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Badanie warunków generacji w laserze Nd:YAG  

 

 

 

 

 

1. Lasery ciała stałego 

 

1.1. Informacje ogólne 

 

Lasery na ciele stałym to lasery wykorzystujące ośrodki dielektryczne, takie jak kryształy lub 

szkła domieszkowane jonami metali ziem rzadkich lub metali przejściowych. Lasery 

półprzewodnikowe, mimo że posiadają oczywiście postać ciała stałego, często nie są one określane 

tym terminem i traktowane są jako oddzielna grupa. 

Ośrodek aktywny ciała stałego musi mieć odpowiednie właściwości optyczne, mechaniczne i 

termiczne, aby wytrzymać trudne warunki pracy. Pożądane właściwości obejmują twardość, 

obojętność chemiczną, brak naprężeń wewnętrznych i zmian współczynnika załamania światła, 

odporność na centra barwne wywołane promieniowaniem oraz łatwość wytwarzania. Jony domieszki 

aktywnej stosowane w technice laserowej to jony z grupy metali przejściowych (np. Cr, Ti, V ) i 

lantanowców (np. Nd, Er, Yb, Ce). Poziomy energetyczne jonów aktywnych, zlokalizowane w przerwie 

zabronionej pomiędzy pasmami przewodnictwa i walencyjnym matrycy, leżą w zakresie energii fal 

świetlnych. Domieszka oddziałuje więc z polem elektromagnetycznym poprzez akty absorpcji i emisji 

promieniowania. Atomy metali przejściowych (oprócz palladu i miedziowców) mają niecałkowicie 

zapełnione podpowłoki elektronowe typu d ekranowane dwoma elektronami konfiguracji s. W 

strukturze jonowej powłoka d traci ekranowanie i bierze udział w wiązaniach chemicznych, dlatego 

widma tych jonów wbudowanych do dielektryka wykazują dużą szerokość spektralną i znacznie różnią 

się od widm wolnych jonów. Właściwości optyczne takich struktur silnie zależą więc od rodzaju matrycy 

dielektrycznej. Zupełnie inaczej rzecz się ma gdy domieszkę aktywną stanowią pierwiastki grupy ziem 

rzadkich. Własności optyczne i chemiczne trójdodatnich jonów tych pierwiastków wynikają z 

niecałkowicie zapełnionej powłoki 4f silnie ekranowanej dwoma elektronami 5s i sześcioma 5p. 

Elektrony 4f słabo oddziałują z otoczeniem krystalicznym i nie biorą udziału w wiązaniu chemicznym. 

W rezultacie widma lantanowców wbudowanych w struktury dielektryczne zachowują charakter widm 

jonów swobodnych i w niewielkim tylko stopniu zalezą od matrycy. Typowe stężenia domieszki 

aktywnej w materiałach laserowych ciała stałego wynoszą około 1%. 

 



 

Rys. 1.1. Widmo absorpcyjne kryształu Nd:YAG. Najsilniejsza absorpcja przypada w bliskiej podczerwieni co jest szczególnie 

interesujące ze względu na możliwość pompowania laserami półprzewodnikowymi. 

  

 

Rys. 1.2. Podstawowe własności fizyczne ośrodka laserowego Nd:YAG 

 

 

Optical Properties  
Refractive Index   1.8169 at 1064 nm 
Primary Diode Pump Band  808.6 nm 
Fluorescence Lifetime  230 µs @ 1.0% Nd 
 
Thermal Properties 
Thermal Conductivity  (20 C) 0.129 W/cm•K 
Specific Heat    0.59 J/g•K 
Linear Expansion Coefficient 8.2 x 10-6/K <100> 

7.7 x 10-6/K <110> 
7.8 x 10-6/K <111> 

dn/dt     +8.9 x 10-6 K-1 
 
Physical Properties 
Nd Doping Level   0.2 to 1.4% atomic 
Chemical Formula   Y3-xNdxAl5O12 

Molecular Weight   595.3 g/mole 

Crystal Structure   Cubic / garnet 
Lattice Constant   12.01 Å 
Melting Point    1970 C 

Density    4.55 gm/cm3 
Knoop Hardness   1350 +/- 35 kg/mm2 
 



1.2. Laser Nd:YAG 

Laser oparty na granacie itrowo-glinowym (Y3Al5O12) domieszkowany neodymem (Nd:YAG) jest 

najbardziej popularnym rodzajem lasera na ciele stałym. Widmo absorpcyjne tego ośrodka 

laserowego, przedstawione na rys. 1.1, wykazuje linie o wysokich wartościach współczynnika absorpcji 

w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Najsilniejsza absorpcja przypada w zakresie 808.6 nm co 

jest szczególnie interesujące ze względu na możliwość pompowania laserami półprzewodnikowymi. 

Najwazniejsze właściwości materiałowe tego ośrodka laserowego podsumowano poniżej na rys. 1.2. 

Lasery Nd:YAG mogą być pompowane lampami błyskowymi lub półprzewodnikowymi diodami 

laserowymi. Źródła pompujące, takie jak lampy błyskowe, są stosunkowo tanie i mogą dostarczać 

bardzo duże moce. Jednak prowadzą do dość małej wydajności energetycznej, umiarkowanej 

żywotności i silnych efektów termicznych, takich jak soczewkowanie termiczne w medium 

wzmacniającym. Z tego powodu diody laserowe są bardzo często wykorzystywane do pompowania 

laserów na ciele stałym. Takie pompowane diodami lasery na ciele stałym mają wiele zalet, w 

szczególności kompaktową budowę, długą żywotność i często bardzo dobrą jakość wiązki. Dlatego ich 

udział w rynku szybko rośnie. Miniaturowe systemy laserowe o dużej mocy szczytowej oparte na 

geometrii mikrochipów są obiecującymi źródłami promieniowania w wielu zastosowaniach, takich jak 

mikroprodukcja, teledetekcja, przechowywanie danych itp. 

 

 

Rys. 1.3. Częściowy diagram poziomów energetycznych Nd:YAG z zaznaczonymi ścieżkami przejścia pompowania i akcji 

laserowej. 

 

Nd:YAG jest wydajnym 4-poziomowym materiałem laserowym i może być stosowany zarówno 

w trybie impulsowym, jak i CW. Długość fali głównej linii laserowej wynosi 1064,14 nm, jednak w 

połączeniu z nieliniowymi elementami optycznymi można uzyskać wyjściową długość fali równą 

poszczególnym harmonicznym (np. 532 nm, 355 nm, 266 nm). 

1064 nm 

1064 nm 

809 nm 
pump 



Rys. 1.3. przedstawia strukturę poziomów energetycznych Nd w sieci YAG. Przejście laserowe 

przy 1064 nm pochodzi z górnych składowych poziomu 4F3/2 i kończy się w stanie 4I11/2. Końcowy poziom 

lasera znajduje się 2111 cm-1 nad stanem podstawowym, a zatem jego populacja w temperaturze 

pokojowej stanowi exp(E/kT)=exp(-10) obsadzenia stanu podstawowego, jest zatem praktycznie 

zaniedbywalna. Ponieważ poziom końcowy akcji laserowej nie jest wypełniony termicznie, inwersja 

obsadzeń i co za tym idzie warunek progowy generacji są łatwe do uzyskania. 

Na rysunkach poniżej pokazano przykładowe konstrukcje dwóch różnych rodzajów lasera 

Nd:YAG. Rys. 1.4 przedstawia budowę lasera impulsowego dużej mocy, pompowanego lampą 

błyskową a rys. 1.5 układ mikrolasera pracy ciągłej pompowanego diodą laserową. 

 

 

 

Rys. 1.4. Przykładowy schemat budowy impulsowego lasera Nd:YAG.  

 

 

 

Rys. 1.5. Przykładowy schemat budowy mikrolasera Nd:YAG z powielaniem częstotliwości. 
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Zakres ćwiczenia laboratoryjnego:  

 

Badanie warunków generacji w laserze Nd:YAG  

 

Ćwiczenie będzie wykonywane przy użyciu zestawu LEYBOLD Diode Pumped Nd:YAG Laser, 

opisanego w załączonym pliku pdf. (http://www.leybold-shop.com/vp5-8-6-2.html) 

Proszę szczególnie zapoznać się z punktami broszury: 

1.0 THE ND:YAG-LASER 
2.3 Resonator modes 
4.0 SECOND HARMONIC GENERATION 
5.2.1 Passive Q-switch 
8.0 PASSIVE Q-SWITCH 

 

 

Zakres ćwiczenia laboratoryjnego:  

 

1. Pomiar diody pompującej 
- zmierzyć Pdiody od Idiody w zakresie 0 - 700 mA co 50 mA. 

 

2. Praca CW 1064 nm 
- zestawić i wyjustować układ 

- za pomocą kamery CCD zbadać rozkład przestrzenny pola promieniowania. Od czego zależy 

obserwowana liczba modów i jak można ją zredukować? 

- wyjustować układ przy prądzie diody 650 mA tak by pracował na jednym modzie poprzecznym 

-zmierzyć zależność P1064 od Idiody w zakresie 0 - 700 mA co 50 mA. 

 

3. Praca CW 532 nm 
- zestawić i wyjustować układ montując powielacz częstotliwości wewnątrz rezonatora  

- za pomocą kamery CCD zbadać rozkład przestrzenny pola promieniowania 

- zbadać sprawność powielania od miejsca położenia kryształu nieliniowego w rezonatorze. Gdzie jest 

największa i dlaczego?  

- umieścić powielacz przy zwierciadle wyjściowym i wyjustować układ przy prądzie diody 650 mA tak 

by pracował na jednym modzie poprzecznym 

- zbadać zależność P532 od Idiody w zakresie 0 - 700 mA co 50 mA. (Zmierzyć rozsądny zakres w tych 

samych punktach co w p.2)   

 

http://www.leybold-shop.com/vp5-8-6-2.html


4. Praca impulsowa  
 

4.1. Obserwacja efektu włączeniowego (spiking) 

- włączyć tryb modulacji diody pompującej (np. 100Hz), Idiody=650mA 

 

4.2. Badanie pracy impulsowej (1064 nm) 

- zestawić i wyjustować układ montując dodatkowo q-switch wewnątrz rezonatora przy ośrodku 

aktywnym 

- za pomocą kamery CCD zbadać rozkład przestrzenny pola promieniowania 

- wyjustować układ przy prądzie diody 650 mA tak by pracował na jednym modzie poprzecznym.  

- wykonać pomiar generowanej mocy optycznej w funkcji Idiody 

- obserwacja/pomiar pojedynczego impulsu, wpływ udziału modów poprzecznych na kształt impulsu, 

- pomiar zależności częstotliwości impulsów od poziomu pompowania i/lub strat rezonatora 

      

4.3. Powielanie częstotliwości przy pracy impulsowej 

- zestawić i wyjustować układ montując dodatkowo powielacz częstotliwości wewnątrz rezonatora 

przy zwierciadle wyjściowym 

-  za pomocą kamery CCD zbadać rozkład przestrzenny pola promieniowania 

- wyjustować układ przy prądzie diody 650 mA tak by pracował na jednym modzie poprzecznym 

- zbadać zależność P532 od Idiody w zakresie 0 - 700 mA co 50 mA. (Zmierzyć rozsądny zakres w tych 

samych punktach co w p.2)  

 

Zadania: 

1. Narysować na jednym diagramie w skali log-log: 

1. Charakterystykę zależności mocy P1064 CW od mocy diody pompującej 
2. Charakterystykę zależności mocy P532 CW od mocy diody pompującej 
3. Charakterystykę zależności mocy P1064 (pusled) od mocy diody pompującej 
4. Charakterystykę zależności mocy P532 (pusled) od mocy diody pompującej 

Aproksymować linią prostą wykreślone punkty eksperymentalne. Wyznaczyć wsp. kierunkowe. 

2. Wyznaczyć sprawność powielania częstotliwości w funkcji mocy wiązki podstawowej dla 
pracy CW i impulsowej. W którym przypadku jest większa i dlaczego? 
 

3. Wykreślić zależność częstotliwości impulsów od mocy diody pompującej. Wyznaczyć 
parametry impulsu (czas narastania, opadania). Oszacować moc pojedynczego impulsu. 

. 
4. Dla którego przypadku obserwowana była najmniejsza ilość modów poprzecznych? 

Dlaczego? 



Rys. 1. Charakterystyka absorpcji kryształu YAG:Nd 

Rys. 2. Zależność długości fali od temperatury dla różnych prądów diody pompujacej.  

785 790 795 800 805 810 815 820 825 830 835

1

2

3

4

5

6

7

8
Nd YAG

w
s
p

. 
a

b
s
o

rp
c
ji
 [

c
m

-1
]

 [nm]

10 15 20 25 30 35

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815


 [
n

m
]

T [C]

I [mA]

 300

 400

 500

 600

 700

l= A + 0.255xT[C]

A=799,835+0,00872xI[mA]
 


