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3. LASER DIODOWY – OPIS I CHARAKTERYSTYKI 
 

 

3.1. Parametry stosowanej diody laserowej 
 

Podczas wykonywania eksperymentów wykorzystywałam diodę laserową 

wyprodukowaną przez firmę Spektra Diode Labs wykonaną w technologii index guided na 

bazie GaAlAs o oznaczeniu katalogowym SDL-5412-H1. Jest to laser diodowy pracujący 

jednomodowo w trybie ciągłym. 

Oprócz właściwej struktury lasera, wewnątrz obudowy o symbolu TO-3 znajduje się 

dodatkowo termistor zapewniający kontrolę temperatury złącza, element Peltiera oraz 

fotodioda umożliwiająca odczyt mocy generowanego promieniowania. Umieszczenie 

elementów lasera wewnątrz zamkniętej obudowy pozwala na obniżanie temperatury 

poniżej 0 ˚C bez obawy o możliwość zniszczenia złącza. Okienko wyjściowe lasera 

pokryte jest obustronnie warstwą przeciwodblaskową 2MgF . 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Rysunek 3.1.  Schemat wyprowadzeń lasera diodowego SDL-5412-H1 

w obudowie typu TO-3 

 

1. Element termoelektryczny (+)                5. Anoda lasera  

2. Termistor (1)                                          6. Anoda fotodiody 

3. Termistor (2)                                          7. Katoda fotodiody 

4. Katoda lasera                                         8. Element termoelektryczny (-) 

⊥θ  

||θ  
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Zgodnie z charakterystyką pracy lasera, dostarczoną przez producenta, w temperaturze 

25 ˚C, i przy prądzie 127 mA można uzyskać maksymalną moc 100 mW. Laser emituje 

wtedy światło z zakresu podczerwieni o długości fali 809 nm.  

Długość fali generowanego promieniowania zależy od temperatury złącza i natężenia 

prądu zasilającego diodę. Zmieniając te parametry sterujemy rozmiarami rezonatora oraz 

współczynnikiem załamania ośrodka. Niestety nie można w sposób ciągły przestrajać 

takiego lasera, ponieważ przesuwając krzywą wzmocnienia, próg generacji osiągają 

kolejne mody rezonatora. Bez dodatkowej selekcji długości fali zakres ciągłego 

przestrajania jest bardzo mały. Wynikają stąd ogromne trudności w uzyskaniu stabilnej 

pracy lasera diodowego na określonej długości fali. Nawet niewielkie niestabilności 

temperatury i natężenia prądu powodują przeskoki modów. Niekiedy możliwa staje się 

również praca wielomodowa. Typowe szerokości spektralne dla laserów tego typu 

wynoszą od 10 MHz do 5 GHz. 

Światło emitowane przez tego typu laser diodowy jest w dużym stopniu liniowo 

spolaryzowane w kierunku równoległym do płaszczyzny złącza. Dla laserów typu index 

guided stopień polaryzacji mieści się w zakresie od 50:1 do 100:1. 

Wiązka emitowanego promieniowania jest rozbieżna kątowo. Według danych 

katalogowych rozbieżności w płaszczyźnie złącza i w płaszczyźnie prostopadłej do niej 

wynoszą odpowiednio o9|| =θ i o30=θ⊥ . Z tego powodu koniecznością staje się 

formowanie kształtu wiązki.  

 

 

3.2. Zewnętrzna obudowa lasera diodowego 
 

Wszystkie elementy bezpośrednio służące prawidłowej pracy lasera ( poza modułami 

zasilającymi ) umieszczone zostały wewnątrz prostopadłościennej puszki o rozmiarach 

8.6×8.6×13.6 cm wykonanej z duraluminium. Grubość jej ścianek wynosi 0.8 cm. Została 

ona dokręcona do niewielkiego stolika, który posiada możliwość regulacji wysokości. 

W tylnej ściance pudełka zamontowano dwa gniazda typu Cannon: 

dziewięciozłączowe wyjście do zasilacza diody laserowej i pietnastozłączowe służące do 

połączenia z kontrolerem temperatury3. W celu zabezpieczenia przed wypięciem  

 

                                                           
3 Schematy podłączeń są opisane w paragrafie 3.3.3. 
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przewodów i nagłym przerwaniem zasilania należy bezwzględnie skręcać oba gniazda 

z wtykami okablowania.  

 Podczas pracy okazało się, że wstępny projekt musiał ulec zmianom. Pierwotnie 

w przedniej płytce został wyfrezowany otwór o średnicy 1.5 cm, przez który miała 

wychodzić wiązka światła laserowego. Później kierunek jej biegu został zmieniony 

i konieczne stało się wykonanie podłużnego otworu w jednej z bocznych ścianek puszki4.  

 

 

3.2.1. Kolimacja wiązki światła emitowanego przez laser 
 

Charakter laserującego złącza półprzewodnikowego wymusza emisję wiązki 

promieniowania o sporych rozbieżnościach kątowych. Konieczne w takiej sytuacji staje się 

nadanie jej odpowiedniego kształtu. Diodę laserową umieściłam w profesjonalnym 

układzie kolimacyjnym firmy Thorlabs o numerze katalogowym LDH3-P1/M. Schemat 

przedstawia rysunek 3.2. Podczas wkładania lasera do oprawki postępowałam według 

zaleceń producenta. Zadbałam o uziemienie stołu, wszystkich elementów puszki, a nawet 

mojej osoby.  

  
Rysunek 3.2. Układ kolimacyjny 

 

Układ jest przeznaczony dla lasera diodowego zamkniętego w obudowie typu TO-3. 

Składa się z dwóch elementów połączonych ze sobą czterema identycznymi prętami. 

Przednia część oprawki służy do zamontowania soczewki. Bardzo istotną sprawą jest 

                                                           
4 Kolejne zmiany i ich przyczyny zostały opisane w następnych paragrafach. 

Laser diodowy 

Soczewka kolimująca
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dokładne wyeliminowanie wszelkich odblasków pochodzących od tego elementu 

optycznego, gdyż światło w tak przypadkowy sposób zawracane do wnętrza struktury 

lasera może zaburzać jego pracę. Dla długości fali emitowanego promieniowania z zakresu 

podczerwieni firma Thorlabs produkuje również krótkoogniskowe soczewki, o numerze 

seryjnym C11OTM-B, pokryte warstwą przeciwodblaskową. Do tylnej oprawki 

przykręcana jest bezpośrednio obudowa lasera, dlatego już układ kolimacyjny pełni 

częściowo rolę radiatora.  

Wstępna regulacja kształtu wiązki polega na odpowiednim dobraniu odległości 

pomiędzy okienkiem wyjściowym lasera a płaszczyzną soczewki. Aby ułatwić przesuw 

elementów wzdłuż prętów one wszystkie zostały pokryte warstwą silikonu. Możliwość 

wkręcania lub wykręcania soczewki gwarantuje zwiększenie precyzji działania. Nie ma 

konieczności regulacji w kierunkach prostopadłych do osi optycznej układu, co jest 

niewątpliwie zaletą układu. Niestety jego zasadniczą wadą są małe rozmiary soczewki, 

przez co część światła rozprasza się na obudowie. Nie jest wykluczone, że właśnie ten 

element optyczny ( światło rozproszone lub odbite może być zawracane w kierunku 

złącza ) powoduje wstępną selekcję modów i jest przyczyną problemów z uzyskaniem 

odpowiedniej długości fali generowanego promieniowania. W przyszłości warto byłoby 

sprawdzić, jaki wpływ na poprawność pracy lasera wywiera soczewka i ewentualnie 

zastanowić się nad jej wymianą na podobny element o większej aperturze. 

 Podczas wykonywania kolejnych etapów eksperymentu, w zależności od koncepcji 

układu eksperymentalnego, zmieniałam stopień ogniskowania wiązki za pomocą soczewki 

wchodzącej w skład profesjonalnej oprawki. Ostatecznie jednak moim celem stało się 

uformowanie wiązki równoległej. 

 Próbowałam również kształtować światło lasera stosując dodatkowo, lub jedynie, 

zewnętrzne soczewki albo układy teleskopowe. Niestety efekty nie były zadowalające. 

 

 

3.2.2. Odbieranie ciepła od wewnętrznego elementu Peltiera 
 

Przed pierwszym uruchomieniem lasera właściwie nie było do końca wiadomo czego 

można się spodziewać i w jaki sposób układ poradzi sobie z regulacją temperatury. Jak 

wspominałam wcześniej, jeden z elementów radiatora stanowił układ kolimacyjny, gdyż 
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jego tylna część bezpośrednio przylega do obudowy diody. Podstawą była jednak 

miedziana płyta o wymiarach 1×6×9.5 cm, do której został on dokręcony. 

Obudowa lasera jest zwarta z anodą złącza, dlatego należy koniecznie izolować ją 

elektrycznie od otoczenia. W tym celu miedzy spodem puszki i miedzianym radiatorem 

umieściłam kawałek plexi o grubości około 0.6 cm. Całość skręciłam teflonowymi 

śrubami. 

Podczas wykonywania pierwszych pomiarów, zależności własności światła 

laserowego od parametrów zasilania i temperatury, musiałam podgrzewać strukturę lasera. 

Nie wymagało to efektywnego odbierania od niej ciepła, dlatego taka konfiguracja okazała 

się prawidłowa. Niestety, gdy niezbędnym stało się chłodzenie do temperatur bliskich 0˚C5 

radiator przestał dobrze pełnić swoją funkcję. Po ponad godzinie pracy nagle wzrastała 

temperatura złącza a natężenie prądu przepływającego przez element termoelektryczny 

osiągało wartość maksymalną.  

Rozważałam zamontowanie dodatkowego Peltiera, który odbierałby nadmiar ciepła 

od radiatora lub wykorzystanie wentylatora stosowanego do chłodzenia komputerowych 

procesorów. Rozwiązanie problemu okazało się o wiele prostsze6. Zamiast grubej warstwy 

plexi umieściłam pod miedziana płytą cienką warstwę izolacji. Wyciągnęłam diodę 

i wszystkie styki poszczególnych elementów układu pokryłam warstwą silikonu, w celu 

zapewnienia lepszego kontaktu cieplnego między nimi. Bezpośrednio do radiatora 

dokleiłam zewnętrzny termistor. Odczyt oporu tego elementu informuje o temperaturze 

płytki. Dzięki temu mogłam stale kontrolować skuteczność odprowadzania ciepła. Teraz 

funkcję radiatora pełniła również cała puszka oraz stolik, do którego została 

przymocowana. W wyniku takich zmian udało się otrzymać pożądany efekt. Podczas 

chłodzenia diody temperatura miedzianej płytki wzrastała jedynie do wartości 

bliskiej 25˚C. 

 

 

3.3. Zasilanie i regulacja temperatury złącza 
 

Zasilanie diody laserowej, fotodiody, elementu termoelektrycznego i termistora było 

realizowane przy zastosowaniu dwóch niezależnych modułów wyprodukowanych przez 

firmę Wavelength Elektronics. 
                                                           
5 Uzasadnienie w następnych rozdziałach. 
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Poprzez sprzężenie obu modułów z komputerem przez odpowiednie analogowe 

interfejsy jest możliwe zewnętrzne sterowanie parametrami pracy lasera. Nie było to 

przeze mnie wykorzystywane ze względu na niewielką możliwość płynnego przestrajania 

długości fali generowanego promieniowania. Koniecznością stało się jedynie takie 

określenie parametrów pracy diody laserowej, aby można było otrzymać wiązkę światła 

o długości fali dopasowanej do odpowiedniego przejścia w argonie. 

Przed pierwszym uruchomieniem lasera, wszelkie próby, ułatwiające zapoznanie się 

z zasadami działania sterownika diody i kontrolera temperatury, przeprowadzałam na 

wykonanych prostych układach, symulujących pracę diody i poszczególnych elementów 

znajdujących się we wnętrzu jego obudowy. Schemat układu współpracującego 

z zasilaczem diody laserowej przedstawia rysunek 3.3. 

 

Seryjny opór diody

Szybkie diody krzemowe

Katoda lasera

+ _10 Fµ

 

 
Rysunek 3.3. Schemat układu próbnego imitującego pracę diody laserowej 

 

Typowy opór seryjny lasera diodowego SDL-5412-H1 wynosi 4 Ω. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                
6 Dzięki sugestii dr J. Zachorowskiego. 
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3.3.1. Zasilacz diody laserowej  
 

Urządzenie LFI-4505 [10a] wyprodukowane przez firmę Wavelength Electronics jest 

przystosowane do zasilania diody laserowej, fotodiody i kontrolnej diody typu LED. 

Moduł ten jest przeznaczony do sterowania pracą laserów diodowych, dla których 

natężenie prądu kierowanego na złącze nie może przekraczać 500 mA. Konieczny jest 

wybór odpowiedniej wartości prądu zasilającego fotodiodę. Dla zastosowanego lasera, 

maksymalny prąd pracy fotodiody musi być mniejszy niż 2 mA. 

Jest to urządzenie gwarantujące niski poziom szumów. Zapewnia stabilizację 

ograniczającą jego wielkość do wartości mniejszej niż 1 µA. 

Dzięki ustaleniu limitu natężenia prądu przepływającego przez diodę laserową 

niemożliwe staje się przekroczenie takiej jego wartości krytycznej, powyżej której 

mogłoby dojść do uszkodzenia złącza. W razie osiągnięcia tej granicy zasilanie diody 

laserowej zostaje automatycznie odłączone. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi opcja 

powolnego startu, opóźniająca o trzy sekundy moment rozpoczęcia zasilania i jednocześnie 

spowalniająca wzrost przyłożonego napięcia. 

 

+

+

_

_

LED

FotodiodaDioda laserowa

Rezystor 1 MΩ

 
 

Rysunek 3.4. Schemat układu dla pracy przy stałym prądzie 
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 Zasilacz umożliwia wybór trybu pracy lasera diodowego. Opcja pracy przy stałym 

prądzie zapewnia stabilizację natężenia prądu płynącego przez złącze oraz ewentualną 

modulację jego wartości. Uproszczony schemat układu przedstawia rysunek 3.4. 

Drugim trybem, który zapewnia sterowanie zasilaniem lasera diodowego, jest praca 

przy stałej mocy generowanego światła. Nie była wykorzystywana podczas wykonywania 

eksperymentów, ponieważ najistotniejszą sprawą stało się uzyskanie promieniowania 

o odpowiedniej długości fali ( zależnej o natężenia prądu przepływającego przez złącze ), 

a nie stabilizacja, bądź modulacja, mocy wiązki.  

Układ dziesięciu przełączników na tylnej ściance urządzenia pozwala odpowiednio 

skonfigurować jego działanie. Umożliwia wybór trybu pracy zasilacza, poziomu szumu, 

rodzaju fotodiody oraz ewentualną modulację, która zapewniałaby możliwość prądowego 

przestrajania długości fali generowanego promieniowania ( nie wykorzystywane podczas 

mojej pracy). 

 

3.3.2. Regulacja i kontrola temperatury złącza 
 

Sterowanie wartością temperatury złącza odbywało się przy zastosowaniu zasilacza 

typu LFI-3526. Moduł ten może sterować pracą elementu termoelektrycznego 

o maksymalnym dopuszczalnym natężeniu prądu wynoszącym ±2.5 A i granicznym 

napięciu równym ±9V. Urządzenie pozwala również mierzyć rezystancję dodatkowego 

zewnętrznego termistora, dzięki czemu można, na przykład, kontrolować temperaturę 

elementów radiatora, który ma za zadanie odbieranie ciepła od wewnętrznego Peltiera. 

Zasilacz zapewnia kontrolę temperatury w szerokim zakresie od –60˚C – 150˚C7. 

Według producenta krótkoczasowa ( 1 godzina ) jej stabilność powinna być lepsza niż 

0.002˚C, zaś długoczasowe ( 24 godziny ) wahania mają utrzymywać się na poziomie 

mniejszym niż 0.005˚C. Kontrola temperatury polega na pomiarze rezystancji termistora 

znajdującego się wewnątrz obudowy lasera. Potencjometrem ustala się opór termistora 

odpowiadający żądanej temperaturze struktury lasera. W zależności od tego, w jakim 

stopniu ma się ona zmienić, zasilacz dostosowuje poziom natężenia i kierunek prądu 

płynącego przez element termoelektryczny. Poza termistorem sterownik może 

współpracować również z innymi rodzajami czujników.  

                                                           
7 Przedział ten zależy od typu elementu termoelektrycznego, typu detekcji temperatury oraz oczywiście 
rodzaju lasera diodowego ( zakres pracy ). 
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Zasilacz umożliwia wybór wartości natężenia prądu przepływającego przez 

termistor. Jest to uzależnione od wartości temperatury, w jakiej należy pracować. Przy 

prądzie 10µA pomiar może przebiegać w szerokim zakresie temperatur, odpowiadających 

rezystancji termistora nieprzewyższającej 199.9kΩ. Podobnie, z natężeniem prądu 100µA 

związany jest opór termistora mniejszy niż 19.9kΩ. 

Do określenia prawidłowego procesu ustalania temperatury złącza służy regulator 

PID ( proporcjonalno-całkująco-różniczkujący ). Jest to szybki układ kontrolujący, który 

jednocześnie zapewnia niski poziom szumu i stabilne działanie zasilacza. Wybór ustawień 

PID zależy od sposobu kontroli temperatury i oczywiście od tego jak dalece chcemy 

zmieniać jej wartość. Im temperatura struktury lasera bardziej odbiega od temperatury 

otoczenia tym trudniejsze staje się zapewnienie stabilności. Schemat układu regulatora PID 

przedstawia rysunek 3.5.  

 

 

 

Rysunek 3.5. Schemat układu regulatora PID 

 

Sekcja „error amplifier” dostarcza informacji o różnicy między temperaturą ustaloną a jej 

aktualną wartością mierzoną przez czujnik. Jest ona wprowadzana na układ przetwornika 

PID. Dokładne informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej przez 

producenta [10b]. 
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Jak okazało się w mojej późniejszej pracy, aby otrzymać żądaną długość fali 

generowanego promieniowania musiałam podgrzewać złącze laserujące do temperatury 

około 35˚C lub chłodzić je poniżej 10˚C8. Obie wartości znacznie odbiegają od 

temperatury pokojowej. 

Ustaliłam współczynnik proporcjonalności P=32, oraz stałą czasową członu 

całkującego I=10 s ( tryb: „Medium Thermal Load” ). Układ różniczkujący nie był 

używany. Właściwie najlepszą metodą weryfikacji tych ustawień jest sprawdzenie 

w praktyce, w jaki sposób temperatura złącza osiąga żądaną wartość. Po uruchomieniu 

lasera okazało się, że takie parametry zapewniają dobrą stabilizację, a temperatura 

wewnątrz struktury stopniowo dochodziła do ustalonego poziomu. Układ automatycznie 

reagował na wprowadzane zmiany. 

W celu zabezpieczenia diody laserowej przed przegrzaniem lub przechłodzeniem 

oraz dla ochrony wewnętrznego Peltiera i termistora istnieje możliwość ustalenia limitu 

temperatury ( niskiego lub wysokiego ). Przekroczenie takiej wartości powoduje 

automatyczne przerwanie zasilania.  

W zależności od typu stosowanego elementu termoelektrycznego, należy ustalić 

maksymalne dopuszczalne natężenie płynącego przez niego prądu, co może uchronić przed 

ewentualnym uszkodzeniem. Jeśli radiator nie spełnia prawidłowo swoich funkcji napięcie 

na module termoelektrycznym bardzo szybko osiąga graniczną wartość i chłodzenie lub 

podgrzewanie złącza staje się nieefektywne. 

Odpowiednie skonfigurowanie zasilacza9, to znaczy wybór rodzaju czujnika 

temperatury i natężenia prądu przepływającego przez niego, ustalenie parametrów PID 

oraz opcji limitu temperatury, jest podstawą jego stabilnej pracy. 

 

Połączenie obu modułów ( zasilacza diody laserowej i fotodiody oraz urządzenia 

kontrolującego temperaturę złącza półprzewodnikowego ), poprzez analogowe interfejsy, 

gwarantuje automatyczne odcięcie zasilania wszystkich elementów znajdujących się 

wewnątrz obudowy lasera w razie jakiegokolwiek błędu lub przekroczenia wartości limitu 

natężenia prądu bądź temperatury. Jednocześnie należy pamiętać o odpowiedniej 

kolejności włączania zasilaczy. Zwarcie obu urządzeń wymaga, aby przed rozpoczęciem 

zasilania diody laserowej uruchomić kontrolę temperatury złącza. 

                                                           
8 Długość światła emitowanego przez laser musiała spełniać warunki dopasowania do konkretnych przejść 
   w argonie. 
9 Dziesięć przełączników, znajdujących się na tylnej ściance zasilacza. 



 31

3.3.3. Schematy podłączeń lasera diodowego z urządzeniami 

zasilającymi 
 

Zdecydowanie błędnym postępowaniem byłoby przylutowywanie przewodów 

bezpośrednio do nóżek obudowy lasera. Firma SDL wraz z diodą dostarcza odpowiednią 

podstawkę, dzięki której można uniknąć tego problemu. Nóżki lasera okazały się jednak 

być zbyt długie, dlatego na każdą z osobna nałożyłam po około 0.5 cm izolacji, a dopiero 

później wspomnianą nakładkę. Całość dokręciłam do tylnego elementu układu 

kolimacyjnego. Schematyczny szkic przedstawia rysunek 3.6. 

 

Rysunek 3.6. Schemat zamontowania podstawki 

 

Do ośmiu nóżek podstawki przylutowano przewody łączące laser z gniazdami 

zamontowanymi w tylnej ściance puszki ( rysunek 3.7 ).  

 Widoczna na rysunku 3.7 wpięta równolegle z laserem szybka dioda Schotke’go ma 

reagować na ewentualne zmiany polaryzacji. Dodatkowe zabezpieczenie diody laserowej 

stanowi opornik o rezystancji 5 kΩ, który powinien eliminować efekty elektrostatyczne, 

mogące na przykład powstać przy wypinaniu przewodów. 

 Połączenia między gniazdami w tylnej ścianie puszki a zasilaczami są realizowane 

poprzez ekranowane przewody. W przypadku zasilania diody laserowej i fotodiody jest to 

przewód czterożyłowy. Dla kontrolera temperatury złącza są to dwa oddzielne kable. Jeden 

dwużyłowy wysokoprądowy ( natężenie prądu dochodzi do 2 A ) dla elementu 

termoelektrycznego i czterożyłowy zasilający wewnętrzny i zewnętrzny termistor. 

Laser

Izolacja
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Wszystkie ekrany zostały dolutowane do oprawek wtyków, dzięki czemu odprowadzają 

ewentualny ładunek z powierzchni puszki.  
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Termistor
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Rysunek 3.7. Schemat podłączeń lasera diodowego 

 

 Schematy wyprowadzeń z obu zasilaczy znajdują się instrukcjach [10a, 10b], 

dostarczonych przez firmę Wavelength Electronics. 

 

3.3.4. Zwiększenie precyzji sterowania parametrami diody 
 

Brak sprzężenia zasilaczy z komputerem powodował, że ustalanie parametrów pracy 

lasera diodowego nie było wystarczająco dokładne. Ręczne ustawianie wartości 

temperatury i natężenia prądu płynącego przez złącze, przez obrót gałek potencjometrów, 

nie zapewnia wymaganej precyzji. W celu zwiększenia dokładności regulacji, do obu 

zasilaczy zostały dołączone, poprzez wejścia analogowe typu BNC, dodatkowe proste 

układy zapewniające zewnętrzne sterowanie. Schemat układu przedstawiony został na 

rysunku 3.8. 
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 Zasilanie każdego z nich zapewniają dwie baterie 1.5 V. W obu analogicznych 

układach zastosowałam dziesięcioobrotowe helipoty o oporach 1 kΩ i 10 kΩ, odpowiednio 

dla sterownika temperatury i zasilacza diody laserowej, oraz po dwa oporniki o rezystancji 

R=7 kΩ. 

 
 

Rysunek 3.8. Schemat układu umożliwiającego precyzyjniejszą regulację natężenia 

      prądu płynącego przez diodę laserową i temperatury złącza 
 

W przypadku zasilacza diody laserowej taki pomocniczy układ pozwala zmieniać 

natężenie płynącego prądu o około 2 mA na dziesięć pełnych obrotów. Dla kontrolera 

temperatury zakres przestrajania wynosi około 10 kΩ. 

 

 

3.4 Charakterystyka termistora 10 
 

Wewnątrz obudowy TO-3 znajduje się termistor typu NTC ( Negative Temperature 

Coefficient ). Kontrola temperatury złącza polega na pomiarze rezystancji termistora. Dla 

określenia temperatury należy, zatem znać jego charakterystykę. Według producenta 

w temperaturze 25˚C rezystancja termistora wynosi 10.3 kΩ. 

Zależność rezystancji od temperatury można przedstawić równaniem Steinhart-Harta. 

W równaniu tym temperatura wyrażona jest w Kelwinach, a rezystancja w Omach. 

3)](ln[)(ln1 RCRBA
T

⋅+⋅+=        (3.1) 

                                                           
10  Dane według pracy magisterskiej Szymona M. Kiełbasy ZOA IF UJ, 1998 [11] 
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Parametry tego związku, charakterystyczne dla lasera typu SDL-5412, zostały podane 

przez producenta. 

3101235.1 −⋅=A ;   41035.2 −⋅=B ;   8104538.8 −⋅=C  
 

Zależność ta jest przedstawiona na rysunku 3.9. 

Rysunek 3.9. Wykres zależności rezystancji termistora od temperatury 

 

Tabela 1. Przykładowe wartości temperatur odpowiadające danym wielkościom oporu 

termistora 

 

Temperatura [˚C] Opór [kΩ] Temperatura [˚C] Opór [kΩ] 

-30 178.9 10 19.9 

-20 97.1 20 12.5 

-10 55.3 30 8.1 

0 32.6 40 5.4 
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3.5. Zależność mocy generowanego promieniowania od temperatury 

złącza i natężenia płynącego przez nie prądu 
 

Początkowo głównym celem poznania parametrów lasera diodowego było uzyskanie 

jego stabilnej pracy oraz możliwości niewielkiego przestrajania długości fali 

generowanego światła w pobliżu 811.531 nm [12]. Dlatego wszystkie charakterystyki 

wykonywałam w temperaturach wyższych od temperatury panującej w pracowni. 

Dla lasera diodowego typu SDL-5412-H1, moc generowanego promieniowania nie 

powinna przekraczać wartości 100 mW. Ze względu na możliwość uszkodzenia złącza 

należy pamiętać o odpowiednim doborze parametrów pracy diody. Zachowanie 

ostrożności na pewno przyczyni się do wydłużenia czasu jej życia. W tym celu wykonałam 

pomiary zależności mocy lasera od natężenia prądu płynącego przez złącze dla różnych 

temperatur panujących wewnątrz struktury diody. Wyniki pomiarów przedstawia 

rysunek 3.10.  
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Rysunek 3.10. Zależność mocy światła emitowanego przez laser ( pomniejszonej  

o ewentualne straty na soczewce kolimującej ) od natężenia prądu  

płynącego przez złącze i jego temperatury 

 

Miarą temperatury jest rezystancja termistora. Odpowiadającą jej wartość temperatury 

można wyliczyć z przedstawionego w poprzednim paragrafie równania, 

charakteryzującego zastosowany typ termistora. Moc wiązki lasera była mierzona 
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miernikiem Coherent Field Master po uprzednim tysiąckrotnym osłabieniu. Należy 

dodatkowo uwzględnić straty mocy na soczewce kolimującej, aby nie przekraczać limitu 

natężenia prądu płynącego przez diodę laserową. 

 Próg generacji promieniowania laserowego zmienia się wraz z temperaturą złącza. 

W badanym przeze mnie zakresie temperatur, wynosi około 25 mA w temperaturach 

bliskich 20˚C i około 30 mA powyżej 35˚C. 

 Do otrzymanych punktów pomiarowych, powyżej progu generacji, dopasowałam 

proste, ponieważ moc wiązki rośnie liniowo wraz ze wzrostem natężenia prądu płynącego 

przez laser. Współczynniki kierunkowe tych linii informują o szybkości zwiększania się 

mocy lasera. Znajduje się ona w przedziale od 0.95 mW/mA do 1.01 mW/mA 

odpowiednio dla temperatur z zakresu od 37.2˚C do 19.2˚C. Jednocześnie moc 

generowanego promieniowania maleje z narastaniem temperatury wewnątrz struktury 

diody. Jej zmiany wynoszą od –0.45 mW/˚C przy natężeniu prądu 40 mA do –0.64 mW/˚C 

dla natężenia prądu 120 mA. 

 

 

3.6. Skalowanie fotodiody 
 

Zasilacz lasera LFI-4505 umożliwia kontrolę mocy emitowanego światła poprzez 

obserwację natężenia prądu fotodiody umieszczonej wewnątrz obudowy diody laserowej. 

Odczyt z urządzenia nie informuje niestety bezpośrednio o mocy wiązki, dlatego 

konieczne było wyskalowanie fotodiody. Określanie poszczególnych wartości natężeń 

prądu fotodiody było przeprowadzane jednocześnie podczas wykonywania pomiarów 

mających na celu wykreślenie zależności z paragrafu 3.5. Otrzymane w ten sposób dane 

wykorzystałam do sporządzenia wykresu zależności natężenia prądu fotodiody od mocy 

światła laserowego. Wyniki przedstawia rysunek 3.11. 

Na wykonanym wykresie widać wyraźnie liniowy charakter zależności natężenia 

prądu fotodiody od mocy generowanego promieniowania. Do punktów pomiarowych 

dopasowałam krzywą regresji liniowej o równaniu: XBAY ⋅+= . Gdzie parametry 

prostej oraz ich niedokładności wynoszą odpowiednio: 
 

245.0024.27 ±−=A ,  004.0389.1 ±=B  
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Rysunek 3.11. Zależność natężenia prądu fotodiody od mocy wiązki lasera diodowego 

 

 W rzeczywistości, przy stałej mocy lasera, wraz ze wzrostem temperatury 

minimalnie maleje natężenie prądu fotodiody. Można się o tym przekonać dopasowując 

proste oddzielnie do punktów pomiarowych odpowiadających danej temperaturze złącza. 

Zmiany te wynoszą w przybliżeniu 1.7 nA/˚C. 

 

 
3.7. Zależność długości fali światła lasera od temperatury złącza 

i natężenia prądu 
 

Dla laserów półprzewodnikowych, zmiany długości fali w funkcji temperatury 

można opisać w przybliżeniu linią prostą. Przeskoki modów zniekształcają liniowość 

i powodują, że zależność ta powinna mieć charakterystyczny „schodkowy” kształt, 

zapewniający możliwość ciągłego przestrajania w niewielkim zakresie długości fali.  

 Według producenta, dla lasera diodowego SDL-5412-H1 typowa wartość 

współczynnika temperaturowego, opisującego zmiany długości fali, wynosi 0.3 nm/˚C. Jak 

się okazuje, zdolność danego egzemplarza diody laserowej do generacji światła 

o określonej częstości jest cechą bardzo indywidualną. Dlatego nie jest proste uzyskanie 

wiązki promieniowania laserowego o określonych parametrach. 

 Pomiary długości fali wykonywałam używając miernika Burleigh Pulsed Wavemeter 

firmy Burleigh Instruments Inc. Urządzenie jest przeznaczone do kontroli zarówno wiązek 
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laserów impulsowych jak i laserów ciągłych. Światło po uprzednim skolimowaniu przez 

krótkoogniskową soczewkę było wprowadzane do cienkiego światłowodu. Pomiary takie 

wymagały ciągłej regulacji jego położenia, ponieważ przestrajanie długości fali powoduje 

niewielką zmianę biegu wiązki.  

Na początku mojej pracy przy przygotowywaniu aparatury, koniecznej do 

przeprowadzenia właściwych eksperymentów, zakładałam, że uda się otrzymać stabilną 

generację światła laserowego o długości fali 811.531 nm, odpowiadającą przejściu 

w argonie [ ] [ ]32 254234 ps − . Przyjęłam, z dużą dozą optymizmu, że typ diody oraz 

klasa zasilaczy ( poziom stabilizacji zarówno natężenia prądu przepływającego przez 

złącze jak i jego temperatury ) są gwarancją powodzenia. Natężeniem prądu lasera 

i temperaturą jego struktury sterowałam posługując się bezpośrednio gałkami 

potencjometrów obu zasilaczy11. 

Ograniczyłam zakres przestrajania do temperatur wyższych od temperatury panującej 

w pracowni, ponieważ podana przez producenta lasera wartość współczynnika, 

określającego zmiany długości fali w funkcji temperatury sugerowała konieczność 

podgrzewania złącza do około 35˚C. Rysunek 3.12 przedstawia zależność długości fali od 

oporu termistora dla dwóch różnych wielkości natężenia prądu przepływającego przez 

diodę. Wybrałam duże wartości natężenia prądu ze względu na konieczność uzyskania 

możliwie największej mocy emitowanego promieniowania.  
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Rysunek 3.12. Zależność długości fali światła lasera od oporu termistora dla dwóch 

różnych wartości natężenia prądu płynącego przez złącze 

                                                           
11 Brak zewnętrznego sterowania. 
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Rezystancja termistora, odczytywana bezpośrednio z wyświetlacza zasilacza, jest 

miarą temperatury panującej wewnątrz struktury lasera. Znając charakterystykę 

termistora12 i korzystając z zebranych danych, wykonałam wykres ( rysunek 3.13 ), który 

opisuje interesujący mnie związek między długością fali lasera, a temperaturą złącza. 
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Rysunek 3.13. Zależność długości fali światła lasera od temperatury jego struktury dla 

dwóch różnych wartości natężenia prądu płynącego przez złącze 

 

 Otrzymane wykresy uwydatniają trudności na jakie napotkałam próbując uzyskać 

generację światła o określonej długości fali. Widać z nich wyraźnie niewielkie możliwości 

otrzymania zadowalających efektów bez dodatkowych modyfikacji układu. Mimo dużego 

rozrzutu punktów pomiarowych dopasowałam do nich proste, oddzielnie dla obu wartości 

natężenia prądu płynącego przez złącze. Dla tak wyraźnych przeskoków modów 

dokładność takiego postępowania jest raczej wątpliwa, ale mimo to daje ono pewne 

informacje o charakterze zależności. Wyznaczyłam w ten sposób dwie szybkości zmian 

długosci fali w funkcji temperatury. Wyniosły one 0.27 nm/˚C i 0.30 nm/˚C odpowiednio 

dla natężeń prądu 100 mA i 120 mA. Nie ma fizycznych podstaw, które usprawiedliwiłyby 

różnicę między otrzymanymi wartościami, dlatego przypuszczalnie błąd wynika ze słabego  

dopasowania prostych, co jest w pełni uzasadnione w przypadku tak nierególarnych 

punktów pomiarowych. 

                                                           
12 Równanie z paragrafu 3.4. 
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 Próbując pełniej opisać wpływ wartości prądu przepływającego przez złącze na 

częstość emitowanego światła zebrałam kolejne dane. Na ich podstawie sporządziłam 

wykres, przedstawiony na rysunku 3.14, który określa zmiany długości fali w funkcji jego 

natężenia dla czterech wybranych temperatur struktury diody laserowej. 
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Rysunek 3.14. Zależność długości fali światła emitowanego przez laser diodowy od 

wartości natężenia prądu przepływającego przez złącze. 

 

Również ta zależność powinna mieć liniowy charakter po zaniedbaniu efektów 

związanych ze skokami modów. Zakres przestrajania prądowego jest mniejszy niż 

w przypadku regulacji temperaturowej. Począwszy od progu generacji aż do uzyskania 

maksymalnej dopuszczalnej mocy lasera można zmienić długość fali o około 4 nm. 

Podobnie jak poprzednio wyznaczyłam współczynniki kierunkowe prostych 

dopasowanych do punktów pomiarowych. Za najbardziej prawdopodobną wartość 

szybkości zmian długości fali przyjęłam wielkość ich średniej arytmetycznej, która wynosi 

0.039 nm/mA. 

 Przedstawione powyżej wyniki, a raczej widoczne na wykresach niestabilności, 

uświadomiły mi jak niełatwą sprawą jest „zmuszenie” lasera półprzewodnikowego do 

generowania promieniowania o odpowiednich parametrach. Dla tego typu laserów, które 

nie są wyposażone w dodatkowe elementy stabilizujące i determinujące emisję światła 

o konkretnej częstości, otrzymanie prawidłowej pracy jest kwestią przypadku. Niestety nie 

udało mi się ustalić takich wartości natężenia prądu i temperatury złącza, aby można było 

dostroić laser do odpowiedniego przejścia w argonie. 



 41

4. STABILIZACJA I KONTROLA DŁUGOŚCI FALI 
LASERA DIODOWEGO 

 

 

Zasadniczym problemem mojej pracy eksperymentalnej, podczas przygotowywania 

aparatury koniecznej do przeprowadzenia właściwego doświadczenia, okazało się 

doprowadzenie do stabilnej emisji światła lasera diodowego o określonej częstości. We 

wstępnych pomiarach skupiłam się na uzyskaniu promieniowania o długości fali 

811.531 nm. Niestety okazało się, że nie jest to sprawą prostą. Podgrzewanie struktury 

lasera powodowało pogorszenie stabilności i być może z tego powodu wyraźnie nie dało 

się dostroić długości fali do odpowiedniego przejścia. Należy pamiętać, że utrzymywanie 

temperatury złącza powyżej temperatury otoczenia skraca „czas życia” lasera. Dlatego 

zdecydowałam się na poszukiwanie możliwości otrzymania światła o innej częstości 

spełniającej warunki eksperymentu. 

 

 

4.1. Schemat poziomów energetycznych argonu 
 

Jak wspomniałam wcześniej, problemy z uzyskaniem światła o długości fali 

811.531 nm  były powodem zainteresowania się inną opcją. Planowany eksperyment 

wymagał aby długość fali lasera była dopasowana do przejścia z poziomu metastabilnego 

atomu argonu. Szczęśliwie okazało się, że istnieje druga linia, której częstość mieści się w 

obszarze możliwości diody laserowej. Dostrojenie lasera wymagało jednak chłodzenia jego 

struktury do temperatury bliskiej 0˚C13.  

Laser musiał generować promieniowanie o długości fali 801.478 nm [12] 

odpowiadające przejściu 22 ]25[4]23[4 ps − . Stan 2]23[4s  jest poziomem 

metastabilnym. Zostaje on temperaturowo obsadzony podczas wyładowania 

wytwarzającego plazmę. Schemat poziomów energetycznych argonu wykorzystywanych 

w eksperymencie przedstawia rysunek 4.1. Energia jonizacji dla argonu wynosi 15.76 eV. 

Po wzbudzeniu atomu przez wiązkę lasera do poziomu 2]25[4 p  następuje szybka 

relaksacja do poziomu podstawowego. 
 

                                                           
13 Problemy z tym związane opisałam w paragrafie 3.2.2. 
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Rysunek 4.1. Schemat poziomów energetycznych argonu opisujący przejście 

22 ]25[4]23[4 ps −  

 

4.2. Próby dostrojenia długości fali lasera przy zastosowaniu 

spektrometru DFS-13 

 

Pomiary długości fali wykonywane przy użyciu miernika Burleigh Pulsed 

Wavemeter okazały się trochę kłopotliwe ze względu na trudności z wprowadzaniem 

światła do cienkiego światłowodu. Dodatkowo nie było pewności, że taki odczyt zgadza 

się z rzeczywistą wartością. Idealnym sposobem weryfikacji częstości generowanego 

promieniowania byłoby bezpośrednie porównanie z częstością linii argonu.  

 Jedną z metod, która wydawała się być dobrym wyznacznikiem, była obserwacja 

parametrów światła laserowego przy zastosowaniu układu czterometrowego spektrometru 

DFS-13 działającego jak monochromator z siatką dyfrakcyjną obracaną za pomocą silnika 

krokowego. Detekcja i właściwy pomiar odbywały się dzięki sprzężeniu komputera 

z linijką CCD firmy Thompson umieszczoną za szczeliną wyjściową spektrometru. 

Rozmiary pojedynczego piksela linijki wynoszą 13µm×13µm. Dla długości fali bliskiej 

800 nm rozdzielczość spektrometru wynosi około 0.183 nm/mm co daje 0.0023 nm/piksel. 

Dodatkowo metoda ta dawała informację, czy obserwowane wcześniej przeskoki modów 

lasera są wynikiem problemów pomiarowych, czy świadczą o rzeczywistym braku 

stabilizacji.  
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 Położenie linii argonu o długości fali 801.478 nm na konkretnym pikselu linijki CCD 

ustawiałam przy zastosowaniu argonowej lampy spektralnej. Wiązka lasera diodowego 

była następnie ogniskowana na szczelinie wejściowej spektrometru. Przetworzony sygnał 

z linijki obserwowałam na ekranie monitora. Zmieniając parametrami zasilania 

i temperaturą złącza próbowałam dostroić laser. 

 

 

Rysunek 4.2. Układ kontroli długości fali 

 

 Niestety wyniki nie były rewelacyjne. Obserwowałam, podobnie jak w poprzednich 

próbach, przeskoki modów lasera, a nawet niekiedy pracę wielomodową. Właściwie 

niemożliwe stało się uzyskanie stabilnej generacji światła, o długości fali spełniającej 

warunki eksperymentu mieszania czterech fal, bez dodatkowych modyfikacji układu diody 

laserowej. 

 

 

4.3. Stabilizacja pracy lasera przez dodanie zewnętrznego rezonatora 

 

Można wymusić generację przez laser półprzewodnikowy światła o określonej 

długości fali jeśli do wnętrza jego struktury uda się zawrócić część wiązki spełniającą ten 

warunek. Oczywiście nie może to być przypadkowy odblask lub światło rozproszone, gdyż 

takie promieniowanie może tylko zaburzać jego pracę. 

Spektrometr DFS-13 CCD

Laser

Silnik
krokowy
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 Siatka dyfrakcyjna może działać jak selektywny ( ze względu na długość fali ) 

reflektor jeśli tylko jest ustawiona w konfiguracji Littrowa w stosunku do padającej na nią 

wiązki. Światło jest zawracane gdy jego długość fali λ spełnia warunek [13]: 

λmαd =sin2  

Gdzie d jest stałą siatki, m rzędem dyfrakcji, a α kątem pod jakim światło pada na 

powierzchnię siatki. Układ taki przedstawia rysunek 4.3.  

d

α

 
 

Rysunek 4.3. Siatka dyfrakcyjna w układzie Littrowa 

 

 Zastosowałam siatkę dyfrakcyjną przeznaczoną dla promieniowania z zakresu 

widzialnego o 1800 rys/mm. Część ( około 25% ) światła była zawracana do wnętrza 

struktury lasera w –1 rzędzie dyfrakcji. Dla długości fali równej 801.478 nm kąt pod jakim 

powinna wiązka padać na siatkę wynosi około 46˚. 

 Musiałam zmodyfikować wnętrze puszki, aby w środku zmieściła się jeszcze 

oprawka z zamocowaną do niej siatką dyfrakcyjną. Nie było to proste ze względu na małe 

rozmiary aluminiowego pudełka14. Siatka została przymocowana do typowej oprawki na 

lustra, dzięki czemu istniała możliwość regulacji jej położenia względem padającej wiązki. 

Ta po odbiciu wychodziła przez otwór wycięty w bocznej ściance puszki. Oprawkę 

przykręciłam bezpośrednio do miedzianego radiatora ( z braku miejsca ), dlatego musiała 

być odizolowana od ścianek puszki. Śruby regulujące zostały wyprowadzone na zewnątrz. 

 

                                                           
14 Podczas projektowania puszki nie przewidziałam konieczności umieszczenia w jej wnętrzu dodatkowych 
elementów. 
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Siatka dyfrakcyjna

Soczewka kolimująca

46

 
 

Rysunek 4.4. Ustawienie siatki dyfrakcyjnej 

 

 Siatka dyfrakcyjna, umieszczona za soczewką kolimującą w konfiguracji Littrowa, 

stanowi dodatkowy zewnętrzny rezonator o długości około 2.5 cm. Wymusza ona emisję 

promieniowania o określonej częstości wynikającej z kąta padania światła na jej 

powierzchnię. Jednocześnie odległość między kolejnymi modami takiego rezonatora 

wynosi blisko 6 GHz. 

 Po zamontowaniu wszystkich elementów układ taki wymagał bardzo precyzyjnego 

wyjustowania. Kontrolę długości fali ponownie przeprowadzałam stosując miernik 

Burleigh Pulsed Wavemeter. Każda zmiana położenia siatki wymuszała ponowne 

ustawianie poprawności wejścia wiązki do światłowodu. Jednak wyniki tych poprawek 

były obiecujące. Ogromną rolę odgrywa takie wyregulowanie położenia siatki aby poziom 

sprzężenia odpowiadał wymaganiom lasera. Właściwie nie ma na to reguły. Wszystko co 

udało mi się zrobić było oparte jedynie na żmudnej metodzie „prób i błędów”.  

 Ostatecznie udało mi się otrzymać emisję światła o żądanej długości fali. 

W odróżnieniu od poprzedniej sytuacji można było uzyskać taki efekt dla kilku różnych 

wartości temperatur przy prawie maksymalnym natężeniu prądu płynącego przez złącze 

( ze względu na konieczność wytworzenia dużej mocy lasera ). Okazało się jednak, już 

podczas wykonywania właściwych eksperymentów, że nie jestem w stanie utrzymać takiej 

pracy przez dłuższy czas. Chłodzenie złącza do temperatur bliskich 0˚C powodowało 

nagrzewanie miedzianego radiatora. Ze względu na znaczną rozszerzalność cieplną miedzi 

zmianie ulegała długość rezonatora, czego wynikiem był wzrost długości fali. Z kolei gdy 

zwiększałam temperaturę, aby odwrócić ten efekt, reakcja układu była przeciwna i długość 
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fali powoli malała. Mimo usilnych prób nie zdołałam znaleźć jakiegoś optymalnego 

środka.  

 W celu poprawienia odbioru ciepła od elementów rezonatora i tym samym 

zwiększenia stabilizacji pracy lasera próbowałam wykorzystać przedmuch wnętrza puszki. 

W jej pokrywie został przewiercony mały otwór, przez który był wprowadzany mały 

strumień azotu. Niestety nie przyniosło to widocznego polepszenia. 

 Wszystkie próby uświadomiły mi, że uzyskanie pozytywnych efektów w pracy 

z laserami diodowymi tego typu nie jest sprawą prostą. Niestety nie mogłam sobie 

pozwolić na dalsze modyfikacje układu, ze względu na m.in. ograniczenie czasowe. 

W przyszłości należałoby jednak dokładniej zająć się tym problemem, dlatego przytaczam 

listę możliwych zmian. 

 

•  Należy bezwzględnie umieścić siatkę dyfrakcyjną poza obszarem rezonatora, aby jego 

odkształcenia nie wpływały na długość fali generowanego promieniowania, lub 

zastosować zamiast miedzi materiał o mniejszym współczynniku rozszerzalności 

cieplnej. 

•  Zamiast ręcznej regulacji położenia siatki najlepiej byłoby umieścić ją na materiale 

piezoelektrycznym. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje precyzyjne sterowanie 

długością zewnętrznego rezonatora. 

•  Warto dodatkowo rozważyć zamontowanie siatki dyfrakcyjnej w konfiguracji Lymana. 

To zapewniłoby możliwość selekcji długości fali bez zmiany biegu wiązki. 

•  Konieczne jest zapewnienie stałej temperatury w pracowni, ponieważ nawet wahania 

pogody wyraźnie wpływały na stabilność pracy lasera i na powtarzalność jego 

parametrów w kolejnych dniach pracy. 

•  Odpowiednie oprogramowanie obu modułów zasilających zwiększyłoby precyzję 

sterowania laserem. 

•  Innym rozwiązaniem (niestety bardzo kosztownym) jest również zakup dodatkowego 

lasera diodowego małej mocy o dobrej stabilizacji i gwarancji otrzymania wiązki 

światła o wymaganej częstości, który wymuszałby prawidłową pracę już posiadanej 

diody.  
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4.3.1. Zależność długości fali światła lasera od temperatury złącza 

i natężenia płynącego przez nie prądu dla konfiguracji 

z zewnętrzną siatką dyfrakcyjną 
 

Postępując analogicznie jak w paragrafie 3.7 wykonałam pomiar zależności długości 

fali od temperatury złącza natężenia prądu płynącego przez złącze laserujące wynoszącego 

110 mA. Miały one na celu sprawdzenie jak zmieniła się ta charakterystyka po 

zastosowaniu zewnętrznego rezonatora. Wyniki są przedstawione na rysunkach 

oznaczonych numerami 4.5 i 4.6. Pierwszy z nich obrazuje jak zmieniała się długość fali 

generowanego promieniowania w funkcji odczytywanego oporu termistora. Drugi 

przedstawia podobną temperaturowa zależność. 
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Rysunek 4.5. Zależność długości fali lasera, stabilizowanego zewnętrznie przez siatkę 

dyfrakcyjną, od oporu termistora 

 

 Na wykresie widać wyraźnie, że w przedziale badanych temperatur, istnieją pewne 

preferowane długości fali, w pobliżu których obserwowałam możliwość niewielkiego 

przestrajania. Nie odbywało się to jednak w sposób płynny ale poprzez cykliczne 

przeskoki modów ( podczas zmiany temperatury złącza wartość długość fali lasera 

diodowego kilkakrotnie wracała w pobliże pewnej określonej wielkości ). Trzeba 

zauważyć, że podczas pracy zmieniała się temperatura miedzianego radiatora, co ma 

oczywiście wpływ na kształt sporządzonych zależności. 
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Rysunek 4.6. Zależność długości fali lasera, stabilizowanego zewnętrznie przez siatkę 

dyfrakcyjną, od temperatury złącza 

 

 Do punktów pomiarowych oznaczonych na wykresie 4.6 dopasowałam krzywą 

regresji. Wyliczony w ten sposób współczynnik charakteryzujący szybkość zmian długości 

fali w funkcji temperatury struktury lasera wynosi 0.23 nm/˚C. 

 

 

4.4. Efekt optogalwaiczny – kontrola dopasowania długości fali lasera 

do przejścia w argonie15 

 

Podczas ustawiania eksperymentu mieszania czterech fal w plazmie łukowej 

pojawiła się koncepcja niezależnego badania długości fali generowanego promieniowania 

poprzez obserwowanie efektu optogalwanicznego w argonie. Zaobserwowanie zmian 

natężenia prądu związanego z wyładowaniem w gazie pod wpływem światła lasera byłoby 

dowodem dopasowania długości jego fali do odpowiedniego przejścia.  

 Oświetlanie gazu powoduje przejście ze stanu metastabilnego ( schemat poziomów 

energetycznych na rysunku 4.1 ) do poziomu 2]2/5[4 p , który bardzo szybko ulega 

relaksacji. Depopulacja poziomu metastabilnego zmniejsza prawdopodobieństwa jonizacji, 

a tym samym również natężenie prądu wyładowania. 

                                                           
15 Było to możliwe do zrealizowania dzięki prof. T. Dohnalikowi, który udostępnił mi potrzebną aparaturę. 




