
 

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki 

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa 
 

 

 

 

 

 

 

Badanie charakterystyk spektralnych lasera 

półprzewodnikowego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska 

 

 

Warszawa 2014 

  



 2

1. Cel ćwiczenia 
Głównym celem laboratorium jest zapoznanie studentów z charakterystykami 

spektralnymi laserów półprzewodnikowych dla różnych poziomów pompowania oraz 

wykorzystaniem ich do wyznaczenia długości fali linii emisyjnej, a także długości wnęki 

rezonansowej. 

 

2. Wprowadzenie 
Pierwszy laser półprzewodnikowy powstał w 1964 roku. Laser ten jest przyrządem 

półprzewodnikowym ze złączem p-n (lub bardziej złożonym), który w zależności od 

materiału złącza może emitować w zakresie bliskiej podczerwieni i widzialnym. W wyniku 

zachodzącej w obszarze złącza rekombinacji promienistej emitowane są fotony o energii 

odpowiadającej (w przybliżeniu) wartości energii przerwy zabronionej. 

Lasery półprzewodnikowe znane, jako lasery złączowe lub diody laserowe, stały się 

niezastąpionymi elementami wielu nowoczesnych optoelektronicznych i fotonicznych 

systemów takich jak np.: telekomunikacyjne układy przesyłowe, światłowodowe systemy 

przetwarzania danych, czy czytniki kodów kreskowych. Ponadto, otwierają one nowe 

możliwości dla technik pomiarowych, robotyki i innych obszarów, gdzie potrzebne są wysoce 

wydajne źródła światła monochromatycznego kompatybilne z nowoczesnymi systemami 

współczesnej elektroniki. Światowa produkcja laserów półprzewodnikowych bez przerwy 

wzrasta, powodując rozwój ogromnej liczby przedsiębiorstw.  

W przeciągu ostatnich dwudziestu lat, lasery półprzewodnikowe zaczęły być szeroko 

stosowane z uwagi na swoje liczne zalety, a także dzięki istotnej poprawie swoich własności 

i parametrów. W szczególności, wydłużył się czas życia tych urządzeń oraz poprawiła się 

znacząco ich niezawodność. Lasery te mogą pracować w sposób ciągły nawet 106 godzin, 

a także mogą być wykorzystywane w bardzo wymagających zastosowaniach takich jak 

transoceaniczna komunikacja światłowodowa. Znacząco zmniejszył się ich prąd progowy 

i wzrosła wydajność kwantowa. Spowodowało to wzrost mocy wyjściowej w reżimie pracy 

ciągłej do paru watów. Umożliwiło to także konstruowanie monolitycznych 

optoelektronicznych systemów zintegrowanych na jednym podłożu pracujących przy prądzie 

zasilającym rzędu paru miliamperów.  

Rozwinięto technologie do produkcji półprzewodnikowych laserów jednodomowych 

modulowanych częstotliwościami większymi niż 1 GHz. Pozwoliło to na transmisję danych 

z prędkością gigabitów lub wysyłanie koherentnych sygnałów na bardzo duże odległości. 

Ponadto, został poszerzony zakres spektralny emitowanego przez lasery półprzewodnikowe 

promieniowania poza światło widzialne aż do 375nm. Co więcej, rozwój technologii do 

produkcji przestrajalnych laserów na zakres podczerwieni otworzył nowe możliwości dla 

molekularnej spektroskopii. 

 

2.1. Diagram pasmowy półprzewodnika 

Energetyczny diagram pasmowy półprzewodnika jest skomplikowany. W ogólności, 

zawiera on wiele pasm o asymetrycznym kształcie, o wielu minimach i maksimach. 

Do analizy urządzeń półprzewodnikowych upraszcza się go, ponieważ elektroniczne 

własności półprzewodnika są zdominowane przez najwyższy poziom nieobsadzony przez 

elektrony oraz najwyższy poziom obsadzony przez elektrony. Dlatego też, wystarczy 
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analizować diagram pasmowy złożony z wymienionych poziomów. Na rysunku 2.1.1 

pokazano taki właśnie diagram, gdzie najwyższy poziom nieobsadzony przez elektrony jest 

nazywany pasmem przewodzenia (lub wzbudzonym), a najwyższy poziom obsadzony przez 

elektrony jest to pasmo walencyjne. Pomiędzy tymi pasmami znajduje się przerwa 

energetyczna.  

 
Rys. 2.1.1. Uproszczony diagram pasm energetycznych stosowany do analizy 

półprzewodników. 

 

Przerwa energetyczna Eg ograniczona jest od góry przez pasmo przewodzenia Ec a od 

dołu przez pasmo walencyjne Ev. Odległość pomiędzy krawędzią pasma przewodzenia Ec  

a energią swobodnych elektronów poza kryształem półprzewodnika (poziom energii w próżni 

Evacuum) jest określana przez wielkość odpowiadającą powinowactwu elektronów  

mnożonemu przez ładunek elektronu q. 

Uproszczony diagram pasm energetycznych nie zawiera informacji związanej  

z zależnością energii od pędu. Biorąc pod uwagę tę zależność, materiały półprzewodnikowe 

można podzielić na półprzewodniki z prostą i skośną przerwą energetyczną. 

W półprzewodnikach z prostą przerwą energetyczną, minimum pasma 

przewodnictwa i maksimum pasma walencyjnego przypadają dla tej samej wartości wektora 

falowego k (p=hk), (rys. 2.1.2). Oznacza to, że w przypadku rekombinacji elektronu z pasma 

przewodnictwa z dziurą z pasma walencyjnego połączonej z emisją fotonu pozostaje 

zachowany całkowity pęd układu.  

 

 

 

Rys. 2.1.2. Model dozwolonych przejść prostych. Ei - energia stanu początkowego,  

Ef - energia stanu końcowego. 

Pasmo 
przewo-
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Przerwa 
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Prawdopodobieństwo przejść prostych z pasma przewodzenia do pasma walencyjnego jest 

wysokie. Dlatego też, akcję laserową obserwuje się głównie w materiałach z prostą przerwą 

energetyczną. Jednakże ostatnie badania pokazują, że można także otrzymać akcję laserową  

w materiałach o skośnej przerwie, np. w krzemie. 

 

 

 

 

Rys. 2.1.3. Model przejść skośnych między pasmami oddzielonymi skośną przerwą 

energetyczną. 

 

W półprzewodnikach ze skośną przerwą energetyczną (rys.2.1.3) wierzchołek pasma 

walencyjnego i minimum pasma przewodnictwa odpowiadają różnym wartościom wektora 

falowego k. W tym przypadku przy rekombinacji elektronu z dziurą połączonej z emisją 

fotonu, zachowanie pędu jest możliwe dzięki istnieniu fononu - dodatkowej cząstki związanej 

z drganiami sieci krystalicznej. Ponieważ przejście skośne jest procesem trójcząstkowym 

(elektron + foton + fonon), prawdopodobieństwo jego jest znacznie mniejsze niż 

prawdopodobieństwo przejścia prostego, w którym biorą udział tylko dwie cząstki (elektron  

i foton). 

 

2.2. Procesy rekombinacji 

Rekombinacja elektronów i dziur jest procesem, w którym oba nośniki unicestwiają 

się wzajemnie (elektrony zajmują pusty stan związany z dziurą) i ostatecznie oba znikają.  

W procesie wyzwolona zostaje energia równa różnicy pomiędzy początkowym stanem 

elektronu i końcowym stanem elektronu. Pozwala to na poniższą klasyfikację procesów 

rekombinacji: 

rekombinacja promienista (rekombinacja pasmo-pasmo; rekombinacja pułapkowa; 

przejścia ekscytonowe; rekombinacja poprzez głębokie poziomy,), energia emitowana jest 

w postaci fotonu (rys. 2.2.1, rys. 2.2.2); 

rekombinacja niepromienista (powierzchniowa rekombinacja; rekombinacja na 

defektach; efekt Augera; emisja wielofononowa), uwalniana energia odbierana jest przez 
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sieć krystaliczną poprzez fonony. W przypadku efektu Augera uwolniona energia  

w postaci energii kinetycznej jest przekazywana do innego elektronu (rys. 2.2.1). 

 
Rys. 2.2.1. Mechanizm rekombinacji nośników w półprzewodnikach.  

 

Rekombinacja pasmo-pasmo - elektron z pasma przewodnictwa rekombinuje 

bezpośrednio z dziurą z pasma walencyjnego, w wyniku czego wytwarzany jest foton  

o energii równej lub większej od energii przerwy energetycznej Eg półprzewodnika. 

Rekombinacja pasmo-pasmo może być obserwowana tylko w czystych materiałach z prostą 

przerwą energetyczną. 

Rekombinacja przez płytkie poziomy donorowe lub akceptorowe (rekombinacja 

pułapkowa) - elektron z pasma przewodnictwa rekombinuje z dziurą przetrzymywaną na 

poziomie związanym z akceptorem, lub elektron z poziomu donorowego rekombinuje  

z dziurą z pasma walencyjnego. 

Rekombinacja donor-akceptor (rekombinacja pułapkowa) - elektron z poziomu 

donorowego rekombinuje z dziurą przetrzymywaną na poziomie akceptorowym. Energia 

odpowiadająca temu przejściu zależy od przestrzennej odległości donora i akceptora. 

Przejścia ekscytonowe, występujące w warunkach, gdy przestrzennie związana para 

elektron-dziura (zwana ekscytonem) tworzy stan, którego energia jest mniejsza niż energia 

swobodnego elektronu i dziury. Ponieważ elektron i dziura tworzące ekscyton muszą mieć 

identyczne prędkości translacji, istnieje ograniczenie miejsca w przestrzeni (E-k), w których 

możemy znaleźć ekscyton, do tzw. punktów krytycznych. 

 
Rys. 2.2.2. Przejścia promieniste w półprzewodnikach, (od lewej): rekombinacja “pasmo-

pasmo”; wolne przejścia ekscytonowe; rekombinacja “pasmo przewodzenia-akceptor”; 

rekombinacja “donor-pasmo walencyjne”; rekombinacja “donor-akceptor”; rekombinacja 

ekscyton-neutralny akceptor; rekombinacja ekscyton-neutralny donor. 

EC 

EV 

rekombinacja         rekombinacja       efekt Augera 
pasmo-pasmo         pułapkowa 
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Efekt Augera - elektron rekombinuje z dziurą oddając nadmiarową energię drugiemu 

elektronowi w paśmie przewodnictwa. Drugi elektron zostaje wzbudzony do stanu o większej 

energii w paśmie przewodnictwa, a następnie rozprasza uzyskaną energię w wyniku 

oddziaływania z siecią krystaliczną. Proces ten, obejmujący dwa elektrony i dziurę będzie 

odgrywał istotną rolę przy dużych koncentracjach nadmiarowych elektronów. 

 

2.3. Emisja światła 

Podobnie jak elektrony w atomach, elektrony w półprzewodnikach oddziaływują  

z fotonami w trzech podstawowych procesach: absorpcji, emisji spontanicznej i emisji 

wymuszonej (rys. 2.3.1). 
 

 
Rys. 2.3.1. Optyczne procesy związane z przejściami promienistymi.  

 

W półprzewodnikach, w stanie równowagi termicznej, ilość elektronów w stanie 

wzbudzonym jest bardzo mała (zaniedbywalna). Stan ten opisany jest rozkładem Boltzmanna: 
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gdzie NC i NV są obsadzeniami odpowiednio poziomów EC, EV, k jest stałą Boltzmanna  

(k = 1,3810-23 Js), T jest temperaturą.  

W przypadku, gdy ilość cząsteczek w stanie wzbudzonym jest większa niż ilość 

cząsteczek w stanie podstawowym, w ośrodku występuje stan nazywany „inwersją 

obsadzeń”. Stan ten nie wymaga, aby w paśmie przewodzenia było więcej elektronów niż  

w paśmie walencyjnym, ale wymaga aby liczba elektronów przebywających w pobliżu 

krawędzi pasma przewodzenia była większa od liczby elektronów przebywających w pobliżu 

krawędzi pasma walencyjnego. W ośrodku z inwersją obsadzeń współczynnik NC/NV jest 

większy niż 1.  

Inwersja obsadzeń jest warunkiem wstępnym dla uzyskania akcji laserowej. Inwersję 

obsadzeń w laserze uzyskuje się poprzez pompowanie ośrodka aktywnego (tzn. dostarczenie 

energii). Pompowanie może być realizowane poprzez: absorpcję fotonów, kolizje pomiędzy 

elektronami w ośrodku aktywnym, rekombinację nośników prądu w półprzewodnikach  

i przyspieszenie elektronów. 

W przypadku absorpcji fotonów, inwersję obsadzeń uzyskuje się zgodnie z prawem 

Plancka poprzez optyczne wzbudzanie ośrodka laserowego. Zgodnie z tym prawem, zmiany 

Absorpcja                        Emisja spontaniczna            Emisja wymuszona 
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poziomów energetycznych z EV do EC lub odwrotnie powodują odpowiednio absorpcję lub 

emisję fotonu.  

Elektrony wzbudzone w stanie inwersji obsadzeń są niestabilne. Wyzwalają one swoją 

energię w przejściach niepromienistych takich jak kolizje z innymi cząstkami lub przejściach 

promienistych poprzez emisję fotonu (zgodnie z prawem Plancka) i powracają do stanu 

podstawowego. Emisja fotonu : 

h

EE VC  , 

może być spontaniczna lub wymuszona (h jest stałą Plancka h=6,62 10-34 Js). Emisja 

spontaniczna występuje bez jakiejkolwiek zewnętrznej stymulacji, gdy ośrodek laserowy 

powraca do stanu podstawowego po pewnym charakterystycznym czasie opóźnienia. Emisja 

spontaniczna jest przypadkowa i izotropowa w naturze.  

Cząsteczki wzbudzone mogą być zmuszone do powrotu do stanu podstawowego 

poprzez pewną zewnętrzną stymulację. Gdy zewnętrzne fotony, posiadające tą samą energię 

co różnica energii pomiędzy stanem podstawowym i wzbudzonym, będą oddziaływać na 

ośrodek (padać na ośrodek), spowodują przejście cząsteczek do stanu podstawowego  

z jednoczesną emisją fotonów. Fotony posiadające energię potrzebną do wywołania emisji 

wymuszonej mogą powstawać w wyniku emisji spontanicznej. Fotony z emisji spontanicznej 

zapoczątkowują emisję wymuszoną innych fotonów, co w konsekwencji doprowadza do 

kaskadowej emisji wymuszonej (rys. 2.3.2). 

 

 
 

Rys. 2.3.1. Proces emisji wymuszonej - rekombinacji. 

 

Prawdopodobieństwo emisji wymuszonej jest proporcjonalne do gęstości 

nadmiarowych elektronów i dziur oraz do gęstości fotonów. W warunkach normalnych (mała 

gęstość) nie jest możliwe obserwowanie procesów emisji i są one pomijalne. W czasie emisji 

wymuszonej, ilość fotonów przyrasta w czasie (laser działa jako wzmacniacz). Dlatego też, 

jeśli wprowadzimy dodatnie sprzężenie zwrotne, emisja wymuszona stanie się samo-

wystarczalna. Jest to zasada działania lasera. 

Fotony dzięki emisji wymuszonej są: wysoce monochromatyczne (pojedyncza długość 

fali); koherentne (wszystkie fale posiadają tą samą fazę); skolimowane (równoległe 

promienie) lub wychodzą z jednego źródła punktowego. Jeśli podczas procesu emisji 

wymuszonej inwersja obsadzeń jest utrzymywana poprzez ciągłe pompowanie energii, akcja 

Para elektro-dziura 
i inny foton 

Rekombinacja o energii 
ћω jest wymuszona 
przez foton o tej samej 
energii ћω 

Dwa wynikowe fotony są 
koherentne: maja tę samą 
energię, fazę i kierunek 
propagacji 
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laserowa trwa nieprzerwanie i otrzymuje się laser o fali ciągłej. Z drugiej strony, jeśli 

pompowanie nie może być ciągłe, otrzymuje się laser impulsowy.  

 

2.4. Złącze p-n  

W półprzewodnikach, emisję wymuszoną promieniowania otrzymuje się w wyniku 

rekombinacji nośników wstrzykiwanych do złącza p-n. Złącze p-n jest uformowane, jako 

kontakt półprzewodnika typu p oraz półprzewodnika typu n, jak pokazano na rysunku 2.4.1. 

Domieszkowanie typu n oraz p powoduje pojawienie się domieszek odpowiednio 

donorowych i akceptorowych w ośrodku półprzewodnika.  

 

 
Rys. 2.4.1. Złącze p-n w równowadze termicznej bez przyłożonego napięcia. 

 

Na granicy pomiędzy dwoma materiałami powstaje cienki obszar ładunku 

przestrzennego, którego szerokość zależy od zastosowanego napięcia i od koncentracji 

akceptorów i donorów po obu stronach złącza. Bez przyłożonego zewnętrznego napięcia, 

przez złącze nie przepływa prąd, ponieważ bariera potencjału zapobiega przepływowi 

nośników większościowych z dyfuzji wzajemnej. W równowadze termicznej, pozycja 

poziomu Fermiego musi być stała w całym złączu p-n. Bardziej znaczący jest fakt, że w takim 

złączu nie występuje obszar zawierający jednocześnie elektrony w paśmie przewodnictwa i 

dziury w paśmie walencyjnym, co jest konieczne do otrzymania inwersji obsadzeń.  

Dodatnie napięcie V przyłożone do obszaru typu p jest nazywane napięciem  

w kierunku przewodzenia, jak to pokazano na rys. 2.4.2. 

 
Fig. 2.4.2. Złącze p-n spolaryzowane w kierunku przewodzenia. 

 

W przypadku przyłożenia dodatniego napięcia Vf  w kierunku przewodzenia, elektrony 

są wstrzykiwane do obszaru typy p, a dziury do obszaru typu n. Powoduje to powstanie 

elektroluminescencji – luminescencji wstrzykiwanych nośników większościowych. Napięcie 

Vf  powoduje obniżenie bariery potencjału i pozwala na przepływ elektronów do obszaru typu 

p i dziur do obszaru typu n. Ten dodatkowy przepływ elektronów i dziur do obszarów 

o przeciwnej przewodności powoduje wzrost koncentracji nośników w obszarach 

przyzłączowych. Nośniki dyfundują poza granice obszaru ładunku przestrzennego. 

swobodne dziury

swobodne elektrony

Poziom Fermiego 

złącze p-n 

typ n 

typ p 

typ n typ p 
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Gdy przyłożone w kierunku przewodzenia napięcie jest w przybliżeniu równe 

potencjałowi przerwy zabronionej, w obszarze złącza jest tworzony obszar aktywny. 

W obszarze tym, dzięki rekombinacji elektronów z dziurami powstaje emisja wymuszona. 

W stanie ustalonym, inwersja jest utrzymywana poprzez wstrzykiwanie nośników przez 

elektrody z zewnętrznego zasilacza. Akcja laserowa pojawia się, gdy wielkość emisji 

wymuszonej wynikająca z rekombinacji elektronów z dziurami jest w przybliżeniu równa 

całkowitym stratom optycznym. W przypadku tym, długość fali emitowanego światła jest 

równa: 

 

VC EE

ch


 , 

gdzie c jest to prędkość światła w próżni.  

 

3. Zasada działania lasera 
 

 
Rys. 3.1. Podstawowy diagram laserowy. 

 

Ogólna zasada działania lasera jest analogiczna do zasady działania dobrze znanych 

klasycznych generatorów. Generator jest zasadniczo wzmacniaczem, w którym sygnał 

wyjściowy został skierowany na wejście wzmacniacza przy pomocy tzw. pętli sprzężenia 

zwrotnego (rys.3.2). 

* Optyczne pompowanie 
* Wzbudzanie elektronów 
* Niesprężyste kolizje atom-  
   atom lub molekuła-molekuła 
* Reakcje chemiczne 

WIĄZKA LASERA 

POMPOWANIE 

OŚRODEK LASEROWY

OPTYCZNY REZONATOR 

* ciało stałe 
* gaz 
* ciecz 
* półprzewodnik 
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Wejście        Wyjście 

Pętla sprzężenia zwrotnego

Wzmacniacz

 
Rys. 3.2. Ogólny schemat klasycznego generatora. 

 

Wzmacniacz optyczny jest urządzeniem, które wzmacnia optyczny sygnał wprost, bez 

potrzeby zamiany go na sygnał elektryczny. Optyczny wzmacniacz może być laserem bez 

optycznej wnęki lub laserem, którego sprzężenie jest stłumione. Emisja wymuszona  

w ośrodku wzmacniającym powoduje wzmocnienie światła przychodzącego.  

Laser jest raczej oscylatorem, ponieważ każdy oscylator jest wzmacniaczem  

o dodatnim sprzężeniu zwrotnym. Tak więc, laser jest zasadniczo kombinacją optycznego 

wzmacniacza i optycznego rezonatora. Dlatego, aby otrzymać akcję laserową, konieczne jest: 

otrzymanie wzmocnienia światła; dostarczenie dodatniego sprzężenia zwrotnego, otrzymanie 

wysokiej koncentracji wzbudzonych elektronów i dziur; osiągnięcie większego wzmocnienia 

niż straty w ośrodku aktywnym. 

 

3.1. Optyczna wnęka 

Optyczna wnęka jest typem rezonatora zawierającego koherentną wiązkę światła 

odbijaną od powierzchni zwierciadeł (rys. 3.1.1) tak, że światło przechodzi przez ośrodek 

wzmacniający więcej niż raz zanim zostanie wyemitowane przez aperturę wyjściową lub 

stracone poprzez dyfrakcję lub absorpcję. 

 

 
Rys. 3.1.1. Wnęka optyczna. 

 

W pierwszym laserze półprzewodnikowym, do otrzymania dodatniego sprzężenia 

zwrotnego zastosowano rezonator Fabry-Perot. Rezonator ten składa się z pary zwierciadeł, 

po jednym na każdym końcu lasera. Jedno ze zwierciadeł jest całkowicie odbijające, drugie 

natomiast częściowo transparentne dla światła. Odbicie wiązki laserowej od zwierciadeł 

powoduje wzrost mocy. Wiązka jest odbijana z powrotem do wzmacniacza, dotąd aż nie 

Zwierciadła 
odbijające 

Wnęka 
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zostanie osiągnięta moc progowa. Część wiązki laserowej o odpowiedniej mocy jest 

odsprzęgana na zewnątrz poprzez zwierciadło częściowo przepuszczalne – transparentne. 
 

 
Rys. 3.1.2. Stojące połówki fali w laserowej wnęce Fabry-Perot. 

 

Zwierciadła odbijające wnęki optycznej dostarczają fotonom wysokiego dodatniego 

sprzężenia zwrotnego, określają kierunek ich propagacji i wybierają zbiór długości fal, które 

odnoszą się do długości wnęki laserowej i współczynnika załamania ośrodka aktywnego.  

Obecnie wiele laserów półprzewodnikowych posiada rezonator DBR (z ang. 

distributed Bragg reflector DBR) zakończony siatkami Bragga lub DFB (z ang. distributed 

feedback DFB) z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym. Rezonatory te są wykonywane, jako 

wytrawiane siatki dyfrakcyjne wewnątrz struktury laserowej. Siatki te, będące podstawą 

jednoczęstotliwościowych laserów, są podzielone na dwie kategorie. Jeżeli warstwa aktywna  

i siatka rozciągają się wzdłuż całej długości wnęki laserowej, urządzenie jest nazywane 

laserem DFB z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym, rys.3.1.3. 

 

 
Rys. 3.1.3. Struktura lasera DFB z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym. 

 

Jeśli siatka lub sekcje sprzęgające są pasywne tak, że obszar wzmacniający jest 

położony w oddzielnej sekcji wzmacniającej, taki laser jest nazywany laserem DBR  

z rozłożonymi zwierciadłami Bragga, rys.3.1.4. 

 

 
Rys. 3.1.4. Struktura lasera DBR ze zwierciadłami Bragga. 

 

Siatka pofałdowana 
 

Ośrodek wzmacniający 
Osrodek aktywny 

rozłożone zwierciadło 
Bragga 

Pofałdowana 
dielektryczna struktura Ośrodek aktywny 
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W ogólności, siatka może być umieszczona poniżej warstwy aktywnej lub w warstwie 

pokrywającej. W laserach DBR, obszar siatki Bragga jest oddzielony od sekcji aktywnej,  

w której ma miejsce większość aktów rekombinacji nośników. Innymi słowy, częstotliwość, 

która jest odbijana przez siatkę nie zależy od wielkości prądu zasilającego laser. Użycie 

pasywnych siatek na końcach struktury DBR wymaga zastosowania specjalnego trawienia 

podczas procesu produkcji. Co więcej, jest niezwykle trudno precyzyjnie kontrolować 

efektywną długość sekcji planarnej, która ma decydujący wpływ na częstotliwość pracy lasera 

DBR. Z powodu warunkowej tolerancji w procesie produkcji, rzeczywista faza siatki dwóch 

zwierciadeł Bragga jest niemożliwa do przewidzenia. W ogólności, lasery DBR są bardziej 

złożone i aby pokonać problem wydajności i niezawodności potrzebne są skuteczne pomiary. 

Aby stłumić niepożądane mody rezonatora FP w strukturze siatki, na końcach struktury DFB 

lub DBR (na ściankach kryształu) wykonuje się warstwy anty-refleksyjne.  

W laserach DFB okres siatki musi być dobierany tak, aby spełnić warunek Bragga, 

rys. 3.1.5. 

 
Rys. 3.1.5. Fale są częściowo odbijane na każdym zaburzeniu (pofałdowaniu). Ulegają one 

sprzęganiu (wzmocnieniu) tworząc falę odbitą tylko, gdy spełniają warunek Bragga. 

 

Fale odbite A i B interferują ze sobą w sposób konstruktywny tylko wtedy, gdy stała siatki  

jest równa: 

12n
q B  , 

gdzie B jest długością fali Bragga.  

Półprzewodnikowe lasery DFB buduje się z wykorzystaniem zintegrowanej struktury 

siatki, tworząc zaburzony (pofałdowany) falowód. Tego typu urządzenia pracują w szerokim 

zakresie widma od 0.8 μm do 2.8 μm. Typowe moce laserów sięgają dziesiątek miliwatów. 

Typowa szerokość linii jest równa paru setkom MHz, a przestrajanie długości fali jest 

możliwe o parę nanometrów. Temperaturowo stabilizowane urządzenia stosowane w sieciach 

DWDM osiągają wysoką stabilność generowanej długości fali.  

 

3.2. Warunki generacji światła 

W prostym rezonatorze Fabry-Perot, każde przejście fali przez ośrodek aktywny 

powoduje wzrost jej natężenia. Startując z jednego punktu, fala przechodząc przez rezonator 

będzie tracona w wyniku odbić na dwóch zwierciadłach i jednocześnie wzmacniana przez 

ośrodek aktywny, ponownie dotrze do tego samego punktu startowego, rys. 3.2.1. 
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Rys. 3.2.1. Pełne przejście fali przez rezonator. 

 

Warunek samopodtrzymujących oscylacji występuje wtedy, gdy fala wykonuje pełne 

przejście przez rezonator i powraca do punktu startowego oraz jej amplituda po przejściu jest 

co najmniej równa amplitudzie fali startowej. Warunek ten można zapisać jako: 
 

  122 0021
1

2 



 

c

L
jLgexpRR

E

E
m  , 

gdzie E1, E2 są amplitudami pola elektrycznego, R1, R2 są współczynnikami odbicia od 

zwierciadeł laserowych, g0 jest współczynnikiem wzmocnienia i 0 jest współczynnikiem 

strat. Stąd, warunek amplitudowy dla pojawiających się oscylacji jest następujący: 
 

   12 0021  mLgexpRR  , 

i wzmocnienie progowe gth jest: 
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Amplitudowy warunek generacji wymaga, aby wzmocnienie ośrodka aktywnego g0 było 

większe lub równe od poziomu strat rezonatora optycznego 0. Straty te powstają w czasie 

pełnego przejścia fali przez rezonator optyczny i wynikają głównie z niecałkowitego odbicia 

promieniowania laserowego od zwierciadeł (na skutek absorpcji, rozpraszania i transmisji 

zwierciadeł) oraz zjawiska dyfrakcji. Oznacza to, że laser z punktu widzenia warunku 

amplitudowego jest zdolny do generacji w zakresie częstotliwości, w którym wartość 

wzmocnienia przewyższa wartość strat. 

Fazowy warunek generacji jest otrzymywany, gdy faza sygnału we wnęce jest równa 

fazie sygnału po przejściu przez cały tor rezonatora. Warunek fazowy dla wzbudzanych 

oscylacji jest dany równaniem: 

  jqexp
c

L
jexp 22 



 , 

 

gdzie q=1,2,3… numeruje kolejne podłużne mody rezonatora. Długość rezonatora L musi być 

tak dobrana, aby mieściła się w niej całkowita wielokrotność połówek długości fali, które 

propagują się w ośrodku aktywnym.  

 

3.3. Pompowanie lasera 

Energia pompująca z zewnętrznego źródła pozwala uzyskać inwersję obsadzeń. 

Zależnie od zewnętrznego źródła, proces wzbudzania jest nazywany optycznym 

pompowaniem lub elektrycznym pompowaniem. W przypadku elektrycznego 

pompowania, laser zasilany jest prądem stałym lub zmiennym (wyładowanie elektryczne 

ośrodek aktywny 
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prowadzi do wzbudzania). Lasery gazowe i półprzewodnikowe zwykle są pompowane 

elektrycznie. Jednakże obecnie lasery ramanowskie wykonane z Si pompowane są optycznie. 

Do uzyskania akcji laserowej wykorzystuje się w nich nieliniowe oddziaływanie światła  

z materią. Inne lasery na ciele stałym oraz lasery barwnikowe są również pompowane 

optycznie. W tym przypadku światło jest źródłem energii.  

W laserach półprzewodnikowych, inwersję obsadzeń można wytworzyć w złączu p-n 

(liczba elektronów przebywających w pobliżu krawędzi pasma przewodzenia powinna być 

wystarczająco większa od liczby elektronów przebywających w pobliżu krawędzi pasma 

walencyjnego). W przypadku zasilania małym prądem w kierunku przewodzenia, złącze p-n 

działa jak dioda elektroluminescencyjna LED (z ang. light emitting diode). Ale gdy 

przyłożone napięcie będzie na tyle duże, że przekroczony zostanie prąd progowy, omawiana 

struktura zacznie działać jak laser, rys.3.3.1. 
 

 
Rys. 3.3.1. Diagram pasmowy złącza p-n zasilonego wystarczająco dużym prądem 

w kierunku przewodzenia.  

 

Prąd progowy jest to taki prąd, dla którego optyczne wzmocnienie ośrodka 

laserowego równa się sumie wszystkich jego strat, rys 3.3.2. Powyżej prądu progowego, 

wzrasta koncentracja elektronów i dziur. 

 
Rys. 3.3.2. Typowa charakterystyka optycznej mocy wyjściowej w funkcji prądu diody. 

V

Obszar  
inwersji 
obsadzeń
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Energia dostarczona ze źródła zasilania zostaje w laserze półprzewodnikowym 

przetworzona – w proporcjach zależnych od konstrukcji i pobudzenia lasera – na energię 

użytecznego promieniowania laserowego, energię szumu laserowego i energię cieplną, 

powodującą niekorzystne grzanie przyrządu. Strumienie energii niesione przez poszczególne 

rodzaje quasi-cząstek (elektrony, fotony i fonony) zostały oznaczone na rys. 3.3.3. 

Przetwarzanie energii pobieranej ze źródła zasilania na energię użytecznego 

promieniowania emitowanego z lasera złączowego cechuje się kilkoma różnymi rodzajami 

strat, mianowicie: w czasie transportu nośników ładunku generowane jest ciepło Joule’a; 

część nośników rekombinuje niepromieniście; oprócz promieniowania wymuszonego 

emitowane jest również promieniowanie spontaniczne; część promieniowania wymuszonego 

przed wyemitowaniem na zewnątrz przyrządu jest absorbowana (bądź rozpraszana)  

w warstwach biernych (straty dyfrakcyjne) i w warstwie czynnej na swobodnych nośnikach  

i niedoskonałościach sieci krystalicznej. 

 
Rys. 3.3.3. Bilans mocy w diodzie laserowej. 

 

3.4. Struktury laserów półprzewodnikowych 

Laser półprzewodnikowy jest zwykle wytwarzany poprzez wzrost warstwy  

o domieszkowaniu typu p na podłożu półprzewodnikowym o domieszkowaniu typu n. 

Domieszkowanie typu n i p odpowiada domieszkom donorowym i akceptorowym w ośrodku 

półprzewodnika. Prąd wstrzykiwany jest poprzez elektrody, z których jedna jest elektrycznie 
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połączona z radiatorem. Akcja laserowa występuje pomiędzy elektrodami w obszarze 

aktywnym, oznaczonym kolorem żółtym na rys. 3.4.1. 
 

 

Rys. 3.4.1. Dioda laserowa z homostrukturą. 

 

Pierwszy laser półprzewodnikowy był homostrukturą. Wówczas każdy laser 

produkowano z jednego materiału półprzewodnikowego. Lasery te posiadały wysoki prąd 

progowy nawet w przypadku pracy w niskich temperaturach, gdzie wzmocnienie było 

wysokie. Lasery te nie mogły pracować w sposób ciągły. 

Aby zniwelować te wady, zaproponowano heterostruktury. W laserze takim 

zmniejszono grubość warstwy aktywnej, aby spowodować blokowanie przepływu nośników z 

warstwy materiału o szerszym paśmie zabronionym niż warstwa aktywna. Powstała struktura 

nazywana jest pojedynczą heterostrukturą, jeśli blokowana jest jedna warstwa lub 

podwójną heterostrukturą (biheterostrukturą), jeśli blokowane są obie strony obszaru 

aktywnego. W heterostukturach, grubość obszaru aktywnego jest określana w czasie ich 

wzrostu i zwykle ma grubość rzędu 0.1 m lub mniejszą. Heterostruktury są wytwarzane 

epitaksjalnie z półprzewodników o podobnej sieci krystalicznej. Dla dwóch materiałów, które 

mogą tworzyć stabilną heterostrukturę, materiał o większej przerwie zabronionej zwykle ma 

niższy współczynnik załamania.  

Podwójne heterostruktury tworzą optyczny falowód, dzięki czemu lepiej ograniczają 

pole lasera, rys. 3.4.2. Wynika to również z tego, że warstwy ograniczające obszar aktywny 

posiadają szerszą przerwę zabronioną niż obszar aktywny. Dzięki zastosowaniu heterostruktur 

polepszono parametry laserów półprzewodnikowych, co znacząco przyczyniło się do ich 

zastosowania w wielu praktycznych urządzeniach.  
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Rys. 3.4.2. Dioda laserowa z podwójną heterostrukturą. a) Dwa złącza utworzone z 

połączenia różnych materiałów półprzewodnikowych o różnej przerwie zabronionej (GaAs i 

AlGaAs). b) Uproszczony diagram pasmowy w przypadku zasilania w kierunku przewodzenia. 

Duże napięcie zasilające Vf powoduje, że wstrzykiwane elektrony i dziury gromadzą się oraz 

rekombinują w wewnętrznej warstwie. Rekombinacja promienista ma miejsce w aktywnej 

warstwie p- GaAs. c) Materiały o większej przerwie zabronionej posiadają mniejszy 

współczynnik załamania. d) Warstwy AlGaAs stanowią poprzeczne optyczne ograniczenie. 

 

Warstwa aktywna, występująca w heterostrukturze, charakteryzuje się następującymi 

własnościami: ma ona mniejszą przerwę energetyczną między pasmem walencyjnym  

a przewodnictwa (rekombinacja elektronów z dziurami a tym samym emisja światła ma 

miejsce w warstwie aktywnej); charakteryzuje się niewiele większym współczynnikiem 

załamania światła w porównaniu z otaczającymi warstwami n i p co powoduje, że warstwa 

aktywna działa jak światłowód (kontrolując grubość warstwy aktywnej tak jak w 

światłowodzie można zmieniać liczbę generowanych modów światła); elektrony i dziury 

mogą rekombinować w warstwie aktywnej w sposób radiacyjny i nieradiacyjny. 

Kolejnym krokiem prowadzącym do poprawy parametrów laserów 

półprzewodnikowych jest zwiększenie ich mocy wyjściowej oraz obniżenie prądu 

progowego. W przypadku podwójnej heterostruktury (rys.3.4.3a) stanowi to duży problem, 

ponieważ nośniki i mod laserowy są ograniczone w tym samym cienkim obszarze. Zależy 

nam na zatrzymaniu nośników w cienkiej warstwie, aby powiększyć ich gęstość. Ponadto, 

zależy nam na tym, aby promieniowanie powstawało w grubej warstwie, co pozwoli utrzymać 

jego natężenie na poziomie niższym niż poziom mogący spowodować destrukcję 
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półprzewodnika. Oba cele można osiągnąć stosując bardziej skomplikowane struktury 

laserowe.  

Przykłady takich struktur: struktura o dużej optycznej wnęce LOC (z ang. large optical 

cavity) – rys.3.4.3b; heterostruktura z separowanym ograniczeniem SCH (z ang. separate 

confinement heterostructure) – rys.3.4.3c. W strukturach tych zastosowano jedną lub więcej 

warstw ograniczających nośniki oraz dwie warstwy pokrywające do ograniczenia optycznego. 

Elastyczność projektowania obu struktur LOC i SCH sprawia, że są one szeroko 

wykorzystywane w laserach półprzewodnikowych.  
 

 
Rys. 3.4.3. Ograniczenie nośników i pola elektromagnetycznego w podstawowych strukturach 

laserowych: DH = podwójna heterostruktura, LOC = struktura o dużej optycznej wnęce, 

 i SCH = heterostruktura z separowanym ograniczeniem. Eg, Eg’ i Eg” są to przerwy 

zabronione poszczególnych warstw, Ec i Ev są krawędziami pasma przewodzenia 

i walencyjnego odpowiednio, Fe i Fh są poziomami quasi-Fermiego dla elektronów i dziur, 

d jest grubością warstwy aktywnej i dr jest grubością rezonatora.  

 

 
Rys. 3.4.4. Struktura lasera krawędziowego emitującego promieniowanie z krawędzi. 
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Przedstawione lasery, z uwagi na fakt, że promieniowanie emitowane jest z krawędzi 

struktury, nazywane są laserami krawędziowymi, rys.3.4.4. Podstawową strukturą jest 

szeroko-powierzchniowy laser z rezonatorem Fabry-Perota (lub DFB i DBR), gdzie prąd 

wstrzykiwany jest na prawie całej powierzchni obszaru aktywnego. Typowa grubość warstwy 

aktywnej wynosi około 0.1m. Światło emitowane jest w postaci eliptycznej plamki 

(rys.3.4.5) o wymiarach 1x100m. Liczba modów poprzecznych prostopadłych do 

powierzchni aktywnej jest ograniczona do  jednego, dzięki temu, że obszar aktywny jest cienki 

około ~0.1m i działa jak światłowód (n=0.3). 

 
Rys. 3.4.5. Emisja światła z krawędzi lasera FP. 

 

Obecny stan technik produkcji pozwala na redukcję grubości obszaru aktywnego 

nawet do grubości porównywalnej z długością fali de Broglie lub mniejszej (dla GaAs są to 

grubości rzędu około 120 Å). Przykładem są lasery ze studniami kwantowymi. W laserach 

tych obszar czynny jest cieńszy od 100 nm, a więc jest on znacznie mniejszy od długości fali. 

Ruch elektronów przez takie złącze ograniczony jest przez dyskretnie kwantowo występujące 

poziomy energetyczne, co prowadzi do skupienia elektronów w wąskim przedziale energii.  

W konsekwencji akcja laserowa może występować po przekroczeniu niewielkiego prądu 

progowego rzędu 10-20 mA.  

 
Rys. 3.4.6. Diagram pasmowy dwóch kolejnych heterozłączy (podwójnej heterostruktury) 

tworzących strukturę studni kwantowej. 

 

W strukturze ze studnią kwantową pokazaną na rys.3.4.6, wewnętrzny obszar 

pomiędzy dwoma kolejnymi heterostrukturami jest bardzo cienki (2-20 nm). Przerwa 

energetyczna tego obszaru jest mniejsza niż warstw otaczających. Ruch elektronów i dziur  
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w jej obrębie jest skwantowany, ponieważ studnia kwantowa jest bardzo cienka (typowo 

mniej niż 10-20 nm). Dlatego też, zamiast ciągłego spektrum energii, występują tu dyskretne 

poziomy energetyczne dla elektronów i dziur. Dlatego też, studnia kwantowa może być 

efektywnie wykorzystana jako obszar aktywny w półprzewodnikowych diodach laserowych, 

rys.3.4.6.  

Diody laserowe ze studniami kwantowymi posiadają wiele zalet. Charakteryzują się 

bardzo małą objętością ośrodka aktywnego, który umożliwia efektywną rekombinację.  

W laserze tym jest łatwo otrzymywać duże gęstości elektronów i dziur o tej samej energii. 

Laser ze studniami kwantowymi ma mniejsze straty niepromieniste. Bardzo łatwo jest 

wytworzyć bezpośrednią wewnętrzną szybką modulację (poniżej 1 ns). Laser ten 

charakteryzuje się umiarkowanie małymi napięciami pracy. Prąd progowy (10 razy niższy niż 

w przypadku klasycznych laserów heterozłączowych) jest mniej wrażliwy na zmiany 

temperatury (lepsze wykonanie lasera). Laser ze studniami kwantowymi może być łatwo 

sprzęgnięty do optycznych włókien (z uwagi na równoległą wiązkę). Łatwo jest 

zaprojektować długość emitowanej fali przez taki laser.  

Wyróżnia się kilka typów laserów ze studniami kwantowymi: lasery o pojedynczej 

studni kwantowej SQW (z ang. single quantum-well); lasery o wielokrotnych studniach 

kwantowych MQW (z ang. multiple quantum-well) - struktury MQW wykonane są w postaci 

wielu niezwykle cienkich warstw o grubości atomowej. Stosowane dla skuteczniejszego 

ograniczenia i grupowania elektronów, wielokrotne studnie kwantowe powstają w kolejno po 

sobie następujących cienkich warstwach poprzedzielanych warstwami falowodowymi; lasery 

QW (z ang. quantum-wires) - materiał wewnętrzny to cienkie druty, lasery QW umożliwiają 

stosowanie bardzo wysokich częstotliwości modulacji sięgających 20 GHz oraz 

charakteryzują się bardzo małą wrażliwością na temperaturę. Zastosowanie QW zmniejsza 

dwukrotnie szerokość wiązki emisji, przez co do 50% rośnie sprawność sprzężenia ze 

światłowodem jednodomowym. 

Lasery półprzewodnikowe VCSEL (z ang. Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers) 

są to lasery o wnęce pionowej emitujące prostopadle do powierzchni złącza, rys 3.4.7.  

 

 
Rys. 3.4.7. Schematyczny diagram lasera VCSEL. 
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W laserach VCSEL oba zwierciadła laserowe zawierają siatkę Bragga i zbudowane są 

z warstw o różnych współczynnikach załamania. Promieniowanie emitowane i wzmacniane  

w warstwie aktywnej jest odbijane przez oba zwierciadła Bragga, które generują optyczne 

sprzężenie. Ponieważ, promieniowanie jest wzmacniane po przejściu w kierunku pionowym 

przez bardzo cienką warstwę aktywną, odbicie zwierciadeł musi być wystarczająco duże.  

Aby uzyskać niski prąd progowy potrzebne jest wysokie odbicie, większe niż 99,9%. Lasery 

VCSEL generują pojedynczy mod podłużny dzięki bardzo krótkiej wnęce ~1m.  

Lasery VCSEL mają bardziej kołową plamkę niż lasery krawędziowe i mogą być 

tańsze w produkcji. Rozbieżność wiązki laserowej jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości 

wiązki w źródle, im mniejsze źródło tym większa rozbieżność. Warstwy zwierciadeł DBR 

przewodzą prąd w laserze i dlatego ze wzrostem liczby warstw wzrasta rezystancja układu. 

Jeżeli laser będzie mieć źle zaprojektowane zwierciadła, to problemem stanie się wzrost 

temperatury urządzenia. 

Najszerzej stosowane są lasery VCSEL emitujące promieniowanie o długości fali 850 

nm. Do produkcji wchodzą lasery emitujące 1300 nm oraz lasery VCSEL generujące 1550 

nm.  

Do głównych cech tych laserów należą: niski prąd progowy < 0.5 mA; małe zużycie 

mocy; praca na jednym modzie podłużnym; duża efektywność; kołowa plamka; tania 

produkcja i łatwość testowania oraz integrowalność w matryce jedno i dwu-wymiarowe. 

 

3.5. Widmo promieniowania lasera 

W laserach półprzewodnikowych, transport elektronów odbywa się pomiędzy dwoma 

pasmami zawierającymi skończoną liczbę dyskretnych poziomów energetycznych. Laser ten 

charakteryzuje się szerszym widmem promieniowania niż laser gazowy. W najprostszym 

typie rezonatora Fabry—Perot, fotony uciekają z wnęki rezonansowej przez częściowo 

przepuszczalne zwierciadła. Widmo promieniowania wyjściowego lasera (rys.3.5.1 i 3.5.2) 

wynika bezpośrednio z warunków generacji laserowej: amplitudowego i fazowego. 

 

 
Rys. 3.5.1. a) Profil wzmocnienia lasera o poszerzeniu niejednorodnym b) Wynikające z niego 

widmo natężenia. 
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Rys. 3.5.2. Wiele częstotliwości osiowych modów wnęki w typowym laserze Fabry-Perot. 

 

Widmo promieniowania lasera składa się z równoodległych o wartość c/2Ln1 od siebie 

częstotliwości rezonansowych rezonatora leżących w tym zakresie częstotliwości, gdzie 

wartość wzmocnienia ośrodka aktywnego przewyższa wartość strat optycznych rezonatora. 

Bezwzględna wartość częstotliwości generowanych przez laser f ściśle zależy od długości 

rezonatora L i współczynnika załamania n1: 

 
2 1Ln

c
mf   

co powoduje, że względne zmiany długości rezonatora L/L ściśle odpowiadają względnym 

zmianom generowanych częstotliwości f/f:  

 
L

L

f

f 



. 

Zmianie długości rezonatora L o pół długości fali /2 odpowiada zmiana generowanej 

częstotliwości o wartość c/2Ln1. Narzuca to konieczność zapewnienia wysokiej stabilności 

mechanicznej i termicznej konstrukcji rezonatora lasera.  

Widmo diody laserowej zależy od wartości prądu pompującego, jak pokazano na 

rys.3.5.3. Dla małych wartości prądu pompującego (mniejszej niż prąd progowy) obserwuje 

się typową charakterystykę diody. Dla prądów niewiele większych niż progowy, w widmie 

lasera widać wiele modów podłużnych. Z kolei dla dużych wartości prądu, laser pracuje na 

jednym modzie. Prąd ten nie moży być za duży, gdyż spowoduje zniszczenie lasera.  

 

  

Rys. 3.5.3. Widma diody laserowej dla różnych wartości prądu pompującego  

Od lewej dla I<Ith, w środkudla I>Ith I z prawej dla I>>Ith. 

 

Nastepny rysunek pokazuje przykłady rzeczywistych widm diod laserowych dla 

różnych wartości prądu pompującego. 

 

12Ln/c

Moc optyczna 
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Rys. 3.5.4. Przykłady rzeczywistych widm diod laserowych dla różnych wartości prądu 

pompującego. 

 

Rysunek 3.5.5 ilustruje różnicę pomiędzy działaniem laser z rezonatorem FP i DFB. 

W przypadku lasera DFB, mody podłużne, które są blisko długości fali Bragga, będą świecić, 

gdy inne mody boczne o większych stratach nie. Różnica we wzmocnieniu pomiędzy modem 

podstawowym (na którym pracuje laser), a modami bocznymi leżącymi najbliżej 

podstawowego, jest dużo większa niż w przypadku laserów z rezonatorem FP. 
 

 
Rys. 3.5.5. Typowe wzmocnienie, straty i widmo modowe.  

a) laser Fabry-Perot; b) laser DFB. 
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Dzięki konstruktywnej interferencji we wnęce laserowej, z oryginalnego widma diody 

LED wybierany jest dyskretny zbiór wąskich linii lasera (modów), rys.3.5.6. 
 

 
Rys. 3.5.6. Typowe widmo półprzewodnikowej diody laserowej.  

 

3.6. Szerokość linii widmowych 

Oba decydujące o wzmocnieniu ośrodka aktywnego lasera zjawiska: emisja 

wymuszona i absorpcja mają charakter rezonansowy – wzmacniane, bądź pochłaniane jest 

promieniowanie o częstotliwości odpowiadającej częstotliwości przejścia promieniowania 

pochodzącego z emisji spontanicznej. Oznacza to, że widmowy kształt krzywej wzmocnienia 

(tzn. zależność wzmocnienia od częstotliwości) będzie dokładnie taki sam jak widmowy 

kształt linii widmowej pochodzącej z przejścia spontanicznego między górnym i dolnym 

poziomem laserowym.  

Nawet w idealnym przypadku linia widmowa posiada skończoną szerokość. Tłumaczy 

się to faktem, że promieniowanie z każdego źródła światła składa się z pojedynczych aktów 

emisji. Każdemu aktowi emisji towarzyszy wysłanie ciągu falowego o czasie trwania 

zbliżonym do czasu życia poziomu energetycznego. Widmo fourierowskie takiego 

skończonego ciągu falowego nie jest nieskończenie wąskie, jest tym szersze im czas życia 
poziomów jest krótszy. Wynikająca z tego zjawiska szerokość linii N nazywana jest 

naturalną szerokością linii widmowej. 

Szerokość naturalna linii jest więc najmniejszą wartością jaką może mieć linia 

widmowa. W warunkach rzeczywistych szerokość linii może ulec tylko zwiększeniu. 

Zjawiska zwiększające szerokość widmową linii można podzielić na dwie grupy: powodujące 

poszerzenie jednorodne i niejednorodne. 

Poszerzenie jednorodne linii widmowych występuje wtedy, gdy zjawisko 

powodujące poszerzenie linii widmowej w jednakowym stopniu oddziałuje na linię każdego 

atomu. Cały układ atomów wykazuje wtedy takie samo poszerzenie jak pojedynczy atom. 

W układzie takim nie można oddziaływać na pojedyncze atomy lub grupy atomów bez 

naruszania stanu wszystkich pozostałych atomów. 

Poszerzenie niejednorodne linii widmowych występuje wtedy, gdy w pobudzonym 

ośrodku jednym z mechanizmów prowadzących do poszerzenia niejednorodnego jest 

termiczny ruch atomów. Atomy poruszają się bezwładnym ruchem termicznym w różnych 

kierunkach z maxwellowskim rozkładem prędkości, zależnym od temperatury T. W wyniku 

Poziom 
strat 
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efektu Dopplera powoduje to zmianę częstotliwości rezonansowej o grupy atomów  

o prędkości termicznej vT. 

Każda grupa atomów o stałej prędkości termicznej vT emituje linie widmowe  

o jednakowej naturalnej szerokości N, jednak linie poszczególnych grup atomów o innych 

prędkościach termicznych są porozsuwane zgodnie z prawem Maxwella wzdłuż osi 

częstotliwości. Obwiednie wszystkich cząstkowych linii grup atomowych tworzą 

wypadkową, która ma kształt krzywej Gaussa. Porównanie kształtu linii widmowych 

poszerzonych jednorodnie i niejednorodnie przedstawia rys.3.6.1. 
 












 0f





 0

0-1 1

1
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Gaussa
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Rys. 3.6.1. Porównanie kształtu linii widmowej poszerzonej jednorodnie (funkcja Lorentza) 

 i niejednorodnie (funkcja Gaussa) o jednakowych szerokościach widmowych . 

 

3.7. Efekt nasycenia wzmocnienia 

W ośrodku aktywnym lasera, w stanie ustalonym musi zachodzić równowaga zjawisk 

decydujących o obsadzeniu górnego poziomu laserowego: wzbudzania (pompowania) 

górnego poziomu laserowego i zmniejszania (depopulacji) obsadzenia tego poziomu na 

skutek emisji spontanicznej i wymuszonej.  

Niech do ośrodka aktywnego o stałej prędkości pompowania i początkowym tzw. 

nienasyconym wzmocnieniu 0 wejdzie wiązka promieniowania o częstotliwości 

rezonansowej i intensywności I. Spowoduje ona, na skutek silnych aktów emisji wymuszonej, 

depopulację górnego poziomu laserowego, a co za tym idzie zmniejszenie inwersji obsadzeń  

i związanego z nią wzmocnienia. To zjawisko zmniejszania wartości wzmocnienia wywołane 

obecnością promieniowania rezonansowego w ośrodku aktywnym nazywamy nasyceniem 

wzmocnienia. Charakter ilościowy tego zjawiska zależy od rodzaju poszerzenia linii 

widmowej: 

dla poszerzenia jednorodnego: 

   
1

0

SI

I



 , 

 

 



 26

dla poszerzenia niejednorodnego: 

  

1

0













SI

I

 , 

gdzie parametr nasycenia IS oznacza taką moc promieniowania w ośrodku aktywnym, przy 

której wzmocnienie maleje dwukrotnie (poszerzenie jednorodne) bądź do wartości 1/ 2  

(poszerzenie niejednorodne). 

Od rodzaju poszerzenia linii widmowej zależy również kształt nasyconej krzywej 

wzmocnienia, rys.3.7.1. Dla ośrodka aktywnego o poszerzeniu jednorodnym promieniowanie 

o częstotliwości 0 oddziałuje ze wszystkimi atomami ośrodka. Tak więc krzywa 

wzmocnienia obniża się proporcjonalnie (jednorodnie) ze wzrostem I. 
 

 
Rys.3.7.1. Efekt nasycenia wzmocnienia ośrodka aktywnego w układzie wzmacniacza dla linii 

widmowych poszerzonych: a) jednorodnie, b) niejednorodnie, dla różnych wartości 

intensywności promieniowania I. 

 

 
Rys.3.7.2. Efekt nasycenia wzmocnienia ośrodka aktywnego w układzie generacyjnym dla 

linii widmowych poszerzonych: a) jednorodnie,b) niejednorodnie. 

 

Inna sytuacja panuje w ośrodku poszerzonym niejednorodnie w wyniku efektu 

Dopplera. Tutaj promieniowanie o częstotliwości 0 oddziałuje tylko z jedną grupą atomów  

o ściśle określonej prędkości (dla częstotliwości centralnej 0 dotyczy to atomów 
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nieruchomych lub poruszających się ruchem termicznym prostopadle do osi lasera)  

i zmniejsza wzmocnienie tylko dla tej grupy atomów. Następuje więc tu lokalny efekt 

nasycenia wzmocnienia – nazywamy go efektem wypalania dziur w krzywej wzmocnienia. 

Ponieważ dopplerowsko poszerzona linia widmowa jest superpozycją jednorodnych linii 

widmowych o poszerzeniu naturalnym szerokość wypalonej dziury będzie zbliżona do 

szerokości naturalnej N, a jej głębokość będzie odpowiednio wzrastała, przy zwiększeniu I.  

 

3.8. Materiały laserowe 

Półprzewodniki stosowane do wytwarzania źródeł promieniowania muszą spełniać 

wszystkie wymagania stawiane przez technologię przyrządów półprzewodnikowych.  

W przypadku struktur wielowarstwowych zawierających biheterozłącze (rys.3.8.1), 

poszczególne warstwy muszą mieć tę samą stałą sieci, aby uniknąć naprężeń na między-

powierzchniach i wywoływanych przez nie defektów.  

 
Rys.3.8.1 Struktury laserów złączowych: (HJ) – homozłączowa, (SH) – monoheterozłączowa, 

(DH) – biheterozłączowa. Przez n i p oraz N i P oznaczono przewodnictwa typu 

elektronowego i dziurowego materiałów odpowiednio: o węższej oraz szerszej przerwie 

energetycznej, i – materiał niedomieszkowany. 

 

Przykładami najczęściej stosowanych technologii do wytwarzania laserów 

półprzewodnikowych są: epitaksja z fazy ciekłej, metalo-organiczna epitaksja z fazy gazowej 

oraz epitaksja wiązką molekularną.  

Wymagania stawiane przez technologię przyrządów półprzewodnikowych eliminują  

z zastosowań znane półprzewodniki elementarne i zmuszają do sięgania po związki 

półprzewodnikowe, najczęściej wieloskładnikowe. W przypadku źródeł promieniowania 

emitujących bliską podczerwień są to z reguły związki międzymetaliczne grupy AIIIBV. 

Związki grupy AIIIBV sa komponowane z elementów grupy III (Al, Ga, In) i grupy V (P, As, 

Sb). Krystalizują one jako struktura blendy cynkowej. Zmiana składu większości związków 

potrójnych AIIIBV pociąga za sobą znaczną zmianę ich stałej sieci. Wyjątek stanowi 
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(AlGa)As, którego stała sieci pozostaje prawie niezależna od zawartości Al. W przypadku 

pozostałych półprzewodników niezbędne jest dobieranie składu warstwy epitaksjalnej 

stosownie do wielkości stałej sieci półprzewodnika stanowiącego podłoże, na którym ta 

warstwa jest hodowana. Szczególnie elastyczne okazały się w tym względzie związki 

poczwórne, gdyż dysponując dwoma stopniami swobody można niezależnie zmieniać 

przerwę energetyczną Eg i stałą sieci a. Stosowanie złożonych związków 

półprzewodnikowych pociąga jednak za sobą utrudnienia technologiczne i dlatego sięga się 

po nie dopiero w ostateczności. 

Spośród materiałów stosowanych do wytwarzania laserów złączowych i diod 

elektroluminescencyjnych, najlepiej zbadanymi i najpowszechniej używanymi są GaAs  

i (AlGa)As. Lasery złączowe wykonane z tych materiałów charakteryzują się niskimi prądami 

progowymi i znaczną niezawodnością. Szereg zastosowań, takich jak np. telekomunikacja 

optyczna, wymaga laserów emitujących promieniowanie w zakresie fal dłuższych, niż to jest 

możliwe do osiągnięcia przy użyciu GaAs. Sięga się wówczas po materiały wieloskładnikowe 

w rodzaju (InGa)(AsP) czy (AlGa)(AsSb), które umożliwiają generację promieniowania  

w zakresie od 1,0 do 1,7m. Natomiast do wytwarzania źródeł promieniowania emitujących 

fale o długościach zawierających się w zakresie od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów 

stosowane są związki grup AIVBIV. Są to związki ołowiu: PbS, PbSe, PbTe i związki cyny: 

SnTe, SnSe oraz ich trójstanowe roztwory stałe. Z wyjątkiem SnTe, wszystkie  

te półprzewodniki charakteryzują sie prostym przejściem oraz małą przerwą zabronioną  

i dlatego są dobrymi kandydatami na półprzewodnikowe diody laserowe.  

 

Tabela 3.8.2. Właściwości wybranych materiałów półprzewodnikowych. 
 

Materiał 

Przerwa 

energetyczna Eg 

(temp. 300K) [eV] 

Współczyn. 

załamania n

Statystycz. stała 

elektryczna o 

Ruchliwość 

e 

[cm2/V*s] 

d 

[cm2/V*s] 

Si 1,11 3,44 11,7 1,350 480 

Ge 0,67 4,00 16,3 3900 1900 

AlAs 2,16  12 1000 100 

GaAs 1,43 3,4 12 8600 400 

GaP 2,25 3,37 10 120 120 

PbS 0,37 3,7 170 550 600 

InAs 0,36 3,37 12,1 4000 650 

PbSe 0,26  250 1020 930 

PbTe 0,29 3,8 412 1620 750 

 

Lasery półprzewodnikowe są używane w czytnikach kodów paskowych przy kasach w 

supermarketach oraz w odtwarzaczach i nagrywarkach płyt kompaktowych CD, DVD i 

Bluray. Duże możliwości tych laserów znalazły zastosowanie w holografii, do cięcia i 

obróbki trudnotopliwych i twardych materiałów, do wyważania dynamicznego  

(w przemyśle lotniczym), w medycynie jako perfekcyjnie sterylne skalpele umożliwiające 

przeprowadzanie operacji wnętrza oka, operacji podskórnych, usuwania znamion, a także  

w rehabilitacji i kosmetyce. Ponadto, obecnie są szeroko stosowane w telekomunikacji. 
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Tabela 3.8.3. Porównanie diody elektroluminescencyjnej i lasera półprzewodnikowego 

 jako źródeł dla celów telekomunikacyjnych. 
 

Parametr DEL Laser półprzewodnikowy 

Pasmo modulacji 
Zazwyczaj kilkadziesiąt MHz. 

Diody o specjalnych  
konstrukcjach - kilkaset MHz

Zazwyczaj kilka GHz. 
Lasery o specjalnych konstrukcjach - 

kilkadziesiąt GHz 

Zależność mocy 
świetlnej od prądu 

Quasi liniowy.  
Nieliniowość charakterystyki 

ogranicza zastosowania 
analogowe 

Charakterystyczny przebieg z prądem 
progowym. Część powyżej prądu 

progowego – liniowa. 

Osiągane całkowite 
moce świetlne 

Porównywalne. Kilka - 
kilkadziesiąt mW 

Porównywalne. Kilka -  
kilkadziesiąt mW 

Moc wprowadzona 
do światłowodu 

Mała Duża 

Charakterystyka 
kierunkowa 

promieniowania 

Rozbieżność wiązki: 
kilkadziesiąt - sto 

kilkadziesiąt stopni 

Rozbieżność wiązki: kilka - 
kilkadziesiąt stopni 

Szerokość linii 
widmowej 

Kilkadziesiąt do stu 
nanometrów 

Od pojedynczych nanometrów dla 
laserów wielomodowych do kilku 

MHz dla laserów jedno-modowych  
z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym.

Rodzaj 
emitowanego 

promieniowania 
Niekoherentne Koherentne 
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