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Úvod  
Badatelské centrum PALS je mezinárodní laserová laboratoř, zapojená do sítě velkých 
evropských laserových zařízení LASERLAB-EUROPE (viz www.laserlab-europe.net). 
Zabývá se výzkumem horkého plazmatu vytvářeného fokusovanými svazky impulsních 
výkonových laserů a jeho využitím v nejrůznějších vědních oborech, od laboratorní 
astrofyziky až po inerciální termojadernou fúzi. Z významných technických aplikací 
laserového plazmatu se laboratoř PALS věnuje např. vývoji plazmových zdrojů rentgenového 
záření, plazmových rentgenových laserů a laserových iontových zdrojů. 
 
Pro vytváření laserového plazmatu Centrum využívá jeden z největších evropských laserů, 
terawattový laser PALS (Prague Asterix Laser System). PALS je impulsní jednosvazkový 
fotodisociační jódový laserový systém s opticko-akustickým oscilátorem typu mode-locking, 
předzesilovačem a pěti výkonovými zesilovacími stupni. Při kilojoulové energii výstupního 
laserového svazku na základní pracovní vlnové délce 1315 nm a při délce impulsu 0,4 ns činí 
výstupní výkon laseru až několik terawattů. Svazek laseru lze fokusační optikou soustředit do 
ohniskové skvrny o průměru menším než 0,1 mm, v níž pak intenzita záření dosahuje hodnot 
desítek petawattů na cm2 (1016 W/cm2). To je víc než dostatečné pro přeměnu jakékoliv 
v ohnisku umístěné látky na horké plazma o teplotě řádu několika keV. Podrobněji viz 
www.pals.cas.cz.  
 
1.Úkol měření  
Experimenty s laserovým plazmatem probíhají v oddělené interakční hale vybavené dvojitou 
vakuovou terčíkovou interakční komorou. Terčová zařízení jsou vybavena souborem 
diagnostických aparatur pro měření elektrických i optických vlastností laserového plazmatu. 
Standardní měřicí zařízení jsou obměňována doplňována podle potřeb jednotlivých 
experimentů. Všechna však mají jedno společné: musí umožnit měření s časovým rozlišením 
srovnatelným nebo i podstatně lepším, než je délka laserové impulsu, tj. v oblasti od 1 ns až 
po desítky ps.  
 
2. Postup 
V rámci úlohy se student seznámí se zařízeními pro diagnostiku plazmatu používanými na 
laseru PALS, zejména se systémy měření, přenosu a zápisu dat s vysokým časovým 
rozlišením, jako jsou rychlé optické detektory, rozmítací (streakové) kamery, širokopásmové 
digitální osciloskopy, vzorkovací (sampling) osciloskopy a j. V rámci pevně stanoveného 
programu mezinárodních experimentů nemůže být student přítomen "ostrým" výstřelům 
laseru.  
 
Vlastní laserový systém nemůže vzhledem ke svému permanentnímu využití a ceně výstřelu 
sloužit jako zařízení pro praktika. Proto provede student samostatná měření na k tomu účelu 
v laserové laboratoři PALS připravené modelové aparatuře. 
 



Úkolem studenta bude pod odborným dohledem sestavit připravenou měřicí aparaturu, 
sejmout charakteristiky několika detektorů a vzájemně je porovnat. Studentům budou rovněž 
poskytnuta data z reálných měření na zařízení PALS. Naměřená data elektronicky zpracují a 
výsledky předloží ve formě výzkumné zprávy s grafy.  
 
2.1.Měření rychlou optickou kamerou 
Nasměrujte laserovou diodu do vstupního okna rychlé kamery.  

a) Proveďte nejprve měření ve "fokus modu" podle zapojení , viz návod ke kameře. 
Pohybem laserové hlavice a otáčením nalezněte polohu, kdy bude zobrazena co 
největší délka štěrbiny před fotokatodou a obraz bude přitom co nejkontrastnější.  
b) Přepněte kameru do "operate modu" a k trigrovacímu vstupu připojte 
synchronizační signál zdroje laseru. Zesílení (gain) kamery zvyšte na co nejvyšší 
úroveň ale jen tak aby obraz ještě nebyl přesycen. Pracujte nejprve nejnižší rychlostí 
rozmítání. Otáčením knoflíku synchronizace nalezněte signál laseru. Místo výstupu 
trigrovacího signálu s laditelným zpožděním použijte přepínatelnou zpožďovací 
jednotku. Podle potřeby upravte zesílení. Snažte se zobrazit nástupnou hranu v horní 
polovině obrazovky. Čas je orientován na obrazovce od shora dolů. 

Opakujte stejný postup i pro rychlejší rozsahy a nejlepší výsledky zapište do počítače. Pomocí 
dostupných grafických programů lze později obraz upravit a získat profily podél časové osy. 
    
2.2. Měření diodovým detektorem 
Oceňte nejprve citlivost detektorů pomocí fotografického blesku a to tak, že bleskem ozáříte 
diody ze vzdálenosti 1 m. Vedle diody umístěte též kalorimetr. Porovnejte plochy vstupního 
okna kalorimetru a plochy citlivé oblasti diody. 
 
Při vypnutém napájecím zdroji pro diodu a vypnutých zdrojích laserů připojte diodu k 
osciloskopu   Osciloskop musí být při jakékoliv změně zapojení ve stavu uzeměných vstupů a 
přepnut na co nejnižší citlivosti vstupů. Teprve když jste si jisti správným zapojením můžete 
uvést osciloskop do měřícího režimu.  
 
Zapněte napájení diody. Pokud je již nyní v signálu na osciloskopu patrný signál, je zřejmě 
potřeba prostor měření zastínit proti dennímu světlu nebo osvětlení místnosti. V základním 
stavu by na napájecím zdroji diody neměl být patrný žádný proudový odběr diodou.  
Zaznamenejte na osciloskopu signál kalorimetru i diody. 
 
Po té umístěte laserovou hlavici do polohovacího přípravku proti připravenému diodovému 
detektoru. 
 
Zapněte síťový vypínač laseru. Frekvenci pulsů udržujte na nižších rozsazích.  
Na osciloskopu zasychronizujte synchronizační signál na stopě Ch.2. Na kanálu Ch1 by již 
měl být patrný signál laseru z diody. Otáčením mikrometrickými šrouby nastavte maximální 
amplitudu. Přitom můžete podle potřeby měnit citlivost na příslušném kanálu osciloskopu.  
 
Nejlepší výsledek zapište na disketu. a vytiskněte. 
Měření zopakujte pro vzdálenost detektoru 1, 2 a 4 cm od laserové hlavice. 
 
3. Použité přístroje 
3.1. Pulsní laserový zdroj 
3.2. Streak kamera 
3.3. Osciloskop 



3.4. Detektory s napájecím zdrojem 
3.5. Kalorimetr 
 
4. Rozbor úlohy 
K měření jsou k dispozici dva zdroje krátkých optických pulzů. Představu o délce pulzů je 
možné získat na rychlé optické kameře. Použité polovodičové diody pro detekci mají svou  
signální odezvu. Dalším prvkem ovlivňujícím výsledek měření je kabel mezi diodou a 
osciloskopem a osciloskop samotný. Na PALSu jsou k dispozici přístroje o šířce pásma 100 a 
500 MHz ale také 1, 3, 6 a dokonce  50 GHz. Platí, že na osciloskopu je maximální 
pozorovatelná rychlost náběžné hrany pulzu dán podle vztahu: 
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kde Fm  je mezní frekvence. 
  
Z měření je zřejmé, že hlavním omezujícím prvkem je detektor. Na osciloskopu není možno 
rozlišit ps pulzy. Délka pulzu na našem výkonovém laseru je ale větší – asi 400 ps. Tudíž naše 
nejrychlejší diody docela dobře vyhovují v běžných experimentech. Důležité je zapojení diod. 
Čím rychlejší dioda, tím menší je získaný signál ale také zapojení s co nejmenším signálovým 
zkreslením dáva menší odezvu. Pro vyšší citlivost je lépe nezatěžovat diodu nízkou impedancí 
ovšem na úkor zkreslení. To je možno vyzkoušet pomocí měřící sondy s impedancí 10 M 
Ohm. Změna po připojení kabelu zatíženého vstupem osciloskopu 50  Ohm je patrná, včetně 
změny tvaru pulzu. Proveďte pod dozorem vedoucího cvičení. Vyzkoušejte i často používané 
zapojení s vazební kapacitou. V původním zapojení zkuste také vliv frekvence pulzů.   
  
V přblížení se dá v úloze zkoumaný laserový pulz na přední hraně nahradit jednotkovým 
skokem a nám jde o odezvu na tento skok. Z průběhu na osciloskopu je vidět zpomalení 
náběhu vlivem vnitřní kapacity pn přechodu diody. Zkreslení je zřejmé ale v měřítku stovek 
pikosekund je přijatelně malé. Důležité je vnějšími součástkami nezhoršovat příliš odezvu 
detektoru. 
 
Zde hraje roli i spojení výstupního konektoru a pouzdra diody. Nedostatky v zapojení diod se 
projevují jednak zpomalením náběžné hrany a také zákmity na konci strmého průběhu (více 
patrné po návratu signálu k nule). Parazitní impedance  induktivního typu úplně vyloučit 
nelze.  
 
Pro kvantitativní měření výkonu laseru jsou používány kalorimetry. Na systému PALS slouží 
zejména pro kontrolu zesílení jednotlivých laserových stupňů (zesilovačů).  
 
Velikost signálu je úměrná  výkonu laseru. Příliš velký světelný záblesk, soustředěný na 
detektor by ho mohl poškodit. Pro přizpůsobení se požívají optické filtry s různými 
transmisními koeficienty. Jako filtry jsou rovněž využívána zrcadla s odrazivostí méně než 
100% - měří se zbytkový signál za zrcadlem.  
   
Studenti vyhodnotí výkonové parametry měřených pulsů na detektorech a popíší možné 
zdroje chyb měření v podmínkách výkonového laseru.  
 
 


