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Povzetek
Fotorefraktivnost je pojav, pri katerem v dielektričnem mediju s šibko svetlobo
spremenimo lokalni lomni količnik medija. Nehomogena osvetlitev povzroči, preko
notranjega fotoefekta in difuzije nosilcev naboja, nehomogeno gostoto naboja, le-ta pa
zaradi elektrooptičnega pojava spreminja lomni količnik snovi. Fotorefraktivnost lahko
uporabimo za vrsto različnih aplikacij, kot so npr. holografija, fazno konjugirana zrcala
in shranjevanje podatkov v medijih. V eksperimentu sem opazoval fotorefraktivne
lastnosti nedopiranega aluminijevega nitrida. Izkazalo se je, da je fotorefraktivni pojav
v tem kristalu šibek in ga z vidno svetlobo ni mogoče opazovati. Eksperiment sem zato
izvedel v bližnjem ultravijoličnem področju z dvovalovnim mešanjem pri valovni dolžini
375 nm. V kristal sem svetil z dvema koherentnima snopoma laserja enake intenzitete,
ki sta se v njemu simetrično križala. Pri tem je bila polarizacija laserja in kristala
vodoravna. Absorpcijska konstanta kristala pri tej valovni dolžini znaša približno 16,5
cm-1. Izmeril sem časovno odvisnost zapisovanja uklonske mreže pri dveh različnih
intenzitetah in treh različnih kotih osvetljevanja.

Abstract
Photorefractive effect is a phenomen in which we change the refractive index in a
dielectric medium with a low intensity light. Light is absorbed and the photoexcited
charge carriers move to produce internal electric field, that in turn changes the
refractive index by the electro-optic effect. Photorefractive effect is used for a variety
of applications, such as holography and data storage in the media. In the experiment, I
tried to study the effect in an undoped aluminum nitride. It turned out that the
Photorefractive effect in this crystal is too weak and can't be observed by visible light.
The experiment was conducted with two-wave mixing at a wavelenght of 375 nm. I
was illuminating the crystal with two laser beams, that had equal intensities and were
symmetrical intersecting in the crystal. The polarization of the crystal and laser were
parallel. The absorption coefficient at this wave lenght is approximately 16,5 cm -1. I
measured different response times, in which the process of writing the grating on the
crystal was completed. For writing the grating on the crystal, I used three different
angles and two different intensities.
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1 Uvod
Fotorefraktivnost je nelinearen optični pojav v dielektričnem mediju, pri katerem lahko
s šibko svetlobo v širokem valovnem območju svetlobnega spektra spremenimo lokalni
lomni količnik medija. V mediju svetloba vzbudi elektrone ali vrzeli, ki zaradi difuzije
potujejo v neosvetljene dele interferenčnega modula. To ustvari neenakomerno
porazdelitev naboja, kar v mediju povzroči notranje električno polje. Zaradi
elektrooptičnega efekta pa električno polje v mediju spremeni lomni količnik [1]. Če
medij izoliramo in postavimo v temo, se lahko sprememba lomnega količnika v njem
ohrani za nekaj dni ali let. Časovna ohranitev je odvisna od razpadnega časa v temi, ki
pa se razlikuje od vrste medija. Pri svojem delu sem uporabil kristal, ki je dielektričen
medij in je v temi zelo dober izolator. Medij lahko vrnemo v njegovo prvotno stanje z
enakomernim osvetljevanjem ali s segrevanjem [2]. Fotorefraktivnost se zaradi svojih
pojavnih učinkov uporablja za vrsto različnih aplikacij kot so: holografija, shranjevanje
podatkov v treh dimenzijah in v fazno konjugiranih zrcalih [1].

1.1 Absorpcijske in elektrooptične lastnosti aluminijevega nitrida
Aluminijev nitrid je polprevodnik, ki ima širok prepovedan pas velikosti 6,3 eV. To je
energija, ki jo potrebuje elektron, da preide iz valenčnega pasu v prevodni pas. Ima
wurtzitno kristalno strukturo in je centralno asimetričen. Zaradi kristalne strukture
obstajajo trije neodvisni elektrooptični (Pockelsovi) koeficienti r33, r13 in r51, pri čemer
ima r33 najvišjo vrednost. Ti so odvisni od simetrije kristala. Izračunani vrednosti r33 in
r12 pri valovni dolžini 375 nm sta 1,12 ± 0,01 pmV-1 in 0,091 ± 0,008 pmV-1. Koeficienta
sta bila izmerjena v Ref.*6+ pri valovni dolžni 633 nm in znašata r33 = 1,16 pmV-1 in r12 =
0,11 pmV-1. Elektrooptična koeficienta sem izračunal na osnovi izraza:
𝑟𝑖𝑗 (𝜆) =

2(𝜀 𝑖𝑖 (𝜆)−1)2 (𝜀 𝑗𝑗 (𝜆)−1)𝛿 𝑖𝑖𝑗
𝜀 𝑖𝑖 (𝜆)2

,

(1)

kjer je 𝛿𝑖𝑖𝑗 Millerjev koeficient. Vrednosti pa znašajo δ333 = 0,10 pmV-1, ε33 = 10,51, δ113
= 0,01 pmV-1 in ε11 = 8,44 iz Ref.[6]. Dielektričnost εii = n2i sem pridobil iz vrednosti
lomnega količnika pri valovni dolžini 375 nm na osnovi enačbe:
𝐴

𝜆2

,𝑒
2
𝑛𝑜,𝑒
= 1 + 𝜆 2𝑜−𝐵
2 ,
𝑜,𝑒

(2)

kjer koeficienti Ao,e in Bo,e znašajo: Ae = 3,32, Be = 138 nm, Ao = 3,13 in Bo = 136 nm.
Koeficienti Ao,e in Bo,e so prilagodljivi parametri prilagojenim krivuljam na meritve v
Ref.[7] [7]. C-os je optična os kristala. Če zamenjamo smer c-osi kristala, se bo
predznak elektrooptičnega elementa (r) spremenil. Sprememba predznaka se zgodi
zaradi inverzne asimetrije kristala v smeri c-osi. Predznak elektrooptičnega elementa
nakaže kateri od snopov se bo ojačil.
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Absorpcijski spekter za aluminijev nitrid je prikazan na sliki 1. V eksperimentu sem
uporabljal laser z valovno dolžino 375 nm (označena na sliki 1 z navpično črto), kjer
znaša absorpcijski koeficient približno 16,5 ± 0,5 cm-1 [6].

Slika 1: Absorpcijski spekter nedopiranega AlN. Krivulji prikazujeta absorpcijski koeficient žarka
z vzporedno (oranžna) in pravokotno (modro) polarizacijo glede na optično os kristala.
Navpična črta je narisana pri valovni dolžini 375 nm.

1.2 Nastanek gibljivega naboja
V fotorefraktivnih materialih so lahko večinski nosilci naboja elektroni ali vrzeli. V
našem primeru bomo predpostavili elektrone kot nosilce naboja. V fotorefraktivni
kristal posvetimo s svetlobo dveh koherentnih snopov, ki interferirata v kristalu ter
tvorita interferenčni vzorec. Zaradi tega se, začnejo vzbujati elektroni, saj ima kristal
med valenčnim in prevodnim pasom tudi akceptorske in donorske energijske nivoje.
Akceptorski oz. donorski energijski nivoji nastanejo zaradi nečistoč dopiranih donorjev
in akceptorjev ali zaradi nepravilnosti v kristalu. Vzbujeni elektroni nato preidejo v
prevodni pas, kjer potujejo zaradi difuzije proti območju z nižjo koncentracijo
elektronov, torej stran od mesta, kjer so nastali. Pri tem za seboj pustijo pozitivno
nabite delce. Vzbujeni elektroni se nato rekombinirajo z ioniziranimi nečistočami na
drugih mestih ter tam ostanejo ujeti, tudi ko prekinemo svetlobo. Grafično je proces
prikazan na sliki 2, kjer železovi ioni služijo kot donorji in akceptorji. Zaradi
prerazporeditve naboja se ustvari notranje električno polje, ki preko elektrooptičnega
efekta vpliva na lomni količnik kristala. Po določenem času se v kristalu vzpostavi
ravnovesje, saj nastalo električno polje prepreči gibanje prostih elektronov [1], [2].
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Slika 2: Poenostavljena shema energijskih nivojev v fotorefraktivnem materialu. Z
rumeno barvo je označena svetloba, ki interagira konstruktivno in vzbuja elektrone iz
donorskega pasu v prevodni pas (a). Zaradi povečanega števila elektronov pride do
difuzije (b). Del elektronov se pomakne v območje, kjer svetloba interagira
destruktivno in se tam elektroni rekombinirajo na akceptorke nivoje (Fe3+). Elektroni so
tam ujeti, tudi ko prekinemo svetlobo (c). V osvetljenem delu tako nastane presežek
naboja, kar pa ustvari lokalno električno polje, ki sčasoma ustavi difuzijo (d).

Slika 3: Nastanek interferenčnega vzorca in vzbujanja elektronov v interferenčnem vzorcu (a).
Prerazporeditev naboja in rekombinacija z vrzelmi (ioniziranimi nečistočami) ter nabiranje
nehomogene gostote naboja (b). Zaradi prostorskega naboja se med nabojema pojavi
električno polje (c). Električno polje pa spremeni lomni količnik medija preko elektrooptičnega
efekta (d).
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Vzemimo sinusno porazdelitev intenzitete svetlobe, ki se spreminja zgolj v x smeri
I(x) = I0sin2(Kx). K predstavlja mrežni valovni vektor, za katerega velja
𝐾=

2𝜋
Λ

,

(3)

Λ predstavlja periodo mreže in jo izračunamo z naslednjo enačbo
𝜆

𝛬 = 2 sin 𝜃 ,

(4)

θ predstavlja osvetljevalni kot in λ valovno dolžino laserja. Dva laserska snopa se
sekata v kristalu, kjer tvorita interferenčni vzorec I(x). V interferenčnem vzorcu
začnemo vzbujati elektrone, ki nato difundirajo na temnejše dele kristala in se tam
rekombinirajo z vrzeli (ioniziranimi nečistočami). Za seboj pa pustijo pozitivno nabite
delce. (slika 3: a). To pripelje do prerazporeditve naboja in v kristalu se začenja nabirati
prostorski naboj (slika 3: b). Zaradi prostorskega naboja, se med nabojema pojavi
električno polje, ki preko elektrooptičnega efekta spremenil lomni količnik (slika 3: c, d)
[2], [4], [5].

1.3 Interakcija dveh snopov v kristalu (dvovalovno mešanje)
Dvovalovno mešanje snopov v kristalu ustvari pojav v katerem se energija in faza od
enega snopa prenese na drugega. Ko z dvema snopoma posvetimo v kristal, se v njem
ustvari uklonska mreža na kateri je izpolnjen Braggov pogoj za sipanje svetlobe. Sipana
svetloba snopa 2 interagira konstruktivno s snopom 1 ter ga ojači, medtem ko svetloba
snopa 1 interagira destruktivno s snopom 2 ter ga oslabi (slika 4) [2]. Orientacija
kristala in polja ter predznak elektrooptičnega koeficienta določajo, kateri od žarkov se
bo ojačil in kateri se bo oslabil [3].

Slika 4: Prikaz dvovalovnega mešanja, kjer signalni snop interagira konstruktivno z referenčnim
in referenčni destruktivno s signalnim.
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1.4 Odzivni čas fotorefraktivnega efekta
Časovna konstanta odzivnega časa nam pove, koliko časa potrebujemo, da na medij
zapišemo uklonsko mrežo. Podana je z enačbo:
1+𝐾 2
𝐾2
𝑒
1+𝐾 2
𝐾2
0

𝜏𝑒𝑓𝑓 = 𝜏𝑑𝑖𝑒

,

(5)

kjer je 𝜏𝑑𝑖𝑒 dielektrična relaksacijska konstanta kristala, K0 Debyjev mrežni vektor in Ke
inverzna difuzijska dolžina, ki jo podamo z enačbo:
𝑁𝑎 𝛾𝑒

𝐾𝑒 =

𝑘 𝐵 𝜇𝑇

,

(6)

Na je koncentracija ioniziranih donorjev v temi, kB Boltzmannova konstanta, T
absolutna temperatura, e naboj elektrona, µ mobilnost nabitih delcev in γ
rekombinacijska konstanta elektronov. Λ0 Debyjeva perioda mreže in je podana z
enačbo:
𝜀 0 𝜀 𝑒𝑓𝑓 𝑘 𝐵 𝑇

𝛬0 = 2𝜋

𝑒 2 𝑁𝑒𝑓𝑓

,

(7)

Neff predstavlja efektivno koncentracijo pasti, ε0 dielektrična konstanta in εeff efektivna
dielektrična konstanta. Debyjev mrežni vektor je podan z naslednjo enačbo:

𝐾0 =

2𝜋
𝛬0

,

(8)

Dielektrično relaksacijsko konstanto kristala izračunamo z naslednjo enačbo:

𝜏𝑑𝑖𝑒 =

𝜀 𝑒𝑓𝑓 𝜀 0
𝑛𝜇𝑒

=

𝜀 𝑒𝑓𝑓 𝜀 0
𝜎

,

(9)

kjer je n koncentracija prostih nosilcev naboja (elektronov) in σ povprečna prevodnost.
S preprosto enačbo lahko pokažemo, da je prostorski naboj časovno odvisen pri
zapisovanju mreže:
−𝑡

∆𝐸 = 𝐸(1 − 𝑒

𝜏 𝑒𝑓𝑓

).

(10)

Pri brisanju mreže pa se prostorski naboj zmanjšuje po izrazu:
−𝑡

∆𝐸 = 𝐸 ∗ 𝑒

𝜏 𝑒𝑓𝑓

,

(11)
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kjer je E začetna amplituda polja prostorskega naboja. Čas, ki določa, koliko časa bo v
kristalu sprememba (hologram) ostala zapisana po odstranitvi svetlobe, je prav tako
podan z enačbo (9). V glavnem je določen s prevodnostjo v temi σd, saj manjši ko je σd,
daljši je čas obstojnosti. V splošnem imajo elektrooptični kristali visoke dielektrične
konstante in so zelo dobri električni izolatorji, kar pa posledično povzroči dolge
obstojne čase [5], [9].

2 Fotorefraktivnost v nedopiranem aluminijevem
nitridu
2.1 Eksperiment
Fotorefraktivnost sem opazoval v nedopiranem aluminijevem nitridu. Pri tem sem
uporabil lasersko diodo z valovno dolžino 375 nm in močjo 20 mW. Shema
eksperimenta je prikazana na sliki 5.

Slika 5: Postavitev 1. Shema eksperimenta za fotorefraktivnost. L, UV laser (λ=375 nm); AL,
alternator(Nd filtri); PL, polarizator; BS, Razdelilnik snopa; Zr, Zrcala; CH, Zaklopka; Vz,
Vzorec/kristal (Aluminijev nitrid); FT, fotodioda.

S polarizatorjem sem na začetku preveril polarizacijo snopa laserja. Polarizacija je bila
vertikalna, vendar sem potreboval horizontalno, tako da bi bila vzporedna s c-osjo
kristala. Zato sem s pomočjo zrcal obrnil polarizacijo. S polarizacijo laserskega snopa
vzporedno c-osi kristala je absorpcija svetlobe v kristalu večja, kot bi bila v primeru
pravokotne polarizacije. Posledično je večje tudi število vzbujenih elektronov, ki je
potrebno za zapis uklonske mreže. Obrnitev polarizacije sem dosegel tako, da je zrcalo
1 snop laserja preusmerilo navpično navzgor v zrcalo 2. To je snop laserja preusmerilo
nazaj v horizontalno smer in zasukalo za 90 stopinj. Hkrati s spremembo smeri snopa
sem dosegel tudi obrnitev polarizacije, ki je sedaj bila horizontalna (prikaz na sliki 6). Za
obrnitev polarizacije snopa z zrcalom sem se odločil, ker sem z uporabo zrcal imel
najmanjše izgube pri intenziteti laserja.
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Slika 6: Obrnitev laserske polarizacije z zrcali. Z modro barvo je prikazan laserski snop, z rdečimi
puščicami je prikazana laserska polarizacija. Zrcali sta obrnjeni proti žarku za cca. 45 stopinj v
vodoravni in navpični smeri.

Pri uporabi plošče λ/2, bi bile izgube pri intenziteti laserja večje (kar sem preveril z
dodatnim merjenjem intenzitete snopa). V zaporedju horizontalne postavitve sem
nekoliko odmaknjeno od zrcala Zr1, Zr2, s katerima sem obrnil polarizacijo snopa
laserja, postavil alternator (AL, Nd filtri). Z alternatorjem sem lahko reguliral
intenziteto laserja, saj sem fotorefraktivnost meril pri dveh različnih močeh laserskega
snopa. Nato sem v isti liniji postavil še polarizator za dodatno kontrolo (PL,
polarizacijski filter), ki je prepuščal samo vodoravno polarizirano svetlobo, saj sem s
tem ponovno želel preveriti, da imam vodoravno polariziran snop. S polarizatorjem
sem zgubil 2-4 % intenzitete snopa, kar pomeni, da je bila vsa svetloba vodoravno
polarizirana. V postavitvi je polarizatorju sledil razdelilnik (BS). Z razdelilnikom (BS) sem
snop razdelil na dva snopa, na črpalni ter signalni snop, z enakima intenzitetama.
Snopa sta bila usmerjena na zrcali (Zr3 in Zr4), ki sem ju postavil simetrično drug na
drugega za razdelilnikom (BS). Omogočila sta, da sem snopa usmeril v kristal (Vz), kjer
sta se simetrično prekrižala. Med razdelilnikom (BS) in zrcalom Zr3 sem postavil
zaklopko (CH). Ta je bila priključena na funkcijski generator, s katerim sem lahko
reguliral časovni interval, in sicer koliko časa naj bo zaklopka (CH) odprta ali zaprta. Za
zapisovanje uklonske mreže sta morala biti oba snopa odprta, za brisanje pa sem en
snop prekinil. Za časovni interval zapisa in izbrisa mreže sem izbral 8 minut, saj sem v
tem intervalu dobil zapis in izbris uklonske mreže do njenih stacionarnih stanj. Med
zapisom mreže se en snop ojači na račun drugega snopa. Ojačani snop poimenujemo
signalni, šibkejši pa črpalni. Kateri se ojača in kateri ne, je odvisno od orientacije
kristala. Intenziteto obeh snopov sem meril s fotodiodama, ki sta bili priklopljeni na
digitalni osciloskop (MEphisto). Meritve z digitalnega osciloskopa sem pridobival preko
računalnika in programa Mephistolab.
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Fotorefraktivnost in odzivni čas za zapis uklonske mreže sem izmeril pri dveh različnih
močeh laserskega snopa ter pri treh različnih kotih. Koti so bili približno: 45 ± 2°, 22 ±
2° in 12 ± 2° za postavitve 1, 2, 3. Pri vsakem kotu sem naredil izmero s polno ter
zmanjšano intenziteto laserja kar prikazujejo slike 5, 7 in 8. Periode mrež so bile 265,
500 in 900 nm. Izračunal sem jih z enačbo 4.

Slika 7: Postavitev 2. Shema eksperimenta za fotorefraktivnost pri različnem kotu. L, UV laser
(λ=375 nm); AL, alternator (Nd filtri); PL, polarizator; BS, Razdelilnik snopa; Zr, Zrcala; CH,
Zaklopka; Vz, Vzorec/kristal (Aluminijev nitrid); FT, fotodioda.

Slika 8: Postavitev 3. Shema eksperimenta za fotorefraktivnost pri različnem kotu. L, UV laser
(λ=375 nm); AL, alternator (Nd filtri); PL, polarizator; BS, Razdelilnik snopa; Zr, Zrcala; CH,
Zaklopka; Vz, Vzorec/kristal (Aluminijev nitrid); FT, fotodioda.

Fotorefraktivni efekt sem opazoval tudi v litijevem niobatu. Litijev niobat je zelo
dober fotorefraktivni material, saj ima dobre elektrooptične lastnosti. Postavitev
poskusa je bila enaka kot pri aluminijevem nitridu (postavitev 1) pri valovni dolžini 375
nm in 532 nm. V kristalu se je lepo videlo, kako hitro se zapiše mreža in njen obstoj.
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Braggov uklon

Slika 9: Postavitev eksperimenta s He-Ne laserjem, ki sveti pod Braggovim kotom.

V eksperimentu sem v zapisano mrežo posvetil s He-Ne laserjem pod Braggovim
kotom. Ko laserski snop zadane uklonsko mrežo pod Braggovim kotom, se snop na
mreži odbije. Odbiti snop sem opazoval na črni ploskvi. Najprej sem poskus izvedel z
litijevem niobatom. Ko sem določil Braggov kot na kristalu, se je odbiti snop videl na
ploskvi. Nato sem poskus izvedel še z aluminijevem nitridom, vendar odbite svetlobe
nisem mogel zaznati, oziroma je bil odbiti snop prešibek, da bi ga lahko videl na plošči.

2.2 Rezultati
Na slikah 10 do 15 grafi prikazujejo potek črpalnega snopa. V delu, kjer sem svetil z
obema snopoma v kristal, je prišlo do prenosa intenzitete. Ko sem prekinil signalni
snop, se je mreža pobrisala, črpalni snop pa se je vrnil v prvotno intenziteto. Izmeril
sem tudi moč laserskih snopov, ko je bila mreža v stacionarnem stanju. Označena je z
modro točko.

Slika 10: Celotni interval zapisa in izbrisa uklonske mreže pri postavitvi 1 in pri polni moči
laserja.
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Slika 11: Celotni interval zapisa in izbrisa uklonske mreže pri postavitvi 2 in pri polni moči
laserja.

Slika 12: Celotni interval zapisa in izbrisa uklonske mreže pri postavitvi 3 in pri polni moči
laserja.
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Slika 13: Celotni interval zapisa in izbrisa uklonske mreže pri postavitvi 1 in pri zmanjšani moči
laserja.

Slika 14: Celotni interval zapisa in izbrisa uklonske mreže pri postavitvi 2 in pri zmanjšani moči
laserja.
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Slika 15: Celotni interval zapisa in izbrisa uklonske mreže pri postavitvi 3 in pri zmanjšani moči
laserja.

Alternator

Postavitev 1
Polna moč Zmanjšana
laserja
moč laserja

med Zr1 in Vz
med Zr2 in Vz

2,00±0,05
2,00±0,05

FT1
FT2

0,22±0,01
0,22±0,01

FT1
FT2

0,23±0,01
0,21±0,01

Postavitev 2
Polna moč Zmanjšana
laserja
moč laserja

0,43±0,04
2,00±0,05 0,43±0,04
0,43±0,04
2,00±0,05 0,43±0,04
V prisotnosti mreže
0,049±0,007 0,19±0,01 0,037±0,01
0,048±0,007 0,20±0,01 0,044±0,01
Brez mreže
0,054±0,008 0,20±0,01 0,042±0,01
0,043±0,008 0,19±0,01 0,042±0,01

Postavitev 3
Polna moč Zmanjšana
laserja
moč laserja
2,00±0,05
2,00±0,05

0,43±0,04
0,43±0,04

0,19±0,01
0,19±0,01

0,048±0,01
0,040±0,01

0,12±0,01
0,19±0,01

0,048±0,01
0,040±0,01

Tabela 1: Izmerjene moči laserskega snopa. Vse moči so podane v mili vatih(mW).

V tabeli 1 so podane izmerjene moči laserja pri vseh treh postavitvah in pri obeh
močeh laserja. Izmerjene so bile z merilnikom moči snopa in s fotodiodo. Snop laserja
sem izmeril na dveh različnih mestih. Prvo mesto meritve se je nahajalo med zrcalom
in kristalom. S tem sem se prepričal, da sta oba snopa enake intenzitete, ko vstopita v
kristal. Drugo mesto meritve pa je bilo mesto, kjer sta snopa izstopila iz kristala, enkrat
v prisotnosti in drugič v odsotnosti mreže. Kot vidimo iz tabele 1, se v prisotnosti mreže
signalni snop okrepi na račun črpalnega snopa, kar nam tudi pokaže prisotnost
fotorefraktivnosti. Izkaže se, da nam kristal v veliki meri absorbira intenziteto snopa,
kar nam razkrije, da se v kristalu lahko formira tudi absorpcijska mreža.
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2.3 Izračuni odzivnega časa (τ)
Za izračun odzivnega časa zapisa uklonske mreže sem iz celotnega intervala
(prikazanega na slikah 9-14) vzel samo tiste dele, v katerem se mreža zapisuje.
Intervale sem prikazal s pomočjo programa Wolfram Mathematica. Kot se vidi iz
spodnjih grafov, so meritve razporejene po eksponentni funkciji. Za prilagoditveno
funkcijo sem si izbral eksponentno funkcijo (12), s katero sem dobil odzivni čas.
𝐹 𝑥 = 𝑎𝑒 −𝑏𝑥 + 𝑐 .

(12)

Pri prilagajanju funkcije sem jo še obtežil z dodatno generirano napako po eksponentni
funkciji, da bi se čim bolje prilegala mojim meritvam. Na ta način sem dobil čim bolj
natančen odzivni čas. Na slikah 16 do 18 so prikazani grafi in njihove prilagojene
funkcije pri polni moči laserja. Na slikah 19 do 21 so prikazani grafi in njihove
prilagojene funkcije pri zmanjšani moči laserja.
Moč mW
0.230

0.225

0.220

0.215

0.210
300

350

400

Čas s
450

Slika 16: Zapis mreže pri polni moči laserja, črpalnega snopa, pri postavitvi 1. S programom
Wolfram Mathematica sem izmerjenim podatkom prilagodil eksponentno krivuljo (12). Njeni
koeficienti, zavzemajo vrednosti a = 2,38, b = -0,16 in c = 5,44. S pomočjo koeficienta (b)
1
dobimo časovno enoto τ po enačbi 𝜏 = 𝑏 . τ = 6,2 s.
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Moč mW
0.198
0.196
0.194
0.192
0.190
0.188
0.186
0.184
300

350

400

450

Čas s

Slika 17: Zapis mreže pri polni moči laserja, črpalnega snopa, pri postavitvi 2. Koeficienti izraza
(12), zavzemajo vrednosti a = 4,93*1013, b = -0,11 in c = 5,63. τ = 8,8 s.
Moč mW
0.198

0.196

0.194

0.192

0.190

0.188
300

350

400

450

Čas s

Slika 18: Zapis mreže pri polni moči laserja, črpalnega snopa, pri postavitvi 3. Koeficienti izraza
(12), zavzemajo vrednosti a = 3,17*1022, b = -0,18 in c = 6,54. τ = 5,5 s.
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Moč mW
0.0535

0.0530

0.0525

0.0520

0.0515

0.0510
200

250

300

Čas s

Slika 19: Zapis mreže pri zmanjšani moči laserja, črpalnega snopa, pri postavitvi 1. Koeficienti
izraza (12), zavzemajo vrednosti a = 1712, b = -0,059 in c = 1,23. τ = 16,8 s.
Moč mW

0.0405

0.0400

0.0395

0.0390

0.0385

0.0380
100

150

200

Čas s

Slika 20: Zapis mreže pri zmanjšani moči laserja, postavitev 2,črpalni snop. Koeficienti izraza
(12), zavzemajo vrednosti a = 4,35, b = -0,054 in c = 1,29. τ = 18,4 s.
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Moč mW

0.0484

0.0482

0.0480

0.0478

250

300

Čas s

350

Slika 21: Zapis mreže pri zmanjšani moči laserja, črpalnega snopa, pri postavitvi 3. Koeficienti
izraza (12), zavzemajo vrednosti a = 2,65, b = -0,092 in c = 1,49. τ = 10,9 s.

Postavitev
Polna moč laserja
Zmanjšana moč
laserja

1
6,2
16,8

2
8,8
18,4

3
5,5
10,9

Tabela 2: Izračunani časi pisanja mreže v kristalu za vse pozicije in kote. Časi so podani v
sekundah (s).

Podoben eksperiment so izvedli na Inštitutu za industrijsko znanost Tokijske
univerze in je opisan v članku [8]. Tam so z dvovalovnim mešanjem opazovali
fotorefraktivnost v nedopiranem aluminijevem nitridu, pri valovni dolžini 405 nm.
Dobili so odzivno časovno konstanto 59 ms pri intenziteti laserja I = 1,0 W/cm2. Perioda
mreže je bila Λ = 92,5 nm. Poleg zapisa uklonske mreže se je tam pojavila tudi
absorpcijska mreža. Njihove izmerjene vrednosti se razlikujejo od mojih zaradi različnih
lastnosti laserja (intenzitete in valovne dolžine) ter različne postavitve elementov v
eksperimentu. Kljub navedenim razlikam pri izvedbi eksperimenta, je v obeh primerih
bil dokazan pojav fotorefraktivnosti v mediju [8].
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3 Diskusija
V poskusu sem uspešno opazoval fotorefraktivni pojav v nedopiranem aluminijevem
nitridu in pri tem izmeril čase zapisa uklonske mreže za tri različne kote in pri dveh
različnih intenzitetah. Za izboljšavo poskusa bi uporabljene optične elemente
nadomestil z optičnimi elementi, ki absorbirajo manj ultravijolične svetlobe, saj je do
kristala prišlo le 10% izhodne moči laserja. Z zamenjavo optičnih elementov bi lahko
efekt meril pri še manjši moči laserja. Pri meritvah z nižjimi močmi laserja bi zamenjal
fotodiodo s tako, ki je bolj občutljiva na manjše intenzitete laserja. Iz grafov (slike 1315) se vidi da so meritve pri zmanjšani moči laserja popačene zaradi šuma. V
nadaljevanju poskusa bi poskušal zapisati hologram na kristal ter ga iz njega odčitati.
Prav tako bi ugotavljal ali pride do izgub oz. popačitev holograma pri odčitavanju.

3.1 Zaključek
Poskus je bil uspešen, saj sem opazoval pojav fotorefraktivnosti v kristalu, tako kot je
bil zastavljen cilj. Prav tako sem posnel nekaj odzivnih časov zapisa uklonske mreže pri
treh različnih kotih ter dveh intenzitetah. Mrežo sem zapisal ter jo nato izbrisal s
pomočjo prekinitve enega snopa. Presenetila me je velika absorpcija laserske
intenzitete v kristalu, ki nakazuje nastanek absorpcijske mreže. Vsekakor bi za
dokončno potrditev prisotnosti absorpcijske mreže bilo potrebno nadaljnje izvajanje
poskusov.
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