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A. Cel pracy 

Celem tej pracy było uzyskanie stabilnie pracującego lasera He-Ne. W tym celu zbudowany został 
układ elektroniczny stabilizujący temperaturę we wnęce rezonansowej lasera. Dzięki temu otrzymano 
stabilny rozkład modów wnęki laserowej, a to z kolei pozwoliło na stabilizację natężenia i stanu 
polaryzacji emitowanego promieniowania. Zbudowany układ laserowy może być wykorzystywany we 
wszystkich eksperymentach, w których istotnym jest stabilne natężenie i określony, stabilny stan 
polaryzacji.  

B. Podstawy fizyki laserów  

Laser (z ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), to inaczej wzmacniacz 
światła wykorzystujący proces emisji wymuszonej i sprzężenie zwrotne. Laser składa się z rezonatora, 
ośrodka czynnego i układu pompującego. Rezonator, w najprostszym przypadku, jest układem dwóch, 
równoległych zwierciadeł o różnych współczynnikach odbicia. Jedno z nich jest prawie całkowicie 
odbijające światło, a współczynnik odbicia drugiego zwierciadła wynosi około 90% (w zależności od 
lasera od kilku do 98%) i jest to zwierciadło wyjściowe, przez które generowane promieniowanie 
opuszcza wnękę. Zwierciadła rezonatorów mogą być płaskie lub sferyczne. 
 Zadaniem układu pompującego jest wytworzenie w ośrodku czynnym inwersji obsadzeń, czyli 
takiego stanu gdzie mamy więcej atomów w stanie o wyższej energii niż w stanie podstawowym. Tak 
silnie wzbudzony ośrodek staje się wzmacniaczem fotonów. Jeżeli do wzmacniacza wpadnie wiązka 
fotonów o energii równej różnicy energii między górnym a dolnym stanem laserowym, to wymusi 
przejście promieniste i kosztem energii układu pompującego nastąpi wzmocnienie światła czyli na 
wyjściu wzmacniacza pojawi się więcej fotonów niż na wejściu. 
 Wzmacniacz z dodatnim sprzężeniem zwrotnym staje się generatorem. Elementem 
odpowiedzialnym za realizację sprzężenia zwrotnego w laserach jest rezonator optyczny. Zwykle 
używa się rezonatorów stabilnych, z których promieniowanie może wyjść tylko poprzez zwierciadła. 
W takich rezonatorach wytwarzają się stabilne konfiguracje pola elektromagnetycznego, 
odpowiadające falom stojącym. Takie konfiguracje noszą nazwę modów rezonatora. 
 Warunek na powstanie fali stojącej w liniowej wnęce o długości L z płaskimi zwierciadłami 
ma następującą postać [1] 

 
2

m

mL
λ

= , m=1,2,…   gdzie 
m

λ  jest długością fali .  (1) 

 Fale stojące numerowane liczbą m noszą nazwę modów podłużnych. Tylko fale o długości 
spełniającej warunek (1) mogą istnieć we wnęce, i mogą ulegać wzmocnieniu. Jeśli różnica częstości 
między sąsiednimi modami [1] 
 Lc

mm
2/

1
=−=∆ −ννν      (2) 

jest mniejsza niż szerokość pasma wzmocnienia, to może być generowanych kilka modów. W 
przybliżeniu, liczba generowanych modów może być oszacowana na podstawie szerokości spektralnej 
linii emisyjnej ośrodka czynnego.  
Cząsteczki znajdujące się dzięki pompowaniu w stanach wzbudzonych mogą przejść do niższych 
stanów laserowych emitując fotony w aktach emisji spontanicznej lub emisji wymuszonej. Możliwe są 
również przejścia bezpromieniste. Cząsteczki znajdujące się w stanie podstawowym absorbując 
promieniowanie mogą ulec wzbudzeniu. 
 Promieniowanie powstałe w aktach emisji wymuszonej, dzięki odbiciom od zwierciadeł 
rezonatora przechodzi wielokrotnie przez ośrodek czynny ulegając wzmocnieniu, w wyniku czego 
tworzy się wiązka promieniowania laserowego.  

B.1  Poszerzenie linii widmowych 

 Szerokość spektralna generowanego promieniowania laserowego zależy od szerokości 
spektralnej krzywej wzmocnienia ośrodka czynnego oraz od szerokości spektralnej modów 
rezonatora. Szerokość spektralna krzywej wzmocnienia jest bezpośrednio związana  z szerokością linii 
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widmowych dla których następuje akcja laserowa. Poszerzenie linii widmowych dzielimy na 
jednorodne i niejednorodne. 

Poszerzenie jednorodne linii  widmowych 

jest wynikiem procesów promienistych związanych z każdą indywidualną cząsteczką. 
Prawdopodobieństwo absorpcji (emisji) promieniowania jest dla wszystkich atomów takie samo, 
zatem wszystkie atomy mają ten sam kształt linii przejścia. Przykładem jest poszerzenie naturalne 
wynikające ze skończonego czasu życia stanu wzbudzonego. Nieoznaczoność energii wyznacza 
zasada nieoznaczoności Heisenberga [1] 
 h≥∆∆ tE .       (3) 
Przyjmując, że ∆t jest naturalnym czasem życia atomu w stanie wzbudzonym [1] 
 ∆t ≈ τ fl =1/A21,       (4) 
to naturalna szerokość linii jest równa [1] 

 
fl

n πτ
ν

2

1=∆ .       (5) 

Przy przejściach między stanami o szerokościach poziomów energetycznych ∆E2 i ∆E1 szerokość 
naturalna wyraża się wzorem [1] 
 ∆

n
ν  = (∆E2 + ∆E1)/h.      (6) 

Jak widać, im krótszy czas życia stanu, tym większa jest szerokość linii, czyli procesy prowadzące do 
zmniejszenia czasu życia stanu wzbudzonego powodują poszerzenie linii. 
Ogólnie, całkowita szerokość naturalna linii wynosi [1] 

 nrflnrfl ννττ
π

ν ∆+∆=+=∆ −− )(
2

1 11 ,    (7) 

   

gdzie 1−
flτ  jest prawdopodobieństwem przejść spontanicznych promienistych a 1−

nr
τ  

prawdopodobieństwem przejść bezpromienistych. 
 Jeżeli cząsteczki oddziałują z intensywnym polem promieniowania, to jednorodna szerokość 
linii (ma ona postać funkcji Lorentza) zwiększa się. Efekt ten jest nazywany poszerzeniem 
radiacyjnym. 
 
Poszerzenie zderzeniowe 
Zderzające się atomy mogą przekazywać sobie energię w zderzeniach niesprężystych, nazywanych też 
wygaszającymi. Ponieważ wskutek tych zderzeń całkowite prawdopodobieństwo depopulacji stanu 
wzbudzonego zmienia się, zatem zmienia się też szerokość linii emisji. Zderzenia atomów między 
sobą są powszechne w gazach, ale też w dielektrykach należy uwzględnić zderzenia atomów z 
fononami sieci. Poszerzenie zderzeniowe obserwuje się też w cieczach, gdzie niesprężyste zderzenia 
cząstek wzbudzonych z cząsteczkami otoczenia zwiększają prawdopodobieństwo przejść 
bezpromienistych i tym samym zmniejsza się czas życia stanu wzbudzonego. Linia poszerza się, a 
przy dużej gęstości stanów poszerzone linie pokrywają się, tak, że np. widmo fluorescencji (absorpcji) 
roztworów barwników jest szerokim widmem ciągłym. 
 W zderzeniach sprężystych obsadzenia stanów nie zmieniają się, ale zmieniają się relacje 
fazowe między atomami (cząsteczkami) i oddziałującym polem. Wskutek zderzeń faza emitowanego 
promieniowania zmienia się skokowo, tym samym skraca się ciąg falowy a z analizy Fouriera wynika, 
że jest to równoznaczne z poszerzeniem linii. Funkcja kształtu ma postać profilu Lorentza o 
szerokości połówkowej [1] 

 
0

1

πτ
ν =∆ .    

Gdzie 
0

τ  jest średnim czasem między dwoma kolejnymi zderzeniami 

Poszerzenie spowodowane oddziaływaniem z siecią - powodem jest tu przekazywanie przez jony 
energii wibracyjnej sieci, co powoduje zmniejszenie czasu życia. Kształt linii jest lorentzowski 
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Poszerzenie spowodowane oddziaływaniem dipol – dipol z sąsiadami  - może ono zachodzić z dwóch 
powodów. Pojedynczy atom lub jon „widzi” nieco inne pole przez oddziaływania dipol – dipol, ale 
może też wystąpić rezonansowe przekazanie energii między jonami. Poszerzenie to jest do 
zaniedbania przy małych stężeniach centrów luminescencyjnych. 
 

Niejednorodne poszerzenie linii widmowych 

 obserwujemy wówczas, gdy różne atomy (cząsteczki) mają różną częstotliwość rezonansową 
lub różny kształt linii dla tego samego przejścia. Obserwowany wtedy kształt przejścia jest średnią 
funkcją (obwiednią) wszystkich indywidualnych funkcji pochodzących od emitujących 
(absorbujących) atomów. Przykładem tego poszerzenia jest poszerzenie Dopplera. 
 Prędkość atomów w gazowym ośrodku czynnym jest funkcją temperatury i podlega 
rozkładowi Maxwella, co opisuje profil Gaussa. 
 W rzeczywistych ośrodkach często trudno jest opisać kształt linii tylko profilem Lorentza albo 
tylko Gaussa. Weźmy pod uwagę, jako przykład, ośrodek gazowy. Na kształt linii wpływa poszerzenie 
dopplerowskie, ale też zderzeniowe o kształcie lorentzowskim. W  zależności od warunków, większy 
wpływ może mieć jeden lub drugi mechanizm poszerzający. W takich przypadkach kształt linii 
opisuje profil Voigta, który jest splotem obu wymienionych wyżej profili. 

B.2  Pompowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Najprostszym układem 
poziomów energetycznych, w którym może nastąpić akcja laserowa jest rozkład trójpoziomowy 
przedstawiony na rysunku 1. Na rysunku tym N1, N2, N3 oznaczają obsadzenia poziomów 
energetycznych, 

21
κ jest prawdopodobieństwem przejścia w wyniku emisji spontanicznej a P jest 

szybkością wzbudzenia ze stanu podstawowego (1) do stanu wzbudzonego (3). Przy założeniu, że czas 
życia stanu 3 jest bardzo krótki to wszystkie atomy znajdą się szybko w stanie 2. Założenie to 
znacznie upraszcza nam układ równań kinetycznych, ponieważ pomijamy obsadzanie stanu 3. 
Przyjmując teraz, że atom może się pozbyć energii wzbudzenia nie tylko przez emisję spontaniczną 
(κ21), możemy przedstawić równania kinetyczne w następujący sposób [1]: 

)(
122211

1
NNNPN

dt

dN
−Φ++−= σκ ,   (8) 

  )(
122211

2
NNNPN

dt

dN
−Φ−−= σκ    (9) 

więc 

0)(
12

=+ NN
dt

d
      (10) 

Rysunek 1. Schemat poziomów energetycznych oraz szybkości przejść. 
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gdzie: νν hI /=Φ  a e

n

c
I νν ρ=  jest natężeniem promieniowania, natomiast wielkość 

),(),(
8

)(
021033

3

2121
ννννν

νπ
νσ gBh

c

n
g

hn

c
A ==  nazywana jest przekrojem czynnym na emisję 

wymuszoną. 
Przy założeniu szybkiej depopulacji stanu 3, całkowita liczba atomów w jednostce objętości ośrodka 
czynnego wynosi [1]: 

N2 + N1 = N.       (11) 
W przybliżeniu stacjonarnym obsadzenia stanów laserowych wyrażają się wzorami [1]: 

 N
P

N
Φ++

Φ+
=

σκ
σκ
2

21

21

1
,     (12) 

 N
P

P
N

Φ++
Φ+=

σκ
σ
2

21

2
.     (13) 

Stąd różnica obsadzeń wynosi [1]: 

 N
P

P
N

Φ++
−

=∆
σκ

κ
2

21

21 .     (14) 

Przy zaniedbywanie małych gęstościach fotonów lub, jeżeli P + κ21 >> 2σΦ różnica obsadzeń nie 
zależy od strumienia promieniowania rozchodzącego się w ośrodku czynnym i wyraża się następująco 
[1]: 

 N
P

P
N

21

21

κ
κ

+
−

=∆   .    (15) 

Widać stąd, że aby otrzymać inwersję obsadzeń i tym samym wzmocnienie, musi być spełniony 
następujący warunek [1]: P > κ21 a to oznacza, że szybkość wzbudzenia górnego stanu laserowego 
musi przewyższać prawdopodobieństwo zaniku tego stanu. 

 

B.3  Próg akcji laserowej 

 Energia opuszczająca wnękę lasera wskutek niezerowej transmisji jednego ze zwierciadeł 
składa się na moc wyjściową sygnału. Oznaczmy teraz współczynniki odbicia luster rezonatora o 
długości L przez R1 i R2. Zmniejszenie gęstości energii promieniowania zawartego we wnęce 
rezonatora po czasie (czas jednego przejścia przez rezonator pasywny) T=2L/c, przy uwzględnieniu 
strat dyssypatywnych, wynosi [1]: 

 )exp()2exp(
)(

)(
21

c

e

e

T
LRR

t

Tt

τ
χ

ρ
ρ −=−=+

,    (16) 

gdzie [1]: 

 
21

1
ln

2

1

RRL

c
c

c

+= χ
τ

     (17) 

jest czasem życia fotonów we wnęce. Jeżeli emisja spontaniczna przewyższa wymuszoną to akcja 
laserowa nie następuje. Dlatego aby zapoczątkować lub podtrzymać akcję laserową musi być 
spełniony następujący warunek [1]: 
 }])([2exp{)2exp(})(2exp{

210210
LRRILLRRI χνγχνγ −=−  (18) 

 O progu akcji laserowej mówimy wtedy, kiedy wzmocnienie jest równe stratom, czyli jeżeli 
[1]: 

 )
1

ln()
2

1
()(

21
RRL

t
+= χνγ ,     (19) 

lub zapisując inaczej [1]: 
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c

t
cc

τ
νγνγ 1
)()( =≥ .   .   (20) 

Współczynnik )(νγ
t

 nosi nazwę wzmocnienia progowego. 

Z powyższych równań wynika, że im lepszy rezonator (dłuższy czas życia fotonów we wnęce), tym 
mniejsze jest wzmocnienie progowe i mniejsza jest też inwersja progowa. 
 Nieco inaczej wygląda to w rezonatorze aktywnym, w którym z jednej strony występują straty 
promieniowania, a z drugiej – ośrodek czynny przez emisję zwiększa energię we wnęce, wówczas 
zmiany gęstości energii promieniowania wynoszą [1]: 

 )exp()2exp()2exp(
)(

)(
21 τ

γχ
ρ

ρ T
LLRR

t

Tt

e

e

−=−=+
 , (21) 

gdzie [1]: γττ c
c

−= /1/1     

jest odwrotnością efektywnego czasu życia fotonów we wnęce rezonansowej. Korzystając z równania 
(21) a także z równania opisującego zmiany w czasie gęstości energii we wnęce pasywnej 

(
c

ee

dt

d

τ
ρρ −= ) , otrzymujemy równanie na zmiany w czasie gęstości energii aktywnej wnęki 

rezonansowej [1]: 

 e

c

e

e

c

ee

Ncc
dt

d ρσ
τ
ργρ

τ
ρρ ∆+−=+−= .   (22) 

Ponieważ N∆= )()( νσνγ , to w warunkach progowych [1]: 

 
cc

t

gcc
N

τ
τ

νν
πν

τνσ
2

0

3

2

),(

8

)(

1 ==∆ ,    (23) 

gdzie 
2

τ  jest czasem życia górnego stanu laserowego, ),(
0

ννg  jest funkcją kształtu linii. 

)(/)( νσνγ
tt

N =∆  jest progową inwersją obsadzeń. 

Jeżeli akcja laserowa zachodzi w centrum linii wzmocnienia 
0

νν = , wtedy ννν ∆≅ /),(
00

gg , i 

progową inwersje obsadzeń możemy zapisać w postaci [1]: 

 
c

t

gc
N

τ
ντπν

0

3

2

2

0
8 ∆

=∆ ,      (24) 

gdzie ν∆ jest szerokością linii przejścia laserowego. 
 Zależność ta nazywa się warunkiem Schawlowa-Townesa. 

 

B.4  Rezonator optyczny 

 Rezonatorami stabilnymi nazywamy takie, w których „podróżująca” wiązka nie 
rozogniskowuje się i może ona opuścić rezonator jedynie poprzez lustra. Jeżeli przyjmiemy, że 
rezonator jest złożony z dwóch zwierciadeł o promieniach krzywizn r1 i r2 oraz długości L, to po M 
przejściach przez niego mamy [1]: 
 ΩΩ+Ω−−Ω=+ sin/})(sin])1sin(sin{[ 1)1( γMByMMAy

N
 (25) 

gdzie [1]: 

 2)(
4

1
1sin DA +−=Ω  ,     )(

2

1
cos DA +=Ω ,  (26) 

 y – jest odległością promienia od osi optycznej, aγ  - kątem między promieniem a osią 
Przyjmujemy tu oczywiście, że n=1 wewnątrz rezonatora. 
Dla rzeczywistego Ω , y(N+1) położenie wiązki oscyluje wokół osi optycznej, jeżeli natomiast Ω  
będzie urojone to wówczas [1]: 
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 )sinh()]exp()[exp(
2

1
sinsin ϕϕϕϕ i

i
i =−−==Ω .  (27) 

Z ostatniego równania wynika, że y(N+1) będzie zależeć od N hiperbolicznie. Warunkiem na to aby kąty 

były rzeczywiste jest więc [1]: 1cos ≤Ω  

a dla zwierciadeł sferycznych [1]: 

 1
422

11

21

2

21

≤+−−≤−
rr

L

r

L

r

L
     (28) 

lub inaczej [1]: 
 10

21
≤≤ gg ,       (29) 

gdzie [1]: g1=1-L/r2, a g2=1-L/r2 i są one nazywane parametrami g rezonatora. 
 

  

B.5  Mody rezonatora 

 W przypadku, gdy mamy do czynienia z rezonatorem płaskorównoległym 
( 1,,

2121
=∞=∞= ggrr ), kolejne mody spełniają następujące warunki rezonansu [1] 

 Lq
q =
2

λ
,       (30) 

lub inaczej [1] 

 L
c

q
q

2=
ν

, 

gdzie q jest liczbą całkowitą ( numerem modu ), a L – długością wnęki  
 Zatem różnica miedzy częstotliwościami sąsiadujących modów [1]: Lc

qq
2/

1
=−=∆ +ννν , 

a czas jednego pełnego ( dwukrotnego ) przejścia wnęki rezonansowej: T=2L/c=1/∆ν. 
 Liczba modów podłużnych, które mieszczą się w pasmie wzmocnienia wynosi [1]: 

ν
δνδννννν
∆

==−=−=−=
c

L

c

L

c

L

c

L
qqM

q

2
)(

2
(min)

2
(max)

2
minmaxminmax

 .      (31) 

 Liczba modów podłużnych wyznaczonych z szerokości linii ν∆ emisyjnej pozwala tylko z 
grubsza ocenić liczbę rzeczywiście generowanych modów lasera. Naprawdę liczba aktywnych modów 
jest mniejsza i ograniczona poziomem progu akcji laserowej. 
 Stabilne konfiguracje pola elektromagnetycznego w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
optycznej rezonatora noszą nazwę modów poprzecznych i dla każdego modu może ich istnieć kilka. 
 Nie zawsze odległości między modami są jednakowe dla wszystkich oscylujących modów. 
Efekt przesunięcia częstotliwości oscylacji rezonatora aktywnego w stosunku do częstotliwości 
rezonatora pasywnego jest wynikiem anomalnej dyspersji ośrodka w warunkach silnego pola. W 
skutek absorpcji zmniejsza się współczynnik załamania modów o częstotliwościach mniejszych od 
częstotliwości centralnej, a zatem zmniejsza się długość optyczna rezonatora i rosną częstotliwości 
modów, tzn. mody przesuwają się do środka linii. Jeżeli częstotliwości modów są większe od 
centralnej, wtedy anomalna dyspersja zwiększa współczynnik załamania, zwiększa się droga 
optyczna, maleje częstotliwość rezonansowa i mody przesuwają się w stronę częstości centralnej. 
Efekt nosi nazwę przyciągania modów. Jego wielkość zależy od kształtu anomalnej dyspersji i od 
wielkości sygnału. Generalnie zależność współczynnika załamania w warunkach silnego wzbudzenia 
może być bardzo skomplikowana, zwłaszcza w przypadku linii o poszerzeniu niejednorodnym.  
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C.  Laser He-Ne 

 

Rysunek 2. Laser He-Ne ( czerwone przewody doprowadzają zasilanie do lasera, żółte do grzałki, biały pasek na 

rurze laserowej to właśnie grzałka ). 

 
Typowy laser He-Ne składa się z rury o długości od 10 do 100cm i średnicy od 2 do 8mm, 
wypełnionej helem i neonem w stosunku od 5:1 do 20:1. Rozróżniamy dwa rodzaje stosowanych 
rezonatorów: wewnętrzne i zewnętrzne. Różnią się one między sobą sposobem zamocowania 
zwierciadeł. 
 Atomy He dzięki zderzeniom z elektronami powstałymi w wyładowaniach są wzbudzane ze 
stanu podstawowego do stanu metastabilnego ( w procesach nie wprost ). Można to zapisać 
następująco [1]: 

eSSHeSHee +→+ )2,2()1( 311 .    (32) 
Metastabilne atomy He tracą energię podczas zderzeń ze ściankami rury, bądź oddają ją atomom 
neonu w procesach zderzeniowych typu Penninga: 

)3()1()2(
2

11
sNeSHeNeSHe +→+ ,   (33) 

)2()1()2(
2

13
sNeSHeNeSHe +→+ .   (34) 

     Wzbudzone stany He i Ne mają prawie identyczną energię, więc górne stany Ne są obsadzane 
selektywnie ( patrz rysunek 3). Niższy stan Ne 2p4 ma o rząd wielkości krótszy czas życia niż 3s2 co 
ułatwia uzyskanie inwersji obsadzeń. Dzięki przejściu między tymi dwoma stanami uzyskuje się 
emisję promieniowania o długości fali 632,8 nm. Następnie atomy neonu przechodzą spontanicznie do 
stanu 1s (emisja na długościach fali 667,8 nm, 609,6 nm, 594,4 nm). Depopulacja stanu 1s następuje 
wskutek zderzeń ze ściankami. Ponieważ jednak atomy Ne w stanie 1s mogą absorbować 
promieniowanie spontaniczne i przechodzić do stanu 2p, więc zmniejszają inwersję obsadzeń. Jeżeli 
dodatkowo mamy duże prądy wyładowania, to stany metastabilne mogą być obsadzane bezpośrednio 
przez zderzenia z elektronami. Te efekty powodują zmniejszenie mocy lasera przy wzroście prądu 
wyładowania powyżej pewnej wartości. Aby im zapobiec należy zmniejszyć średnicę rury lasera i 
ograniczyć gęstość prądu wyładowania.  
Istotną rolę w działaniu lasera He-Ne zajmują zderzenia stanów metastabilnych ze ściankami lasera. 
Dlatego też należy zapewnić wewnątrz rury wyładowczej optymalne warunki. Warunki takie istnieją 

wtedy, gdy [1]: cmkPaDp ××=× −2
108,4  gdzie: p – ciśnienie gazu a D – średnica rury lasera. 
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Rysunek 3. Schemat poziomów energetycznych w laserze He-Ne ( strzałki pomiędzy He a Ne oznaczają 

przekazywanie energii wzbudzenia, natomiast pozostałe oznaczają przejścia z emisją światła o określonej 

długości fali).  

D. Stabilizacja pracy lasera 

Opisze tu pokrótce dwie metody stabilizacji pracy lasera. 

 Rysunek 4. Schemat blokowy układu stabilizującego częstotliwość lasera He-Ne [2]. 

 
Pierwsza metoda jest droższa i bardziej skomplikowana, zaletą jej jest natomiast duża kontrola nad 
warunkami pracy lasera. Całe urządzenie do stabilizacji składa się z polaryzatora Wollastona (ze 
„słabej” strony lasera) lub dwóch odpowiednio (ortogonalnie) ustawionych płytek Brewstera (z 
„silnej” strony lasera ), dwóch elementów fotoczułych, wzmacniacza, komutatora i jednostki sterującej 
zasilaniem lasera. Urządzenie to działa następująco: światło z lasera po przejściu przez polaryzator 
Wollastona lub dwie płytki Brewstera jest kierowane na detektory, następnie jest wzmacniane i 
porównywane są sygnały z obydwu elementów. Jeżeli teraz układ porównujący „zauważy” różnicę 
napięć między detektorami wówczas zmniejsza bądź zwiększa napięcie zasilania lasera. Powoduje to 
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przesunięcie modów ( poszczególne mody są różnie spolaryzowane, a z ich przesuwania się wynika 
niestabilność wypadkowej polaryzacji ), co z kolei powoduje zmianę intensywności światła a więc i 
napięcia na fotodetektorach co znów nas sprowadza do układu porównującego. Teraz, jeżeli okaże się, 
że nadal istnieje różnica między sygnałami obu detektorów następuje kolejna korekta w napięciu 
zasilania. Cykl ten trwa bez końca gdyż moc lasera stale fluktuuje. Dzięki temu, że korzystamy z 
dwóch wiązek porównawczych i sterowania zasilania mamy pełną kontrolę nad przesuwaniem się 
modów. 

  

 

Drugiej metody używa się do laserów jednodomowych aczkolwiek z kilkoma poprawkami można ją 
zastosować do laserów wielomodowych. Samo urządzenie działa na zasadzie stabilizatora temperatury 
i jego schemat przedstawia rysunek 5. Składa się ono z następujących części: detektor ( fotodioda ), 
układ sterujący i grzałka. Światło z lasera padając na detektor powoduje przepływ prądu o natężeniu 
zależnym od mocy padającego światła. Następnie, bez wnikania w szczegóły urządzenia sterującego, 
co zrobię przy opisie układu stabilizacji lasera wielodomowego, sygnał z detektora jest analizowany i 
w zależności od tego czy przekracza, czy nie zadaną wartość progową włączana jest bądź nie grzałka. 
Na pierwszy rzut oka widać, że urządzenie to daje kontrolę jedynie „w jedną stronę”, tzn. nie można 
ustawić jednocześnie dolnego i górnego progu działania. Niedogodność ta wydaje się niweczyć cały 
sens urządzenia, jednak jak napisałem jest to tylko niedogodność, która choć ogranicza poziom 
stabilizacji lasera nie jest jednak na tyle duża, aby nie można było stosować tak stabilizowanego lasera 
do badania np. polaryzacji. Zainteresowanych szczegółowym opisem urządzenia odsyłam do pracy 
[3].  

  
Rysunek 5. Schemat układu do stabilizacji lasera jednodomowego [3]. 
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Metoda stabilizacji natężenia laser He-Ne 

 

 

Rysunek 6. Układ stabilizujący. 
 
 
 
Podczas pracy lasera zmieniają się warunki w jakich pracuje. Ośrodek czynny zmienia się co 
powoduje brak stabilności częstotliwości emitowanego światła. Aby temu przeciwdziałać można 
spróbować kontrolować przynajmniej warunki zewnętrzne. Pomysł na kontrolowanie pracy lasera 
polega na tym, że pod wpływem temperatury zmianie ulegają rozmiary rezonatora. To powoduje z 
kolei, z warunku na powstawanie fali stojącej, że zmienia się preferowana długość fali a w 
konsekwencji rozkład modowy i natężenie generowanego promieniowania. Jeżeli zatem będziemy 
kontrolować warunki zewnętrzne to możemy kontrolować układ modów, a więc i stabilizować pracę 
lasera. Tu dochodzimy do miejsca gdzie opiszę jak dokładnie działa układ sterujący.  

Światło lasera pada na detektor, (patrz rysunek 7 ) w tym wypadku jest to fotorezystor. 
Fotorezystor w zależności od tego ile światła na niego pada wykazuje różny opór. Od kilku 
megaomów przy całkowitym braku oświetlenia do kiloomów przy bezpośrednim oświetleniu laserem 
o mocy około 1 mW. Jeżeli na drodze światła lasera ustawimy polaryzator to wahania oporu 
wynikające z fluktuacji polaryzacji sięgają kilku kiloomów. Natomiast bez polaryzatora wahania 
znacznie się zmniejszają. Jest to spowodowane tym, że poszczególne mody przez, które przesuwa się 
laser mają względem siebie prostopadłą polaryzację, więc jeżeli na ich drodze ustawimy to różnice w 
mocy świecenia są znaczne. Fotorezystor wpięty jest w pętlę sprzężenia zwrotnego, a ponieważ 
rezystor na wejściu ujemnym wzmacniacza W1 nie zmienia swojej oporności, on to głównie 
odpowiada za wzmocnienie (w tym wypadku wzmocnienie to stosunek oporu na ujemnym sprzężeniu 
zwrotnym do oporu na ujemnym wejściu wzmacniacza operacyjnego ). Zmiany oporności powodują 
oczywiście zmiany w sygnale wyjściowym, który wchodzi na wejście ujemne drugiego wzmacniacza 
W2. Na dodatnie wejście wzmacniacza W2 podawany jest sygnał sterujący. Sygnał ten steruje 
wartością mocy przy jakiej układ włącza grzałkę. Korekta tego poziomu odbywa się za pomocą 
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potencjometru. Ustawienie odpowiadającego nam poziomu nie wymaga specjalnego wyczucia, choć 
ustawienie go zbyt nisko na początku może spowodować wolniejszą stabilizację (tzn. dłuższy czas 
ustabilizowania się mocy lasera). Natomiast ustawienie zbyt wysokie powoduje brak kontroli nad 
stabilizacją. Pomimo tego co napisałem nie jest to zbyt trudne gdyż w praktyce zbyt wysokie znaczy 
odkręcenie do maksimum a zbyt niskie do minimum potencjometru. Idealna wartość jest trudna do 
dobrania, gdyż zmienia się w miarę działania. Mogę podać orientacyjną wartość przy jakiej układ 
powinien poprawnie działać, a wynosi ona  1/4 maksymalnej wartości oporu potencjometru. Wracając 
do tematu, w tym wypadku wzmacniacz W2 działa jak komparator. Porównuje on sygnały z obu wejść 
i w zależności od wyniku na wyjściu pojawia się duże ujemne napięcie ( ok. –6V ), lub dodatnie 
napięcie sterujące ( ok. 0,6 V ). Jeżeli na wyjściu jest napięcie ujemne to układ nie działa, tzn. grzałka 
nie grzeje. Jeżeli natomiast pojawia się napięcie dodatnie to dwa tranzystory ustawione w mostek 
Darlingtona zaczynają przewodzić. W układzie tym pierwszy tranzystor T1 jest po to aby odizolować 
układ od tranzystora mocy T2. Tak więc jeżeli na bramce pierwszego tranzystora pojawi się dodatnie 
napięcie to on z kolei podaje dodatnie napięcie na bramkę tranzystora mocy co polaryzuje go w 
kierunku przewodzenia i zaczyna pracować zasilacz.  
Tutaj musi nastąpić, krótka dygresja. Niestety z powodu braku lepszej grzałki byłem zmuszony użyć 
w jej miejsce drut oporowy, co samo w sobie nie jest złym pomysłem, ale umieszczenie go na rurze 
lasera stanowiło już większy problem. Ponieważ nie miałem mechanicznej nawijarki (jeżeli w ogóle 
takowa istnieje do nawijania drutu na tak delikatne urządzenie jak laser), więc musiałem nawijać 
grzałkę ręcznie. Nie mam zbyt wielkiej wprawy w takiej pracy więc mogło to wyjść dosyć 
nieporadnie. Dodatkowym utrudnieniem było to, że drut z natury nie trzyma się zbytnio szkła, więc 
musiałem użyć taśmy izolującej, aby się to jakoś trzymało. I choć brzmi to niezbyt optymistycznie to 
muszę powiedzieć, że przynajmniej według mnie wyszło dobrze, czego najlepszym dowodem jest to, 
że działa. Użyłem jednak zbyt dużej ilości drutu ( zamiast 13 zwojów 16 ) tak więc może to nieco 
niekorzystnie wpływać na szybkość działania. Nie jest to jednak zbyt duży problem, który łatwo 
można rozwiązać instalując „mocniejszy” zasilacz, bądź nieco trudniej przez nawinięcie grzałki 
jeszcze raz. Osobiście polecam raczej pierwszą metodę.  
Wracając do tematu, kiedy zaczyna pracować zasilacz, grzałka dosyć szybko ( mniej niż sekunda w 
czasie ciągłej pracy urządzenia ) osiąga dosyć wysoką temperaturę co powoduje zwiększenie 
rozmiarów rury lasera, a więc zmianę warunków pracy a co za tym idzie przesunięcie modów. 
Przesunięcie to powoduje zmianę w mocy świecenia lasera, a więc i zmianę oporności fotorezystora. 
To z kolei powoduje zmianę wzmocnienia na pierwszym wzmacniaczu, a więc i napięcie na wyjściu 
się zmienia. Zmiana warunków równowagi na wejściach wzmacniacza W2, prowadzi więc do zmiany 
na jego wyjściu. Jeżeli napięcie na wyjściu jest ujemne, tzn. jeżeli napięcie na wejściu ujemnym jest 
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Rysunek 7.  Schemat układu stabilizującego (T1,T2 – tranzystory, D – detektor). [4] 
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większe od napięcia na dodatnim wejściu ( tzn. napięcie wyjściowe ze wzmacniacza W1 ) to 
tranzystor T1 przestaje pracować, co z kolei powoduje, że przestaje też pracować tranzystor T2, a w 
konsekwencji przestaje grzać grzałka. Jeżeli natomiast sygnał z lasera jeszcze nie przekroczył 
zakładanego progu tzn. jeżeli opór na wzmacniaczu W1 (fotorezystor) jest nadal za mały, a więc 
napięcie na wyjściu wzmacniacza W1 jest mniejsze od zakładanego progu to układ nadal się wyzwala 
i grzałka grzeje. Należy tu zauważyć, że teoretycznie układ mógłby przebywać w stanie pracy przez 
cały czas a korekta odbywałaby się tylko przez niewielkie zmiany napięcia sterującego tranzystor 
mocy. Jest to jednak tylko złudzenie, gdyż zmiany te nie byłyby na tyle znaczne, aby wpływać na 
zachowanie lasera. Tak więc w praktyce układ działa na zasadzie przełącznika.   
 

E.  Wyniki doświadczalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8. Wykres mocy lasera z wyłączoną stabilizacją  (tuż po uruchomieniu). 

 

Przedstawiony powyżej wykres (rys.8 czerwona część) przedstawia oscylacje mocy 
niestabilizowanego lasera (sygnał mierzony jest po przejściu przez polaryzator). Czarna krzywa 
znajduje się na wykresie tylko po to żeby pokazać, że nie jest włączone zasilanie układu 
stabilizacyjnego. Na pierwszy rzut oka widać, że mierzone natężenie nie jest stabilne. Początkowa 
okresowość zmian natężenia wygasa po kilku minutach od włączenia lasera. Później laser ma okresy, 
w których utrzymuje sygnał na jednym poziomie, jak również okresy w których jego moc zmienia się 
dosyć znacznie co pokazuje rysunek 14. Nie jest to więc korzystna sytuacja. Aby utrzymać natężenie 
wyjściowe lasera na stałym poziomie potrzebny jest czynnik zewnętrzny. W tym wypadku jest to 
właśnie prosty układ stabilizujący, który „stara się” utrzymać stałe warunki pracy poprzez regulacje 
temperatury. Ponieważ jednak na świecie nie ma rzeczy idealnych, więc układ ten żeby dobrze działać 
potrzebuje czasu do rozgrzania. Takie początkowe nagrzewanie się układu przedstawione jest na 
rysunku 9.   

 

Detektor
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Rysunek 9. Wykres natężenia światła lasera z włączoną stabilizacją (pierwsze 8 min pracy). 

 

 
 
 
Widać tu, że układ stabilizujący reaguje na zmiany mocy sygnału. Włącza się (co symbolizują skoki 
czarnej linii) kiedy sygnał opada poniżej pewnego poziomu i wyłącza kiedy sygnał wzrasta zbyt 
wysoko. Na tym wykresie nie widać jednak, aby stabilizacja osiągała jakikolwiek pozytywny skutek 
poza wydłużaniem się okresu oscylacji. 

 

Rysunek 10. Wykres natężenia światła lasera z włączoną stabilizacją (po 10 min). 

 

Pozytywne efekty działania układu stabilizującego widać dopiero po około 10 minutach. Dopiero na 
tym wykresie widać pozytywne rezultaty działania układu stabilizującego. Jest to okres około 10min 
po włączeniu lasera i układu stabilizującego. Czarne „szpilki” pokazują włączanie się układu. Widać, 
że wówczas, gdy układ działa utrzymuje natężenie na równym poziomie. Widać również przerwę w 
działaniu układu, w trakcie której utrzymuje się jednak sygnał na stałym poziomie.  
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Rysunek 11. Wykres natężenia światła lasera przy samoczynnej stabilizacji ( układ stabilizujący był włączony 

ale jak widać na wykresie nie pracował ) w sytuacji gdy ustawiony próg pracy ( w układzie stabilizującym ) jest 

zbyt niski. 
 

Widać to świetnie na rysunku 11. Kilka minut stabilnej pracy, po którym następuje skok natężenia ( z 
powodu braku stabilnych warunków pracy ). Sygnał do skoku jest na wyższym poziomie niż jest 
ustawiona czułość układu dlatego się nie włącza. Dodatkowo można zauważyć, że po długim okresie 
nie działania ponowny „rozruch” aczkolwiek nie tak długi jak w początkowym okresie wymaga 
kilkudziesięciu sekund. Nie jest to, więc korzystna okoliczność, więc ustawianie poziomu wyzwalania 
zbyt nisko to nie najlepszy pomysł. Od razu jednak zaznaczam, że ustawienie go zbyt wysoko też nie 
spełni swojego zadania, gdyż wtedy układ przynajmniej w teorii będzie grzał bez przerwy, więc układ 

nie będzie spełniał swojego zadania regulatora. 
Rysunek 12. Wykres natężenia światła lasera  zdestabilizowanego warunkami zewnętrznymi (tzn. kiedy 

laser jest wystawiony na działanie czynników zewnętrznych). 

 

Rysunek 12 pokazuje, że nawet dobre urządzenia w niekorzystnych warunkach zachowują się w 
nieprzewidywalny sposób. Rysunek ten pokazuje działanie całego układu wystawionego na działanie 
czynników zewnętrznych. Nawet drobna zmiana temperatury otoczenia powoduje wyprowadzenie 
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układu z równowagi, do której powrót stanowi nie lada wyzwanie dla stabilizatora co widać na 
wykresie. 

Rysunek 13. Laser pracujący z włączonym układem stabilizującym, pracujący około 20 min. 

 

Rysunek 13 przedstawia ostateczny wynik mojej pracy. Wykres pokazuje długoczasowe zmiany 
natężenia przepuszczonego przez polaryzator światła lasera. Widać, że układ nie grzeje cały czas, ale 
ciągle robi delikatne korekty temperatury, a laser świeci stabilnie. Jego moc oscyluje w granicach 2-3 
%. Ten wynik, choć nie najgorszy, jest jednak jeszcze do poprawienia w ramach tego samego układu. 
Ponieważ występuje tu oprócz oscylacji lasera dodatkowa fluktuacja w układzie stabilizującym. Sam 
układ generuje około 1-2% oscylacji. Niestety pomimo usilnych starań nie udało mi się ustalić 
głównego „winowajcy” a nawet tego czy jest on jeden czy odpowiada za to więcej elementów. 
Najbardziej „podejrzany” wydaje się być detektor ( fotorezystor ) ale niestety nie miałem do 
dyspozycji elementu, którym mógłbym go zastąpić, więc pozostało mi pogodzić się z faktem tego 1-
2% dodatkowego rozrzutu. Wydaje mi się jednak, że jak na układ zrealizowany tak niskim kosztem 
jest to i tak dobry wynik, więc cieszę się z rezultatów mojej pracy i mam nadzieje, że jeżeli nie ja to 
ktoś dopracuje ten układ i, że będzie on działał jeszcze lepiej i posłuży w eksperymentach 
wymagających stabilnego lasera He-Ne.  
 
Użytkowanie układu stabilizatora 
Opisze tutaj jak należy obsługiwać stabilizator. W skład całego urządzenia wchodzi: laser z 
zasilaczem, urządzenie sterujące i zasilacz do grzałki. Chociaż włączanie w dowolnej kolejności tych 
urządzeń nie powinno niczego uszkodzić, to raczej powinno się włączać je zaczynając od zasilacza 
lasera a kończąc na zasilaczu grzałki. Układ tuż po włączeniu nie pracuje stabilnie. Nie należy go 
więc od razu używać w zestawach wymagających stabilności. Stabilna praca rozpoczyna się mniej 
więcej po 15min. Radziłbym jednak odczekać jeszcze 5-10min, ponieważ im dłużej układ pracuje tym 
będzie stabilniejszy. Obudowa nie jest szczelna, nie jest to niezbędne do poprawnego działania układu, 
powoduje to jednak szereg niedogodności. Po pierwsze, nie należy dmuchać do środka obudowy 
lasera. Po drugie absolutnie nie wolno przykrywać niczym obudowy. Należy też raczej unikać sytuacji 
powodujących zwiększony przepływ powietrza nad górną częścią obudowy. Nie należy też dotykać 
przewodów (doprowadzonych bezpośrednio do lasera) wewnątrz obudowy, ponieważ są one pod 
wysokim napięciem. To samo dotyczy transformatora wewnątrz obudowy stabilizatora. 
 Teraz uwagi dotyczące samego działania układu. 
Aby jak najlepiej wykorzystywać układ stabilizacji lasera należy najpierw zapoznać się ze specyfiką 
jego uruchamiania. W warunkach jakie narzuca obudowa należy ustawiać opór na potencjometrze jak 
najmniejszy. Powoduje to jednak, że czas rozruchu urządzenia znacznie wzrasta. Najlepszym 
rozwiązaniem jest więc ustawienie, tuż po włączeniu urządzenia, oporu na mniej więcej ¾ wartości 
maksymalnej a następnie zmniejszać tę wartość do docelowej ( około ¼ wartości maksymalnej ). 
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Może zmniejszyć okres oczekiwania na stabilne działanie lasera o kilkanaście minut. Należy przy tym 
pamiętać o kontrolowaniu układu stabilizującego ( im dłużej na początku układ będzie tylko grzał tym 
szybciej uda się doprowadzić do stabilności ). 
Łatwym sposobem kontrolowania układu bez używania dodatkowych urządzeń kontrolujących jest 
obserwowanie wskazań zasilacza grzałki jeżeli oczywiście posiada on miernik ( ja korzystałem z 
zasilacza „Unitra typ 5354” uwidocznionego na rys. 6 ). Jeżeli wskazywana przez niego wartość prądu 
będzie stale fluktuować, oznacza to, że układ działa poprawnie. Sprawdzenie jednak jak bardzo jest 
stabilizowany sygnał będzie już wymagało zastosowania detektora światła lasera. Jeżeli natomiast 
prąd zasilacza pozostaje przez dłuższy czas maksymalny ( tutaj 0.4A), lub wynosi zero to układ 
najprawdopodobniej nie działa. Nie oznacza to oczywiście, że światło wychodzące z lasera jest 
niestabilne. Sygnał pochodzący z lasera może się utrzymywać na jednym poziomie nawet kilka minut 
bez udziału układu stabilizującego. Jest to bardzo niekorzystna okoliczność, gdyż po upływie tych 
kilku minut mody bez dodatkowych ograniczeń zaczną się przesuwać i zaburzą pomiary. Należy więc 
natychmiast usunąć ten problem. 
 W tym celu jednak nie radziłbym wykonywać korekt bez uprzedniego umieszczenia przed 
laserem polaryzatora i detektora. Do drobnych korekt służy potencjometr umieszczony w obudowie 
układu stabilizującego. Już pisałem o plusach i minusach używania go, więc dodam tylko żeby raczej 
nie kręcić nim gdy tylko wydaje nam się, że możemy jeszcze trochę poprawić stabilizację, ponieważ 
łatwo możemy przesadzić i zdestabilizować układ. Poza tym potencjometr ten jest odpowiedzialny za 
poziom wychodzącego sygnału więc kręcenie nim podczas pomiaru jest niewskazane. 
Trudniejsze do usunięcia są usterki spowodowane przegrzaniem układu. Wtedy pod wpływem grzałki 
mody przesuwają się w „przeciwną” stronę, tzn. sygnał na wyjściu spada zamiast rosnąć. Przegrzanie 
będzie się objawiało na zasilaczu brakiem zmian na mierniku. Aby usunąć ten problem trzeba 
systematycznie zmniejszać wartość oporu na potencjometrze. Jeżeli to nie będzie pomagało to niestety 
wtedy jedynym skutecznym rozwiązaniem jest zdjęcie górnej części obudowy. Używanie takiego 
układu oczywiście wymaga jeszcze większej ostrożności. 
 Ogólnie rzecz biorąc układ nie wymaga stałej kontroli, jeżeli już zacznie pracować, a wypadki 
niestabilności nie powinny się raczej zdarzać. Dla przykładu dołączę tu jeszcze stabilizacji ( rys. 15 ). 
Widać na nim jak układ „rozgrzewa” się i dopiero po kilko minutach zaczyna się właściwa praca. 
Jeszcze raz napiszę: Układ nie zaczyna dobrze stabilizować od razu po włączeniu należy odczekać 

około 15 minut.     
 

 

Rysunek 14. Wykres natężenia światła lasera bez stabilizacji. 

Przedstawiony na rysunku 14 wykres jest obrazem pracy lasera bez stabilizacji. Z powodu długiego 
czasu zbierania danych niestety nie jest to wykres jego ciągłej pracy, ale wycinki „ciekawszych 
momentów”. Laser po początkowej fazie wzrostów i spadków stabilizuje się na dowolnym ( z zakresu 
mocy tego lasera ) natężeniu i pozostaje tam jakiś czas. W tym przypadku ( rys. 14 ) są to około 3 min. 
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Jednak może to trwać o wiele dłużej jak i o wiele krócej. Jedyną cechą łączącą te obszary stabilności 
jest brak kontroli zarówno nad poziomem ( tzn. natężeniem wiązki laserowej ) jak i czasem trwania. 
Tak więc nie są one z punktu widzenia badań z wykorzystaniem stabilnego lasera możliwe do 
wykorzystania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 15. Wykres natężenia światła lasera z układem stabilizującym (wykres w kolorze czerwonym  to 

sygnał z lasera, w kolorze czarnym z układu stabilizującego). Punkty nieciągłości danych oznaczone są 

strzałkami.  

 

Tak jak poprzednio nie jest to ciągły wykres pracy a jedynie wycinki. Widać tu (rys. 15) różnicę 
poziomów stabilizacji. Wyniki te mają pokazać, że oprócz wpływu na czasową stabilność układu ( tzn. 
jak długo laser będzie emitował sygnał o tym samym natężeniu ), mamy też możliwość kontroli mocy 
(oczywiście w granicach możliwości lasera ) wychodzącego sygnału. Na wykresie można też 
zauważyć pomiędzy 100 a 270 s mocne wahania napięcia sterującego podczas gdy w późniejszym 
okresie są one znikome. Jest to spowodowane większymi na początku wahaniami temperatury układu. 
W późniejszym okresie gdy układ już jest rozgrzany małe korekty temperatury wystarczą do 
poprawnego działania. Dlatego też wahania napięcia sterownia ( dolny wykres ) stają się coraz 
mniejsze.   

 

 

F. Podsumowanie i Wnioski 

Celem moim było zbudowanie układu stabilizującego laser wielomodowy. Wykorzystałem w tym celu 
zestaw tanich i łatwo dostępnych na rynku części elektronicznych. Efekt jaki uzyskałem jest pomimo 
pewnych trudności z ukończeniem zadowalający. Układ pracuje godzinami ze stabilnością natężenia 
sięgającą 1%. Jeżeli chodzi o wady powstałego urządzenia, to myślę, że pierwszą jest rozmiar 
urządzenia. W chwili obecnej jest ono niestety strasznie nieporęczne, a sama procedura włączania 
wydaje się o wiele bardziej skomplikowana niż sama obsługa. O ile integracja zasilacza lasera z resztą 
urządzenia wydaje się niemożliwa o tyle już zasilanie grzałki powinno się umieścić razem z układem 
sterującym co oszczędziłoby przede wszystkim miejsca, ale i dałoby pewność, że włączenie układu 
sterującego oznacza uruchomienie całego urządzenia. Następną rzeczą do poprawy jest obudowa 
lasera. Układ przy źle dobranych warunkach pracy szybko się grzeje i ulega destabilizacji. Dlatego 
wypadałoby zmodyfikować obudowę tak aby nie rozrastając się zbytnio zapewniła układowi 
jednostajny dopływ powietrza. Ostatnia modyfikacja, która na pewno podniesie koszty urządzenia, ale 
najprawdopodobniej wyeliminuje poprzedni problem a może i poprawi stabilność dotyczy kontroli 
temperatury w wypadku, gdy mody przesuwają się w niekontrolowanym przez obecny układ kierunku. 
   

Detektor 

Baza T2
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