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Streszczenie

W pracy magisterskiej opisuję projekt oraz wykonanie jednodomowego lasera diodo-
wego wraz z wąskopasmowym wzmacniaczem impulsowym. Zaprezentowana kon-
strukcja pozwala na osiągnięcie, niskim kosztem, silnego, przestrajalnego i uniwer-
salnego źródła promieniowania laserowego.

Laser został zbudowany w oparciu o diodę HITACHI HL7851G, generującą na
długości fali 787 ± 5nm oraz barwnik Styryl 8 rozpuszczony w DMSO stanowiący
ośrodek wzmacniający. Barwnik ten był pompowany drugą harmoniczną (532nm)
lasera Nd:YAG. Przestrajanie lasera jest możliwe w zakresie bezpiecznego sterowania
temperaturą diody laserowej i wynosi maksymalnie 10 nm. Zmiana zakresu widmo-
wego pracy lasera możliwa jest poprzez dobranie odpowiedniej diody laserowej oraz
barwnika.

Chwilowa moc w uzyskanym impulsie laserowym wynosi 300kW, co w porów-
naniu z mocą lasera diodowego (30mW) daje wzmocnienie o 7 rzędów wielkości.
Natomiast szerokość spektralna uzyskanego promieniowania nie została dokładnie
zmierzona, ze względu na ograniczenie szerokością aparaturową dostępnych urzą-
dzeń pomiarowych i szacunkowo wynosi mniej niż 3GHz.
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Wstęp

Lasery w spektroskopii

Od samego początku lasery odgrywają znaczącą rolę w badaniach spektroskopo-
wych. Rozwój badań nad technikami optyki nieliniowej wymusił poszukiwanie
coraz to silniejszych źródeł promieniowania o jak najmniejszych szerokościach
spektralnych. Przez długi czas zadanie to spełniały przestrajalne lasery barw-
nikowe. Jednak zapewnienie stabilnej jednomodowej emisji przy dużej wydaj-
ności jest stosunkowo trudne. Budowa rezonatorów pozwalających na ciągłe
przestrajanie lasera barwnikowego bez skoków modowych wymaga ustawienia
luster zamykających rezonator z dokładnością λ/2. Warunek ten można spełnić
stosując zaawansowane układy sprzężenia zwrotnego korygujące długość wnę-
ki rezonatora. W niniejszej pracy został zaprezentowany laser jednomodowy z
impulsowym wzmacniaczem charakteryzujący się dużą mocą i możliwością prze-
strajania. Opisywana konstrukcja charakteryzuje się także bardzo wąską linią
emitowanego promieniowania w porównaniu z szerokością linii standardowych
laserów barwnikowych.
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Rozdział 1

Część teoretyczna

1.1 Podstawy teorii laserów

Rozważając oddziaływanie światła z materią możemy wyróżnić trzy podstawo-
we procesy, a mianowicie: absorpcję, emisję spontaniczną oraz emisję wymuszo-
ną. W niniejszym rozdziale przedstawiono pokrótce mechanizmy rządzące tymi
procesami, zarówno w przypadku oddziaływania atomu z pojedynczym modem
promieniowania, jak i promieniowaniem wielomodowym.

1.1.1 Oddziaływanie atomów ze światłem

Rysunek 1.1: Podstawowe procesy zachodzące podczas oddziaływania atomu z fo-
tonami. a) emisja spontaniczna, b) absorpcja, c) emisja wymuszona w obecności n
fotonów, d) absorpcja w obecności n fotonów.
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Oddziaływanie atomu z jednym modem promieniowania

Emisja spontaniczna:

W rezonatorze o objętości V gęstość prawdopodobieństwa zajścia aktu spon-
tanicznej emisji fotonu, dla pojedynczego atomu na sekundę, w jednym modzie
promieniowania o częstości ν ma postać:

psp =
c

V
σ(ν), (1.1)

gdzie σ(ν) przekrój czynny na przejście o energii hν0 = E2 − E1.
Prawdopodobieństwo zajścia procesu w przedziale czasu pomiędzy t, a t + ∆t
wynosi psp∆t. Odwrotność psp definiuje się jako czas życia poziomu wzbudzo-
nego. Faktyczny czas życia poziomu jest znacznie krótszy ponieważ wzbudzony
atom może emitować w wielu modach.

Absorpcja:

Jeżeli atom początkowo jest w stanie dolnym, a mod promieniowania za-
wiera foton, to może on zostać zaabsorbowany, a atom przechodzi do górnego
stanu. Proces ten nazywamy absorpcją, gęstość prawdopodobieństwa zajścia
tego procesu jest analogiczne do procesu emisji i ma postać:

pab =
c

V
σ(ν). (1.2)

Jeżeli dany mod promieniowania zawiera n fotonów to gęstość prawdopodobień-
stwa jest n razy większa:

Pab = n
c

V
σ(ν). (1.3)

Emisja wymuszona:

Jeżeli atom początkowo jest w tanie górnym, a mod promieniowania zawiera
foton, atom może zostać pobudzony do emisji fotonu o identycznych własno-
ściach (emisja w ten sam mod). Proces ten nazywamy emisją wymuszoną. Dla
tego procesu definiujemy gęstość prawdopodobieństwa następująco:

pst =
c

V
σ(ν), (1.4)

oraz w sytuacji gdy mod zawiera n fotonów:

Pst = n
c

V
σ(ν). (1.5)

Biorąc pod uwagę procesy emisji spontanicznej i wymuszonej, całkowite praw-
dopodobieństwo emisji dla pojedynczego atomu w jeden mod promieniowania
w obecności n fotonów wynosi (n+ 1) c

V
σ(ν), natomiast całkowite prawdopodo-

bieństwo zaabsorbowania jednego fotonu w obecności n fotonów wynosi n c
V
σ(ν).
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Funkcja kształtu linii:

Siła oscylatora S wyrażona w cm2s−1 opisuje wielkość oddziaływania atomu
z polem promieniowania i jest zdefiniowana jako:

S =
∫ ∞
0

σ(ν)dν. (1.6)

Funkcja kształtu linii g(ν) jest znormalizowaną funkcją σ(ν)

g(ν) = σ(ν)/S, (1.7)

σ(ν) = Sg(ν), (1.8)

∫
g(ν)dν = 1. (1.9)

Szerokość funkcji kształtu jest nazywana szerokością linii przejścia.

Emisja spontaniczna we wszystkie mody

Uogólniając gęstość prawdopodobieństwa dla emisji spontanicznej we wszystkie
mody wnęki rezonansowej będzie miała postać:

Psp =
∫ ∞
0
| c
V
σ(ν)|VM(ν)dν = c

∫ ∞
0

σ(ν)M(ν)dν, (1.10)

gdzie M(ν) = 8πν2/c3 jest gęstością modów o częstości ν na jednostkę objętości.
Ponieważ σ(ν) jest ostro „wypikowane” w okolicy ν0, a M jest bliska stałej dla
częstości ν0, to można zapisać:

Psp = cM(ν0)
∫
σ(ν)dν
S

=
8πS
λ2

= 8π
ν2

c2
S. (1.11)

czyli czas życia wynosi:

tst =
1
Pst

=
8πS
λ2

. (1.12)

Zatem siła oscylatora

S =
λ2

8πtst
. (1.13)

Emisja wymuszona i absorpcja w obecności wielu fotonów o jednej często-
ści, propagujących w tym samym kierunku

Strumień fotonów φ o częstości ν i natężeniu I definiujemy jako:

φ =
I

hν

W momencie gdy strumień fotonów oddziałuje z atomem, prawdopodobieństwo
procesu emisji wymuszonej i absorpcji wynosi Wi = Pab = Pst.
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Rysunek 1.2: Objętość przyjęta podczas rozważań oddziaływania materii z wiązką
fotonów.

Rozważmy problem oddziaływania atomu ze światłem w cylindrze o obję-
tości V , przy założeniu propagacji wiązki wzdłuż osi cylindra, którego długość
wynosi c× 1sekunda (patrz rys.: 1.2).
Liczba fotonów w cylindrze wynosi:

n = φA = φ
V

c
. (1.14)

Zatem prawdopodobieństwo emisji wymuszonej na podstawie równania 1.4 dane
jest wyrażeniem;

Wi = n(c
σ

V
) = φσ. (1.15)

Jeśli rozważana wiązka nie jest monochromatyczna to całkowite prawdopo-
dobieństwo absorpcji i emisji wymuszonej wynosi:

Wi =
∫ ∞
0

ρ(ν)V
hν

[(
c
σ

V

)]
dν =

ρ(ν0)
hν0

cS =
λ3

8πhtspρ(ν0)
=

n

tsp
, (1.16)

gdzie ρ(ν) jest gęstością energii dla danej częstości w jednostce objętości,
natomiast n jest średnią liczba fotonów w modzie.

Współczynniki Einsteina

Zależności opisane powyżej Einstein uzyskał korzystając z innego podejścia, a
mianowicie analizując oddziaływanie atomów ze światłem w równowadze ter-
micznej. Rozważmy oddziaływanie światła z atomem o poziomach energetycz-
nych E1 i E2, przy czym E2 > E1. Stosunek liczby atomów w stanach równowagi
termodynamicznej w temperaturze t wynosi:

N1
N2

= e−(E1−E2)/kT . (1.17)

Liczba fotonów wyemitowanych spontanicznie z poziomu E2 wynosi N2A21,
gdzie A21 charakteryzuje prawdopodobieństwo przejścia z poziomu 2 do 1 w
jednostce czasu.
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Współczynniki B12 oraz B21 określają prawdopodobieństwo procesów wy-
muszonych. Analogicznie jak w przypadku emisji spontanicznej liczba procesów
emisji wymuszonej i absorpcji wynoszą odpowiednio N2B21u oraz N1B12u, gdzie
u jest gęstością fotonów.
W równowadze termodynamicznej relację między tymi procesami przedstawia
równanie

N2A21 +N2B12u = N1B21u. (1.18)

Rozwiązując 1.18 otrzymamy:

u =
N2A21

N1B21 −N2B12
. (1.19)

Korzystając z równania 1.17 możemy zapisać:

u =
A21
B21

1
(B12/B21)e−(E1−E2)/kT − 1

. (1.20)

Aby powyższe równanie spełniało równanie Plancka, relacje między współczyn-
nikami muszą być następujące:

B12 = B21,

A21
B21

=
8πhν3

c3
. (1.21)

Otrzymane współczynniki A i B zwane współczynnikami Einsteina można po-
wiązać z wynikiem probabilistycznym:

A =
1
tsp
, (1.22)

B =
λ3

8πhtsp
. (1.23)

Wobec czego korzystając z równania 1.18, otrzymujemy, że prawdopodobieństwo
emisji wymuszonej wynosi: Wi = Bρ(ν0).

Poszerzenie linii spektralnej

Efekty wpływające na szerokość linii spektralnej możemy podzielić na jedno-
rodne oraz niejednorodne. Podstawowym poszerzeniem jednorodnym jest po-
szerzenie naturalne wynikające z rozmycia energii poziomów atomu na skutek
skończonego czasu życia poziomów energetycznych

∆E =
h

2π
1
τ

=
h

2π

( 1
τ1

+
1
τ2

)
, (1.24)

gdzie τ1 i τ2 są czasami życia górnego i dolnego stanu, a τ jest efektywnym
czasem życia. Kształt linii wynikający z poszerzenia naturalnego dany jest Lo-
rentzianem postaci:

g(ν) =
∆ν/2π

(ν − ν0)2 + (∆ν/2)2
. (1.25)
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Korzystając z równań 1.4, 1.6 i 1.8 otrzymujemy:

σ(ν) =
λ2

8πtsp
g(ν). (1.26)

Przekrój czynny na przejście dla centrum linii ν0 wynosi

σ0 =
λ2

2π
1

2πtsp∆ν
. (1.27)

W szczególnym przypadku, gdy szerokość linii ∆ν jest równa szerokości natu-
ralnej (wynikającej z czasu życia wzbudzonego stanu tst) powyższe wyrażenie
sprowadza się do postaci:

σ0 =
λ2

2π
. (1.28)

W przeciwieństwie do poszerzeń jednorodnych, niejednorodne poszerzenia
linii spektralnej wynikają z efektów powodujących różnicę w oddziaływaniu po-
szczególnych atomów ośrodka ze światłem. Naturalnego profilu linii spektralnej
nie da się na ogół obserwować, ponieważ jest maskowany przez inne efekty po-
szerzające profil lorentzowski charakteryzujący naturalny kształt linii. Jednym
z głównych efektów wpływających na obserwowany kształt linii (szczególnie sil-
nie w ośrodkach gazowych) jest efekt Dopplera. Wynika on z różnic prędkości
pomiędzy poszczególnymi atomami ośrodka.

W wyniku rozkładu termicznego prędkości atomów otrzymywany kształt
linii ma profil Gaussa (patrz rys.: 1.3), o szerokości zależnej od termicznego
rozkładu prędkości atomów:

δνD = 2
√
ln2

ν0α

c
, (1.29)

gdzie α =
√

2kT/mA =
√

2RT/M .
Profil ten spełnia zależność:

I(ν) = I0e
−x2 , (1.30)

gdzie x = 2
√
ln2(ν0 − ν)/δνD.

W rzeczywistych przypadkach obserwowany profil nigdy nie jest czystym
profilem Gaussa lub Lorentza, lecz ich splotem zwanym profilem Voighta.
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Rysunek 1.3: Profil Gaussa opisują poszerzenie dopplerowskie.

1.1.2 Wzmocnienie

Korzystając z równań 1.15 oraz 1.26 prawdopodobieństwo absorpcji fotonu
przez atom będący w stanie podstawowym można zapisać jako:

Wi = n(c
σ

V
) = φ

λ2

8πtst
g(ν). (1.31)

Jeżeli przyjmiemy N1 i N2 za liczbę atomów w dolnym i górnym stanie,
to średnia liczba absorbowanych fotonów wynosi N1Wi, a liczba emitowanych
fotonów odpowiednio N2Wi. Efektywna emisja fotonów jest określona przez
(N2 −N1)Wi = NWi, gdzie N jest różnicą populacji poziomów.

Rysunek 1.4: Wiązka laserowa propagując przez ośrodek czynny ulega wzmocnieniu.

Wzrost strumienia fotonów w wiązce przechodzącej przez element objętości
dz wynosi

dφ = NWidz. (1.32)

Możemy zdefiniować współczynnik wzmocnienia ośrodka czynnego jako

γ(ν) = Nσ(ν) = N
λ2

8πtst
g(ν). (1.33)
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Strumień fotonów przechodząca przez ośrodek czynny podlega równaniu

dφ(z)
dz

= γ(ν)φ(z), (1.34)

którego rozwiązanie przedstawia się następująco

φ(z) = φ(0)exp[γ(ν)z]. (1.35)

Aby zaszło wzmocnienie N musi być dodatnie, sytuację tą nazywamy inwersją
obsadzeń.

Całkowite wzmocnienie w ośrodku o długości d wynosi:

G(ν) = exp[γ(ν)d]. (1.36)

Kształt wzmocnionej linii jest także lorentzianem o szerokości ∆ν postaci:

γ(ν) = γ(ν0)
(∆ν/2)2

(ν − ν0)2 + (∆ν/2)2
, (1.37)

gdzie γ(ν0) jest wzmocnieniem środka linii.

Zgodnie z modelem elektronu związanego, część rzeczywista i urojona prze-
nikalności dielektrycznej są powiązane.

χ′ = χ0
ν20(ν

2
0 − ν2)

(ν20 − ν2)2 + (ν∆ν)2
,

χ′′ = −χ0
ν20ν∆ν

(ν20 − ν2)2 + (ν∆ν)2
. (1.38)

Część rzeczywista powiązana ze współczynnikiem załamania powoduje prze-
sunięcie fazowe fali świetlnej. Część urojona odpowiada za wzmocnienie lub
osłabienie związane z absorpcją. Zależność między absorpcją i przesunięciem
fazowym dana jest równaniem Kramera–Kröniga:

χ′(ν) ∼=
ν − ν0

∆ν
χ′′(ν). (1.39)

Wobec czego wzmacniacz laserowy wpływając na zmianę amplitudy powoduje
także zmianę fazy fali świetlnej. Związek miedzy wzmocnieniem, a zmianą fazy
przedstawia się następująco:

ϕ(ν) =
ν − ν0

∆ν
γ(ν). (1.40)

Pole elektryczne dla warstwy ośrodka czynnego o grubości dz w obecności
wiązki jest dane równaniem:

dE

dz
= E(z)

[1
2
γ(ν)− jϕ(ν)

]
. (1.41)

W wyniku tego efektu wzmocniona wiązka o pewnej szerokości spektralnej po-
siada różne fazy dla niższych i wyższych częstości, co powoduje zmianę kształtu
impulsu (poszerzenie lub ściśnięcie).
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Rysunek 1.5: a) Część rzeczywista i urojona przenikalności elektrycznej, b) Wzmoc-
nienie i zmiana fazy.

Mody laserowe

Promieniowanie emitowane przez laser jest opisywane poprzez tak zwane mo-
dy. Odnoszą się one do dwóch charakterystycznych cech światła laserowego, a
mianowicie:

• rozkładu natężenia wiązki – mody poprzeczne

• rozkładu częstości – mody podłużne.

W dalszej części pracy pojęcie modów będzie odnosić się jedynie do rozkładu
częstości, natomiast rozkład natężenia w wiązce będzie charakteryzowany
przyjętym skrótem TEM (Transverse Electric Magnetic field).

Podstawowym modem poprzecznym jest TEM0,0 i określa on gaussowski
rozkład natężenia w przekroju wiązki laserowej. Mody TEMl,m określają
wiązkę, w której przekroju można wyróżnić n i m maksimów w ortogonal-
nych kierunkach (patrz rys.: 1.6). Dokładny rozkład natężenia dla modów
podłużnych określają funkcje Hermite’a–Gaussa dla rozkładu o dwóch osiach
symetrii, natomiast rozkład natężenia o symetrii osiowej jest opisany funkcjami
Laguerre’a-Gaussa.

νq = q∆FSR + (l +m+ 1)∆Gouy (1.42)

∆FSR =
c

2nd

∆Gouy =
c

2πnd
(arctg

z2
z0
− arctg z1

z0
) (1.43)
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gdzie q – mod podłużny, l,m – mody poprzeczne.
Przesunięcie Gouya (równanie 1.43) określa odległość między dwoma modami
poprzecznymi.

Rysunek 1.6: Przykładowe rozkłady natężenia modów TEMl,m.

Aby zrozumieć pojęcie modów podłużnych należy rozważyć widmo promie-
niowania emitowanego przez laser w kontekście rezonatora. Jak wiadomo poje-
dyncza linia widmowa emitowana przez ośrodek czynny jest poszerzona przez
skończony czas życia poziomu (tzw. poszerzenie naturalne), oraz między innymi
efekt Dopplera, co zostało opisane w rozdziale 1.1.1. Dla podstawowego modu
poprzecznego (TEM0,0) możemy określić warunek częstości własnych rezonato-
ra i tylko częstości spełniające ten warunek będą ulegały wzmocnieniu:

δν = c/2d′ (1.44)

d′ = (d− L) + n(ν)L = d+ (n− 1)L,

gdzie n(ν) jest współczynnikiem załamania ośrodka czynnego o długości L,
natomiast d′ jest optyczną długością rezonatora.

Krzywa wzmocnienia ośrodka laserowego jest zazwyczaj wystarczająco
szeroka, aby warunek ten był spełniony dla kilku częstości oddalonych
o przedział dyspersji δν, wtedy wzmocnieniu ulegają wszystkie mody rezo-
natora dla których wzmocnienie jest większe od progu generacji (patrz rys.: 1.7).

Istnieje kilka powszechnie stosowanych metod prowadzących do jednomodo-
wej pracy lasera. Najbardziej oczywistym jest zmniejszenie długości rezonatora,
tak aby wzmacniany mógł być tylko pojedynczy mod, czyli poniżej długości d′0,
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Rysunek 1.7: Generacja modów w rezonatorze lasera. Wzmocnieniu ulegają jedy-
nie częstości spełniające warunek fali stojącej rezonatora, dla których wzmocnienie
przekracza próg generacji.

dla której przedział dyspersji wynosi δν = c/2d′0. Jednak ten zabieg można
wykorzystać jedynie przy użyciu ośrodków czynnych z dużym wzmocnieniem,
ponieważ długość ośrodka czynnego nie może być większa niż d′. Dobierając dłu-
gość rezonatora tak, aby mod lasera przypadał na maksimum krzywej wzmoc-
nienia, jednomodową pracę można zapewnić dla długości rezonatora mniejszej
niż 2d′0, jak również poprzez modyfikację dobroci rezonatora umieszczając we-
wnątrz wnęki element dyspersyjny taki jak siatka dyfrakcyjna lub etalon. Moż-
liwa jest także selekcja modów poza rezonatorem, jednak ta metoda znacznie
osłabia moc wyjściową lasera.

1.2 Laser diodowy

Lasery diodowe stanowią szczególną grupę laserów tzw. na ciele stałym.
Podstawą ich działania jest zjawisko emisji fotonu towarzyszące rekombinacji
dziur i elektronów przez przerwę energetyczną złącza półprzewodnikowego.
Złącze półprzewodnikowe zbudowane jest z dwóch warstw półprzewodników
domieszkowanych, z których jedna jest domieszkowana donorowo (n), a druga
akceptorowo (p) (patrz rys.: 1.8). Złącze zbudowane z warstw tego samego
materiału różnie domieszkowanego klasyfikowane jest jako homozłącze. Hete-
rozłącze zbudowane jest natomiast z różnych materiałów półprzewodnikowych
np. rozdzielenie warstw homozłącza cienką warstwą innego, niedomieszko-
wanego kryształu półprzewodzącego – taki zabieg prowadzi do obniżenia
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prądu progowego na akcję laserową, ponieważ zostają „uwięzione” w obrębie
złącza zarówno fotony jak i elektrony. Po przyłożeniu napięcia do złącza
półprzewodnikowego, podczas rekombinacji pary dziura–elektron następuje
emisja fotonu o energii zależnej od szerokości przerwy złącza (patrz rys.: 1.9).

Rysunek 1.8: Schemat złącza n–p. Półprzewodnik domieszkowany typu: p – posiada
dziury w paśmie walencyjnym, n – elektrony w paśmie przewodnictwa. Oznaczenia:
◦– dziura, •– elektron.

Rysunek 1.9: Poziomy energetyczne złącza półprzewodnikowego. Kreacja pary
dziura–elektron następuje podczas przejścia elektronu do pasma przewodnictwa.
Podczas powrotu elektronu do pasma przewodnictwa następuje rekombinacja pary
elektron–dziura, której towarzyszy emisja fotonu lub wzbudzenie sieci krystalicznej.
W równowadze termicznej oba procesy zachodzą równocześnie.

Inwersję obsadzeń w obszarze złącza uzyskuje się poprzez spolaryzowanie
złącza w kierunku przewodzenia. Akcję laserową uzyskujemy gdy wzmocnie-
nie przewyższa straty w obszarze złącza, osiągane jest to poprzez przekrocze-
nie pewnej wartości natężenia prądu zwanego prądem progowym. Powyżej tej
wartości natężenie emitowanego promieniowania wzrasta lawinowo ze wzrostem
natężenia prądu (patrz rys.: 1.10).

W zależności od wykonywanego materiału oraz potrzeb możliwe jest wytwa-
rzanie diod laserowych emitujących promieniowanie podłużnie lub poprzecznie
względem złącza (patrz rys.: 1.11). Diody o emisji poprzecznej mają charak-
terystycznie astygmatyczny kształt wiązki emitowanego światła, co wynika z
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Rysunek 1.10: Porównanie diody (a) i lasera diodowego (b). Podstawowym warun-
kiem na akcję laserową jest zapewnienie odbijającej powierzchni na krawędziach złą-
cza, aby powstał rezonator oraz przekroczenie prądu progowego. Złącze musi być
spolaryzowane w kierunku przewodzenia (c).

kształtu złącza, ponieważ przy niewielkich rozmiarach takiego rezonatora dużą
rolę odgrywają efekty dyfrakcyjne (patrz rys.: 1.12).

Rysunek 1.11: Emisja wiązki z diody laserowej. Możliwa jest konstrukcja złącza emi-
tującego powierzchniowo (a), oraz poprzecznie do złącza (b). Konstrukcje różnią się
kształtem emitowanej wiązki. Dioda laserowa emitująca powierzchniowo jest trud-
niejsza w produkcji, jednak pozwala na emisję symetrycznej stożkowej wiązki o małej
rozbieżności.

Wiązka emitowana przez laser diodowy jest silnie rozbieżna przestrzennie.
Wpływ na ten efekt ma przede wszystkim niewielki rozmiar rezonatora. Wada
ta jednak ma swoje dobre strony, ponieważ zgodnie z zależnością 1.45 długość
rezonatora ma wpływ na ilość modów dopuszczanych przez rezonator i w efekcie
stosunkowo łatwo jest otrzymywać jednomodowe diody laserowe.

Rezonator lasera diodowego najczęściej wytwarzany jest bezpośrednio na po-
wierzchni diody poprzez wypolerowanie ścianek bocznych. Przykładowo współ-
czynnik odbicia ścianki wykonanej z GaAs bez pokrycia wynosi 31% co wystar-
cza do osiągnięcia akcji laserowej. Takie rozwiązanie pozwala na dużą precy-
zję wykonania oraz zapewnia niezmienność ustawienia luster rezonatora. Zależ-
ność długości emitowanego światła od szerokości złącza pozwala na dokładne
przestrajanie lasera poprzez zmianę temperatury złącza (ze względu na rozsze-

15



Rysunek 1.12: Konstrukcja diody laserowej. Lustra rezonatora są napylone bezpo-
średnio na powierzchni bocznej złącza. Ze względu na niewielkie rozmiary i dyspro-
porcję szerokości złącza do jego grubości emitowana wiązka jest silnie rozbieżna w
kierunku poprzecznym do złącza.

rzalność termiczną). Także zmiana natężenia prądu powoduje zmianę długości
emitowanego światła na skutek wzrostu temperatury złącza wraz ze wzrostem
natężenia prądu.

Rysunek 1.13: Typowa charakterystyka lasera półprzewodnikowego. Od momentu
osiągnięcia inwersji obsadzeń dioda emituje światło laserowe. Powyżej zakresu sta-
bilnej pracy lasera następuje zaburzenie pracy na skutek przegrzania kryształu co
prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia lasera.
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1.3 Impulsowy laser barwnikowy

Ośrodek czynny jakim jest barwnik organiczny, jest specyficzny jeśli chodzi o
widmo emisyjne. Złożona substancja organiczna – barwnik po rozpuszczeniu
posiada szerokie widmo poziomów wibracyjnych i rotacyjnych, co sprawia, iż
efektywne widmo emisyjne ośrodka czynnego jest ciągłe. Dzięki tej własności
systemy laserowe oparte na tym ośrodku mają szerokie zastosowanie, przede
wszystkim ze względu na możliwość ciągłego przestrajania w dużym zakresie
częstości. Przy wykorzystaniu kilku barwników można pokryć zakres widzialny
promieniowania.

Rysunek 1.14: Przykładowe widmo emisyjne (linia ciągła) oraz absorpcyjne (linia
kropkowana) barwnika. Przesunięcie między maksymami oraz szerokość widm są cha-
rakterystycznymi cechami każdego barwnika. Rozsunięcie maksimów przeciętnie wy-
nosi 100–200nm przy czym widmo emisyjne jest przesunięta zawsze w stronę niższych
energii (większych długości fali).

Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje barwnik, konieczne jest
konstruowanie rezonatorów pozwalających na dokładne i ciągle przestrajanie
poprzez selekcję linii z widma emisji barwnika. W tym celu wewnątrz rezonatora
umieszcza się element dyspersyjny. Barwnik oprócz możliwości przestrajania
posiada jeszcze jedną zaletę, a mianowicie możliwość szybkiego i efektywnego
chłodzenia poprzez ciągłą wymianę. Pozwala to na budowanie przestrajalnych
układów laserowych o pracy ciągłej lub impulsowej. Impulsowe układy laserowe
pozwalają na osiągniecie ogromnych energii dzięki skróceniu czasu pompowania
(patrz rys.: 1.15).

Pompowanie laserem dużej mocy ma niestety też wady, a mianowicie pod-
czas pompowania barwnik zostaje podgrzany i może dysocjować. Rozwiąza-
niem tego problemu jest akcja laserowa w strudze barwnika. Przepompowywanie
ośrodka czynnego pozwala na dynamiczne chłodzenie, jednak może powodować
fluktuacje współczynnika załamania, co wpływa na stabilność długości fali gene-
rowanej wiązki. Aby zminimalizować ten efekt przepływ strugi barwnika przez
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obszar czynny musi być stabilny i bezwirowy, zagadnienie to opisane zostało
szerzej w dodatku A.

Rysunek 1.15: Sprawność ośrodka czynnego jakim jest barwnik zależy od koncentracji
energii, a jednocześnie od szerokości impulsu. Największą sprawność można osiągnąć
skracając czas trwania impulsu pompującego barwnik.

Przestrajanie laserów barwnikowych

Selekcja częstości oraz zagadnienie przestrajania laserów barwnikowych od po-
czątku wykorzystywania tego ośrodka czynnego stanowiło ogromne wyzwanie.
Najprostszym sposobem jest umieszczenie wewnątrz rezonatora elementu dys-
persyjnego takiego jak pryzmat lub siatka dyfrakcyjna, jednak aby zmaksyma-
lizować wydajność takiej metody konieczne jest oświetlenie jak największej po-
wierzchni pryzmatu lub jak największej ilości rys siatki maksymalnie równoległa
wiązką. W przypadku wykorzystania pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej w trady-
cyjnej konfiguracji Litrowa do rozszerzania wiązki konieczne jest wykorzystanie
superprecyzyjnych teleskopów lub systemów układów pryzmatycznych, które
znacznie komplikują konstrukcję oraz zwiększają koszt produkcji lasera. Aby
wyeliminować ten problem Michael G. Littman i Harold J. Metcalf w 1978 roku
przedstawili nowatorską konfigurację wykorzystania siatki dyfrakcyjnej niewy-
magającej dodatkowego rozszerzania wiązki. Konfiguracja ta nie wykorzystuje
zawrócenia wiązki w -1 rzędzie dyfrakcyjnym (konfiguracja Litrowa), tylko prze-
widuje oświetlenie siatki pod bardzo małym kątem co powoduje rozproszenie
wiązki, a następnie wiązka jest zawracana za pomocą lustra umieszczonego na-
przeciw siatki i zmiana położenia tego lustra przez obrót powoduje selekcję
zawracanej częstości (patrz rys.: 1.16). Szczegóły dla tej konfiguracji znajdują
się w oryginalnej pracy Michaela G. Littmana i Harolda J. Metcalfa [1].
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Rysunek 1.16: Rezonator lasera barwnikowego wykorzystujący siatkę dyfrakcyjną w
konfiguracji kąta ślizgowego.

1.4 Układy lasera diodowego ze wzmacniaczem
impulsowym

Aby uzyskać silnie monochromatyczne oraz szczególnie silne światło laserowe
konieczne jest budowanie dedykowanych układów laserowych. Zbudowanie
pojedynczego układu zamkniętego rezonatorem spełniającego parametry
konieczne do przeprowadzenia zaawansowanych eksperymentów często jest
bardzo kosztowna lub wręcz niemożliwa do osiągnięcia. Z tego powodu
najprostszym rozwiązaniem jest budowa złożonych układów laserowych, w
których zastosowanie wielu elementów pozwala na osiągniecie dużych mocy,
przy jednoczesnym zmniejszeniu szerokości spektralnej wyjściowej wiązki.

Konfiguracja Master–Slave

Szeroko stosowanym przykładem układu złożonego jest tak zwana konfiguracja
Master–Slave, w której laser (Master) generuje wiązkę laserową wąską spektral-
nie jednak o niewielkiej mocy. Następnie wiązka ta wstrzeliwana jest do silnego
lasera (Slave), który generuje wiązkę laserowa o dużej mocy. Lasery dużej mocy
wykorzystywane w wyżej opisywanej konfiguracji samodzielnie emitują wiąz-
kę szeroką lub niestabilną spektralnie. Wykorzystując posiew z lasera Master
generowana wiązka odtwarza dokładnie właściwości spektralne lasera Master
dzięki czemu można otrzymać bardzo silną wiązkę o szerokości spektralnej po-
zwalającej na przeprowadzanie niezwykle czułych eksperymentów takich jak
na przykład spektroskopia atomów w pułapkach magneto–optycznych (MOT).
Konfiguracja ta ma szczególne zastosowanie w laserach diodowych, w których
laser Master jest zawężany przy pomocy zewnętrznej siatki dyfrakcyjnej stano-
wiącej zewnętrzny rezonator, a sprzężenie z laserem Slave następuje w technice
Injection–Locking, której szczegóły opisane są w pracy [9], natomiast przykład
zastosowania w pracy [10].
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Wzmacniacze fali biegnącej

Do wzmacniania sygnału oprócz układu dwóch laserów wykorzystywane są po-
wszechnie wzmacniacze fali biegnącej. Wzmacniacz taki zbudowany jest z pom-
powanego ośrodka czynnego, nieograniczonego rezonatorem, co powoduje wzrost
amplitudy wzmacnianej wiązki laserowej. Przy silnym wzmocnieniu stosuje się
kilka stopni wzmocnienia sygnału (podobnie jak w elektronice). Pierwszy sto-
pień, tak zwany przedwzmacniacz zwiększa amplitudę sygnału w niewielkim
stopniu. Dopiero kolejne stopnie powodują znaczący wzrost mocy. Taka konfi-
guracja (zwana „łańcuchem wzmacniaczy”) zapewnia wierne odtworzenie para-
metrów sygnału wzmacnianego z minimalizacją wzmocnienia poziomu szumów.
Dodatkowe zastosowanie filtra spektralnego pomiędzy stopniami wzmocnienia
pozwala izolować pojedyncze mody promieniowania od wzmocnionej emisji spn-
tanicznej (ASE – Amplified Spontanious Emision), która towarzyszy wzmacnia-
czom szerokopasmowym.

Rysunek 1.17: Ideowy schemat układów wzmacniających wiązkę laserową. a) konfi-
guracja Master-Slave, b) wzmacniacz fali biegnącej.
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Rozdział 2

Część doświadczalna

Rozwój laserowych źródeł światła przyczynił się do rozwoju wielu dziedzin
nauki i techniki, a szczególnie wywarł wpływ na rozwój badań fundamental-
nych własności materii. Budowa coraz silniejszych, przestrajalnych systemów
laserowych, pozwoliła na prowadzenie zaawansowanych badań spektroskopo-
wych np. nad wysoko wzbudzonymi atomami rydbergowskimi lub efektami
nieliniowymi. Silne, a jednocześnie wąskie spektralnie lasery przestrajalne
wymagają stosowania zaawansowanych metod stabilizacji i kontroli długości
rezonatora, co znacznie zwiększa koszty i jednocześnie dostępność takiego
źródła promieniowania. W niniejszej pracy zaprezentowany jest układ laserowy
pozwalający uzyskać silne, a jednocześnie wąskie spektralnie uniwersalne źródło
promieniowania laserowego dla spektroskopii.

Cały układ prezentowany w niniejszej pracy można podzielić na trzy pod-
stawowe elementy przedstawione schematycznie na rysunku 2.1: jednomodowy
laser diodowy, wzmacniacz i laser Nd:YAG, którego druga harmoniczna wyko-
rzystywana jest do pompowania ośrodka wzmacniającego.

Rysunek 2.1: Ideowy schemat elementów lasera.
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2.1 Laser diodowy

Laser diodowy stanowi źródło promieniowania laserowego, jest on samodzielnym
oscylatorem optycznym pracującym w swobodnej generacji.

Rysunek 2.2: Budowa lasera diodowego: (1) dioda laserowa, (2) teleskop, (3) nakrętki
mocujące, (4) miedziany blok lasera, (5) moduł Peltiera, (6) układ zabezpieczający
diodę, (7) gniazda przyłączeniowe, (8) termistor.

Podstawę lasera diodowego stanowi dioda HITACHI HL7851G, umieszczo-
na w miedzianym bloku zapewniającym równomierne chłodzenie lasera. Aby
umożliwić zmianę temperatury diody, co jest jedną z metod przestrajania lasera,
pomiędzy miedzianą obudową diody, a zewnętrzną obudową lasera umieszczono
termoelektryczny moduł Peltiera. Moduł ten zapewnienia transport ciepła oraz
pozwala na odizolowanie diody od zewnętrznych ładunków, które mogłyby
wpłynąć na pracę lasera oraz doprowadzić do jego uszkodzenia. W miedzianej
obudowie (w bezpośrednim sąsiedztwie diody) został umieszczony termistor
(10kΩ) umożliwiający monitorowanie pracy lasera poprzez pomiar temperatury
diody. Spodnia część obudowy zewnętrznej lasera wykonana jest z aluminium,
co umożliwia wykorzystanie tej powierzchni jako radiatora pozwalającego na
odbiór ciepła z modułu Peltiera poza laser.
Sterowanie laserem odbywa się za pomocą sterowników produkcji Wavelenght
Electronics. Moduł LFI 4505 służy do kontroli i stabilizacji prądu podawanego
na diodę (schemat podłączenia przedstawiony jest na rysunku 2.3), zaś sterow-
nik LFI 3526 pozwala na dokładne sterowanie modułem peltierowskim. Ciągła
stabilizacja temperatury odbywa się poprzez monitorowanie oporu termistora,
który dzięki swemu umiejscowieniu w bloku obudowy lasera podaje faktyczną
temperaturę diody (charakterystyka termistora opisana jest w dodatku B).
Dioda nie jest podłączona bezpośrednio do zasilacza, tylko dodatkowo przed
nią został umieszczony układ filtrujący (patrz rys.: 2.3), który stanowi zabez-
pieczenie przed niepoprawnym podłączeniem źródła zasilania.
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Rysunek 2.3: Schemat układu zabezpieczającego diodę a), wykonany na podstawie
tutorialu [11] oraz gniazda przyłączeniowego b). Opis gniazd przyłączeniowych znaj-
duje się w tabeli 2.1.

Tabela 2.1: Schemat podłączenia gniazd sterujących laser diodowy: a) zasilanie,
b) kontrola temperatury.

a) gniazdo zasilające b) gniazdo kontrolne
1- Fotodioda – 1- Peltier +
2- Fotodioda + 2- Peltier –
3- – 3- –
4- – 4- Termistor
5- – 5- Termistor
6- LD + 6- –
7- LD – 7- –
8- LD –(opcja) 8- –
9- LD +(opcja) 9- –

Dioda laserowa emituje promieniowane rozbieżne przestrzennie w charak-
terystyczny sposób, a mianowicie różny jest stopień rozbieżności w dwóch
ortogonalnych kierunkach co skutkuje eliptycznym przekrojem wiązki. Aby
skorygować ten efekt tuż za diodą umieszczony został teleskop, jednak jego
nawet najbardziej dokładne wyjustowanie pozwala uzyskać wiązkę równoległą
jedynie w jednym kierunku i co najwyżej silnie ograniczyć rozbieżność w
drugim. Kształt wiązki można także korygować za pomocą układu pryzmatów,
jednak w opisywanym układzie kształt i rozmiar wiązki skolimowanej przez
teleskop jest wystarczający dobry do efektywnego wykorzystania wzmacniacza
opisanego dokładniej w dalszej części pracy.
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2.2 Wzmacniacz impulsowy

Laser opisywany w niniejszej pracy jest układem złożonym opartym na elemen-
tach barwnikowego lasera Quantel TDL III.

Wspomniany wyżej laser barwnikowy wykorzystany został jako baza
mechaniczna wzmacniacza, którego najważniejszym elementem wykorzysta-
nym podczas budowy wzmacniacza jest mechanizm precyzyjnego strojenia
długości fali. Wspomniany wyżej mechanizm jest układem siatka–lustro w
konfiguracji Littmana–Metcalfa, który pierwotnie stanowił zamknięcie rezo-
natora. Wyróżnia się on wysoce precyzyjną mechaniką obracającą lustro po
łuku, którego środek znajduje się na środku siatki dyfrakcyjnej (patrz rys.: 2.4).

Rysunek 2.4: Schemat filtra spektralnego: a) rzut z góry, b) rzut z boku. (1) komórka
z barwnikiem, (2) siatka dyfrakcyjna, (3) pryzmat zawracający i podnoszący wiązkę.

Podstawowym elementem wzmacniacza jest komórka wypełniona sub-
stancją czynną (barwnikiem Styryl 8). W oryginalnej konfiguracji laser
Quantel zawierał 4 cylindryczne kuwety z barwnikiem: oscylator i 3 stopnie
wzmocnienia. Przystosowanie lasera do pracy jako wzmacniacz fali biegnącej
wymagało wymiany komórki oscylatora na sześcienną, co pozwoliło na za-
stosowanie mechanizmu przestrajającego jako filtra spektralnego pomiędzy
stopniami wzmocnienia. Dodatkowo aby tego dokonać należało wprowadzić
jeszcze jedną modyfikację, a mianowicie lustro zawracające wiązkę w filtrze
spektralnym wymienione zostało na pryzmat zawracający (patrz rys.: 2.4 (3))
i jednocześnie podnoszący wiązkę powracającą o 8mm. W ten sposób wiązka
laserowa przechodzi przez komórkę z barwnikiem dwukrotnie (patrz rys.: 2.4
(1)), a obie wiązki są rozsunięte co stanowi dwa stopnie wzmocnienia wiązki
lasera diodowego. Sześcienna komórka wzmacniacza została pochylona o 5
stopni, aby zminimalizować tworzenie się rezonatora z zewnętrznych ścianek,
co prowadziłoby do powstania zakłóceń w pracy lasera (wzmacniacz działałby
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poprawnie jedynie w reżimie modów zadanych przez ten rezonator). Omówiona
wyżej konfiguracja wzmacniacza pozwala na wydajne wzmacnianie wiązki oraz
skuteczną eliminację ASE, a także dodatkowe zawężanie spektralne wzmac-
nianej wiązki. W układzie omawianym w niniejszej pracy został wykorzystany
jeszcze jeden stopień wzmocnienia realizowany na komórce będącej pierwotnie
drugim stopniem wzmocnienia lasera TDL III.

Ze względu na efekt podgrzewania barwnika przez silne światło pompujące
konieczne jest zapewnienie stałego chłodzenia ośrodka czynnego, co jest reali-
zowane przez jego wymianę (patrz rys.: 2.5). Podczas wymiany należy zapew-
nić przepływ jak najbardziej laminarny, aby zapewnić wymianę całego ośrodka
czynnego oraz ograniczyć efekty dopplerowskie w ośrodku.

Rysunek 2.5: Schemat przepływu barwnika w komórkach a) sześciennej, b) cylin-
drycznej. Widoczny w komórce sześciennej „język” jest umieszczony, tak aby zapew-
nić bezwirowy przepływ barwnika w części aktywnej komórki. W tym samym celu w
komórce cylindrycznej przyłącza umieszczone są poza częścią aktywną komórki.

Aby zapewnić pompowanie przedstawionych wyżej trzech stopni wzmoc-
nienia wiązka lasera pompującego musi zostać podzielona na trzy wiązki.
Odbywa się to na lustrach dielektrycznych z których pierwsze ma współ-
czynnik odbicia 20%, a kolejne 50%. Dodatkowo ze względu na impulsowy
charakter pracy lasera pompującego, aby zapewnić synchronizację pompowania
kolejnych stopni wzmocnienia została dobrana droga optyczna niezależnie
dla każdej z wiązek pompujących. Niespełnienie tego warunku wpłynęłoby
niekorzystnie na wydajność wzmacniacza. Ostatni stopień wzmocnienia oprócz
funkcji zwiększenia mocy umożliwia też korektę przestrzennego kształtu wiązki.

Pełny schemat układu laserowego prezentowanego w niniejszej pracy znaj-
duje się na rysunku 2.6 oraz 2.7.
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Rysunek 2.6: Układ lasera: (1) laser Nd:YAG, (2) laser diodowy, (3) izolator optycz-
ny, (4) układ kształtujący wiązkę pompującą, (5) kuweta z barwnikiem, (6) siatka
dyfrakcyjna, (7) pryzmat podnoszący wiązkę.
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Rysunek 2.7: Kompletny układ lasera (oznaczenia takie jak na rysunku 2.6).
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2.2.1 Pompowanie lasera barwnikowego

Nieodzownym elementem barwnikowego układu laserowego jest silne źródło
energii dostarczanej do wzmacniacza, spełniające szereg warunków, z których
najważniejszym jest taki, aby promieniowanie pompujące było zgodne z pa-
smem absorpcji pompowanego ośrodka. W przestrajalnych laserach barwniko-
wych najczęściej wykorzystuje się do tego celu silne promieniowanie laserowe o
energii wyższej niż pasmo emisji wzbudzanego barwnika (patrz rys.: 2.8), ro-
lę tego źródła w omawianym układzie pełni impulsowy laser Nd:YAG. Akcja
laserowa w laserze pompującym następuje na długości fali 1064nm, co bez-
pośrednio może być wykorzystywane do badań dalekiej podczerwieni. Dzięki
wykorzystaniu dużej energii impulsu możliwa jest wydajna generacja wyższych
harmonicznych częstości, co pozwala na powszechne wykorzystanie tego lasera
do pompowania układów barwnikowych w całym zakresie światła widzialne-
go. W opisywanym eksperymencie wykorzystywana była druga harmoniczna
(532nm) podstawowej częstości. Aby zwiększyć wydajność pompowania barw-
nika konieczne jest skrócenie impulsu pompującego, osiąga się to za pomocą
układu Q-switch umieszczonego wewnątrz wnęki rezonatora. Zabieg ten pozwa-
la na akumulowanie energii impulsu w czasie nanosekund.

Rysunek 2.8: Absorpcja i fluorescencja barwnika.

We wzmacniaczu użyty został barwnik Styryl 8 rozpuszczony w DMSO (Di-
metylosulfotlenek) w stężeniu 0,15g/litr. Wybór barwnika oraz rozpuszczalnika
ma krytyczne znaczenie ze względu na dopasowanie widma w jakim ma praco-
wać układ (na rysunku 2.9 przedstawiona jest wydajność omawianego barwnika
rozpuszczonego w etanolu i DMSO).

28



Rysunek 2.9: Wydajność barwnika Styryl 8 rozpuszczonego w etanolu oraz DMSO
przy stężeniu 0,15g/litr, zależność pochodzi z www.sirah.com.

Oprócz odpowiednich własności światła pompującego bardzo ważne jest
geometryczne ukształtowanie wiązki pompującej, która najczęściej ma koliście
symetryczny przekrój o średnicy kilku milimetrów i gaussowskim rozkładzie
natężenia, natomiast oświetlana poprzecznie komórka z barwnikiem ma
szerokość kilku centymetrów. Odpowiednią szerokość wiązce laserowej nadaje
się przez rozszerzenie za pomocą soczewki cylindrycznej (patrz rys.: 2.10),
natomiast aby zapewnić odpowiednią moc (i jednocześnie inwersję obsadzeń
w barwniku) wystarczy w kierunku prostopadłym do wcześniej wspomnianej
soczewki umieścić skupiającą soczewkę cylindryczną (patrz rys.: 2.11).

Samo zagadnienie ogniskowania wiązki pompującej ma ogromne znaczenie
dla kształtu uzyskiwanej wiązki laserowej (patrz rys.: 2.12) oraz wydajności
pompowania, ponieważ ośrodek jakim jest barwnik jest silnie absorbujący, w
związku z tym głębokość wnikania wiązki pompującej do komórki z barwnikiem
jest stosunkowo niewielka, co w konsekwencji sprawia, iż w akcji laserowej
bierze udział jedynie barwnik znajdujący się przy samej frontowej (oświetlanej)
ściance komórki.

Na kształt wiązki generowanej lub wzmacnianej w układzie barwnikowym
ogromne znaczenie ma odpowiednie ogniskowanie wiązki lasera pompującego.
Głębokość wnikania jest zależna od koncentracji energii impulsu pompującego
w kuwecie, dlatego dobranie punktu ogniskowania pozwala optymalnie pompo-
wać obszar przechodzenia wiązki lasera diodowego przez kuwetę. Wiązka wy-
muszająca lasera diodowego ma przekrój elipsy o wymiarach 1,5mm × 4mm,
ustawiona jest dłuższą osią w kierunku pionowym, tuż za frontową (oświetlaną)
ścianką komórki. Ogniskowanie wiązki pompującej zostało dobrane około 3mm
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Rysunek 2.10: Pompowanie komórek z barwnikiem: a) sześcienna, b) cylindryczna.

Rysunek 2.11: Kształtowanie wiązki pompującej barwnik. Dla zapewnienia odpo-
wiedniej szerokości wiązki stosuje się wklęsłą soczewkę cylindryczną (a), zamiennie
można użyć soczewki skupiającej o odpowiednio krótkiej ogniskowej (b).
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za frontową ścianką. Maksymalizuje to energię impulsu w obszarze przekrywania
wiązek i pozwala na jednorodne wzmocnienie wiązki wymuszającej. Cylindrycz-
na komórka stanowiąca ostatni stopień wzmocnienia pompowana jest około 45%
mocy lasera pompującego. Wiązka pompująca zogniskowana została na tylnej
ściance cylindra. Miedzy drugim i trzecim stopniem wzmocnienia wiązka jest
zawracana, ponieważ pompa oświetla komórki zawsze z jednej strony, zawróce-
nie pozwala wzmocnić jednorodnie wiązkę wymuszającą i nadać jej pożądany
kształt.

Rysunek 2.12: Zależność kształtu obszaru biorącego udział we fluorescencji w róż-
nych wariantach ogniskowania wiązki pompującej. Konfiguracje 1–3 przedstawiają
przykładowe punkty ogniskowania wiązki pompującej, a-c prezentują odpowiadające
im przekroje generowanej wiązek.
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Rozdział 3

Wyniki

W poprzednich rozdziałach zawarty został zarys teorii oraz szczegóły technicz-
ne układu prezentowanego w niniejszej pracy. Poniżej przedstawiam otrzyma-
ne charakterystyki oraz wyniki pomiarów własności poszczególnych elementów
układu laserowego.

3.1 Otrzymane wyniki

3.1.1 Charakterystyka lasera diodowego

Podstawowym elementem lasera diodowego jest jednomodowa dioda laserowa
produkcji Hitachi o symbolu HL7851G, emitująca promieniowanie w bliskiej
podczerwieni (ok. 785nm) oraz charakteryzująca się stosunkowo dużą mocą
maksymalną (50mW). Moc ta osiągana jest dla maksymalnego, dopuszczone-
go przez producenta, natężenia prądu zasilającego 140mA. Laser zasilany jest
za pomocą modułu LFI 4505 pozwalającego na sterowanie prądem podawa-
nym na diodę z dokładnością 1mA oraz umożliwiającego monitorowanie foto-
diody umieszczonej w obudowie omawianej diody laserowej. Ta opcja pozwala
na bardzo dokładne stabilizowanie mocy wyjściowej lasera, jednak nie została
wykorzystana (aby włączyć tryb stałej mocy wystarczy skonfigurować zasilacz
zgodnie instrukcją obsługi). Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenie prze-
ciążeniowe oraz ograniczenie podawanego natężenia, dla bezpieczeństwa pracy
było ono ustawione na 122mA. Zależność mocy wyjściowej od natężenia prą-
du płynącego przez diodę laserową przedstawiają rysunki 3.1 i 3.2, na których
zostały przedstawione charakterystyki dla kilku różnych temperatur pracy dio-
dy. Dodatkowo na rysunku 3.2 wyraźnie widoczny jest próg generacji światła
laserowego, jego wartości są zawarte w tabeli 3.1. Pomiar mocy został przepro-
wadzony przy użyciu miernika mocy Coherent FieldMate z głowicą OP-2VIS.
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Tabela 3.1: Wartości prądu progowego dla różnych temperatur diody.

Temperatura diody Prąd progowy
10℃ 44,omA
14℃ 44,8mA
24℃ 47,1mA
35℃ 49,5mA

Rysunek 3.1: Zależność mocy emitowanego promieniowanie przez laser od natężenia
prądu zasilającego dla różnych temperatur diody (dodatkowo zaznaczony jest próg
generacji laserowej dla każdej z charakterystyk).
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Rysunek 3.2: Zależność mocy promieniowania emitowanego przez laser (w skali lo-
garytmicznej) od natężenia prądu zasilającego dla różnych temperatur diody.

Rysunek 3.3: Zależność wartości prądu progowego diody od temperatury.
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Zmiana prądu zasilającego powoduje zmianę szerokości aktywnego obsza-
ru złącza i co się z tym wiąże zmianę długości emitowanego promieniowania.
Charakterystyka tego przestrajania widoczna jest na rysunku 3.4.

Rysunek 3.4: Zależność długości emitowanego promieniowania od natężenia prądu
zasilającego, pomiar wykonany przy stałej temperaturze diody T = 16℃.

Przestrojenie lasera następuje poprzez zmianę temperatury złącza, toteż po-
przez sterowanie chłodzeniem przy użyciu modułu Peltiera można zmieniać dłu-
gość emitowanej fali świetlnej w zakresie kilkunastu nanometrów. Najbezpiecz-
niej przestrajać laser w granicach od ok 4 do 40 stopni Celsjusza. Dolną granicę
stanowi temperatura kondensacji pary wodnej na elementach optycznych, moż-
na ją znacznie obniżyć poprzez izolację termiczną oraz zapewnienie tzw. „su-
chego otoczenia”, które stanowi próżnia lub atmosfera pozbawiona pary wodnej
(np. przez przedmuchiwanie czystym azotem). Górna temperatura pracy diody
jest ograniczona przez temperaturę, w której następuje stopienie struktury złą-
cza. W praktyce ograniczeniem jest także wydajność użytego modułu Peltiera.
W opisywanym laserze wykorzystany jest moduł termoelektryczny o mocy 45W,
który pozwala wraz ze sterownikiem LFI 3526 na przestrajanie lasera w zakre-
sie 5–40℃. Zależność długości emitowanego promieniowania od temperatury
przedstawia rysunek 3.5, w charakterystyce tej widoczne są skoki w modowej
pracy lasera diodowego. Dla przedziałów temperatur, dla których przestrajanie
lasera następuje liniowo wykonano dopasowanie wielomianu pierwszego stop-
nia, parametry dopasowania dla odpowiednich przedziałów temperatur zawiera
tabela 3.2. Zgodnie z dopasowaną zależnością oraz omawianą charakterystyką
(rys. 3.5) widać, iż największy zakres przestrajania można osiągnąć dla najniż-
szych temperatur pracy lasera (przedział 9–17℃) i wynosi 0,113nm/1℃. Dla
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Rysunek 3.5: Zależność długości emitowanego promieniowania od temperatury diody.

przedziału temperatur 18–28℃ długość fali ulega zmianie o 0,0516nm/1℃, na-
tomiast dla temperatur 29–37℃ wartość ta wynosi 0,0133nm/1℃. Temperatura
diody monitorowana jest za pomocą termistora 10kΩ, którego charakterystyka
przedstawiona jest w dodatku B. Kalibracja wykonana została przy pomocy
cyfrowego termometru.

Tabela 3.2: Dopasowanie kalibracji przestrajania diody typu liniowego
y = A · x+B.

Zakres temperatury A B
9–17℃ 0,113 ± 0,003 784,10 ± 0,04
18–28℃ 0,0516 ± 0,0009 789,19 ± 0,02
29–37℃ 0,0133 ± 0,0004 791,32 ± 0,01
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3.1.2 Charakterystyka wzmacniacza

Prezentowany w niniejszej pracy wzmacniacz pozwala na uzyskanie w impulsie
energii bliskiej 2mJ. Wzmocnienie następuje lawinowo w trzech etapach.

Na rysunku 3.6 przedstawione zostały zaobserwowane sygnały w kolejnych
stopniach wzmocnienia, dodatkowo rysunek 3.7 a) i b) przestawia zaobserwo-
wane sygnały ASE, czyli wzmocnionej fluorescencji bez wiązki wymuszającej
lasera diodowego. Dokonano pomiaru energii impulsów za pomocą miernika
Energy Meter MME24, wyniki przedstawia tabela 3.3. Ze względu na niewielką
czułość miernika pomiar bezpośredni został przeprowadzony jedynie dla dwóch
oraz trzech stopni wzmocnienia. Przy użyciu miernika zmierzono także energię
impulsu powstającego bez wiązki wymuszającej lasera diodowego (ASE), przy
pompowaniu wszystkich kuwet identycznie jak podczas pomiaru wzmacniania
trójstopniowego.

Tabela 3.3: Energia impulsów: a) 3 stopnie wzmocnienia, b) 3 stopnie bez wy-
muszenia (ASE), c) 2 stopnie wzmocnienia.

energia impulsu odchylenie
a) 1,80mJ ± 0,11mJ
b) 320µJ ± 21µJ
c) 1,39µJ ± 0,12µJ

Prezentowane wyniki zostały zebrane za pomocą fotodiody THORLABS
DET210 wraz z górnoprzepustowym filtrem optycznym THORLABS FEL0550,
który zatrzymuje promieniowanie o długości poniżej 550nm. Użycie tego fil-
tra pozwoliło wyeliminować z sygnału rozproszone światło lasera pompującego
(532nm). Przedstawione na rysunkach 3.6 i 3.7 przebiegi czasowe impulsów są
wyraźnie poszerzone przez czas reakcji fotodiody, co widoczne jest w postaci asy-
metrii sygnałów. Wyniki zostały zebrane na wyjściu układu wzmacniacza przy
zasłanianiu wiązki pompującej kolejne stopnie wzmocnienia. Zebrane w ten spo-
sób wyniki gwarantują jednakowe ustawienie fotodiody względem wiązki, jednak
przedstawione wyniki dla jednego oraz dwóch stopni wzmocnienia są zaniżone
przez absorpcję wiązki w barwniku w kolejnych nieaktywnych wzmacniaczach.
Używana fotodioda ulega wysyceniu przy sygnale rzędu 5V wobec czego przy
pomiarach konieczne było użycie filtrów osłabiających wiązkę. Otrzymane wy-
niki (patrz rys.: 3.6 i 3.7) zostały przeskalowane w oparciu o stopień osłabienia
wiązek podczas poszczególnych pomiarów.

Poszczególne elementy wzmacniacza takie jak izolator optyczny czy filtr
spektralny osłabiają wiązkę wymuszającą, także kuwety z barwnikiem w try-
bie pasywnym (bez lasera pompującego) w znacznym stopniu osłabiają wiązkę
lasera wymuszającego. Moc wiązki lasera diodowego zmierzona w znaczących
punktach układu zawarta jest w tabeli 3.4.

Czas trwania impulsu zmierzony przy pomocy szybkiego detektora wyniósł
ok. 6ns co przy energii 1,8mJ w impulsie pozwala na oszacowanie mocy
maksymalnej uzyskanego impulsu w wysokości 300kW. Wiązka lasera diodo-
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Rysunek 3.6: Sygnały impulsów wzmocnienia zebrane za pomocą fotodiody THOR-
LABS DET210. Sygnały a), b) i c) dotyczą odpowiednio trzech, dwóch oraz jednego
stopnia wzmocnienia.
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Rysunek 3.7: Impulsy ASE dla trzech a) oraz dwóch b) poziomów wzmacniacza bez
wiązki wymuszającej oraz porównanie c).
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Tabela 3.4: Energia wiązki lasera diodowego mierzona w różnych miejscach ukła-
du wzmacniającego

miejsce pomiaru moc % wiązki
na wyjściu lasera diodowego 48,2mW 100%
po przejściu przez izolator optyczny i półfalówkę 27,7mW 57,5%
po przejściu przez kuwetę w pierwszym stopniu
(tryb pasywny)

10,9mW 22,6%

po przejściu przez filtr spektralny i kuwetę w dru-
gim stopniu (tryb pasywny)

1,4mW 2,9%

na wyjściu wzmacniacza po 3 stopniu (tryb pasyw-
ny)

290µW 0,6%

wego przed pierwszym wzmacniaczem wynosi blisko 30mW czyli uzyskane
wzmocnienie na mocy wynosi 107.

Dodatkowo została przeprowadzona weryfikacja szerokości spektralnej uzy-
skanego promieniowania. W tym celu wykorzystano Wavemeter WA4500 pro-
dukcji Burleigh. Uzyskane w wyniku pomiaru szerokości spektralne, zarówno
wzmacnianego lasera diodowego oraz wzmocnionych impulsów wynosiły ok.
3GHz i były sobie równe w granicy błędu pomiarowego. Następnie, w celu wery-
fikacji wyników oszacowano szerokość aparaturową urządzenia. Dokonano tego
poprzez porównawczy pomiar własności lasera diodowego z zewnętrznym rezo-
natorem, którego szerokość spektralna jest znana i wynosi ok 5MHz. Uzyskany
wynik pomiaru porównawczego pokrył się w granicy błędu, z wynikami uzyska-
nymi dla promieniowania lasera będącego przedmiotem niniejszej pracy. Uzyska-
ne wyniki sugerują, iż rzeczywista szerokość spektralna omawianych wiązek jest
mniejsza od szerokości aparaturowej wykorzystanego urządzenia pomiarowego,
która wynosi ok 3GHz.
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3.2 Wnioski i sugestie rozwoju

Zaprezentowany w niniejszej pracy laser pozwala na osiągnięcie przestrajalnego
promieniowania impulsowego o energii blisko 2mJ. Zważywszy na zastosowany
barwnik którego wydajność w wykorzystywanym zakresie promieniowania jest
stosunkowo niewielka (ok. 10%) osiągnięty wynik może być znacznie wyższy
przy użyciu bardziej wydajnego ośrodka wzmacniającego (np. Styryl 11,
którego wydajność dla 785nm wynosi 12%).

Przeprowadzone pomiary własności spektralnych pozwoliły oszacować iż
szerokość spektralna wzmocnionej wiązki jest mniejsza niż 3GHz, jednak
rzeczywista jej szerokość pozostaje nieznana i może być zmierzona np. przy
pomocy etalonu o dużej finezji. Dalszy pomiar szerokości spektralnej może być
również przeprowadzony przy wykorzystaniu metody polegającej na zdudnianiu
wiązki optycznej samej z sobą. Analiza takich dudnień pozwala na dokładne
wyznaczenie przedziału spektralnego częstości wchodzących w skład wiązki,
jednak jest stosunkowo trudna do przeprowadzenia.

Najbardziej oczywistym krokiem rozwoju omówionego w niniejszej pracy la-
sera jest automatyzacja przestrajania. W tym celu konieczne jest zbudowanie
układu sprzężenia zwrotnego kontrolującego synchroniczną zmianę położenia
pryzmatu w układzie filtrującym, wraz z przestrojeniem wymuszającego lase-
ra diodowego. Wykorzystany jako baza mechanizm przestrajania lasera Quantel
TDLIII pozwala precyzyjnie zmieniać położenie omawianego pryzmatu. Mecha-
nizm wyposażony jest w przyłącze zewnętrznego silnika krokowego co ułatwia
automatyzację pracy. Proponowany układ opiera się na wykorzystaniu czujnika
śledzącego długość fali wymuszającej poprzez obserwację pozycji wychodzącej
wiązki pomiędzy impulsami i maksymalizację natężenia dla pozycji centralnej.
Wraz z takim układem zaprezentowany laser staje się potężnym narzędziem w
spektroskopii laserowej pozwalając na przeprowadzenie wielu eksperymentów
wymagających dużych energii impulsu i szerokiego zakresu przestrajania.
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Dodatek A

Szczegóły techniczne

Dla zapewnienia odpowiednich opóźnień czasowych oraz optymalnego ukształ-
towania wiązek pompujących istotne jest rozmieszczenie elementów optycznych
układu. Na rysunku A przedstawione jest konfiguracja elementów dla których
położenie odgrywa kluczowa rolę na wydajność wzmacniacza.

Wiązka lasera diodowego wychodzi na wysokości 35mm od powierzchni stołu
i jej tor jest precyzyjnie korygowany za pomocą dwóch luster. Na tej wysoko-
ści wiązka zostaje wprowadzona do kuwety, w której ze względu na pochylenie
ścianek bocznych o 5° zostaje podniesiona o ok. 0,5mm. Za kuwetą umieszczona
jest siatka dyfrakcyjna (1800 rys/mm) w konfiguracji kąta ślizgowego (płaszczy-
zna siatki jest przekrzywiona o 8,5° względem wiązki). Wiązka po rozproszeniu
trafia na pryzmat strojący który podnosi powracającą wiązkę o 8mm (większe
rozseparowanie wiązek nie jest możliwe ze względu na niewielką wysokość siatki
- 15mm). Pryzmat umieszczony jest na podstawce, która pozwala na dokładne
justowanie wysokości oraz pochylenia pryzmatu we wszystkich płaszczyznach.
Powracająca wiązka po ponownym odbiciu od siatki dyfrakcyjnej przechodzi
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przez kuwetę po raz drugi i zostaje obniżona do poziomu 43mm. Zawróce-
nie wiązki do kuwety stanowiącej trzeci stopień wzmocnienia odbywa się za
pomocą otwartego podwójnego lustra zawracającego wiązkę, ostatnia kuweta
umieszczona jest na wysokości 43mm. Schemat przejścia wiązki przez pierwsze
dwa stopnie wzmocnienia oraz filtr spektralny umieszczony jest na rysunku 2.4.

Wiązka pompująca po rozdzieleniu w stosunku 80:20 zostaje odbita i pod-
niesiona w celu kolejnego rozdzielenie w stosunku 60:40 i po ukształtowaniu
trafia do cylindrycznej kuwety. Obie oddzielone wiązki są równoległe i podążają
po wspólnym torze lecz na różnych wysokościach. Obie wiązki zostają poszerzo-
ne przez jedną soczewkę cylindryczną umieszczoną pionowo, następnie wiązka
dolna zostaje skupiona w płaszczyźnie poziomej za pomocą cylindrycznej so-
czewki o ogniskowej 50mm, a górna za pomocą soczewki o ogniskowej 30mm.
Ze względu na niewielką pochyłość wiązki wymuszającej z lasera diodowego w
kuwecie (powstałą w wyniku ugięcia na pochylonych o 5° ściankach kuwety),
soczewki kształtujące zostały umieszczone na mechanizmach umożliwiających
zmianę położenia oraz pochyłości w celu maksymalizacji przekrywania obszarów
pompowania i wiązki wymuszającej.

Oryginalna kuweta pochodząca z Lasera Quantel TDLIII jest przechylona
pod katem 7,5° do wiązki, długość cylindra stanowiącego obszar czynny wyno-
si 29mm, a średnica wewnętrzna 3mm. Okienka stanowią kąt 17,5° względem
normalnej do osi cylindra.
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Dodatek B

Kalibracja temperatury

Ponieważ w laserze diodowym nie został zamontowany miernik temperatury
(np. LM335) sterownik nie monitoruje bezpośrednio temperaturę, lecz opór ter-
mistora 10kΩ umieszczonego w bloku lasera, konieczna jest jego kalibracja. Po-
niższa charakterystyka pokazuje krzywą kalibracyjną uzyskaną przy pomocy
cyfrowego termometru.
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Dodatek C

Instrukcja justowania.

W celu zapewnienia jak najlepszych parametrów wzmocnienia, układ musi być
poddany procedurze dokładnego justowania. Poniżej przedstawiam efektywną
procedurę przygotowania układu do pracy.

• Pierwszym etapem justowania jest wprowadzenie wiązki lasera diodowe-
go do układu wzmacniającego, realizowane jest to za pomocą dwóch lu-
ster aluminiowych (patrz rys. C.1). Wiązka ta musi zostać poprowadzona
równolegle do stołu oraz równolegle do krawędzi obudowy układu. Bieg
wiązki weryfikowany jest za pomocą wzorników z nawierconymi otworami
o średnicy zbliżonej do średnicy wiązki, umieszczonymi na wysokości 35
i 43mm. Etap ten najlepiej przeprowadzać ze zdemontowaną podstawo-
wą kuwetą z barwnikiem, ponieważ wspomniana kuweta podnosi wiązkę
równolegle o około 0,5mm. Weryfikację wysokości wiązki należy przepro-
wadzać w dwóch punktach: przy samym lustrze wprowadzającym oraz tuż
przed siatką dyfrakcyjną.

• Etap drugi polega na weryfikacji poprawności ustawienia siatki dyfrakcyj-
nej, realizowane jest to za pomocą wiązek ugiętych w kolejnych rzędach
dyfrakcji (wszystkie wiązki powinny rozchodzić się na tej samej wysokości
35mm) (patrz rys. C.1 a)).

• Następnie należy w biegu wiązki umieścić kuwetę z barwnikiem tak, by
wiązka biegła równolegle do frontowej ścianki kuwety „ślizgając się” po
niej. Wstępnym testem na poprawne umieszczenie kuwety jest współlinio-
wość wiązki padającej z lasera diodowego i odbitych wiązek od bocznych
ścianek kuwety. Ostatecznym testem jest współliniowość wiązki z lasera
diodowego oraz wiązek pochodzących z ASE. Wiązka lasera diodowego po-
winna być częściowo „wycięta” przez przednią ściankę kuwety, wpływa to
pozytywnie na wydajność wzmocnienia ponieważ najsilniejsze wzmocnie-
nie następuje tuż przy ściance gdzie powinna być także największa gęstość
mocy wiązki wzmacnianej.

• Wiązka pompująca wprowadzona do układu musi trafić jak najbliżej dol-
nej krawędzi pierwszego lustra dzielącego wiązkę i kierującego ją na so-
czewki kształtujące, a następnie na kuwetę z barwnikiem. Pierwszy sto-
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pień wzmocnienia należy justować przy wykorzystaniu małej mocy lasera
pompującego, poprzez obserwację przekrycia wiązki pompującej i wzmac-
nianej. Po wstępnym przekryciu dokładne justowanie przy pełnej mocy
najlepiej przeprowadzać obserwując sygnał wzmocnienia w odpowiednio
dużej odległości od kuwety za pomocą fotodiody. Na tym etapie należy pa-
miętać o odizolowaniu wstecznych refleksów ASE oraz refleksów zielonego
światła pompującego. Podczas pracy z fotodiodą należy pamiętać o odpo-
wiednim osłabianiu sygnału za pomocą filtrów, w momencie pojawienia
się impulsu (patrz rys. C.2).

• Powrót podniesionej wiązki z lasera diodowego na siatkę dyfrakcyjną oraz
do kuwety z barwnikiem w drugim stopniu wzmocnienia justowany jest
za pomocą pryzmatu zawracającego. Powracająca wiązka powinna być
w całym biegu równoległa do wiązki pochodzącej z lasera diodowego,
lecz podniesiona o 8mm (43mm od powierzchni stołu). Przy odpowied-
nim ustawieniu wiązka powracająca trafia na kuwetę przy samej krawędzi
frontowej ścianki (patrz rys. C.1 b)). Pryzmat zawracający musi być lekko
pochylony w górę ponieważ podczas pracy przy idealnym wyjustowaniu (w
sytuacji gdy frontowa ścianka pryzmatu prostopadła do wiązki), frontowa
ścianka pryzmatu spełnia funkcję lustra zawracającego (odbicie ok 4%),
co powoduje wzmocnienie zawróconego ASE w kierunku lasera diodowe-
go. Ponieważ ASE posiada przypadkową polaryzację to pomimo obecności
izolatora optycznego trafia do diody powodując „skoki” w modowej pracy
lasera. Efekt ten może być wyeliminowany przy zastosowaniu dodatko-
wego rezonatora w laserze diodowym, jednak podczas długotrwałej pracy
może to powodować uszkodzenie diody laserowej. Pochylenie pryzmatu
w dół może powodować zawracanie oraz niepożądane wzmacnianie ASE.
Efekt ten może też być zmniejszony poprzez pokrycie pryzmatu powłoką
antyrefleksyjną.

• Wiązka wzmacniająca drugi stopień jest justowana podobnie jak w pierw-
szym stopniu i stanowi odbitą część wiązki na lustrze półprzepuszczalnym
L45% (patrz rys. C.2 b)).

• Ostatnim etapem pracy jest zawrócenie wiązki i skierowanie jej do cylin-
drycznej kuwety z barwnikiem stanowiącej ostatni stopień wzmocnienia.
Zawrócenie realizowane jest przy pomocy odpowiedniego ustawienia po-
dwójnego lustra zawracającego.

• Oczywistym jest fakt zależności wydajności wzmocnienia w trzecim stop-
niu od poprawności justowania wcześniejszych stopni. Na tym etapie (przy
założeniu optymalnego wyjustowania pierwszych dwóch stopni, co w prak-
tyce oznacza iż do kuwety trafia jedynie sygnał wzmocniony z minimalną
domieszką ASE) poprzez justowanie wiązki pompującej optymalizowana
jest końcowa moc lasera oraz kształt wiązki wzmocnionej. Najbardziej za-
lecane jest ogniskowanie wiązki pompującej na całej szerokości wewnętrz-
nej części tylnej ścianki kuwety.
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• Miarą poprawności justowania wiązek pompujących jest wyraźny spadek
obserwowanego sygnału w momencie zasłonięcia wiązki wymuszającej z
lasera diodowego.

• Korekta polaryzacji wiązki wymuszającej może być przeprowadzona w
dowolnym momencie, jednak najprościej jest dokonywać tego po wyjusto-
waniu „powrotu” przez siatkę. Korektę dokonuje się maksymalizując moc
wiązki powracającej przez obrót półfalówki umieszczonej za izolatorem
optycznym.

Rysunek C.1: Justowanie biegu wiązki wymuszającej przez pierwsze 2 stopnie
wzmocnienia. Część a): wstrzelenie wiązki wymuszającej do układu za pomocą lu-
ster (l) oraz weryfikacja ustawienia siatki dyfrakcyjnej (6), Kuweta (5) oraz pryzmat
(7) są odsunięte z pierwotnego położenia. Część b): Justowanie powrotu jedynie po-
przez ustawienie pryzmatu (7). Elementy oznaczone symbolami H35mm oraz H43mm
przedstawiają proponowane rozmieszczenie wzorników biegu wiązki, pozostałe ozna-
czenia zgodne z rys. 2.6.
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Rysunek C.2: Schemat proponowanego justowania pierwszego (a) oraz drugiego (b)
stopnia wzmocnienia. BD - beam dumper, pd - fotodioda, FEL0550 - górnoprzepu-
stowy filtr eliminujący światło pompujące z sygnału, pozostałe oznaczenia zgodne z
rys. 2.6.
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