πw2
0

)2
) 1
2

. (15)

Jeśli przewężenie wiązki laserowej znajduje się w odległości z od soczewki skupiającej o ogniskowej
ogniskowej f , to za soczewką powstaje kolejne przewężenie o promieniu równym

w′0 =
w0f√

(z − f)2 + z2
r

, (16)

gdzie przez zr oznaczono odległość, dla której pole przekroju poprzecznego zwiększa się dwukrotnie.
Odległość ta, zwana odległością Rayleigha przy ustalonej długości fali i przewężaniu wiązki jest stała
i wynosi

zr =
πw2

0

λ
. (17)

Powstałe w wyniku przejścia wiązki przez soczewkę przewężenie znajduje się w odległości5[19]

z′ = f +
f2(z − f)

(z − f)2 + z2
r

(18)

zależnej od odległości Rayleigha wiązki padającej na soczewkę.
Natężenie wiązki, które zależy od kwadratu amplitudy pola E gwałtownie rośnie w punkcie prze-

wężenia. W celu maksymalizacji procesu generacji drugiej harmonicznej który jest kwadratową funkcją
amplitudy pola E wydawać by się mogło, że proces ten zachodziłby najefektywniej przy najmniejszym
możliwym przewężeniu. Okazuje się jednak inaczej. Uwzględniając zmianę powierzchni przekroju po-
przecznego w(z) w materiale o niezerowym χ(2) i długości l w 1968 roku G. Boyd i D. Kleinman[8]
określili numerycznie, że maksymalną wiązkę o podwojonej częstotliwości otrzymuje się wtedy, gdy
odległość Rayleigha jest równa

zr =
l

5, 68
. (19)

W starszej literaturze często wykorzystuje się parametr konfokalny b, który jest dwa razy dłuższy
od długości Rayleigh. Używając tego parametru, warunek otrzymany przez G. Boyd’a i D. Kleinman’a
zapisać można wzorem

b =
l

2, 84
. (20)

2. Kryształ niobianu litu o periodycznej inwersji domen nieliniowych
z domieszką tlenku magnezu (MgO:PPLN).

Kryształ niobianu litu o periodycznej inwersji domen nieliniowych jest wysoce efektywnym mate-
riałem używanym w procesach optyki nieliniowej. Niobian litu jest kryształem ferroelektrycznym, co
oznacza, że każda domena w krysztale ma mały elektryczny moment dipolowy. Moment ten zależy
od wzajemnego położenia jonów niobu i litu. Stosując lokalnie silne pole elektryczne, możliwe jest
odwrócenie orientacji momentu dipolowego określonej domeny. Po usunięciu pola momenty dipolowe
są trwale wbudowane w strukturę krystaliczną. Kierunek momentu dipolowego domeny określa fazę
fotonów emitowanych w procesie generacji drugiej harmonicznej. Domeny, których momenty dipolo-
we zostały odwrócone, generują fotony obrócone o 180o względem fotonów wygenerowanych w oma-
wianym procesie w domenach niepoddanych działaniu silnego pola elektrycznego. Przy odpowiedniej

5We wszystkich wzorach założono rozchodzenie się wiązki laserowej w ośrodku o stałym współczynniku załamania
n = 1
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Rysunek 9: Schemat komórki jednostkowej LiNbO3 przed (po le-
wej) i po (po prawej) inwersji domeny. Ruchy kationów w odniesie-
niu do płaszczyzny tlenowe dają odwrotność spontanicznej polary-
zacji PS . Kierunek spontanicznej polaryzacji określa względną fazę
fotonów powstałych w procesie generacji drugiej harmonicznej.[10]

periodyczności domen o obróconym momencie di-
polowym natężenie fali powstałej w procesie ge-
neracji drugiej harmonicznej rośnie liniowo z dłu-
gością kryształu.

Okres w którym domeny kryształu powinny
zostać odwrócone zależy od długości fal świetl-
nych, wejściowej i generowanej. Sama efektyw-
ność procesu generacji drugiej harmonicznej za-
leży także od temperatury kryształu, gdyż wraz
z wzrostem temperatury MgO:PPLN zwiększa
swoją objętość zmieniając periodyczność inwer-
sji domen. Kryształ PPLN którego długości po-
jedynczej domeny wynosi 6,6 µm w temperaturze
pokojowej, efektywnie przekształca falę o długo-
ści 1060 nm na falę o połowie tej długości w tem-
peraturze 100◦C zaś w temperaturze 200◦C bę-
dzie dobrym medium nieliniowym dla fali o dłu-

gości 1068,6 nm.

2.1 Parametry geometryczne kryształu.

W kolejnym rozdziale omówiona zostaje konstrukcja układu generującego drugą harmoniczną przy
jednokrotnym przejściu przez kryształ MgO:PPLN. Użyty w doświadczeniu kryształ wyprodukowany
przez firmę Covesion Ltd. miał6 szerokość 10 mm, długość 40 mm oraz wysokość 0,5 mm. Producent
kryształu zapewnia równoległość powierzchni wejściowej i wyjściowej kryształu(F1 i F2 na Rysu-
nek 10) z dokładnością do ±5′ oraz niewielki, mniejszy od 1% współczynnik odbicia dla światła o

Rysunek 10: Schemat kryształu nobianu litu dostarczanego przez Co-
vesion Ltd. Długość kryształu jest własnością charakterystyczną danego
produktu. Na schemacie zaznaczono kierunek wzrostu periodyczności Λ
od paska referencyjnego. Obszary poddane procesowi inwersji domen nie-
liniowych oddziela obszar nieinwersjowany.

długości 775 i 1550 nm. Powierzchnie bocz-
ne kryształu są prostopadłe do podstawy w
zakresie ±0, 15o[3].

W górnej płaszczyźnie kryształu znaj-
duje się charakterystyczne wycięcie ułatwia-
jące rozpoznanie poszczególnych płaszczyzn
kryształu. Patrząc na kryształ z góry wi-
docznych jest dziewięć kanałów o charak-
terystycznym dla siebie periodzie inwersji
domen nieliniowych. Przekrój poprzeczny
każdego z kanałów jest kwadratem o boku
0,5 mm, a kanały oddziela od siebie 0,2 mm
obszar materiału nieinwersjowanego.

2.2 Periodyczna inwersja domen.

W celu wyprodukowania PPLN o okresowej strukturze orientacji obszarów nieliniowych, elektrody
o dobrze dobranym kształcie osadza się na płytce niobianu litu. Przykładając silne napięcie na całej
powierzchni dolnej kryształu odwraca się orientacje momentów dipolowych domen z charakterystyczną
periodycznością. Usunięcie elektrod nie wpływa na odwrócone już domeny, w efekcie otrzymuje się
materiał o dobrze określonej periodyczności obszarów nieliniowych.

Stosowany kryształ MgO:PPLN miał dziewięć kanałów o periodach równych 18,50; 18,80; 19,10;
19,40; 19,70; 20,00; 20,30; 20,60; 20,90 µm. W zależności od temperatury kryształu, w kanałach tych,
w wyniku procesu generacji drugiej harmonicznej efektywnie zachodzi konwersja charakterystycznej
długości fali do fali o podwojonej częstotliwości. Dla danej temperatury w określonym kanale zachodzi

6Firma Covesion Ltd. wytwarza kilka różniących się rozmiarami kryształów PPLN. W niniejszej pracy prezentuje się
wymiary jednego z nich użytego w doświadczeniu.
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Rysunek 11: Obliczone i podane przez producenta kryształu krzywe strojenia. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Przy danej
temperaturze w jednym z kanałów kryształu zachodzi efektywna generacja drugiej harmonicznej z fal o długości fali pomiędzy 1520
nm a 1630 nm. [3]

maksymalna konwersja jednej długości fali tak, że w zakresie od 30o do 200o Celsjusza przez wybór
kanału o odpowiednim periodzie efektywnie można otrzymać wiązkę o podwojonej częstości z światła
z zakresu od 1520 do 1630 nm.

2.3 Podatność elektryczna drugiego rzędu kryształu MgO:PPLN.

Drugi rząd nieliniowej polaryzacji niobianu litu można zapisać jako,

PxPy
Pz

 = 2ε0

 0 0 0 0 d31 −d22

−d22 d22 0 d31 0 0
d31 d31 d33 0 0 0




E2
x(ω)

E2
y(ω)

E2
z (ω)

2Ey(ω)Ez(ω)
2Ex(ω)Ez(ω)
2Ex(ω)Ey(ω)


. (21)

Macierz 2x6 opisuje nieliniową podatność elektryczną χ(2). Dla 5% domieszkowanego tlenkiem magnezu
kryształu niobianu litu(MgO:LN) przy długości fali 1064nm, d31=4.4pm/V i d33=25pm/V[33].Najwyższy
współczynnik nieliniowy to d33=25pm/V, co odpowiada interakcjom równoległym do osi z. Aby uzy-
skać dostęp do najwyższego nieliniowego współczynnika niobianu litu, światło wejściowe musi być
spolaryzowane, tak by polaryzacja była równoległa do momentów dipolowych kryształu. Uzyskuje się
to poprzez wyrównanie osi polaryzacji światła równolegle do grubości kryształu. Dotyczy to wszystkich
oddziaływań nieliniowych w tym materiale. Konfiguracja ta znana jest jako dopasowanie fazowe typu
0 (ee-e), ponieważ wszystkie promienie oddziaływania mają taką samą polaryzację[3].

2.4 Współczynnik załamania kryształu MgO:PPLN.

Tabela 1: Współczynniki w równaniu Sellmeiera dla MgO:PPLN

a1 a2 a3 a4 a5

5,756 0,0983 0,2020 189,32 12,52
a6 b1 b2 b3 b4

1,32 · 10−2 2,86 * 10−6 4,7 * 10−8 6,113 * 10−8 1,516 * 10−4

Współczynnik załamania w kryształu MgO:PPLN dla światła o długości fali λ zależy do tempera-
tury. Współczynnik ten można wyznaczyć ze wzoru Sellmeiera[20]

n2 = a1 + b1f +
a2 + b2f

λ2 − (a3 + b3f)2 +
a4 + b4f

λ2 − a2
5
− a6λ

2, (22)
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gdzie f jest funkcją temperatury

f = (t− 24.5◦C)(T − 570.82). (23)

Dla kryształu MgO:PPLN parametry ze wzoru (22) zabrano w Tabeli 1[20]. Używając tych para-
metrów w równaniu Sellmeiera można obliczyć jak zmienia się współczynnik załamania światła wraz
z długością fali i temperaturą. Dla wiązki światła o długości 1550 nm w temperaturze 100◦C współ-
czynnik ten wynosi 2,1530.
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Część doświadczalna

3. Procedura badawcza.

Celem niniejszego rozdziału jest opis przedsięwzięcia grupy badawczej7, działającej w Zakładzie
Fotoniki Uniwersytetu Jagielońskiego, która w okresie od października 2018 do lipca 2019 roku, do-
stosowała przestrajany laser telekomunikacyjny do celów spektroskopowych w atomach rubidu. Sto-
sowany w doświadczeniu laser KEOPSYS KPS-KILAS-COOL-1560-15-PM-CO[14][15] był źródłem
wiązki o mocy z zakresu od 1 do 15 W i długości fali pomiędzy 1559,30 a 1560,20 nm. Dzięki wy-
korzystaniu kryształu niobianu litu o periodycznej inwersji domen nieliniowych z 5% domieszką MgO
(MgO:PPLN)[3], z wiązki tej wygenerowano 2,75 watową wiązkę o podwojonej częstości. Tę wygenero-
waną wiązkę skierowano na komórkę wypełnioną parą rubidu, w której przy pomocy kamery krzemowej
zaobserwowano fluorescencję na drodze wiązki.

Rysunek 12: Program GraphiK version 9 umożliwia kon-
trolę długości fali wiązki laserowej lasera KEOPSYS.

Jako że prezentowana konstrukcja układu i po-
miary na nim wykonywane były procesami złożonymi,
w kolejnych podrozdziałach szerzej zostaną omówione
poszczególne etapy doświadczenia. W podrozdziałach
tych znajdują się ważne dla doświadczenia parametry
układu, opisy stosowanych elementów optycznych i po-
miarowych, procedury konstrukcyjne i uzyskane wyni-
ki. W kolejnym rozdziale uzyskane wyniki pomiarów
na prezentowanym układzie badawczym zostają do-
kładnie opracowane. Wszystkie wyniki pomiarów ze-
brano w dodatku A, zaś w dodatku B przedstawio-
no ważne dla doświadczenie elementy układu.

3.1 Podłączenie lasera i montaż izolatora
optycznego

Stosowany w doświadczeniu laser KEOPSYS jest
urządzeniem generującym spolaryzowaną liniowo wiąz-
kę laserową o minimalnej mocy 1 W. Zwiększenie mocy
wiązki do wartości maksymalnej 15 W umożliwia po-
krętło na przedniej stronie obudowy. Aktualna wartość
mocy wiązki laserowej wyświetlana jest w skali loga-
rytmicznej od 32,0 dBm do 42,5 dBm na wyświetlaczu
urządzenia. Wiązka z lasera jest poprowadzona przez
światłowód do kolimatora, skąd rozchodzi się w powietrzu nad stolikiem optycznym typu "breadboard".

Producent lasera nie dostarcza informacji o szczegółowych planach konstrukcyjnych tego urządze-
nia, jednocześnie prezentując moduły w nim występujące[14, 15]. Z powodów szerokiej literatury sku-
piającej się na technologiach laserowych[12, 19] w pracy tej nie zostają omówione zjawiska wyjaśniające
działanie tego typu urządzeń. Dla pełnego zrozumienia właściwości prezentowanego układu doświad-
czalnego, świadczących o użyteczności lasera KEOPSYS w badaniach spektroskopowych, niezbędna

7Członkami grupy byli: dr AdamWojciechowski - koordynator badań, Tomasz Krechlik - student studiów magisterskich
na kierunku fizyka doświadczalna, Kazimierz Migdał - autor pracy.
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jest prezentacja dwóch modułów występujących w laserze i ich możliwości:
• Laser seed — skonstruowany przez firmę NKT Photonics laser światłowodowy Koheras BasiK E15

generujący niskomocową (40mW) wiązkę laserową o wybranej długości fali z zakresu od 1535 do
1585 nm. Zastosowany w nim światłowód jednomodowy zapewnia wąskie spektrum częstotliwości
wiązki wyjściowej, a sama wiązka cechuje się niskim poziomem szumu wywołanym spontaniczną
emisją fotonów. Dodatkowo producent urządzenia zapewnia wysoką stabilność częstości tej wiązki
i możliwość precyzyjnego przestrajania jej długości fali. Przestrajanie realizowane jest przez dwa
procesy: regulację temperatury siatki Bragga, dzięki kontroli napięcia na module Peltiera i przez
potencjometr połączony do kryształu piezoelektrycznego, który zmienia również długość siatki
Bragga. Dołączony do lasera program GraphiK version 9 umożliwiał kontrolę i podgląd w czasie
rzeczywistym tych parametrów wiązki.

• Wzmacniacz typu EDFA (erbium-doped fiber amplifier), w którym wzmocnienie wiązki nastę-
puje dzięki pompowaniu optycznemu jonów erbu i zależy od mocy pompy optycznej i długości
aktywnego światłowodu.

Rysunek 13: Wykonany przy pomocy kamery profilowania wiąz-
ki laserowej CinCam CMOS CMOS-1201[1] rozkład natężeń wiąz-
ki laserowej za izolatorem. Błędne ustawienie izolatora względem
biegnącej wiązki powoduje powstanie prążków interferencyjnych.

Należy zaznaczyć tutaj że model lasera se-
ed8 wbudowany w laser KEOPSYS z układu do-
świadczalnego pozwalał na generowanie wiązki o
maksymalnej długości fali równej 1560,4 nm. Po-
dwojona częstość takiej wiązki znajduje się poni-
żej częstości rezonansowej przejścia nadsubtelne-
go w atomach rubidu[25, 26]. Poszerzenia zakresu
długości fali pompującej wiązki laserowej możliwe
było przez poszerzenie temperaturowego zakresu
pracy lasera seed i uaktualnienie programu Gra-
phiK version 9. Dodatkowo w laserze KEOPSYS
zmodyfikowano układ kontroli piezoelementu opi-

sanego powyżej doprowadzając do niego zewnętrze źródło napięcie tak, by możliwa była precyzyjna
kontrola generowanej długości fali (w zakresie około 20 pm) przez zewnętrzy sygnał elektroniczny
(napięciowy).

Rysunek 14: Wiązka laserowa o polaryzacji liniowej po przejściu przez płytkę półfalową o osi optycznej obróconej o kąt α względem
normalnej stołu optycznego trafia do dzielnika optycznego. Całkowite boczne odbicie wiązki w polaryzacyjnej kostce światłodzielącej
możliwe jest tylko wtedy gdy polaryzacja przed płytką półfalową była obrócona względem normalnej stołu o 2α.

Producent zapewnia liniową polaryzację wiązki laserowej za kolimatorem. Niestety symetria ko-
limatora i jego mocowanie nie zapewniają orientacji tej polaryzacji w przestrzeni. W celu określenia
kąta pomiędzy płaszczyzną stołu optycznego a kierunkiem polaryzacji w niewielkiej odległości za ko-
limatorem umieszczono płytkę półfalową[7] a za nią dzielnik optyczny. Dla pewnego kąta pomiędzy
osią optyczną płytki a normalną płaszczyzny stołu optycznego zaobserwowano maksymalne odbicie
boczne w dzielniku optycznym. Takie maksymalne odbicie w polaryzacyjnej kostce światłodzielącej
której podstawa była równoległa do stołu optycznego świadczy o liniowej, prostopadłej do powierzchni

8serial # 11420180, firmware 3.1
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stołu, polaryzacji wiązki padającej na ten kryształ. Z własności płytki pólfalowej[12] wynika że kąt
pomiędzy normalną do płaszczyzny stołu optycznego a polaryzacja wiązki za kolimatorem jest rów-
ny podwojonej wartości kąta pomiędzy osią optyczną płytki półfalowej i normalnej płaszczyzny stołu
optycznego. Po określeniu kierunku polaryzacji wiązki za kolimatorem usunięto ze stołu optycznego
płytkę półfalówkową i polaryzacyjną kostkę światłodzielącą.

Rysunek 15: Zależność mocy wiązki laserowej za izolato-
rem od wskazań na wyświetlaczu lasera.

Planowana konstrukcja układu zakłada możliwość
występowania odbić wstecznych na płaskich powierza-
niach prostopadłych do kierunku propagacji wiązki.
Odbita wiązka o tej samej długości fali i rozchodzą-
ca się w przeciwną stronę do wiązki wyjściowej mo-
głaby trafić do lasera powodując jego uszkodzenie. By
chronić laser przed nieporządnymi odbiciami wstecz-
nymi za kolimatorem ustawiono izolator optyczny IO-
5-1550-HP[28]. Izolator zmienia kierunek polaryzacji
zależnie od kierunku propagacji wiązki i wykorzystuje
polaryzatory tak, że możliwe jest tylko przejście jed-
nej wiązki o dobrze określonej polaryzacji w jednym
kierunku. Aby zmaksymalizować ustawienie izolatora
wiązkę za nim odbito przy pomocy lustra w kierunku
osłabiacza odbiciowego, skąd trafiał do profilometru
wiązki laserowej CinCam CMOS CMOS-1201[1]. Ma-
newrując położeniem izolatora, obserwowano rozkład
natężeń wiązki na kamerze profilowania. Gdy rozkład
ten uznano za zadowalający usunięto lustro i kontynuowano konstrukcję dalszej części układu.

Wykorzystując termiczną głowicę pomiarową Thorlabs S314C[30], zmierzono moc wiązki za izola-
torem. Występujące w izolatorze odbicia rozpraszające osłabiały wiązkę tak, że efektywnie moc wyko-
rzystywanej wiązki za izolatorem była mniejsza od tej wskazywanej na wyświetlaczu lasera. Zmiana
położenia izolatora optycznego wpływa na wartość mocy wiązki laserowej za nim. Dla dwóch nieznacz-
nie różnych położeń izolatora dokonano pomiaru mocy wiązki przed i za izolatorem optycznym. Dla
ustawienia w którym transmisja mocy przez ten element układu była większa, w granicach niepewności
pomiarowej uzyskano współczynnik transmisji podany przez producenta izolatora[28].

Tabela 2: Moc wiązki przed i za izolatorem optycznym dla dwóch nieznacznie różnych jego położeń, zmierzona przy pomocy
laserowego czujnika pomiarowego BeamTrack 10A-PPS[21]. Odbicia rozpraszające zmniejszają moc wiązki. Większą transmisję
mocy przez izolator uzyskuje się przez lepsze jego ustawienie.

Moc wejściowa [ W ] 1,26(4) 1,26(4)
Moc wyjściowa [ W ] 0,91(3) 1,10(3)

3.2 Ustalenie biegu wiązki i zastosowanie pomocniczego lasera do wstępnego ju-
stowania układu.

Rysunek 16: Schemat kryształu MgO:PPLN z zaznaczo-
nymi możliwościami kontroli położenia.

Przeprowadzone doświadczenie wymagało niezwy-
kłej precyzji kontroli biegu wiązki laserowej, która mia-
ła długość fali spoza spektrum widzialnego dla ludzkie-
go oka oraz kamer krzemowych i minimalną moc 1 W.
W związku z zagrożeniami związanymi z kontrolą ta-
kiej wiązki laserowej zastosowano wszelkie środki bez-
pieczeństwa i zdecydowano się na wykorzystanie lasera
pomocniczego do wstępnej kalibracji układu, co opisa-
no w tym podrozdziale.

Zamontowanie na drodze propagacji wiązki laserowej dwóch płaskich luster pozwoliło na precyzyj-
ną kontrolę kierunku rozchodzenia się światła laserowego. Kontrolę tę umożliwiała zmiana położenia
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płaszczyzny odbicia na każdym z tych luster. Zmiana położenia luster realizowana była przez pokrętła
uchwytów kinematycznych, do których były przymocowane lustra.

Czteroosiowy manipulator położenia kryształu MgO:PPLN umożliwiał zmianę kąta nachylenia pod-
stawy kryształu względem płaszczyzny stołu optycznego, kąta w płaszczyźnie równoległej do tego sto-
łu oraz przesuwu w tej płaszczyźnie. Niestety zastosowany manipulator położenia kryształu tylko w
niewielkim stopniu pozwalała na zmianę wysokości położenia kryształu nad stołem optycznym. W
związku z tą konstrukcyjną niedogodnością w pewnej odległości od siebie umieszczono dwie przesłony
irysowe ID25[27] o kontrolowanej średnicy na wysokości równej odległości pomiędzy płaszczyzną sto-
łu optycznego a podstawą kryształu. Jeszcze przed wmontowaniem kryształu do opisywanego układu
MgO:PPLN przez zmianę położenia wcześniej prezentowanych luster przeprowadzono wiązkę laserową
przez wmontowane do układu przymknięte przesłony.

Rysunek 17: Odbicie wiązki przez dwa lustra umoż-
liwia kontrolę biegu wiązki i przeprowadzenia jej
przez dwie przesłony irysowe.

Prowadząc wiązkę światła ze wskaźnika laserowego o ni-
skiej mocy i czerwonej barwie przez światłowód P1-830A-
FC-10[29] od kolimatora znajdującego się za drugą prze-
słoną, otrzymano skolimowaną wiązkę światła rozchodzącą
się w przeciwną stronę do wiązki laserowej z lasera KE-
OPSYS. Kierując to światło na układ luster analogiczny
do wcześniej opisanego, poprowadzono je przez wbudowa-
ne w układ przesłony. Dzięki temu pomiędzy przesłonami
otrzymano słabą, widoczną wiązkę światła rozchodzącą się
w przeciwną stronę i w kierunku zgodnym z wiązką lasero-
wą lasera KEOPSYS. W wyniku wmontowywania kolejnych
elementów układu na świetle tym możliwa była obserwacja
zmiany biegu wiązki, w czasie rzeczywistym, bez naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Przy wyłączonym laserze KEOPSYS i włączonym świetle ze wskaźnika laserowego pomiędzy prze-
słony wstawiono dwie soczewki 9 o ogniskowych 50 mm i 100 mm[32]. Wysokość ich umieszczenia
dobrano tak, aby ich środki znajdowały się na wysokości środków przesłon. Soczewkę o dłuższej ogni-
skowej umieszczono na szynach prowadzących, umożliwiających jej przesuw wzdłuż biegu wiązki. Dla
ustawienia soczewek, w których ich ogniska pokrywały się, skolimowane światło ze wskaźnika laserowe-
go przechodziło przez obie przesłony. Gdy włączono laser KEOPSYS także jego wiązka przechodziła
przez obie przesłony.

3.3 Montaż i justowanie położenia kryształu MgO:PPLN

Rysunek 18: Program GaussianBeam.exe[13] pozwala przy zadanych para-
metrach wiązki wejściowej zaplanować względne odległości między elementami
optycznymi.

Dzięki zastosowaniu przeciwbież-
nych wiązek świetlnych, przy wy-
łączonym laserze KEOPSYS i włą-
czonym świetle wskaźnika laserowego,
możliwe było umieszczenie kryształu
MgO:PPLN pomiędzy wmontowanymi
soczewkami bez ryzyka jego uszkodze-
nia, przy jednoczesnej obserwacji zmia-
ny biegu wiązki. Stosowany w doświad-
czeniu kryształ umieszczony był w pie-
cyku PPLN PV40 wyprodukowanym
przez firmę Covesion[4], przymocowa-
nym do wcześniej opisanego układ kon-
troli położenia kryształu MgO:PPLN.
Piecyk PV40 zapewniał grzanie i chło-
dzenie kryształu w zakresie temperatur
od 20 do 200 stopni Celsjusza. Dodat-

9AC254-050-C-ML i AC254-100-C-ML
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kowo urządzenie to zapewniało stabilność temperatury na poziomie 0,01 stopnia. Aktualna temperatura
kryształu i temperatura docelowa była ustawiona przy pomocy przycisków na przedniej obudowie kon-
trolera OC1[5] dołączonego do piecyka. W celu przeprowadzenia wiązki światła ze wskaźnika laserowego
przez odpowiedni kanał kryształu zdejmowano wierzchnią, plastikową obudowę piecyka.

W związku z różnym od jedności współczynnikiem załamania w krysztale MgO:PPLN, rzeczywi-
sta odległość ogniska od soczewki skupiającej zmienia się w stosunku do ogniskowej w powietrzu. W
celu odpowiedniego doboru odległości soczewek względem powierzchni kryształu posłużono się progra-
mem GaussianBeam.exe[13]. Program ten wyznaczył teoretyczne położenie ognisk soczewek o zadanych
ogniskowych w powietrzu, przy wprowadzonej średnicy wiązki wyznaczonej w pracy[15] poświęconej ba-
daniu stosowanego w doświadczeniu modelu lasera KEOPSYS i wzajemnych stosunkach współczynnika
załamania światła w powietrzu oraz w krysztale w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Za zadowala-
jące uznano położenie soczewek w którym ich ogniska pokrywają się w środku kryształu. Dla takiego
ustawienia średnica wiązki na końcach kryształu wynosiła w przybliżeniu 0,4 mm tj. mniej niż długość
i szerokość kanału domieszkowanego w krysztale. Soczewki i kryształ MgO:PPLN rozmieszczono na
stole optycznym tak, aby odległości między nimi zgadzały się z odległościami podanymi przez program.

Manewrując położeniem kryształu doprowadzono do przejścia światła wskaźnika laserowego przez
kanał o periodzie równym 19,40 µm. Gdy uzyskano ustawienie, w którym podstawa kryształu znajdo-
wała się równolegle do płaszczyzny stołu optycznego, a tym samym wzdłuż osi wiązki, której równo-
ległość względem stołu zapewniało przejście przez przesłony, nałożono plastikową obudowę piecyka i
wyłączono wskaźnik laserowy.

3.4 Separacja wiązek za kryształem MgO:PPLN i pomiar mocy wiązki podwojo-
nej.

Rysunek 19: Zależność mocy wiązki o podwojonej czę-
stości w funkcji mocy wiązki użytej do jej wygenerowa-
nia przy zastofowaniu soczewki skupiającej o ogniskowej
f=100mm. Na wykresie przedstawiono także wydajność
procesu generacji drugiej harmonicznej określona jako sto-
sunek mocy wiązki o podwojonej częstości do mocy wiązki
wejściowej.

W celu maksymalizacji mocy wiązki o podwojonej
częstości, producent kryształu MgO:PPLN zaleca, by
na kryształ padało światło lasera spolaryzowane linio-
wo wzdłuż jego wysokości. Wiązka lasera KEOPSYS
za izolatorem optycznym miała polaryzację obróconą o
pewien kąt względem normalnej do płaszczyzny stołu,
a tym samym do wysokości kryształu. Umieszczając za
izolatorem płytkę półfalową[7], a za nią polaryzacyj-
ną kostkę światłodzielącą przez zmianę kąta pomiędzy
osią optyczną płytki półfalowej a płaszczyzną stołu do-
prowadzono do całkowitego bocznego odbicia wiązki w
dzielniku optycznym. Wymontowując z układu polary-
zacyjną kostkę światłodzielącą za płytką półfalową za-
pewniono liniową polaryzację wzdłuż wysokości wiązki
padającej na kryształ.

Zakładając zachodzenie procesu generacji drugiej
harmonicznej w krysztale MgO:PPLN, poza wiązką o
długości fali równej długości fali wiązki padającej na
kryształ planowano zaobserwować także wiązkę o po-
dwojonej częstości10. W celu rozseparowania wiązek o
różnej długości fali za przesłoną wbudowaną w układ
zamontowano dwa lustra dichroiczne DMSP1000[31] o współczynniku odbicia bliskim 1 dla światła o
długości fali powyżej 1000 nm i współczynniku transmisji bliskim jedności dla światła o długościach do
1000 nm. Za drugim z luster ostawiono miernik mocy BeamTrack serii 10A-PPS[21] tak, aby trafiała
na niego wiązka świetlna o mniejszych długościach fali.

Po włączenia lasera KEOPSYS i ustawienia jego mocy na 40 dBm zgodnie z zaleceniami produ-
centa kryształu[3] zaczęto podnosić temperaturę kryształu przy pomocy piecyka PV40 i jego systemu

10W stosunku do wiązki padającej.
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Rysunek 20: Schemat układu doświadczalnego. Elementy układu w obszarach ograniczonych przerywaną linią znajdowały się w
układzie tylko w momencie jego konstruowania bądź specyficznych pomiarów. Cały układ zajmował obszar prostokąta o wymiarach
30 cm na 60 cm na stoliku optycznym typu "breadboard".Więcej informacji o układzie w tekście.

kontroli OC1. Przy periodzie domieszkowania 19,40 µm, w używanym kanale kryształu MgO:PPLN

Rysunek 21: Zależność mocy wiązki o podwojonej
częstości w zależności od temperatury MgO:PPLN
dla wiązek wejściowych o długości fali 1560,407 nm,
skupionych przez soczewkę o ogniskowej f=100mm
i mocach 42,5 dBm, 41 dBm i 40 dBm.

i długości fali wiązki laserowej równej 1560,407 nm, ustalo-
nej przy pomocy programu GraphiK version 9, maksymal-
ną moc wiązki podwojonej spodziewano się zaobserwować
w temperaturze powyżej 90 i poniżej 120 stopni Celsjusza.
Dla temperatury, w której wskazania miernika mocy Be-
amTrack osiągały maksimum przez minimalne zmiany po-
łożenia kryształu, starano się osiągnąć wyższy odczyt mo-
cy. Temperatura ta wynosiła 106.9 stopni Celsjusza, a po
optymalizacji ustawienia kryształu sczytywana moc wiązki
o mniejszej długości fali wynosiła 613 mW.

Ustawiając moc lasera kolejno na 42,5 dBm, 41 dBm
i 40 dBm bez zmiany długości fali wiązki laserowej lase-
ra KEOPSYS i położenia kryształu, zmierzono moc wiązki
o podwojonej częstości w zależności od temperatury. Na-
stępnie przy temperaturze kryształu, dla której konwersja
wiązki była maksymalna sczytywano moc wiązki o podwo-
jonej częstości w zależności od mocy wiązki padającej na
kryształ.

3.5 Badanie zależności mocy wiązki od temperatury dla różnych długości fali
wiązki padającej. Pomiar długości fali wiązki za kryształem MgO:PPLN.

Zmieniając długość fali wiązki padającej na kryształ MgO:PPLN przy pomocy programu GraphiK
version 9, mierzono moc wiązki o podwojonej częstości w zależności od temperatury kryształu. Dla
długości fali wiązki padającej na kryształ równej 1560,365 nm i temperaturze kryształu 106,3 stopni
Celsjusza, wiązkę świetlną odbito za drugim lustrem diachronicznym przy pomocy lustra do kolimatora
połączonego ze światłowodem P1-830A-FC-10[29].

Przez światłowód poprowadzono wiązkę do układu pomiaru długości fali wiązki laserowej. Burleigh
WA-4500 firmy Burleigh 11 mierzył absolutną długość fali dzięki technologii interferometru Fizeau z
automatyczną kalibracją. Zgodnie z oczekiwaniem docierająca do urządzenia przez światłowód długość
fali była równa połowie długości fali padającej na kryształ.

Przez zmianę temperatury pracy lasera KEOPSYS w programie GraphiK version 9 doprowadzono
11 aktualnie po zmiane nazwy Bristol Instruments
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Rysunek 22: Obserwowana przy zastosowaniu soczewki skupiającej o ogniskowej 100 mm, zależność mocy wiązki o podwojonej
częstości od temperatury kryształu dla wejściowej wiązki laserowej o długości fali 1560.365 nm(po lewej). Utrzymując stałą moc
wiązki wejściowej zmieniano jej długość fali. Dla pięciu różnych długości fali wiązki wejściowej zmierzono moc wiązki o podwojonej
częstości w zależności od temperatury MgO:PPLN (po prawej).

Rysunek 23: Wykonane kamerą krzemową zdjęcie próbki z parą rubidu penetrowaną przez światło powstałe w wyniku generacji
drugiej harmonicznej. Przy długości fali wiązki świetlnej docierającej do kryształu MgO:PPLN równej 1560,482 nm przy pomocy
potencjometru lasera seed można dostroić się do linii D2 atomów rubidu.

wiązkę laserową do długości fali 1560,482 nm. Kierując ją na próbkę z parą rubidu, zmieniano przy
pomocy potencjometru przyłączonego do piezoelementu lasera seed długość fali wiązki padającej na
kryształ w wąskim zakresie długości. Przy pomocy kamery krzemowej zarejestrowano zjawisko fluore-
scencji na drodze wiązki w próbce z rubidem.

Tabela 3: Długość wiązki laserowej padającej na kryształ MgO:PPLN podana przez program GraphiK version 9 i wyznaczona
przez Burleigh WA-4500 długość fali powstała w procesie generacji drugiej harmonicznej w tym krysztale.

Długość wiązki padającej [ nm ] 1560,365
Długość wiązki za kryształem MgO:PPLN [ nm ] 780,182(1)

3.6 Zmiana soczewki skupiającej. Druga seria pomiarów.

W celu zbadania wpływu ogniskowania na proces generacji drugiej harmonicznej zmieniono soczew-
kę AC254-100-C-ML wbudowaną w układ na soczewkę o mniejszej ogniskowej tj. AC254-75-C-ML[32].
W związku ze zmianą biegu wiązki powstałą w wyniku nieprecyzyjnego rozmieszczenia elementów
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Rysunek 24: Obserwowana przy zastosowaniu soczewki skupiającej o ogniskowej f=75 mm, zależność mocy wiązki o podwojonej
częstości od mocy wiązki docierającej do kryształu (po lewej). Utrzymując stałą moc wiązki wejściowej zmieniano jej długość fali.
Dla trzech różnych długości fali wiązki wyjściowej zmierzono moc wiązki o podwojonej częstości w zależności od temperatury
MgO:PPLN (na dole, po prawej). Dla jednej długości fali zmierzono zależność mocy wiązki o podwojonej częstości od temperatury
MgO:PPLN przy trzech różnych mocach wiązki docierającej do kryształu

układu powtórzono metodę kalibracji układu opisaną w podrozdziałach 3.2 i 3.3.
Wzajemne odległości pomiędzy kryształem MgO:PPLN a soczewkami dobrano przy pomocy pro-

gramu GraphiK version 9 tak, że ogniska soczewek pokrywały się i znajdowały się w połowie długości
kryształu. Skalibrowany i zoptymalizowany układ pomiarowy posłużył do wykonania pomiarów opisa-
nych w 3.4 i 3.5.

Pomiar zależności mocy wiązki o podwojonej częstości od mocy wiązki padającej na kryształ przy
stałej temperaturze kryształu równej 106.8◦C przebiegał przy stałej długości fali wiązki padającej
na kryształ równej 1560.407 nm. Moc wiązki o skróconej długości fali w zależności od temperatury
kryształu wyznaczono przy utrzymaniu stałej długości fali wiązki wejściowej równej 1560,407 nm i
mocach 42,5 dBm, 41 dBm i 40 dBm. Wykonano także pomiar mocy wiązki wyjściowej w zależności od
temperatury kryształu przy utrzymywanej stałej mocy wiązki wejściowej równej 42,5 dBm i długościach
fali 1560,3; 1560,42 i 1560,25 nm.

4. Rezultaty doświadczenia.

4.1 Moc wiązki o podwojonej częstości w funkcjach mocy wiązki padającej na
kryształ MgO:PPLN. Wydajność procesu generacji drugiej harmonicznej.

Prezentowany w poprzednim rozdziale układ doświadczalny i pomiary na nim wykonane pozwalają
na scharakteryzowanie zarówno procesu generacji drugiej harmonicznej jak i stosowanego kryształu
niobianu litu o periodycznej inwersji domen nieliniowych. Generowana przez laser KEOPSYS wiązka
laserowa Pin ulegała osłabieniu w izolatorze optycznym. Z tego powodu, do wyznaczenia wszystkich
zależności od mocy wejściowej do wskazań miernika za izolatorem w zależności od wskazań na wy-
świetlaczu laseraW dopasowano krzywą. Pozwoliło to określić rzeczywista moc wiązki na powierzchni
kryształu Pthrough dla każdego ze wskazań na wyświetlaczu lasera W. Funkcje dopasowania i jej
parametry zebrano w Tabeli 4. Należy zaznaczyć tutaj ze dopasowanie to jest unikalne dla danego
ustawienia izolatora i zmienia się diametralnie przy małych zmianach położenia tego przyrządu.

Moc wiązki o podwojonej częstości wykazuje kwadratową zależność od mocy wiązki padającej na
kryształ. Kwadratową zależność tych dwóch wartości wykazano przy zastosowaniu soczewek skupiają-
cych o dwóch rożnych ogniskowych oraz w eksperymentach innych grup doświadczalnych badających
omawiany proces[23, 24, 6]. Współczynniki dopasowania funkcji kwadratowej do wyznaczonych w do-
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Tabela 4: Parametry dopasowania wskazań na wyświetlaczu lasera KEOPSYS do mocy wiązki za izolatorem optycznym.

Dopasowanie
Pthrough = d ∗W3 + c ∗W2 + b ∗W + a

a [W ] b
[
W
dBm

]
c
[

W
dBm2

]
d
[

W
dBm2

]
-931(245) 78(19) -2,23(52) 0,0212(46)

świadczeniu zależności mocy wiązki o podwojonej częstości od mocy wiązki padającej na kryształ
zebrano w Tabeli 5. Współczynniki dopasowania do wyników zebranych przy zastosowaniu soczewek
skupiających o rożnych ogniskowych różnią się miedzy sobą. Związane jest to z rożnym, zależnym
od ogniskowej zachowaniem się średnicy wiązki po przejściu przez soczewkę, a tym samym z różną
intensywnością wiązki w krysztale MgO:PPLN dla każdej z zastosowanych soczewek.

Tabela 5: Dopasowanie do zależności mocy wiązki o podwojonej częstości od mocy wiązki padającej na kryształ MgO:PPLN.

Dopasowanie.
Pout = c ∗Pthrough2 + b ∗Pthrough + a

Parametry
f[mm] c[W−1] b a[W]
100 0,1723(14) 0,021(18) 0,011(47)
75 0,0079(10) 0,029(13) -0,036(32)

Dla wiązek o mocy bliskiej maksymalnej mocy wiązki padającej na kryształ obserwowana moc
powstałego w procesie generacji drugiej harmonicznej światła jest mniejsza od przewidywań z do-
pasowania. Spowodowane jest to prawdopodobnie przez lokalne rozgrzanie się kryształu w okolicach
przewożenia wiązki, co efektywnie zmienia periodyczność domieszkowania w tym obszarze12.

Stosunek mocy wiązki o podwojonej częstości do mocy użytej do jej wytworzenia jest miarą wydaj-
ności procesu generacji drugiej harmonicznej. Wydajność ta w przybliżeniu jest liniową funkcja mocy, co
przedstawiono na Rysunek 19 i Rysunek 24 a jej odstępstwa od liniowej zależności spowodowane są
pomiarem przy nie w pełni stabilnej mocy wiązki wejściowej. Maksymalne wartości wydajności proce-
su generacji drugiej harmonicznej dla wykorzystanych w trakcie doświadczenia soczewek skupiających
zebrano w Tabeli 6.

Tabela 6: Maksymalna wydajność procesu generacji drugiej harmonicznej dla każdej z zastosowanych soczewek skupiających.

Ogniskowa soczewki skupiającej [mm] Wydajność [%]
75 11,83(11)
100 21,77(13)

Zarówno dla wiązki skupionej przez soczewkę o ogniskowej równej 100 mm jak i przez soczew-
kę o ogniskowej 75 mm przy badaniu zależności mocy wiązki o podwojonej częstości w zależności od
temperatury kryształu MgO:PPLN zaobserwowano obniżanie się temperatury maksymalnej wydajności
procesu generacji drugiej harmonicznej przy wzroście mocy wiązki docierającej do kryształu (Rysunek
21 i Rysunek 24). Takie przesuwanie się maksimum wydajności przy wzroście mocy wiązki wejścio-
wej można wytłumaczyć przez wzrost temperatury w okolicach przewożenia skupionej wiązki. Wzrost
temperatury w przewężeniu zmienia potrzebne do utrzymania stałej temperatury napięcie na ogniwie
Peltier’a, dzięki któremu określana jest temperatura kryształu jako całości. W efekcie wskazania syste-
mu kontroli piecyka są zaniżone, co skutkuje zmianą we wskazaniach maksimów wydajności w funkcji
temperatury.

Dopasowując do wyznaczonych w doświadczeniu wskazań miernika mocy wiązki o podwojonej czę-
12Związek pomiędzy mocą wiązki padającej na kryształ a temperaturą największej wydajności procesu generacji drugiej

harmonicznej omówiono w kolejnych akapitach.
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stości w funkcji temperatury kryształu MgO:PPLN funkcję

Pout(T) = y0 +
A

σ
√

π
2

exp

(
−2
(
T− µ
σ

)2
)
, (24)

będącą rozkładem Gaussa, możliwe jest przez parametr µ określenie temperatury maksymalnej wydaj-
ności procesu generacji drugiej harmonicznej. Tak określone temperatury zebrano w Tabeli 7.

Tabela 7: Temperatura maksymalnej wydajności procesu generacji drugiej harmonicznej w zależności od użytej mocy wiązki
wejściowej dla każdej z zastosowanych soczewek skupiających

Ogniskowa soczewki skupiają-
cej [mm]

Moc wejściowa [dBm] Temperatura maksymalnej
wydajności [◦C]

100
40 106,809(11)
41 106,6519(84)
42,5 106,299(12)

75
40 105,660(13)
41 105,493(18)
42,5 105,319(46)

4.2 Zależność mocy wiązki podwojonej w funkcji temperatury kryształu MgO:PPLN.

Ograniczenia sprzętowe nie pozwoliły na bezpośredni pomiar długości fali wiązki lasera KEOPSYS i
weryfikacji wartości podawanej przez program GraphiK version 9. Przeprowadzony pomiar długości fali
wiązki powstałej w procesie generacji drugiej harmonicznej potwierdza jednak, że podawana przez ten
program wartość jest rzeczywista. Obserwacja fluorescencji w próbce pary rubidu na drodze wiązki o
podwojonej częstości powstałej z wiązki laserowej o długości fali równej 1560,482 nm również potwier-
dza parametry podane przez GraphiK version 9. Taką fluorescencję obserwuje się gdy częstotliwość
wiązki trafiającej na próbkę jest równa częstotliwości rezonansowej(linii D2) atomów rubidu[25, 26]
czyli wtedy gdy długość fali wiązki jest równa około 13 780,24 nm tj. połowie 1560,48 nm.

Rysunek 25: Zależność długości fali o największej wydajności
procesu generacji drugiej harmonicznej od temperatury kryształu.
Niebieskimi punktami zaznaczono wyniki pomiarów wykonanych
przy soczewce skupiającej o ogniskowej 100 mm, czerwone punkty
odnoszą się do pomiarów przy ogniskowej soczewki skupiającej
równej 75 mm

Wraz ze wzrostem długości fali padającej na
kryształ MgO:PPLN w stronę wyższych tem-
peratur przesuwa się temperatura maksymalnej
wydajności procesu generacji drugiej harmonicz-
nej[Rysunek 22 i Rysunek 24]. Producent
kryształu wskazuje, że w danej temperaturze, w
kanale o określonej periodyczności obszarów o od-
wróconej orientacji domen nieliniowych, najefek-
tywniej procesowi generacji drugiej harmonicz-
nej ulega jedna długość fali. Przez dopasowanie
rozkładu Gaussa (24) do wskazań miernika mo-
cy wiązki o podwojonej częstości w zależności
od temperatury kryształu MgO:PPLN określono
przy pomocy parametru µ temperaturę maksy-
malnej wydajności procesu generacji drugiej har-
monicznej. W funkcji temperatury maksymalnej

wydajności długości fal najefektywniej ulegającym procesowi generacji drugiej harmonicznej układają
się w okół prostej. Parametry tej prostej zabrano w Tabeli 8.

Odstępstwa od liniowej zależność spowodowane są głównie przeprowadzaniem pomiarów w róż-
nych temperaturach otoczenia. Fluktuacje temperatury otoczenia powodują fluktuacje potrzebnego do
utrzymania stałej temperatury kryształu napięcia na ogniwie Peltier’a, dzięki któremu określana jest

13wartość przybliżona bierze się w tym wypadku z termicznych ruchów atomów które oddziałują z częstotliwościami
przesuniętymi w wyniku efektu Doppler’a.
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Tabela 8: Zależność długości fali wejściowej o największej wydajności procesu generacji drugiej harmonicznej w funkcji temperatury
kryształu

Dopasowanie
λmax = b ∗ T + a

Parametry
a [nm] b

[
nm
C

]
1546,6(1,3) 0,130(12)

temperatura kryształu jako całości. W efekcie wskazania systemu kontroli piecyka są uzależnione od
temperatury otoczenia i reagują na jego zmianę.

Dopasowanie rozkładu Gaussa do zmierzonej zależności mocy wiązki o podwojonej częstości od
temperatury kryształu MgO:PPLN pozwala na określenie szerokości połówkowej FWHMi tej zależ-
ności. Dzięki temu można podać rozpiętość temperatury, w której moc wiązki powstałej w procesie
generacji drugiej harmonicznej stanowi ponad połowę mocy maksymalnej tej wiązki. Okazuje się że
taka rozpiętość nie zależy od długości fali wiązki padającej na kryształ i nieznacznie zależy od sto-
sowanej soczewki skupiającej. Szerokości połówkowe dla każdej z użytych w doświadczeniu soczewek
skupiających zebrano w Tabeli 9.

Tabela 9: Średnia szerokość połówkowa dopasowań do zależności mocy wiązki powstałej w procesie generacji drugiej harmonicznej
od temperatury kryształu MgO:PPLN.

Ogniskowa [mm] FWHM i[◦C]
100 4,929(1)
75 6,130(1)

5. Podsumowanie.

W pracy udało się zaobserwować wydajną generację drugiej harmonicznej lasera włóknowego fali
ciągłej bez umieszczania kryształu nieliniowego we wnęce rezonansowej. Zbudowany układ zajmuje nie-
wielki obszar (prostokąta o wymiarach 30x60 cm) na stole optycznym, co pozwala na jego umieszczenie
bezpośrednio na laserze, bądź na szafce laboratoryjnej. Uzyskanie wiązki o mocy 2,75 W, dostrojonej
do linii D2 atomów rubidu, przez wykorzystaniu jednokrotnego przejścia przez kryształ niobianu litu
o periodycznej inwersji domen nieliniowych jest osiągnięciem na miarę światową. Przy dostępnej w
badanym układzie mocy około 14 W uzyskana wydajność procesu generacji drugiej harmonicznej od-
powiada najwyższej raportowanej w literaturze wydajności tego procesu[23, 24, 6]. Stabilność czasowa
fluorescencji par atomów rubidu na drodze wiązki o podwojonej częstości pozwala sadzić, że stabilność
powstałego w MgO:PPLN światła dziedziczona jest od lasera użytego do jego wytworzenia. Wniosek
ten można doświadczalnie zweryfikować zdudniając otrzymaną wiązkę z inną wiązką laserową o podob-
nej długości fali i dużej stabilności. Takie badanie stabilności wiązki drugiej harmonicznej jest kolejnym
krokiem do dostosowania lasera telekomunikacyjnego do celów spektroskopowych i jest planowane w
dalszej przyszłości.

Rozkład natężenia wiązki o podwojonej częstości za kryształem nieliniowym jest rozkładem przy-
bliżonym do rozkładu Gaussa. Pozwala to sadzić ze przy maksymalnej mocy generowanej wiązki można
ja rozciągnąć nawet do powierzchni rzędu kilkunastu centymetrów kwadratowych, zachowując wyma-
gane znaczne gęstości mocy. Tak rozproszone światło laserowe może być użyte do budowy większych
pułapek optycznych. Przy stabilności częstotliwości wiązki lasera telekomunikacyjnego pozwala to na
stwierdzenie, że uzyskana w trakcie doświadczenia wiązka może przewyższyć pod względem skutecz-
ności niektóre aktualnie stosowane do tego celu lasery.

Niestety w trakcie doświadczenia nie dokonano pomiaru stabilności mocy generowanej w krysz-
tale MgO:PPLN wiązki. Taki pomiar jest kolejnym planowanym krokiem na drodze do dostosowania
generowanej przez laser telekomunikacyjny wiązki do celów laboratoryjnych. Wyznaczone w trakcie
doświadczenia zależności mocy wiązki powstałej w krysztale od temperatury tego kryształu i mocy

24



wiązki o podwojonej częstości od mocy wiązki użytej do jej wytworzenia, pozwalają na przypuszcze-
nie, że potencjalną niestabilność mocy korygować będzie można przez zmianę temperatury kryształu
bądź mocy wiązki wejściowej.

Dalsze badania nad właściwościami wiązek powstałych w krysztale MgO:PPLN pozwolą stwier-
dzić użyteczność tego materiału w laboratorium. Procedura konstrukcyjna opisana w pracy może być
swobodnie powielana tak, by dostosowywać inne lasery do badań spektroskopowych, a tym samym
zmniejszyć koszty planowanych eksperymentów przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności stosowa-
nej aparatury.

25



Dodatki

Dodatek A - Tablice wyników

W prezentowanej pracy wyniki poszczególnych pomiarów prezentowane są w formie wykresów, bądź
w tabelach. W tym załączniku przedstawia się liczbowo otrzymane wyniki wszelkich pomiarów. Dodat-
kowo w tablicach znajdują się także parametry krzywych analitycznych dopasowanych do otrzymanych
wyników. W tabelach przyjęto oznaczenia:

• Pout - moc wiązki o podwojonej częstości,
• Pin - moc wiązki generowanej przez laser,
• Pthrough - moc wiązki po przejściu przez izolator,
• λin - długość wiązki generowanej przez laser.
Parametry dopasowania z tabeli badanie zależność mocy wiązki o podwojonej częstość

od mocy wiązki padającej na kryształ są parametrami wiążącymi moc wiązki docierającej do
powierzchni kryształu z mocą wiązki o podwojonej częstości. Wartości mocy wiązki docierającej do
kryształu określono przez dopasowanie z tabeli Zależność mocy wiązki za izolatorem od wskazań
na wyświetlaczu lasera.

Zależność mocy wiązki za izolatorem od wskazań na wyświetlaczu lasera.
λin[nm] 1560.407
Pin[dBm] Pthrough[W]
42,5 13,5(7)
42 11.0(6)
41,5 8,9(4)
41 8.0(4)
40,5 7,2(4)
40 6,4(3)
39,5 5,3(3)
39 4,6(2)
38 3,5(2)
37 2,8(1)
36 2,2(1)
35 1,7(1)
34 1,3(1)
33 1,1(1)

Krzywa dopasowania
Pthrough = dPin3 + cPin2 + bPin + a

Parametry dopasowania
a [W ] -931(245)
b
[
W
dBm

]
78(19)

c
[

W
dBm2

]
-2,24(51)

d
[

W
dBm3

]
0,0212(45)
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Badanie zależność mocy wiązki o podwojonej częstość od mocy wiązki padającej na
kryształ.
Ogniskowa soczewki skupiającej = 100mm Ogniskowa soczewki skupiającej = 75mm
λin[nm] 1560.407 λin[nm] 1560.407
Pin [dBm] Pout [mW] Pin[dBm] Pout [mW]
32 11,4*(3) 32 11(3)
34 24,0(7) 32,5 11,2(3)
35 38(1) 33 11,6(2)
36 69(2) 33,5 12,5(4)
37 118(4) 34 15,8(5)
37,5 152(5) 34,5 21,5(6)
38 200(6) 35 28,4(9)
38,5 273(8) 35,5 37(1)
39 366(11) 36 46(1)
39,5 506(15) 36,5 63(2)
40 643(19) 37 77(2)
40,5 792(24) 37,5 97(3)
41 1006(30) 38 125(4)
41,5 1408(42) 38,5 160(5)
41,8 1820(54) 39 196(6)
42 2250(68) 39,5 263(8)
42,5 2752(83) 40 344(10)
– – 40,2 434(13)
– – 40,4 459(14)
– – 40,6 525(16)
– – 40,8 565(17)
– – 41 652(20)
– – 41,2 757(23)
– – 41,4 873(26)
– – 41,5 903(27)
– – 41,6 946(28)
– – 41,7 1232(37)
– – 41,8 1235(37)
– – 41,9 1245(38)
– – 42 1343(40)
– – 42,1 1351(41)
– – 42,2 1366(41)
– – 42,3 1375(41)
– – 42,4 1381(41)
– – 42,5 1411(42)

Krzywa dopasowania
Pout = cPthrough2 + bPthrough + a

c
[

1
W

]
0,0172(14) c

[
1
W

]
0,0079(10)

b 0,002(18) b 0,028(13)
a [W ] 0,011(47) a [W ] -0,036(32)
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Badanie zależność mocy wiązki o podwojonej częstość od temperatury kryształu dla
różnych mocy wejściowych. Soczewka skupiająca o ogniskowej 100mm

λin = 1560.407 nm
Pin [dBm] 40 Pin [dBm] 41 Pin [dBm] 42,5
T [oC] Pout [mW] T [oC] Pout [mW] T [oC] Pout [mW]
100,0(6) 1,00(3) 109,3(6) 4,7(1) 110,0(6) 40(1)
102,0(6) 13,5(4) 109,0(6) 27,4(8) 109,5(6) 15,0(5)
102,5(6) 14,4(4) 108,8(6) 78(2) 109,0(6) 10,0(3)
103,0(6) 16,4(7) 108,5(6) 163(5) 108,5(6) 160(5)
103,5(6) 22,5(7) 108,3(6) 281(8) 108,0(6) 575(17)
104,0(6) 38(1) 108,0(6) 424(13) 107,5(6) 1260(38)
104,5(6) 76(2) 107,9(6) 478(14) 107,0(6) 1948(58)
105,0(6) 159(5) 107,8(6) 541(16) 106,9(6) 2030(61)
105,3(6) 218(7) 107,7(6) 593(18) 106,8(6) 2142(65)
105,5(6) 290(9) 107,6(6) 660(20) 106,7(6) 2327(70)
105,8(6) 368(11) 107,5(6) 720(21) 106,6(6) 2320(70)
106,0(6) 448(13) 107,4(6) 770(23) 106,5(6) 2360(71)
106,1(6) 481(14) 107,3(6) 820(25) 106,4(6) 2390(72)
106,2(6) 511(15) 107,2(6) 860(26) 106,3(6) 2450(74)
106,3(6) 531(16) 107,1(6) 900(27) 106,2(6) 2350(71)
106,4(6) 559(16) 107,0(6) 930(28) 106,1(6) 2337(70)
106,5(6) 579(17) 106,9(6) 960(29) 106,0(6) 2283(68)
106,6(6) 594(18) 106,8(6) 970(29) 105,9(6) 2220(67)
106,7(6) 606(18) 106,7(6) 990(30) 105,8(6) 2137(64)
106,8(6) 611(18) 106,6(6) 970(29) 105,7(6) 2041(61)
106,9(6) 613(18) 106,5(6) 958(29) 105,6(6) 1890(67)
107,0(6) 609(18) 106,4(6) 938(28) 105,5(6) 1762(53)
107,1(6) 599(18) 106,3(6) 913(27) 105,0(6) 1231(37)
107,2(6) 582(17) 106,2(6) 883(26) 104,5(6) 530(16)
107,3(6) 562(17) 106,1(6) 838(26) 104,0(6) 200(6)
107,4(6) 536(16) 106,0(6 797(24) 103,0(6) 99(3)
107,5(6) 506(15) 105,9(6) 747(22) 102,0(6) 63(2)
107,6(6) 458(14) 105,8(6) 688(21) 100,0(6) 10,0(3)
107,7(6) 436(13) 105,7(6) 650(20) 92,0(6) 0,100(3)
107,8(6) 403(12) 105,6(6) 590(18) – –
107,9(6) 360(11) 105,5(6) 541(16) – –
108,0(6) 325(10) 105,3(6) 420(16) – –
108,3(6) 224(7) 105,0(6) 301(9) – –
108,5(6) 141(4) 104,5(6) 105(3) – –
108,8(6) 75(2) 104,0(6) 78(2) – –
109,0(6) 36(1) 103,0(6) 31(1) – –
109,5(6) 13,0(4) 101,0(6) 10,0(3) – –
110,0(6) 1,00(3) 97,0(6) 1,00(3) – –
111,0(6) 0,1000(3) 95,0(6) 0,100(3) – –

Krzywa dopasowania
Pout = y0 + A

σ
√

π
2

exp
(
−2(T−µσ )2

)
A 1578(38) A 2590(53) A 6242(150)
σ 2,065(36) σ 2,087(30) σ 2,070(38)
µ 106,8096(11) µ 106,6519(84) µ 106,298(12)
y0 5,6(6,9) y0 -9,1(9,8) y0 4(24)
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Badanie zależność mocy wiązki o podwojonej częstość od temperatury kryształu dla
różnych mocy wejściowych. Soczewka skupiająca o ogniskowej 75mm

λin 1560.300nm
Pin [dBm] 40 Pin [dBm] 41 Pin [dBm] 42,5
T [oC] Pout [mW] T [oC] Pout [mW] T [oC] Pout [mW]
95,0(6) 4,0(1) 95,2(6) 0,100(3) 95,0(6) 25,0(8)
100,0(6) 8,0(2) 96,2(6) 2,0(1) 96,0(6) 35(1)
102,5(6) 23,0(7) 97,2(6) 2,6(1) 97,0(6) 38(1)
103,5(6) 50(2) 99,2(6) 3,2(1) 99,0(6) 94(3)
104,0(6) 128(4) 100,2(6) 4,9(1) 100,0(6) 133(4)
104,5(6) 245(7) 101,2(6) 5,0(2) 101,0(6) 247(7)
105,0(6) 347(10) 102,2(6) 5,6(2) 102,0(6) 382(11)
105,5(6) 368(11) 102,7(6) 6,0(2) 102,5(6) 550(17)
105,8(6) 372(11) 103,2(6) 13,0(4) 103,0(6) 660(20)
106,0(6) 336(10) 103,7(6) 80(2) 103,5(6) 765(23)
106,3(6) 301(9) 104,2(6) 215(6) 104,0(6) 906(27)
106,5(6) 241(7) 104,5(6) 310(9) 104,3(6) 1011(30)
107,0(6) 127(4) 104,7(6) 464(14) 104,5(6) 1204(36)
107,5(6) 47(1) 104,8(6) 505(15) 104,6(6) 1245(37)
108,0(6) 8,0(2) 104,9(6) 535(16) 104,7(6) 1310(39)
110,0(6) 2,0(1) 105,0(6) 547(16) 104,8(6) 1369(41)
– – 105,2(6) 593(18) 105,0(6) 1455(44)
– – 105,3(6) 599(18) 105,1(6) 1489(45)
– – 105,4(6) 614(18) 105,2(6) 1526(46)
– – 105,5(6) 625(19) 105,3(6) 1537(46)
– – 105,6(6) 635(19) 105,4(6) 1562(47)
– – 105,7(6) 636(19) 105,5(6) 1560(47)
– – 105,8(6) 630(19) 105,6(6) 1552(47)
– – 105,9(6) 619(19) 105,7(6) 1539(46)
– – 106,0(6) 605(18) 105,8(6) 1509(45)
– – 106,1(6) 593(18) 105,9(6) 1477(44)
– – 106,2(6) 568(17) 106,0(6) 1421(43)
– – 106,4(6) 527(16) 106,2(6) 1300(39)
– – 106,5(6) 489(15) 106,3(6) 1207(36)
– – 106,6(6) 451(14) 106,4(6) 1120(33)
– – 106,7(6) 413(12) 106,5(6) 1026(31)
– – 107,2(6) 215(6) 107,0(6) 536(16)
– – 107,45(6) 138(4) 107,3(6) 345(10)
– – 107,7(6) 80(2) 107,5(6) 200(6)
– – 107,9(6) 35(1) 107,8(6) 88(3)
– – 108,2(6) 13,0(4) 108,0(6) 33(1)
– – 108,7(6) 5,0(2) 108,5(6) 14,0(4)
– – 109,2(6) 10,0(3) 109,0(6) 26,0(8)
– – 109,5(6) 12,0(3) 109,3(6) 30,0(9)
– – 109,7(6) 9,0(3) 109,5(6) 24,0(7)
– – 109,9(6) 7,0(2) 109,8(6) 18,0(5)
– – 112,2(6) 0,200(6) 112,0(6) 0,50(2)

Krzywa dopasowania
Pout = y0 + A

σ
√

π
2

exp
(
−2(T−µσ )2

)
A 964(30) A 1792(54) A 4020(344)
σ 2,021(51) σ 2,143(46) σ 2,30(15)
µ 105,493(18) µ 105,660(13) µ 105,319(47)
y0 2,7(5,2) y0 -17,4(9,2) y0 168(53)
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Badanie zależność mocy wiązki o podwojonej częstość od temperatury kryształu dla
różnych długości fali wejściowej. Soczewka skupiająca o ogniskowej 100mm

Pin = 42,5 dBm
λin [nm] 1560,480 λin [nm] 1560,407 λin [nm] 1560,384
T [oC] Pout [mW] T [oC] Pout [mW] T [oC] Pout [mW]
99,0(6) 5,0(2) 100,0(6) 10,0(3) 97,5(6) 0,100(3)
101,0(6) 50(2) 102,0(6) 63(2) 99,0(6) 8,1(2)
103,0(6) 124(4) 103,0(6) 99(3) 100,0(6) 34(1)
104,0(6) 244(7) 104,0(6) 200(6) 102,0(6) 121(4)
104,5(6) 420(13) 104,5(6) 530(16) 103,0(6) 183(5)
104,8(6) 570(17) 105,0(6) 1231(36) 104,0(6) 482(14)
105,0(6) 761(23) 105,5(6) 1762(53) 104,5(6) 850(26)
105,3(6) 1006(30) 105,6(6) 1890(57) 105,0(6) 1347(40)
105,3(6) 1042(31) 105,7(6) 2041(61) 105,1(6) 1488(45)
105,4(6) 1170(35) 105,8(6) 2137(64) 105,2(6) 1623(49)
105,6(6) 1390(42) 106,0(6) 2283(68) 105,4(6) 1865(56)
105,7(6) 1500(45) 106,1(6) 2337(70) 105,5(6) 1950(59)
105,8(6) 1628(49) 106,2(6) 2350(51) 105,6(6) 2040(61)
105,9(6) 1743(52) 106,3(6) 2450(74) 105,7(6) 2135(64)
106,0(6) 1850(56) 106,4(6) 2390(71) 105,8(6) 2191(66)
106,1(6) 1950(59) 106,5(6) 2360(71) 105,9(6) 2256(68)
106,2(6) 2052(62) 106,6(6) 2320(70) 106,0(6) 2301(69)
106,3(6) 2137(64) 106,7(6) 2327(70) 106,1(6) 2326(70)
106,4(6) 2222(67) 106,8(6) 2142(64) 106,2(6) 2339(70)
106,5(6) 2273(68) 106,9(6) 2030(61) 106,3(6) 2330(70)
106,6(6) 2311(69) 107,0(6) 1948(58) 106,4(6) 2311(69)
106,7(6) 2340(70) 107,5(6) 1260(39) 106,5(6) 2270(68)
106,8(6) 2352(71) 108,0(6) 575(17) 106,6(6) 2212(66)
106,9(6) 2345(70) 108,5(6) 160(5) 106,7(6) 2130(64)
107,0(6) 2307(69) 109,0(6) 10,0(3) 106,8(6) 2032(61)
107,1(6) 2269(68) 109,5(6) 15,0(5) 106,9(6) 1909(57)
107,2(6) 2190(66) 110,0(6) 40(1) 107,0(6) 1739(52)
107,3(6) 2088(63) 111,0(6) 0,100(3) 107,1(6) 1625(48)
107,5(6) 1873(56) – – 107,3(6) 1335(40)
107,6(6) 1738(52) – – 107,4(6) 1164(35)
107,7(6) 1595(48) – – 107,5(6) 990(30)
107,8(6) 1446(43) – – 107,8(6) 640(19)
107,9(6) 1274(38) – – 108,0(6) 400(12)
108,0(6) 1115(33) – – 109,0(6) 10,0(3)
108,3(6) 782(23) – – 110,0(6) 50(2)
108,5(6) 471(14) – – 111,0(6) 2,00(6)
108,8(6) 251(8) – – – –
109,0(6) 115(3) – – – –
111,0(6) 30,0(9) – – – –

Krzywa dopasowania
Pout = y0 + A

σ
√

π
2

exp
(
−2(T−µσ )2

)
A 6162(168) A 6242(151) A 6058(182)
σ 2,126(40) σ 2,070(39) σ 2,103(44)
µ 106,711(12) µ 106,299(12) µ 106,140(12)
y0 49(31) y0 4(24) y0 67(35)
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Badanie zależność mocy wiązki o podwojonej częstość od temperatury krysz-
tału dla różnych długości fali wejściowej. Soczewka skupiająca o ogniskowej
100mm

Pin = 42,5 dBm
λin [nm] 1560,365 λin [nm] 1560,213
T [oC] Pout [mW] T [oC] Pout [mW]
95,0(6) 0,100(3) 95(6) 2,10(2)
97,5(6) 0,100(3) 97,5(6) 5,6(2)
100,0(6) 15,3(5) 100,0(6) 90(3)
102,0(6) 66(2) 101,0(6) 113(3)
103,0(6) 111(3) 102,5(6) 318(10)
104,0(6) 333(10) 102,8(6) 425(13)
104,5(6) 646(19) 103,0(6) 564(17)
105,0(6) 1158(35) 103,3(6) 756(23)
105,3(6) 1489(45) 103,5(6) 998(30)
105,5(6) 1750(53) 103,6(6) 1082(32)
105,8(6) 1996(60) 103,7(6) 1200(36)
106,0(6) 2176(65) 103,8(6) 1308(39)
106,1(6) 2210(66) 103,9(6) 1400(42)
106,2(6) 2246(67) 104,0(6) 1533(46)
106,3(6) 2258(68) 104,1(6) 1650(50)
106,4(6) 2253(68) 104,2(6) 1761(53)
106,5(6) 2238(67) 104,3(6) 1859(56)
106,6(6) 2183(66) 104,4(6) 1969(59)
106,7(6) 2130(64) 104,5(6) 2058(62)
106,8(6) 2069(62) 104,6(6) 2140(64)
106,9(6) 1960(59) 104,7(6) 2200(66)
107,0(6) 1862(56) 104,8(6) 2260(68)
107,3(6) 1500(45) 104,9(6) 2300(69)
107,5(6) 1134(34) 105,0(6) 2321(70)
107,8(6) 790(23) 105,1(6) 2323(70)
108,0(6) 515(15) 105,2(6) 2305(69)
108,5(6) 114(3) 105,3(6) 2400(72)
109,0(6) 3,8(1) 105,4(6) 2300(69)
110,0(6) 0,100(3) 105,5(6) 2200(66)
– – 105,6(6) 2060(62)
– – 105,7(6) 1934(58)
– – 105,8(6) 1770(53)
– – 106,0(6) 1500(45)
– – 106,2(6) 1166(35)
– – 106,4(6) 880(26)
– – 106,5(6) 745(22)
– – 106,8(6) 458(14)
– – 107,0(6) 227(7)
– – 107,3(6) 95(3)
– – 108,0(6) 17,0(5)
– – 110,0(6) 0,100(3)

Krzywa dopasowania
Pout =y0 + A

σ
√

π
2

exp
(
−2(T−µσ )2

)
A 6000(209) A 5977(232)
σ 2,108(50) σ 2,078(53)
µ 106,255(15) µ 104,968(14)
y0 16(36) y0 62(45)
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Badanie zależność mocy wiązki o podwojonej częstość od temperatury kryształu dla
różnych długości fali wejściowej. Soczewka skupiająca o ogniskowej 75mm

Pin = 42,5 dBm
λin [nm] 1560,420 λin [nm] 1560,300 λin [nm] 1560,250
T [oC] Pout [mW] T [oC] Pout [mW] T [oC] Pout [mW]
95,0(6) 32(1) 95,0(6) 25(8) 95,0(6) 15,0(5)
103,0(6) 210(6) 99,0(6) 94(3) 100,0(6) 38(1)
103,5(6) 407(12) 100,0(6) 133(4) 101,0(6) 38(1)
104,0(6) 568(17) 101,0(6) 247(7) 102,0(6) 142(4)
104,5(6) 802(24) 102,0(6) 382(11) 102,5(6) 257(8)
105,0(6) 1011(30) 102,5(6) 550(16) 103,0(6) 550(17)
105,3(6) 1256(38) 103,0(6) 660(20) 103,5(6) 772(23)
105,5(6) 1381(41) 103,5(6) 765(23) 103,8(6) 1010(30)
105,6(6) 1425(43) 104,0(6) 906(27) 104,0(6) 1200(36)
105,7(6) 1464(44) 104,3(6) 1011(30) 104,1(6) 1245(37)
105,8(6) 1482(44) 104,5(6) 1204(36) 104,2(6) 1301(39)
105,9(6) 1519(46) 104,6(6) 1245(37) 104,3(6) 1382(42)
106,0(6) 1540(46) 104,7(6) 1310(39) 104,4(6) 1420(43)
106,1(6) 1550(47) 104,8(6) 1369(41) 104,5(6) 1459(44)
106,2(6) 1561(47) 104,9(6) 1410(42) 104,6(6) 1481(44)
106,5(6) 1562(50) 105,0(6) 1455(44) 104,7(6) 1504(45)
106,6(6) 1560(47) 105,1(6) 1489(45) 104,8(6) 1528(46)
106,7(6) 1541(46) 105,2(6) 1526(46) 104,9(6) 1539(46)
106,8(6) 1531(46) 105,3(6) 1537(46) 105,0(6) 1560(47)
106,9(6) 1497(45) 105,4(6) 1562(47) 105,1(6) 1562(47)
107,0(6) 1470(44) 105,5(6) 1560(47) 105,2(6) 1561(47)
107,1(6) 1444(43) 105,6(6) 1552(47) 105,3(6) 1552(47)
107,2(6) 1402(42) 105,7(6) 1539(46) 105,4(6) 1537(46)
107,3(6) 1341(40) 105,8(6) 1509(45) 105,5(6) 1501(45)
107,4(6) 1287(39) 105,9(6) 1477(44) 105,6(6) 1475(44)
107,5(6) 1108(33) 106,0(6) 1421(43) 105,7(6) 1454(35)
107,8(6) 897(27) 106,1(6) 1363(41) 105,8(6) 1411(42)
108,0(6) 642(19) 106,2(6) 1300(39) 105,9(6) 1352(41)
108,3(6) 370(11) 106,3(6) 1207(36) 106,0(6) 1290(39)
108,5(6) 147(4) 106,4(6) 1120(34) 106,3(6) 1009(30)
109,0(6) 53(2) 106,5(6) 1026(31) 106,5(6) 764(23)
110,0(6) 37(1) 106,8(6) 767(23) 107,0(6) 522(16)
111,0(6) 15,0(5) 107,0(6) 536(16) 107,5(6) 240(7)
112,0(6) 0,100(3) 107,3(6) 345(10) 108,0(6) 133(4)
– – 107,5(6) 200(6) 109,0(6) 88(3)
– – 108,0(6) 33(2) 111,0(6) 30(1)
– – 109,03(6) 26(1) 112,0(6) 15,0(5)
– – 109,8(6) 18,0(5) 113,0(6) 0,100(3)

Krzywa dopasowania
Pout = y0 + A

σ
√

π
2

exp
(
−2(T−µσ )2

)
A 5413(309) A 4642(274) A 5092(132)
σ 2,70(11) σ 2,50(13) σ 2,608(49)
µ 106,252(38) µ 105,289(46) µ 105,039(14)
y0 28(40) y0 70(34) y0 33(18)
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Dodatek B - Elementy układu

W tekście pracy szczegółowo opisana została konstrukcja układu generacji drugiej harmonicznej.
Poniżej zabrano ważne ze stosowanych w doświadczeniu elementów tego układu. Ich umiejscowienie
na stole optycznym opisano w Rozdziale 3.

• Źródła wiązek laserowych
∗ KEOPSYS model KPS-KILAS-COOL-1560-15-PM-CO[14]

• Płytki półfalowe
∗ Foctek Photonics, Inc. [7]

• Izolatory optyczne
∗ Thorlabs, Inc. IO-5-1550-HP[28]

• Lustra dichroiczne
∗ Thorlabs, Inc. DMSP1000[31]

• Przesłony irysowe
∗ Thorlabs, Inc. ID25 [27]

• Systemy kontroli temperatury
∗ Covesion Ltd. PPLN oven PV40[4]
∗ Covesion Ltd. OC1[5]

• Kryształy Nieliniowe
∗ Covesion Ltd. MSHG1550-0.5[3]

• Światłowody
∗ P1-830A-FC-10[29]

• Kamery
∗ CinCam CMOS (model CMOS-1201)[1]
∗ WB 4010848

• Mierniki
– Mierniki mocy

∗ Thorlabs S314C[30]
∗ Ophir BeamTrack (model 10A-PPS)[21]

– Mierniki długości fali
∗ Burleigh WA-4500

• Soczewki
∗ Thorlabs, Inc. Ac254-100-C-ML[32]
∗ Thorlabs, Inc. Ac254-75-C-ML[32]
∗ Thorlabs, Inc. Ac254-50-C-ML[32]
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Dodatek C -Analiza niepewności pomiarowych

Tak jak każde doświadczenie, także to prezentowane narażone jest na pewną niepewność otrzyma-
nych wyników. Źródłami tej niepewności są zarówno dokładności przyrządów pomiarowych jak i wpływ
otoczenia na omawiane zjawiska. W zasadniczej części pracy zaprezentowano wyniki uwzględniające te
niepewności, a w tym dodatku opisano ich pochodzenie oraz sposób ich wyliczenia.

Pierwszym źródłem niepewności są niedokładności stosowanych przyrządów mierniczych. Do okre-
ślenia mocy wiązki posłużono się dwoma miernikami, każdy z nich posiadał własną dokładność podania
wyników, co zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10: Niepewność przyrządów użytych do określenia mocy wiązek wraz z rokiem ostatniej kalibracji

Przyrząd Niepewność pomiaru Rok ostatniej kalibracji
Thermal Power Sensor Head - S314C ±5% 2012
BeamTrack - 10A-PPS ±3% 2011

Przy podawaniu wyników poszczególnych mocy wiązki uwzględniono niepewności pochodzące z
dokładności przyrządu użytego do pomiaru. Podejrzewać można że ze względu na upływ długiego
czasu od ostatniej kalibracji urządzeń, niepewności użytych przyrządów mogą być znacznie większe.

Rysunek 26: Różnica temperatury maksymalnej wydaj-
ności procesu generacji drugiej harmonicznej wyznaczonej
w doświadczeniu i temperatury wyznaczonej przez dopaso-
wanie prostej do punktów pomiarowych Tmax(λ).

Układ kontroli piecyka pozwalał na obserwację
zmian temperatury kryształu, jego grzanie i chłodze-
nie. Chociaż jego wskazania ustalają precyzję z dokład-
nością do 0.01◦C, to dokładność ta jest zaniżona. Na
określenie temperatury przez układ kontroli piecyka
ma wiele czynników zewnętrznych. Związki pomiędzy
otoczeniem a temperaturą kryształu są trudną funk-
cją wielu zmiennych. Jako miarę dokładności wyzna-
czonych temperatur uznano różnicę między dopasowa-
ną do zależności temperatury maksymalnej wydajności
procesu generacji drugiej harmonicznej od długości fa-
li wiązki wyjściowej a najbardziej odległym punktem
od tego dopasowania. Takie określenie dokładności po-

miaru temperatury jest zasadne przy założeniu, że określana przez system kontroli piecyka temperatura
jest jednorodna w całym krysztale 14 oraz, że niepewność określnia parametru µ (24) dopasowania za-
leżności P (T ) dla tej długości fali jest mniejsza od tej różnicy.

Kontrola długości fali wiązki padającej na kryształ MgO:PPLN realizowana była przez program
GraphiK version 9. Wskazania tego programu nie zostały poddane bezpośredniemu pomiarowi z powo-
du ograniczeń sprzętowych. Pośredni pomiar długości fali padającej na kryształ, będący wykorzysta-
niem do określenia długości fali o podwojonej częstości, potwierdził w granicach niepewności wskazania
programu GraphiK version 9. W związku z tym wartości podane przez ten program uznaje się za rze-
czywiste i nieobarczone błędem.

Wszystkie dopasowania krzywych do punktów pomiarowych wykonano przy pomocy programu
Origin Pro 2018 Version. Program ten podaje niepewność statystyczną parametrów dopasowania i to
te niepewności uwzględniono przy podawaniu wyników.

Gdy doświadczalnie wyznaczano wartości zależne od większej liczby zmiennych, to jest przy okre-
ślaniu mocy wiązki docierającej do kryształu MgO:PPLN i wydajności procesu generacji drugiej har-
monicznej, posłużono się metodą różniczki zupełnej. Oznaczając przez f(xi) określaną wartość zależną
od n wartości xi obarczonych niepewnościami ∆xi, niepewność f(xi) wyznaczono wzorem

∆f(xi) =

√√√√( n∑
i=1

∂xif(xi)∆xi

)2

. (25)

14To założenie nie jest ściśle spełnione w doświadczeniu, jednak zmiany wynikające z niejednorodności temperatur w
krysztale zmniejszają niepewność pomiaru temperatury. Nieuwzględnienie tego czynnika w analizie niepewności zwiększa
niepewność pomiaru, zwiększając ufność w wynik.
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Szerokość połówkowa FWHMi zależności mocy wiązki o podwojonej częstości od temperatury
kryształu MgO:PPLN została wyznaczona n-krotnie, każdorazowa będąc obarczona innym błędem
statystycznym. Różnica pomiędzy poszczególnymi szerokościami połówkowymi jest istotnie mniejsza
od niepewności ich wyznaczenia ∆σi. Pozwala to określić średnią szerokość połówkową tego rozkładu
jako

FWHM =


(∑n

i=1
FWHMi

(∆σi)2

)
∑n
i=1

1
(∆σi)2

 , (26)

przy czym niepewność wyznaczenia tej wielkości jest równa

∆FWHM =

(
n∑
i=1

1
(∆σi)2

)− 12
. (27)
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