
8. LASER He—Ne

1. Wstęp

Celem zadania jest zapoznanie studenta z zasadą działania laserów, bu-
dową i rolą rezonatora w akcji laserowej, strukturą modową promieniowania
laserów oraz problemami selekcji modów. Polega na wyznaczeniu różnicy
częstotliwósci sąsiednich modów podłużnych lasera, długósci rezonatora
badanego lasera przez porównanie obrazu interferencyjnego otrzymanego
za pomocą pomocniczego interferometru Fabry — Pérota oraz na obserwacji
modów poprzecznych, a także przeprowdzenie selekcji modów poprzecznych.

2. Wykonanie zadania

2.1. Mody lasera i pomiar dłgósci rezonatora

Do obserwacji modów i pomiaru długósci rezonantora lasera służy zestaw
przedstawiony na rys.1. Składa się z:

— lasera He-Ne z nieruchomymi zwierciadłami rezonatora konfokalnego,

— konfokalnego interferometru Fabry-Pérota z detektorem sterowanego

napięciem,

— oscyloskopu,

— cyfrowego aparatu fotograficznego.
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Rys.1. Aparatura wyznaczania różnicy częstotliwósci modów podłużnych

Wykonanie
1. Zaobserwować mody lasera na ekranie oscyloskopu, w tym zmiany

ich położenia w trakcie nagrzewania się lasera.
2. Po ustabilizowaniu się warunków pracy wykonać fotografie modów.
3. Zmierzýc różnicę czestotliwósci między sąsiednimi modami podłużny-

mi lasera f1(odległóśc między sąsiednimi modami — liniami) i modami
interferometru f2(różnica częstotliwósci między powtarzającą się sek-
wencją grup modów — linii).

4. Wyznaczýc szerokóśc modów.
5. Zakładając, że rezonatory interferometru i lasera są tego samego

typu wyznaczýc długóśc rezonatora ze wzoru (uzasadníc)

f1
f2
=
Lrez
Llas

i krzywznę zwierciadeł rezonatora lasera.
3. Okréslíc niepewnóśc pomiaru i przprowadzíc dyskusję.

2.2. Obserwacja modów poprzecznych

Zestaw aparatury przedstawia rys.2. Składa się z:
— lasera He-Ne o dużym przekroju rury wyładowczej,
— ekranu,
— płytki płaskorównoległej,
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3. Wymagania

— przesłony (pinhole),
— cyfrowego aparatu fotograficznego.
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Rys. 2. Aparatura do obserwacji modów poprzecznych lasera He-Ne

Wykonanie
1. Zjustowác rezonator, otrzymując akcję laserową.
2. Regulując zwierciadła zaobserwować na ekranie i wykonác fotografie

modów poprzecznych różnych rzędów. Okréslíc rodzaj modów i przypi-
sać modom wskázniki.

3. Umiéscíc we wnęce regulowaną przesłonę kołową
4. Zmieniác jej aperturę i obserwowác oraz fotografować zmiany typów

modów poprzecznych.
5. Umiéscíc we wnęce płytkę płaskorównoległą.
6. Zaobserwować wpływ tego dodatkowego rezonatora.
5. W opracowaniu zamiéscíc obrazy modów.

3. Wymagania

1. Włásciwósci promieniowania laserowego. Wiązki gaussowskie.
2. Działanie laserów (emisja spontaniczna, wymuszona, współczynniki Ein-

steina, warunki pracy lasera). Wzmacniacz a generator.
3. Rola układu pompującego, ósrodka czynnego i rezonatora.
4. Typy rezonatorów, częstotliwósci rezonansowe.
5. Laser He-Ne
6. Mody podłużne i poprzeczne (mody Hermita—Gaussa, Laguerra—Gaussa).
7. Metody selekcji modów (interferometr Fabry-Pérota, siatki dyfrakcyj-

ne, pryzmat).
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1. B. Ziętek, Lasery, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008, 2009.
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