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1. Cel ćwiczenia 
 

 Stabilność częstotliwości generowanego przez lasery promieniowania jest ważnym 

parametrem w takich zastosowaniach laserów jak holografia, interferometria czy spektroskopia o 

wysokim stopniu rozdzielczości. Jest ona bezpośrednio związana ze stabilnością częstotliwości 

rezonansowych rezonatora lasera, a co za tym idzie ze stabilnością jego długości. 

Podstawowym zatem czynnikiem decydującym o niestabilności częstotliwości lasera są 

zmiany długości jego rezonatora wywołane albo czynnikami mechanicznymi (np. drgania) bądź 

wynikającymi z przyczyn termicznych (np. zmiany temperatury otoczenia). 

Głównym celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu zmian temperatury rezonatora lasera na 

jego podstawowe parametry – stabilność częstotliwości i widmo promieniowania. Badania 

zostaną przeprowadzone na laserze helowo-neonowym, którego wyjątkowa prosta konstrukcja 

jest okupiona dużą i stąd łatwą do zmierzenia niestabilnością generacji. 

 
2. Konstrukcja badanego lasera 
 

 W odróżnieniu od wysokiej klasy laserów He-Ne, w których zakończona okienkami 

Brewstera laserowa rura wyładowcza jest umieszczona w niezależnym, stabilnym mechanicznie 

i termicznie rezonatorze, badany laser charakteryzuje się zwartą, monolityczną konstrukcją 

(rys.1). 

 
 

Wykonana ze szkła kapilara wyładowcza o średnicy wewnętrznej 1.5 mm i długości ok. 

250 mm umieszczona jest wewnątrz szklanej, cienkościennej rury o średnicy ok. 35 mm. Rura ta 

jest zamknięta próżnioszczelnie z obu stron metalowymi kołnierzami i napełniona jest 

mieszaniną helu i neonu o ciśnieniu ok. 3 Tr. Elektryczne wyładowanie jarzeniowe w kapilarze 

wyładowczej powstaje między dwoma elektrodami: cylindryczną katodą i położonym po 

przeciwnej strony rury metalowym kołnierzem pełniącym rolę anody. Natężenie prądu 

wyładowania jarzeniowego jest rzędu 10 mA, zaś wartość napięcia na rurze laserowej wynosi 

ok. 1500 V.  

Rys. 1. Schemat konstrukcji lasera He-Ne typu „compact” 
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Rezonator lasera tworzą dwa zwierciadła – jedno z nich (HR) jest całkowicie odbijające, 

a drugie (OC) o transmisji ok. 1% wyprowadza promieniowanie laserowe na zewnątrz 

rezonatora. Zwierciadła te są przymocowane próżnioszczelnie do korpusu lasera i ustawione 

(wyjustowane) równolegle do siebie, tworząc konieczny do uzyskania akcji laserowej rezonator 

Fabry-Perot’a. Długość rezonatora (odległość między zwierciadłami) wynosi w badanym laserze 

35 cm. 

 

 
Rys. 2. Widok badanego lasera He-Ne generującego linię widmową o długości fali 0.6328 m. 

 

Ten przedstawiony powyżej (rys. 1 i 2) laser He-Ne w porównaniu z klasycznym, wyższej 

klasy laserem, (w którym rura laserowa umieszczona jest w niezależnym od niej rezonatorze) 

charakteryzuje się następującymi zaletami: 

 wyjątkowo prostą konstrukcją i związanymi z tym niskimi kosztami produkcji 

 łatwością obsługi wynikającą z braku konieczności justowania rezonatora 

i czyszczenia elementów optycznych wewnątrz rezonatora. 

 stosunkowo (relatywnie do długości ośrodka aktywnego) dużą mocą wyjściową z 

powodu niskich strat stałych rezonatora (rozpraszanie i absorpcja). Wynika to z faktu, 

że lasery tego typu są na ogół pozbawione okienek Brewstera. 

Wymienione powyżej zalety lasera typu „compact” są okupione jednak poważnymi ich 

wadami. Do najważniejszych z tych wad należą: 

 brak typowej dla laserów klasycznych liniowej polaryzacji generowanego 

promieniowania 

 duża niestabilność częstotliwości generowanego promieniowania. Jest to głównie 

spowodowane niestabilnością termiczną rezonatora lasera i dylatacyjnymi zmianami 

jego długości. 

 stosunkowo dużą i wynikającą z tych samych powodów niestabilnością mocy 

promieniowania laserowego. 
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3. Schemat układu pomiarowego 

Podstawowym elementem układu pomiarowego jest analizator widma promieniowania 
laserowego wykonany w postaci (rys. 3) przestrajanego (skaningowego) interferometru Fabry-
Perot (IFP). W skład interferometru wchodzą dwa jednakowe zwierciadła o dużych 
współczynnikach odbicia R, odległe od siebie o wartość D. Jedno ze zwierciadeł interferometru 
przymocowane jest do elementu piezoelektrycznego Pc z otworem, przez który wiązka laserowa 
opuszcza interferometr i pada na fotodetektor Fd. Sygnał z fotodetektora jest podawany na 
wejście oscyloskopu, natomiast grubość piezoelektryka, a więc i długość interferometru D jest 
cyklicznie, liniowo zmieniana (przestrajana) napięciem piłokształtnym wytworzonym przez 
zasilacz (sterownik) interferometru. 

Z1  Z2 

IFP

PC

Fd
oscyl

Rys.3. Schemat analizatora widma promieniowania lasera: IFP – interferometr Fabry – Perot, 
Z1,Z2 – zwierciadła interferometru , Pc – element piezoceramiczny, Fd – fotodetektor, 

 oscyl - oscyloskop 

Widmową charakterystykę transmisji interferometru przedstawioną na tle widma 
promieniowania lasera, wyjaśniającą zasadę pomiaru pokazano na rys. 3. 
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Rys.3. Zasada wizualizacji widma lasera przestrajanym interferometrem Fabry-Perot: 

a) widmo generowane przez laser 
b) zależność transmisji interferometru T od częstotliwości światła laserowego 
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Widmo częstotliwości rezonansowych interferometru Fabry-Perot (tzn. takich, dla 
których w rezonatorze o długości D mieści się całkowita liczba półfal) składa się (podobnie jak 
widmo lasera) z jednakowo od siebie odległych o wartość FP = c/2D częstotliwości. Dla tych 
częstotliwości transmisja interferometru T, niezależnie od wartości R jest równa 1 (przy 
założeniu bezstratnego rezonatora). Od wartości współczynnika odbicia zwierciadeł R zależy 
natomiast szerokość pasm transmisyjnych FP zdefiniowana dla T=0.5 w/g zależności: 

R

R

D

c
FP







1

2
        (1) 

Interferometr Fabry-Perot działa więc jak cykliczny, wąskopasmowy filtr transmisyjny 
o rosnącej wraz z R wg (2.3) selektywności. 

Bezwzględna wartość częstotliwości rezonansowych interferometru FP jest ściśle 
związana z długością rezonatora D: 

m
D

c
FP 




2
   gdzie: m – liczba półfal    (2) 

Amplituda napięcia podstawy czasu jest tak dobrana, aby uzyskać przesunięcie pasm 
transmisyjnych o wartość zbliżoną do FP (odpowiada to zmianie długości interferometru 
o /2), zaś odległość D w ten sposób aby zakres FP przekraczał zakres generacji lasera L 
(rys.3.4). W ten sposób uzyskujemy liniowe, cykliczne „przemiatanie” wąskiego pasma 
transmisji interferometru wzdłuż całego widma emitowanego przez laser. W momentach 
zgodności położenia pasma z modami generowanymi przez laser na wejściu oscyloskopu 
pojawia się sygnał proporcjonalny do amplitudy modu. Synchronizacja podstawy czasu 
oscyloskopu z podawanym na piezoceramikę napieciem piłokształtnym zapewnia w efektywny 
sposób wizualizację widma lasera. jako źródła napięcia piłokształtnego zapewnia w efektowny 
sposób wizualizację widma lasera.  

Zasilający element piezoceramiczny sterownik napięcia piłokształtnego pozwala na 
zmianę obrazu obserwowanego widma lasera: 

 zmieniając amplitudę (pokrętło AMPLITUDE) dokonujemy zmiany odstępu 
międzymodowego widma 

 zmieniając poziom napięcia stałego (pokrętło DC LEVEL) przesuwamy poziomo 
obraz widma 

Oba napięcia należy dobrać tak, aby obserwowane widmo lasera wypełniało symetrycznie cały 
ekran oscyloskopu. 

Omówiona powyżej metoda wizualizacji widma daje pełną informację o ilości 
generowanych modów lasera, wzajemnych relacjach amplitudowych i o względnym odstępie 
międzymodowym. Nie można jednak tą metodą określić szerokości pojedynczego modu ze 
względu na to, że jest ona dużo mniejsza od szerokości pasma transmisyjnego interferometru. 
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4. Wykonanie ćwiczenia 

4.1. Określenie poziomu strat stałych rezonatora lasera He-Ne 

 
 uruchom laser i skaningowy analizator widma 
 z ekranu oscyloskopu odczytaj ilość generowanych modów podłużnych N  
 wprowadź wartość długości rezonatora L = 35 cm poniżej wykresu widma i dobierz wartość 

strat a tak, aby uzyskać tę samą co obserwowaną na ekranie oscyloskopu ilość modów N. 
 Sformułuj wnioski 
 
4.2. Symulacja termicznych zmian długości rezonatora lasera He-Ne 
 
 wprowadzaj kolejno (8 razy) małe (termiczne) zmiany długości rezonatora Lt o wartość 1/8 

długości generowanej przez laser fali ( m) i zaobserwuj wpływ tych zmian na 
obliczone widmo lasera. 

 Sformułuj wnioski 
 
4.2. Pomiar termicznych zmian częstotliwości rezonansowych (modów podłużnych) i długości  
       rezonatora lasera He-Ne 
 
 wyłącz laser i odczekaj ok. 15 min. w celu ochłodzenia rezonatora 
 włącz laser 
 co 1 min. notuj ilość pełnych zmian n częstotliwości generowanych modów lasera o 

odległość miedzymodową c/2L. Całkowity czas pomiaru - 15 min. 
 wprowadź dane do wektorów pomiarowych t i n: 
 Sformułuj wnioski końcowe 
 


