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1. Wstęp 
 

Uruchomiony po raz pierwszy w 1960 roku przez amerykańskiego fizyka Maimana kwantowy 
generator światła spójnego zwany jest potocznie laserem. Słowo LASER jest akronimem 
angielskiej nazwy zasady działania tego urządzenia – Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation (wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania). 

Ogólna zasada działania lasera jest analogiczna do zasady działania dobrze znanych 
generatorów klasycznych. Generator jest zasadniczo wzmacniaczem, w którym sygnał wyjściowy 
został z powrotem skierowany na wejście wzmacniacza przy pomocy tzw. pętli sprzężenia 
zwrotnego (rys.1.1). 

Pętla sprzężenia zwrotnego

Wzmacniacz

 
Rys. 1.1 Ogólny schemat generatora klasycznego 

Pojawiający się na wejściu sygnał ulega wzmocnieniu we wzmacniaczu, a następnie 
osłabieniu przechodząc przez pętlę sprzężenia zwrotnego. Można prosto przedstawić warunek 
uzyskania drgań niegasnących: sygnał po przejściu całego toru generatora (wzmacniacz + pętla 
sprzężenia zwrotnego) musi być dokładnie taki sam jak poprzednio. Z tego prostego rozumowania 
wynikają dwa dobrze znane warunki generacji: 

• wzmocnienie wzmacniacza musi być większe od strat pętli sprzężenia zwrotnego, jest to 
tzw. amplitudowy warunek generacji. 

• faza sygnału po przejściu przez cały tor generatora nie może ulec zmianie (brak 
przesunięcia fazowego; dodatnia pętla sprzężenia zwrotnego), jest to tzw. fazowy 
warunek generacji. 

Laser – kwantowy generator promieniowania – działa na podobnej zasadzie: kwantowy 
wzmacniacz promieniowania (tzw. ośrodek aktywny lasera) umieszczony jest między dwoma 
równolegle do siebie ustawionymi zwierciadłami (rezonator optyczny) tworzącymi pętlę sprzężenia 
zwrotnego (rys.1.2). 

 

Ośrodek aktywny

Zwierciadła  
Rys.1.2. Ogólny schemat lasera – kwantowego generatora promieniowania 
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 Wiązka światła laserowego porusza się wewnątrz rezonatora w obu kierunkach wzdłuż osi 
lasera. Po każdorazowym przejściu i wzmocnieniu przez ośrodek aktywny i odbiciu od zwierciadła 
jest z powrotem kierowana do wzmacniacza, znów ulega wzmocnieniu. 
 Oba przedstawione wyżej generatory – klasyczny i kwantowy różnią się jedynie 
mechanizmem wzmocnienia i sposobem uzyskania sprzężenia zwrotnego. Szczegółowy opis 
zjawisk fizycznych prowadzących do uzyskania wzmocnienia i stworzenia dodatniego sprzężenia 
zwrotnego w generatorze kwantowym jest zawarty w dalszej części opracowania. 
 
2. Mechanizm fizyczny wzmacniania promieniowania świetlnego 
 
2.1. Emisja spontaniczna, emisja wymuszona, absorpcja promieniowania 
 

Przyjmijmy, że atomy ośrodka aktywnego lasera mogą przybywać tylko w dwóch stanach 
energetycznych: wyższym o energii Eg oraz niższym o energii Ed. Stany te nazywa się również 
poziomami energetycznymi, odpowiednio: górnym i dolnym. Załóżmy dodatkowo, że między tymi 
poziomami istnieje dozwolone regułami wyboru przejście promieniste (rys.1.3a). 

 

hν

Eg

Ed

b)

Eg  

Ed

a) 

Eg

Ed

c)

hν hν hν

hν

 
Rys. 1.3. Procesy zachodzące miedzy dwoma poziomami energetycznymi: a) proces emisji 

spontanicznej; b) proces absorpcji; c) proces emisji wymuszonej 
 

Po pobudzeniu atomu do poziomu wyższego nastąpi jego spontaniczne przejście poziomu 
niższego z jednoczesną emisją kwantu promieniowania o częstotliwości ν: 

h
EE dg −

=ν ,  gdzie h - stała Plancka (6,62*10-34 Js)  (1.1) 

 
Jest to dobrze znane zjawisko emisji spontanicznej. Niech teraz kwant promieniowania hν 

pochodzący z przejścia spontanicznego padnie na inny atom znajdujący się w stanie podstawowym 
(rys.1.3b). Spowoduje to przejście atomu do stanu wzbudzonego z jednoczesnym pochłonięciem 
kwantu hν. Zjawisko to jest powszechnie znane pod nazwą absorpcji. Absorpcja ma charakter 
rezonansowy i może do niej dojść tylko wtedy, gdy częstotliwość kwantu ściśle odpowiada, 
zgodnie z (1.1) różnicy energii między poziomami Eg i Ed. Intensywność zjawiska (wartość 
współczynnika absorpcji) jest proporcjonalna do koncentracji atomów w stanie dolnym Ed. 
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 Zjawiskiem odwrotnym do absorpcji jest tzw. emisja wymuszona. Ma ona podobnie jak 
absorpcja charakter rezonansowy. Jeżeli kwant promieniowania hν padnie na atom znajdujący się 
w stanie wzbudzonym (rys.1.3c). nastąpi (nie wyczuwalne intuicyjnie) wymuszone przejście atomu 
do poziomu podstawowego, któremu towarzyszy, podobnie jak przy emisji spontanicznej, emisja 
kwantu światła hν. Cechą charakterystyczną emisji wymuszonej jest fakt, że powstający w jej 
wyniku kwant promieniowania jest identyczny z kwantem wymuszającym tzn. posiada tą samą 
częstotliwość, fazę oraz kierunek i zwrot prędkości. W ten sposób oba kwanty dodają się do siebie, 
co stanowi zalążek wzmacniania promieniowania. 
 
2.2. Inwersja obsadzeń i wzmacnianie promieniowania 
 
 Warunkiem koniecznym uzyskania wzmocnienia w ośrodku aktywnym lasera jest 
wytworzenie w nim tzw. inwersji obsadzeń poziomów energetycznych. Termin ten oznacza 
odwrócenie naturalnego porządku, jaki rządzi obsadzeniem tych poziomów. W warunkach 
równowagi termodynamicznej ten naturalny porządek opisany jest równaniem Boltzmana: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

kT
h

kT
EE

N
N dg

d

g νexpexp      (1.2) 

 gdzie: Ng, Nd – obsadzenie (koncentracja) poziomu Eg, Ed 

 k – stała Boltzmana (k = 1,38.10-23 J.s), T - temperatura 
 
 Z powyższego warunku wynika, że dla Eg>Ed stosunek Ng/Nd jest zawsze mniejszy od 
jedności, a zatem im wyższa jest energia stanu, tym mniejsze jest jego obsadzenie. W układzie 
z inwersją obsadzeń sytuacja jest odwrotna: koncentracja atomów w stanie wyższym jest większa 
niż koncentracja atomów stanie niższym. 
 Łatwo jest zrozumieć mechanizm wzmacniania promieniowania w ośrodku aktywnym 
lasera z wytworzoną między poziomami Eg i Ed inwersją obsadzeń. Wchodzące do tego ośrodka 
promieniowanie o częstotliwości rezonansowej ∆E/h powoduje jednoczesne powstanie zjawisk 
emisji wymuszonej i absorpcji. Prawdopodobieństwo obu zjawisk jest jednakowe, ale ilość aktów 
emisji wymuszonej i absorpcji jest odpowiednio proporcjonalna do koncentracji atomów 
odpowiednio w stanach górnym Eg i dolnym Ed. Stąd w układzie z inwersją obsadzeń, gdzie Ng>Nd 
ilość aktów emisji wymuszonej przewyższa ilość aktów absorpcji i w efekcie wypadkowym 
ośrodek aktywny działa wzmacniająco. 
 W pobudzonym ośrodku z boltzmanowskim rozkładem obsadzeń sytuacja jest dokładnie 
odwrotna – absorpcja przeważa nad emisja wymuszoną i w wypadkowym efekcie ośrodek 
pochłania promieniowanie. 
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2.3. Szerokość linii widmowych, kształt krzywej wzmocnienia 
 
 Oba decydujące o wzmocnieniu ośrodka aktywnego lasera zjawiska: emisja wymuszona 
i absorpcja mają charakter rezonansowy. Wzmacniane, bądź pochłaniane jest promieniowanie 
o częstotliwości odpowiadającej częstotliwości promieniowania pochodzącego z emisji 
spontanicznej. Oznacza to, że widmowy kształt krzywej wzmocnienia (zależność wzmocnienia od 
częstotliwości wzmacnianego promieniowania) będzie dokładnie taki sam jak widmowy rozkład 
energii promieniowania pochodzącego z emisji spontanicznej. 

W idealnym przypadku, dyskretnych poziomów energetycznych, nieruchomych atomów 
ośrodka i braku oddziaływań między atomami kształt linii widmowej pochodzącej z przejścia 
spontanicznego wyraża się funkcją Lorentza: 

( )
( )
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⎛
+=∆

dg
N ttπ

ν     (1.4) 

  gdzie: ∆νN – połówkowa szerokość linii widmowej 
   νo - częstotliwość środka linii widmowej 
   tg, td – czasy życia górnego i dolnego poziomu energetycznego 
 
 Z powyższych wzorów wynika, że nawet w idealnym przypadku linia widmowa posiada 
niezerową szerokość. Tłumaczy się to faktem, że promieniowanie z każdego źródła światła jest 
sumą pojedynczych aktów emisji wszystkich atomów.. Każdemu aktowi emisji towarzyszy 
wysłanie ciągu falowego o czasie trwania zbliżonym do czasu życia poziomów energetycznego. 
Widmo Fouriera takiego skończonego ciągu falowego nie jest nieskończenie wąskie, jest tym 
szersze im czas życia poziomów jest krótszy. Wynikająca z tego zjawiska szerokość linii ∆νN 
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. 
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• 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. 

 
W pobudzonych ośrodkach gazowych typowym zjawiskiem powodującym poszerzenie 

jednorodne są zderzenia niesprężyste między atomami. Mechanizm tego zjawiska jest prosty: jeśli 
podczas emisji kwantu promieniowania atom zderzy się z innym atomem, to przechodzi on 
natychmiast do stanu podstawowego i akt emisji zostanie przerwany. W ten sposób następuje 
skrócenie wysyłanego ciągu falowego i zgodnie z (1.4) linia widmowa ulega poszerzeniu. Ponieważ 
częstotliwość zderzeń rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia gazu to ten typ poszerzenia jednorodnego 
zwany jest poszerzeniem ciśnieniowym. 

 
• POSZERZENIE  NIEJEDNORODNE  LINII  WIDMOWYCH 

W pobudzonym ośrodku gazowym jednym z mechanizmów prowadzących do poszerzenia 
niejednorodnego jest termiczny ruch atomów – atomy poruszają się bezwładnym ruchem 
termicznym w różnych kierunkach i z maxwellowskim rozkładem prędkości, zależnym od 
temperatury gazu T. W wyniku efektu Dopplera powoduje to zmianę częstotliwości rezonansowej 
νο grupy atomów o prędkości termicznej VT zgodnie z zależnością: 

        10 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±⋅=

c
VTνν , gdzie c – prędkość swiatła   (1.5) 

Każda grupa atomów o stałej prędkości termicznej VT emituje promieniowanie 
o jednakowej naturalnej szerokości ∆νN, jednak linie poszczególnych grup atomów o innych 
prędkościach termicznych są porozsuwane względem siebie zgodnie z prawem Maxwella wzdłuż 
osi częstotliwości. Obwiednie wszystkich cząstkowych linii grup atomowych tworzą wypadkową, 
która ma kształt krzywej Gaussa: 
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ν    (1.6) 

gdzie połówkowa szerokość linii widmowej, zwana szerokością dopplerowską ∆νD wyraża 
się zależnością: 

                         2ln22
M

kT
D

⋅
⋅=∆

λ
ν    (1.7) 

i w oczywisty sposób zależy od temperatury gazu T i jego masy atomowej M; wzrost 
temperatury powoduje zwiększenie szerokości linii, zaś wzrost masy atomowej powoduje jej 
zmniejszenie. 
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Porównanie kształtu linii widmowych poszerzonych jednorodnie i niejednorodnie 
przedstawia rys.1.4: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∆
−
ν
νν 0f

ν
νν

∆
− 0

0-1 1

1
Funkcja
Gaussa

Funkcja
Lorentza

∆ν

 
Rys.1.4 Porównanie kształtu linii widmowej poszerzonej jednorodnie (funkcja Lorentza) 

i niejednorodnie (funkcja Gaussa) o jednakowych szerokościach widmowych ∆ν. 

W rzeczywistych gazowych ośrodkach laserowych mechanizm poszerzenia linii 
widmowych ma charakter mieszany, jednak efektem dominującym jest niejednorodne poszerzenie 
dopplerowskie. I tak w powszechnie znanym laserze He-Ne, pracującym na widzialnej linii 
o długości fali 632,8nm wartość naturalnej szerokości linii ∆νN wynosi ok. 50MHz, zaś szerokość 
dopplerowska ∆νD jest większa o prawie dwa rzędy wielkości i wynosi ok. 1500MHz.. 

Jak poprzednio wspomniano, w ośrodku z inwersją obsadzeń widmowy kształt krzywej 
wzmocnienia jest identyczny z kształtem linii widmowej pochodzącej z przejścia spontanicznego. 
Po uwzględnieniu wpływu jednorodnego poszerzenia naturalnego ma ona w ośrodkach gazowych 
kształt zbliżony do krzywej dopplerowskiej i wyraża się zależnością: 
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gdzie: 

ε- stopień jednorodności poszerzenia linii  

( )
D

N

υ
υε

∆
∆

⋅= 2ln       (1.9) 

ω - odstrojenie częstotliwości od środka krzywej wzmocnienia zredukowane do połówkowej 
szerokości dopplerowskiej: 

( )
DD υ

υυ
υ
υυω

∆⋅
−

=
∆
−

⋅=
6.0

2ln2 00      (1.10) 
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Po przyjęciu typowej, dla linii o długości fali 632,8nm lasera He-Ne, wartości szerokości 
dopplerowskiej (1500MHz) znormalizowany do wartości maksymalnej kształt krzywej 
wzmocnienia przedstawia rys. 1.5. 
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Rys. 1.5. Zależność znormalizowanej do wartości maksymalnej wartości wzmocnienia ośrodka 

czynnego lasera He-Ne dla różnych wartości poszerzenia naturalnego ∆νN  (wg 1.8) 
 

Kształt krzywej wzmocnienia jest symetryczny, maksymalną wartość wzmocnienia (k0) 
osiąga się dla częstotliwości odpowiadającej środkowi linii widmowej.  

Zwiększeniu poszerzenia naturalnego towarzyszy wzrost wypadkowej szerokości linii 
widmowej, jednak dla warunków typowych dla lasera He-Ne (∆νN  = 50MHz) jest on niewielki 
i kształt linii jest zbliżony do czysto niejednorodnie poszerzonej (∆νN  = 0). 
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3. Optyczna pętla sprzężenia zwrotnego – rezonatory laserowe 
 

Niezbędnym elementem każdego lasera jest układ sprzężenia zwrotnego. Tworzą go, jak już 
wspomniano, dwa równolegle ustawione do siebie zwierciadła zamykające między sobą 
wzmacniający ośrodek aktywny. Taki układ zwierciadeł umożliwiających światłu laserowemu 
wielokrotne przechodzenie przez ośrodek aktywny nazywany jest rezonatorem Fabry - Perota. 
Zwykle (rys. 1.6) w rezonatorach laserowych jedno ze zwierciadeł (Z0) jest całkowicie odbijające, 
a drugie (ZT) częściowo przepuszczalne (transmisyjne) umożliwiające wyprowadzenie światła 
laserowego na zewnątrz rezonatora. 

L

Z0  ZT  
 

Rys.1.6. Ogólny schemat rezonatora lasera 

 
W celu spełnienia fazowego warunku generacji tak stworzona pętla sprzężenia zwrotnego 

powinna być dodatnia. Jeśli startująca poosiowo z dowolnego punktu w rezonatorze fala 
o długości λ powróci po odbiciu od dwóch zwierciadeł w to samo miejsce to przebędzie wtedy 
drogę 2L. Dla zachowania tej samej fazy musi być spełniony warunek 2L=mλ, co oznacza, że 
między zwierciadłami rezonatora musi się zmieścić całkowita (m) liczba połówek fali:  

     
2
λ

⋅= mL       (1.11) 

 Wtedy w rezonatorze powstanie fala stojąca (rys. 1.7), której częstotliwość jest jedną 
z nieskończenie wielu częstotliwości rezonansowych rezonatora odpowiadającym różnym 
wartościom m. Otrzymuje się wtedy podłużne (poosiowe) rodzaje drgań rezonansowych zwanymi 
modami podłużnymi lub poosiowymi rezonatora. 

L

λ!2
 

Rys.1.7. Widok fali stojącej w rezonatorze 
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 Łatwo jest policzyć odstęp częstotliwościowy ∆ν miedzy kolejnymi podłużnymi modami 
rezonatora odpowiadającymi zmianie ∆m ilości półfal o wartość 1: 

           
2L
c

=∆υ      (1.12) 

 Tak więc widmo częstotliwości rezonansowych rezonatora Fabry-Perota składa się (rys.1.8) 
z nieskończenie wielu modów poosiowych równoodległych od siebie. Odstęp częstotliwościowy 
między nimi ∆ν nie zależy od wartości częstotliwości i jest odwrotnie proporcjonalny do długości 
rezonatora L. Jak wynika z poprzednich rozważań, tylko na tych częstotliwościach pętla sprzężenia 
zwrotnego jest dodatnia i tylko na nich możliwe jest uzyskanie akcji laserowej: 

  ∆ν =c/2L

ν
 

Rys.1.8. Widmo częstotliwości rezonansowych rezonatora 

Warunek rezonansu spełniać również mogą fale rozchodzące się pod określonymi kątami Θ 
w stosunku do osi rezonatora: 

Θ⋅⋅= cos 
2
λmL      (1.13) 

 Takie zjawisko najłatwiej można zaobserwować w rezonatorach o wklęsłych zwierciadłach 
np. rezonatorze konfokalnym (współogniskowym). Zwierciadła takiego rezonatora ustawione są 
w taki sposób, że ich ogniska znajdują się we wspólnym punkcie na osi rezonatora (rys. 1.9) 

Z0  

f1 f2 

f1+f2=L 

υ

ZT 
 

Rys.1.9. Układ konfokalnego rezonatora lasera 

 
 Łatwo jest zauważyć, że rozchodzące pod kątem Θ promieniowanie po czterokrotnym 
przejściu przez rezonator powraca ta samą drogą. Możliwe jest zatem powstanie drgań 
rezonansowych, które ze względu na nieosiowy kierunek propagacji nazwane są modami 
niepoosiowymi bądź poprzecznymi. 
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4. Widmo promieniowania lasera,  warunki generacji laserowej 
 

Widmo promieniowania wyjściowego lasera (rys. 1.10) wynika bezpośrednio z warunków 
generacji laserowej: amplitudowego i fazowego. 

 

a
k0 /2

k
k0 

poziom strat
 rezonatora

  

ν0

∆ν =c/2L
ν

ν

∆νD

∆νL

krzywa
wzmocnienia

 
Rys.1.10. Widmo promieniowania wyjściowego lasera pracującego na niejednorodnie 

(dopplerowsko) poszerzonej linii widmowej 

 
 Amplitudowy warunek generacji wymaga, aby wzmocnienie ośrodka aktywnego k było 
większe lub równe od poziomu strat rezonatora optycznego a. Straty te 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 ∆νL, 
w którym wartość wzmocnienia przewyższa wartość strat. 
 Fazowy warunek generacji jest przedstawiony graficznie na dodatkowej osi 
częstotliwości ν. Zaznaczono na niej te częstotliwości rezonansowe rezonatora, które leżą 
w pobliżu wykorzystywanej linii widmowej. 
 Konieczność jednoczesnego spełnienia obu warunków generacji jednoznacznie określa 
widmo promieniowania lasera. Składa się ono z równoodległych od siebie o wartość c/2L, 
częstotliwości rezonansowych rezonatora leżących w tym zakresie częstotliwości, gdzie wartość 
wzmocnienia ośrodka aktywnego przewyższa wartość strat optycznych rezonatora.  
 Ilość generowanych przez laser częstotliwości (modów poosiowych) zależy więc od relacji 
wzmocnienia k0 do wartości strat a oraz od stosunku szerokości wykorzystywanej do generacji linii 
widmowej ∆νD do odstępu międzymodowego ∆ν. W związku z powyższym łatwo jest wymusić 
jednoczęstotliwościową (jednomodową) pracę lasera: 



 13

 

• Pracując na progu generacji, przez znaczne podniesienie poziomu strat rezonatora lub 
zmniejszenie wzmocnienia (rys. 1.11a). 

• Zmniejszając długość rezonatora tak, aby amplitudowy warunek generacji był spełniony 
tylko dla jednej częstotliwości rezonansowej rezonatora (rys. 1.11b). 

ν

ν

a
a)

∆ν ∆ν 

ν

ν

b)

a

 
 Rys.1.11. Proste metody uzyskiwania jednoczęstotliwościowej pracy lasera: 

a)- przez zwiększenie poziomu strat rezonatora  
b) - przez zmniejszenie długości rezonatora 

 Obie przedstawione metody (zwłaszcza metoda zwiększania strat rezonatora) zmniejszają 
jednak radykalnie moc wyjściową lasera. Wymuszanie jednoczęstotliwościowej pracy lasera przy 
stosunkowo dużej mocy wyjściowej możliwe jest przez wprowadzenie do rezonatora selektywnych 
strat. 
 Bezwzględna wartość częstotliwości (f) generowanych przez laser zgodnie z (1.11) oraz 
(1.12) ściśle zależy od długości rezonatora L: 

 
2L
cmf ⋅=       (1.14) 

Wtedy względne zmiany długości rezonatora ∆L/L ściśle odpowiadają względnym 
zmianom generowanych częstotliwości ∆f/f: 

 
L
L

f
f ∆

=
∆       (1.15) 

 Zmianie długości rezonatora ∆L o połowę długości fali λ/2 odpowiada zmiana generowanej 
częstotliwości o wartość c/2L. Narzuca to konieczność zapewnienia wysokiej stabilności 
mechanicznej i termicznej konstrukcji rezonatora lasera. 



 14

5. Efekt nasycenia wzmocnienia 
 
 W ośrodku aktywnym lasera, w stanie ustalonym musi zachodzić równowaga zjawisk 
decydujących o obsadzeniu górnego poziomu laserowego: 

• wzbudzanie (pompowanie) górnego poziomu laserowego 
• zmniejszanie (depopulacja) obsadzenia tego poziomu na skutek emisji spontanicznej 

i wymuszonej 

 Niech do ośrodka aktywnego o stałej prędkości pompowania i początkowym tzw. 
nienasyconym wzmocnieniu k0 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

kk
+

=      (1.16) 

• dla poszerzenia niejednorodnego 

  

1

0

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

SI
I

kk    (1.17) 

 
 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.1.12)  
 Dla ośrodka aktywnego o poszerzeniu jednorodnym promieniowanie o częstotliwości ν0 
oddziałuje ze wszystkimi atomami ośrodka. Tak więc krzywa wzmocnienia obniża się 
proporcjonalnie (jednorodnie) ze wzrostem I, zgodnie z zależnością (1.16). 
 Inna sytuacja panuje w ośrodku poszerzonym niejednorodnie w wyniku efektu Dopplera. 
Tutaj promieniowanie o częstotliwości ν0 oddziałuje tylko z jedną grupą atomów o ściśle określonej 
prędkości (dla częstotliwości centralnej ν0 dotyczy to atomów 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 ∆νN, a jej głębokość będzie odpowiednio wzrastała, 
zgodnie z (1.17) przy zwiększeniu I. 
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ν0 ν 

I=8IS 

I=IS 

I=0 

ν0 ν 

a) b) 

Rys.1.12. Efekt nasycenia wzmocnienia ośrodka aktywnego w układzie wzmacniacza dla linii 
widmowych poszerzonych jednorodnie (a) i niejednorodnie (b) dla różnych wartości intensywności 

promieniowania I. 
 

W przypadku niejednorodnego poszerzenia linii widmowej wzmocnienie nasyca się wolniej 
niż w przypadku poszerzenia ciśnieniowego. Fakt ten można tłumaczyć zjawiskiem zwiększania się 
szerokości wypalanej dziury ∆νΗ wraz ze wzrostem natężenia promieniowania I wg przybliżonej 
zależności: 

s
NNH I

I
+⋅∆=∆≅∆ 1' ννν      (1.18) 

 gdzie: Is – parametr nasycenia 
Ι – natężenie promieniowania w ośrodku aktywnym 

 
Wzrost szerokości dziury oznacza, że promieniowanie oddziaływuje z większą ilością 

atomów i efekt nasycenia wzmocnienia jest słabszy. 
Efekt wzrostu szerokości dziury wraz ze zwiększaniem intensywności promieniowania (wg 

1.18) można wyjaśnić wzrostem ilości aktów emisji wymuszonej i związanym z tym skracaniem 
czasu życia górnego poziomu laserowego. Mniejszy czas życia górnego poziomu przekłada się 
z kolei (zgodnie z 1.4) na większą naturalną szerokość linii widmowej. 
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 Podobne zjawiska zachodzą dla ośrodka aktywnego pracującego w układzie generacyjnym 
(w rezonatorze optycznym). Niech laser pracuje na jednej, wymuszonej przez rezonator 
częstotliwości νR odsuniętej nieco od częstotliwości centralnej ν0 (rys.1.13). 

ν0-νR     ν0    ν0+νR ν0-νR     ν0    ν0+νR 

ar ar 

I=0 

I=IS 

a) b) 

k0 k0 

 
Rys.1.13. Efekt nasycenia wzmocnienia ośrodka aktywnego w układzie generacyjnym dla linii 

widmowych poszerzonych jednorodnie (a) i niejednorodnie (b) 
 

Jest rzeczą oczywistą, że w układzie generacyjnym dla warunków ustalonych (stała moc 
lasera) wartość wzmocnienia ośrodka aktywnego k musi być dokładnie równa wartości strat a. 
Oznacza to, że moc promieniowania laserowego w rezonatorze musi osiągnąć taką wartość, aby na 
skutek efektu nasycenia zmniejszyć dla częstotliwości generacji νR wartość nienasyconego 
wzmocnienia do poziomu strat. Konsekwencją tego rozumowania jest przebieg przedstawionych na 
rys.1.13 nasyconych krzywych wzmocnienia. 
 Dla poszerzenia niejednorodnego przebieg nasyconej krzywej wzmocnienia różni się nieco 
od przedstawionego na rys.1.12 dla układu wzmacniacza. Dla układu wzmacniacza promieniowanie 
o częstotliwości νR oddziaływuje tylko z grupą atomów o prędkości termicznej odpowiadającej 
różnicy częstotliwości νR - νo i w krzywej wzmocnienia wypali się tylko jedna dziura. W układzie 
generacyjnym natomiast, promieniowanie po przejściu przez ośrodek aktywny i odbiciu od 
zwierciadła powróci do ośrodka aktywnego propagując się w przeciwnym kierunku. Spowoduje to 
wypalenie drugiej dziury, symetrycznej względem środka krzywej wzmocnienia do pierwszej. 
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6. Moc wyjściowa lasera 
 
 Z zagadnieniem nasycania wzmocnienia jest ściśle związana moc wyjściowa lasera. 
W ogólnym przypadku jest ona proporcjonalna do ilości aktów emisji wymuszonej, a więc jest 
w przybliżeniu proporcjonalna do różnicy między polami powierzchni zawartymi między 
nienasyconą a nasyconą krzywą wzmocnienia. 
 Dla lasera o niejednorodnie poszerzonej linii widmowej należy rozpatrzyć dwa przypadki. 
Dla pracy jednoczęstotliwościowej (jednomodowej) moc wyjściowa jest proporcjonalna do pola 
obu wypalonych dziur (rys. 1.13b), natomiast dla pracy wielomodowej będzie proporcjonalna do 
sumy pól wszystkich (odpowiadających każdemu modowi) wypalonych dziur. 
 Poniższe rozważania, których celem jest określenie zależności mocy wyjściowej lasera od 
współczynnika wzmocnienia, parametru nasycenia i transmisji zwierciadeł zostaną przedstawione 
dla lasera gazowego He-Ne, w którym linia widmowa jest poszerzona dopplerowsko 
(niejednorodnie), a generacja odbywa się jednocześnie na wielu częstotliwościach (modach 
poosiowych). Przy kolejnym założeniu, że odstęp międzymodowy ∆ν = c/2L jest porównywalny 
z szerokością wypalanej ∆νΗ dziury oraz mały w porównaniu z szerokością połówkową linii 
widmowej ∆νD poszczególne dziury będą zachodzić na siebie i „pokryją” całą krzywą 
wzmocnienia. Wynika z tego, że promieniowanie generowane przez laser będzie oddziaływać ze 
wszystkimi atomami tworzącymi krzywą wzmocnienia. Dlatego też niejednorodnie poszerzona 
krzywa wzmocnienia zostanie nasycona jednorodnie i w ten sam sposób sprowadzona do poziomu 
strat rezonatora dla każdego generowanego modu. Praktycznie oznacza to, że moc wyjściowa 
takiego lasera będzie proporcjonalna do pola powierzchni zawartego między nienasycona krzywą 
wzmocnienia, a poziomem strat rezonatora (rys. 1.14). 

 

 ν0−νt           ν0           ν0+νt 

ar

ν 

k0(ν) 

 
Rys.1.14. Efekt nasycenia wzmocnienia dla wielomodowej pracy lasera 

Pierwszym krokiem do obliczenia mocy wyjściowej lasera jest określenie spektralnej 
gęstości mocy (intensywności) I(ν) promieniowania o częstotliwości ν, które przechodząc przez 
ośrodek aktywny lasera zmniejszy jego wzmocnienie do poziomu strat. Korzystając z wyrażenia 
(1.16) dla jednorodnego mechanizmu nasycenia wzmocnienia łatwo można wyznaczyć: 

( ) ( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅= 1' 0

k
kII S

νν         (1.19) 
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Ze względu na spektralny charakter przedstawionej zależności, występujący w powyższym 
wzorze parametr nasycenia IS’ należy traktować jako parametr nasycenia liczony na jednostkę 
szerokości linii widmowej. Wartość nasyconego wzmocnienia k należy potraktować jako poziom 
strat rezonatora. 
 Kształt nienasyconej krzywej wzmocnienia k0(ν) dla lasera He-Ne z bardzo dobrym 
przybliżeniem oddaje zgodnie z (1.6) funkcja Gaussa: 

( )⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∆

−⋅
−⋅= 2ln)(2exp)()(

2
0

000
D

kk
ν

νννν     (1.20) 

gdzie: 
 k0(ν0) – wartość nienasyconego współczynnika wzmocnienia na środku krzywej wzmocnienia 

∆νD – połówkowa szerokość dopplerowska 
ν0 – częstotliwość środka krzywej wzmocnienia 
 
Po wstawieniu 1.20 do 1.19 otrzymujemy: 
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 W celu wyznaczenia całkowitej intensywności promieniowania sprowadzającego wartość 
wzmocnienia do poziomu strat należy powyższe wyrażenie przecałkować po zakresie generacji 
lasera.  

( ) νν
νν

νν
dII

t

t

∫
+

−

=
0

0

        (1.22) 

Zakres generacji lasera można łatwo wyznaczyć określając częstotliwości progowe νt, dla 
których wzmocnienie nienasycone osiąga poziom strat (amplitudowy warunek generacji przestaje 
być spełniony). Przyrównując (1.20) do poziomu strat rezonatora obliczamy częstotliwości 
progowe: 

( )
( )XD

t ln
2ln2

⋅
∆

=
νν       (1.23) 

      
 gdzie: X – parametr pobudzenia 
 

( ) ( )

2

0000
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==
νν       (1.24) 

  gdzie: 
ar – poziom całkowitych strat rezonatora lasera 
aw – poziom strat własnych rezonatora (nie uwzględnia transmisji zwierciadeł) 
T – transmisja zwierciadła wyjściowego 
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W wyniku całkowania otrzymujemy: 
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  (1.25) 

 gdzie funkcja błędu erf (x) ma postać: 

( ) ( )∫ −⋅=
x

dttxerf
0

2  exp2
π

       (1.26) 

Powyższe wyrażenie (1.26) określa intensywność promieniowania laserowego 
propagowanego w ośrodku aktywnym i padającego na zwierciadło wyjściowe o transmisji T. Stąd 
całkowita moc wyjściowa lasera P ma ostateczną postać: 

( )( ) ( )( )XXerfXITRP S ln2ln2 ⋅−⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ππ    (1.27) 
W powyższym wyrażeniu uwzględniono pole przekroju poprzecznego (πR2) generowanej wiązki 
laserowej oraz zastąpiono spektralny parametr nasycenia IS’ parametrem nasycenia IS wg formuły: 

( )2ln2
'

⋅
⋅∆

= SD
S

II ν  

 Po uwzględnieniu wpływu naturalnej szerokości linii widmowej ∆νN na niejednorodnie 
poszerzoną krzywą wzmocnienia (wg. 1.8) powyższy wzór przyjmie postać: 

( )( ) ( )( )XsXserfXsITRP S ⋅⋅−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ln2ln2 ππ   (1.28) 

 gdzie: s - poprawka uwzględniająca wpływ szerokości naturalnej ∆νN 

ε
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⋅+=
21s          (1.29) 

ε - stopień jednorodności poszerzenia linii 
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 Wartość transmisji zwierciadła wyjściowego T ma silny wpływ na moc wyjściową lasera 
(rys.1.15). 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 

a/k0

 0.01
 0.05
 0.15
 0.4P/P0

T/k0

 
Rys.1.15. Zależność mocy wyjściowej lasera P od znormalizowanej transmisji zwierciadła 

wyjściowego T/k0 dla różnych wartości znormalizowanych strat stałych rezonatora a/k0. 
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 Z przedstawionego wykresu wynika, że dla każdej wartości strat stałych a istnieje 
optymalna ze względu na moc wyjściową transmisja zwierciadła Topt. Jest ona tym większa im 
większy jest poziom strat stałych. Funkcja P(T) posiada dwa miejsca zerowe: pierwsze dla T=0 co 
oznacza, że promieniowanie laserowe nie wydostaje się na zewnątrz rezonatora i drugie T/2=k0-a, 
wynikające z amplitudowego warunku generacji.  
 Fizyczny sens przedstawionej zależności można sprowadzić się do prostego problemu 
optymalizacji mocy wydzielanej na rezystorze (wartość przewodności opornika jest miarą 
transmisji zwierciadła) zasilanego ze źródła napięciowego z rezystancją wewnętrzną (jest ona miarą 
strat stałych rezonatora). W tym przypadku istnieje również optymalna wartość rezystancji 
obciążenia zależna od rezystancji wewnętrznej źródła. W przypadku dwóch skrajnych wartości 
rezystancji obciążenia (zerowa i nieskończenie wielka) moc wydzielana w obciążeniu będzie 
zerowa. 
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7. Podstawy działania i budowa lasera He-Ne. 
 
7.1. Konstrukcja lasera He-Ne 
 
 Laser He-Ne, którego ośrodkiem aktywnym jest mieszanina helu i neonu jest historycznie 
pierwszym gazowym laserem, w którym amerykański fizyk Ali Javan uzyskał w 1961 roku akcję 
laserową. 
 Stosunkowo prosta konstrukcja i technologia wykonania lasera, łatwość pobudzania ośrodka 
aktywnego, dobre parametry promieniowania wyjściowego (duża monochromatyczność, spójność 
i mała rozbieżność wiązki lasera) sprawiają, że jest on wciąż jednym z najbardziej 
rozpowszechnionych typem lasera znajdującym szerokie zastosowania w takich dziedzinach nauki 
i techniki jak metrologia, geodezja, holografia, czy spektroskopia. 

Schemat budowy lasera He-Ne przedstawiono na rys.2.1. Między dwoma równolegle 
ustawionymi zwierciadłami Z0 i ZT tworzącymi rezonator optyczny umieszczona jest szklana, rura 
wyładowcza laserowa RL wypełniona mieszaniną helu i neonu. Oba końce rury zamykają płytki 
(okienka Brewstera) B, wykonane ze szkła optycznego i ustawione ukośnie tak, aby normalne do 
ich płaszczyzn tworzyły z osią rury laserowej (kierunkiem promieniowania), tzw. kąt Brewstera αB. 

B RL

A
ZTZ0  

K  
Rys.2.1. Podstawowy schemat budowy lasera He-Ne: R – rura laserowa, A – anoda, K – katoda, 
 B – okienko Brewstera, Z0 – zwierciadło całkowicie odbijające, ZT –zwierciadło transmisyjne 

 
Kąt Brewstera αB zdefiniowany wg zależności: 

tg (αB) = n      (2.1) 
 gdzie: n jest współczynnikiem załamania materiału okienka 
 
jest kątem, przy którym dla padającego niespolaryzowanego światła następuje całkowita 
polaryzacja liniowa promienia odbitego, w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny rysunku 2.1. 
 Jeśli natomiast na powierzchnię okienka Brewstera pada promieniowanie spolaryzowane 
liniowo w płaszczyźnie rysunku 2.1 to współczynnik odbicia tej powierzchni jest teoretycznie 
równy zero. Takie ustawienie okienek pod kątem Brewstera minimalizuje więc straty odbiciowe 
rezonatora lasera dla odpowiedniej liniowej polaryzacji generowanego promieniowania i powoduje 
powstanie dwóch korzystnych zjawisk: 

• wzrost mocy lasera związany z minimalizacją strat odbiciowych 
• generację światła spolaryzowanego liniowo, gdyż dla takiej polaryzacji amplitudowy warunek 

generacji jest najłatwiejszy do spełnienia. 
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 Mieszanina helu i neonu pobudzana jest jarzeniowym wyładowaniem elektrycznym prądu 
stałego, który przepływa między dwoma wprowadzonymi do rury elektrodami: anodą A i katodą K. 
Konstrukcja anody, do której docierają wytworzone w wyładowaniu jarzeniowym lekkie elektrony 
nie ma większego wpływu na parametry rury laserowej i wykonywana jest na ogół w postaci 
krótkiego pręta molibdenowego. Do katody natomiast docierają ciężkie jony powodując jej 
rozpylanie. Zjawisko to (tzw. rozpylanie katodowe) ma decydujący wpływ na trwałość rury 
laserowej. Rozpylone cząstki materiału katody osiadają bowiem na wewnętrznych powierzchniach 
okienek Brewstera zwiększając straty optyczne rezonatora, zmniejszając oczywiście moc 
wyjściową lasera. W celu zminimalizowania tego szkodliwego zjawiska odporność materiału 
katody na bombardowanie jonowe powinna być wysoka, a spadek potencjału w pobliżu katody 
decydujący o energii jonów (tzw. spadek katodowy) możliwie niski. Najlepszą trwałość rur 
laserowych, dochodząca do kilkunastu tysięcy godzin uzyskuje się stosując zimne katody 
aluminiowe. Ta prosta w wykonaniu i tania katoda wykonana jest z czystego aluminium i pokryta 
galwanicznie warstwą Al2O3 - materiału niezwykle odpornego na bombardowanie jonowe. Jej 
powierzchnia jest stosunkowo duża, tak aby przy optymalnym dla lasera prądzie wyładowania 
utrzymać w gazie wyładowanie jarzeniowe normalne. Zapewnia to małą wartość decydującego 
o energii jonów spadku katodowego, a co z tego wynika duża trwałość rury laserowej. 
 
7.2. Otrzymywanie inwersji obsadzeń w mieszaninie He-Ne 
 
 Konieczną do spełnienia amplitudowego warunku generacji inwersję obsadzeń 
w mieszaninie He-Ne uzyskuje się między poziomami energetycznymi neonu, zaś hel pełni rolę 
pomocniczą służąc jedynie do selektywnego pobudzania wybranych stanów energetycznych neonu. 
Schemat poziomów energetycznych helu i neonu biorących bezpośredni udział w akcji laserowej 
przedstawia rys.2.2. 

     zderzenia
drugiego rodzaju

Zderzenia z elektronami
15

0

13

14

He

16

17

      E
[104 cm-1]

    

23S

21S

  

2p
 

   0.63 µm  1.15 µm              4

dyfuzja do scianek

przejscie
promieniste

Ne

1s   0.6 µm      

 2s

3s     3.39 µm 

2

2 3p 
4

 
Rys.2.2. Schemat poziomów elektrycznych helu i neonu biorących bezpośredni 

 udział w tworzeniu inwersji obsadzeń. 

 
 Inwersję obsadzeń uzyskuje się miedzy grupami poziomów energetycznych neonu 3s i 2s 
(górne poziomy laserowe), a grupami poziomów 3p i 2p (dolne poziomy laserowe). Akcję laserową 
można uzyskać na trzech podstawowych długościach fal λ: 
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Ne [32s] → Ne [34p]  λ = 3.39µm     (2.2) 
Ne [22s] → Ne [24p]  λ = 1.15µm     (2.3) 
Ne [32s] → Ne [24p]  λ = 0.63µm     (2.4) 

Dwie z tych długości fal leżą w zakresie podczerwieni (3.39µm i 1.15µm), a jedna w zakresie 
widzialnym (linia czerwona 0.63 µm). 

 Górne poziomy laserowe neonu 3s i 2s powstają w wyniku dwóch zachodzących 
w wyładowaniu jarzeniowym procesów: 

• bezpośredniego pobudzania poprzez zderzenia niesprężyste rozpędzonych w polu 
elektrycznym wyładowania elektronów z atomami neonu 

Ne + e- → Ne [32s, 22s] + e-      (2.5) 

• selektywnego pobudzania poprzez wytworzone w podobny sposób metastabilne stany 
helu 2s1 i 2s3: 

He + e- → He [21s, 23s] + e-      (2.6) 

i w wyniku ich niesprężystych zderzeń drugiego rodzaju z atomami neonu 

He [21s, 23s] + Ne → He + Ne [32s, 22s]    (2.7) 

 W tworzeniu inwersji obsadzeń w mieszaninie He-Ne zdecydowanie dominuje zjawisko 
zderzeń drugiego rodzaju (2.7). Jest to proces rezonansowy; zachodzi tylko wtedy, gdy różnica 
energii przekazujących sobie energię poziomów jest niewielka, co ma miejsce w rozpatrywanym 
przypadku. Efektywności tego procesu sprzyja również fakt dużych czasów życia metastabilnych 
poziomów He [21s, 23s] oraz duży parcjalny udział helu w mieszaninie (ok. 70%). Dzięki temu 
stworzenie inwersji obsadzeń w mieszaninie He-Ne drogą technicznie prostego wyładowania 
jarzeniowego staje się stosunkowo łatwe. 
 Proces bezpośredniego pobudzania górnych poziomów laserowych (2.5) ma w tworzeniu 
inwersji mniejsze znaczenie. Wynika to z faktu, że tą samą drogą pobudzane są dolne poziomy 
laserowe. Koncentracja poziomu energetycznego w warunkach ustalonych, oprócz oczywistej 
zależności od szybkości pompowania zależy również od czasu jego życia – im czas życia jest 
dłuższy tym koncentracja jest większa. Stąd tworzeniu inwersji obsadzeń sprzyja duża różnica 
czasów życia między górnymi, a dolnymi poziomami - w laserze He-Ne czas życia górnych 
poziomów laserowych jest o rząd większy niż dolnych. Umożliwia to uzyskanie generacji nawet 
w czystym neonie, chociaż moc takiego lasera jest niewielka, a progowe warunki generacji 
odpowiednio wyższe. 
 Podczas trwania akcji laserowej, na skutek zjawiska emisji wymuszonej zachodzą liczne 
przejścia atomów z górnych do dolnych poziomów laserowych. Stąd niezwykle istotny dla 
utrzymania inwersji obsadzeń staje się proces szybkiego odprowadzania energii z dolnego poziomu 
laserowego do poziomu podstawowego neonu. Utrudnienie tego procesu prowadziło by bowiem do 
wzrostu ilości atomów w dolnych laserowych, a zatem do zmniejszenia inwersji obsadzeń, a co za 
tym idzie do zmniejszenia mocy wyjściowej lasera. 
 W laserze He-Ne odprowadzanie energii z dolnych poziomów laserowych do stanu 
podstawowego neonu odbywa się w dwóch etapach, za pośrednictwem stanów 1s.  
 W etapie pierwszym atomy neonu w dolnym stanie laserowym Ne [24p,34p] przechodzą 
promieniście do stanu 1s emitując charakterystyczne dla pobudzonego neonu promieniowanie 
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z zakresu 0.54 µm - 0.81µm. Dzięki krótkiemu czasowi życia poziomów 24p i 34p przejścia te są 
liczne i energia z dolnych stanów laserowych odprowadzana jest szybko. 

Dalsze odprowadzanie energii do stanu podstawowego neonu jest niestety utrudnione. 
Atomy neonu w stanie 1s są ze swej natury metastabilne i ich przejścia promieniste do stanu 
podstawowego są zabronione. Mogło by to doprowadzić do zwiększenia koncentracji atomów Ne 
w stanie 1s i zjawiska reabsorpcji emitowanego w poprzednim etapie promieniowania: 

Ne [1s] + hν (2p→1s) → Ne [2p]     (2.8) 

Niszczenie atomów neonu w stanach 1s może się więc jedynie odbywać przez ich dyfuzję 
do ścianki rury wyładowczej i zjawisko zobojętnienia. Zjawisko dyfuzji jest wolne i stanowi istotne 
ograniczenie mocy lasera. Konsekwencją jego jest, że średnica rury wyładowczej lasera nie może 
być zbyt duża i na ogół nie przekracza 3mm.  

W wyładowaniu jarzeniowym w mieszaninie He-Ne oprócz procesów sprzyjających 
tworzeniu inwersji obsadzeń istnieją również niekorzystne procesy zmniejszające jej wartość. 
Można je podzieli na dwie grupy. Pierwsza to zjawiska zwiększające obsadzenie dolnego poziomu 
laserowego: 
 

Ne + e-  →    Ne [1s] + e- (2.9) 
Ne [1s] + e- →  Ne [2p] + e- (2.10)
Ne [1s] + hν (2p →1s) → Ne [2p] (2.11)

 

Dolne poziomy laserowe Ne [2p] powstają tu w wyniku dwustopniowego procesu zderzeń 
z elektronami oraz w wyniku omówionej poprzednio reabsorpcji promieniowania przejścia 
spontanicznego 2p → 1s. 

Druga grupa to procesy zmniejszające obsadzenie górnego poziomu laserowego: 

• przez zderzenia metastabilnych stanów helu ze sobą, w wyniku których powstaje jon helu He+: 

He [21s, 23s] + He [21s, 23s] → He+ + He + e-    (2.12) 

• oraz przez "gaszenie" górnych poziomów laserowych przy niesprężystych zderzeniach 
z elektronami: 

Ne[3s] + e → Ne + e        (2.13) 

Procesy powyższe odgrywają znaczącą role przy dużych gęstościach prądu oraz dużej koncentracji 
atomów helu i neonu. 
 
 
7.3 Parametry lasera He-Ne i optymalne warunki jego pracy 
 

Spośród trzech głównych linii (rys.2.2) emitowanych przez laser He-Ne, linia o długości fali 
0.63µm ze względu na zakres widzialny jak i największa moc wyjściowa jest najczęściej 
stosowana. Stąd poniższe rozważania będą dotyczyły optymalizacji warunków generacji lasera na 
linii 0.63µm. 
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Sprawność energetyczna lasera nie jest duża i nie przekracza 0.1%. Jest to spowodowane 
głównie tym, że poziomy laserowe neonu leżą znacznie powyżej poziomu podstawowego 
i większość energii pobudzenia jest tracona w procesach relaksacyjnych. Moce wyjściowe 
handlowych modeli tych laserów zawierają się w granicach od 1mW do 100mW i są głównie 
determinowane długością ośrodka aktywnego (odpowiednie długości rezonatora wynoszą od 10cm 
do 2m). 

Podstawową charakterystyką energetyczną lasera He-Ne jest zależność jego mocy wyjściowej 
PL od natężenia prądu wyładowania jarzeniowego I pobudzającego ośrodek aktywny (rys.2.3). Ze 
wzrostem natężenia prądu rośnie obsadzenie górnego poziomu laserowego wg procesów (2.5 – 2.7) 
i moc lasera wzrasta. Dalszy wzrost prądu powoduje jednak zwiększenie roli procesów (2.8 – 2.13) 
zmierzających do znacznego zmniejszenia inwersji obsadzeń i spadku mocy lasera. Optymalna ze 
względu na maksymalna moc wyjściową wartość gęstości prądu wyładowania jopt zawiera się 
w granicach od 0.5 do 5 mA/mm2 i jest zależna od wyrażonej w mm średnicy d rury wyładowczej 
wg empirycznego wzoru: 

[ ]  10 4.1
/ 2

−⋅= dj mmmAopt       (2.14) 
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Rys.2.3. Przykładowa zależność mocy wyjściowej PL lasera He-Ne 
 od natężenia prądu wyładowania jarzeniowego I 

 
W wyładowaniu elektrycznym w gazie rozkład energii elektronów, a tym samym warunki 

wzbudzenia przy pomocy zderzeń z elektronami pozostają w przybliżeniu stałe, gdy iloczyn 
średnicy rury wyładowczej i ciśnienia gazu nie zmienia się (p⋅d = const). 

Stąd optymalne, ze względu na maksymalną moc wyjściową ciśnienie mieszaniny He-Ne popt 
jest odwrotnie proporcjonalne od średnicy rury wyładowczej: 

[ ]  2.5
d

P Tropt =       (2.15) 
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Mechanizmowi selektywnego pobudzania górnych poziomów laserowych sprzyja, jak 
wiadomo duża koncentracja metastabilnych poziomów helu. Stąd optymalny stosunek ciśnień 
cząstkowych helu do neonu pHe/pNe jest duży i zawiera się w granicach 5-10. 
  Wartość wzmocnienia k ośrodka aktywnego o długości l jest odwrotnie proporcjonalna do 
średnicy rury laserowej d: 

d
lk ⋅⋅= 3

[%] 1030       (2.16) 

Zależność ta wynika z mechanizmu opróżniania dolnego poziomu laserowego, 
wykorzystującego, jak omówiono poprzednio zjawisko dyfuzji stanów neonu 1s do ścianki rury 
wyładowczej. 
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