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Streszczenie: Pomiary sprawno�ci generacji drugiej harmonicznej 

�wiatła dla próbek materiałów nieliniowooptycznych odnosz� si� 
głównie do kryształu jako obiektu makroskopowego. 

Nowootrzymywane zwi�zki chemiczne nie zawsze stwarzaj� 
mo�liwo�� wyhodowania jednolitych i wystarczaj�co du�ych 

kryształów. Niniejsze opracowanie opisuje propozycj� nowego 

sposobu pomiaru sprawno�ci generacji drugiej harmonicznej 

�wiatła dla nietransparentnych próbek proszkowych. Podstawow� 
ró�nic� wzgl�dem powszechnie stosowanych metod pomiaru jest 

umieszczenie detektora pierwszej i drugiej harmonicznej 

w obszarze strumienia �wiatła odbitego od badanej próbki 

materiału. Zarejestrowane w proponowany sposób sygnały mimo i� 
maj� mniejsz� amplitud� wzgl�dem typowej metody, s� mniej 

zniekształcone i zakłócone przez czynniki zewn�trzne. 
 

Słowa kluczowe: Optyka nieliniowa, druga harmoniczna �wiatła, 

lasery. 

 

1. MECHANIZM POWSTAWANIA WY�SZYCH 
HARMONICZNYCH �WIATŁA 

 

Przyło�enie pola elektrycznego o wektorze składowej 

elektrycznej nat��enia E wywołuje polaryzacj� dielektryków 

[1]. Opis polaryzacji dielektryka (pomijaj�c dla uproszczenia 

zale�no�ci wektorowe i opieraj�c si� wył�cznie na 

równaniach skalarnych) b�dzie wyra�any wzorem (1): 

 

 ...2 ++= bEaEP  (1) 

 

gdzie: P – polaryzacja o�rodka dielektryka, E – nat��enie 

pola elektrycznego, a, b – współczynniki polaryzacji 

kolejnych rz�dów. 

 

Załó�my, �e o�rodek o polaryzacji drugiego rz�du 

znajdzie si� pod wpływem polaryzacji o sinusoidalnie 

zmiennym przebiegu czasowym, wyra�onym wzorem (2): 

 

 tEE ωcos0=  (2) 

 

gdzie: E0 – amplituda nat��enia pola elektrycznego, � – 

pulsacja fali nat��enia pola elektrycznego, t – czas. 

 

Zestawiaj�c ze sob� wzory (1) i (2) otrzymuje si� 
zale�no�� na polaryzacj� o�rodka nieliniowego przy 

wymuszeniu sinusoidalnym (3): 
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Równanie (3) składa si� z sumy trzech składowych: 

− składowej pierwszej harmonicznej (4): 

 

 taEP ωω cos)( 0=  (4) 

 

− składowej drugiej harmonicznej (5): 
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− składowej stałej (6): 
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Za generacj� drugiej harmonicznej �wiatła odpowiada 

składowa opisana wzorem (5). Warunkiem koniecznym dla 

generacji drugiej harmonicznej �wiatła jest wi�c niezerowy 

współczynniki polaryzacji drugiego rz�du. Warunek ten jest 

spełniony dla kryształów o niecentrosymetrycznej budowie 

sieci krystalicznej. Sprawno�� generacji drugiej 

harmonicznej zale�y równie� od dopasowania fazowego, 

dopasowania współczynników załamania, opó�nienia 

grupowego fali w o�rodku [1]. 

Pomiary i analiza generacji drugiej harmonicznej 

�wiatła w o�rodkach kryształów niecentrosymetrycznych 

sprowadza si� głownie do rozpatrywania tego zjawiska 

w znacznej obj�to�ci kryształu. Generacja wy�szych 

harmonicznych �wiatła na powierzchni jest zwykle o rz�d 

wi�kszo�ci mniejsza ni� w przypadku całej obj�to�ci 

kryształu. Mimo mniejszych generowanych mocy, badania 

generacji drugiej harmonicznej na powierzchni materiałów 

dostarczaj� informacji o strukturze, składzie lub 

zanieczyszczeniu materiału. Badania takie daj� równie� 
informacj� na temat zjawisk wyst�puj�cych na styku dwóch 

o�rodków co ma miejsce w �wiatłowodach [2].  

Moc odbitej drugiej harmonicznej �wiatła jest zale�na 

od k�ta, polaryzacji oraz podatno�ci na generacj� drugiej 

harmonicznej powierzchni próbki. Ponadto wpływ na 

sprawno�� generacji drugiej harmonicznej ma równie� 
współczynnik gł�boko�� penetracji fali elektromagnetycznej 

wewn�trz badanego materiału i przepuszczalno�ci Fresnela. 
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Pomiary odbitej drugiej harmonicznej �wiatła nios� głównie 

informacj� o tensorze podatno�ci nieliniowej drugiego rz�du 

powierzchni. Ma to znaczenie w dziedzinie bada� 

podatno�ci próbek nieprzezroczystych oraz próbek 

proszkowych [2]. 

 

2. TYPOWA METODA POMIARU SPRAWNO�CI  
    GENERACJI DRUGIEJ HARMONICZNEJ  
    �WIATŁA 

 

Typowa metoda pomiaru sprawno�ci generacji 

harmonicznych �wiatła odbywa si� za pomoc� stanowiska 

pomiarowego, którego schemat blokowy przedstawiono na 

rysunku 1 [3, 4]. Do tych pomiarów u�yto laser impulsowy - 

nanosekundowy Nd: YAG Quanta-Ray INDI generuj�cy 

impulsy o długo�ci fali 1064 nm, czasie trwania 2,5 - 7 ns 

i energii do 500 mJ. Pomiar amplitudy impulsu podstawowej 

harmonicznej � dokonywany jest za pomoc� fotodetektora 

THORLABS DET10A/M czułym w zakresie długo�ci fali 

200 nm - 1100 nm. �wiatało laserowe rozszczepiane jest za 

pomoc� płytki szklanej - rozdzielacza wi�zki (Beam Spliter) 

i cz��ciowo kierowane przez filtr interferencyjny 1064 nm 

FL1064-3 do fotodetektora podstawowej harmonicznej 

(FUN). Wi�kszo�� energii lasera zostaje skierowana w 

stron� badanej próbki. Wyemitowana przez próbk� druga 

harmoniczna (SHG) �wiatła lasera 2� zostaje odfiltrowana 

za pomoc� filtru interferencyjnego 532 nm FL532-3 i 

zarejestrowana przez fotopowielacz Hamamatsu H9305-05 

czułym w zakresie długo�ci fali 185 nm - 650 nm. 

Poziom zmierzonego nat��enia promieniowania SHG 

przez dotychczas stosowan� konstrukcj� stanowiska 

pomiarowego jest zale�ny nie tylko od sprawno�ci próbki, 

ale równie� od poło�enia detektorów wzgl�dem osi 

optycznej. Zmiana umiejscowienia detektora b�dzie 

skutkowa� zmian� w wynikach pomiarów, przez co pomiary 

nie b�d� powtarzalne, ze wzgl�du na to, �e zmierzon� 
amplitud� sygnału SHG odnosi si� w pomiarach do warto�ci 

amplitudy mocy lasera. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy typowego stanowiska do pomiaru 

sprawno�ci SHG 

 

3. METODA POMIARU SPRAWNO�CI GENERACJI  
    DRUGIEJ HARMONICZNEJ �WIATŁA  
    ODBITEGO OD PRÓBKI 

 

Propozycja udoskonalenia metody pomiaru ma pomóc 

w pomiarach nieprzezroczystych próbek w postaci 

proszkowej i polega na uzale�nieniu od siebie sygnałów 

pomiarowych impulsu lasera indukuj�cego i impulsu 

pochodz�cego od składowej drugiej harmonicznej 

zarejestrowanego przez fotodetektor. Proponowane 

rozwi�zanie polega na pomiarze składowej podstawowej 

harmonicznej (1064 nm) oraz drugiej harmonicznej 

(532 nm) w jednym punkcie przestrzennym w pobli�u 

próbki. W ten sposób odległo�� detektora pomiarowego od 

badanej próbki przestaje mie� znaczenie.  

Pomiar sprawno�ci przetwarzania SHG według 

powy�szego zało�enia wymaga równie� u�ycia dwóch 

fotodetektorów. Jeden z nich jest wyposa�ony jest w filtr 

interferencyjny przepuszczaj�cy wył�cznie składow� 
podstawowej harmonicznej (1064 nm), a drugi w filtr dla 

drugiej harmonicznej (532 nm). Pomiar obu składowych 

harmonicznych jednocze�nie z jednego punku b�dzie 

wykonany za pomoc� rozdzielacza wi�zki, który rozdziela 

�wiatło przychodz�ce z odbicia od próbki na dwa detektory 

(rys. 2, 3). Cały układ detektorów jest osłoni�ty od wpływu 

zakłócaj�cych czynników zewn�trznych (�wiatło lamy 

pompuj�cej lasera). 

 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy stanowiska do pomiaru sprawno�ci SHG 

na podstawie �wiatła podstawowej i drugiej harmonicznej odbitej 

od próbki 

 

 
 

Rys. 3. Fotografia zmodyfikowanego układu pomiarowego drugiej 

harmonicznej �wiatła (ze zdj�t� osłon�) 
 

4. POMIARY SPRAWNO�CI GENERACJI DRUGIEJ  
    HARMONICZNEJ �WIATŁA ODBITEGO  
    OD PRÓBKI 

 

Wykonano próbne pomiary porównawcze obu metod 

pomiarowych dla tej samej próbki pomiarowej - 

sproszkowanego kryształu borku bizmutu BiB3O6 (BIBO). 

Sproszkowan� próbk� kryształu umieszczono mi�dzy 

dwiema szklanymi płytkami. Warunki pomiarów poza 

uło�eniem detektorów pozostały niezmienione. Pomiaru 

dokonano w 30 seriach impulsów lasera. Sygnały z 

fotodetektorów zarejestrowano oscyloskopem, u�redniono i 

przedstawiono na wykresach z rysunków 4 i 5. Na 

wykresach tych wyszczególniono warto�ci szczytowe 

impulsów napi�cia zarejestrowanego przez fotodetektory 

FUN i SHG, stosunek maksimów tych sygnałów �(max), 
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stosunek pól powierzchni pod wykresami �(area) oraz czas 

opó�nienia �t mi�dzy szczytami sygnałów FUN i SHG. 
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Rys. 4. Kinetyka impulsu podstawowej i drugiej harmonicznej 

próbki proszkowej BiBO dokonana na stanowisku  

pomiarowym z rysunku 1 
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Rys. 5. Kinetyka impulsu podstawowej i drugiej harmonicznej 

próbki proszkowej BiBO dokonana na stanowisku  

pomiarowym z rysunku 2 

 

Porównuj�c oba przebiegi impulsów mo�na zauwa�y� 
około 30% spadek amplitudy sygnału pierwszej 

harmonicznej oraz przeszło 3-krotny spadek zarejestrowanej 

amplitudy drugiej harmonicznej. Spowodowane jest to 

zwi�kszeniem odległo�ci detektora SHG od próbki 

pomiarowej (konieczne było odsuni�cie detektora ze 

wzgl�du na umiejscowienie rozdzielacza wi�zki). Mimo 

zmniejszenia si� amplitudy zarejestrowanych sygnałów 

mo�na zauwa�y� wyra�n� popraw� kształtu obu impulsów.  

 

5. WNIOSKI KO�COWE 
 

Zaprezentowane rozwi�zanie upraszcza i przyspiesza 

procedur� pomiarow� sprawno�ci generacji drugiej 

harmonicznej �wiatła przez pomini�cie konieczno�ci 

wykonywania pomiarów referencyjnych po ka�dej zmianie 

poło�enia układu detektorów, co jest konieczne ze wzgl�du 

na du�� rozbie�no�� mierzonych energii. Zarejestrowane 

w ten sposób sygnały mimo i� maj� mniejsz� amplitud� to s� 
mniej zniekształcone i zakłócone. Opisana metoda znajdzie 

zastosowanie w pomiarach jako�ciowych i porównawczych 

nieliniowooptycznych wła�ciwo�ci nowych materiałów. 
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MEASUREMENT EFFICIENCY OF SECOND HARMONIC GENERATION  
WITH CONSIDERATION REFLECTED SIGNALS 

 

Measurements efficiency of second harmonic generation of light for samples of nonlinear optical crystals mainly refer to 

the crystal as a macroscopic object. Newly-formed chemicals probes do not always provide the opportunity to grow uniform 

and large enough crystals. This article describes the proposed new method for measuring the efficiency of second harmonic 

light generation for non-translucent powder samples. The primary difference with respect to commonly used measurement 

methods is the placement of the first and second harmonic detectors in the area of the reflected light stream from the test 

sample material. 

Comparative test measurements of both methods were performed for the same sample - crystal BiB3O6 (BIBO). 

Measurement conditions beyond the position of the detectors remain unchanged. 

Comparing both pulse waveforms, you may notice a decrease in amplitude of FUN and SHG signals. Despite the 

reduced amplitude of the recorded signals, a noticeable improvement in the shape of the two pulses can be noted. The 

measuring system shall be subjected to a one-time series of measurements with a reference sample to determine the fixed 

conversion rate of the second harmonic of the light. 

 

Keywords: Nonlinear optics, second harmonic generation of light, lasers. 
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