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I. Wstęp 

Akronim LASER rozszyfrowujemy jako Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation. Nazwa podkreśla mechanizm działania lasera, który polega na wykorzystaniu 
zjawiska wymuszonej emisji promieniowania. Jednak lasery nie tylko wzmacniają światło. 
Istotę lasera bardziej oddaje coraz rzadziej używany rosyjski akronim OKG – Opticzeskij 
Kwantowyj Gienierator. Laser potrafi bowiem wytworzyć światło (w drodze emisji 
wymuszonej) z energii wprowadzonej do ośrodka czynnego różnymi sposobami.  

Lasery to urządzenia szeroko obecne w naszym otoczeniu. Spotkamy je w już dziś 
trywialnych czytnikach dysków CD i laserowych wskaźnikach wbudowanych w breloczek, 
ale także w skomplikowanych urządzeniach terapeutycznych i diagnostycznych w 
placówkach służby zdrowia. Znajdziemy je w przemyśle, gdzie tną, spawają, zgrzewają i w 
wojsku, gdzie naprowadzają na cel, mierzą odległości. Wykorzystuje się je w wielu 
różnorakich urządzeniach pomiarowych zarówno w zastosowaniach komercyjnych (np. 
geodezja, policja) jak i naukowych. Służą do uzyskiwania ogromnych temperatur potrzebnych 
do zainicjowania fuzji termojądrowej, jak i do schładzania materii do ułamków kelwinów. 

Ogromna większość laserów powiela ten sam schemat budowy: ośrodek czynny jest 
zamknięty we wnęce rezonatora optycznego 1. Ośrodek czynny jest tym miejscem, w którym 
w procesie emisji wymuszonej następuje produkcja kwantów promieniowania. Do ośrodka 
czynnego w procesie zwanym pompowaniem dostarczana jest energia, która powoduje jego 
częściowe wzbudzenie i wytworzenie tzw. inwersji obsadzeń pomiędzy górnym i dolnym 
stanem laserowym. Wskutek wymuszonych przejść pomiędzy tymi dwoma stanami 
wytwarzane jest monochromatyczne i koherentne promieniowanie elektromagnetyczne. 
Ośrodek zamknięty jest w rezonatorze, który zapewnia dodatnie sprzężenie zwrotne 
przedłużając drogę kwantów w ośrodku, co pozwala pojedynczemu kwantowi wyzwolić 
więcej aktów emisji wymuszonej a tym samym wyprodukować więcej nowych fotonów. 

Skrypt ten jest materiałem pomocniczym do prowadzonego przeze mnie wykładu w ramach 
bloku tematycznego „Zastosowania laserów w medycynie”. Skrypt ten przedstawia w 
zwięzłej formie podstawowe zagadnienia związane z fizyką i techniką laserową. Zostały tu 
omówione podstawowe procesy fizyczne, dzięki którym laser działa, opisano mechanizm 
działania lasera, przedstawiono i zilustrowano wybranymi przykładami podstawowe typy 
laserów. Wybór omówionych tu zagadnień jest wielce subiektywny, podobnie jak ma to 
miejsce w wypadku wykładu. W skrypcie pominięto szereg zagadnień, zdaniem autora mniej 
istotnych w kontekście około medycznych zastosowań laserów (np. nie opisano szczegółowo 
bardzo istotnej, jednak mającej mniejsze znaczenie w terapii i diagnostyce medycznej, 
kategorii laserów – laserów półprzewodnikowych, nie opisano laserów rentgenowskich w tym 
laserów na elektronach swobodnych, ograniczono do niezbędnego zakresu szczegóły teorii 
laserów itp.). Nie omówiono też zagadnień związanych bezpośrednio z zastosowaniem 
laserów w diagnostyce i terapii medycznej. Zainteresowanych szerszym spojrzeniem na lasery 
odsyłam do pozycji wyszczególnionych w spisie literatury, szczególnie do książki Williama 
T. Silvfasta „Laser Fundamentals”. Z kolei szczegółowe omówienie podstaw fizycznych 
zastosowań laserów w medycynie czytelnik znajdzie np. w książce “Applied Laser Medicine” 
pod redakcją H.P. Berliena i G.J.Müllera. 

                                                 
1 Istnieją typy laserów, które wyłamują się z tego schematu np. lasery na elektronach swobodnych pozbawione 
są zarówno ośrodka czynnego ja i rezonatora. 
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II. Rozkład Boltzmanna i jego konsekwencje 

Rozważmy odosobniony układ N cząstek (N = const, U = const). Załóżmy, że cząstki układu 
mogą przyjmować wyłącznie ściśle określone wartości energii E1, E2,..., Er (energia cząstek 
jest skwantowana). Niech ni = ni(Ei) oznacza liczbę cząstek mających energię Ei. Zatem, 
sumując po wszystkich poziomach energetycznych : 

(II.1) constEnU i

r

i

i == ∑
=1

 

(II.2) constnN
r

i

i == ∑
=1

 

Zgodnie z funkcją rozkładu Boltzmanna, w stanie równowagi termodynamicznej 
prawdopodobieństwo fi, że dowolna cząstka ma energię Ei jest dane: 

(II.3) 
kTE

iii
iegCEf
/

1)( −=  

gdzie k jest stałą Boltzmanna, k = 8.6146×10-5 eV/K, gi jest wagą statystyczną czyli 
degeneracją poziomu i (to znaczy liczbą mikrostanów odpowiadającą danemu poziomowi 
energetycznemu), natomiast C1 jest stałą normującą: 
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Powyższe równanie oznacza, że prawdopodobieństwo znalezienia się cząstki w 
którymkolwiek z rozważanych stanów energetycznych wynosi 1, czyli że każda z cząstek 
musi znajdować się w jednym ze stanów energetycznych i. 

Na podstawie równań (II.2) i (II.4) możemy zapisać, że ilość cząstek znajdujących się w i-tym 
stanie energetycznym wyraża się jako: 

(II.5) 
kTE

iii
iegNCNfn
/

1
−==  

Dla materiałów o quasi-ciągłym rozkładzie poziomów energetycznych (ciała stałe) określamy 
prawdopodobieństwo wzbudzenia cząstki do stanu o energii E ± dE 

(II.6) dEeCdEEg kTE /
2)( −= gdzie pominęliśmy wagi statystyczne. 

Podobnie jak w przypadku rozkładu dyskretnego energii prawdopodobieństwo podlega 
normalizacji: 

(II.7) ∫∫
∞

−
∞

==
0

/
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0

1)( dEeCdEEg kTE  

skąd wynika, że C2 = 1/kT, a więc: 

(II.8) dEe
kT

Eg kTE /1
)( −=  

Liczba cząstek w układzie jest stała (N) czyli kolejny warunek normalizacyjny wygląda jak 
następuje: 
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(II.9) ∫
∞

=
0

)( NdEEN  

 i w efekcie ilość cząstek o energii E ± dE wyraża się zależnością: 

(II.10) dEe
kT

N
dEEN kTE /)( −=  

Na podstawie równań (II.5) i (II.10) policzymy stosunek obsadzeń stanów o energiach El i Em, 
gdzie Em > El. Dla rozkładu dyskretnego otrzymujemy: 
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Natomiast dla rozkładu quasi-ciągłego: 

(II.12) kTEE

l

m lme
dEEN

dEEN /)(

)(

)( −−=  

Wyrażenia (II.11) i (II.12) są takie same z dokładnością do stosunku wag statystycznych. 
Ogólnie w materiałach o quasi-ciągłym rozkładzie energii ilość podpoziomów 
energetycznych w niewielkim przedziale energii jest tak duża, że wagi statystyczne dla 
różnych poziomów energii Em i El są praktycznie identyczne. 

Jeżeli zgodnie z założeniem Em - El > 0 to dla każdej skończonej i niezerowej temperatury 
(Em - El)/kT > 0. Przebieg zależności stosunku obsadzeń Nm/Nl od różnicy energii ukazany 
został na Rys. 1. Dla dodatnich wartości argumentu funkcja przybiera wartości mniejsze 
od jedności. Wynika stąd, że w warunkach równowagi termodynamicznej poziomy o 
wyższej energii są zawsze słabiej obsadzone od poziomów o energii niższej. 

Oszacujmy teraz, jaka ilość atomów w ciele stałym jest w stanie emitować promieniowanie w 
zakresie widzialnym w procesie przejścia ze stanów wzbudzonych. W typowym ciele stałym 
gęstość materii N to około 5×1028 atomów/m3. Policzmy, ile atomów może zostać 
wzbudzonych do energii pozwalających na emisję promieniowania widzialnego dla kilku 
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0
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Rys. 1. Zależność stosunku 
obsadzeń stanów kwantowych 
o równej degeneracji od różnicy 
ich energii 
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temperatur. Promieniowanie widzialne to zakres długości fali elektromagnetycznej od około 
400 nm do 700 nm, który to przedział odpowiada zakresowi energii fotonów 1,7 – 3,1 eV. W 
naszym szacowaniu załóżmy, że każdy atom wzbudzony do energii powyżej 1,7 eV może 
emitować kwant promieniowania widzialnego. Musimy przy okazji pamiętać, że w ciele 
stałym większość z tak wzbudzonych atomów będzie przechodziła do stanów o energii 
niższej wskutek procesów bezpromienistych. 

Całkując wyrażenie (II.10) od 1,7 eV do nieskończoności otrzymamy ilość atomów Nwidz 
wzbudzonych do energii wystarczającej do tego by mogły emitować promieniowanie 
widzialne:  

∞−
∞

− −== ∫ eV

kTE

eV

kTE

widz eNdEe
kT

N
N 7,1

/

7,1

/ ][  

W temperaturze pokojowej T = 300 K (kT = 0,026 eV) mamy: 

Nwidz = 5×1028×4×10-29 = 2 atomy/m3 

Dla temperatury 1000 K (kT = 0,086 eV): 

Nwidz = 5×1028×2,6 ×10-9 = 1,3×1020 atomów/m3 

Natomiast dla 5000 K (kT = 0,43 eV) 

Nwidz = 5×1028×1,9 ×10-2 = 9,5×1026 atomów/m3 

Podsumowując, ciało stałe o temperaturze pokojowej nie jest w stanie emitować 
promieniowania widzialnego, co jest nam dobrze znane z codziennych obserwacji. Natomiast 
w 1000 K – temperaturze ciemnoczerwonego żaru - ciało stałe emituje promieniowanie 
widzialne, co możemy zaobserwować patrząc np. na węgle na grillu. Jednak w tej 
temperaturze jedynie 1 na około 400 milionów atomów jest w stanie wyemitować kwant 
świata widzialnego. Z kolei w temperaturze 5000 K (dla porównania efektywna temperatura 
powierzchni Słońca to ok. 5700 K) aż około 2 % atomów może emitować promieniowanie 
widzialne! W efekcie intensywność promieniowania pochodzącego od tak rozgrzanego ciała 
nie pozwala na bezpośrednie patrzenie na nie. 

III. Oddziaływanie światła z materią, współczynniki 
Einsteina 

W temperaturze pokojowej atomy bądź cząsteczki znajdują się w ogromnej większości w 
swoim stanie podstawowym. Dostarczywszy atomom energię powodujemy ich wzbudzenie. 
Wzbudzenia elektronowe polegają na tym, że elektrony z zewnętrznych powłok przechodzą 
na poziomy o wyższej energii. Wzbudzenia oscylacyjne i rotacyjne są związane z 
wykonywaniem przez cząsteczki drgań o określonej (skwantowanej) częstotliwości. 
Wzbudzone atomy lub cząsteczki będą powracać do swojego stanu podstawowego, 
promieniście (emitując promieniowanie elektromagnetyczne) lub bezpromieniście. 

Rozważmy zbiór cząstek (atomów bądź cząsteczek), które mogą przyjmować wyłącznie jeden 
z dwóch stanów energetycznych l oraz n o energiach odpowiednio El i Em, gdzie Em > El. 
Rozważmy wyłącznie przejścia promieniste, czyli takie związane z emisją bądź adsorpcją 
kwantu promieniowania elektromagnetycznego. W warunkach równowagi termodynamicznej 
ilości cząstek Nl oraz Nm znajdujących się na odpowiednich poziomach energetycznych są 
dane równaniem (II.11) i niezmienne w czasie, co oznacza, że ilość cząstek przechodzących z 
poziomu l na poziom m jest równa ilości cząstek przechodzących z poziomu m na poziom l. 
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Przejścia z poziomu l na poziom m (wzbudzenia cząstki) są związane z absorpcją 
promieniowania, a prawdopodobieństwo zajścia takiego procesu zależy od gęstości 
promieniowania padającego na rozważane cząstki. Konkurencyjny proces emisji 
spontanicznej jest procesem czysto stochastycznym, dla którego prawdopodobieństwo 
zajścia zależy wyłącznie od średniego czasu życia cząstki w stanie wzbudzonym m. Jeżeli 
przejścia z poziomu m na poziom l (deekscytacja cząstki) związane byłyby wyłącznie z 
procesem emisji spontanicznej, to w warunkach dużej gęstości padającego promieniowania 
szybko nastąpiłoby przeniesienie praktycznie wszystkich cząstek do stanu o energii wyższej. 
Jak wiadomo z doświadczenia taka sytuacja jednak nie ma miejsca, czyli musi istnieć inny 
mechanizm radiacyjnej deekscytacji cząstek, którego prawdopodobieństwo zajścia zależy od 
gęstości promieniowania padającego na zbiór cząstek. Tym procesem jest emisja 
wymuszona, polegająca na tym, że kwant promieniowania elektromagnetycznego może 
spowodować deekscytację cząstki z jednoczesną emisją kwantu promieniowania 
elektromagnetycznego. Emitowany kwant ma energię identyczną z energią kwantu 
wymuszającego, zgodne są też ich fazy oraz kierunki rozchodzenia. 

Niech rozważany zbiór cząstek oddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym o 
gęstości uνννν (gęstość promieniowania jest w ogólności funkcją częstotliwości!). Niech Aml 
będzie prawdopodobieństwem zajścia emisji spontanicznej. Prawdopodobieństwa absorpcji 
kwantu promieniowania oraz emisji wymuszonej są dane odpowiednio iloczynami uνBlm oraz 
uνBml. Użyte tutaj symbole Blm, Bml oraz Aml to współczynniki Einsteina odpowiednio 
absorpcji, emisji wymuszonej oraz emisji spontanicznej. 

Zmiana obsadzenia Nm stanu o energii Em wskutek emisji spontanicznej dana jest równaniem: 

(III.1) mml
m NA

dt

dN
−=  

którego rozwiązaniem jest wyrażenie: 

(III.2) 
tmlA

eNtN mm

/

)0()(
−

=  

Zdefiniujmy ττττm - czas życia atomu bądź cząsteczki w stanie wzbudzonym m - jako czas, po 
którym obsadzenie poziomu m zmniejsza się e-krotnie. Widzimy, że: 

(III.3) τm = 1/Aml. 

Jeżeli mamy do czynienia z układem, w którym cząstki mogą przechodzić ze stanu m na 
szereg stanów o niższych energiach Ei to równania (III.1), (III.2) oraz (III.3) przybierają 
postaci odpowiednio:  

∑−=
i

mim
m AN

dt

dN ,  

t

i
miA

eNtN mm

/

)0()(
∑−

= ,  
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Rozważmy teraz zmianę obsadzenia stanu m wskutek działania wszystkich 3 procesów 
radiacyjnych: 

(III.4) mmlllmmml
m NBuNBuNA

dt

dN
νν −+−= , 
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gdzie uνBlmNl jest ilością aktów absorpcji kwantu w jednostce czasu, natomiast uνBmlNm jest 
ilością aktów emisji wymuszonej w tym czasie. 

Jak już wspomniano, w warunkach równowagi termodynamicznej obsadzenie stanu nie ulega 
zmianie, więc równanie (III.4) możemy przepisać jako: 

(III.5)  mmlmmlllm NANBuNBu += νν . 

Stąd gęstość promieniowania wyrazi się jako: 

mmlllm

mml

NBNB

NA
u

−
=ν . 

Przywołajmy jeszcze raz wzór (II.11) (słuszny w warunkach równowagi termodynamicznej) i 
pamiętajmy, że –(El – Em) = Em  – El = hνml, gdzie νml jest częstością kwantu emitowanego 
podczas przejścia z poziomu m na poziom l. Po przekształceniach otrzymamy, co następuje: 

(III.6) 

1

/ 1

−









−= kTh

m

l

ml

lm

ml

ml mle
g

g

B

B

B

A
u
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Bardzo podobną postać matematyczną przybiera prawo Plancka rozkładu promieniowania 
ciała doskonale czarnego: 

(III.7) 1/
3

33

)1(
8 −−= kThe

c

h
u ν

ν
νπη

, 

gdzie η jest współczynnikiem załamania ośrodka. 

Wyrażenia (III.6) i (III.7) dotyczą promieniowania ciała w równowadze termodynamicznej, są 
więc sobie równoważne. Porównując oba równania otrzymamy relacje pomiędzy 
współczynnikami Einsteina: 

(III.8) 1=
m

l

ml

lm

g

g

B

B
  

oraz  

(III.9) 
3

338

c

h

B

A

ml

ml νπη
=   

Korzystając z równań (17) oraz (19) uzyskamy wyrażenie: 

(III.10) ( ) 1/ 1
−

−= kTh

ml

ml mle
A

uB νν , 

określające stosunek prawdopodobieństwa zajścia emisji wymuszonej i emisji spontanicznej. 
Zauważmy, że aby oba te procesy zachodziły z jednakowym prawdopodobieństwem potrzeba, 
aby hνml/kT = ln2 ≈ 0,7. Dla światła czerwonego o energii kwantu 1,7 eV warunek ten 
spełniony jest w temperaturach około 14 000 K. Wyznaczona temperatura to temperatura 
potrzebna do tego, aby w ciele doskonale czarnym w warunkach równowagi 
termodynamicznej emisja wymuszona zachodziła z prawdopodobieństwem zbliżonym do 
prawdopodobieństwa zajścia aktu emisji spontanicznej. Widzimy, że dla promieniowania 
widzialnego emisja wymuszona może grać rolę porównywalną z emisją spontaniczną jedynie 
w gwiazdach lub w wysokotemperaturowej plazmie. Z kolei w laserach (gdzie - jak to 
zostanie pokazane - warunek równowagi termodynamicznej nie jest spełniony) 
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prawdopodobieństwo emisji wymuszonej zwykle znacznie przewyższa prawdopodobieństwo 
emisji spontanicznej. Dla przykładu, rozważania dla czerwonego lasera helowo-neonowego o 
mocy wyjściowej 1 mW prowadzą do wniosku, że uνBml/Aml ≈ 85. Temperatura tak 
promieniującego ciała doskonale czarnego musiałaby wynosić ok. 2×106 K. 2 

IV. Inwersja obsadzeń 

Rozważając pracę lasera możemy w dobrym przybliżeniu założyć, że procesy emisji 
spontanicznej są do pominięcia w całkowitym bilansie promieniowania. W takim razie 
równanie (III.4) przybiera postać: 

mmlllm
m NBuNBu

dt

dN
νν −= . 

Korzystając z równania (III.8) widzimy, że: 

(IV.1) NuBN
g

g
NuB

dt

dN
mll

l

m

mml

m ∆−=







−−= νν , 

gdzie ∆N = Nm – Nl(gm/gl) nazywamy różnicą obsadzeń między stanami m i l.  

Gdy ∆N jest ujemne to obsadzenie stanu m wzrasta kosztem obsadzenia stanu l i układ 
pochłania energię. Więcej kwantów o energii Eml = hνml jest absorbowanych niźli 
emitowanych w procesie emisji wymuszonej. Jeżeli układ ma działać jako wzmacniacz 
promieniowania o częstości νml to warunkiem koniecznym (lecz nie dostatecznym) jest aby 
więcej kwantów hνml było emitowanych w procesie emisji wymuszonej niż absorbowanych. 
W takim razie obsadzenie stanu m musi zmniejszać się w czasie, co zachodzi dla dodatniej 
wartości ∆N. Wtedy - odwrotnie niż w stanie równowagi termodynamicznej - obsadzenie 
stanu m jest wyższe od obsadzenia stanu l, a zaistniałą sytuacje nazywamy inwersją 
obsadzeń. Jak pokazaliśmy, wytworzenie inwersji obsadzeń w ośrodku czynnym lasera jest 
konieczne do wystąpienia wzmocnienia promieniowania a zatem także do wystąpienia akcji 
laserowej. Ten warunek wskazuje jednoznacznie, ze akcja laserowa nie wystąpi, jeśli ośrodek 
czynny znajduje się w stanie równowagi termodynamicznej. 

V. Szerokość naturalna linii widmowej 

Realne układy fizyczne nie emitują nieskończenie wąskich linii spektralnych. Fakt ten należy 
uwzględnić w rozważaniach dotyczących akcji laserowej. Przejście między dwoma 
poziomami energetycznymi związane jest z emisją bądź pochłonięciem fali 
elektromagnetycznej o częstościach leżących w przedziale szerokości linii, a tzw. 
częstotliwość linii jest częstotliwością środkową, która odpowiada maksimum natężenia 
emitowanego bądź pochłanianego przez układ. Laser emituje zwykle linie spektralne 
zdecydowanie węższe od naturalnej szerokości linii spektralnych jego ośrodka czynnego 
(Rys. 2). Aby uwzględnić ten fakt wprowadza się funkcję kształtu linii spektralnej ρ(ν,ν0). 
Funkcja ta jest unormowana do jedności, co oznacza, że całka po wszystkich 
częstotliwościach z funkcji kształtu linii równa jest jedności.  

                                                 
2 W.T. Silvfast, „Laser Fundamentals” Wyd II, Cambridge University Press 2004, str. 220-221. 
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Kształt funkcji ρ(ν,ν0) jest zdeterminowany przez szereg procesów zachodzących w ośrodku. 
Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje poszerzenia linii spektralnych: poszerzenie 
jednorodne i niejednorodne. Poszerzenia jednorodne prowadzą do sytuacji, w której wszystkie 
emitujące cząstki mają identyczny kształt funkcji ρ(ν,ν0). Podstawowym efektem 
prowadzącym do wystąpienia poszerzenia jednorodnego jest zasada nieoznaczoności. Jako, że 
czas życia cząstki w stanie wzbudzonym jest skończony i wynosi τm to ∆Eτm = h∆ντm = h/2π, 
i w efekcie ∆ν = 1/2πτm.  

Poszerzenia niejednorodne z kolei prowadzą do sytuacji, w której poszczególne (ale takie 
same) atomy bądź cząsteczki ośrodka emitują linie spektralne o różniących się częstościach 
rezonansowych, bądź o różnych kształtach funkcji ρ(ν,ν0). Kształt linii spektralnej jest w tym 
wypadku obwiednią linii pochodzących od wszystkich emitujących cząstek. Przykładem 
takiego poszerzenia jest poszerzenie Dopplerowskie.  

Funkcja kształtu jest gęstością prawdopodobieństwa adsorpcji bądź emisji promieniowania, 
więc realne prawdopodobieństwo wystąpienia absorpcji promieniowania towarzyszącej 
przejściu elektronu pomiędzy poziomami l i m zamiast uνBlm wyraża się jako: 

∫
∞

=
0

0 ),( νρ dvvuBW vlmlm  

Gdy ośrodek oświetlamy światłem białym, gdzie szerokość rozkładu gęstości promieniowania 
uν jest zdecydowanie większa od szerokości linii absorpcyjnej (czyli od ρ(ν,ν0)), to 
prawdopodobieństwo absorpcji Wlm = Blmuν. Gdy natomiast ośrodek oddziałuje z wąską linią 
widmową generowaną przez laser można przyjąć, że Wlm = Blmuν(νl)ρ(νl,ν0), gdzie νl jest 
częstością centralną linii lasera. 

Wprowadźmy funkcję kształtu linii spektralnej do wyrażenia (IV.1). Wyprowadzaliśmy je 
zakładając, iż prawdopodobieństwa emisji wymuszonej oraz absorpcji promieniowania to 
odpowiednio uνBml oraz uνBlm. Po uwzględnieniu funkcji kształtu, dla lasera: 

(V.1) NNuvv
h

c
ANvvuB

dt

dN
mlml

m Φ∆−=∆−=∆−= σρ
νπη

ρ νν ),(
8

),( 033

3

0 . 

σ jest przekrojem czynnym na emisję wymuszoną:  

(V.2) ( ) ( )0022

2

,,
8

ννρν
η

ννρ
νπη

σ mlml Bh
c

c
A == ,  

Rys. 2. Linie spektralne: lasera 
(niebieska) i naturalna ośrodka 
czynnego (czerwona) 
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natomiast 
νην
ν

h

uc

h

I
==Φ , gdzie I to natężenie promieniowania. 

Rozważania te zostaną wykorzystane do analizy podstawowych modeli ośrodka czynnego 
pod kątem możliwości uzyskania inwersji obsadzeń. 

VI. Modele ośrodka czynnego 

VI.1. Dwupoziomowy ośrodek czynny 

Niech rozważany układ kwantowy składa się wyłącznie z dwóch stanów energetycznych 1 i 2 
o równej degeneracji (drugi warunek nie umniejsza ogólności rozważań, upraszczając je 
nieco) i energiach E2 > E1 (Rys. 3). Przez κκκκ21 oznaczmy sumaryczne prawdopodobieństwo 
wszelkich spontanicznych przejść promienistych jak bezpromienistych z poziomu 2 na 

poziom 1. Rozważmy zmianę obsadzeń poziomów wskutek wszelkich procesów, 
wymuszonych jak i spontanicznych, prowadzących do zmiany stanu wzbudzenia cząstki. W 
modelu takim tempo zmian obsadzenia jednego poziomu jest równe tempu zmian obsadzenia 
drugiego poziomu ze znakiem przeciwnym: 

(VI.1)  NN
dt

dN

dt

dN
Φ∆−−=−= σκ 221

12 , 

oraz suma obsadzeń stanów 1 i 2 jest równa całkowitej ilości cząstek N: N1 + N2 = N. 

Będziemy zajmować się stanem stacjonarnym, gdyż rozważamy możliwość ciągłego 
wzmacniania światła przez ośrodek. W stanie stacjonarnym obsadzenia nie ulegają zmianie, 
więc pochodne czasowe obsadzeń poszczególnych stanów równe są zero: 

 

κ21N2 + σΦ∆N = κ21N2 + σΦ(N2 – N1) = 0 . 

stąd: 

(VI.2)   
Φ+

Φ
=

σκ
σ

221
2

N
N  

Rys. 3. Schemat dwupoziomowego ośrodka czynnego 
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Zauważmy, że najwyższa możliwa wartość N2 wynosi 0,5 (gdy κ21 dąży do zera), a wtedy N1 
także równa się 0,5. Niemożliwe jest wiec uzyskanie inwersji obsadzeń dla ośrodka czynnego 
o zaledwie dwóch czynnych stanach energetycznych. 

Z kolei rozwiązanie niestacjonarne równania (VI.1) wygląda następująco: 

(VI.3)  ( )
Φ+

Φ
+Φ+−









Φ+
Φ

−=
σκ

σ
σκ

σκ
σ

2
)2(exp

2
)0()(

21
21

21
22

N
t

N
NtN  

Na początek rozważmy przypadek braku wzbudzenia, co oznacza, że Φ = 0. Jeśli początkowe 
obsadzenie poziomu 2 było niezerowe i wynosiło N2(0), to z równania 26 otrzymamy: 

( )tNtN 2122 exp)0()( κ−=  

co jest matematycznym zapisem obserwowanego w naturze zjawiska ekspotencjalnego zaniku 
stanu wzbudzonego wskutek sumarycznych przejść spontanicznych (promienistych oraz 
bezpromienistych). 

 Z kolei dla przypadku mocnego wzbudzenia mamy σΦ » κ21. Po stosunkowo długim czasie t 
(t » 0) i dla niezerowego początkowego obsadzenia stanu wzbudzonego 2 równanie (VI.3) 
daje: 

( )
22

2exp
2

)0()( 22

NN
t

N
NtN =+Φ−




 −= σ  

co oznacza, że obsadzenie stanu 2 jest równe obsadzeniu stanu 1. Wynik ten jest identyczny z 
rezultatem przeprowadzonych wcześniej rozważań dla stanu stacjonarnego. 

VI.2. Trójpoziomowy ośrodek czynny 

Wprowadźmy trzeci poziom energetyczny do rozważanego powyżej układu kwantowego 
(Rys. 4). Załóżmy, że poziom 3 ma energię E3 > E2 > E1, oraz że stan ten charakteryzuje się 
krótkim czasem życia. Przejście z poziomu 3 na górny poziom laserowy 2 jest 
bezpromieniste i praktycznie natychmiastowe (co oznacza, że obsadzenie najwyższego, 3 
poziomu jest praktycznie równe zero). Spontaniczne przejście promieniste z poziomu 3 na 

Rys. 4. Schemat trójpoziomowego ośrodka czynnego z pompowaniem 
pośrednim 
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poziom podstawowy jest natomiast znacznie mniej prawdopodobne od powyższego przejścia 
bezpromienistego (czyli praktycznie wszystkie atomy lub cząsteczki wzbudzone do poziomu 
3 znajda się w bardzo krótkim czasie na poziomie 2). Oznacza to, że N = N1 + N2. Niech 
poziom 3 będzie pompowany optycznie z dolnego poziomu laserowego 1 z prędkością P – 
iloczyn PN1 jest w tym wypadku ilością atomów przechodzących ze stanu podstawowego do 
stanu 3 w jednostce czasu. W takim razie: 

(VI.4)  Φ∆−−=−= σκ 2211
12 NPN

dt

dN

dt

dN
  

Rozwiązaniem stacjonarnym równania (27) są wyrażenia: 

Φ++

Φ+
=

σκ
σκ

221

21
1

P

N
N  oraz 

Φ++
Φ+

=
σκ

σ
221

2
P

NP
N  

Różnica obsadzeń między stanami 2 i 1 wynosi: 

(VI.5)  N
P

P
NNN

Φ++

−
=−=∆

σκ
κ

221

21
12  

Aby wystąpiła inwersja obsadzeń N∆  musi być dodatnie. Stąd warunkiem koniecznym dla 
wystąpienia inwersji jest, aby tempo pompowania było szybsze od sumarycznego tempa 
zaniku stanu 2: 

P > κ21 

W układzie trójpoziomowym pompowanie ośrodka czynnego odbywa się dzięki 
promieniowaniu o częstotliwości wyższej od częstotliwości przejścia laserowego. 
Promieniowanie pompujące ośrodek czynny nie stymuluje automatycznie emisji wymuszonej, 
co umożliwia uzyskanie inwersji obsadzeń, jeżeli prędkość pompowania jest wyższa od 
prędkości spontanicznego zaniku stanu górnego. Powyżej rozważany schemat lasera 
trójpoziomowego pompowanego pośrednio jest typowy dla laserów na ciele stałym 
starszych typów, takich jak np. laser rubinowy. Nowsze typy laserów na ciele stałym 
wykorzystują bardziej efektywne ośrodki czteropoziomowe, opisane w rozdziale VI.3. 

Rys. 5. Schemat trójpoziomowego ośrodka czynnego z pompowaniem 
bezpośrednim 
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Należy wspomnieć, że istnieje jeszcze jeden możliwy schemat lasera trójpoziomowego, w 
którym górny poziom laserowy 2 jest bezpośrednio pompowany z poziomu podstawowego 0, 
a akcja laserowa odbywa się między poziomem 2 a położonym pośrednio dolnym poziomem 
laserowym 1 (Rys. 5). Zwykle prawdopodobieństwo κ31 przejścia spontanicznego pomiędzy 
górnym stanem laserowym a stanem podstawowym jest w tym wypadku pomijalnie małe. 
Taki schemat jest dość często spotykany w laserach gazowych (należy zauważyć, że 
pompowanie ośrodka czynnego w tych laserach z reguły nie odbywa się w drodze optycznej). 
Rozważania i konkluzje dla takiego układu będą podobne jak dla opisanego niżej układu 
czteropoziomowego.  

VI.3. Czteropoziomowy ośrodek czynny 

Zmodyfikujmy model trójpoziomowego ośrodka czynnego z pompowaniem pośrednim przed 
dodanie do niego czwartego, najniższego poziomu energetycznego 0 o energii E0 (Rys. 6). 
Pompowanie odbywa się pomiędzy poziomami 0 i 3 z prędkością P2. Niech w naszym 
przykładowym układzie przejście z poziomu 3 na poziom 2 będzie praktycznie 
natychmiastowe (N3 ≈ 0) (nie jest to wcale warunek konieczny do zbudowania lasera). 
Jednocześnie, niech poziom 1 będzie obsadzany z poziomu 0 z prędkością P1 i nich 
sumaryczne prawdopodobieństwo wszystkich przejść z poziomu 1 na poziom 0 wynosi κ10. 
Akcja laserowa odbywa się pomiędzy poziomami 2 i 1. Cząstki układu mogą znajdować się w 
stanie 0, 1 lub 2, co oznacza, że:  

 N = N0 + N1 + N2 

Zmiany obsadzeń poziomów 1 i 2 w czasie dane są równaniami: 

)( 1222111001
1 NNNNNP

dt

dN
−Φ++−= σκκ  

Rys. X6. Schemat czteropoziomowego ośrodka czynnego 
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)( 1222102
2 NNNNP

dt

dN
−Φ−−= σκ  

Podamy tylko ostateczne wyrażenie opisujące różnicę obsadzeń poziomów 2 i 1: 

N
PPPP

PP
NNN

)(2

)(

10211212102110

21121102
12 κσκκκκ

κκκ
++Φ+++

−−
=−=∆  

Zauważmy najpierw, że ogólnie rzecz biorąc jest korzystne, aby prędkość pompowania P1 
stanu 1 była mała. Załóżmy, że stan 1 nie jest obsadzany ze stanu 0 (P1 = 0), a natężenie 
promieniowania I = hνΦ jest niewielkie. Z powyższego równania otrzymujemy: 

(VI.6) N
PP

P
N

2212102110

21102 )(

κκκκ
κκ

++

−
=∆  

Stąd inwersja obsadzeń pomiędzy poziomami 1 i 2, między którymi ma zachodzić akcja 
laserowa wystąpi, gdy κκκκ10101010 − κ − κ − κ − κ21 > 0.Dla uzyskania tej inwersji obsadzeń niezbędne jest, aby 
poziom 1 był opróżniany na poziom 0 szybciej, niż jest on zapełniany wskutek przejść 
spontanicznych z poziomu 2. Zauważmy, że dla uzyskania inwersji obsadzeń pomiędzy 
poziomami 1 i 2 nie jest istotne obsadzenie poziomu 0. Zdecydowana większość cząstek 
układu może znajdować się w stanie 0 a i tak inwersja między stanami 1 i 2 może zostać 
zrealizowana. 

VI.4. Graniczna prędkość pompowania dla ośrodka 3 i 4 
poziomowego 

Zdefiniujmy graniczną prędkość pompowania PG jako prędkość niezbędną dla uzyskania 
progowej wartości inwersji obsadzeń ∆NG. Jak pokażemy w dalszej części skryptu (rozdział 
X.1), aby akcja laserowa mogła się rozpocząć wymagane jest by układ osiągnął pewną 
wartość ∆N nazywaną progową inwersją obsadzeń. Zobaczmy, jak różnią się prędkości 
pompowania wymagane dla uzyskania wartości ∆NG w modelach 3 i 4 poziomowego ośrodka 
czynnego. 

Dla ośrodka trójpoziomowego różnica obsadzeń dana jest wyrażeniem (VI.5), które dla 
małego natężenia promieniowania (przed rozpoczęciem akcji laserowej) możemy przedstawić 
następująco: 

N
P

P
N

21

21

κ
κ

+

−
=∆  

Z kolei dla ośrodka czteropoziomowego różnica obsadzeń dana jest wyrażeniem (VI.6), które 
dla prędkości opróżniania stanu 1 przewyższającej znacznie prędkość pompowania stanu 2 
(κ10 » P2) i prędkość opróżniania stanu 2 (κ10 » κ21) wygląda jak niżej: 

N
P

P
N

221

2

+
=∆

κ
 

Przekształcając powyższe równania dla progowej inwersji obsadzeń ∆NG i oznaczając jako 
PG3 i PG4 prędkości graniczne pompowania odpowiednio dla modelu 3 i 4 poziomowego 
otrzymujemy: 
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Jako że N » ∆NG to PG3 » PG4. Zastosowanie ośrodka czteropoziomowego pozwala uzyskać 
akcję laserową przy mniejszej prędkości pompowania lasera. 

VII. Pompowanie laserów 

W rozdziale tym przedstawione zostaną podstawy zagadnień związanych z pompowaniem 
laserów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobów pompowania konkretnych 
laserów przedstawione zostaną w Rozdziałach XI, XII oraz XIII poświęconych podstawowym 
typom laserów. 

VII.1. Zagadnienia ogólne 

Pompowanie ośrodka czynnego dostarcza ośrodkowi energię, która pozwala na wzmacnianie 
światła i prowadzenie akcji laserowej. Energia ta jest deponowana w ośrodku w postaci 
wzbudzenia jego atomów bądź cząsteczek do górnego laserowego poziomu energetycznego. 
Jednocześnie zadaniem pompowania jest wytworzenie granicznej inwersji obsadzeń w 
ośrodku, której istnienie, jak pokażemy w Rozdziale X stanowi warunek dostateczny do 
zainicjowania akcji laserowej. 

Istnieje wiele metod pompowania laserów, a zastosowanie odpowiedniej z nich zależy od 
właściwości użytego ośrodka czynnego. Metody o największym znaczeniu praktycznym to: 

• Pompowanie optyczne – w drodze absorpcji światła przez ośrodek czynny. 

• Pompowanie przez nieelastyczne zderzenia z elektronami w wyładowaniu w gazie. 

• Pompowanie poprzez wzbudzenia rezonansowe wskutek elastycznych zderzeń 
pomiędzy wzbudzonymi a niewzbudzonymi atomami lub cząsteczkami. 

Poza nimi do pompowania ośrodków czynnych wykorzystuje się szereg innych procesów 
fizycznych. Spośród nich na pewno warto wymienić pompowanie chemiczne oraz termiczne. 
Osobną kategorię stanowią lasery półprzewodnikowe pompowane prądem płynącym przez 
złącze p-n. 

Jak już wspomniano w Rozdziale VI.2 lasery mogą być pompowane bezpośrednio lub 
pośrednio (odnosi się to zarówno do pompowania optycznego jak i w drodze zderzeń). W 
pompowaniu bezpośrednim (przykładowy schemat na Rys. 5) atomy ośrodka wzbudzane są 
strumieniem energii przepływającym bezpośrednio do górnego stanu laserowego 2 z poziomu 
podstawowego 0 (nie będącego dolnym stanem laserowym). Taka metoda pompowania jest 
najprostsza, jednak istnieją powody, dla których nie jest stosowana w wielu realnych 
ośrodkach czynnych. Przede wszystkim może nie istnieć efektywna droga bezpośredniego 
transferu energii z poziomu 0 na poziom 2 (odpowiedni współczynnik absorpcji 
promieniowania B02 lub przekrój czynny na wzbudzenia przez zderzenia z elektronami może 
być zbyt mały). Może też zaistnieć sytuacja, gdzie tempo wzbudzania dolnego stanu 
laserowego 1 ze stanu podstawowego będzie zbyt szybkie. Innym powodem niestosowania 
pompowania bezpośredniego jest istnienie efektywniejszych dróg obsadzania górnego stanu 
laserowego z użyciem poziomów pośredniczących. 

Często rozwiązaniem tych problemów może być zastosowanie pompowania pośredniego, 
wielostopniowego, w którym z poziomu podstawowego w drodze pompowania wzbudzane są 
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pośredniczące poziomy energetyczne (np. poziom 3 na Rys. 4 oraz Rys. 6), z których energia 
jest następnie transferowana do górnego poziomu laserowego 2. Jeśli czas życia poziomu 
pośredniczącego jest dużo większy od czasu życia górnego stanu laserowego to w ten sposób 
możemy uzyskać wygodny zbiornik obsadzeń. Może się zdarzyć, że prawdopodobieństwo 
przejścia z poziomu 0 do poziomu pośredniczącego będzie znacznie większe niż dla 
bezpośredniego wzbudzenia górnego poziomu laserowego. W wypadku laserów gazowych 
często poziomy pośredniczące związane są z innym gazem niż ten, w którym odbywa się 
przejście laserowe, i którego nie daje się efektywnie wzbudzić bez udziału pośrednika (tak 
działa np. laser helowo-neonowy). Poziomy pośredniczące mogą też tworzyć stosunkowo 
szerokie pasmo energetyczne, co sprzyja pompowaniu za pomocą lamp błyskowych o 
szerokim widmie emisyjnym. 

Pompowanie ośrodka czynnego może odbywać się w sposób ciągły bądź tez impulsowo. Dla 
przykładu niektóre lampy wyładowcze stosowane do pompowania optycznego (ksenonowe i 
kryptonowe) pracują impulsowo (z tego powodu nazywa się je lampami błyskowymi). Tak 
pompowany laser również będzie pracował w sposób impulsowy. Należy jednak pamiętać, że 
niektóre lasery nie są w stanie pracować w sposób ciągły z powodów innych niż zastosowana 
metoda pompowania. 

VII.2. Pompowanie optyczne 

Pompowanie optyczne jest szeroko stosowaną, bardzo wygodną metodą wzbudzania 
ośrodków czynnych stałych lub ciekłych (lasery barwnikowe). Z kolei w wypadku ośrodków 
gazowych metoda ta nie ma praktycznie żadnego zastosowania (z uwagi na wąskie linie 
absorpcyjne gazów). Do pompowania optycznego laserów używa się różnych źródeł światła o 
odpowiednio dużej mocy. Mogą to być zarówno lampy wyładowcze, jak i inne lasery (często 
stosowane są lasery półprzewodnikowe).  

Światło ze źródła musi zostać efektywnie zaabsorbowane przez ośrodek czynny. Wydajność 
pompowania ηηηηpomp jest określana przez stosunek energii zaabsorbowanej do energii 
dostarczonej przez układ pompujący: 

pomp

abs
pomp

E

E
=η  

Aby dobrze wykorzystać moc źródła światła i nie dopuścić do nadmiernego niepotrzebnego 
nagrzewania się ośrodka czynnego należy odpowiednio dopasować pasmo emisji źródła 
światła do pasma absorpcji ośrodka. Jest to stosunkowo łatwe do zrealizowania, gdy 
pompujemy laser innym laserem – wybiera się wtedy taki laser pompujący, który pracuje na 
częstości jak najbardziej zbliżonej do maksimum pasma absorpcji pompowanego ośrodka. 
Szerokość linii widmowej lasera pompującego jest zwykle mniejsza od szerokości pasma 
absorpcji ośrodka i zdecydowana większość energii emitowanej przez laser pompujący 
wzbudza poziomy pośredniczące (w wypadku laserów na pompowanych optycznie zwykle 
stosowane jest pompowanie pośrednie). Dla efektywnego wykorzystaniu pompującego 
strumienia energii istotne jest także, jakimi drogami następuje deekscytacja poziomów 
pośredniczących. Ważne jest, aby jak największa możliwa część energii pompowania służyła 
budowaniu inwersji obsadzeń w ośrodku czynnym, czyli aby jak najwięcej atomów bądź 
cząsteczek ośrodka wzbudzonych do poziomów pośredniczących znalazło się w efekcie w 
górnym stanie laserowym i mogło uczestniczyć w akcji laserowej. Ta własność ośrodka jest 
opisywana przez parametr kwantowej wydajności fluorescencji ηηηηlum, określony przez 
stosunek liczby kwantów emisji spontanicznej Nem do liczby kwantów zaabsorbowanych Nabs:  
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Gdy ośrodek czynny pompujemy za pomocą lamp wyładowczych dopasowanie widmowe jest 
zdecydowanie trudniejsze (Rys. 7). Lampy błyskowe (ksenonowe lub kryptonowe) 
charakteryzują się szerokim pasmem emisji, z którego tylko część może zostać 
zaabsorbowana przez ośrodek czynny i użyta do wytworzenia inwersji obsadzeń. 
Pompowanie laserów lampami sprawdza się w wypadku ośrodków czynnych o szerokim 
paśmie absorpcji. Jednak i tu istotne jest odpowiednie dobranie lampy do ośrodka. Dla 
przykładu zastosowanie lampy ksenonowej do pompowania lasera neodymowego Nd:YAG 
daje teoretyczną wartość maksymalnej wydajności pompowania około 1.5%. Lampa 
kryptonowa, z widmem emisyjnym lepiej dopasowanym do widma absorpcji neodymu 
pozwala podwyższyć ta wydajność do 3%. Z kolei zastosowanie do pompowania tego lasera 
diody laserowej emitującej linię 808 nm (dopasowanej do maksimum pasma absorpcji) 
pozwala osiągnąć wydajność pompowania rzędu 50%.  

 

Pompowanie ośrodka czynnego za pomocą lasera ma także inne zalety w stosunku do 
pompowania lampami. Średni czas pracy lasera diodowego wynosi około 10 tysięcy godzin, 
podczas gdy lampa ksenonowa zachowuje swe własności przez 500 godzin. W układzie 
pompującym zbudowanym na diodach laserowych nie używa się wysokich napięć, bez 
których praca lampy wyładowczej jest niemożliwa. Lampy wyładowcze emitują także 
promieniowanie UV, które pro dłuższym czasie może degradować ośrodek czynny. 

Kwestią istotną dla optymalnego wykorzystania mocy pompowania jest także geometria 
układu pompującego. Celem poprawienia wykorzystania mocy stosowane są zwierciadła 
skierowujące promieniowanie emitowane przez lampę na ośrodek czynny. Dla przykładu, gdy 
ośrodek czynny lasera uformowano w postaci pręta, to lampę pompująca można wykonać w 
kształcie drugiego, równoległego pręta. Oba pręty otacza się powłoką zwierciadlaną o 
przekroju eliptycznym w taki sposób, że pręty znajdują się w ogniskach elipsy. Taki reflektor 
ogniskuje światło lampy na ośrodku czynnym. Aby polepszyć doprowadzanie światła do 
ośrodka w takiej konfiguracji stosuje się układy z 2 - 4 lampami. Wtedy przekrój poprzeczny 
reflektora to kilka nachodzących na siebie elips, w których wspólnym ognisku znajduje się 
pręt ośrodka czynnego (Rys. 8). W wypadku pompowania laserem półprzewodnikowym 

Rys. 7. Dopasowanie widma 
emisyjnego lampy ksenonowej 
(czerwone) do pasm 
absorpcyjnych lasera 
rubinowego (prostokąty) 
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stosuje się odpowiednio ukształtowane matryce diód laserowych, które rozłożone są wokół 
ośrodka czynnego pompowanego lasera. 

VII.3. Pompowanie w wyładowaniu w gazie – lasery gazowe 

Jak wspomniano, z uwagi na wąskie linie absorpcyjne gazów trudno efektywnie pompować 
optycznie gazowe ośrodki czynne. Gaz rozrzedzony można jednak skutecznie wzbudzać za 
pomocą wyładowania elektrycznego. Istnieje wiele typów wyładowań elektrycznych w gazie 
największe znaczenie praktyczne dla pompowania laserów ma wyładowanie jarzeniowe, 
zachodzące w gazach utrzymywanych pod ciśnieniem od dziesiątków do ponad tysiąca Pa. 
W obszarze zorzy dodatniej wyładowania jarzeniowego elektrony przyspieszone do prędkości 
rzędu 106 m/s zderzają się nieelastycznie z atomami lub cząsteczkami gazu powodując ich 
wzbudzenie do wyższych stanów energetycznych (oczywiście, zderzenia z elektronami o 
dużej energii mogą prowadzić również do innych procesów, jak np. jonizacja bądź dysocjacja 
cząsteczek gazu). Przy odpowiednim układzie czasów życia poziomów energetycznych w 
atomie można w ten sposób uzyskać inwersję obsadzeń. Przy zderzeniach z elektronami o 
bardzo dużych energiach może nastąpić wzbudzenie z jonizacją (np. laser Ar+). Wytworzenie 
wyładowania jarzeniowego wymaga przyłożenie pomiędzy anodę a katodę lampy napięcia 
rzędu setek woltów do kilowoltów. Układy zasilania laserów pompowanych przez 
wyładowanie w gazie wymagają więc zastosowania generatora wysokiego napięcia. 

Często stosuje się także mieszaniny dwóch gazów A i B, z których gaz A jest właściwym 
ośrodkiem czynnym, w którym zachodzi akcja laserowa. Jednak konfiguracja poziomów 
energetycznych i ich czasów życia w takim gazie nie zawsze pozwala na uzyskanie progowej 
inwersji obsadzeń. Atomy drugiego składnika mieszaniny, gazu B, są wzbudzane do stanów 
metastabilnych w procesie nieelastycznych zderzeń z elektronami przyspieszanymi w rurze 
wyładowczej. Wzbudzone atomy gazu B zderzają się następnie elastycznie z atomami gazu A 
wzbudzając je rezonansowo do górnego stanu laserowego. Gaz B zapewnia w ten sposób 
stany pośredniczące w pompowaniu i jest rezerwuarem energii pozwalającym na 
podtrzymanie akcji laserowej. Typowym przykładem opisanego pompowania przez transfer 
energii od innych wzbudzonych cząstek jest laser He-Ne (Rozdział. XII.1). 

Zasygnalizowane tu podstawowe mechanizmy umożliwiające pompowanie laserów 
gazowych nie wyczerpują listy procesów i metod wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inwersji obsadzeń w gazach3.  

                                                 
3 Szerszy opis procesów towarzyszących pompowaniu laserów gazowych można znaleźć np. w: B. Ziętek 
„Lasery”, Wyd. II, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 370-375. 

Rys. 8. Przykładowe geometrie układu pompowania optycznego lasera: eliptyczna i dwóeliptyczna 
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VII.4. Pompowanie termiczne – laser gazodynamiczny 

Pompowanie termiczne – przez podgrzanie ośrodka czynnego – stosowane jest w laserze 
gazodynamicznym. Gdy ogrzewamy ośrodek czynny to wzbudzamy część jego atomów 
(cząsteczek) do wyższych stanów energetycznych. Jak opisano w Rozdziale II, w warunkach 
równowagi termodynamicznej nie uda się nam wytworzyć inwersji obsadzeń. Jednak 
wykorzystując różnicę w czasach życia górnego i dolnego poziomu laserowego możemy 
lokalnie doprowadzić do wytworzenia inwersji i w efekcie uzyskać akcję laserową. Tak dzieje 
się w laserze gazodynamicznym4.  

Ośrodkiem czynnym typowego lasera gazodynamicznego jest mieszanina gazów: CO2, N2 
oraz H2. Akcja laserowa zachodzi między wzbudzonymi oscylacyjnymi poziomami 
energetycznymi w dwutlenku węgla (własności emisyjne CO2 opisano w Rozdziale XII.3). 
Laser emituje promieniowanie podczerwone o długościach fali 10.6 µm i 9.4 µm. Gaz w 
wysokim ciśnieniu (17 – 50 atmosfer) jest ogrzewany do wysokiej temperatury (rzędu 1400 – 
2000 K). W czasie ogrzewania w komorze reaktora część cząsteczek CO2 wzbudzona zostaje 
do stanu oscylacyjnego (001) o częstości 2.35 kHz, będącego górnym stanem laserowym 
układu. Oczywiście w komorze reaktora więcej jest cząsteczek wzbudzonych do stanów 
oscylacyjnych (100) i (020) o częstościach odpowiednio 1.39 kHz i  1.33 kHz (czyli o niższej 
energii niż stan (001)), stanowiących dolne stany laserowe. Gorący gaz jest następnie 
wypuszczany z prędkością naddźwiękową przez odpowiednio ukształtowaną dyszę. W czasie 
tego adiabatycznego rozprężania gazu dochodzi do gwałtownego spadku zarówno 
temperatury jak i ciśnienia gazu. Następuje przechłodzenie gazu, co wiąże się z gwałtownym 
przejściem atomów znajdujących się stanach (100) oraz (020) na jeszcze niższe stany 
energetyczne. W ten sposób następuje szybka depopulacja dolnych stanów laserowych. 
Jednocześnie, górny stan laserowy nie podlega tak gwałtownej depopulacji. W efekcie w 
pewnej odległości za dyszą powstaje inwersja obsadzeń w dwutlenku węgla. Można 
powiedzieć, że jej powstanie jest związane z różnicą czasu życia dolnego i górnego stanu 
laserowego w szybko poruszającym się gazie. Zauważmy też, że inwersja obsadzeń powstaje 
wskutek wysoce nierównowagowego procesu adiabatycznego rozprężania (schładzania) gazu. 

Choć zarysowana powyżej idea wydaje się być prosta, to realny laser gazodynamiczny jest 
bardzo skomplikowanym i drogim urządzeniem. Jednak pozwala on wytwarzać ciągłą wiązkę 
laserową o bardzo dużej mocy (nawet ponad 100 kW). 

VIII. Wzmocnienie światła 

Gdy w ośrodku czynnym uzyskamy inwersję obsadzeń to możemy wykorzystać go jako 
wzmacniacz światła. Jeśli przez taki ośrodek będzie przechodziło promieniowanie 
elektromagnetyczne o energii kwantów odpowiadającej różnicy energii między dwoma 
poziomami laserowymi to w wyniku emisji wymuszonej wytworzone zostaną nowe kwanty o 
takiej samej energii, polaryzacji, kierunku rozchodzenia się i fazie jak kwanty pierwotne. Jeśli 
ilość wygenerowanych kwantów przewyższy straty wiązki pierwotnej to światło zostanie 
wzmocnione. 

                                                 
4 Szczegółowe informacje na temat tego interesującego lasera można znaleźć m.in. w: J.D. Anderson 
„Gasdynamic Lasers: An Introduction”, Academic Press, New York 1976. 
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VIII.1. Współczynnik wzmocnienia  

Wróćmy do zagadnień opisywanych w rozdziałach IV i V. Przywołajmy równanie (V.1) 
opisujące zmianę obsadzenia górnego poziomu laserowego (przypomnijmy, ze zaniedbano tu 
emisję spontaniczną oraz przejścia bezpromieniste, co przy odpowiednio dużej gęstości 
promieniowania wymuszającego jest uzasadnione): 

 N
dt

dN m Φ∆−= σ  

Zauważmy, że zmniejszenie obsadzenia górnego poziomu o jeden atom wiąże się z 
pojawieniem się w ośrodku czynnym jednego kwantu promieniowania, natomiast zwiększenie 
obsadzenia o jeden atom oznacza usuniecie jednego kwantu z ośrodka. W takim razie 
możemy napisać, że zmiana w czasie obsadzenia górnego stanu laserowego w jednostce 
objętości ośrodka czynnego równa się zmianie w czasie objętościowej gęstości 
promieniowania ρ ze znakiem przeciwnym: 

dt

d

dt

dN m ρ
−=  

W ośrodku o współczynniku załamania η światło rozchodzi się z prędkością c* = c/η, a więc 
w czasie dt przebywa drogę dz = (c/η) dt. Z kolei gęstość energii monochromatycznego 
promieniowania o częstości ν, będącego sumą promieniowania wymuszonego i 
wymuszającego wynosi e

vu  = ρνh. Z powyższych dwóch równań otrzymamy, że gęstość 

energii promieniowania elektromagnetycznego zmienia się podczas przejścia przez ośrodek 
czynny na odcinku dz w następujący sposób: 

N
dz

du

h

c e

v Φ∆= σ
νη
1

 

Uwzględniając, że natężenie promieniowania I związane jest z Φ i uv zależnością: 

νην h

uc

h

I e

v==Φ , 

otrzymujemy wyrażenie: 

(VIII.1) INI
dz

dI
)(νγσ =∆=  

Występujące tutaj γ(ν) = σ∆N nazywamy współczynnikiem wzmocnienia. 

Dla małego natężenia promieniowania zależność inwersji obsadzeń ∆N od natężenia 
promieniowania I jest zaniedbywalna i wtedy po scałkowaniu (30) po drodze L światła w 
ośrodku czynnym otrzymujemy: 

(VIII.2) LeILI )(
0)( νγ=  

W tym wypadku mamy do czynienia z tzw. współczynnikiem wzmocnienia małego sygnału 
γ(ν) = γ0 , który nie zależy od natężenia promieniowania w ośrodku. 

Jako, że przekrój czynny na emisję wymuszoną σ zawiera w sobie funkcję kształtu linii to i 
współczynnik wzmocnienia jest funkcją częstotliwości. Oznacza to, że wzmacniane są tylko 
sygnały z pewnego pasma częstotliwości (zwanego pasmem wzmocnienia). Dla wzmacniaczy 
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o umiarkowanym wzmocnieniu pasmo wzmocnienia jest w zasadzie takie samo jak pasmo 
emisji ośrodka czynnego. 

VIII.2. Natężenie nasycenia i wzmocnienie dużych sygnałów 

Gdy natężenie światła w ośrodku wzrośnie to tempo obsadzania górnego poziomu 
energetycznego wskutek pompowania może okazać się niewystarczające, aby pozwolić na 
dalszy eksponencjalny wzrost liczby wytwarzanych wymuszonych fotonów zgodnie z 
równaniem (VIII.2). W wyniku emisji wymuszonej następuje redukcja obsadzenia górnego 
poziomu energetycznego. Widzimy, że dla dużego natężenia promieniowania zależność 
wartości inwersji obsadzeń ∆N od natężenia promieniowania nie może zostać pominięta, co 
oczywiście ma wpływ na wartość współczynnika wzmocnienia. Dla linii widmowej 
jednorodnie poszerzonej prawdziwe jest równanie: 

(VIII.3) 
SII /1
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=

γ
νγ  

Gdzie IS jest parametrem ośrodka zwanym natężeniem nasycenia 5. (Dla linii poszerzonych 
niejednorodnie równanie (VIII.3) przybiera nieco inną postać 6). Pamiętajmy, ze zmiana 
współczynnika wzmocnienia jest związana ze zmniejszaniem się wartości inwersji obsadzeń 
∆N wraz ze wzrostem natężenia promieniowania przechodzącego przez ośrodek czynny. Na 
podstawie równania (VIII.1) możemy zauważyć, że dla natężenia promieniowania równego IS 
wartość inwersji obsadzeń ∆N ulega dwukrotnemu zmniejszeniu.  

Całkując równanie (VIII.1) po długości L uzyskamy następującą zależność natężenia od drogi 
światła w ośrodku: 
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Zauważmy, że o ile przy natężeniu promieniowania dużo mniejszym od IS wzrost długości 
wzmacniacza o ∆L powoduje przemnożenie natężenia przez czynnik proporcjonalny do ∆L, to 
w wypadku natężeń dużo wyższych od IS uzyskamy wzrost natężenia o addytywny składnik 
proporcjonalny do ∆L. 

Zdefiniujmy całkowite wzmocnienie układu jako stosunek natężenia na wyjściu I(L) do 
natężenia na wejściu I0: 

(VIII.4) G(L) = I(L)/I0  

Na podstawie równania (VIII.2), uzyskamy:  

(VIII.5) LeLG )()( νγ=   

Uwzględniwszy straty promieniowania w ośrodku czynnym określane przez współczynnik 
strat χ(ν) możemy zapisać, że całkowite wzmocnienie:  

(VIII.6) G(L) = exp{[γ(ν) −χ(ν)]L} = exp[γef(ν)L] , 

                                                 
5 Patrz np. B. Ziętek „Lasery” Wyd,. II Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 87-89 
6 Patrz B. Ziętek „Lasery” Wyd,. II Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 95-97 
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gdzie γγγγef(ν)(ν)(ν)(ν) jest efektywnym współczynnikiem wzmocnienia. Widzimy, że wzmocnienie 
światła uzyskamy dla γef(ν) > 0, czyli gdy współczynnik wzmocnienia przewyższa 
współczynnik strat. 

Dalszy (nie eksponencjalny) wzrost natężenia promieniowania powyżej wartości Is wciąż 
wywołuje zmniejszenie obsadzenie górnego poziomu energetycznego ośrodka czynnego. To z 
kolei powoduje redukcję współczynnika wzmocnienia. Dla odpowiednio dużego natężenia 
promieniowania współczynnik wzmocnienia γ osiągnie wartość, która pozwoli tylko na 
pokrycie strat określanych współczynnikiem χ(ν). W efekcie γef(ν)  = 0, co oznacza, że, nie 
będzie następował dalszy wzrost natężenia promieniowania we wzmacniaczu. 

Na podstawie równań (VIII.1) oraz (VIII.3), uwzględniwszy straty w układzie możemy 
napisać ogólne równanie opisujące przejście światła przez ośrodek czynny: 

(VIII.7) 
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Przytoczmy rozwiązanie tego równania dla małych strat oraz natężeń promieniowania dużo 
większych od Is: 
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gdzie Iout i I0 to odpowiednio natężenia światła na wyjściu i na wejściu wzmacniacza. 
Zauważmy, że gdy L jest na tyle duże, aby exp(-χL) było pomijalnie małe powyższe 
wyrażenie redukuje się do postaci: 

(VIII.8) 
χ
γ 0

sout II =  

Pokazaliśmy tym samym, ze przy dużym natężeniu promieniowania, dla długiego 
wzmacniacza efektywny współczynnik wzmocnienia wynosi zero a natężenie wyjściowe 
zależy wyłącznie od współczynnika wzmocnienia małego sygnału, współczynnika strat oraz 
natężenia nasycenia. 

VIII.3. Stabilizacja natężenia światła 

Rozważmy teraz zachowanie wzmacniacza, którego ośrodek czynny przygotowano w taki 
sposób, że 2χχχχ    = γ= γ= γ= γ0000    . Na podstawie równań (VIII.3) oraz (VIII.6): 
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Zauważmy, że współczynnik wzmocnienia jest równy zeru dla I = IS i wtedy układ nie 
zmienia natężenia przechodzącego przezeń światła. Gdy natężenie jest mniejsze od IS układ 
wzmacnia światło, natomiast dla I < IS natężenie zostanie osłabione. W ten sposób można 
stabilizować natężenie światła wokół wartości IS. 
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IX. Rezonatory w laserach 

IX.1. Rola i rodzaje rezonatorów 

Całkowite wzmocnienie G wzmacniacza światła jest, jak widać z wyrażenia (VIII.6), funkcją 
długości ośrodka czynnego. Aby zmaksymalizować wartość wzmocnienia należy stosować 
długie wzmacniacze, jednak zwykle zbudowanie i używanie odpowiednio długich 
wzmacniaczy rodzi szereg problemów natury praktycznej. Rozpatrując np. popularny laser 
helowo-neonowy można wykazać, że do zapoczątkowania akcji laserowej potrzeba 
kilkudziesięciu metrów ośrodka czynnego!7 Celem obejścia tej trudności stosuje się układy 
luster tworzących rezonator optyczny, który kierują część promieniowania opuszczającego 
wzmacniacz z powrotem do ośrodka czynnego. W ten sposób zwiększa się efektywną długość 
ośrodka czynnego.  

Część wzmocnionego sygnału skierowana przez układ luster z wyjścia układu na wejście (w 
celu zwiększenia efektu wzmocnienia) reprezentuje dodatnie sprzężenie zwrotne. W pewnych 
warunkach może dojść do samowzbudzenia układu z dodatnim sprzężeniem zwrotnym. 
Samowzbudzenie polega na tym, że układ zaczyna wytwarzać sygnał wyjściowy przy 
zerowym zewnętrznym sygnale wejściowym. Taki układ staje się źródłem promieniowania – 
generatorem laserowym. 

Rola rezonatora optycznego w laserze jest wieloraka. Rezonator między innymi: 

• Zapewnia dodatnie sprzężenie zwrotne 

• Wymusza oscylacje na częstościach rezonansowych (powstają fale stojące – mody) 

• Ingeruje w szerokość połówkową linii widmowej (im lepszy rezonator tym lepsza 
monochromatyczność wiązki) 

• Ingeruje w geometrię wiązki (równoległość wiązki) 

Rezonatory optyczne w laserach można podzielić na wewnętrzne (gdzie lustra ograniczają 
ośrodek czynny – zwykle są to rezonatory płasko-równoległe) bądź zewnętrzne (gdzie lustra 
odsunięte są od granic ośrodka czynnego). W układzie zewnętrznym możliwe jest 
zastosowanie zwierciadeł sferycznych oraz wprowadzenie do układu rezonatora elementów 
modyfikujących wiązkę (np. do generacji impulsów gigantycznych, generacji harmonicznych 
częstości promieniowania itp.). 

W przeważającej większości wypadków stosowane są rezonatory stabilne, w których wiązka 
świetlna nie ulega rozogniskowaniu. Aby wiązka opuściła wnękę rezonatora stabilnego 
konieczne jest, aby co najmniej jedno ze zwierciadeł przepuszczało część promieniowania. 
Dla ośrodków czynnych o dużym współczynniku wzmocnienia stosuje się niekiedy 
rezonatory astabilne, tak ukształtowane, aby wiązka opuszczała rezonator omijając jedno z 
luster. Taki układ pozwala uniknąć strat wynikających z transmisji zwierciadeł, gdyż można 
stosować w nim lustra całkowicie nieprzepuszczające światła. 

                                                 
7 W.T. Silvfast, „Laser Fundamentals” Wyd II, Cambridge University Press 2004, str. 247: aby akcja laserowa 
mogła rozwinąć się w ośrodku czynnym potrzeba aby γef(ν)L było rzędu kilkunastu (7-17, rozpatrujemy średnią 
wartość 12). Wiemy, że γ(ν) = σ∆N. W rozpatrywanym przypadku σ  = 3×10-17 m2, natomiast ∆N jest rzędu 
5×1015

 m
-3, co w efekcie daje γef = 0.15 m-1. Długość ośrodka czynnego niezbędna dla rozwinięcia się akcji 

laserowej wynosi w przybliżeniu L = 12/γefY = 80 m. 
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Najprostszym rezonatorem optycznym stosowanym w laserach jest rezonator Fabry’ego-
Perota. Jest to rezonator płasko-równoległy, czyli składający się z dwóch płaskich zwierciadeł 
ustawionych naprzeciw siebie. Rezonator Fabry’ego-Perota jest rezonatorem stabilnym. Aby 
światło lasera mogło opuszczać wnękę rezonatora stosuje się jedno zwierciadło częściowo 
przepuszczalne.  

IX.2. Dobroć rezonatora 

Rozważmy rezonator Fabry’ego-Perota o długości L, ograniczony dwoma zwierciadłami o 
współczynnikach odbicia R1 i R2 (Rys. 9). Ośrodek w rezonatorze nie wzmacnia światła 
(współczynnik wzmocnienia wynosi zero), a całkowity współczynnik strat w rezonatorze 
wynosi χ. Niech światło o natężeniu początkowym I0 startując od zwierciadła R1 dobiegnie do 
zwierciadła R2, odbije się od niego, ponownie pokona wnękę rezonatora i odbije się od 
zwierciadła R1. Rozpatrujemy zatem jeden pełny cykl, w którym światło pokonuje odległość 
2L w czasie T = 2L/c

* (c* 
=

 
c/η to prędkość światła w ośrodku).  

Wzór (VIII.6) dla γ  = 0 przybiera postać:  

 LeILI )(
0)( νχ−= , 

a po uwzględnieniu odbić od zwierciadeł: 
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Równanie to jednocześnie definiuje czas życia ττττc fotonów we wnęce pasywnej. Czas życia 
fotonów jest czasem, po jakim gęstość zmagazynowanej energii u

e zmaleje e-krotnie. 
Zauważmy, że: 
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Dobroć rezonatora Q jest wyrażona przez stosunek całkowitej energii zmagazynowanej w 
rezonatorze Ec do energii traconej w jednym cyklu Elost: 

Rys. 9. Zmiany natężenia światła w 
rezonatorze Fabry’ego-Perota bez 
ośrodka czynnego. 
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Gdzie P jest mocą traconą w rezonatorze. Jako, że Ec = u
e
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Podstawiając powyższe do równania (IX.3) otrzymujemy związek dobroci rezonatora z 
czasem życia fotonu we wnęce rezonatora: 

(IX.4) Q = ωτc = 2πντc 

Jak zobaczymy w Rozdziale X.1 czas życia fotonu we wnęce (a więc i dobroć rezonatora) jest 
jednym z parametrów określających próg akcji laserowej. 

IX.3. Mody podłużne rezonatora, selekcja modów  

Jeżeli w rezonatorze będzie rozchodzić się światło białe, to wskutek interferencji 
przeciwbieżnych fal wygaszeniu ulegną te, które nie spełniają warunku rezonansu. Z kolei dla 
częstości rezonansowych nastąpi wzmocnienie. W widmie promieniowania opuszczającego 
rezonator zaobserwujemy wąskie linie widmowe odpowiadające częstotliwościom 
rezonansowym rezonatora.  

 Modem rezonatora nazywamy każdą falę stojącą powstającą w rezonatorze. Rozważmy 
rezonator Fabry’ego- Perota o długości L. Rezonans następuje dla fal o długościach λn takich, 
że L = nλn/2, czyli  

Rys. 10.  

Wykres górny: Mody podłużne 
rezonatora optycznego (czerwone) 
i pasmo wzmocnienia ośrodka 
czynnego (niebieskie) 

Wykres dolny: Spektrum 
wyjściowe lasera  
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(IX.5) νn = nc
*
/2L  

gdzie n jest dowolną liczba naturalną (numerującą kolejne mody). 

Załóżmy, ze w ośrodku czynnym nie ma dyspersji. W takim razie różnica częstotliwości dν 

pomiędzy sąsiednimi modami rezonatora jest stała i opisywana zależnością: 

(IX.6) dν = νn+1 - νn = c
*
/2L 

W ośrodku dyspersyjnym różnica częstotliwości nie jest stała z uwagi na zależną od 
częstotliwości wartość c*. 

Jeżeli pasmo wzmocnienia ośrodka czynnego ma szerokość większą od różnicy częstotliwości 
pomiędzy sąsiednimi modami to możliwa jest jednoczesna generacja wielu modów (Rys. 10). 
Oszacujmy przybliżoną liczbę modów N wytwarzanych przez rezonator płasko-równoległy o 
długości L z ośrodkiem czynnym o szerokości połówkowej pasma wzmocnienia ∆λ (lub ∆ν) i 
długości centralnej linii λ0. Korzystając z równania (IX.5) : 
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Rozważmy dla przykładu laser helowo-neonowy (He-Ne) pracujący na długości fali 
λ0 = 632.8 nm i o długości rury rezonansowej 30 cm. Pomińmy (nieistotnie mały w tym 
wypadku) współczynnik załamania ośrodka i oszacujmy wpierw wartość dν z równania 
(IX.6):  

dν = (3×108 m/s)/(0.6 m) = 5×108 Hz = 0.5 GHz 

W ośrodkach czynnych gazowych linie spektralne są poszerzone Dopplerowsko i w tym 
wypadku szerokość pasma wzmocnienia ∆νDopp = 1.5 GHz (8), co przy λ0 = 6.328×10-7 m 
odpowiada ∆λ ≈ 2×10-12 m. W takim razie N = 3. 

Jeżeli chcemy, aby laser generował tylko 1 mod podłużny należy dokonać selekcji modów. 
Najprostszym, jednak rzadko stosowanym, rozwiązaniem jest odpowiednie skrócenie 
długości rezonatora, co spowoduje wzrost wartości dν. Pojedynczy mod będzie generowany 
wtedy, gdy szerokość pasma wzmocnienia ∆ν będzie co najwyżej taka sama jak różnica 
częstości pomiędzy kolejnymi modami dν. Dla lasera He-Ne taka graniczna długość 
oscylatora wyniesie: 

 Lmax = c/2∆ν = (3×108 m/s)/(1.5×109 Hz) = 0.2 m 

Zamiast skracania całości rezonatora można do jego wnętrza wstawić dodatkowy rezonator 
Fabry’ego-Perota z dwoma zwierciadłami częściowo przepuszczającymi światło. Dodatkowy 
krótki rezonator spowoduje, że różnica częstotliwości dν między modami wzrośnie.  

                                                 
8 W.T. Silvfast, „Laser Fundamentals” Wyd II, Cambridge University Press 2004, str. 114, tabela 4-1. 

Rys. 11. Rezonator z 
elementem dyspersyjnym 
(pryzmatem), ograniczającym 
pasmo transmisji 
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Aby dokonać skutecznej selekcji modów dla laserów pracujących na ośrodkach czynnych o 
szerokim paśmie wzmocnienia (np. dla lasera tytanowo-szafirowego ∆ν = 1×1014 Hz! - czyli 
∆λ = 180 nm) powyżej opisanych metod bezpośrednio zastosować się nie da (jak łatwo 
policzyć Lmax w tym przypadku jest rzędu 10-6 m!). Należy najpierw ograniczyć szerokość 
pasma wzmocnienia układu. Można tego dokonać wstawiając do wnęki rezonatora różnorakie 
elementy dyspersyjne. Np. zastosowanie pryzmatu (Rys. 11) spowoduje, że światło zostanie 
odchylone od osi o kąt zależny od jego częstotliwości i w efekcie część promieniowania o 
częstotliwościach nie mieszczących się w pewnym niewielkim przedziale zostanie 
wyprowadzona przez boczne powierzchnie rezonatora (układ działa analogicznie do 
monochromatora pryzmatycznego). 

IX.4. „Wypalanie dziur” spektralne i przestrzenne 

Generacja modów podłużnych przez rezonator optyczny powoduje istotną modyfikację 
kształtu pasma wzmocnienia ośrodka czynnego. W rozdziale VIII.2 pokazano, że dla dużych 
natężeń promieniowania wartość efektywnego współczynnika wzmocnienia spada do zera, 

czyli, że współczynnik γ wystarcza tylko na pokrycie strat. Obecność rezonatora powoduje, że 
duże natężenia promieniowania występują wyłącznie dla jego częstości rezonansowych. Dla 
tych częstości γ(ν) ma małą wartość. Z kolei poza częstościami rezonansowymi γ(ν) nie ulega 
zmianie i ma wartość współczynnika wzmocnienia dla małego sygnału γ0. W wypadku 
ośrodków, dla których pasmo wzmocnienia jest poszerzone niejednorodnie spowoduje to 
pojawienie się „wypalonych dziur” w spektrum wzmocnienia ośrodka czynnego (Rys. 12).  

Z kolei dla ośrodków czynnych charakteryzujących się jednorodnym poszerzeniem linii 
spektralnych (jest to typowe dla większości laserów na ciele stałym) występuje inne zjawisko, 
zwane „przestrzennym wypalaniem dziur”. Rozważmy pojedynczy mod podłużny we wnęce 
rezonansowej. Reprezentuje on falę stojącą, a więc natężenie wektora elektrycznego fali jest 
zmienne na długości wnęki. Natężenie jest zerowe przy zwierciadłach i dla każdej 
wielokrotności λ/2 wewnątrz rezonatora licząc od powierzchni zwierciadła. Dla tych punktów 
nie występuje wymuszona emisja elektronów, a więc nie spada wartość współczynnika 
wzmocnienia. Te obszary ośrodka czynnego nie są wykorzystywane podczas pracy lasera. 

Rys. 12. Pasmo 
wzmocnienia 
ośrodka czynnego 
zmodyfikowane 
wskutek efektu 
spektralnego 
wypalania dziur 

Rys. 13. Przebieg światła w laserze 
z rezonatorem pierścieniowym 
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Aby pełniej wykorzystywać ośrodek czynny stosuje się rezonatory pierścieniowe (Rys. 13), 
dzięki którym nie dochodzi do powstawania fali stojącej w ośrodku czynnym (takie lasery nie 
generują też modów podłużnych). 

X. Działanie lasera 

X.1. Progowa inwersja obsadzeń  

Rozważmy wnękę rezonatora o długości L ograniczoną lustrami o współczynnikach odbicia 
R1 oraz R2, wypełnioną ośrodkiem czynnym o współczynniku wzmocnienia γ  (Rys. 14). 
Współczynnik strat wynosi χ. Na podstawie wzorów (VIII.6) oraz (IX.1) możemy napisać 
wyrażenie na stosunek natężenia promieniowania po pełnym cyklu do natężenia 
początkowego: 
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gdzie ττττ to efektywny czas życia fotonu we wnęce aktywnej. Korzystając z wyrażenia 
opisującego czas życia fotonu we wnęce pasywnej τc (IX.2) widzimy, że: 
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Aby akcja laserowa była podtrzymywana koniecznym jest, aby natężenie promieniowania nie 
ulegało zmniejszeniu podczas przejścia przez rezonator z ośrodkiem czynnym. Taka sytuacja 
nastąpi, gdy wzmocnienie sygnału w drodze emisji wymuszonej podczas przejścia światła 
przez ośrodek czynny co najmniej wyrówna zsumowane straty promieniowania (wewnątrz 
rezonatora oraz na lustrach). Z wyrażenia (X.1) widać, że musi zostać spełniony warunek 
1/τ ≤ 0, czyli: 

(X.3) 
c

c
τ

γ
1* ≥  

Zauważmy przy okazji, że efektywny czas życia fotonu we wnęce aktywnej (definiowany 
jako czas, po którym natężenie promieniowania zmniejszy się e razy) jest w tych warunkach 

Rys. X14. Zmiany natężenia światła we wnęce 
rezonatora z ośrodkiem czynnym w warunkach 
równowagi między wzmocnieniem a stratami 
całkowitymi 
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nieskończony. We wnęce podtrzymującej akcję laserową natężenie promieniowania nie 
zmniejsza się.  

Współczynnik wzmocnienia γ zależy od wartości inwersji obsadzeń ∆N w ośrodku czynnym 
(VIII.1), można więc określić minimalną (progową) wartość inwersji obsadzeń ∆∆∆∆NG dla której 
może zaistnieć samopodtrzymująca się akcja laserowa. Dla progu akcji laserowej we wzorze 
(X.3) występuje równość, możemy więc napisać: 
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Wstawiając do powyższego wartość przekroju czynnego na emisję wymuszoną σ  (V.2), oraz 
pamiętając, że współczynnik Einsteina A21 dla emisji spontanicznej jest odwrotnością czasu 
życia atomu w stanie wzbudzonym τ2 (III.3) otrzymujemy: 
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Jeżeli akcja laserowa odbywa się na częstotliwości v0 odpowiadającej centrum linii 
wzmocnienia opisywanej funkcją kształtu ρ(ν,ν0) to ρ(ν0,ν0) = ρ0/∆ν, gdzie ∆ν jest 
szerokością połówkową linii. W efekcie otrzymujemy wyrażenie (tzw. warunek Schawlowa-
Townesa): 
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określające progową inwersję obsadzeń ∆∆∆∆NG. Zauważmy, że progowa inwersja obsadzeń 
jest kwadratową funkcją częstotliwości generowanego promieniowania. Aby rozpocząć akcję 
laserową w zakresie podczerwieni wymagana jest niższa wartość ∆NG niż dla promieniowania 
widzialnego, czy też nadfioletu. Niższa wartość progowej inwersji obsadzeń wskazuje na 
niższe wymagania w stosunku do parametrów pompowania lasera. Podobnie zależność ∆NG 
od ∆v oznacza, że  łatwiejsze do uruchomienia będą lasery oparte na ośrodkach o wąskich 
liniach fluorescencji. Z kolei zależność ∆NG od odwrotności czasu życia fotonu we wnęce 
rezonansowej τc ilustruje łatwy do przewidzenia fakt, że łatwiej uruchomić laser z 
rezonatorem o dużej dobroci (o mniejszych stratach). 

X.2. Praca lasera 

Dotychczas zgromadzona wiedza pozwoli nam prześledzić proces uruchamiania i pracy 
modelowego lasera. Rozważmy laser liniowy z ośrodkiem czynnym, w którym wzbudzać 
będziemy pojedynczą linię emisyjną. Laser jest pompowany celem uzyskania inwersji 
obsadzeń. Wraz ze wzrostem obsadzeń górnego laserowego poziomu energetycznego rośnie 
ilość aktów emisji spontanicznej, co powoduje wzrost gęstości promieniowania 
rozchodzącego się w ośrodku czynnym. Promieniowanie pochodzące z aktów emisji 
spontanicznej ma energię hν ściśle (z dokładnością do poszerzenia linii) odpowiadającą 
różnicy energii pomiędzy oboma poziomami laserowymi. Gdy na swej drodze przez ośrodek 
czynny kwant o energii hν napotka atom (cząsteczkę) ośrodka pozostającą w dolnym stanie 
laserowym to może zostać zaadsorbowany z prawdopodobieństwem Blm,. Gdy natomiast 
napotka atom wzbudzony do górnego stanu laserowego to może – z prawdopodobieństwem 
Bml - wzbudzić akt emisji wymuszonej. Kwanty powstałe w wyniku emisji wymuszonej będą 
miały energię, fazę oraz kierunek rozchodzenia się identyczne z kwantem wymuszającym, 
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będą więc zwiększać gęstość promieniowania o energii hν rozchodzącego się w ośrodku. Jak 
pamiętamy prawdopodobieństwa Blm i Bml są równe z dokładnością do stopnia degeneracji 
poziomów energetycznych (III.8). Jeżeli więc w ośrodku atomy niewzbudzone będą 
przeważać nad wzbudzonymi, to w jednostce czasu ilość aktów absorpcji kwantów hν będzie 
przewyższała ilość aktów emisji wymuszonej. W sytuacji odwrotnej, gdy w efekcie 
pompowania zostanie wytworzona inwersja obsadzeń, kwanty hν napotykając atomy ośrodka 
częściej będą kreowały nowe kwanty niż będą absorbowane.  

Wskutek emisji wymuszonej nastąpi wzmocnienie promieniowania emisji spontanicznej. 
Wciąż jednak współczynnik wzmocnienia, będący funkcją inwersji (VIII.1), będzie zbyt mały 
aby wyrównać całkowite straty promieniowania. Na tym etapie wzrost natężenia 
promieniowania w ośrodku jest rezultatem ciągłego wzrostu efektywnego czasu życia 
kwantu τ na skutek wzrastającej wskutek pompowania wartości inwersji obsadzeń. Dopiero 
dalszy wzrost liczby atomów wzbudzonych kosztem niewzbudzonych na skutek pompowania 
ośrodka może spowodować taki wzrost współczynnika wzmocnienia, aby całkowite straty (w 
ośrodku oraz na zwierciadłach) zostały skompensowane. Po osiągnięciu progowej wartości 
inwersji obsadzeń ∆NG akcja laserowa może się sama podtrzymywać (oczywiście pod 
warunkiem ciągłego dostarczania energii do ośrodka w procesie takiego pompowania, które 
będzie utrzymywało co najmniej progową wartość inwersji obsadzeń). Oznacza to, że przy 
ustalonej wartości inwersji obsadzeń gęstość promieniowania w ośrodku nie będzie się 
zmniejszać nawet, gdyby ustał czynnik inicjujący (emisja spontaniczna). Dopiero po 
osiągnięciu progowej inwersji obsadzeń następuje szybki wzrost natężenia promieniowania. 
Dla jakiejkolwiek ustalonej wartości ∆N < ∆NG gęstość promieniowania w ośrodku malałaby 
w czasie po ustaniu czynnika inicjującego. 

Gdy akcja laserowa sama się podtrzymuje, to praktycznie wszystkie kwanty promieniowania 
obecne w ośrodku pochodzą z aktów emisji wymuszonej, a więc promieniowanie w ośrodku 
będzie spójne. Intensywne pompowanie może powodować dalszy wzrost inwersji obsadzeń 
ponad wartość progową ∆NG, jednak gwałtowny wzrost gęstości promieniowania wskutek 
rozszerzającej się akcji laserowej zdecydowanie przyspieszy tempo depopulacji górnego stanu 
laserowego. W efekcie wzrostu natężenia promieniowania inwersja obsadzeń zacznie w 
pewnym momencie spadać, co w końcu spowoduje spadek współczynnika wzmocnienia do 
poziomu wystarczającego zaledwie na wyrównanie całkowitych strat promieniowania w 
ośrodku i rezonatorze. Dalszy wzrost natężenia promieniowania w ośrodku nie będzie już 
możliwy, ale też natężenie promieniowania nie będzie spadać. Zauważmy, ze laser będzie 
pracował na progowej wartości inwersji obsadzeń! Wzrost prędkości pompowania spowoduje 
wzrost natężenia promieniowania w ośrodku (tym samym też promieniowania 
opuszczającego rezonator), ale nie spowoduje wzrostu inwersji obsadzeń ponad poziom 
progu. 

Jednocześnie z rozwojem akcji laserowej w ośrodku wiązka laserowa jest kształtowana przez 
rezonator. Promieniowanie emisji spontanicznej jest izotropowe, jednak ilość aktów emisji 
wymuszonej, które mogą być wywołane przez kwant spontanicznie wyemitowany zależy od 
długości jego drogi w ośrodku czynnym. Bardziej wzmacniane będą więc promienie 
rozchodzące się wzdłuż dłuższej osi ośrodka (pamiętamy, że emisja wymuszona klonuje 
kwanty – nowopowstały kwant rozchodzi się w tym samym kierunku co kwant pierwotny). 
Te bardziej wzmocnione, przyosiowe promieniowanie wzmocnionej emisji spontanicznej 
osiąga zwierciadło, na którym doświadcza zmiany fazy o π. Część tego promieniowania 
definiowana przez współczynnik odbicia zwierciadła wraca do rezonatora. Jednocześnie 
promieniowanie, które nie jest przyosiowe nie trafia w zwierciadło i opuszcza definitywnie 
wnękę rezonatora. W trakcie kolejnego przejścia przez rezonator efekt wzmacniania promieni 
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przyosiowych i ucieczki promieniowania rozchodzącego się pod większym kątem jest 
powtarzany. W ten sposób następuje szybka kolimacja wiązki światła. 

Jednocześnie fala świetlna zawrócona do ośrodka po odbiciu od zwierciadła interferuje z falą 
rozchodzącą się w kierunku tego zwierciadła. Wskutek odbijania się promieniowania od 
zwierciadeł o wysokim współczynniku odbicia powstają fale stojące, wzmacniane jest 
promieniowanie na częstościach rezonansowych, tworzą się mody.  

X.3. Impulsy gigantyczne (Q-switching) 

Jeżeli potrafimy szybko zmieniać dobroć rezonatora, to możemy generować tzw. impulsy 
gigantyczne. Jak wynika ze wzorów (IX.4) i (X.5) wartość progowa inwersji obsadzeń ∆NG 

jest odwrotnie proporcjonalna do dobroci rezonatora Q:  

 
Q

NG
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~
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∆  

   Dobierzmy tak niską wartość dobroci Q1, że ustalona prędkość pompowania P będzie zbyt 
mała, aby osiągnąć odpowiadającą tej dobroci progową inwersję obsadzeń ∆NG1 (Rys. 15). W 
takim wypadku akcja laserowa w ośrodku nie rozwinie się. Będziemy mieć do czynienia 
wyłącznie z wzmocnioną emisją spontaniczną, natężenie promieniowania będzie stosunkowo 
niskie. Jednocześnie niewielka gęstość promieniowania nie będzie powodowała szybkiej 
depopulacji górnego stanu laserowego i w efekcie przy zadanym parametrze pompowania 
układ osiągnie stosunkowo wysoką wartość inwersji obsadzeń ∆Na < ∆NG1. Dla takiej 
wartości inwersji obsadzeń współczynnik wzmocnienia małego sygnału γ0 będzie wysoki, 
jednak mniejszy od całkowitego współczynnika strat. 

Zwiększmy gwałtownie dobroć układu do wartości Q2, takiej, że odpowiadająca jej progowa 
inwersja obsadzeń ∆NG2 będzie znacznie mniejsza od ∆Na. Nagle współczynnik wzmocnienia 
stanie się dużo większy od całkowitego współczynnika strat. Nastąpi gwałtowny rozwój akcji 
laserowej. Szybki wzrost natężenia promieniowania spowoduje spadek inwersji obsadzeń 
poniżej poziomu progowego ∆NG2 w czasie do max. kilkunastu nanosekund, co z kolei 
spowoduje spadek natężenia i – przy zmniejszonej prędkości pompowania - zatrzymanie akcji 
laserowej. Energia pompowania zmagazynowana w górnym stanie laserowym zostanie 
rozładowana w krótkim impulsie, którego czas trwania jest porównywalny z czasem życia τc 
fotonu we wnęce rezonatora. 

Rys. 15. 
Impuls gigantyczny:  
przebieg zmian natężenia i 
inwersji obsadzeń w czasie. 
Linia niebieska ukazuje 
wartość inwersji granicznej, 
zmienną wraz ze zmianami 
dobroci rezonatora 
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Do wytworzenia krótkotrwałego impulsu gigantycznego konieczne jest bardzo szybkie 
przełączenie dobroci rezonatora (warto zauważyć, że angielska nazwa metody wytwarzania 
impulsów gigantycznych: Q-switching bierze się właśnie z przełączania (switching) dobroci 
(Q) rezonatora lasera). Stosuje się różne rozwiązania techniczne, aby osiągnąć odpowiednią 
prędkość przełączania dobroci. Nie wdając się w szczegółowe rozważania wymienię tutaj 
podstawowe: obracające się zwierciadło, migawki elektro-optyczne (komórka Kerra, komórka 
Pockelsa), migawki akustyczno-optyczne oraz nasycające się absorbery. 

Lasery wytwarzające impulsy gigantyczne (nazywane Q-switched lasers) znajdują 
zastosowania np. w medycynie kosmetycznej (usuwanie tatuaży). Najczęściej w tym celu 
wykorzystywane są lasery na ciele stałym, w tym szczególnie lasery na kryształach granatu 
aluminowo itrowego domieszkowanego neodymem (Nd:YAG). Typowy komercyjny laser 
neodymowy używany do wymienionych zastosowań pracuje w podczerwieni (długość fali 
1064 nm). Przy energii rzędu kilkuset do tysiąca mJ uwalnianej podczas impulsów o długości 
kilku-kilkunastu nanosekund ich moc szczytowa sięga kilkudziesięciu MW. Z kolei impulsy 
w takich typowych urządzeniach są powtarzane z częstotliwością kilku herców, więc średnia 
moc lasera wynosi kilka watów. Oczywiście spektrum medycznych i pozamedycznych 
zastosowań laserów formujących impulsy gigantyczne jest znacznie szersze. Przykładowo, 
lasery na CO2 z mocą impulsu od kilkunastu kilowatów do nawet gigawatów są 
wykorzystywane do cięcia, grawerowania, wiercenia itd. 

X.4. Synchronizacja modów (mode locking) – ultrakrótkie 
impulsy laserowe  

W poprzednim rozdziale omówiono metodę generowania impulsów laserowych o czasie 
trwania rzędu kilku nanosekund (10-9 s) i o dużej mocy. Rozwój telekomunikacji cyfrowej 
wytworzył potrzebę stosowania jeszcze krótszych impulsów. Jednocześnie nie jest istotna ich 
wysoka moc. Metoda synchronizacji modów pozwala na wytwarzanie impulsów o czasie 
trwania nawet 5 fs (5×10-15 s).  

Generacja modów w laserze rozpoczyna się od modu centralnego, któremu odpowiada 
maksimum pasma wzmocnienia. Następnie, niezależnie powstają mody sąsiednie i w ten 
sposób światło jest generowane dla całego zakresu częstotliwościowego pasma wzmocnienia. 

Rys. 16. Natężenie superpozycji 10 kolejnych modów o jednakowej jednostkowej amplitudzie:  
niebieskie - różne fazy, pomarańczowe - taka sama faza 
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Mechanizm emisji wymuszonej powoduje, że wszystkie kwanty światła w obrębie tego 
samego modu mają tą samą fazę. Jednak różne mody powstają niezależnie, mogą wiec różnić 
się w fazie o dowolną wartość. Jednak zawsze taka różnica fazy między modami nie ewoluuje 
w czasie. Fala świetlna emitowana przez laser jest superpozycją wszystkich modów. W 
wypadku generowania modów o różnych fazach otrzymamy przypadkowy (w obrębie 
jednego okresu) przebieg czasowy natężenia takiej fali. Gdy jednak sprawimy, że wszystkie 
mody są generowane w zgodnej fazie, to otrzymamy wyraźnie rozdzielone, powtarzające się 
krótkie impulsy światła o wysokim natężeniu. Zostało to zobrazowane na Rys. 16, gdzie 
pokazano natężenie fali będącej superpozycją 10 modów o jednostkowej amplitudzie i 
częstotliwościach ν, 2ν, 3ν... 10ν zgodnych w fazie (pomarańczowe) oraz o fazach 
przypadkowych (niebieskie). 

Przedstawimy powyższe rozważania w sposób bardziej formalny. Jak wiemy z Rozdziału 
IX.3 różnica częstotliwości pomiędzy sąsiednimi modami rezonatora dana jest zależnością 
(IX.6): dν = νn+1 - νn = c

*
/2L, co daje różnicę częstotliwości kołowych: 

dω = πc
*
/L. 

Załóżmy, że w paśmie wzmocnienia o szerokości ∆ν mieści się N = ∆ν/dν modów o takiej 
samej amplitudzie. Mody w rezonatorze oscylują zupełnie niezależnie, więc n-ty mod jest 
opisany równaniem: 

)()( nnti

neEtE
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Napiszemy wyrażenie na ewolucję w czasie pola elektrycznego fali świetlnej w rezonatorze, 
która jest superpozycją N modów:  
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Gdy mody nie zostały zsynchronizowane, to natężenie fali dane kwadratem modułu E(t) 
wynosi: 
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Jeśli wszystkie mody są zgodne w fazie: ϕn = ϕ to wyrażenie (X.6) przybiera postać: 

∑
−

=

=
1

0
0)(

N

n

tii neeEtE
ωϕ  

Jako, że ωn = ωN-1 - ndω to: 
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Jeśli skorzystamy z wyrażenia na sumę ciągu geometrycznego to otrzymamy, że pole 
elektryczne zmienia się w czasie w następujący sposób: 
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Obliczamy teraz natężenie promieniowania: 
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Gdy skorzystamy z tożsamości trygonometrycznej: 

1 - cos(x) = 2sin2(x/2), 

otrzymamy co następuje: 
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Wyrażenie (X.8) opisuje funkcję okresową osiągającą wartości maksymalne dla 
tn = 2nπ / dω. Policzmy natężenie w dowolnym maksimum. Wybierzmy t = 0 
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Po skorzystaniu twierdzenia o granicy iloczynu funkcji oraz z reguły de l’Hospitala 
otrzymamy: 

(X.9) 22
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Pokazaliśmy, że maksymalna wartość natężenia promieniowania w impulsie jest 
proporcjonalna do kwadratu liczby zsynchronizowanych modów. Zależność ta jest dobrze 
ilustrowana na Rys. 17, na którym przedstawiono zmiany natężenia w czasie dla sumy 
odpowiednio 5, 20 oraz 50 modów o jednostkowych amplitudach. Tym samym maksymalne 
natężenie w wypadku N modów o tej samej fazie jest N-krotnie wyższe od natężenia dla N 
modów o fazach przypadkowych. 

Odstęp czasowy ∆tsep pomiędzy dwoma impulsami wynosi:  
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Rozważmy teraz, ile wynosi czas trwania pojedynczego impulsu ∆tpulse. Można go policzyć 
formalnie na podstawie różnicy czasu pomiędzy maksimum a najbliższym minimum, jednak 
przeprowadzimy tu proste rozumowanie na podstawie zasady zachowania energii. 
Niezależnie czy N modów jest zsynchronizowanych fazowo, czy nie to energia, jaką przenosi 
fala w jednostce czasu będzie taka sama i będzie równa sumie energii przenoszonych przez 
każdy mod z osobna. W wypadku modów niesynchronizowanych, gdzie dla odpowiednio 
dużych N natężenie praktycznie nie zmienia się w czasie, energia ta jest proporcjonalna do 
natężenia E0

2
N. W wypadku modów synchronizowanych do obserwatora w jednostce czasu 

dociera k = 1/∆tsep = dν impulsów o natężeniu E0
2
N

2, z których każdy trwa ∆tpulse. Energia 
przenoszona w jednostce czasu przez te impulsy będzie proporcjonalna do E0

2
N

2
dν∆tpulse. 

Zwróćmy uwagę (Rys. 17), że natężenie promieniowania (a wiec i moc) poza impulsami dla 
dostatecznie dużych N jest pomijalnie małe. Porównując wyrażenia na energię dla przypadku 
modów synchronizowanych i niesynchronizowanych mamy: 

 E0
2
N = E0

2
N

2
 dν∆tpulse 

Skąd znajdujemy: 

(X.11) 
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Z naszych rozważań wypływa bardzo istotny wniosek, że czas trwania impulsu ∆tpulse jest 
odwrotnie proporcjonalny do szerokości pasma wzmocnienia ∆ν. Oznacza to, że uzyskanie 
jak najkrótszych impulsów wymaga zastosowania ośrodków czynnych charakteryzujących się 
szerokim pasmem wzmocnienia. Zmniejszenie czasu trwania impulsu wraz ze wzrostem 
szerokości pasma wzmocnienia jest dobrze widoczne na Rys. 17. Dla przykładu policzmy 
czas trwania impulsu dla dwóch bardzo różnych laserów, w których można zastosować 
synchronizację faz. Dla lasera He-Ne (pasmo wzmocnienia to szerokość poszerzonej 
niejednorodnie linii neonu 628.3 nm wynosząca 1.5 GHz) z rezonatorem długości 30 cm 
∆tpulse wyniesie 0.67 ns, a czas między impulsami ∆tsep to 2 ns. Z kolei laser tytanowo-
szafirowy (charakteryzujący się szerokim pasmem wzmocnienia: 1×1014 Hz) z metrowym 
rezonatorem pozwala na generację impulsów o czasie trwania ∆tpulse  = 1×10-14 s (10 fs) 
odseparowanych o około 9 ns. 

Wiemy już, że do wytworzenia krótkich impuslów należy zsynchronizować mody z możliwie 
najszerszego zakresu częstotliwości. Teraz zostanie pokazany jeden ze sposobów jak można 
tego dokonać (metoda ma zastosowanie w wypadku ośrodków poszerzonych niejednorodnie). 
Jeśli będziemy modulować dobroć rezonatora z częstotliwością νrez równą różnicy 
częstotliwości miedzy sąsiednimi modami νrez = Ω/2π = dν to wtedy pole elektryczne modu 
nr q o częstotliwości kołowej ωq będzie zmieniało się jak: 

E(t) = E0 (1 + McosΩt)cosωqt = E0cosωqt + 0.5ME0 [cos(ωq - Ω)t + cos(ωq + Ω)t] 

Rys. 17. Zmiany natężenia promieniowania w 
czasie dla sumy 5, 20 i 50 modów o 
jednakowej fazie i jednostkowych 
amplitudach, odległych od siebie o taką samą 
wartość dν. Oś czasu na wszystkich wykresach 
jest tak samo skalowana. Proszę zwrócić 
uwagę na różnice w skalowaniu osi natężenia! 
Widać, ze natężenie zależy od N2. 

czas 

czas czas 
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(gdzie M jest współczynnikiem głębokości modulacji M = ∆Q/Q). Zauważmy, że modulacja 
dobroci wnęki z częstością równą dν powoduje, że jednocześnie z generacją modu q są 
generowane dwa mody sąsiednie, q + 1 oraz q – 1, zgodne w fazie. Jak wspomniano na 
początku tego rozdziału, generacja w laserze rozpoczyna się od częstości odpowiadającej 
centrum linii, tam gdzie współczynnik wzmocnienia jest największy. Wraz z modem 
centralnym o częstości νc generowane są dwa mody sąsiednie o częstotliwościach νc + dν 

oraz νc – dν. To z kolei wymusza zsynchronizowane w fazie oscylacje na częstościach 
νc + 2dν oraz νc – 2dν itd. W ten sposób zostaną wygenerowane zsynchronizowane w fazie 
mody dla całego zakresu pasma wzmocnienia. 

Konieczność stosowania ośrodka czynnego o szerokim paśmie wzmocnienia rodzi szereg 
problemów związanych np. z dyspersją w ośrodku. Mody o różnych częstościach rozchodzą 
się w ośrodku czynnym z różnymi prędkościami i w efekcie impulsy ulegają znacznemu 
poszerzeniu. Aby nie dopuścić do wydłużania impulsu w czasie stosuje się np. dielektryczne 
zwierciadła Bragga kompensujące dyspersję ośrodka.  

XI. Lasery na ciele stałym 

W Rozdziałach XI, XII, XIII zostaną opisane i zilustrowane reprezentatywnymi przykładami 
podstawowe typy laserów: na ciele stałym, gazowe i barwnikowe. Przegląd ten rozpoczniemy 
od laserów na ciele stałym. 

XI.1. Ośrodek czynny i jego własności 

W laserach na ciele stałym ośrodkiem czynnym jest kryształ dielektryka lub szkło 
domieszkowane jonami metali (stanowiącymi tzw. centra luminescencyjne), które 
odpowiadają za własności laserowe ośrodka 9. Kryształ dielektryka lub szkło stanowią 
materiał bazowy ośrodka. Taki materiał powinien spełniać szereg własności optycznych, 
mechanicznych, elektrycznych i termicznych. Przede wszystkim materiał bazowy powinien 
być transparentny dla światła emitowanego przez laser. Pozwala to na uniknięcie w możliwie 
największym stopniu niepożądanej absorpcji światła poza aktywnymi laserowo centrami 
luminescencji. Taka absorpcja generowałaby dodatkowe starty wiązki laserowej w ośrodku, 
podnosząc tym samym wartość progowej inwersji obsadzeń ∆NG (Rozdział X.1). Dobre 
własności optyczne oznaczają także jak najmniejsze rozpraszanie wiązki rozchodzącej się w 
ośrodku. Z kolei dobre własności mechaniczne i termiczne w kontekście zastosowań w 
charakterze materiału bazowego ośrodka czynnego oznaczają odporność na odkształcenia i 
pękanie wskutek rozgrzewania związanego z pochłanianiem dużych dawek energii podczas 
intensywnego pompowania. Istotnym czynnikiem wpływającym na dobór materiału 
bazowego jest także możliwość wytwarzania odpowiednio dużych próbek o wysokiej 
czystości i niskim poziomie zdefektowania oraz łatwość ich domieszkowania. 

Typowym przedstawicielem kryształów wykorzystywanych jako materiał bazowy ośrodka 
czynnego lasera jest korund Al2O3 (w swej odmianie szlachetnej zwany szafirem). Kryształ 
korundu domieszkowany atomami różnych metali jest ośrodkiem czynnym wielu szeroko 
stosowanych laserów. Dla przykładu w laserze tytanowo-szafirowym (Ti:Al2O3), w co 5 – 10 
komórce elementarnej kryształu korundu jon glinu zostaje podstawiony jonem tytanu. Jony 

                                                 
9 Ośrodki czynne laserów półprzewodnikowych też są ciałami stałymi. Jednak ze względu na swoiste 
właściwości tych laserów są one powszechnie klasyfikowane jako odrębny typ. 
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domieszki różnią się swoimi promieniami jonowymi oraz energią wiązania od jonów 
macierzystych i przez to w domieszkowanym krysztale powstają naprężenia. Aby utrzymać 
ten niekorzystny efekt (wpływa zarówno na własności mechaniczne jak i optyczne ośrodka) 
na możliwie niskim poziomie, domieszkowanie ośrodków czynnych laserów jest stosunkowo 
słabe. Ośrodki czynne laserów mogą także być w ogóle nie domieszkowane. Odpowiednio 
zdefektowane kryształy bazowe – w tym wypadku halogenków alkalicznych, jak np. KCl - są 
wykorzystywane w tzw. laserach na centrach barwnych. Defekty w takich ośrodkach 
tworzą centra barwne o szerokich pasmach absorpcji i emisji. Lasery takie pracują w 
podczerwieni.  

Kryształy stosowane w charakterze materiału bazowego ośrodka czynnego charakteryzują się 
dobrymi własnościami mechanicznymi, optycznymi i termicznymi, jednak trudność stanowi 
wytworzenie odpowiednio dużych słabo zdefektowanych próbek (typowe rozmiary 
krystalicznych prętów laserowych są rzędu 10 cm długości i 1 cm średnicy). Z kolei szkła 
stosowane jako bazowy materiał ośrodka czynnego lasera mogą być produkowane w 
zdecydowanie większych rozmiarach (średnice takich prętów mogą sięgać nawet metra). 
Choć ich własności optyczne są dobre, to szkła charakteryzują się znacznie niższą 
przewodnością cieplną niż kryształy. To wymusza stosowanie odpowiednio wydajnego 
chłodzenia prętów, oraz – w wypadku bardziej ekstremalnych wymiarów ośrodka – pracę 
impulsową lasera z odpowiednio długim czasem pomiędzy impulsami, który pozwoli na 
dostateczne wychłodzenie ośrodka. Należy wspomnieć, że krystaliczne ośrodki czynne 
laserów charakteryzują się homogenicznym poszerzeniem linii widmowych, natomiast szkła 
indukują poszerzenie niejednorodne (w szkłach występuje losowe rozłożenie mniejszych grup 
strukturalnych). 

Domieszki używane w charakterze centrów luminescencji to jony paramagnetyczne metali 
przejściowych (grupy żelaza, palladu oraz platyny), ziem rzadkich (lantanowców ze 
skandowcami) oraz aktynowców. To własności elektronowe domieszki decydują o położeniu 
i szerokości pasm absorpcji i emisji lasera. Pożądane własności domieszki to silne linie 
fluorescencji, szerokie pasmo absorpcji, długi czas życia górnego stanu laserowego oraz 
wysoka wydajność kwantowa fluorescencji. Jony wymienionych powyżej grup 
charakteryzują się obecnością niezapełnionych orbitali d lub f skutecznie ekranowanymi od 
wpływu ośrodka, w który są wbudowane przez zewnętrzne, wiążące orbitale s i p. W ten 
sposób własności emisyjne takich jonów domieszkowych w interesującym zakresie częstości 
są zwykle zbliżone do własności jonów swobodnych.  

Nazewnictwo laserów na ciele stałym wiąże się zarówno z materiałem bazowym ośrodka 
czynnego jak i z rodzajem centrów aktywnych laserowo. Dla przykładu nazwa lasera 
Ti:Al2O3 (tytanowo-szafirowego) oznacza, ze materiałem bazowym jest korund Al2O3, a 
domieszkę stanowią jony tytanu Ti (w tym wypadku są jony Ti3+). Analogicznie, ośrodkiem 
czynnym lasera Nd:YAG jest kryształ granatu itrowo-aluminowego (Yttrium Aluminum 
Garnet - YAG) domieszkowany jonami neodymu Nd. Z kolei laser oznaczany jako Nd:glass 
ma za ośrodek czynny szkło neodymowe. 

XI.2. Laser rubinowy 

Pierwszym laserem pracującym w zakresie promieniowania widzialnego był laser rubinowy 
Cr:Al2O3, uruchomiony 16 maja 1960 roku przez Teodora Maimana pracującego wówczas w 
Hughes Research Laboratories.  

Ośrodkiem czynnym lasera rubinowego jest kryształ korundu domieszkowany chromem. 
Atom chromu wiążąc się w sieci krystalicznej tlenku glinu ulega trójkrotnej jonizacji, tworząc 
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jon Cr3+. Konfiguracja elektronowa swobodnego atomu chromu to Cr:[Ar]3d54s1, więc po 
jonizacji na zewnętrznej powłoce 3d zostają 3 elektrony, nieekranowane od wpływu pola 
krystalicznego korundu przez nieistniejąca już powłokę 4s. Uproszczony schemat poziomów 
energetycznych jonu Cr3+ w polu krystalicznym zaprezentowano na Rys. 18. Ośrodek czynny 
lasera rubinowego jest trójpoziomowy (a wiec, jak pamiętamy z rozdziału VI.4., niezbyt 
korzystny z punktu widzenia koniecznych prędkości pompowania). Pompowanie odbywa się 
z poziomu podstawowego do dwóch szerokich pasm absorpcji 4F1 oraz 4F2, odpowiadającym 
długościom fali 404 nm oraz 554 nm (środek pasma) i szerokości 50 nm każde. Szerokie 
pasma absorpcji, na dodatek usytuowane w dogodnym zakresie częstotliwości, pozwalają na 
uzyskanie dużej prędkości pompowania optycznego za pomocą lamp ksenonowych. Jest to 
kluczowa cecha, która powoduje, że laser rubinowy mimo niekorzystnego 3-poziomowego 

układu ośrodka czynnego jest stosunkowo łatwy do uruchomienia. Energia z pasma absorpcji 
jest przekazywana wskutek szybkich przejść bezpromienistych (czas życia poziomów 4F jest 
krótki rzędu 10-7 s) do górnego stanu laserowego 2E z dość dużą wydajnością kwantową 
około 70%. Stan 2E jest rozszczepiony na dwa podpoziomy, charakteryzujące się wyjątkowo 
długim czasem życia rzędu 3 ms. Tak długi czas życia górnego stanu laserowego pozwala na 
wygodne gromadzenie energii. Zauważmy, że długi czas życia górnego stanu laserowego 
oznacza stosunkowo niskie prawdopodobieństwo przejścia spontanicznego (radiacyjnego lub 
nie) do stanu podstawowego κ21. Na podstawie rozważań z rozdziału VI.4 wiemy, że 
graniczna prędkość pompowania jest proporcjonalna właśnie do κ21, czyli, że w tym wypadku 
prędkość ta nie musi być bardzo duża (mimo że jest to układ trójpoziomowy). Na dodatek, 
stopień degeneracji obu podpoziomów górnego stanu laserowego g2 wynosi 2, podczas gdy 
stopień degeneracji poziomu podstawowego g1 wynosi 4. Jak pamiętamy, różnica obsadzeń 
między stanami wyraża wzorem (IV.1): 

 ∆N = N2 – N1(g2/g1).  

Dwukrotna różnica pomiędzy g2 a g1 ma niebagatelny i korzystny wpływ na wartość inwersji 
obsadzeń! 

Gdy czas pompowania (czas trwania impulsu lampy ksenonowej) jest odpowiednio długi 
między podpoziomami stanu 2E ustala się równowaga termodynamiczna. W efekcie, w takich 

Rys. 18. Uproszczony 
schemat energetyczny jonów 
Cr3+ w krysztale korundu 
(laser rubinowy). 



Podstawy działania laserów i ich zastosowania 

40 

warunkach emitowana jest linia o długości λ = 694.3 nm, odpowiadająca przejściu między 
dolnym podpoziomem stanu 2E a poziomem podstawowym. Przy krótkich impulsach 
pompujacych równowaga nie ma czasu się ustalić i w widmie emisyjnym zaznaczają  się obie 
linie 694.3 nm oraz 692.8 nm. 

Pręty ośrodka czynnego lasera rubinowego mają długość do około 30 cm i średnicę do 3 cm. 
Stężenie jonów chromu jest zwykle utrzymywane na poziomie 0.05%, czyli mniej więcej 10 
razy niższym niż występujące w „szlachetnej” odmianie rubinu (w efekcie kolor prętów 
ośrodka czynnego jest bladoróżowy a nie rubinowy). Niższe stężenie jonów chromu 
zmniejsza naprężenia w krysztale. Laser jest pompowany lampą błyskową o długości impulsu 
od części ms do kilku ms. Laser Cr:Al2O3 cechuje się – podobnie jak większość laserów na 
ciele stałym - prostą konstrukcją: pręt rubinowy jest otoczony lampą błyskową i ograniczony 
od czoła zwierciadłami. Energia pojedynczego impulsu laserowego może dochodzić do 100 J, 
jednak wtedy częstość powtarzania impulsów jest niska (1 - 2 na sekundę). Dzięki temu udaje 
się uniknąć nadmiernego nagrzewania ośrodka światłem pompującym o wysokim natężeniu, 
wymaganym do uzyskania tak dużych energii impulsu. 

Dziś wykorzystanie laserów rubinowych jest niewielkie. Miały one duże znaczenie w rozwoju 
holografii - ich głównym atutem było stosunkowo duże natężenie wiązki w zakresie 
widzialnym. W medycynie służyły do zabiegów medycyny kosmetycznej (usuwanie znamion 
i tatuaży). 

XI.3. Lasery neodymowe 

Lasery neodymowe to przedstawiciele szerokiej kategorii laserów na trójwartościowych 
ziemiach rzadkich. W laserach tych domieszkę stanowią trójkrotnie zjonizowane atomy 
lantanowców. Jako, że 3 stopień utleniania jest podstawowym dla wszystkich metali z tej 
grupy, to mamy 14 takich domieszek, z których wszystkie znalazły zastosowanie w technice 
laserowej (lantanowców jest 15, jednak promet nie posiada stabilnych izotopów i nie 
występuje naturalnie). Wszystkie lantanowce rozbudowują powłokę 4f, przy zapełnionych 
powłokach 5s, 5d oraz 6s (10). Przejścia optyczne zachodzą w powłoce 4f. 

Neodym jest domieszkowany do szerokiej grupy materiałów bazowych, spośród których 
najbardziej znanym jest granat itrowo-aluminowy, oznaczany jako YAG (Yttrium Aluminium 
Garnet). W tym krysztale Nd emituje głównie linię 1064 nm. Linia o podobnej długości 
1064.3 nm jest emitowana przez laser Nd:YVO4 (materiałem bazowym jest kryształ 
ortowanadanu itru YVO4). Gdy z kolei neodymem domieszkowane jest szkło (laser Nd:glass) 
to linie emisji są nieco przesunięte (typowo jest to 1054 nm). Podobnie, laser Nd:YLF na  
krysztale fluorku litowo-itrowego LiYF4 domieszkowanego Nd emituje linie o długościach 
1047 nm oraz 1053 nm.  

Zajmijmy się laserem Nd:YAG. Uproszczony schemat poziomów energetycznych jonu 
neodymu w krysztale YAG został przedstawiony na Rys. 19. Jak widzimy, ośrodek czynny 
lasera Nd:YAG jest czteropoziomowy, tak więc jak pokazaliśmy w Rozdziale VI.4, graniczna 
prędkość pompowania jest tu zdecydowanie niższa niż dla lasera rubinowego. Widmo 
absorpcyjne jest szerokie, obejmujące zakres od 300 do 900 nm, z najsilniejszymi względnie 
szerokimi linami 750 nm oraz. 810 nm. Z pasma absorpcji energia wzbudzenia jest 

                                                 
10 Konfiguracja elektronowa neodymu to [Xe]4f46s2, gdzie Xe: [Kr]5s24d105p6. Swobodny jon Nd3+ posiada 
zatem konfigurację [Xe]4f3. 
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przenoszona w procesie bezpromienistym na poziom 4F3/2, charakteryzujący się długim 
czasem życia (0.255 ms). Akcja laserowa zachodzi między poziomami 4F3/2 oraz 4I11/2, 
którego czas życia jest z kolei krótki (30 ns). Generowana jest wtedy podczerwona linia o 
długości 1064 nm. Z dolnego stanu laserowego jon neodymu powraca szybko na poziom 
podstawowy 4I9/2 wskutek przejść fononowych. Możliwe są także nie ukazane na 
zaprezentowanym schemacie przejścia z poziomu 4F3/2 do 4I13/2 (λ = 1350  nm) oraz 
bezpośrednio do poziomu podstawowego 4I9/2 (wtedy laser staje się trójpoziomowy, 
λ = 880 nm). Oba wspomniane przejścia laserowe są jednak znacznie trudniejsze do 
zainicjowania od podstawowego przejścia 1064 nm.  

Podobnie jak w przypadku lasera rubinowego także i stężenie neodymu w krysztale YAG 
musi być ograniczane ze względu na powstające naprężenia. Niemniej jednak osiągane 
typowo stężenia domieszki rzędu 0.7% są i tak kilkunastokrotnie wyższe niż dla Cr:Al2O3. 
Typowo pręty Nd:YAG osiągają rozmiary do kilkunastu cm długości przy średnicy około 
1 cm. 

Jeszcze wyższe stężenia neodymu można stosować w laserach na szkłach neodymowych. Ze 
względu na niższe naprężenia w szkle można produkować pręty szklane nawet o długości 
2 m. W laserze Nd:glass czas życia górnego stanu jest dłuższy (0.7 ms), a linie absorpcyjne 
nieco szersze niż w przypadku lasera Nd:YAG. Lasery takie można z powodzeniem 
wykorzystywać do generowania impulsów o energii do kilkunastu tysięcy dżuli. Podstawową 
wadą takich laserów jest słaba przewodność cieplna szkła, wymuszająca długi odstęp 
czasowy pomiędzy impulsami o dużej mocy (w skrajnych przypadkach laserów o wielkiej 
mocy impulsu jest to kilka impulsów dziennie). 

Lasery Nd:YAG są chyba laserami o najszerszych zastosowaniach. Działają impulsowo, 
ciągle, generują impulsy gigantyczne. Chętnie i szeroko wykorzystywane są w medycynie ze 
względu na dobre pochłanianie linii 1064 nm (i podobnych częstości) przez wodę. 
Szczególnie chętnie wykorzystywane są tu lasery z generacja impulsów gigantycznych 
(określane w tej branży jako Q-switched YAG). Lasery neodymowe są także szeroko 
wykorzystywane w procesach obróbki materiałów, służą jako oświetlacze celów lub 
dalmierze w zastosowaniach militarnych. Wzmacniacze złożone z szeregu dysków Nd:glass 

Rys. 19. Uproszczony 
schemat poziomów 
energetycznych ośrodka 
czynnego lasera 
Nd:YAG 

Pompowanie

Pasma absorpcyjne

Szybkie przejścia bezpromieniste
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są stosowane w laserach o najwyższych mocach, dochodzących do setek terawatów w 
impulsie trwającym kilka pikosekund. 

XI.4. Szerokopasmowe lasery na ciałach stałych - laser tytanowo-
szafirowy 

Lasery o szerokim paśmie emisji są bardzo pożądanymi narzędziami ze względu na 
możliwość ich przestrajania w zakresie kilkudziesięciu (lub więcej) nanometrów. Dzięki temu 
możemy dobierać długość fali wiązki laserowej pożądaną do konkretnych zastosowań. Wśród 
laserów na ciele stałym takie własności mają laser aleksandrytowy oraz laser tytanowo-
szafirowy. Laser tytanowo-szafirowy (Ti:Al2O3) po skonstruowano dość późno, po raz 
pierwszy został uruchomiony w 1986 roku. Wiązało się to z problemami związanymi z 
domieszkowaniem kryształu korundu tytanem. Dopiero w latach 80-tych opracowano 
technologie pozwalające uzyskać odpowiednie stężenia tytanu w korundzie. Przed 
pojawieniem się lasera tytanowo-szafirowego szerokie przestrajalne pasmo emisji zapewniały 
w ogromnej większości lasery barwnikowe (Rozdział XIII). Laser Ti:Al2O3 posiada 
najszersze pasmo emisji spośród wszystkich obecnie używanych laserów: od 660 nm do 1180 

nm. Uzupełniony o układ generujący drugą harmoniczną może także pracować efektywnie na 
częstościach z zakresu 350-550 nm. Jak wszystkie lasery na ciele stałym charakteryzuje się 
względnie prostą konstrukcją (w porównaniu do konkurencyjnych laserów barwnikowych). 

W ośrodku czynnym lasera tytanowo-szafirowego korund jest domieszkowany tytanem w 
stosunku wagowym ok. 0.1 - 0.2%. Jon tytanu Ti3+ jest wyraźnie większy od jonu glinu Al3+. 
To niedopasowanie ma decydujący wpływ na układ poziomów energetycznych jonu w 
krysztale i własności lasera. Poziom 3d w jonie Ti3+ obsadzony jest przez jeden elektron. W 
polu krystalicznym rozszczepia się on na poziomy 2E oraz 2T, które z kolei są rozszczepione 
na podpoziomy wibracyjne związane z drganiami jonu w sieci krystalicznej korundu 
(Rys. 20). W efekcie struktura poziomów energetycznych jonu tytanu w sieci krystalicznej 
korundu bardzo przypomina strukturę poziomów charakterystyczną dla związków 

Rys. 20. Uproszczony schemat pasm energetycznych ośrodka czynnego 
lasera Ti:Al2O3 (po lewej) oraz jego widmo emisji i absorpcji. 
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organicznych (barwników) używanych jako ośrodek czynny w laserach barwnikowych. 
Bardzo podobny jest też mechanizm absorpcji i emisji światła11. Pochłonięcie fotonu 
pompującego powoduje przejście jonu z dna pasma podstawowego 2T (podstanu 
wibracyjnego o najniższej energii) do jednego z podstanów wibracyjnych pasma 
wzbudzonego 2E. Zauważmy, że widmo absorpcji jonu tytanu w korundzie jest szerokie i 
obejmuje dwa nakładające się na siebie pasma z centrami 485 nm i 550 nm. Jon wzbudzony 
wskutek absorpcji kwantu światła szybko relaksuje w obrębie pasma 2E. Osiągnąwszy 
najniższy poziom wibracyjny w paśmie wzbudzonym emituje kwant światła podczas przejścia 
do stanu podstawowego. Następnie jon tytanu relaksuje do dna pasma podstawowego w 
drodze przejścia fononowego i obsadza najniższy poziom wibracyjny.  

Górny stan laserowy 2E jest stanem o zdecydowanie krótkim czasie życia τ wynoszącym 
zaledwie 3.8 µs (w temperaturze pokojowej). Jako, że czas impulsu lampy ksenonowej bądź 
kryptonowej jest zwykle dłuższy sa trudności z pełnym wykorzystaniem energii lampy przy 
takiej technice pompowania. Dlatego do pompowania laserów Ti:Al2O3 najczęściej używa się 
laserów argonowo-jonowych 488 nm i 514 nm (praca ciągła) lub laserów Nd:YAG z 
generacją drugiej harmonicznej 532 nm (praca impulsowa).  

Zauważmy częściowe przekrywanie się pasm absorpcji i emisji. Z tego powodu najwyższe 
częstości z pasma emisji nie są generowane w tym laserze. Mimo to tak szerokie pasmo 
emisji umożliwia dostosowanie lasera tytanowo-szafirowego do wielu aplikacji. Umożliwia 
także efektywną generację impulsów femtosekundowych (rozdział X.4). Z ciekawszych 
zastosowań tego lasera: femtosekundowe impulsy generowane przez laser tytanowo-
szafirowy a następnie wzmacniane w ciągu wzmacniaczy światła na szkle neodymowym są 
wykorzystywane do prób nad kontrolowaną fuzją termojądrową (moc wiązki w impulsie na 
wyjściu całego systemu rzędu 1015 W). W medycynie lasery Ti:Al2O3 znajdują zastosowanie 
np. do naświetlania w terapii fotodynamicznej. 

XII. Lasery gazowe 

Lasery gazowe to szeroka klasa urządzeń, których wspólną cechą jest gazowy stan skupienia 
ośrodka czynnego. W jej skład wchodzą urządzenia generujące promieniowanie od 
ultrafioletu po daleką podczerwień (200 – 10000 nm), o mocach od ułamków miliwata po 
tysiące watów (w pracy ciągłej!). Lasery gazowe są bardzo różnorodne, jednak wszystkie 
charakteryzują się występowaniem wąskich linii widmowych zarówno emisyjnych jak i 
absorpcyjnych. Wąskie linie absorpcyjne powodują, że lasery te w zasadzie nie są 
pompowane optycznie (zagadnienia związane z pompowaniem laserów gazowych zostały 
ogólnie omówione w Rozdziale VII.3). Z kolei wąskie, dopplerowsko poszerzone linie 
emisyjne (typowo o szerokości rzędu 500 MHz) powodują możność jednoczesnej generacji 
co najwyżej kilku modów. Pomimo, że przejść laserowych w klasie laserów gazowych znamy 
więcej niż dla jakiejkolwiek innej grupy laserów, to wąskie linie emisyjne powodują, iż nie 
pokrywają one całego spektrum. Niskie wzmocnienie w ośrodkach gazowych nakłada duże 
wymagania na jakość optyki rezonatora. Z kolei wysoka czystość spektralna stosowanych 
gazów zapewnia bardzo dobrą monochromatyczność wiązki. Część ośrodków czynnych 
laserów gazowych pozostaje w stanie gazowym w temperaturze pokojowej, w innych należy 

                                                 
11 Bardziej szczegółowy opis zagadnień związany z absorpcją i emisją światła przez ośrodek, w którym istotną 
rolę odgrywają poziomy wibracyjne podany został w Rozdziale XIII, gdzie omówiono lasery barwnikowe. 
Porównując zasadę pracy lasera tytanowo-szafirowego z laserami barwnikowymi należy zwrócić uwagę na brak 
w tym pierwszym stanów trypletowych. 
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najpierw przeprowadzić ośrodek czynny bądź jego składnik w stan gazowy poprzez 
podgrzanie (przykładem laser He-Cd, gdzie należy podgrzać kadm do temperatury około 
300 °C, aby uzyskać gazową mieszankę z helem). W obrębie tej klasy laserów możemy 
wyróżnić szereg typów o różnych własnościach i konstrukcji. Mamy lasery na gazach 
atomowych (w tym jonowe) lasery plazmowe oraz lasery cząsteczkowe. 

Lasery gazowe były do niedawna szeroko rozpowszechnione, jednak ze względu na rozwój 
laserów na ciele stałym oraz laserów półprzewodnikowych powoli tracą swoja pozycję. 
Jednak wciąż niektóre z nich (np. lasery CO2, lasery azotowe) znajdują obszary zastosowań, 
w których trudno je zastąpić. 

W następujących podrozdziałach omówimy przykładowe lasery gazowe, zarówno atomowe 
jak i cząsteczkowe. 

XII.1. Laser He-Ne 

Lasery atomowe pracują na ośrodku czynnym będącym gazem atomowym bądź mieszaniną 
takich gazów. W części z nich, aby otrzymać odpowiednie wzbudzenie należy gaz zjonizować 
(np. lasery argonowe) 

Laser helowo-neonowy (He-Ne) był pierwszym uruchomionym laserem gazowym. 
Ośrodkiem czynnym jest mieszanina helu i neonu (optymalny stosunek cisnień parcjalnych 
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He:Ne wynosi 5:1, natomiast całkowite ciśnienie mieszaniny to ok. 2.5 Tora). Laser jest rurą 
wyładowczą, a rezonator może być albo wewnętrzny (zwierciadła są przyklejone do końców 
rury) albo zewnętrzny (wtedy rura kończy się dwiema płytkami ustawionymi pod kątem 
Brewstera względem osi optycznej rezonatora, co redukuje straty wiązki i powoduje jej 
liniową polaryzację).  

Laser He-Ne jest przykładem lasera pompowanego przez wyładowanie w gazie i transfer 
energii między dwoma składnikami ośrodka (schemat pokazano na Rys. 21). W wyładowaniu 
jarzeniowym elektrony zderzają się z atomami helu, wzbudzając je ze stanu podstawowego 
(11S) do jednego ze stanów metastabilnych (21S lub 23S) o bardzo długim czasie życia (rzędu 
sekund!). Ze stanów tych nie zachodzą przejścia promieniste do niższych stanów 
energetycznych He. Jednoczesne zderzenia z atomami neonu powodują również ich 
wzbudzenie, jednak czas życia neonu w stanie wzbudzonym jest 8-9 rzędów wielkości 
krótszy od czasu życia stanów metastabilnych He. W rezultacie w rurze wyładowczej energia 
akumuluje się w stanie wzbudzonym atomów helu. Atomy te tracą energie wskutek zderzeń 
ze ściankami rury oraz z niewzbudzonymi atomami neonu. Jako, że oba stany metastabilne 
helu odpowiadają energetycznie (różnica rzędu kT) stanom wzbudzonym 2s oraz 3s atomu 
neonu to wskutek tych zderzeń może nastąpić ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem 
transfer energii z helu do neonu, w wyniku którego otrzymamy atom helu w stanie 
podstawowym oraz wzbudzony atom neonu. Wskutek nagromadzenia dużej ilości atomów He 
w stanie metastabilnym można wzbudzić dużą ilość atomów Ne i w ten sposób osiągnąć 
inwersję obsadzeń, praktycznie nieosiągalną wskutek bezpośredniego wzbudzania neonu w 
zderzeniach z elektronami.  

Czas życia wzbudzonego stanu 3s2 atomu Ne jest krótki (ok. 30 ns), jednak czas życia stanu 
2p4 jest jeszcze około 10× krótszy. Właśnie między tymi stanami zachodzi najczęściej 
wykorzystywane przejście, któremu odpowiada fala o długości 632,8 nm. Oprócz tej 
czerwonej linii można generować jeszcze szeregi innych częstotliwości wiązki 12, którym 
odpowiadają przejścia między różnymi podpoziomami stanów 3s, 2s, 3p i 2p. Ze stanu 2p 
następuje szybkie przejście spontaniczne do metastabilnego stanu 1s. Depopulacja stanu 1s 
odbywa się wskutek zderzeń ze ściankami rury wyładowczej.  

Stan 2p atomu Ne może być obsadzany ze stanu 1s wskutek absorpcji kwantu 
promieniowania bądź (co istotniejsze dla pracy lasera) bezpośrednio ze stanu podstawowego 
wskutek zderzeń z elektronami wyładowania. W ten sposób zwiększenie prądu pompowania 
ponad pewną wartość graniczną spowoduje spadek inwersji obsadzeń! Mechanizm ten 
powoduje, ze moc lasera He-Ne jest ograniczona od góry na stosunkowo niewielkim 
poziomie 100 mW. Także sprawność tego lasera jest niewielka: osiąga ok. 0.1 %. 

Podstawową niedogodnością lasera He-Ne jest jego niewielka moc maksymalna. Mimo to 
lasery He-Ne ze względu na prostotę budowy i obsługi wciąż są szeroko używane, jednak 
przy wielkiej konkurencji ze strony stopniowo wypierających je laserów 
półprzewodnikowych.  

Laser He-Ne może pracować dzięki koincydencji występowania prawie izoenergetycznych 
stanów wzbudzonych w helu i neonie. Dzięki temu, że stany wzbudzone He charakteryzują 
się wyjątkowo długim czasem życia, możliwe jest efektywne pompowanie neonu. Podobna 
koincydencja zachodzi dla lasera helowo-selenowego. 

                                                 
12 Spis najpopularniejszych częstotliwości generacji lasera He-Ne można znaleźć np. w: B. Ziętek „Lasery” 

Wyd,. II Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, tabela VII.2, str 378-379 
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XII.2. Laser Ar+ 

 Laser argonowy wykorzystuje jako ośrodek czynny atomy argonu utrzymywane w rurze 
wyładowczej pod ciśnieniem około 0,1 Tora. Laser ten może emitować ponad 30 linii w 
zakresie od nadfioletu do światła czerwonego (od 275 nm do 686,1 nm). Przejścia laserowe w 
zakresie widzialnym zachodzą pomiędzy stanami 4p a 4s jonu Ar+ (schemat energetyczny 
tego lasera przedstawiono na Rys. 22). Czasy życia stanów 4p są rzędu 10 ns, podczas gdy 
czasy życia stanów 4s są około 20-krotnie krótsze. Laser może pracować w sposób 
impulsowy bądź też ciągły. Lasery pracujące impulsowo są pompowane jednostopniowo, 
podczas gdy praca ciągłą wymaga pompowania dwustopniowego.  

W wyładowaniu w rurze wyładowczej elektrony zderzając się z atomami argonu mogą 
bezpośrednio spowodować jonizację i wzbudzenie, przeprowadzając atomy ze stanu 
podstawowego (3p6) do stanu wzbudzonego jonu (3p44p). Mogą też w znacznie 
efektywniejszym procesie dwustopniowym powodować wpierw jonizację argonu (jon Ar+ w 
stanie 3p5), a  następnie wzbudzać tak powstały jon do poziomu wzbudzonego 3p44p. Poziom 
3p44p jest górnym stanem laserowym. Jest on wielokrotnie rozszczepiony, co w połączeniu z 
dwukrotnym rozszczepieniem dolnego stanu laserowego (stan 3p44s) prowadzi do możliwości 
generowania kilkunastu linii widmowych o różnych częstotliwościach 13. 

                                                 
13 Promieniowanie laserowe w nadfiolecie uzyskuje się dzięki przejściom w dwukrotnie zjonizowanych jonach 
argonu Ar2+. 

Rys. 22. Uproszczony schemat 
pompowania i generacji linii 488 nm 
lasera Ar+. Poziom 4p jonu argonu Ar+

posiada wiele podpoziomów, poziom 
4s ma 2 podpoziomy. Pomiędzy nimi 
możliwa jest generacja wielu linii z 
zakresu widzialnego.  

P
o

m
p

o
w

a
n

ie
 1

-s
to

p
n

io
w

e

P
o

m
p

o
w

a
n

ie
 2

-s
to

p
n

io
w

e

poziom podstawowy Ar
(3p )

6

poziom podstawowy Ar
(3p )

+

5

3p  4p
4

3p  4s
4

488,0 nm

spontaniczne 
72 - 73 nm



Robert Bryl 

47 

Dwustopniowy mechanizm pompowania powoduje, że moc wyjściowa lasera jest 
proporcjonalna do kwadratu natężenia prądu wyładowania jarzeniowego. Oznacza to, że 
pożądanym jest, aby laser Ar+ pracował przy maksymalnie wysokim prądzie wyładowania. 
Przy dużych prądach wyładowania efekt przemieszczania się jonów argonowych w kierunku 
katody staje się wyraźny i powoduje powstawanie gradientu ciśnienia w rurze. Aby nie 
doprowadzić do przerwania wyładowania stosuje się układy wyrównywania ciśnienia gazu. 
Duże prądy płynące w lampie powodują też, że musi być ona odpowiednio intensywnie 
chłodzona. W wypadku laserów Ar+ małej mocy (do kilkudziesięciu mW) wystarcza 
chłodzenie powietrzne, lasery wielkiej i średniej mocy wymagają efektywnego chłodzenia 
wodnego. Największe lasery Ar+ osiągają moc wyjściową rzędu 100 W (kilka linii razem, dla 
najsilniejszej linii 514,5 nm moc może osiągać nawet 10 W). Takie lasery mają rurę 
wyładowczą długą nawet na 2 m, a moc układu zasilania sięga 60 kW. Mniejsze, średniej 
mocy lasery Ar+ osiągają moce wyjściowe do 5 W (generacja wielu linii). Rura laserowa 
takiego urządzenia ma około 30 cm długości. 

Lasery argonowe stosowano do pompowania laserów barwnikowych oraz Ti:Al2O3. W tych 
aplikacjach są stopniowo wypierane przez macierze laserów półprzewodnikowych. Ich 
podstawową wadą jest niska sprawność(osiągająca 7%), rozmiary i konieczność 
intensywnego chłodzenia. Lasery Ar+ małej mocy, chłodzone powietrzem, znajdują wciąż 
zastosowania w medycynie. 

XII.3. Lasery cząsteczkowe - laser CO2 

Lasery cząsteczkowe można podzielić na dwie klasy ze względu na częstotliwość 
emitowanego promieniowania. Pierwsza z nich to lasery generujące promieniowanie w 
dalekiej i średniej podczerwieni. Lasery te wykorzystują przejścia rotacyjne i oscylacyjne 
wewnątrz cząsteczki (np. opisany w dalszej części tego rozdziału laser CO2).  

   Z kolei cząsteczkowe lasery emitujące promieniowanie nadfioletowe (laser azotowy N2, 
lasery ekscymerowe) wykorzystują przejścia elektronowe wewnątrz cząsteczki. Zwykle jest 
to przejście pomiędzy pierwszym stanem wzbudzonym a stanem podstawowym, między 
którymi różnica energii jest wysoka, co powoduje emisję wysokoenergetycznych, 
nadfioletowych kwantów promieniowania. W laserach tych czas życia górnego stanu 
laserowego jest rzędu zaledwie nanosekund, wymagają wiec one szybkiego pompowania. 
Lasery takie emitują krótkie impulsy świetlne o czasie trwania rzędu nanosekund. 

W laserze CO2 przejścia laserowe zachodzą miedzy stanami oscylacyjnymi cząsteczki 
dwutlenku węgla. Cząsteczka ta jest liniowa i nie posiada momentu dipolowego. Drgania 

Rys. 23. Drgania 
normalne molekuły CO2. 
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cząsteczki można podzielić na 3 grupy: symetryczne, deformacyjne (poprzeczne) oraz 
asymetryczne (Rys. 23). Każde z tych drgań odbywa się z częstością drgań normalnych ν lub 
jej harmoniczną i niesie energię E = hν (k + ½) (gdzie k jest wibracyjną liczbą kwantową, 
przyjmującą wartości naturalne włącznie z zerem). Częstości drgań normalnych są różne dla 
każdego rodzaju drgań i w wypadku molekuły CO2 wynoszą: 

− drgania symetryczne ν1 = 4,16 × 1013 Hz 

− drgania deformacyjne ν2 = 2,00 × 1013 Hz 

− drgania asymetryczne ν3 = 7,05 × 1013 Hz 

Molekuła dwutlenku węgla może pozostawać w stanie oscylacyjnym będącym złożeniem 
wszystkich 3 rodzajów drgań (pomijamy w tej chwili stany rotacyjne, związane z ruchem 
obrotowym cząstki). Całkowita energia oscylacyjna molekuły dwutlenku węgla wynosi więc: 

E = hν1 (k1 + ½) + hν2 (k2 + ½) + hν3 (k3 + ½) 

Ten stan opisujemy trójką liczb kwantowych (k1, k2, k3). Stanem podstawowym molekuły jest 
stan (0,0,0). Stany rotacyjne związane z ruchem obrotowym cząstki wprowadzają 
rozczepienie każdego ze stanów oscylacyjnych na podpoziomy (odstęp energetyczny 
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Rys. 24. Uproszczony diagram stanów oscylacyjnych oraz przejścia laserowe 
dla cząsteczki CO2. Schematycznie wrysowano rozszczepienie rotacyjne 
stanów oscylacyjnych. Energię stanu podstawowego przyjęto za poziom 
zerowy. 
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pomiędzy podpoziomami rotacyjnymi jest ok. 103 raza mniejszy od odstępu między 
kolejnymi stanami oscylacyjnymi). Diagram energetyczny cząstki CO2 został przedstawiony 
na Rys. 24.  

Podstawowe obserwowane przejścia laserowe w dwutlenku węgla to przejścia zachodzące 
pomiędzy stanami (0,0,1) a (1,0,0), oraz miedzy (0,0,1) a (0,2,0). Emitowane są linie w 
dalekiej podczerwieni, o długościach fali 10600 nm oraz 9400 nm. Obie linie posiadają 
strukturę subtelną, związaną z rozszczepieniem rotacyjnym stanów oscylacyjnych. 
Prawdopodobieństwa spontanicznych przejść oscylacyjnych w cząsteczce dwutlenku węgla są 
niskie. Prawdopodobieństwo przejścia (0,0,1) → (1,0,0) wynosi 0.35 s-1, natomiast przejścia 
(0,0,1) → (0,2,0) zaledwie 0.2 s-1. Zauważmy, że mimo niewielkiego prawdopodobieństwa 
zajścia emisji spontanicznej (Aml), prawdopodobieństwo zajścia emisji wymuszonej (uνBml) 
jest całkiem znaczne, gdyż na podstawie równania (III.9) jest ono proporcjonalne do trzeciej 
potęgi długości fali pomnożonej przez Aml. 

Z kolei prawdopodobieństwo spontanicznego zaniku dolnego stanu laserowego (1,0,0) do 
stanu podstawowego jest o ok. trzy rzędy wielkości wyższe i wynosi ok. 200 s-1. Przejściu 
temu towarzyszy emisja kwantu o długości fali 4300 nm. Dolny stan laserowy może być 
także opróżniany poprzez mechanizm zderzeniowy, który dominuje podczas pracy lasera.  

Lasery CO2 mogą być pompowane na różne sposoby. W Rozdziale VII.4 opisano laser 
gazodynamiczny, w którym dwutlenek węgla jest pompowany termicznie. Warto wspomnieć, 
że laser CO2 może być również pompowany chemicznie. Jednak najpopularniejszą metodą 
pompowania jest pompowanie przez wyładowanie w gazie. W rurze wyładowczej znajduje 
się mieszanina CO2, N2, oraz He (optymalny stosunek ciśnień parcjalnych CO2:N2 
wynosi 0,8) pod ciśnieniem około 10 Torów. Pompowanie odbywa się poprzez transfer 
energii od wzbudzonych molekuł azotu. Stan wzbudzony drgań asymetrycznych (0,0,1) 
molekuły CO2 (czyli górny stan laserowy) jest praktycznie izoenergetyczny z pierwszym 
oscylacyjnym stanem wzbudzonym cząsteczki azotu. Ten stan cząsteczki azotu jest stanem 
metastabilnym, o bardzo długim czasie życia. Molekuła znalazłszy się w tym stanie nie może 
promieniście przejść do stanu podstawowego. Cząsteczki azotu są wzbudzane poprzez 
zderzenia z elektronami wyładowania w gazie. Dwutlenek węgla można także wzbudzać 
bezpośrednio w zderzeniach z elektronami, jednak wówczas sprawność lasera jest niewielka. 
Dodanie azotu do mieszaniny gazów ogromnie poprawia wydajność lasera CO2, umożliwiając 
uzyskiwanie wielkich mocy emitowanej wiązki.  

Moc wyjściowa lasera CO2 potrafi osiągnąć nawet ponad 100 kW przy pracy ciągłej. 
Urządzenia emitujące tak wysokie moce oczywiście wymagają intensywnego chłodzenia 
wodnego. Emisja w dalekiej podczerwieni powoduje, że w konstrukcji optyki lasera używa 
się materiałów słabo pochłaniających te częstotliwości, jak na przykład chlorek sodu lub 
potasu.  

Podstawowym zastosowaniem laserów na dwutlenku wegla o dużych i średnich mocach jest 
szeroko pojęta obróbka materiałów. Lasery te tną, spawają, zgrzewają, wypalają dziury, i co 
najważniejsze są narzędziami bardzo precyzyjnymi. Z kolei lasery o niższych mocach 
znajdują zastosowania w medycynie, gdyż daleka podczerwień jest bardzo dobrze 
pochłaniana przez wodę, a tym samym przez tkanki. 
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XIII. Lasery barwnikowe 

Lasery barwnikowe wykorzystują jako ośrodek czynny roztwór związku organicznego 
zwanego barwnikiem. Charakterystyczną cechą laserów barwnikowych jest ich szerokie 
pasmo wzmocnienia przesunięte w kierunku fal długich w stosunku do podobnie szerokiego 
pasma absorpcji (podobna sytuacja zachodzi też w wypadku ośrodka czynnego lasera 
Ti:Al2O3 – rozdział XI.4). Szerokie pasmo emisji (typowo o szerokości ok. 50 nm) pozwala 
na przestrajanie lasera czy też generację ultrakrótkich impulsów. Ośrodek czynny laserów 
barwnikowych jest cieczą. Konstrukcja laserów barwnikowych w większości przypadków 
umożliwia względnie łatwą wymianę roztworu barwnika, aby móc dobrać barwnik (a więc i 
pasmo emisyjne lasera) do aktualnych potrzeb. 

XIII.1. Własności optyczne barwników 

Barwniki stosowane w laserach to skomplikowane molekuły na bazie połączonych pierścieni 
aromatycznych. Własności czterech przykładowych popularnych barwników podane zostały 
w tabeli XIII.1. Własności absorpcyjne i emisyjne molekuły barwnika są determinowane 
przez jej niewielką i stosunkowo prostą część zwaną chromoforem. Struktura energetyczna 
chromoforu jest określana przez nakładające się na siebie stany elektronowe i wibracyjne. 
Chromofor jest zabudowany wewnątrz dużej cząsteczki barwnika i przez to skutecznie 
izolowany od wpływów otoczenia (rozpuszczalnika, innych molekuł). Dzięki temu 
wzbudzona cząsteczka chromoforu może z dużym prawdopodobieństwem wypromieniować 
kwant światła przechodząc do stanu podstawowego. W wypadku wielu innych cząsteczek 
oddziaływanie (zderzenia) z otaczającymi cząsteczkami rozpuszczalnika powoduje, iż 
deekscytacja odbywa się w drodze bezpromienistej. 

Rozpatrzmy teraz podstawowe mechanizmy absorpcji i emisji światła przez molekuły. Na 
strukturę energetyczną molekuły składają się stany elektronowe oraz stany wibracyjne 
związane z drganiami molekuły. Molekuła przebywając w którymś ze stanów elektronowych 
może jednocześnie przebywać w dowolnym stanie wibracyjnym (wykonywać drgania własne 
o określonej – skwantowanej – częstotliwości). W efekcie z każdego ze stanów 



Robert Bryl 

51 

elektronowych powstaje pasmo, wewnątrz którego molekuła może być wzbudzana do 
dozwolonych drgań własnych. Obsadzenia wewnątrz takiego pasma są zgodne z rozkładem 
Boltzmanna. Molekuła wzbudzona wibracyjnie oddaje swą energię przechodząc do 
najniższego podstanu wibracyjnego w obrębie pasma (do dna pasma). Czas życia na którymś 
z podstanów wibracyjnych jest bardzo krótki (rzędu 10-13 s) w porównaniu z czasami życia 
stanów elektronowych.  

Cząsteczka z dna podstawowego pasma elektronowego S0 może zostać wzbudzona do pasma 
wzbudzonego S1 w drodze absorpcji kwantu promieniowania. Cząsteczka jest wzbudzana do 
jednego z podstanów wibracyjnych pasma S1, a prawdopodobieństwo takiego przejścia jest 
określane przez regułę Francka-Condona. W paśmie wzbudzonym cząsteczka szybko 
relaksuje do dna pasma i dopiero stamtąd może promieniście przejść na jeden z podstanów 
wibracyjnych pasma podstawowego S0 (również z prawdopodobieństwem określanym wyżej 
wspomnianą regułą). Stamtąd wskutek przejść bezpromienistych (zderzeniowych) wędruje na 
dno pasma podstawowego. W efekcie widmo emisyjne cząsteczki jest zawsze przesunięte w 
kierunku niższych częstości w stosunku do jej widma absorpcyjnego. Jest to tak zwane 
przesuniecie Stokesa. Opisywany wyżej mechanizm został schematycznie przedstawiony na 
Rys. 25. 

Istotną cechą, którą należy uwzględnić przy rozważaniach dotyczących emisji i absorpcji 
światła przez barwniki jest multipletowość stanu. Multipletowość jest określona przez 
magnetyczną liczbę kwantową, czyli ma wartość równą 2S+1, gdzie S to wartość całkowitego 
spinu elektronów. Wartość ta dotyczy stanów elektronowych. Rozważmy diagram 
Jabłońskiego (przedstawiony na Rys. 26) opisujący drogi wzbudzenia i deekscytacji 
molekuł. Stan podstawowy większości molekuł jest stanem o multipletowości równej 1, czyli 
stanem singletowym (oznaczanym jako S0). W drodze absorpcji kwantu promieniowania o 
odpowiedniej energii taka cząsteczka przechodzi do jednego ze wzbudzonych stanów 
singletowych Sn. Przejście w drodze absorpcji do któregokolwiek stanu trypletowego Tn 

Rys. 25. Uproszczony schemat powstawania widma 
absorpcyjnego i emisyjnego molekuły. Przesuniecie Stokesa. 
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(czyli do stanu o multipletowości równej 3) jest wzbronione, gdyż wiązałoby się ze zmianą 
całkowitego spinu elektronów. Cząsteczka w singletowym stanie wzbudzonym ulega 
najpierw bezpromienistemu procesowi konwersji wewnętrznej i wędruje na najniższy podstan 
wibracyjny pasma wzbudzonego S1. Następnie cząsteczka może powrócić do stanu 
podstawowego promieniując kwant światła, lub też bezpromieniście, wskutek kolizji z 
cząstkami rozpuszczalnika. W trakcie oddziaływania z inną molekułą istnieje też 
prawdopodobieństwo wymiany elektronów pomiędzy oboma molekułami, które może 
doprowadzić do zmiany wartości ich spinów. W ten sposób cząsteczka wzbudzona do stanu 
singletowego może znaleźć się w najniższym stanie trypletowym T1. Prawdopodobieństwo 
takiego procesu jest stosunkowo niewielkie, jednak po pewnym czasie stan T1 zapełnia się. 
Cząsteczka w stanie T1 może pochłonąć kwant promieniowania i zostać wzbudzoną do 
wyższego stanu trypletowego. W stanie trypletowym może podlegać takim samym procesom 
konwersji wewnętrznej jak w stanie singletowym. Jednak jej powrót do singletowego stanu 
podstawowego S0 (podobnie przejście do każdego innego stanu singletowego) jest wysoce 
utrudniony, wiąże się bowiem z koniecznością ponownej zmiany spinu w drodze 
oddziaływania z inną cząsteczką. Czas życia stanu T1 jest przez to wielokrotnie dłuższy od 
czasu życia stanu S1. Powrót do stanu S0 może zajść w promienistym procesie zwanym 
fosforescencją (substancja emituje promieniowanie jeszcze długo po ustaniu promieniowania 
wzbudzającego), bądź w procesie bezpromienistym, przekazując energię innej cząstce. Ten 
drugi proces zwykle dominuje w cieczach.  

XIII.2. Laser barwnikowy – konstrukcja, pompowanie, praca 

Laser barwnikowy jest pompowany do jednego z wyżej położonych podstanów wibracyjnych 
pasma wzbudzonego S1. Cząsteczka barwnika szybko relaksuje do dna pasma wzbudzonego. 
Akcja laserowa zachodzi pomiędzy dnem tego pasma - najniżej położonym podstanem 
wibracyjnym w paśmie S1 - a leżącymi pustymi podstanami wibracyjnymi w paśmie 
podstawowym S0. Te podstany są następnie bardzo szybko opróżniane wskutek przejść 

Rys. 26. Diagram Jabłońskiego dla molekuły 
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zderzeniowych i cząstka barwnika powraca do dna pasma S0. Laser zachowuje się 
analogicznie do opisanego w rozdziale VI.3 modelu czteropoziomowego. 

Lasery barwnikowe mogą być efektywnie pompowane optycznie, zapewnia to szerokie 
pasmo absorpcji. Roztwory barwników cechują się dobra wydajnością kwantową 
fluorescencji, sięgająca nawet 99%. Niedogodnością jest, że czas życia górnego stanu 
laserowego (poziom S1) jest rzędu zaledwie nanosekund, czyli bardzo krótki. Jest to 
równoważne wysokiemu prawdopodobieństwu κ21 przejścia spontanicznego z górnego 
poziomu laserowego. W związku z tym uruchomienie akcji laserowej w takim laserze 
wymaga zastosowania odpowiednio szybkiego i intensywnego pompowania (zależność 
granicznej prędkości pompowania od κ21 jest liniowa – por. Rozdział VI.4). Dlatego 
najdogodniejszą metoda pompowania jest użycie innego lasera emitującego promieniowanie 
w zakresie obejmowanym przez widmo absorpcyjne barwnika. Najczęściej wykorzystywany 
jest laser azotowy emitujący falę o długości 337 nm. Ta długość fali pozwala na efektywne 
pompowanie wielu barwników emitujących w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. 
Barwniki mogą być też pompowane lampami błyskowymi o odpowiednio dużej mocy.  

Zauważmy, że w trakcie trwania akcji laserowej z czasem rośnie obsadzenie stanu T1. Jest to 
o tyle niekorzystne, że dla dużej grupy barwników promieniowanie emitowane przez laser 
może wzbudzać przejścia pomiędzy najniższym stanem trypletowym T1 i stanem 
wzbudzonym T2. Wraz ze wzrostem obsadzenia stanu T1 rośnie prawdopodobieństwo 
pochłonięcia wypromieniowanego kwantu przez ośrodek czynny. W ten sposób rośnie 
współczynnik strat w ośrodku. Co więcej, cząstka barwnika w stanie trypletowym łatwo 
reaguje z tlenem, gdyż podstawowy stan molekuły tlenu O2 jest właśnie stanem trypletowym 
(co jest rzadkością!). Reakcje z tlenem powodują degradację chemiczną barwnika. Aby 
uniknąć nadmiernej produkcji cząstek barwnika znajdujących się w niekorzystnym z punktu 
widzenia pracy lasera stanie trypletowym, cały roztwór szybko krąży w układzie złożonym ze 
stosunkowo niewielkiej komórki laserowej wewnątrz rezonatora, układu rur oraz dużego 
zbiornika cieczy. Dzięki krótkiemu czasowi przebywania pod działaniem pompującej wiązki 
światła ilość cząstek w stanie trypletowym utrzymuje się na niskim poziomie. Cząstki te 
mogą powrócić do stanu singletowego w długim czasie, gdy przebywają w rurach i zbiorniku. 

Efekt związany z przejściem cząsteczek barwnika do stanu trypletowego jest ograniczony 
przy pompowaniu laserem azotowym. Laser ten generuje impulsy o czasie trwania rzędu 
nanosekund. W tym czasie nie następuje wzrost obsadzenia stanu trypletowego, który miałby 
wpływ na pracę lasera. 

XIV. Własności światła laserowego 

Promieniowanie emitowane przez laser ma określone cechy, które czynią to źródło światła 
wyjątkowym. Cechy te są pochodną podstawy działania lasera zawartej w jego nazwie – 
emisji wymuszonej. Akt emisji wymuszonej prowadzi do powstania kwantu będącego 
„klonem” kwantu wymuszającego. W szczególności nowopowstały kwant ma tą samą 
energię, jest zgodny w fazie i rozchodzi się w tym samym kierunku, co kwant wymuszający. 
To właśnie z tych własności każdego pojedynczego wymuszonego kwantu pochodzą 
podstawowe cechy promieniowania generowanego przez laser. Jednak na większość z nich 
duży wpływ mają również inne elementy konstrukcyjne lasera, a w szczególności rezonator 
optyczny. 

Światło laserowe jest monochromatyczne. Porównajmy szerokość naturalną linii 
fluorescencyjnej kryształu rubinu (0.4 nm) z szerokością linii emitowanej przez zwykły laser 
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rubinowy (0.01 – 0.001 nm): widać, że światło laserowe jest bardziej monochromatyczne od 
światła powstałego w wyniku zwykłej fluorescencji. W dużej mierze owo zmniejszenie 
szerokości połówkowej linii spektralnej jest zasługą rezonatora. Szerokość połówkowa ∆ν1/2 
pojedynczego modu o częstotliwości ν generowanego przez laser jest odwrotnie 
proporcjonalna do mocy P lasera: 
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Gdyby policzyć teoretyczne wartości ∆ν1/2 dla realnych laserów z powyższej zależności, to 
otrzymalibyśmy wartości rzędu od kilkunastu herców do ułamków herca! Oczywiście, 
szerokości połówkowe linii emitowanych przez te urządzenia są dużo większe. Powodów na 
to jest kilka. Ośrodek czynny oraz rezonator grzeją się i podlegają fluktuacjom termicznym, 
następują mechaniczne niestabilności rezonatora, ośrodek czynny jest daleki od optycznej 
doskonałości. 

Szerokość połówkowa linii przeciętnego lasera jest rzędu od kilkunastu mega- do gigaherców. 
Komercyjnie dostępne są lasery emitujące linie o szerokości rzędu 100 kHz, a w 
specjalistycznych urządzeniach laserowych udaje się generować linie o szerokości 
pojedynczych herców. Należy jednak mieć na uwadze, że lasery mogą generować wiele 
modów równocześnie: w skrajnym wypadkach lasera tytanowo-szafirowego potrafi on 
generować światło z przedziału ok. 180 nm, podobnie mogą pracować lasery barwnikowe. 
Lasery gazowe mogą generować jednocześnie kilka linii widmowych odpowiadających 
osobnym przejściom laserowym. W ten sposób uzyskuje się najwyższe moce lasera Ar+. Laser 
CO2 przy dużym ciśnieniu gazu generuje szerokie linie z całkowicie rozmytą struktura 
subtelną przejść rotacyjnych. 

Światło laserowe jest spójne. Spójność (koherencja) światła emitowanego przez laser jest 
wynikiem generowania światła w drodze emisji wymuszonej. Należy pamiętać, że spójne jest 
światło pochodzące tego samego modu. W wypadku jednoczesnej generacji wielu modów są 
one zwykle losowo przesunięte w fazie (Rozdział X.4).  

Wiązka światła laserowego jest równoległa. Wiązki laserowe cechują się wyjątkowo małą 
rozbieżnością kątową. Jak pamiętamy z Rozdziału X.2, już podczas rozwoju akcji laserowej 
rezonator kształtuje wiązkę, eliminując promieniowanie rozchodzące się nierównolegle do 
jego osi optycznej. W zasadzie podstawowy wpływ na rozbieżność kątową wiązki laserowej 
ma wpływ dyfrakcja na wyjściu z układu optycznego lasera. Standardowo rozbieżność wiązki 
laserowej to pojedyncze sekundy kąta, jednak za pomocą dodatkowych układów optycznych 
skupiających wiązkę możemy wartość tą jeszcze dalej zmniejszyć. Wiązkę możemy z dużą 
dowolnością kształtować i skupiać na wybranym obiekcie do plamki rozmiarów 
mikrometrów! 

Z niską rozbieżnością kątowa wiązki wiąże się wielka powierzchniowa gęstość mocy światła 
laserowego. Skupiwszy wiązkę małej mocy lasera rubinowego (5 mW) do plamki o 
powierzchni 100 µm2 uzyskamy średnią powierzchniową gęstość mocy 50 MW/m2 14. Takie 
gęstości mocy są wysoce pożądane w zastosowaniach przemysłowych laserów, gdzie służą 

                                                 
14 Dla porównania, natężenie promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi to około 1 kW/m2. 
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one do obróbki materiałów. Standardowy duży przemysłowy ploter laserowy do cięcia blach 
z głowicą laserową Nd:YAG o mocy maksymalnej 500 W i minimalnej szerokości wiązki 
0,2 mm wytwarza wiązkę o maksymalnej gęstości powierzchniowej rzędu kilku GW/m2. 
Podobne gęstości mocy wykorzystywane są także w zastosowaniach medycznych. Laser 
używany do cięcia tkanek, komercyjnie dostępny, posiada 10 W głowicę laserową CO2 i 
zaopatrzony jest w aplikator o powierzchni 8 × 10-5 cm2. Jak łatwo policzyć, powierzchniowa 
gęstość mocy aplikowana tkankom pacjenta to 1,25 GW/m2. 

Z kolei polaryzację światła laserowego osiąga się za pomocą dodatkowych elementów 
optycznych. Tak np. okienka umieszczone pod kątem Brewstera na końcach rury 
wyładowczej lasera He-Ne produkują wiązkę spolaryzowana liniowo, lecz ich głównym 
zadaniem jest doprowadzenie do bezodbiciowego przechodzenia światła przez rurę i tym 
samym zminimalizowanie strat wewnętrznych w rezonatorze. Polaryzacja światła nie jest 
więc cechą immanentną wiązki laserowej, wynikająca z natury akcji laserowej. 

Oczywiście, światło monochromatyczne, spójne czy tez o znikomej rozbieżności kątowej 
możemy wytwarzać w inny sposób niż za pomocą lasera. Unikatową cechą laserów jest to, że 
zapewniają one współistnienie tych wszystkich cech z dużym natężeniem promieniowania. 
Wyobraźmy sobie, że wytwarzamy za pomocą monochromatora pryzmatycznego wiązkę 
światła monochromatycznego o szerokości połówkowej rzędu 1 GHz z wiązki światła 
białego. Szerokość widmowa zakresu widzialnego to 1015 Hz. Wycinając z tego zakresu tylko 
pasmo o szerokości 109 Hz uzyskujemy natężenie promieniowania o 6 rzędów niższe od 
natężenia na wejściu monochromatora, nie uwzględniając przy tym jakichkolwiek strat 
aparaturowych!  
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