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. و اندازهگیری پهنای تپ لیزر فوقکوتاهBBO خواص بلور غیرخطی
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. نانومتر بررسی شده است800  جهت تولید هماهنگ دوم مؤثر از تپهای فوق کوتاه با طول موج،BBO  خواص نوری بلور غیرخطی- چکیده
 بلور مورد نظر در. و شرایط جورشدگی فاز برای این بلور تعیین شده استWalk-off  تغییرات زاویه، واگرایی مجاز،ضریب مؤثر غیرخطی
 به کار برده شده و سیگنال خودهمبستگی مرتبه دومTi:sapphire سامانه خودهمبستهساز تداخلی برای اندازهگیری پهنای زمانی تپ لیزر
.اندازهگیری شده است
. خودهمبستهساز تداخلی، توليد هماهنگ دوم،BBO  بلور-کليد واژه

BBO nonlinear crystal properties and measurement of pulse duration of
ultra-short laser.
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Abstract- The nonlinear optical properties of BBO for second harmonic generations of femtosecond laser pulses at 800 nm
were investigated. The effective nonlinear coefficient, angular acceptance, walk-off angle and effective phase matching
conditions have been reported. The crystal has been used for generating of Ti:Sapphire second harmonic and it's pulse duration.
Keywords: BBO crystal, Second harmonic generation, Interferometric autocorrlation.
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با توسعه تکنولوژی ليزر و رشتههای مرتبط ،درک درستی
از روابط و ویژگیهای ساختاری بلورهای غيرخطی مهمتر
شده است .خصوصيات الکترونيکی از جمله چگالی
الکترونی ،ساختار نواری ،چگالی حالتها و خواص اپتيکی
متفاوت در بلورها منجر به رفتارهای متفاوتی در آنها می-
شود .یکی از کاربردهای مهم این بلورها ،توليد هماهنگ
دوم ( )SHGاز امواج اصلی ليزرها ،با پهنای زمانی و طول-
موج گوناگون است .همچنين رفتارهای غيرخطی نوری،
کاربرد فراوانی در پردازش سيگنالهای نوری دارند .از جمله
میتوان به مدوالسيون دامنه و فرکانس ،مقایسه ،اصالح
شکل تپ ،توليد هماهنگ های باالتر یا فرکانسهای جمع
و تفاضل اشاره کرد .بازده و کيفيت باالی نور خروجی از
بلور و خصوصيات ذاتی آن در بدست آوردن نتایج بهينه
بسيار مؤثر است .در این مقاله ویژگیهای غيرخطی و توليد
 SHGاز ليزر  Ti:sapphireدر بلور  BBOجهت اندازهگيری
پهنای زمانی تپ ليزر فوقکوتاه بررسی شده است.

 -2-1بررسی بلور  BBOاز خانواده بورات
ناحيه UV

خانواده بلورهای بورات بدليل شفافيت کافی در
 ،ضرایب غيرخطی نوری بزرگ ،پایداری حرارتی باال،
ویژگیهای مکانيکی و آستانه آسيبپذیری باال یکی از
کارآمدترین بلورها برای تبدیل فرکانس در ناحيه UV
هستند BaB2O4(BBO) .بلور برجسته از این خانواده است
[ .]1پهنای باند طيفی وسيع و گاف نواری بزرگ باعث شده
نسبت به دیگر بلورهای غيرخطی از این بلور برای توليد
طولموجهای نسبتاً کوتاه استفاده شود .ضرایب شکست
عادی و غيرعادی از ضرایب سلمایر بدست میآیند [.]1
ساختار کریستال غيرخطی و وجود آن عامل اصلی بهوجود
آورنده سيگنال  SHGدر سامانه اندازهگيری تپ فوقکوتاه
است .جهت توليد  SHGليزر  Ti:sapphireکه طولموج
مرکزی آن  800nmاست ویژگیهای اپتيکی این بلور را
بررسی کردیم .در ادامه چيدمان آزمایشگاهی و نتایج اندازه-
گيری پهنای زمانی تپ فوقکوتاه این ليزر نيز آورده شده
است.

فرآیند تولید هماهنگ دوم SHG

در فرآیند  SHGنور با فرکانس زاویهای  به قطعه تابيده
میشود و در اثر خواص غيرخطی ،نوری با فرکانس زاویهای
 2در ماده توليد میشود SHG .به دو روش تقسيم می-
شود .در نوع  ،Iدو فوتون با قطبش یکسان هماهنگ دوم با
قطبش عمود توليد میکنند ( ooeیا  .)eeoدر نوع  ،IIدو
فوتون با قطبش عمود بر هم  SHGتوليد میکنند ( oeo
 ,eoo ,oeeیا  .]1[ )eoeبرای توليد  SHGاز سيگنال پایه
دو شرط باید برقرار شود .شرط اول بقای انرژی است .دو
فوتون با انرژیهای متناسب با  با هم یک فوتون با انرژی
متناسب با  2توليد میکند .شرط دوم بقای اندازه
حرکت است .اگر اندازه حرکت نور ورودی  k pو اندازه

جدول  :1ویژگی فيزیکی و ساختاری بلور ]2-1[ BBO
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جورشدگی فاز را میتوان به صورت  k s  2k p  0بيان
کرد ،که شرط جورشدگی فاز کامل است .از آنجایی که
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)190 -3500(nm

گستره شفافیت
ساختار الکترونی

آستانه آسیب لیزری
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 -2-2شبیهسازی ویژگیهای غیرخطی BBO

زاویه جورشدگی فاز برای نوع  Iو  IIدر محدوده طول موجی
 0تا  2  mدر شکل ( )1نمایش داده شده است (روابط
مورد استفاده از مراجع ذکر شده در زیر شکلها است).
انتخاب یک ماده غيرخطی با تأکيد بر اندازه ضریب مؤثر
غيرخطی صورت میگيرد .ضریب مؤثر غيرخطی به ویژگی،

است ( nضریب شکست و  طول موج

نور است که اندیس  pو  sبه ترتيب مربوط به نور ورودی و
خروجی میباشند ).بنابراین باید  n s  n pباشد .با توجه به
پدیدهی پاشندگی در ماده ،برقراری این شرط بعيد است
زیرا در اغلب موارد با افزایش فرکانس ،ضریب شکست ماده
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نيز افزایش مییابد (  .) n p  n sیک راه حل برای برطرف
کردن مشکل جورشدگی فاز ،استفاده از دوشکستی بودن
ماده است که ضریب شکست آن برای قطبشهای مختلف
نوری متفاوت است و میتوان با انتخاب جهت قطبش نور
ورودی و زاویه برش مناسب به جورشدگی فاز کامل رسيد
[.]3-1

 -1مقدمه

-2
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ساختار بلور ،جهت انتشار پرتو در بلور غيرخطی و نوع
قطبش پرتوها بستگی دارد که در شکل  2بررسی شده است
(شدت نور  SHGبا توان دوم ضریب مؤثر غيرخطی رابطه
مستقيم دارد).

 10-12بهمن 1396

جورشدگی فاز نوع  )ooe( Iبا زاویه  29.2که دارای ضریب
مؤثر غيرخطی بزرگتر و همچنين زاویه  Walk-offکوچکتر
است را انتخاب میکنيم.
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شکل  :3تغيير زاویه  Walk-offبلور در طولموجهای متفاوت [1و.]4

شکل  :1نمودار جورشدگی فاز بلور  BBOجهت توليد 1[ SHGو.]3
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شکل  :4تغيير واگرایی مجاز بلور برای طولموجهای متفاوت[1و.]4
شکل  :2تغيير ضریب مؤثر غيرخطی نسبت به طولموج برای
[  1و . ]4

بلور BBO

یک اثر مهم که برای توليد  SHGباید بررسی شود زاویه
 Walk-offاست و به این دليل اتفاق میافتد که بردار
پوئينتينگ موج غيرعادی منتشر شده در بلور دوشکستی،
با بردار انتشار آن موازی نيست .این اثر بازده تبدیل نور
غيرخطی را محدود میکند و پرتوهای عادی و غيرعادی که
دارای بردار انتشار همراستا و موازی هستند ،هنگامی که از
ال از هم جدا میشوند که این کاهش
بلور عبور میکنند ،کام ً
همپوشانی فضایی دو موج را به دنبال خواهد داشت و منجر
به کم شدن بازده در هر فرآیند ترکيب غيرخطی که شامل
چنين امواجی هستند میشود (شکل  .)3پارامتر مهم دیگر
برای دستيابی به بازده تبدیل و توان خروجی باال در فرآیند
 ، SHGپهنای پذیرش جورشدگی فاز طيفی و فضایی است.
این پارامترها دامنه تغييرات جورشدگی فاز برای گستره
فضایی و طيفی باریکه ورودی را تعریف میکنند (شکل
4و .)5جهت توليد  SHGاز ليزر  800nmبا استفاده از بلور
 ،BBOبا توجه به نتایجی که از نمودارها بدست آمد

شکل  :5تغييرات پهنای پذیرش طيفی مجاز بلور  BBOنوع .]1[ I

طول بلور به دليل اینکه با بازده تبدیل ،پهنای باند
جورشدگی فاز و پدیدههای پاشندگی سرعت گروه و عدم
جورشدگی سرعت گروه رابطه دارد عامل مهمی در اندازه-
گيری پهنای زمانی تپ فوقکوتاه است .هر چه طول بلور
کمتر باشد پهنای باند پذیرش طيفی بيشتر است .برای
ليزرهای فوقکوتاه به دليل داشتن پهنای طيفی وسيع در
حدود چند نانومتر نياز به بلور با ضخامت در مرتبه
ميکرومتر داریم .طول بهينه (طولی با بيشترین بازده )SHG
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به ازای پهنای تپ متفاوت برای تپهایی با شکل فرضی
گاوسی برای بلور مورد نظر شبيه سازی شده است.

شکل  :6تغييرات طول بلور بر حسب پهنای زمانی متفاوت تپ[1و.]3

 -2-3نتایج تجربی
یکی از کاربردهای  SHGتپهای فوقکوتاه ،اندازهگيری
پهنای تپ در خودهمبستهساز ( )Autocorrelatorمرتبه
دوم است که ابزاری جهت اندازهگيری پهنای زمانی
ليزرهای فوقکوتاه است .پاسخ زمانی سریعترین
آشکارسازها تنها در حد چند پيکوثانيه است بنابراین توانایی
اندازهگيری تپهایی در حد فمتوثانيه را ندارند .از اینرو در
کنار هر ليزر فوقکوتاه یک ابزار مناسب جهت اندازهگيری
پهنای تپ آن نياز است [3و .]5چيدمان آزمایشگاهی خود-
همبستهساز تداخلی بر مبنای فرآیند غيرخطی  SHGبرپا
شد .بلور  BBOنوع  Iبا زاویه برش  29.2و ضخامت  m
 200نازکترین بلور موجود در آزمایشگاه برای توليد SHG
ليزر با طول موج  800nmو پهنای تپ  30fsاستفاده شد
در صورتی که ضخامت الزم برای برآورده کردن شرط
جورشدگی فاز برای تپ  30fsحدود  60  mتخمين زده
شده است .این بلور دارای تحمل دمایی باال ،جذب اندک و
سختی مناسب برای برش در ضخامت ميکرومتر است و
برای توليد  SHGدر ناحيه آبی کاربرد دارد بنابراین گزینه
مناسبی برای کاربرد در خودهمبستهساز تداخلی است.
برای اندازهگيری سيگنال خودهمبستگی باید نور در طول-
موج  800nmرا به طور کامل فيلتر کرد و فقط نور آبی را
با استفاده از یک )photo multiplier tube (PMT
آشکارسازی و سيگنال خودهمبستگی را ثبت کرد .با
استفاده از  FWHMاین سيگنال و فرض شکل تپ ،پهنای
تپ ليزر محاسبه میشود .ميزان پاشندگی سرعت گروه
المانهای اپتيکی که موجب پهنشدگی تپ ليزر میشود،

شکل  :7سيگنال خودهمبستگی ثبت شده و چيدمان تجربی [3و.]5

 -3نتیجهگیری
در این مقاله فرآیند غيرخطی  SHGدر بلور  BBOبرای
اندازهگيری پهنای تپ  30fsبررسی شد .با توجه به نتایجی
که از نمودارها بدست آمد جورشدگی فاز نوع  Iرا جهت
 SHGانتخاب میکنيم .ضخامت نازک بلور منجر به کاهش
بازده  SHGمیشود و نور آبی توليد شده توسط PMT
آشکارسازی شد.
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محاسبه و تصحيحات در اندازهگيری تپ ليزر اعمال می-
شود .شکل  7سيگنال خودهمبستگی مرتبه دوم را نشان
میدهد .مقدار پهنای زمانی تپ ليزر با فرض گاوسی برابر
 39fsبدست آمد که به دليل استفاده از بلور با طول
نامناسب پهنای تپ بدست آمده از مقدار واقعی بزرگتر
است.

