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Diplomová práce se zabývá pevnolátkovými lasery generujícími záření v oblasti středních 

infračervených vlnových délek okolo 2,5 µm se zaměřením na proměření parametrů 

laserových systémů tvořených aktivními prostředími Cr:ZnSe a Cr:ZnMnSe a možnostmi 

přelaďování jejich generované vlnové délky. Za tímto účelem byla vypracována obecná 

rešerše o vlastnostech laserových systémů generujících v oblasti vlnových délek okolo 2,5 µm 

s důrazem kladeným na matrice ZnSe. 

V experimentální části byly v laboratoři pevnolátkových laserů katedry fyzikální 

elektroniky sestaveny a charakterizovány podélně diodově čerpané laserové systémy  

Cr:Zn1-xMnxSe (x = 0,0; 0,05 a 0,3). U každého laserového systému byla proměřena výkonová 

charakteristika, délka pulzu, prostorová struktura svazku, spektrum emitovaného záření, 

přeladitelnost vlnové délky s využitím dvojlomné desky a spektroskopické vlastnosti jako 

například: absorpční spektrum, doba života fluorescence nebo spektrum spontánní emise.  

Bylo zjištěno, že přítomnost iontů manganu v matrici posouvá absorpční (o 65 nm) 

i fluorescenční spektrum (o 130 nm) k vyšším vlnovým délkám oproti matricím, které tyto 

ionty neobsahují. Maximální špičkový výstupní výkon v pulzním režimu s aktivním 

prostředím Cr:ZnSe dosahoval téměř 0,5 W s odpovídající diferenciální účinností konverze 

absorbovaného záření na generované η = 20,8 %. S laserovým systémem Cr:Zn0,70Mn0,30Se 

bylo dosaženo špičkového výstupního výkonu 93,7 mW s účinností η = 6 %. Laserové 

systémy Cr:ZnSe, Cr:Zn0,95Mn0,05Se a Cr:Zn0,70Mn0,30Se generovaly záření s maximální 

intenzitou postupně na centrálních vlnových délkách 2428 nm, 2452 nm a 2468 nm. Pomocí 

dvojlomné desky z SiO2 bylo možné s vysoce stabilní intenzitou výstupní záření z laserového 

systému Cr:ZnSe při šířce individuální spektrální čáry ΔλFWHM ≈ 8 nm kontinuálně ladit přes 

317 nm v rozmezí vlnových délek 2259–2576 nm. V případě systému Cr:Zn0,70Mn0,30Se bylo 

možné záření kontinuálně přelaďovat v rozmezí vlnových délek 2353–2543 nm (tj. přes 

190 nm, ΔλFWHM ≈ 10 nm).  

Celkově s krystaly obsahujícími mangan bylo při srovnatelných hodnotách 

absorbovaného výkonu dosaženo nižších špičkových výstupních výkonů a diferenciálních 

účinností než s krystaly Cr:ZnSe. Zlepšení výstupních parametrů laserů s krystaly Cr:ZnMnSe 

bude možné dosáhnout v případě jejich vyšší optické kvality a lepšího opracování než měly 

první vzorkové krystaly, které byly k dispozici. Výsledky dosažené s krystaly Cr:ZnMnSe 

jsou světově unikátní. Dosažená široce přeladitelná spektra se stabilní intenzitou 

generovaného záření jsou jedním z důležitých aspektů pro aplikaci tohoto záření v praxi, 

například ve spektroskopii. 


