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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

1. Актуалност на темата 

След появата си през 60-те години [1] лазерите търпят много бурно развитие и по 

настоящем те намират изключително широко приложение в различни сфери на 

съвременния живот, като индустрия, наука и дори ежедневие. В медицината лазерите 

имат огромен потенциал като прецизни хирургични инструменти, заради тяхната 

възможност да генерират светлина, която може да се фокусира в изключително малко 

петно и заради свойството да работят на определени дължини на вълните, които силно 

и/или специфично се поглъщат от обработваните тъкани. 

Основна цел на лазерната хирургия е да се отнема строго определен участък от 

тъканта посредством процес наречен лазерна аблация, същевременно запазвайки 

биологичната функционалност на съседните тъкани. Освен това, минимизирането на 

повредите върху съседните тъкани е от огромно значение, когато се обработва нерв или 

очна тъкан, като тези странични повреди са базирани на основните принципи на 

взаимодействието на лъчението с биологичната тъкан. 

В медицинската практика съществуват два широко използвани типа на 

взаимодействие между лъчението и тъканите: първият се наблюдава, когато не се 

отнема материал, но се спират функциите на тъканта в т.ч. прегряване (хипертермия), 

коагулация и т.н., а втория тип се състои в отнемане на тъкан - аблация [2]. Ефекта на 

лазерното излъчване върху биологичния материал зависи от оптичното поглъщане на 

съответната тъкан и последващото разпространение на енергията в нея като 

последният ефект може да доведе до прегряване и микро-експлозивно разширение на 

тъканта, което неминуемо би довело до увреждане на съседните тъкани. 

Отнемането на тъкан е възможно посредством различни видове лазери, 

излъчващи в ултравиолетовата (УВ) и инфрачервената (ИЧ) области . Ексимерните 

лазери например, които работят изключително в УВ обхвата, са доказали своята 

ефективност за аблация на тъкани при процеса на третиране на очна роговица [3]. 

Обаче използването на силно УВ лъчение предизвиква опасения за възможни мутации 

на клетъчно ниво, предизвикани от фото-деградацията на ДНК, и затова употребата му 

е доста ограничена. Заради отсъствието на мутагенен риск инфрачервените лазери 

имат огромен потенциал в областта на медицинските приложения [4, 5], като 

основните изисквания към този вид прибори за тъканна аблация са да имат висока 

енергия и средна мощност и да бъдат безопасни при експлоатация. 

По традиция, най-широко разпространените мощни лазери (повече от 1W) за 

обработка на тъкани във средния инфрачервен (СрИЧ) обхват са лазерите, базирани 

на въглероден диоксид (CO2 лазери), които излъчват големи мощности на много СрИЧ 

емисионни честоти. За беда, лъчението на основната емисионна линия на CO2 

лазерите (10.6 μm) предизвиква големи термични повреди в тъканите, т.е. дебелината 

на коагулирания слой от тъканта може да достигне до 1 mm [6]. По тази причина, CO2 

лазерите на 10.6μm имат ограничена област на приложение, а за някои приложения, 

като например неврохирургия, са практически безполезни. 

Истинският пробив в областта на аблацията на меки тъкани беше направен със 

използването на лазерът на свободни електрони (ЛСЕ) Mark-III на университета 
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Вандербилт в Нешвил, Тенеси (САЩ). С помощта на този лазерен източник е възможно 

генерирането на лъчение с дължина на вълната, която се поглъща преимуществено от 

протеините в тъканите [7]. Енергията вкарана в протеиновата матрица може да 

причинява промени в геометричната структура на молекулните вериги и оттам – да 

влошава структурната цялост на тъканта и позволява отнемане на тъкан с по-малки 

странични повреди, отколкото при обработка с други дължини на вълните [8]. 

По принцип, лазерите на свободни електрони са пренастройваеми в много 

широки честотни диапазони и имат големи средни и пикови мощности, което ги 

превръща в перфектен инструмент за хирургия като досега са използвани с голям 

успех за неврохирургия и очна хирургия при хора [9]. Лъчението на ЛСЕ обаче има 

голямо значение не само за прецизната хирургия, то е използвано с голям успех и в 

редица други приложения: аблация на холестерол и мастни тъкани [10], генен 

трансфер [11] и транс-кожен транспорт на лекарства [12].  

Въпреки значителните си преимущества, Mark–III ЛСЕ има сериозни 

недостатъци, които се коренят във конструктивните принципи, заложени в него. ЛСЕ 

работят със сноп от релативистични електрони, преминаващи през периодично 

магнитно поле. Електроните се получават от ускорител на елементарни частици с 

линейна или кръгова геометрия (синхротрон). Затова ЛСЕ са огромни инсталации и 

тяхната експлоатация се нуждае от висококвалифициран персонал и от съществени 

разходи по поддръжката. Голямата цена на тези съоръжения не позволява широка 

клинична употреба, а от друга страна, те не са замислени с тази цел. За момента не 

съществуват алтернативни източници на лазерно лъчение със параметри като на ЛСЕ 

- енергия на импулса, средна мощност и възможност за пренастройка във средния ИЧ 

обхват. 

Въпреки значителните си преимущества, Mark–III ЛСЕ има сериозни 

недостатъци, които се коренят в конструктивните принципи, заложени в него. ЛСЕ 

работят със сноп от релативистични електрони, преминаващи през периодично 

магнитно поле. Електроните се получават от ускорител на елементарни частици с 

линейна или кръгова геометрия (синхротрон). Затова ЛСЕ са огромни инсталации и 

тяхната експлоатация се нуждае от висококвалифициран персонал и от съществени 

разходи по поддръжката. Голямата цена на тези съоръжения не позволява широка 

клинична употреба, а от друга страна, те не са замислени с тази цел. За момента не 

съществуват алтернативни източници на лазерно лъчение със параметри като на ЛСЕ 

- енергия на импулса, средна мощност и възможност за пренастройка във средния ИЧ 

обхват.  

Целта на настоящата дисертация е да създаде първата компактна лазерна 

система, която да има параметри, дотолкова близки до тези на ЛСЕ, така че на 

практика да го замени за множество приложения. 

Подробния преглед на съществуващите твърдотелни лазерни източници в 

средния инфрачервен диапазон [13] показа, че основните ограничения пред тези 

лазери са изходната мощност и спектралния диапазон на излъчване. Типично 

използваните оксидно-базирани материали имат поглъщане в средната инфрачервена 

област.  А флуоридните материали имат ниска топлопроводност и ограничават 

изходните параметри като енергия и средна мощност [14].  
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Наскоро развилите се Cr2+ дотирани лазерни материали (например ZnSe) 

осигуряват пренастройка от 2 до над 3 μm, но са още в процес на разработка и тяхното 

скалиране по енергия е ограничено [15].  Също така в средната инфрачервена област 

има полупроводникови лазери както хетероструктурни лазерни диоди, така и квантови 

каскадни лазери. Пиковите мощности достигнати с тези лазери са много скромни [16], 

и обикновено те се нуждаят от криогенно охлаждане за да работят ефективно. Поради 

тази причина тяхното употреба е ограничена до приложения с ниска мощност като 

химичен мониторинг. Единствения приемлив и ясен подход към генерирането на 

пренастройваемо лъчение в средната инфрачервена област е чрез оптично 

параметрично преобразуване. 

Естествен избор за нелинейни среди, които да се използват при оптичното 

параметрично преобразуване са периодично поляризираните кристали, тъй като те 

имат висока нелинейност и при тях няма разминаване на генерираните вълни в 

пространството. Килохерцова система от оптичен параметричен осцилатор, базиран на 

периодично поляризиран калиев титанил фосфат бе наскоро демонстрирана [17], но тя 

е ограничена откъм изходна енергия и средна мощност като не е домонстрирана и 

пренастройка на дължината на вълната.  Подобен тип системи, базирани на 

периодично поляризиран литиев необат също са демонстрирани, но те работят или при 

високи честоти и ниски енергии [18] или при ниски честоти и високи енергии [19], но 

следователно имат ниска среда мощност. Периодично поляризираният стехиометричен 

литиев танталат е една от средите за които се счита, че ще позволи генерирането на 

импулси с висока енергия и висока средна мощност в средния ИЧ диапазон, тъй като 

той има висок праг на разрушение и ниско коерцитивно поле, позволяващо 

изработването на кристали с голяма апертура. До момента обаче са демонстрирани 

системи, работещи при ниски честоти [20] или високи честоти, но ниски енергии [21]. 

От всичко казано до тук се вижда необходимостта от разработването на компактна 

лазерна система, която да генерира лъчение пренастойваемо в средната ИЧ област (2.5 

– 5 µm) с висока енергия (>2 mJ - за достигане на праговете на аблация за различните 

материали) и висока средна мощност (> 2 W – за постигане на висока 

производителност), позволяваща разработването на приложения в медицината и 

материалознанието 

2. Цел и задачи на дисертационната работа 

Целта на настоящата работа е разработване на оптични параметрични генератори, 

генериращи къси импулси (< 2 ns) в средната инфрачервена област с висока 

енергия (> 2 mJ) и средна мощност (> 2 W) както и представяне на приложение по 

аблация на тъкани с генерираното лъчение. 

По конкретно задачите могат да се формулират като: 

 Разработване източник за напомпване на оптични параметрични 

преобразуватели с висока енергия (~50 mJ) при висока честота на повторение (~ 

0.5 kHz).  

 Разработване на оптичен параметричен осцилатор и оптичен параметричен 

усилвател, генериращи пренастройваемо лъчение в средната инфрачервена 

област с висока енергия (> 2 mJ) и висока средна мощност (> 2 W). 

 Приложение на разработената лазерна система за аблация на тъкани 
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3. Научна новост и принос на автора 

Резултатите, представени в настоящата дисертационна работа, свързани с 

разработването на лазерната система, са получени във Физически факултет при 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (София, България), а резултатите по 

аблация на тъкани са получени съвместно с групата по отоларингология на проф. 

Клаус-Пийтър Рихтер в университета Northwestern (Чикаго, САЩ). 

Всички експерименти и числени пресмятания представени в дисертацията са 

направени от автора освен ако в текста не е отбелязано друго. Всички публикации 

представени в дисертацията са резултат от колективна работа. 

Авторът активно е участвал в разработването и характеризирането на 

усилвателната система с дължина на вълната 1.064 µm, базирана на архитектурата 

маломощен осцилатор и последващ усилвател на мощността (публикации 3 и 5 в 

списъка от глава IV). 

Авторът е извършил експериментите и е участвал при анализа на резултатите в 

схемата на оптичен параметричен осцилатор, базиран както на нелинейната среда 

ППКТФ (публикации 2 и 12 в списъка от глава IV) така и на ППСЛТ (публикации 1 и 

4 в списъка от глава IV). Авторът е инициирал работата и извършил експериментите 

по оптично параметрично усилване в нелинейна среда ППСЛТ, като за пръв път е 

генерирано пренастройваемо лъчение в средната ИЧ област (3-3.5 µm) с висока енергия 

и средна мощност. 

Авторът активно е участвал в практическата реализация на експериментите по 

аблация на тъкани като хистологичния анализ е извършен от проф. Клаус-Пийтър 

Рихтер в университета Northwestern и гл. ас. д-р Станислав Филипов от катедра 

„Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“ при СУ „Св. Климент 

Охридски” (публикация 6 в списъка от глава IV). 

4. Публикации 

Резултатите от работата по дисертацията са публикувани в пет статии в списания с 

импакт фактор и две, които в момента са в процес на подготовка: една публикация в 

Optics Letters (импакт фактор (ИФ) - 3.179), една публикация в Laser Physics Letters 

(ИФ - 2.964), три публикация в Quantum Electronics (ИФ - 0.886), 1 доклад публикуван 

в пълен текст в издания на SPIE от международни конференции. Участие на всички 

големи международни научни конференции в областта през последните четири години 

(CLEO, CLEO Europe, ASSP и Europhoton), както и на прояви от местно ниво с общо 18 

доклада. 

5. Обем и структура на дисертацията 

Дисертационният труд е представен на 95 страници, с изчерпателно описание на 

свършената работа и получените резултати. Работата съдържа 52 фигури и 2 таблици, 

като са цитирани 89 литературни източника. 

Дисертационния труд се състои от увод, обща част с обзорен характер, 

специална част, съдържаща основните експерименталните резултати, заключение, 
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списък с използваната литература и списък на публикации и доклади на научни 

конференции по темата на дисертацията. 

В параграф 2.1 от общата част е направен кратък обзор на теорията за усилване 

на лазерни импулси, като са разгледани случаите на еднопроходно и много-проходно 

усилване и са показани изискванията към входния сигнал за постигане на ефективно 

усилване. 

В параграф 2.2 е разгледан принципа на оптично параметрично преобразуване 

на честотата на лазерно лъчение като е обърнато внимание на нелинейната 

поляризация и на някой от нелинейните процеси от втори порядък. Описани са 

начините за получаване на фазов синхронизъм както и е направен обзор на 

подходящите нелинейни среди за генерация на лъчение в средната инфрачервена 

област с висока енергия и средна мощност. 

В параграф 2.3 са разгледани различните типове взаимодействие на лазерното 

лъчение с тъкани - фотохимично взаимодействие, термично взаимодействие, 

фотоаблация, плазмено индуцирана аблация и  фотодисрупция. 

Специалната част (глава 3) е разделена на 3 параграфа, в които подробно са 

описани основните експериментални резултати от работата по дисертацията както за 

изграждането на лазерната система така и за приложението и по аблация на тъкани. 

II. Кратко изложение на дисертационния труд 

1. Усилване на лазерни импулси 

Средната мощност и енергията на лазерните осцилатори със специфични времеви, 

пространствени или спектрални параметри могат да бъдат повишени, използвайки 

едно или няколко усилвателни стъпала. Основната функция на усилвателя е да 

увеличи яркостта на лазерното лъчение като усилването на лазерни импулси или на 

непрекъснато лъчение може да се постигне използвайки някоя от следните техники: 

задаващ осцилатор и последващ усилвател на мощност, регенеративен усилвател, 

мощен усилвател със задаващ оптичен сигнал, или последователност от усилвателни 

модули в общ резонатор. 

Изборът на специфичен подход за усилване зависи от интензитета, 

спектралните и времеви характеристики на входния оптичен сигнал както и от 

желаната изходна енергия и средна мощност. За ефективно извличане на запасената 

енергия в случая на усилване на лазерни импулси, плътността на енергията на 

входния сигнал трябва да е близка до плътността на насищане на използваната 

усилвателна среда. Следователно при високи енергии, където може да се постигне 

насищане, за предпочитане е използването на конфигурацията от задаващ осцилатор и 

последващ усилвател на мощност. Такава схема се използва най-често за усилването 

на импулси, получени при модулация на доброкачествеността на лазерен осцилатор и 

точно такава схема ще бъде използвана в настоящата дисертация. 
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2. Оптично параметрично преобразуване 

Предметът на нелинейната оптика най-общо казано е изучаването на явления, 

възникващи в последствие на изменението на оптичните свойства на материална 

система от присъствието на светлина. За началото на областта – нелинейна оптика – се 

счита отриването на генерацията на втора хармонична от Франкен през 1961 [22], 

малко след откриването на първия работещ лазер от Майнман през 1960 [1]. 

Нелинейните оптични явления са „нелинейни“ в смисъл, че се появяват когато 

откликът на материалната система от приложеното оптично поле, зависи нелинейно от 

силата на оптичното поле. За появата на такива ефекти обикновено са нужни полета от 

порядъка на 1 kV/cm, което приблизително отговаря на интензитет на лъчението от 2.5 

kW/cm2 като такива интензитети в оптичната област са постижими само от лазерно 

лъчение. 

Когато електромагнитно поле (напомпващо) се разпространява през 

диелектричен материал, атомите в него реагират на полето като започват да 

осцилират. Електроните на всеки атом се движат в посока обратна на полето, докато 

позитивните йони се изместват по посока на полето като по този начин се формират 

диполи, в които електронния облак осцилира около ядрото, като резултат на което 

материала се поляризира. Ако амплитудата на външното поле не е много голяма, то 

електроните могат да следват осцилациите на полето до такава степен, че 

индуцираната поляризация P  може да се представи като линейна зависимост от 

приложеното електрично поле E : 

 
 1

0

LP P E    , (0.1) 

където 0  е диелектричната проницаемост на вакуума, а 
 1  е тензорът на линейната 

диелектрична възприемчивост. Ако обаче амплитудата на приложеното поле е голяма 

то електроните няма точно да следват осцилациите и при достатъчно големи полета, 

които могат да променят свързващия електронен потенциал, системата електрон – йон 

ще проявява нелинеен отклик. За да се опише това поведение поляризацията на 

средата се представя в следния вид [23-26]: 

 
      1 2 32 3

0

L NLP E E E P P          , (0.2) 

където 
 2

 , 
 3

  са тензорите на диелектричните възприемчивости от втори и трети 

порядък като 
     1 2 3

    . Нелинейната поляризация може да съдържа 

компоненти, осцилиращи с честоти различни от честотата на външното поле. Тъй като 

осцилиращите електрони водят до излъчването на светлина с честота на осцилациите, 

то нелинейната поляризация ще доведе до генерирането на електромагнитни вълни с 

нови честоти. 

3. Взаимодействие на лазерно лъчение с тъкани 

През първите десетилетия след създаването на лазера са проведени множество 

изследвания на потенциални ефекти на взаимодействие между различни видове 

лазерни системи и тъкани. Въпреки че броят на възможните комбинации е огромен са 

установени пет категории на взаимодействие: фотохимично взаимодействие, термично 
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взаимодействие, фотоаблация, плазмено индуцирана аблация, фотодесрупция (виж 

Фигура 1). 

 

Фигура 1. Двойно логаритмична схема на методите на взаимодействие на лазерното лъчение. 

Фотохимично взаимодействие 

Фотохимичните взаимодействия се получават при много ниски плътности на 

мощността (~ 1 W/cm2) и дълги времена на експозиция в диапазона от секунди до 

непрекъснато облъчване. При внимателен подбор на лазерните параметри 

разпределението на фотоните в тъканта се определя изцяло от процесите на 

разсейване, като в повечето случай се използват дължини на вълните във видимата 

област поради тяхната ефективност и голяма дълбочина на проникване. 

Термично взаимодействие 

Термичните взаимодействия са голяма група от взаимодействия, при които най-

значимия параметър е локалното увеличаване на температурата. Тези ефекти могат да 

бъдат индуцирани както от лазер в непрекъснат така и в импулсен режим на работа. 

За разлика от фото-химичните взаимодействия, при които обикновено има специфична 

последователност на протичане на реакциите, термичните взаимодействия протичат 

без обособена последователност [27]. Въпреки това в зависимост от продължителността 

на взаимодействие и достигнатата максимална температура, могат да бъдат 

разграничени следните ефекти: коагулация, изпарение, карбонизация и топене. 

Фотоаблация 

Фотоаблацията е наблюдавана за пръв път през 1982 [28] при облъчване на тъкан с 

високо интензитетно лазерно лъчение. Типичните прагови стойности за този тип 

взаимодействие са 107 – 108 W/cm2 и продължителност на импулса в наносекундния 

диапазон като дълбочината на аблация се определя от енергията за импулса. 

Геометрията на отнетата тъкан се определя от пространствените параметри на 

лазерния сноп като основното предимство на фотоаблацията е прецизността на 

аблацията и липсата на термично увреждане на околната тъкан. 
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Най-общо фотоаблацията може да се опише като процес от две стъпки: 

 възбуждане:  AB ABh


    

 дисоциация:  AB A B кЕ

    

Енергиите за дисоциация на типични химични връзки (C=O, C=C, O−H, N−H) са в 

диапазона 3 – 7 eV, от където се вижда, че само фотони в ултравиолетовата (УВ) област 

се способни да дисоциират подобни връзки. Следователно приложението на 

фотоаблацията е ограничено само за УВ лазерите. 

Плазмено индуцирана аблация 

При плътност на мощността на лазерното лъчение, превишаваща 1011 W/cm2 за твърди 

тела и течности и 1014 W/cm2 за въздух, настъпва феномен наречен оптичен пробив. В 

този случай електричното поле е толкова голямо, че ускорява свободните електрони до 

такива енергии, че сблъсъците с други атоми или молекули водят до генерирането на 

вторични носители на заряд. Това води до началото на лавинен процес, при който за 

кратко време се генерират носители на заряд със значителна плътност като процесът е 

съпроводен с генерирането на плазма. 

При избор на подходящи лазерни параметри посредством плазмено индуцирана 

аблация може да се отнема тъкан с добре дефинирани граници без наличие на 

термични или  механични ефекти. Едно от основите тълкувания на процеса е, че този 

тип аблация е причинена от йонизация на плазмата, което се потвърждава от работите 

на Тенг [29], Стърн [30] и Нимц [31]. Един от най-важните параметри при плазмено 

индуцираната аблация е големината на локалното електрично поле, като над 

определена прагова стойност, то предизвиква йонизация на атомите и молекулите.  

Фотодисрупция 

Фотодисрупцията е един от добре установените механизми за минимално инвазивна 

хирургия. Механизмът за пръв път е демонстриран от Краснов [32] като в последствие 

е изследван от Арон-Роса [33] и Фанхаузер [34]. Тъй като в процеса са намесени главно 

механични сили, то за разлика от плазмено индуцираната аблация, която е 

ограничена само в областта на оптичен пробив, шоковата вълна и ефектите на 

кавитация се разпространяват в съседната тъкан. При импулси с продължителност в 

наносекундния обхват разпространението на механичните ефекти става на разстояние 

от порядъка на милиметри дори при прага за оптичен пробив. Всъщност чиста 

плазмено индуцирана аблация не се наблюдава за наносекундни импулси, тъй като 

праговата плътност на енергията за пробив е по висока от тази при пикосекундните 

импулси и градиента на налягането се увеличава с нарастване на енергията на 

плазмата. 

4. Експериментални резултати 

Изграждане на напомпващ източник за параметрично преобразуване 

В процеса на изследванията свързани с темата на дисертацията бяха разработени 

няколко лазерни системи, генериращи импулси с висока средна мощност и енергия, 

базирани на Nd дотирани активни среди. Основното приложение на тези системи е за 

напомпващи източници на параметрични преобразуватели.  
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Генерирането на импулси с висока енергия и висока средна мощност от един 

лазерен осцилатор обаче не е лесна задача. В режимите с високи честоти на повторение 

неизбежно се стига до високи термични натоварвания и появата на ефекти като 

образуване на термича леща, възникване на термично идуцирано двулъчепречупване 

и намаляване на инверсната населеност в следствие на увеличаване на температурата 

на активната среда. Също така при високи напомпващи плътности на мощността 

възниква усилване на спонтанната емисия както може и да се достигне до прага на 

разрушение на инверсната среда.  За преодоляването на изброените по-горе проблеми 

при разработването на напомпващ източник за целите на дисертацията беше 

използвана архитектура от задаващ маломощен осцилатор и последващ усилвател на 

мощност. В този случай характеристиките на лазерното лъчение като продължителност 

на импулса, спектрална ширина и качество на лъчението се определят от задаващия 

осцилатор, а изходната енергия и средна мощност се определят от използваният 

усилвател. 

Първата стъпка при разработването на напомпващата система на 1.064 µm е 

конструирането на задаващ осцилатор, генериращ импулси с продължителност между 

0.5 и 2 ns и дифракционно ограничено качество на лъчението. За целта бяха 

разработени три осцилатора работещи както в пасивна така и активна Q-модулация. С 

вече разработените осцилатори бяха реализирани различни усилвателни схеми, 

базирани на напречно диодно напомпвани усилвателни модули с активна среда 

Nd:YAG. 

Задаващ осцилатор, работещ в режим на пасивна Q-модулация. 

Основен фактор определящ продължителността на импулса при лазери работещи в 

режим на Q-модулация е времето на живот на фотона, което се определя както от 

загубите в резонатора така и от дължината му.  Следователно поради компактните си 

размери (дължини от порядъка на единици милиметри) микрочиповите лазери с 

пасивна модулация на доброкачествеността (Q-модулация) са един подходящ 

кандидат, за генерирането на импулси с продължителност под 1 ns с високо качество 

на лъчението при високи честоти на повторение.  

 

Фигура 2. Схема на микрочипов лазер, работещ в режим на пасивна Q-модулация. 

Първият задаващ осцилатор използван за целите на дисертацията е пасивно Q-

модулиран микрочипов лазер с активната среда Nd:YAG и пасивен модулатор Cr4+:YAG 

кристал. Активният елемент и пасивният модулатор са дифузно слепени, а огледалата 

на лазерния резонатор са нанесени директно върху челните повърхности на 

получената структура (виж Фигура 2). Надлъжното напомпването на микрочиповия 

лазер се извършва от диоден лазер (Jenoptik Laser GmbH, JOLD70-QPXF-1L) с 
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дължина на вълната 808 nm куплиран в оптично влакно. Диодният лазер е опериран в 

квази-стационарен режим на работа като продължителността на захранващите токови 

импулси е 80 µs при честота на повторение 0.5 kHz. Експериментално е установено че 

при по-висока продължителност на напомпващия импулс се появяват висши напречни 

модове, който влошават качеството на генерираното лъчение (виж Фигура 3).  

Напомпващото лъчение се отвежда чрез оптично влакно със сърцевина с диаметър 400 

µm и се фокусира върху активния елемент посредством обектив от две асферични лещи 

с увеличение 1:1.  

  

Фигура 3. Напречно разпределения на интензитета при напомпване с продължителност: а) 

80 µs; б) 170 µs. 

Едночестотният режим на работа на микрочиповия осцилатор се осигурява от 

комбинацията между къса дължина на резонатора (7 mm) и сравнително високи 

загуби, при което се създават условия за генерация на само един надлъжен мод. При 

напомпваща енергия от 3,8 mJ изходната енергия на микрочиповият осцилатор е 240 

µJ като 90% от нея са линейно полярзирани, а продължителността на импулса е 820 ps. 

Недостатъците на този тип осцилатори са два - ниската изходна енергия, 

дължаща се на високите загуби в резонатора, в следствие на остатъчно поглъщане в 

пасивния абсорбер (Cr:YAG) и големи флуктуации във времето за поява на импулса (от 

порядъка на няколко микросекунди), дължащи се редица фактори включващи: 

нестабилност в напомпващия интензитет, промяна на пространствените и спектрални 

параметри на напомпването, наличието на шум от спонтанната емисия и други. За 

увеличаването на изходната енергия беше разработен пред-усилвател, базиран на 

активната среда Nd:YVO4 който ще бъде по-подробно описан в главата с 

експериментални данни касаещи усилването, а за преодоляването на втория проблем е 

разработен осцилатор работещ в режим на активна Q-модулация, който ще бъде описан 

в следващата глава. 

Задаващ осцилатор, работещ в режим на активна Q-модулация. 

При лазерите, работещи в режим на актива Q-модулация, моментът на понижаване на 

загубите в резонатора, а следователно и моментът на поява на лазерния импулс се 

управлява обикновено от външен електричен сигнал. С използването на подходяща 

електроника флуктуациите на електричния сигнал могат да се сведат до десетки 

пикосекунди, което води до намаляване на порядъци на флуктуациите във времето за 

поява на импулса в сравнение със случая на лазери работещи в режим на пасивна Q-

модулация. Също така типично използваните електо и акусто-оптични модулатори 

позволяват намаляването на вътрешно резонаторните загубите и позволяват 

генерирането на високи енергии и високи средни мощности. 
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За целите на дисертацията беше разработен осцилатор, работещ в режим на 

активна Q-модулация като схема на използвания резонатор е показана на Фигура 4. 

Активният елемент Nd:YAG е дотиран с 1% Nd като дължината му е 7 mm, а 

апертурата му е 3×4 mm2. В тази дължина ефективно се поглъщат 90% от 

напомпването, като за охлаждането на кристала се използва Пелтие елемент. 

Напомпването се извършва надлъжно през задното огледало на резонатора от 

куплиран във оптично влакно лазерен диод, опериран в импулсен режим.  

Продължителността на напомпващите импулси е 200 µs като дължината на вълната е 

центрирана на 808 nm. Напомпващото лъчение се отвежда чрез оптично влакно със 

сърцевина с диаметър 600 µm и се фокусира върху активния елемент посредством 

обектив от две асферични лещи с увеличение 1:1. 

 

Фигура 4. Схема на лазерния резонатор: АЕ – активен елемент Nd:YAG; Pol – поляризаор; 

λ/4 – четвърт вълнова пластина; PC – електро-оптичен затвор; PD – фотодиод; RM1 – 

плоско дихроично огледало; RM2 – задно огледало (изпъкнало – R = 150 mm). 

Както се вижда от Фигура 4 резонаторът е от сгънат тип като изходът е през 

поляризатора. Задното огледало (RM1), през което се напомпва активната среда е 

плоско, a радиусът на кривина на изпъкналото огледало (RM2) от 150 mm е избран 

така, че да компенсира, създадената в активната среда, термична леща при 

максималното напомпване. За контрол на поляризацията в едното рамо на резонатора 

се използва четвърт вълнова пластина, а в другото - електро-оптичен затвор от два 

кристала RTP (Rubidium Titanyle Phosphate) с дължина 5 mm и апертура 2.5×2.5 mm2. 

В тази конфигурация оптимална изходна енергия се постига, когато четвърт вълновата 

пластина е настроена по такъв начин, че поляризатора да пропуска приблизително 

70% от вътрешно-резонаторния интензитет. По този начин се намалява интензитета в 

рамото с електро-оптичния затвор, което позволява генерирането на импулси с висока 

енергия и средна мощност без да се достига до прага на разрушение на RTP 

кристалите. 
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Фигура 5. Изходна енергия като функция на напомпващата енергия. 

При напомпване от 10.9 mJ изходната енергия достига 1,6 mJ при честоти на 

повторение до 1 kHz (Фигура 5) като прагът на генерация е 4.2 mJ a диференциалната 

ефективност е 24%. Изходното лъчение е почти дифракционно ограничено с М2 фактор 

1.05 в хоризонтално и 1.02 във вертикално направление (Фигура 6а), което показва 

доброто припокриване на големината на напомпващото петно с размера на основния 

мод в резонатора. Това също така се потвърждава и от липсата на астигматизъм 

(Фигура 6а) и гаусовият напречен профил (Фигура 6б). 

За намаляване на флуктуациите в енергията на изходните импулси бе 

реализиран едночестотен режим на работа като е използвана схема със собствени 

задаващи импулси подобна на тази в работата на Болинг [35]. Както беше споменато за 

генерирането на високи енергии е необходимо загубите в резонатора да са ниски, което 

води до генерирането на множество надлъжни модове, попадащи под линията на 

усилване на активната среда. За преодоляване на този проблем преди появата на “Q-

импулса”, загубите в резонатора се намаляват така, че да се създадат условия за поява 

на свободна генерация малко над прага на генерация. Това ефективно води до 

генерирането на един надлъжен мод, който в последствие се използва за задаващ 

сигнал и бива усилен от “Q-импулса”. За подтискане на релаксационните осцилации, 

свързани с появата на свободна генерация, водещи до генериране на повече от един 

надлъжен мод е имплементирана отрицателна обратна връзка, която се състои от бърз 

фотодиод, върху който са отразени 4% от изходното лъчение на осцилатора, 

посредством стъклена пластина. Сигналът от фотодиода се подава на електрониката, 

управляваща електро-оптичния модулатор като резултатът е увеличаване на загубите 

в резонатора при увеличаване на интензитета на лъчението, което ефективно води до 

потискане на осцилациите на свободната генерация.  
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Фигура 6. Измервания на качеството на лъчението: а) фактор М2; б) напречно 

разпределение на изходното лъчение. 

При максимална напомпваща енергия от 10.9 mJ продължителността на импулса е 1.7 

ns (ширина на полу-височина). Когато обратната връзка е изключена осцилациите не 

се потискат и няколко надлъжни мода биват генерирани едновременно, което води до 

силна модулация във времевата структура (Error! Reference source not found.а). От 

руга страна кога се имплементира обратната връзка осцилациите се потискат и се 

постига едночестотен режим на генерация (Error! Reference source not found.б). За да се 

отвърди генерирането на една надлъжна честота беше използван Фабри-Перо 

интерферометър (Alphalas AFPI-22) със свободен спектрален диапазон от 50 GHz. 

Спектралната разделителна способност на измерването е 2 GHz, което е достатъчно, за 

да бъде детектирано отместването от 2.5 GHz между надлъжните модове при 

многомодов режим на генерация. Когато обратната връзка е активна имаме стабилен 

едночестотен режим, но поради липса на прецизен контрол на температурата и 

дължината на резонатора се наблюдава прескачане между надлъжните модове без това 

да се отразява на стабилността на изходната енергия (3% RMS за час). Също така 

флуктуация на поява на импулсите измерена спрямо началото на задаващия 

електричен сигнал е 470 ps. 
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Фигура 7. Интерферограма и времева структура на импулсите: а) без обратна връзка; б) с 

обратна връзка 
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Фигура 8. Статистика за появата на изходния импулс спрямо началото на задаващия 

електричен сигнал. 

Усилвателна система с микрочипов задаващ осцилатор 

Както беше споменато по-рано за постигането на висока енергия и висока средна 

мощност беше избрана архитектура от задаващ маломощен осцилатор и последващ 

усилвател на мощност. В настоящата глава ще бъдат описани експерименталните 

резултати от усилването на микро-чиповия осцилатора като най-общо изходното 

лъчение от осцилатора се прекарва еднопроходно през надлъжно напомпван 

предусилвател, базиран на активната среда Nd:YVO4 а последващото усилване е 

реализирано посредством две усилвателни стъпала, използващи напречно напомпвани 

усилвателни модули, базирани на Nd:YAG. 

 

Фигура 9. Схема на усилвателната система състояща се от задаващ микрочипов осцилатор, 

еднопроходен предусилвател и два двупроходни усилвателя с напречно диодно 

напомпване. 
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Принципна схема на усилвателната система е показана на Фигура 9. Активната 

среда на двата усилвателни модула е 0,6% дотиран, цилиндричен кристал Nd:YAG с 

диаметър 3 mm и дължина 90 mm, от които 50 mm биват напомпвани. Напомпването 

се извършва от лазерни диоди, излъчващи на 808 nm, конфигурирани в три линейни 

стека (виж Фигура 10) от по пет диода с номинална изходна мощност от 40 W. 

Оптимални напречни размери на лазерния сноп от 0.7 mm, 1.3 mm и 2 mm съответно в 

предусилвателя, първия и втория усилвателен модул са формирани посредством два 

лещови обектива. Двупроходното преминаване в последните две усилвателни стъпала 

е реализирано посредством поляризатор и четвърт-вълнова пластина. В тази 

конфигурация хоризонтално поляризираната светлина преминава през поляризатора, 

усилвателния модул и четвърт-вълновата пластина, а след отражение от глухото 

огледало лъчението прави второ преминаване през вълновата пластина, като 

ефективно завърта поляризацията си на 90º и след повторно преминаване и през 

усилвателя бива отразена от поляризатора (виж Фигура 9). 

 

Фигура 10. Конфигурация на напречното диодно напомпване на усилвателните модули. 

Както беше споменато по-рано микрочиповите осцилатори имат множество 

предимства, но също така и един основен недостатък, а именно ниската изходна 

мощност и енергия. При енергия на напомпващите импулси от 3.8 mJ изходната 

енергия на използвания микрочипов лазер достига 240 µJ. За ефективно усилване 

обаче плътността на енергията на входния импулс трябва да бъде близка до 

плътността на насищане на активната среда като за Nd:YAG този параметър е 0.67 

J/cm2. От тук следва, че за ефективно извличане на запасената енергия в първото 

усилвателно стъпало енергията на входния импулс трябва да е от порядъка на 

единици mJ. За достигането на тези стойности преди първият усилвател на мощност бе 

използван предусилвател базиран на активната среда Nd:YVO4. Този материал е 

подходящ за усилване на слаби сигнали тъй като плътността му на насищане е 5 пъти 

по-малка от тази на Nd:YAG (0.12 J/cm2), което позволява да се постигне голямо 

усилване на един проход. 
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Фигура 11. Ефективност на усилването в 

предусилвателя с активна среда Nd:YVO4. 

Фигура 12. Напречно разпределение на лъчението 

след преминаване през предусилвателя. 

Кристалът Nd:YVO4 с дължина 9 mm е надлъжно напомпван от лазерен диод 

излъчващ на 808 nm, куплиран във влакно с диаметър на сърцевината 600 µm като 

продължителността на напомпващите импулси от 120 µs е съобразена с времето на 

живот на горното лазерно състояние (≈100 µs). При напомпваща енергия от 6.2 mJ 

изходната енергия от предусилвателя достига 0.84 mJ с ефективност на извличане на 

запасената енергия от 10% при честота на повторение от 0.5 kHz (виж Фигура 11). На 

Фигура 12 се вижда, че гаусовият профил на входното лъчение е запазен като М2 

фактора на изходящото лъчение е практически непроменен (Mx
2 × My

2=1.38 × 1.31), 

което показва, че има добро припокриване между входното и напомпващото лъчение. 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

2

3

4

5

 Втори проход

 Първи проход

И
зх

о
д

н
а
 е

н
е
р
ги

я
 [
m

J
]

Входна енергия [mJ]
 

0 1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

10

12

14

И
зх

о
д

н
а
 е

н
е
р

ги
я
 [
m

J
]

Входна енергия [mJ]

 Втори проход

 Първи проход

 

Фигура 13. Изходна енергия при един и два прохода през: а) първия усилвателен модул; б) втория 

усилвателен модул 

 

Последващо усилване е извършено в двата напречно напомпвани усилвателни модула. 

Тъй като активната среда в модулите е Nd:YAG продължителността на напомпващите 

импулси бе увеличена до 200 µs с максимална енергия в импулс от 120 mJ. Изходната 

енергия от първото усилвателно стъпало достига 5 mJ и след два прохода във второто 

стъпало тя бива увеличена до 13 mJ като насищане на усилването започва при втория 

проход през второто стъпало (виж Фигура 13). 

Продължителността на импулсите е измерена с помощта на фотодиод с 

полупроводникова структура от индий, галий и арсен (InGaAs) и осцилоскоп с честотна 

лента от 1.5 GHz като отклика на измервателната система е 350 ps. Измерената 

продължителност на импулса е 890 ps (Фигура 14) и след деконволюция с отклика на 

системата за реалната стойност получаваме 820 ps. Това измерване е извършено както 
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на изхода на осцилатора така и на изхода на усилвателя като не се регистрира 

изменение в измерената стойност. 
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Фигура 14. Продължителност на импулса измерена на изхода на усилвателната система. 

За измерване на качеството на лъчението (фактора M2) то беше фокусирано с леща с 

фокусно разстояние 150 mm като диаметърът на лазерния „сноп“ (на ниво 1/e2) преди и 

след фокуса беше измерен с помощта на CDD камера. Получените резултати бяха 

„фитнати“ с уравнението за разпространение на гаусов сноп от където беше определена 

и стойността на фактора M2: Mx
2 × My

2=1.38 × 1.31 след осцилатора, Mx
2 × My

2=1.39 × 

1.33 след първото усилвателно стъпало и Mx
2 × My

2=1.4 × 1.35 след второто усилвателно 

стъпало. На Фигура 15 са показани съответните напречните разпределения на 

лъчението като се вижда, че гаусовият профил се запазва и след усилването. 

 

Фигура 15. Напречно разпределение на лъчението на изхода на: а) осцилатора; б) първото 

усилвателно стъпало; в) второто усилвателно стъпало. 

Тъй като използваните усилвателни модули са базирани на активната среда Nd:YAG, 

при високи напомпващи мощности температурните градиенти в активната среда 

индуцират механичен стрес, причиняващ появата на двулъчепречупващи свойства. 

Това в комбинация с поляризационния изход на усилвателната схема води до внасяне 

на загуби ограничаващи усилването. С цел намаляване на загубите от деполяризация 

беше изследвано двупроходното усилване реализирано посредством три конфигурации, 

показани на Фигура 16. 
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Фигура 16. Схеми на двупроходно усилване, реализирани посредством: а) чертърт-вълнова 

пластина; б) кварцов ротатор; в) фарадеев ротатор. 

Както беше споменато по-рано за реализирането на два прохода през усилвателя е 

необходим оптичен елемент който ефективно да завърти поляризацията на входното 

лъчение на 90º като в последствие лъчението от втория проход през усилвателя бива 

отделено от входното посредством поляризатор. В първата схема на Фигура 16 за 

завъртане на поляризацията се използва четвърт вълнова пластина, като недостатъкът 

в този случай е, че завъртане на 90º имаме само за поляризация която сключва 45º с 

оптичната ос на пластината. Термично-идуцираното двулъчепречупване в 

усилвателната среда обаче е различно за различните области от апертурата на 

кристала и следователно в тази схема не може да се постигне добра компенсация на 

деполяризационните загуби. Кварцовият ротатор от друга страна не се влияе от 

ориентацията на входната поляризация, но за реализирането на двупроходно усилване 

с такъв елемент е необходимо използването на кръгова геометрия (виж. Фигура 16б), 

което отново не позволява добрата компенсация на деполяризационните загуби. В 

третата схема за въртене на поляризацията се използва фарадеев ротатор, който също 

не се влияе ориентацията на входната поляризация, а за осигуряване на преминаване 

на лъчение през една същата област в усилвателната среда при двата прохода са 

използвани две лещи в 4-f конфигурация. 
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Фигура 17. Зависимост на изходната енергия от входната енергия след двупроходно 

усилване, реализирано посредством схеми използващи: кварцов ротатор (черни квадрати); 

чертърт-вълнова пластина(червени триъгълници); фарадеев ротатор (сини точки). 

Резултатите от двупроходно усилването с трите схеми е показано на Фигура 17., от 

където се вижда, че най-висока изходна енергия и следователно най-малки загуби от 

деполяризация имаме при схемата използваща Фарадеев ротатор. Това се дължи както 

на факта че Фарадеевия ротатор, завърта поляризацията на 90º независимо от 

ориентацията на поляризацията на входния сигнал, така и на 4-f конфигурацията от 

лещи осигуряваща преминаване на лъчение през една същата област в усилвателната 

среда при двата прохода. 

Усилвателна система с активно Q-модулиран задаващ осцилатор 

Принципна схема на усилвателната система е показана на Фигура 18., като се вижда, 

че използваната архитектура е отново от тип задаващ осцилатор с последващ 

усилвател на мощност. За задаващ източник е използван осцилаторът, работещ в 

режим на активна Q-модулация. За увеличаване на изходната енергия са използвани 

два напречно-напомпвани усилвателни модула, базирани на активната среда Nd:YAG 

с 0.6% дотиране на Nd. Първият модул използва кристал с диаметър 3 mm и дължина 

на напомпваната част от 55 mm, а във втория модул – кристал с диаметър 5 mm и 

дължина на напомпваната част 65 mm. Напомпването на усилвателите се извършва от 

лазерни диоди, излъчващи на дължина на вълната 808 nm, оперирани в импулсен 

режим с продължителност на от 200 µs при честота на повторение 0.5 kHz. Първият 

модул се напомпва от лазерни диоди, конфигурирани в три линейни стека от по пет 

диода с обща енергия от 260 mJ, а вторият модул – от пет линейни стека от по шест 

диода с обща енергия 520 mJ. При такива напомпващи мощности и енергии, както 

беше споменато по-рано, температурните градиенти в активната среда индуцират 

механичен стрес, причиняващ появата на двулъчепречупващи свойства в изотропни 

среди като Nd:YAG-a, които водят до появата на значителни загуби, дължащи се на 

пояризационно зависимият изход на усилвателите. За намаляване на 

деполяризационните загуби в усилвателите в  двупроходното усилване е разлизирано 

посредством Фарадеев ротатор 4-f конфигурацията от лещи.. 
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Фигура 18. Схема на усилвателната система от тип задаващ осцилатор и последващ 

усилвател на мощността. Усилването е реализирано посредством два прохода през две 

усилвателни стъпала. 

В тази конфигурация след два прохода в първото усилвателно стъпало изходната 

енергия достига 11.6 mJ, а след два прохода във второто усилвателно стъпало  достига 

до 52 mJ (виж Фигура 19). Качеството на лъчението (фактора M2) от усилвателя беше 

измерено с помощта на CDD камера като на изхода на системата то е Mx
2 × My

2=1.9 × 

1.5, а измерената продължителност на импулсите е 1.7 ns, каквато е и 

продължителността на импулсите генерирана от задаващия осцилатор. 
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Фигура 19. Зависимост на изходната енергия от входната енергия след двупроходно 

усилване във: а) първото усилвателно стъпало; б) второто усилвателно стъпало. 

Изграждане на параметрични преобразуватели на честота 

Оптичен параметричен осцилатор базиран на ППСЛТ 

Както беше споменато в общата част за увеличаване ефективността на ОПГ 

нелинейният кристал може да се постави в оптичен резонатор като в зависимост от 

конфигурацията на резонатора може да има обратна връзка както за едната така и за 

двете ново-генерирани вълни. 
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Фигура 20. Принципна схема на ОПО с резонанс за сигналната вълна. 

На Фигура 20 е показана схемата на ОПО като използвания резонатор е плоско 

паралелен с дължина 27 mm. За задно огледало е използвано сребърно огледало, което 

има коефициент на отражение ≈97% за напомпващата, сигналната и допълнителната 

вълни. Напомпването на ОПО става през изходното огледало, което отразява 99.9% от 

сигналната вълна и пропуска повече от 98% от допълнителната вълна както и над 99% 

от напомпването. За нелинейна среда е използван периодично поляризиран кристал от 

стехиометричен литиев танталат (ППСЛТ) с дължина 20 mm и апертура 10 × 3.2 mm2. 

Кристалът е произведен от Deltronic Crystal Industries (DCI) Inc., NJ и има три зони с 

различни периоди на инверсия (30.2, 30.3 и 30.4 µm) като за намаляване на загубите са 

нанесени анти-отражателни покрития за трите вълни. За напомпващ източник се 

използва разработената усилвателната система, генерираща импулси с енергия до 13 

mJ, базирана на микрочиповия лазер, работещ в режим на пасивна Q-модулация. 

Напомпващото лъчение е със слаба елиптичност и е фокусирано в нелинейния кристал 

посредством двулещов обектив, като диаметъра на снопа е 2.4/2.3 mm, измерен на ниво 

1/е2. За разделяне на допълнителната вълна от напомпването е използвано дихроично 

огледало, отразяващо 99% от напомпването и пропускащо 97% от допълнителната 

вълна. 
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Фигура 21. Зависимост на изходната енергия от напомпващата, измерена при температура 

на кристала от 265 ºС (сини квадрати). Ефективност на преобразуването в допълнителна 

вълна (черни триъгълници) 
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Измереният праг на генерация на ОПО е 1.4 mJ съответстващ на интензитет от 

38 MW/cm2. Този прагов интензитет е във съответствие с теоретично пресметнатия (44 

MW/cm2), използвайки теорията на Броснан и Байер за едно-резонансен ОПО с 

двупроходно напомпване [36]. Максималната изходна енергия е 2.2 за дължина на 

вълната от 3µm, постигната при напомпване от 11.5 mJ. Това съответства на 

ефективност на преобразуването в допълнителна вълна от 18.3% и обща квантова 

ефективност от 52%. Максималният напомпващ интензитет е 550 MW/cm2, която 

стойност е четири пъти по-ниска от прага на разрушение на ППСЛТ. 

Както беше споменато по-рано в общата част при ОПО изискването за 

изпълняване на закона за запазване на енергията 3 2 1     води до генериране на 

вълни с честоти по-малки от тази на напомпването. От условието за фазов синхронизъм 

обаче точно се определя кои дължини на вълните ще бъдат генерирани като в нашия 

случай той се контролира от температурата на кристала, която определя показателя на 

пречупване. По този начин чрез промяна на температурата на кристала от 40ºС до 265 

ºС и използвайки трите периода на инверсия на средата беше постигната непрекъсната 

пренастройка на дължината на вълната от  3 до 3.5 µm. Експерименталните резултати 

са в доста добро съответствие с теоретично пресметнатите стойности (виж Фигура 22), 

използвайки коефициентите на Селмайер измерени от Долев за СЛТ [37]. 
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Фигура 22. Температурна пренастройка на дължината на вълната: експериментални 

данни (точки), теоретична зависимост (криви). 

Измерването на спектъра е извършено по два начина. Първият е чрез измерване на 

спектъра на сигналната вълна, преминаваща през разделящото дихроично огледало и 

последващо пресмятане на спектъра на допълнителната вълна, използвайки 

отношението на Менли - Роу [38]. Вторият метод е чрез директно измерване на 

спектъра на допълнителната вълна, посредством монохроматор и детектор от оловен 

селенид като резултатите са представени на Фигура 23 като ширината на спектъра на 

допълнителната вълна е 60 nm.  
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Фигура 23. (а) Спектър на сигналната вълна; (b) Спектър на допълнителната вълна. 

За измерване на продължителността на импулсите на допълнителната вълна беше 

извършено честотно удвояване на изходното лъчение в нелинеен кристал КТР с 

дължина 5 mm като продължителността на втората хармонична е 400 ps. Измерването 

е извършено с фотодиод, базиран на полупроводниковата структура индий, галий и 

арсен и осцилоскоп с честотна лента от 1.5 GHz като отклика на измервателната 

система е 350 ps, измерен при съотношение на сигнал-шум по голямо от 100. След 

деконволюция на продължителността на втората хармонична с отклика на 

измерителната система за продължителността на импулса на допълнителната вълна 

получаваме 270 ps като точността на измерването е ± 25 ps. Времевите разпределения 

на напомпването и втората хармонична на допълнителната вълна са показани на 

Фигура 24. 

За измерване на качеството на лъчението (фактора M2) то беше фокусирано с 

леща с фокусно разстояние 100 mm като диаметърът на лазерния „сноп“ (на ниво 1/e2) 

преди и след фокуса беше измерен с помощта на метода на ножа [39]. Получените 

резултати бяха „фитнати“ с уравнението за разпространение на гаусов сноп от където 

беше определена и стойността на фактора M2
x × M2

y = 42 × 46. Лошото качество на 

лъчението се дължи на редица от фактори, които включват резонатор с голямо 

Френелово число (~100), напомпване много над праговия интензитет и малък брой 

двойни проходи, извършени за времето на напомпване 
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Фигура 24. Продължителност на импулсите на напомпването и втората хармонична на 

допълнителната вълна  
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Оптичен параметричен осцилатор, базиран на ППКТФ 

В схема подобна на описаната в предходната точка беше тествана и нелинейната среда 

ППКТФ. Използваният образец е същият като описания в [17, 40] с дължината 9 mm и 

апертура 3×5 mm2. Периодът на решетката на кристала е 37.8 µm, като повече за 

процеса на поляризиране може да бъде намерено в [41], а апертурата на 

поляризираната част е 3×2 mm2 с дължина 8 mm. Кристалът е покрит с анти-

отражателно покритие за напомпването и сигналната вълна, като отражението за 

допълнителната вълна е ~4%. Резонатора е с плоско паралелна конфигурация с 

дължина 16 mm с двойно преминаване на напомпването и резонанс за сигналната 

вълна (виж Фигура 25). Напомпването се извършва през изходното огледало като 

изходното лъчение се отделя, с помощта на дихроично огледало, отразяващо 99.5 % от 

напомпването и пропускащо 94 % от допълнителната вълна. За напомпващ източник 

се използва разработената усилвателната система, генерираща импулси с енергия до 

13 mJ, базирана на микрочиповия лазер, работещ в режим на пасивна Q-модулация, 

като продължителността на напомпващите импулси е 714 ps, а диаметъра на снопа - 2 mm. 

 

Фигура 25. Оптична схема на експерименталната постановка. 

Прагът на генерация на ОПО се постига при енергия от 0.58 mJ, което отговаря на 

пикова мощност от 50 MW/cm2. Трябва да се отбележи, че при премахване на изходното 

огледало е постигнат режим на ОПГ с три пъти по-голям праг, но този режим се 

потиска при наличието на резонатор. Максималната достигната изходна енергия е 1 

mJ (виж Фигура 26а), при напомпване от 8 mJ, което съответства на квантова 

ефективност от 38 % (виж Фигура 26б). 

За измерване на продължителността на импулсите беше използвана схемата 

описана в предходната точка. След деконволюция на измерените криви (Фигура 27) с 

времето на отлик на измерителната система (350 ps), за продължителността на 

импулса на сигналната вълна получаваме 550 ps, а - за допълнителната вълна 270 ps. 
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Фигура 26. а) Зависимост на изходната енергия от напомпването; б) зависимост на 

квантовата ефективност, изчислена от изходната енергия, от напомпването. 
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Посредством монохроматор и детектор от оловен селенид е измерен спектъра на 

допълнителната вълна, като голямата ширина от 110 nm (виж Фигура 27б) се отдава 

на режима на високо параметрично усилване. 
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Фигура 27. а) Времеви профили на импулсите на напомпването, сигналната вълна и 

честотно удвоената допълнителна вълна; б) спектър на допълнителната вълна при 

напомпване от 4mJ. 

Посредством силициева CCD камера и пироелектрична камера бяха измерени 

пространствените разпределения на напомпването и допълнителната вълна. От 

Фигура 28 се вижда, че дори при едномодово напомпване имаме многомодово изходно 

лъчение. Причините за това са комплексни като главно влияние оказват голямото 

Френелово число на резонатора (~100) и малкия брой двойни проходи на сигналната 

вълна за времето на напомпване. Стойностите за М2 фактора са 75 (Х) и 78 (Y). 

Pump  

 

OPO (idler) 

 

Фигура 28. Пространствени профили на напомпването (ляво) и допълнителната вълна (дясно). 

Ограниченията към увеличаването на изходната енергия са доста тривиални и се 

дължат на изгаряне на задното сребърно огледало. На практика се оказва доста трудно 

да се намери производител на задно огледало за такъв тип ОПО, тъй като то трябва да 

отразява три вълни (напомпване, сигнална и допълнителна вълна) и за момента няма 

покрития с висок праг на разрушение едновременно за спектралната област 1-2 и 2-5 

µm. 

Един от възможните начини за намаляването на възможността за оптична 

повреда е чрез намаляване на отражението на изходното огледало за сигналната 

вълна. Трябва да се отбележи, че в конкретната конфигурация енергията на 

затворената в резонатора сигнална вълна (1.6 mJ) се дисипира посредством паразитни 

поглъщания и разсейвания. От Фигура 26б също така се вижда, че максимумът на 

изходната енергия се получава при напомпвания 14 пъти на праговите, при които 
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ефективността вече започва да намалява. Следователно по високи изходни енергия 

могат да се получат, като се повиши прагът на генерация, посредством частично 

пропускане на сигналната вълна от изходното огледало. 

Оптичен параметричен усилвател, базиран на ППСЛТ 

Въпреки простото си устройство ОПО имат няколко недостатъка, които се проявяват 

главно при режимите на работа с висока изходна енергия и мощност. За постигането на 

такива режими в общия случай размерът на напомпващия сноп трябва да е достатъчно 

голям, за да не се превиши прагът на разрушение на средата. От друга страна обаче 

дължината на резонатора трябва да е минимална, за да се скъси време за натрупване 

на енергия в сигналната вълна. От тук следва, че така конструираният резонатор ще 

има голямо Френелово число (
2

fN a L  , където a  е радиусът на напомпващия сноп, 

а L  е дължината на резонатора), което позволява генерацията на висши модове. 

Друг процес влошаващ качеството на лъчението е обратното преобразуване [42]. 

При достигането на високи интензитети в резонатора става възможно генерирането на 

сумарна честота между сигналната и допълнителна вълна като резултатът е обратно 

преобразуване в напомпваща вълна. Този проблем е ясно изразен при ОПО, 

напомпвани с къси импулси, което е потвърдено и от експериментите описани в 

предходните две точки. 

За решаването на тези недостатъци са предложени редица подходи един от които 

е използването на нестабилни резонатори [43, 44]. Тази техника работи добре при 

еднопроходно напомпване, но ограничава използването на двупроходно напомпване и 

от там и ефективността на преобразуване. Друг подход е използването на кръгов 

резонатор със завъртане на изображението [45, 46]. Той обаче е приложим главно за 

двулъчепречупващи кристали, позволяващи втори тип фазов синхронизъм като също 

така дължината на резонатора не може да бъде значително намалена, за да позволи 

напомпване с къси импулси. 

Още един проблем от технологично естество беше забелязан при ОПО 

генериращи висока енергия и средна мощност при дългосрочната работа с описаните в 

предходните две точки системи. Остатъчното поглъщане в сребърният слой на задното 

огледало в ОПО след време неизбежно довежда до оптично повреждане на огледалото. 

В последствие бяха тествани и огледала с диелектрични покрития, но се оказа, че 

съществуващата технология не може да осигури високи прагове на разрушение. Това се 

дължи на факта, че оксидните слоеве, които имат висок праг на разрушение в близката 

ИЧ област поглъщат лъчението в средната ИЧ област от друга страна флуоридните 

слоеве са надеждни в средната ИЧ област, но поглъщат лъчението в близката ИЧ 

област. 

Предвид недостатъците изброени по-горе за подобряване надеждността на 

системата беше избрано да се използва дву-стъпално честотно преобразуване 

посредством задаващ ОПО и последващ ОПУ. При тази схема изходната енергия и 

ефективността на преобразуване на цялата система се определят от параметричния 

усилвател, което значително намалява изискванията относно изходната енергия и 

мощност на параметричния осцилатор. 
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Фигура 29. Оптична схема на двустъпално честотно преобразуване. DM – дихроично 

огледало; SM – задно огледало; Пол. – поляризатор; λ/2 – полу-вълнова пластина 

Оптична схема на експерименталната постановка е показана на Фигура 29. За 

напомпващ източник се използва лазерната система, разработена в началото на 

дисертацията. Посредством полу-вълнова пластина и поляризатор напомпването се 

разделя на два снопа, единият от които се използва за напомпване на ОПО, а другия се 

използва за напомпване на ОПУ като два лещови обектива формират необходимия 

размер на напомпването в двете стъпала. Допълнителната вълна генерирана от 

параметричния осцилатор се отвежда до параметричния усилвател чрез две лещи от 

калциев флуорид с фокусни разстояния 100 и 200 mm. Смесването на допълнителната 

вълна с напомпването в ОПУ се извършва с помощта на дихроично огледало с високо 

пропускане за входното лъчение и високо отражение за напомпването. За 

компенсиране на закъснението на генерацията на ОПО, дължаща се на натрупване на 

интензитет на сигналната вълна, и оптимизиране на относителното време на 

пристигане на импулсите в ОПУ беше използвана оптична закъснителна линия, 

съставена от две огледала. 

Прагът на генерация на ОПО е 0.6 mJ, като максималната работна изходна 

енергия е ограничена на 0.48 mJ, получена при напомпване от 3.5 mJ. Това съответства 

на ефективност на преобразуване в допълнителна вълна 13.7 % и квантова 

ефективност 36 % (виж Фигура 30а). 
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Фигура 30. а) Зависимост на изходната енергия от напомпващата, измерена при 

температура на кристала от 240 ºС (сини квадрати). Ефективност на преобразуването в 

допълнителна вълна (черни квадрати). б) Измерване на радиуса на снопа преди и след 

фокуса на леща с фокусно разстояние 25 mm. 
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От Фигура 30б се вижда, че имаме почти двукратно подобрение на качеството на 

лъчението в сравнение със системата описана по-рано, отново базирана на ППСЛТ. 

Това се дължи на няколко причини - намаленото Френелово число на резонатора и по-

ниския интензитет на напомпване, които ограничава обратното преобразуване. 
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Фигура 31. а) Зависимост на изходната енергия от напомпващата, измерена при 

температура на кристала от 250 ºС (зелени квадрати). Квантова ефективност (червени 

кръгове). б) Измерване на радиуса на снопа преди и след фокуса на леща с фокусно 

разстояние 25 mm. 

Допълнителната вълна от ОПО се отвежда към ОПУ посредством две лещи от калциев 

флуорид като диаметърът на входното лъчение е 2.5 mm, а диаметърът на 

напомпващото лъчение е 2,4 mm. При входна енергия от 0.39 mJ (по-ниската стойност 

се дължи на загуби в оптичните елементи) и напомпваща енергия от 30 mJ изходната 

енергия на допълнителната вълна е 5.7 mJ. Това съответства на ефективност на 

преобразуване в допълнителна вълна 19 % и квантова ефективност – 51 % (виж Фигура 

31а). 

За измерването на продължителността на импулсите е извършено честотно 

удвояване на допълнителната вълна както в схемата описана в предходните две точки. 

Измерените времеви профили са показани на Фигура 32, като за продължителността 

на импулсите на допълнителната вълна получаваме 440 ps и 1.34 ns съответно на 

изхода на ОПО и ОПУ. 
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Фигура 32. а) Времеви профили на импулсите на напомпването и честотно удвоената 

допълнителна вълна на изхода на ОПО и ОПУ. б) Спектър на допълнителната вълна 

измерен на изхода на ОПО и ОПУ при максимално напомпване. 
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Аблация на биологични тъкани с лъчение пренастройваемо между 3 и 3.5 µm 

Лазерите имат потенциала значително да придвижат напред медицинската 

диагностика и медицинските манипулации. Както беше споменато при високи енергии 

и мощности те се ползват обикновено като режещи инструменти. Тъй като тъканите 

имат високо съдържание на колаген и вода използваните дължини на вълните 

обикновено са в УВ и ИЧ област. Промяната на дължината на вълната около пиковете 

на поглъщане би довела до значителни разлики при взаимодействието на лъчението с 

тъканта. С изключение на лазерите на свободни електрони до момента не съществуват 

пренастройваеми лазери, които могат да оптимизират процесите на аблация и/или 

коагулация. В тази глава ще бъдат представени изследванията по аблация на 

биологични тъкани с разработената в дисертацията ИЧ система, като работата е 

извършена съвместно с групата по отоларингология на проф. Клаус-Пийтър Рихтер в 

университета Northwestern в Чикаго, САЩ и гл. ас. д-р Станислав Филипов от катедра 

„Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“ при СУ „Св. Климент 

Охридски”. 

За тестването на лазерната система бяха използвани мъртви тъкани от кожа и 

хрущял, взети от глава на прасе. От тях бяха подготвени малки образци с размер 2×2×3 

mm3, които бяха монтирани на моторизиран държач, позволяващ преместване в 

хоризонтално и вертикално направление. Преди облъчването предната повърхност на 

образците се позиционира във фокуса на леща с фокусно разстояние 25 mm. За 

изследванията бяха използвани два режима на облъчване – с единични импулси (10 

импулса на една позиция при честота на повторение 2 Hz) или с поредица от импулси 

(при честота на повторение 500 Hz). При първият тип взаимодействие образецът стои 

неподвижен а при втория - образецът се придвижва със скорост до 2 mm/s. Бяха 

използвани три дължини на вълните на лазерното лъчение с енергия 3.0, 2.9 и 2.3 mJ 

съответно на 3.06, 3.32 и 3,49 µm. Продължителността на лазерния импулс е 1.4 ns като 

размерът на лазерното лъчение във фокусът на лещата е 350×250 µm. 

След облъчването тъканите се съхраняват във физиологичен разтвор. Следвайки 

стандартните хистологични протоколи образците се дехидрират и декалцификират ако 

е необходимо, след което се запечатват в парафин или желатин. Запечатаните образци 

се нарязват на слоеве с дебелина 5 µm оцветяват се с hematoxylin, eosin или Luna и се 

поставят върху стъклени подложки. С помощта на оптичен микроскоп (Leica DMRB) и 

цифрова камера (SPOT Imaging Solutions) бяха изследвани избрани образци като за 

анализ на карбонизацията или загубата на двулъчепречупваща активност бяха 

използвани кръстосани поляризационни филтри [47]. 

Лазерната система беше тествана за способността на лъчението да аблира тъкани 

както и за нивото на околно увреждане. Избраните лазерни параметри бяха 

достатъчни за достигането на зблация като тя бе констатиран при всички дължини на 

вълните за кожа, но не и за хрущял. Резултатите от експеримента са обобщени на . 

При облъчване с дължина на вълната 3.06 µm средната дълбочина на кратерите в 

образците от кожа е 113 µm. Когато същата тъкан от кожа бе облъчена с дължина на 

вълната 3.32 и 3.49 µm средната дълбочина се увеличава на 178 µm (виж Фигура 33 и 

Фигура 34). При тъканите от хрущял ситуацията обаче е по-различна. Като цяло 

дълбочината на кратерите е по-малка в сравнение с тъканите от кожа. Средната 

дълбочина е 96 и 78 µm съответно при 3.06 и 3.32 µm като при 3.49 µm не е 

наблюдавана аблация (виж Фигура 33 и Фигура 34). 
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Фигура 33. Размери на аблационните кратери при различни дължини на вълната. 

Показани са дълбочината ширината, площта и обема. 

 

Фигура 34. Изображения на аблираните тъкани след взаимодействие с 10 импулса. На 

първия ред са показани тъканите от кожа, а на втория – тъканите от хрущял. Дължините 

на вълните са както следва: 3.06 µm за A и D; 3.32 µm за B и E; 3.49 µm за C и F 
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Фигура 35. Изображения на аблираните тъкани след взаимодействие с 10 импулса. 

Образците са същите като показните на Фигура 34 с разликата, че образците са поставени 

между два кръстосани поляризационни филтъра. На първия ред са показани тъканите от 

кожа, а на втория – тъканите от хрущял. Дължините на вълните са както следва: 3.06 µm 

за A и D; 3.32 µm за B и E; 3.49 µm за C и F 

Околното увреждане на облъчените образци беше определено след проучване на 

снимките направени с кръстосани поляризатори (Фигура 35). Не е наблюдавана 

карбонизация на тъканите, а загубата на двулъчепречупващи свойства е ограничена в 

област с ширина 20 µm. Също така не бяха констатирани други термични или 

механични увреждания като тъканна десикация, оформяне на водни вакуоли или 

експлозивна фрагментация. 

Изследванията по взаимодействие с поредица от импулси бяха направени върху 

тъкани от прасе, включващи кожа, хрущял и кост. С намаляване скоростта на 

преместване (увеличаване на броят на импулсите, които попадат на една и съща 

позиция) беше забелязано увеличение на дълбочината на разреза, но също така и 

увеличаване на зоната на термично увреждане. При наблюдението под микроскоп на 

образците премествани със скорост 2 mm/s (виж Фигура 36) беше наблюдавана тънка 

черна линия (в случая на образеца от кост), която показва наличието на карбонизация 

в тъканта, но дори и в тези случаи тъмният слой (получен при използването на 

кръстосани поляризатори), които индикира дълбочината на термичното увреждане е с 

ширина 10-20 µm. 
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Фигура 36. Изображение на тъкани от  кожа (А,С), хрущял (B,D) и кост облъчени с 

дължина на вълната 3.06 µm и скорост на придвижване на образеца 2.0 mm/s. От дясно е 

показано изображение на тъканите, направено с помощта на кръстосани поляризатори. 
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