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Laser femtosekundowy jest urz¡dzeniem generuj¡ ym ultrakrótkie impulsy ±wiatªa, o zasie trwania od kilku
do kilkudziesi iu femtosekund (1 fs = 10−15 s). Impulsy takie maj¡ zastosowanie tam, gdzie wymagana jest
olbrzymia zasowa zdolno±¢ rozdziel za i/lub du»e hwilowe nat»enie ±wiatªa, a o za tym idzie - bardzo
du»e nat»enie pola elektry znego fali ±wietlnej. Laserom femtosekundowym zawdzi za rozwój femto hemia
(Nagroda Nobla z hemii w 1999), a tak»e nowe metody w pre yzyjnej spektroskopii laserowej (Nagroda
Nobla z zyki w 2005). Genera ja ultrakrótki h impulsów ±wiatªa jest mo»liwa dziki szerokiemu pasmu
wzmo nienia o±rodka zynnego lasera oraz zjawisku syn hroniza ji modów.
Celem tego ¢wi zenia jest zapoznanie si z wªóknowym (±wiatªowodowym) laserem femtosekundowym urz¡dzeniem wytwarzaj¡ ym ultrakrótkie impulsy ±wiatªa w opar iu o wªókno domieszkowane jonami Er3+
oraz zasadami pomiaru parametrów ty h impulsów taki h jak energia, zas trwania i widmo.
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