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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.

Γενική περιγραφή των Laser

Τα laser είναι κβαντικές ηλεκτρονικές

συσκευές

οι οποίες

παράγουν

ηλεκτρομαγνητικη ακτινοβολία μεγάλης έντασης με συμφωνία φάσης και με
καθορισμένη κατεύθυνση.
Η λέξη Laser είναι συντομογραφία των λέξεων Light amplification by the
stimulated emission of radiation, που σημαίνει ενίσχυση φωτός δια προκλήσεως
εκπομπής ακτινοβολίας. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να γίνει δυνατή σε τιολλά μήκη
κύματος στην υτιέρυθρη, ορατή, και υτιερτώδη περιοχή του (ράσματος. Η ενίσχυση
του (ρωτός πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων ενεργών υλικών
τα οποία μπορεί να είναι ανόργανα ή οργανικά αέρια - υγρά - στερεά .
Παρακάτω

θα

εξετάσουμε

τις

διαδικασίες

αυθόρμητης

εκπομπής

εξαναγκασμένης εκτιομπής και απορρόφησης.

1.1.1

Αυθόρμητη εκπομττή ακτινοβολίας

Θεωρούμε δύο ενεργειακά ετππεδα 1 και 2, ενός δεδομένου υλικού τα οτιοία
έχουν ενέργεια Ει και Ε2 αντίστοιχα, με Ει<Ε2 και υποθέτουμε για απλούστευση
ότι το 1 είναι το βασικό επίπεδο. Έστω ένα άτομο ή μόριο του υλικού που αρχικά
βρίσκετε στο επίπεδο 2. Εφ’ όσον το άτομο βρίσκετε στο
επίπεδο 2 και Ει<Ε2 τότε το άτομο θα έχει την τάση να αποδιεγερθεί στο επίπεδο
1, αυθόρμητα χωρίς καμία εξωτερική ετιέμβαση, ελευθερώνοντας την ενεργειακή
διαφορά Ε2-Ε1. Όταν αυτή η ενέργεια αυτή αποβάλλεται υπό την μορφή Η.Μ
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ακτινοβολίας, τότε η διεργασία ονομάζεται αυθόρμητη εκτιομπη ακτινοβο/.ίας και
είναι αυτή που εκτιέμπεται από τις κλασσικές φωτεινές ττηγές. Η συχνότητα του
ακτινοβολούμενου κύματος δίνεται από την σχέση :

(E2-EQ
h

( 1. 1)

όπου h η σταθερά Planck..

Παρακάτω φαίνεται διαγραμματικά η διεργασία της αυθόρμητης εκπομπή.

hv=E2-Ei

Εικόνα 1 αυθόρμητη εκπομπή

Βλέποντάς το ιραινόμενο από την άλλη σκοτιία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε
την αυθ('ρμητη εκπομπή ως την ενέργεια ενός φωτονίου

h.v =Ε2-Ε ι
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Αιατά4^ις οΕντλησης κοα εφαρμογές τι

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρέτιει να τισύμΕ ότι η εκτιομπή ακτινοβολίας είναι ένας από τους δύο τοτισυς
αποδιέγερσης ενός ατόμου. Ο δεύτερος τρότιος είναι η περίπτωση όπου η
ενεργειακή διαφορά Ε2-Ε1 αντί για εκτιομπή ακηνοβολίας να μετατραπεί σε άλλη
μορφή, όπως σε κινητική ενέργεια των γειτονικών μορίων.
Στην συνέχεια θα αναφερθσύμε σε ορισμένα ιδιαίτερα γνωρίσματα της (ρωτεινής
ακτινοβολίας τιου προέρχεται ατιό αυθόρμητη εκπομπή και τα οποία δικαιολογούν
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας των κλασσικών
τιηγών, πριν όμως θα πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένες έννοιες, όπως η
συμφωνία και η ασυμφωνία κυμάτων.
Για κάθε Η/Μ κύμα μπορούμε να εισάγουμε δύο έννοιες συμφωνίας, την χωρική
και την χρονική.
Για τον ορισμό της χωρικής συμφωνίας, θεωρούμε δύο σημεία Ρι και ? 2, τα
οποία στον χρόνο t=0, βρίσκονται πάνω στο κυματομέτωπο δεδομένου Η/Μ
κύματος με Ei(t), E2(t) τα αντίστοιχα ηλεκτρικά πεδία στα σημεία αυτά. Αν αυτή η
διαφορά είναι μηδέν για κάθε χρονική στιγμή τότε για t>0 λέμε ότι υτιάρχει τέλεια
συμφωνία μεταξύ των δύο σημείων και αν συμβαίνει για κάθε ζεύγος σημείων του
Η/Μ κυματομετώπου, λέμε ότι το κύμα έχει ιδανική χωρική συμφωνία.
Για τον ορισμό της χρονικής συμφωνίας, θεωρούμε το ηλεκτρικό πεδίο Η/Μ
κύματος σε δεδομένο σημείο Ρ, τις χρονικές στιγμές t και t + τ. Αν για δεδομένη
χρονική καθυστέρηση τ, η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο τιμών τιαραμένει η ίδια
για κάθε t, λέμε πως για αυτό το χρονικό διάστημα τ υτιάρχει χρονική συμφωνία
και αν αυτό συμβαίνει για κάθε τιμή του τ, λέμε τιως το Η/Μ κύμα έχει τέλεια
χρονική συμφωνία.
Η χωρική και η χρονική συμφωνία είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Δηλαδή
μπορούμε να συναντήσουμε Η/Μ κύματα που έχουν τέλεια χωρική συμςκονία
αλλά όχι χρονικ*ή, όπως και αντίστροφα.
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Σε αντίθεση με όσα είπαμε τφιν, κύματα με τυχαίες ιράσεις ονομάζονται
ασύμφωνα και η ακηνοβολία τους ασύμιρωνη, η οτιοία και αυτή χωρίζεται σε
χωρική και χρονική. Στην πράξη ο έλεγχος της συμφωνίας των κυμάτων γίνεται με
το φαινόμενο της συμβολής. Αυτό το φαινόμενο βασίζεται στο γεγονός ό η το
αποτέλεσμα που ετπχρέρει μία κύμανσης ένα σημείο του
χώρου είναι ανεξάρτητο από το αποτέλεσμα μίας άλλης κύμανσης στο ίδιο σημείο.
Έτσι δύο κύματα που φθάνουν στο ίδιο σημείο του χώρου προκαλσύν μία ολική
διαταραχή η οποία είναι ίση με το γεωμετρικό άθροισμα των ετημέρους
διαταραχών. Για αυτό και συναντώνται σημεία ότιου τα συνιστώντα πεδία φτάνουν
με μηδενική διαφορά φάσης και τελικά το ολικό πεδίο εμφανίζει αυξημένο πλάτος,
ή σημεία όπου τα συνιστώντα τιεδία φθάνουν μ διαιρορά φάσης 180° οπότε
αλληλοεξουδετερώνονται. Μόνο σύμφωνα κύματα είναι ικανά να δώσουν μόνιμα
φαινόμενα συμβολής τιου μπορούν να τιαρατηρηθούν. Και αυτό συμβαίνει γιατί
κατά την σύνθεση ασύμςκονοτν κυμάτων δίνεται συνιστάμενο κύμα του οτιοίσυ το
τιλάτος και η φάση εμφανίζουν άρρυθμες διακυμάνσεις. Πειραματικά δεν μπορεί
να βρεθεί ούτε η απόλυτη σύμφωνη αλλά ούτε και η απόλυτα ασύμςκονη
ακτινοβολία.
Για την αυθόρμητη εκπομττή λοιπόν, τιαρατηρούμε τα εξής ενδιαφέροντα
αποτελέσματα:
Αυθόρμητες διαδοχικές εκτιομπές από το ίδιο άτομο, εκπομτιές που προέρχονται
από διάφορα άτομα διαδοχικές είτε ακόμα και ταυτόχρονες, εμφανίζονται τελείως
ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Το αποτέλεσμα της ανεξαρτησίας αυτής είναι ότι οι (ράσεις των κυμάτων που
εκτιέμπονται από το ίδιο το άτομο σε διαδοχικές αυτόματες εκπομπές, δεν έχουν
σταθερές σχέσεις ούτε μεταξύ τους αλλά και ούτε με τις φάσεις των κυμάτων που
εκτιέμπονται ταυτόχρονα από άλλα άτομα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το γεγονός
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από ένα σύνολο φωτοβολούντων ατόμων να εκτιέμπονται κύματα με πλήθος
συχνοτήτων και φάσεις τυχαίες.

Το πλήθος συχνοτήτων (ευρύτητα εκτιεμπόμενου φάσματος), από το ότι κάθε
άτομο του συνόλου είναι δυνατό να εκτιέμψει (ρωτόνια διαφόρων συχνοτήτων,
ανάλογα των ενεργειακών σταθμών μεταξύ των οτιοίων γίνεται η αποδιέγερσή του

( ν = £ ^ )

(1.3).

η

Οι ενέργειες Ε„ και Em μπορεί να αναιρέρονται σε οποιαδήτιοτε από τα ενεργειακά
επίπεδα του υλικού.
Άλλο χαρακτηριστικό της αυθόρμητης ακτινοβολίας ότι οι εκπεμπόμενες δέσμες
αποκλίνουν έντονα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της έντασής τους
ταχύτατα κατά την διεύθυνση διάδοσης και μάλιστα αντιστρόςκος ανάλογα του
τετραγώνου της απόστασης από την πηγή.
Με όλα αυτά τα παραπάνω μπορούμε να συνοψίσουμε χαρακτηριστικά των
κλασσικών πηγών ακτινοβολίας:
1. Είναι ασύμφωση ακτινοβολία.
2. Κατανέμεται σε πλατιά φασματική τιεριοχή.
3. Δεν είναι δυνατόν να κατευθυνθεί σε κάποια ακριβή ορισμένη διεύθυνση.
4. Η βελτίωση της κατευθυντικότητας γίνεται ζημιώνοντας την ένταση της
ακτινοβολίας.
Απ’ όλα αυτά μπορούμε να καταλάβουμε ό η είναι δύσκολο να ετητευχθεί μια
ισχυρή, μονοχρωματική και τταράλληλη σύμιρωνη δέσμη από τις κλασσικές ττηγές.
Παρακάτω φαίνονται κάποιες σχέσεις για την αυθόρμητη εκττομπή:
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Αν σε μία στάθμη η, βρίσκονται Ν„ άτομα και σε χρόνο dt μεταπίπτουν αυθόρμητα
σε dNnm ατιό οτυτά στην στάθμη m, τότε η πιθανότητα dPimi της αυθόρμητης
εκτιομπής n-m, εντός του χρόνου dt είναι:

_dN„„
dt

(1.4)

To - υποδηλώνει την ελάττωση του πληθυσμού Νη (εξ’ ορισμού, πιθανότητα να
συμβεί ένα γεγονός είναι ο λόγος των ειΛΌϊκών περιτττώσεων εμφάνισης του
γεγονότος, τφος το σύνολο των δυνατών περιπτώσεων). Ή διαφορετικά μπορούμε
να γράψουμε την σχέση

nm ■^undt

όπου με

=

dP„^
dt

(1.5),

συμβολίζουμε την πιθανότητα ανά μονάδα χρόνου, η

οτιοία ονομάζεται συντελεστής Einstein για την διεργασία αυτή. Η τιοσότητα αυτή
εκφράζει την πιθανότητα ένα άτομο της στάθμης η να πέσει στην χαμηλότερη
στάθμη m στην μονάδα του χρόνου και αποτελεί σταθερά χαρακτηριστικ-ή για το
ζεύγος των σταθμών n-m.
Από τις προηγούμενες σχέσεις της dPnm, προκύπτει μία σημαντική σχέση, ο
ρυθμός της αποδιέγερσης των ατόμων μέσω της αυθόρμητιις εκπομπής n-m;

-dN „.

( 1.6 )

δηλαδή ο ρυθμός αυτός είναι ανάλογος του πληθυσμού της αρχικής στάθμης Ν„.
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1.1.2Εξαναγκασμένη εκπομ^τή ακτινοβολίας
Εξαναγκασμένη εκτιομπή είναι στο φαινόμενο (που αρχικά διατυπώθηκε από τον
Einstein), κατά το οποίο έγκειται στην δυνατότητα που έχουν διεγερμένα άτομα να
εκτιέμψουν ακτινοβολία όχι μόνο αυθόρμητα αλλά και εξαναγκασμένα κατόπιν
ακτινοβόλησης τους στην συχνότητα την οποία εκτιέμπσυν και αυθόρμητα.
Και ττάλι θα θεωρήσουμε ένα άτομο το οτιοίο βρίσκεται αρχικά στο ετιίπεδο 2.
Αν σ ’ αυτό το άτομο προσπέσει μια ακτινοβολία συχνότητας hv=E2-Ei ,δηλαδη ίση
με την αυθόρμητα εκτιεμπόμενη από το άτομο συχνότητα, τότε υτιάρχει μία
πετιερασμένη τπθανότητα το κύμα αυτό να εξαναγκάσει το άτομο να ι^οσ τεί την
μετάπτωση 2 -> 1 και η ενέργεια Ε2-Ε1 να ατιοδοθεί με την μορφή ενός νέου Η/Μ
κύματος, που προστίθεται στο προσττίπτον.
Χρησιμοποιώντας την ορολογία των φωτονίων μπορούμε να τιούμε ότι το
φωτόνιο τιου προκαλεί την μετάπτωση 2 -> 1 είναι το προστιίπτον φωτόνιο και
έτσι προκύπτουν δύο όμοια φωτόνια, το εξαναγκασμένο και το εξαναγκάζον. Αυτό
είναι το (ραινόμενο της εξιχναγκασμένης εκτιομπής.
Στην εικόνα 2 τιαρουσιάζεται διαγραμματικά η διεργασία της
εξαναγκασμένης εκπομπής.
Εί

---------1
-V A M x
h v -Λ Α Α Α —>
γΛ Λ Λ Μ

· ''

Εικόνα 2 Εξαναγκασμένη εκπομπή
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Σκότημο θα ήταν να δούμε το φαινόμενο τιερισσότερο ατιό την κυματική πλευρά
ώστε να κατανοηθεί η σημασία του: όπως είπαμε στην αυθόρμητη εκπομπή το
εκπεμπόμενο από ένα άτομο κύμα έχει τυχαία φασική σχέση με το εκπεμπόμενο
κύμα κάποιου άλλου, μπορεί δε να εκπεμφθεί σε οποιαδήποτε διεύθυνση, στην
αυθόρμητη εκττομπή συμβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Εφόσον όλη η διεργασία
προκύπτει ατιό το τιροσπίτττον Η/Μ κύμα, η εκπομπή κάθε ατόμου είναι σε φάση
με το προσπίπτον κύμα και μάλιστα η διεύθυνση καθορίζεται από αυτό. Με λίγα
λόγια προκύπτει ένα κύμα όμοιο και σύμφωνο με το τφώτο. Το αποτέλεσμα είναι
να έχουμε ένα συνιστάμενο κύμα με τιλάτος διπλάσιο του αρχικού. Υπάρχει και η
τιερίπτωση το συνιστάμενο κύμα να έχει τιλάτος τιολλαπλάσιο του αρχικού στην
τιερίπτωση τιου έχουμε ένα σύστημα κατάλληλα διεγερμένων ατόμων.
Αυτή είναι η βαθύτερη σημασία του φαινομένου και όχι η απλή αύξηση του
αριθμού των φωτονίων.
Έτσι θα μπορούσαμε να δούμε την εξαναγκασμένη εκπομπή σαν ένα φαινόμενο
αντίστροφο της απορρόφησης, όπου στην δεύτερη έχουμε ένα κύμα τιου εξασθενεί
κατά την διέλευσή του από το υλικό, ενώ στην πρώτη ένα κύμα τιου ενισχύεται.
Ετιίσης είναι τιολύ σημαντικό να τονίσουμε την ανεξαρτησία της αυθόρμητης
εκπομπής σε αντίθεση με την εξαναγκασμένη. Η δεύτερη επηρεάζει την πρώτη.
Κατά συνέτιεια η εκπομπή από ένα σύστημα διεγερμένων ατόμων θα είναι το
άθροισμα της αυθόρμητης και της εξαναγκασμένης. Το σε ποσοστό της μίας
εκπομπής ως προς την άλλη εξαρτάται ισχυρότατα από την συχνότητα στην οποία
αναφερόμαστε. Στην περιοχή συχνοτήτων του ορατού φωτός όπου και μας
ενδιαφέρει (από την υπεριώδη ως την υπέρυθρη), έχουμε υπεροχή της αυθόρμητης
έναντι της εξαναγκασμένης, ενώ αντίθετα στην περιοχή των μικροκυμάτων
υπερέχει η εξαναγκασμένη εκπομπή.
Κλείνοντας θα αναφερθούμε σε κάποιες μαθηματικές σχέσεις.
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Διοπάξεις άντλησης και εφοφμογές ταιν Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Παρόμοια ότιως και πριν «προκύπτει ο ρυθμός της αποδιέγερσης των ατόμων της
στάθμης η στην στάθμη m ( n>m ) με εκτιομττή εξαναγκασμένης ακτινοβολίας;

(1.7)

dt

όπου και εδώ ο ρυθμός είναι ανάλογος τόσο του πληθυσμού της αρχικής στάθμης
όσο και της έντασης της προστππτουσας ακτινοβολίας.
Για τους συντελεστές Bnm και Bnm ισχύει Bnm = B^n γεγονός που απορρέει από
την διαπίστοχτη του Einstein ότι οι πιθανότητες απορρόφησης και εξαναγκασμένης
εκτιομπής, της ίδιας συχνότητας είναι ίσες.
Σε ένα σύστημα ατόμων που βρίσκεται σε κατάσταση θερμικής ισορροττίας, η
κατανομή των ατόμων στις στάθμες ενέργειας καθορίζεται από την ενέργεια της
στάθμης και την θερμοκρασία του συστήματος, ότιως δίνεται από τον νόμο
Boltzman:
Νη = Ν ο β -^^

όπου No

(1.8)

το σύνολο των ατόμων του συστήματος

Νη

το τιλήθος ατόμων της στάθμης η

Τ

η θερμοκρασία του συστήματος

Ανάλογα με τα προηγούμενα στην στάθμη m θα βρίσκονται:
Nm =

άτομα, άρα

( En- Em)

κτ
Ν .
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(1.9)

Διατάξεις άντλησης κοα εφαρμογές των Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αττό την σχέση (1.9) είναι ολοφάνερο ότι για E„>Em είναι Nn<Nm, και μάλιστα ο
λόγος Ν„/Νπι ελαττώνεται τόσο ττερισσότερο όσο ψηλότερα της βασικής βρίσκεται
η στάθμη η. Ετιειδή δε, στα τιερισσότερα στοιχεία η τιαρατηρηθείσα ενεργειακή
διαφορά μεταξύ της βασικής στάθμης και της αμέσως ανώτερης (η=2) είναι της
τάξης των 2ev, προκύπτει ότι για την σονήθη θερμοκρασία Τ-300°Κ

1

(1.10)

Νι

δηλαδή Ν 2 « Ν 1 .

Αρα όλα τα άτομα ενός συστήματος υπό συνήθεις συνθήκες βρίσκονται στη\'
βασική στάθμη.
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ΛιατάξΓ·>ς άντλησης κοα εφαρμογές των Laser

1.1.3

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Απορρόφηση

Η διαδικασία της απορρόφησης μπορεί να παρουσιαστεί με τον ακόλουθο
συλλογισμό. Θεωρούμε ένα άτομο το οποίο βρίσκεται αρχικά στο επίπεδο 1, ή
αλλιώς βασικό επίπεδο (βλέτιε σχήμα). Το άτομο αυτό τιαραμένει στο επίπεδο 1
μέχρι την στιγμή που θα εφαρμοστεί σ ’ αυτό κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Αν
προστιέσει στο υλικό ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα (Η/Μ) συχνότητας v=(E2-Ei)/h,
τότε υπάρχει μία πεπερασμένη πιθανότητα το άτομο να διεγερθεί στο επίπεδο 2. Η
διαφορά της ενέργειας Ε2-Ε1, που χρειάζεται για να πραγματοτιοιηθεί η παρατιάνω
διέγερση τιαρέχεται από την Η/Μ ακτινοβολία.
Στην εικόνα 3 τιαρσυσιάζεται διαγραμματικά η διεργασία της απορρόφησης .

Ε:

-V W -*

Εικόνα 3 διεργασία απορρόφησης

Χρησιμοποιώντας την ορολογία των φωτονίίον, μπορούμε να πούμε ότι το
(ρωτόνιο με ενέργεια hv=E2-Ei που προστιίπτει στο άτομο, απορροφάται από αυτό
και έτσι πραγματοποιείται η μετάπτωση από το εττίπεδο 1 στο ετππεδο 2. Αυτή η
διεργασία ονομάζεται απορρόςχηση.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Διατάξεις άντλησης κοα εφαρμογές τ(ον Laser

T.E.L ΚΑΒΑΛΑΣ

Ετήσης μας είναι ενδιαφέροιχια και η μακροσκοπική τιεριγραφή του (ραινομένου
στην οτιοία τιαρατηρείται η εξασθένηση του Η/Μ κύματος τιου προσττίπτει στην
ύλη, λόγω του φαινομένου της απορρόφησης. Η παρακάτω ποσοτική σχέση μας
δίνει την ένταση της παράλληλης δέσμης συχνότητας ω που εισχωρεί στην ύλη
ότιου γίνεται η απορρόφηση:

Ιχ(ν) = Ιοβ·

( 1. 11)

όπου Ιο η αρχική ένταση της δέσμης,
Ιχ η ένταση της δέσμης στο υλικό σε βάθος χ,
k ένας συντελεστής αναλογίας που εξαρτάται από την φύση του υλικού και για το
ίδιο το υλικό από την συχνότητα της ακηνοβολίας .
Τελειώνοντας θα αναφερθούμε σε κάποιους τύπους για την απορρόφηση.
Θεωρούμε ένα σύστημα όπως το σύστημα τιου χρησιμοποιήσαμε για την
αυθόρμητη εκπομπή. Αν αυτό το σύστημα βρίσκεται μέσα σε τιεδίο ακτινοβολίας
συχνότητας ν και ϊΐυκνότητας Uy, την οτιοία είναι ικανό να απορροιρήσει και να
διεγερθεί από την στάθμη m στην χαμηλότερη στάθμη η ( m<n ), τότε η
πιθανότητα dPmndt απορρόφησης εντός χρόνου dt, δόθηκε από τον Einstein:

dPn^=UvBnmdt

( 1. 12)

όπου Bmn είναι ο αντίστοιχος για την διεργασία αυτή συντελεστής Einstein.
Όπως και στην αυθόρμητη εκπομπή έτσι και τώρα, από τον ορισμό της
πιθανότητας προκύπτει η σχέση:
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Διατάξεις άντλησης κοα εφαρμογές των Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

(1.13)

Ατιό τις δύο παρατιάνω εκφράσεις της dP^n, προκύπτει ο ρυθμός διέγερσης
m - η

των ατόμων του συστήματος

μέσω απορρόιρησης των φωτονίων της

προσπίπτουσας ακτινοβολίας ;

dN„,

δηλαδή ο ρυθμός απορρόφησης είναι ανάλογος όχι

(1.15)

μόνο του πληθυσμού της

αρχικής στάθμης Nm , αλλά και της έντασης της προστήπτουσας ακτινοβολίας.
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Διατάξεις άντλησης και εφαρμογές των I^ser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

1.2 Η διαδικασία δημιουργίας του Laser
Η διαδικασία δημιουργίας του Laser, έπειτα από όσα αναφέραμε, μπορεί να
τιεριγραφεί με τον ακόλουθο τρόπο:
Αρχικά ετπλέγουμε ένα υλικό, του οποίου διεγείρουμε τα άτομα, με απορρόφηση
φωτός κατάλληλης συχνότητας, που μπορεί να προέρχεται είτε από μία κλασσική
πηγή φωτός είτε χρησιμοποιώντας κάποια άλλη μέθοδο διέγερσης. Έτσι προκύτιχει
εκπομτπ] αυθόρμητης ακηνοβολίας από το υλικό. Τα φωτόνια της αυθόρμητης
εκπομπής με την σειρά τους προκαλούν εξαναγκασμένη εκπομπή της ίδια
συχνότητας, αρχικά ασθενή, (υπενθύμιση; στις συχνότητες ότισυ αναφερόμαστε
υπερέχει η αυθόρμητη εκπομπή), η οποία όμως στο τέλος ενισχύεται ισχυρά μέσω
της επανειλημμένης διαδρομής της μέσω του υλικού με την προϋπόθεση ότι
εξακολουθούν να υτιάρχουν μέσα στο υλικό διεγερμένα άτομα. Αν η μεταπτωτική
συχνότητα της αυθόρμητης εκπομπής εμπίπτει στην μικροκυματική περιοχή, τότε
αυτός ο τύπος ενισχυτή ονομάζεται ενισχυτής maser. Η λέξη maser είναι
ακρονύμιο του microwave amplification by stimulated emission of radiation
(ενίσχυση μικροκυμάτων με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας). Αν η
μεταπτωτική συχνότητα εμπίπτει στην οπτική ττεριοχή, ο ενισχυτής ονομάζεται
ενισχυτής laser.
Η λέξη laser είναι και πάλι ακρονύμιο που προέρχεται από την παραπάνω έκφραση
με αντικατάσταση του γράμματος m (microwave), με το 1(light).
Στην περίπτωση του laser, η ανάδραση που προαναιρέρθηκε, πετυχαίνεται
τοποθετώντας το υλικό ανάμεσα σε δύο κάτοπτρα μεγάλης ανακλαστικότητας,
όπως ιραίνεται και στην εικόνα 4
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Λιοπάξεις άντλησης και εφοφμογές των Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Δέσμη Laser

Κάτοπτρο 1

Ενεργό υλικό

Κάτοτττρο 2

Εικόνα 4 Διάταξη laser

Έτσι ένα Η/Μ κύμα τιου προσκρούεται διαδοχικά μεταξύ των δύο κατόπτρων θα
ενισχύεται σε κάθε διέλευσή του από το υλικό. Αν το ένα από τα δύο κάτοπτρα
είναι μερικά διαπερατό, αυτό σημαίνει ότι μια χρήσιμη δέσμη μπορεί να εξαχθεί.
Όταν σε η ενίσχυση μέσω της πολλαπλής ανάδρασης φθάνει σε ένα σημείο, ότιου
αναπληρώνονται οι απώλειες ενέργειας που προέρχονται από τη μερική έξοδο της
ακτινοβολίας, είτε από άλλης μορφής ατιώλειες, το σύστημα παύει να λειτουργεί
σαν απλός ενισχυτής της εισαγόμενης ακτινοβολίας και λειτουργεί σαν πηγή,
δηλαδή σαν ταλαντωτής Η/Μ δονήσεων.
Όταν το σύστημα ιρθάνει στο σημείο αυτό λέμε ότι αναπτύχθηκε σε αυτό δράση
laser (laser action).
Ακόμα κάτι πολύ σημαντικό είναι και το εξής:
Με βάση το ό η η αυθόρμητη ακτινοβολία δεν επηρεάζει την εξαναγκασμένη, τότε
σε κάθε διαδρομή μέσα από το υλικό, ο λόγος της έν-τασης της εξαναγκασμένης
ακτινοβολίας προς την ασύμφωνη αυθόρμητη, θα αυξάνεται σημαντικά ώστε
τελικά αναμένουμε να εξέρχεται από την συσκευή του laser σχεδόν μόνο μία
σύμφωνη ακτινοβολία.
Με βάση αυτά που είπαμε παραπάνω ας θεωρήσουμε δύο αυθαίρετα ενεργειακά
επίπεδα 1 και 2 με Νι και Ν2, οι αντίστοιχοι πληθυσμοί και δεδομένου υλικού.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Διατάξεις άντλησης και εφοφμογές τ(ον Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αν ένα ετείπεδο κύμα έντασης που αντιστοιχεί σε ροή ιρωτονίων F διαδίδεται κατά
μήκος της διεύθυνσης ζ στο υλικό, η στοιχειώδης μεταβολή αυτής της ροής τιου
οφείλεται στην εξαναγκασμένη εκπομπή και απόρροιρηση στην γραμμοσχηασμένη
περιοχή της εικόνας 5 δίνεται από την σχέση

άΡ=σΡ.(Ν2-Νι)^ζ

(1.16)

Η εξίσωση αυτή δείχνει ότι αν Νι>Νι τότε το υλικό συμπεραρέρεται σαν
ενισχυτή, αν Ν2-Νι<0 τότε το υλικό συμπεριφέρεται σαν απορροφητής.
Εάν Ν ι' κι Ν2* είναι οι πληθυσμοί των δύο ετππέδων σε θερμική ισορροτιία, τότε
σύμφωνα με την στατιστική του Bultzmann θα έχουμε :

(1.17)

όπου Κ σταθερά Boltzmann και Τ η απόλυτος θερμοκρασία.

Παρακάτω φαίνεται η κατανομή Boltzmannyia τιέντε ενεργειακές στάθμες.
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Διατάξεις άντλησης Kca εφαρμογές τατν I ^ e r

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Εικόνα 6 κατανομή Boltzmann για ττέντε ενεργειακές στάθμες

Αν έχουμε Ε2 -Ε ι« Κ Τ

ή γενικότερα Δ Ε « Κ Τ όταν δηλαδή έχουμε υψηλή

θερμοκρασία τότε οι πληθυσμοί είναι N2SN1 ή γενικότερα

Ν, sNj αντίθετα

αν έχουμε χαμηλή θερμοκρασία τότε οι πληθυσμοί σε μεγάλα επίπεδα είναι
σχεδόν μηδενικοί.
Εάν η μεταπτωτική συχνότητα ν=(Ε2-Ει) / h εμπίπτει στην οπηκή τιεριοχή , τότε
αυτός ο ενισχυτής ονομάζετε ενισχυτής Laser.
Στην περίπτωση αυτή, ένα επίπεδο Η. Μ κύμα διαδιδόμενο σε διεύθυνση
ορθογώνια προς τα κάτοπτρα θα πηγαινοέρχεται μεταξύ των δύο κατόπτριον και θα
ενισχύεται κάθε φορά σε κάθε διέγερση από το ενεργό υλικό. Εάν σε ένα από τα
δύο κάτοπτρα είναι μερικά διαπερατό μία χρήσιμη δέσμη θα εξαχθεί. Τα φωτόνια
που εκπέμπονται αυθόρμητα κατά μήκος του άξονα θα ξεκινήσουν πράγματι την
ενασχυτική διαδικασία. Αυτή είναι η αρχή λειτουργίας ενός ταλαντωτή laser.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛ1ΑΔΟΥΡΟΣ

Λκιτάξεις άντλησης και εφαρμογές των Laser

1.3

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διάταξη άντλησης

Εξετάσαμε στις τταραπάνω παραγράφους την δημιουργία laser με δύο ετππεδα.
Στην περίπτωση, όμως, που είμαστε στην κατάσταση ότιου οι πληθυσμοί είναι ίσοι
Ν2=Ν ι , τότε η απορρόφηση και η εξαναγκασμένη διεργασία θα αντισταθμίζονται
και το υλικό θα είναι διαπερατό. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν θα έχουμε εκτιομτιή
ακτίνας laser. Αυτή η τιερίπτωση αναφέρεται ως κορεσμός των δύο ετππέδων.
Εδώ θα εξετάσουμε τιως είναι δυνατόν με την κατάλληλη χρήση περισσότερων
από δύο επιπέδων να εκπέμπουμε laser. Έτσι θα μιλάμε για laser τριών ή
τεσσάρων ετππέδων ανάλογα με τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων ετππέδων.
Σ ένα laser τριών ετππέδων (εικόνα 7) τα άτομα διεγείρονται με κάποιο τρόπο
από το βασικό ετιίπεδο 1 στο επίπεδο 3. Εάν το υλικό είναι τέτοιο ώστε μετά τη
διέγερση του ατόμου στο ετιίπεδο, αποδιεγείρεται γρήγορα στο ετιίπεδο 2, τότε με
αυτό τον τρόπο μπορεί να ετπτευχθεί μία αντιστροφή τιληθυσμών μεταξύ των
ετππέδων 2 και 1

εικόνα 7 μοντέλο laser τριών εταπέδων
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Διατάξεις άντλησης και εφαρμογές zow Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ίδιο γίνεται και για ένα laser τεσσάρων επιπέδων (εικόνα 8). Πρέπει να
τονίσουμε ότι σ’ ένα laser τεσσάρων ετππέδων η μετάπτωση από το επίπεδο 1—>0
πρέπει να γίνεται πολύ γριηγορα.

γρήγορη αποδιέγερση

Άντληση

γρήγορη αποδιέγερση
α

εικόνα 8 Μοντέλο laser τεσσάρων ετηπέδων

Η διεργασία με την οποία άτομα διεγείρονται από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 3 ή
από το 0 ^ 3 είναι γνωστή σαν άντληση.
Ο ρυθμός με τον οποίο το πάνω επίπεδο laser 2 αυξάνει τον πληθυσμό του από
την άντληση μπορεί να γραφτεί ως εξής :

( ^ ) ρ

= W p Ng

(1.18)

όπου Ng ο πληθυσμός του βασικού επιπέδου και W p ένας σιηαελεστής που
ονομάζεται ρυθμός άντλησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση ενός συστήματος Laser είναι οι συνολικές απώλειες
της δέσμης L aser να είναι μικρότερες από την ενίσχυση του συστήματος .
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Λιατάξεις άντλησης και εφαρμογές των Laser

1.3.1

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αναγκαία συνθήκη για δράση laser

Ότιως αναφέρθηκε και προηγούμενα, όταν η ενίσχυση διαμέσου του ενεργού
υλικού, αντισταθμίσει τις διάφορες απώλειες ενέργειας τισυ εμφανίζει το σύστημα
του laser, τότε πλέον αρχίζει η ταλάντωση και αναπτύσσεται η δράση laser. Για να
μην αναφερόμαστε όμως αόριστα σε μία αντιστάθμιση απωλειών, είναι σκόπιμο
να εξαχθεί και μία ποσοτική συνθήκη που πρέπει να πληρεί το σύστημα για να
μπορεί να δώσει δράση laser. Στην συνέχεια γίνεται μία προστιάθεια για την
απλούστερη δυνατή εξαγωγή αυτής της ποσοτικής συνθήκης.
Η αρχική υπόθεση για την απλούστευση της εργασίας είναι να θεωρήσουμε ότι η
ανάκλαση γίνεται στις ίδιες τις επκράνειες των βάσεων του ενεργού υλικού, που
έχει κυλινδρικό σχήμα ύψους L. Έτσι το (ρως κατά την διαδρομή του από το ένα
κάτοπτρο στο άλλο θα διανύει απόσταση L. Έστω ότι το υλικό έχει ήδη διεγερθεί
και εκπέμπει αυθόρμητα Ν φωτόνια ανά sec, συχνότητας ν και η δε ένταση της
εκπεμπόμενης έντασης είναι ανάλογη του γινομένου

N*(hv). Κατά την

ολοκλήρωση μίας διπλής διαδρομής μέσα στο υλικό μήκους 2L, ο αριθμός των
φωτονίίον θα έχει αυξηθεί σε N e ^ , σύμφωνα με την σχέση που ισχύει για υλικά
με αρνητική απορρόφηση ,

εφόσον δεν εμιρανίζονται απώλειες. Ωστόσο η

σημαντικότερη απώλεια προέρχεται από την ανάκλαση των κατόπτρων; τέλεια
ανακλαστική

ικανότητα

μιας

ετηφάνειας

(=

λόγος

προσπίπτουσας

προς

ανακ>ώ)μεντ|ς δέσμης) ίση με μονάδα, είναι μόνο θεωρητική.
Αν ri, ΐ2 ( < 1 ) είναι οι ανακλαστικές ικανότητες των δύο κατόπτρων, η
ακτινοβολία θα ελαττώνεται σε κάθε διπλή διαδρομή κατά τον παράγοντα rir2.
Έτσι αν δεν υπάρχουν ετππλέον απώλειες, ο αριθμός των φωτονίων Ν ύστερα ατιό
μία απλή διαδρομή θα γίνει:
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Ν' = Ν
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Γ, Γ2

(1.19)

Αν μάλιστα θέσουμε ΓιΓ2= e'^, θα είναι

Ν' = ( Ν

( 1.20)

To γ είναι ένας θετικός αριθμός, που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το μέτρο των
απωλειών σε κάθε μονή διαδρομή, το γινόμενο aL αντιπροσωπεύει το κέρδος όπως
φαίνεται και στην τελευταία σχέση.
Η τελευταία σχέση μπορεί να γραφεί και ως:

N ' = N e ^ ’^-^>

(1.21)

Μετά την δεύτερη διπλή διαδρομή ο αριθμός των ςκοτονίων θα έχει γίνει:

Ν ' = Ν64^·^·^)

(1.22)

Και μετά την ηι-οστή διπλή διαδρομήθα είναι:

N '= N e ^ ^ ‘*''·^^

(1.23)

Αν τώρα λάβουμε υτιόψιν μας και την απώλεια εξόδου κάποιου ποσοστού των
φωτονίων από το ένα ημιδιάφανο κάτοπτρο, σε κάθε διπλή διαδρομή θα έχουμε:
αφού ανακλάται ποσοστό r των φωτονίων, θα διέρχεται ποσοστό δ=1-Γ (ότιου
θεωρήσαμε Γι « Γ2 s r).
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Έτσι αν εκτελούνται m διπλές διαδρομές ανά δευτερόλεπτο, ο αριθμός των
εξερχόμενων φωτονίων ανά δευτερόλεπτο θα είναι:

Ν δ + Ν δ 6 ^ ^ - ^ ^ + Ν δ β ^ ^ ^ - ^ ^ + ... + Ν δ β ^ ^ - τ ' >

(1.24)

Ατιό το τιαραπάνω αποτέλεσμα προκύπτει το εξής ενδιαφέρον:
Παραγωγή ιρωτός laser συγκεκριμένης συχνότητας ν, αρχίζει μόνο όταν για την
συχνότητα αυτή τιληρείται η σχέση:

θνΠ = γ

(υτιενθυμίζεται ότι ο συντελεστής ενίσχυσης α είναι συνάρτηση της συχνότητας).

Η συνθήκη αυτή ονομάζεται συνθήκτη κατωφλιού (threshold condition) και
ορίζει το κατώφλι για την μετάβαση από την απλή ενίσχυση στην δράση laser.
Συνδέει την χαρακτηριστική για το ενεργό υλικό Ον, με τα κύρια γεωμετρικά και
οπτικά χαρακτηστικά του laser: το μήκος του υλικού και την ανακλαστική
ικανότητα των κατόπτρων του. Προφανώς αν ισχύει αΠ<γ, δηλαδή οι απώλειες
είναι μεγαλύτερες του κέρδους σε μία απλή διαδρομή, τότε δεν αναπτύσσεται
δράση laser, οπότε το υλικό δεν γίνεται πηγή φωτός.
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1.3.2

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρνητική απορρόφηση

Τα όσα αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο ήταν απλά για να εισάγουμε
την ιδέα του laser. Στην τιραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι πιο πολύτιλοκα.
Οι προηγούμενες

διεργασίες

της

αυθόρμητης

και της

εξαναγκασμένης

ακτινοβολίας εξετάστηκαν μεμονωμένα για μπορέσουμε να τις επεξεργαστούμε
καλύτερα. Αυτό όμως τιου πραγματικά συμβαίνει σε ένα υλικό που ακτινοβολεί
είναι ένας συνδυασμός των δύο τιαραπάνω διεργασιών και γι’αυτό θα πρέπει να
διερευνηθούν λίγο πιο αναλυτικά.
Ας υποθέσουμε και πάλι τις δύο μοναδικές ενεργειακές στάθμες 1 και 2, με
τιληθυσμούς Νι και Ν2 αντίστοιχα. Όσον αφορά την κατανομή των ατόμων στις
ενεργειακές στάθμες ισχύει το ότι όσο υψηλότερη ενεργειακά είναι μία στάθμη, σε
θερμική ισορροπία πάντα, τόσο μικρότερο αριθμό ατόμων τιεριέχει (αποδεικνύεται
και παρακάτω). Έτσι στο σύστημά μας θα ισχύει η σχέση Νι>Ν2· Αυτό το
σύστημα είναι ικανό να απορροφήσει ακτινοβολία συχνότητας ν = ( Ει - Ε2 ) / h.
Αν τώρα ακτινοβολία με ίδια συχνότητα ετιηρεάσει ο υπόλοιπο σύστημα θα
συμβούν τα ακόλουθα:
Αόγω της απορρόφησης ακτινοβολίας διεγείρονται άτομα στην» στάθμη 2
(μετάπτωση 1->2), οπότε και αλλοιώνεται η κανονική κατανομή των ατόμιον του
συστήματος στις τιροαναφερθείσες στάθμες. Από την άλλη κάποια άτομα
επανατππτουν στην βασική στάθμη (μετάπτωση 2—>1), εκτιέμποντας αυθόρμητη
και

εξαναγκασμένη

ακτινοβολία

(είτε

ακόμα

και

χωρής

την

εκπομπή

ακτινοβολίας). Αν τα απορροφούμενα φωτόνια ανά μονάδα χρόνου είναι Να* ενώ
τα αναγκασηκά εκπεμπόμενα είναι Nj^, αποδεικ-νύεται ότι τελικά το πραγματικό
πλήθος αιραιρούμενων από την ακτινοβολία φωτονίων ανά μονάδα χρόνου είναι
ανάλογο της διαφοράς των δύο πληθυσμών Ν 1-Ν2 και ισχύει:
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(Ν ^ -Ν ^ )
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X (Ν, -Ν2)

(1.25)

Έτσι προκύτΓΓουν τα ακόλουθα συμπεράσματα;
Όσο ο ττληθυσμός Nj της κατώτερης στάθμης, παραμένει μεγαλύτερος του
πληθυσμού Ν2 της ανώτερης στάθμης (γεγονός που φυσιολογικά τιαρατηρείται),
έχουμε ΝοΜ>Νεκ, άρα η ακτινοβολία θα ελαττώνεται λόγω απορροφήσεων. Αυτό
έχει ως συνέπεια τον εμτιλουτισμό της ανώτερης στάθμης με διεγερμένα άτομα,
ώστε η διαφορά Ν 1-Ν2 να μειώνεται συνεχώς μέχρι να μηδενιστεί, οπότε και
έχουμε εξίσωση των δύο τιληθυσμών. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται κορεσμός
των δύο ενεργειακών ετηπέδων και τότε η απορρόφηση και η εκτιομτιή θα
αντισταθμίζουν η μία την άλλη και το υλικό θα εμιρανίζεται σαν διαπερατό στην
ακτινοβολία. Αν μέσω κάποιου μηχανισμού συνεχιστεί η διέγερση τιέρα του
σημείου κορεσμού, τότε θα αυξηθεί ο πληθυσμός της κατώτερης στάθμης, δηλαδή
μία αντιστροφή της κατανομής των ατόμων. Σε ένα σύστημα σαν αυτό, θα
εκτιέμπονται περισσότερα ςκοτόνια απ’ ότι όσα θα απορροφούνται στην μονάδα
του χρόνου. Έτσι αντί να α<ραιρούνται φωτόνια από την προσττίπτουσα
ακτινοβολία, θα προστίθενται.
Ένα υλικό που εμφανίζει αντιστροφή του τιληθυσμού στο ζεύγος σταθμών
ενέργειας η, m, αντί να εξασθενεί την ακηνοβολία συχνότητας

ν=( En -

Em ) / h, που εισέρχεται σ’ αυτό, αντίθετα την ενισχύει. Τότε λέμε ότι έχει
αρνητική απορρόφηση στην συχνότητα αυτή ή ότι είναι ενεργό για την συχνότητα
αυτή.
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Η δε μακροσκοτηκή σχέση για ένα τέτοιο υλικό, θα είναι αντίστοιχα προς την
εξίσωση (1.11)

Ι χ ( ν ) = Ιο6·"

(1.26)

όπου έχει τεθεί Ον = -(-Κν) pux και ο συντελεστής Κν της εξίσωσης της παραγράφου
1.4, είναι για αρνητική απορρόφηση, αρνητικός.

Σκόπιμο είναι να πούμε ετιίσης ότι στην φυσική κατάσταση, κανένα υλικό δεν
εμφανίζει την συμπεριφορά της αρνητικής απορρόφησης.
Κατόπιν της ανώτερης ανάλυσης γίνεται αντιληπτό ότι δράση laser μπορούμε να
επιτύχουμε μόνο όταν το υλικό μας έχει αρνητική απορρόςτηση.
Φαινομενικά είναι αδύνατο να επιτύχουμε αντιστροφή πληθυσμού και στις δύο
προαναφερθείσες τιεριπτώσεις, ωστόσο μια τιιο λεπτομερή ανάλυση δείχνει ότι ένα
υλικό που μπορεί να λειτουργήσει σαν σύστημα 4 επιπέδων πρέπει να προτιμάται
από ένα άλλο τιου λειτουργεί σαν σύστημα 3 ετππέδων.
Σύμφωνα με την στατιστιιοή Bolzman (τιου αποδεικνύεται τιαρακάτω), μπορούμε
να θεωρήσουμε ότι όλα σχεδόν τα άτομα ενός συστήματος βρίσκονται στο βασικό
ετήπεδο (σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας). Αν με No συμβολίσουμε τον ολικό
αριθμό ατόμων ανά μονάδα όγκου και εξετάσουμε την περίπτωση των 3 επιπέδων,
θα παρατηρήσουμε τα εξής:
Διεγείροντας άτομα από το εττίπεδο 1 στο επίπεδο 3, αυτά γρήγορα
αποδιεγείρονται στο ετιίπεδο 2 και έτσι το ετιίπεδο 3 τιαραμένει λίγο - πολύ οιδειο.
Γι’αυτό θα πρέτιει πρώτα να διεγείρουμε το μισό του ολικού πληθυσμού No από το
επίπεδο 1 στο 2, ώστε να εξισώσουμε τους τιληθυσμούς των ετππέδων 1 και 2.
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Από εδώ και πέρα κάθε άλλο άτομο τιου θα διεγείρεται θα συνεισφέρει στην
αντιστροφή πληθυσμού. Βλέτιοντας όμως στο προηγούμενο σχήμα το σύστημα
των 4 επιπέδων, τιαρατηρούμε ό η το ετπτιεδο 1 (όπως και το 2), είναι αρχικά άδειο
έτσι κάθε άτομο τιου θα διεγερθεί θα είναι αμέσως διαθέσιμο για την αντιστροφή
τιληθυσμού. Η διαδικασία με την οποία γίνεται η διέγερση των ατόμων από το
βασικό ετιίπεδο σε κάποιο υψηλότερο ενεργειακά επίπεδο είναι γνωστή ως
άντληση.
Κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους μτιορεί να γίνει η άντληση είναι για
τιαράδειγμα με μία λυχνία αρκετής έντασης ή με μία ηλεκτρική εκκένωση
(ηλεκτρική άντληση) μέσα στο υλικό. Άλλη μέθοδος είναι με μία κατάλληλη
χημική αντίδραση (χημική άντληση).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.

Αντληση

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερβηκαμε με τον όρο άντληση , σ’αυτό το
κεφάλαιο

θα ασχοληθούμε

με τους τρότισυς , με τους οτιοίους μπορεί να

πραγματοποιηθεί η άντληση αναλυτικά .
Οι τρόποι με τους οτιοίους μπορεί να ετιιτευχθεί η άντληση είναι οι εξής :
1) Με οπτικτί άντληση δηλαδή με μία λυχνία μεγάλης έντασης.
2) Με ηλεκτρική άντληση δηλαδή με ηλεκτρική εκκένωση.
3) Με χημικής άντλησης δηλαδή με μία κατάλληλη χημική
αντίδραση.
4) Με δέσμης ηλεκτρονίων.
5) Με διηγερμένων διμερών.
6) Με φωτολυτικής άντλησης .
7) Με διέγερση από άλλα Laser .
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Οπτική άντληση

Στην οπτική άντληση, το φως από μια ισχυρή πηγή, απορροφάται από το ενεργό
μέσο και τα άτομα διεγείρονται στο ανώτερο επίπεδο άντλησης .Χαρακτηριστικό
των Laser οπτικής άντλησης είναι η υψηλή ισχύς και συγκεκριμένα της τάξης του
Mwatt σε τιαλμική λειτουργία καθώς και δυνατότητα παραγωγή παλμών μικρής
χρονικής διάρκειας της τάξης των nsecs και psecs.
Η οπτική άντληση επιτυγχάνεται με μια γραμμική ή με μία ελικοειδή ή με δύο
γραμμικές λυχνίες -φλας που περιβάλλονται από μία κυλινδρική ή ελλειπτική ή
διπλή ελλειπτική ,υψηλής ανακλαστικότητας μεταλλική ή διηλεκτρική ετηφάνεια,
ανακλαστήρας όπως λέγεται.
Παρακάτω θα μελετήσουμε τρεις διαφορετικές διατάξεις που αποτελούν
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τιαραδείγματα του γενικού μηχανισμού της οπτικής
άντλησης.
Στην εικόνα 2.1 το σχήμα της λυχνία είναι ελικοειδές και το φως (ρτάνει είτε απ’
ευθείας στο ενεργό υλικό είτε κατότην κατοπτρικής ανάλυσης στην κυλινδρική
επιφάνεια. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο laser ρουβιδίου (Ruby
laser) και χρησιμοποιείται ακόμα ευρύτατα.

Λ υχνία

Ράβδος.
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Στην εικόνα 2.2 το σχημχχ της λυχνίας είναι κυλινδρικό με ακτίνας και μήκους
ίσου με αυτό της ενεργού ράβδου. Η λυχνία τοποθετείται κατά μήκος σε ένα από
τους δύο οπτικούς άξονες (F1) ενός κατοπτρικά ανακλώντος ελλειπτικού
κυλίνδρου. Η ράβδος laser τοτιοθετείται κατά μήκος του δεύτερου εστιακού άξονα
F2. Ως γνωστό μια ιδιότητα της έλλειψης είναι ό τ ι, μία ακτίνα Fi Ρ τιου ξεκινά
από την πρώτη εστία Fi περνά μετά από ανάκλαση από τον ελλειπτικό κύλινδρο
από την δεύτερη εστία F2 (ακτίνας F2P). Δηλαδή ένα μεγάλο τιοσοστό του φωτός
που εκπέμπεται από την λυχνία, μεταβιβάζεται στην ενεργό ράβδο, ύστερα από
ανάκλαση στον ελλειπτικό κύλινδρο

Στην εικόνα 2.3 παριστάνεται η καλούμενη διάταξη στενής ζεύξης. Σ ’ αυτή τη
διάταξη η ράβδος και η γραμμική λυχνία είναι τοποθετημένες όσο το δυνατόν πιο
κοντά και περιέλκονται σε στενή ζεύξη από κυλινδρικό ανακλαστήρα.
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Στην εικόνα 2.4 τιαρσυσιάζεται ένα γενικό διάγραμμα ενός σικττήματος οπτικής.

Σιινήθως για την κατασκευή των ανακλαστήρων χριησιμοτιοιούμε υλικά ότιως
είναι ο άργυρος, ο χρυσός, το αλουμίνιο, ο ανοξείδ<οτος χάλυβας ακόμα και μια
σειρά από διηλεκτρικά.
Στην εικόνα 2.5 φαίνεται το ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδοσίας ενός Laser με
οπτική άντληση.
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Εικόνα 2.5 Ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδοσίας Laser με οτττική άντληση

Στο κύκλωμα αυτό

οι δύο λυχνίες-φλας

έχουν συνδεθεί σε σειρά

και

διατιερνώνται από ένα ρεύμα που η τιμή του φθάνει και τα ΙΘΘΑμρβ/ογπ^ και οι
πυκνωτές ενεργείας
περιορίζει

το ρεύμα

c εκφορτίζονται μέσω της επαγωγικής αντίστασης L που
να πάρει πολύ μεγάλη τιμή ενώ ταυτόχρονα δίνει την

κατάλληλη μορφή στον φωτεινό παλμό των λυχνιών.
Επειδή η τάση του βασικού τροφοδοτικού δεν είναι

επαρκείς για να

ενεργοποιήσει τις λυχνίες-φλας χρησιμοποιείται ένας μηχανισμός σκανδαλισμού
με έναν παλμικό μετασχηματιστή με υψηλή τάση που αρχίζει την ηλεκτρική
εκκένωση στις λυχνίες-φλας όπου η τάση την στιγμή της εκκένωσης φθάνει και τα
2Θ με 3Θ Kvolts στην συνέχεια η εκκένωση συντηρείται από την βασική
τροφοδοσία , με τάση μερικές χιλιάδες Kvolts.
Οι οπτικές διατάξεις Laser με οπτικτί άντληση που χρησιμοποιούνται
συνήθως είναι τρεις (Εικόνα 2.6,α,β,γ).
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Ri= 100%

R2=50%
εικόνα 2.6.α

KpinrctRas Laser

R?^ = 5 0 κ

Rl=100K

R^=100%

ύίσκοι Laser

εικόνα 2.6.γ
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Διατάξεις άντλησης και εφαρμογές τοαν Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Η διάταξη της εικόνας 2.6.α δίνει μη τιολχομένη δέσμη Laser ενώ η διάταξη της
εικόνας 2.6.β δίνει δέσμη Laser γραμμικά ττολωμένη και αυτό οφείλεται στην
γεωμετρία της γωνιάς Brewster του ενεργού υλικού. Θα ττρέτιει να τιούμε ότι οι
κρηχτταλλοι rydy δεν χρησιμοτιοιούνται σ’αυτή την οπτική διάταξη γιατί λόγω της
φύσης τους δίνουν γραμμικά ττολωμένη δέσμη αν και είναι κομμένοι σε γωνία
Brewster . Η οπτική διάταξη 2.6.γ

έχει την μεγαλύτεροι ειραρμογή

γιατί

χρησιμοτιοιούνται δίσκοι και όχι ράβδους ενεργού υλικού που τιαράγουν γραμμικά
ττολωμένη δέσμη Laser και χρησιμοποιούνται σε Laser μεγάλης ισχύος ,ακόμα
σ’αυτή την οπτική διάταξη οι δίσκοι αποκλείουν την καταστροιρή του ενεργού
κρυστάλλου λόγω θέρμανσης και ταυτόχρονα επιτρέτιουν την τιαραγωγή δέσμης
με μεγάλη διάμετρο.
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Λιατάξεις άντλησης και εφαρμογές των Laser

2.1.1

Η

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αποδοτικότητα οπτικής άντλησης

συνολική

ατιοδοτικότητα

οπτικής

άντλησης

διαφορετικούς τύτιους :

1) Αποδοτικότητα μεταιροράς Πι
2) Αποδοτικότητα ακτινοβολίας της λυχνίας Πγ
3) Κβαντική αποδοτικότητα άντλησης Oq

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

κατατάσσεται

σε

τρεις

Διατάξεις άντλησης κοα εφοφμογές των Laser

2.1.2

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αποδοτικότητα μεταφοράς lit

Η αποδοτικότητα μεταφοράς Ot ορίζεται ως ο λόγος της ισχύος της άντλησης τιου
εισχωρεί πραγματικά στη ράβδο προς την ισχύ που εκπεμπεται από την λυχνία .
Προτού αναφερθσύμε στον υτιολογισμό της αποδοτικότητας μεταφοράς θα πρέπει
να βρούμε μια ενοποιημένη προσέγγιση για την ανάλυση των δύο αντλητικών
διατάξεων τιου φαίνονται στις εικόνες 2.1 και 2.2 .
Υποθέτουμε ότι το βήμα της έλικας στην εικόνα 2.1 είναι πολύ μικρό και με την
βοήθεια της κυλινδρικής ανακλαστικής ετπφάνειας 1 μπορούμε να παρουσιάσουμε
το ελικοειδές αντλητικό σύστημα όπως φαίνεται σχηματικά στην εικόνα 2.7 , στην
οποία η γραμμοσκιαμμένη ράβδος είναι η ράβδος Laser ,και η λυχνία παριστάνεται
με την κυλινδρική επιφάνεια Si όπου αυτή έχει την ίδια ακτίνα Ri με την ακτίνα
της λυχνίας.

Στην εικόνας 2.8 , εκπέμπονται όλες οι ακτίνες από την λυχνία εφαπτομενικά ως
προς την επκράνεια Si και θα μετατραπούν με την ανάκλαση στην ελλειπτική
ετπίράνεια του κυλίνδρου σε μια δέσμη ακτινών γύρω από την δεύτερη εστιακή
γραμμή p2.

ΣΤΑνρΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Διατάξεις άντλησης και εφαρμογές των Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αν τιαρατηρήσουμε την εικόνα 2.8 η τιεριβάλλουσα των ακτινών αυτών είναι
μια ετπφάνεια Si

που είναι και το είδωλο της λυχνίας που σχηματίζεται από την

κυλινδρική επκράνεια και οι ακτίνες αυτές ορίζουν τη επιφάνεια Si

οριζοντίος

και καθέτως.
Μπορεί να αποδειχθεί με τη βοήθεια της γεωμετρίας ότι το είδωλο αυτό είναι
μια έλλ£ΐψη

με κύριο άξονα

Rm

και δευτερεύων άξονα Rm . Για να

υπολογίσουμε τον κύριο και δευτερεύων άξονα της έλλειψης υποθέτουμε ότι η
ακτίνα Rl της λυχνίας είναι πολύ μικρότερη από τον δευτερεύοντα άξονα του
ελλειπτικού κατόπτρου και αν ονομάζουμε e την εχχεντρότητα του ελλειπηκού
κατόπτρου τότε θα έχουμε:

(2 .1)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Αιατάξεις άντλησης και εφαρμογές το)ν Laser
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( 2 .2 )

Από τνς παραπάνω σχέσεις παρατηρούμε ότι αν η εκκεντρότητα του ελλειπτικού
κατόπτρου είναι πολύ μικρή , τότε η επκράνεια Si
ίδια με την ακτίνα της λυχνία και η επιφάνεια S /

θα ένας κύκλος με ακτίνα

θα είναι ίδια με την επκράνεια

Si της εικόνας 2.7.
Για τον υπολογισμό του ποσοστού της ισχύος που εκπέμπει η επιφάνεια της Si
εικόνας 2.7 η οτιοία εισδύει στην επιφάνεια S2 της ενεργού ράβδου , θεωρούμε την
επιφάνειας Si σαν ετπφάνεια μέλανος σώματος σε θερμοκρασία Τ και σύμφωνα
με την θεωρία Stefan -Boltzmann η ολική ισχύς που εκπέμπεται από τη λυχνία
δίνεται από την σχέση ;

Pi=asBT^Si

(2.3)

που OsB είναι σταθερά Stefan-Boltzmann.

Για τον υπολογισμό της ισχύος

πού εισδύει στην ράβδο, υττοθέτουμε ότι η

ράβδος Laser αντικαθίστανται από ένα κύλινδρο μέλανος σώματος που έχει τις
ίδιες διαστάσεις με τη ράβδο .Τότε η ισχύς που διεισδύει στην επκράνεια S2 θα
είναι η ίδια. Αν και η θερμοκρασία του κυλινδρικού μέλανος σώματος είναι ίδια με
την λυχνία, τότε σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο της
πραγματοποιείται μεταφορά

ισχύος

θερμοδυναμικής

δεν θα

μεταξύ της ράβδου και της λυχνίας και

επομένως η προσπίπτουσα ισχύς Ρ2ΐ θα είναι ίση με την ισχύς P2e που εκτιέμπει η
ράβδος και λόγο ότι Ρ2β=OsbT*S2 θα έχουμε

P2i=asBT^S2 .
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Ατιό τις σχέσεις (2.3) και (2.4) μπορούμε να υττολχιγίσουμε την αποδοτικότητα
μεταφοράς

Ρ,

(2.5)
Si

Την παραπάνω σχέση την υπολογίσαμε εφόσον η ράβδος και η λυχνία έχουν το
ίδιο μήκος και R2<Ri .
Αν R 2 ^ R 1 τότε η αποδοτικότητα μεταφοράς iit θα είναι ίση με 1.
Στην πράξη η αποδοτικότητα μεταφοράς Πι ενός τέλειου ελλειπτικού κυλίνδρου
είναι το πολύ 80% . Επειδή η ακτίνα Ri της ελικοειδούς λυχνίας είναι περίπου
διπλάσια της ακτίνας R2 της ράβδου η αποδοτικότητα ελικοειδούς λυχνίας είναι
τιολύ μικρότερη από την αποδοτικότητα

μιας γραμμικής λυχνίας σ’έναν

ελλειπηκό ανακλαστήρα . Θα πρέπει ακόμα να αναφέρουμε ότι οι ελικοειδείς
λυχνίες παρέχουν μία ομοιόμορφη άντληση της ράβδου Laser και βρίσκουν
εφαρμογή σε συστήματα υψηλής ενέργειας και που χρειαζόμαστε

περισσότερο

την ομοιομορφία της δέσμης Laser παρά την αποδοτικότητα του Laser.
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Αποδοηκότητα ακτινοβολίας της λυχνίας Πγ

Η αποδοτικότητα ακτινοβολίας της λυχνίας iir εκφράζει την αποδοηκότητα της
μετατροττής της ηλεκτρικής εισόδου σε φοηεινή έξοδο για την τιεριοχή μήκους
κύματος λι έως Ια όπου βρίσκονται οι ενεργές ζώνες άντλησης του υλικού Laser .
Έτσι η αποδοηκότητα ακτινοβολίας της λυχνίας δίνεται από τη σχέση:
( 2 n R 1 )}^^ Ι χ ά λ

( 2 .6 )

όπου R είναι η ακτίνα και 1το μήκος της λυχνίας,
Ιχ είναι η (ρασμαηκή ένταση, και
Ρ η ηλεκτρική ισχύς που αποροφάται στη λυχνία .

Η Εξίσωση (2.6) ως προς Ιχ γίνεται:

(2.7)

όπου gx είναι ικανοποιημένη φασμαηκτ) κατανομή έντασης

(

( 2 .8 )

8λ^λ = 1 ).

Από την εξίσωση (2.8) μπορούμε να βαθμολογήσουμε την φασμαηκτ) ένταση Ιχ
όταν το μη βαθμολογημένο φάσμα

του

ιρωτός που εκτιέμπεται και η

αποδοηκότητα της ακηνοβολίας της λυχνίας iif είναι γνωστή.
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Η βελτίωση της οαίοδοτικότητας της ακτινοβολίας ετατυγχάνεται με την ετπλογή
κατάλληλων λυχνιών ώστε το φάσμα εκπομπής της να ταιριάζει με το φάσμα
ατιορρόφησης των ζωνών άντλησης.
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2.1.4

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Κβαντική αποδοτικότητα άντλησης iig

Η κβαντική αποδοτικότητα άντλησης ng εμ(ρανίζεται γιατί δεν μεταπίπτουν στο
ανώτερο επίπεδο Laser όλα τα άτομα που έχουν ανέβει στις ζώνες άντλησης. Στην
πραγματικότητα μερικά απ’αυτά έχουν μετατιέσει από τις ζώνες άντλησης,
κατευθείαν στο βασικό ή ακόμα και σε άλλα επίπεδα όπου δεν είναι χρήσιμα για
την δημιουργία Laser. Έτσι ορίζουμε ως κβαντική αποδοτικότητα άντλησης Og το
λόγο του αριθμού των ατόμων που μεταπίπτουν στο ανώτερο επίπεδο Laser προς
τον αριθμό των ατόμων που ανέρχονται στις ζώνες

άντλησης από μια

μονοχρωματική πηγή άντλησης με μήκος κύματος λ.
Η βελτίωση της κβαντικής αποδοτικότητας είναι περιορισμένη διότι αναφέρεται
σε μία ποσότητα , όπου ο έλεγχος που θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος είναι
πολύ μικρός και αυτό γιατί εξαρτάται από τις ιδιότητες του,υλικού.
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Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

2.1.5 Αντλητικός ρυθμός

Για να

υπολχηίσουμε τον αντλητικό ρυθμό

θεωρούμαι μια

μονοχρωματική

άντληση με συχνότητα ω, τότε η ισχύς άντλησης που απόρροφάται ανά μονάδα
όγκου της ράβδου dP/dV , τιαρέχεται από την σχέση:

dP

(2.9)

όπου W είναι ο ρυθμός απορρόφησης και θεωρούμε το ανώτερο εττίπεδο άντλησης
κενό. Η σχέση (2.9) με την βοήθεια της σχέσης

W=- —
μ^Ι 8(Δω)
3η εοΗ

( 2 . 10)

που μας δίνει τον ρυθμό απορρόφησης , και της σχέσης

σ = τ-^V μ ^ω g t(Δ ω )
3ηε(,η

( 2 . 11)

που μας δίνει τον ρυθμό μετάπτωσης γίνεται ως εξής:

dP Co . .
— = — σΝ .ρ_
dV
η

όπου ρη είναι η ενεργειακή ττυκνότητα άντλησης στο σημείο που μελετάμε.
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Η τιαραπάνω σχέση για τιολυχρωμάτική αντλητικη ακτινοβολία γίνεται:

dP^ _ Co
dV
η ^

(2.13)

όπου το Ρχ είναι τέτοιο ώστε (dPx /dV) dλ είναι η ισχύς τισυ απορροφάται ανά
μονάδα όγκου από την ακτινοβολία άντλησης για μήκος κύματος τιου κυμαίνεται
μεταξύ λ και άλ +λ.

Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνει ο πλυθησμός του ανώτερου ετηπέδου με την
αντλητικη διεργασία δίνεται από την σχέση:

dt

J

Ηω

dV

ΛΠασί,
=4 „ ,N j^ I ,d X

Η παραπάνω εξίσωση με την βοήθεια της σχέσης

δίνει την εξίσωση:

ΛΠ οσή
Wp = 4 η , / - ^ Ι ; , ά λ (2.15)

ΣΤΑ'Π’ΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

(2.14)

Διατάξεις άντλησης κοα εφαρμογές zun Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

και αν αντικαταστήσουμε το

η εξίσωση τιερνει την μορφή:

Wp = 4 n , n , - ^ f - 5 - - ^ I , d λ
' 2πΚ Π Ηω

(2.16)

Ετσι προέκυψαν οι εξισώσεις (2.15) και (2.16) που

μας δίνουν τον ρυθμό

άντλησης ότιου εξαρτάται από τις ιδιότητες του ενεργού υλικού και απότην
φασματική εκτιομττή της λυχνίας.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές των συντελεστών αποδοτικότητας για
οπτική άντληση ενώς ράβδου ρουβιδίου με διάμετρο 6.3mm

αντλούμενη με

ελικόειδη λυχνία έκλαμψης ξένου και για ράβδο Nd^rYAG με διάμετρο 6.3mm
αντλούμενη με λυχνία Κτ.
Οπού Πα η αποδοτικότητα απορρόφησης η οτιοία δίνει το ποσοστό της χρήσιμης
ακτινοβολίας που απορροφάται στην πράξη από την ράβδο,

Opq η κβαντική

αποδοτικότητα ισχύος η οποία είναι το ποσοστό της απορροφημένης ισχύος

που

οδηγή στην αύξηση του πληθυσμού του επιπέδου Laser και Πρ η αποδοτικότητα
άντλησης που θεωρείται σαν το αποτέλεσμα της αποδο-ηκότητα απορρόφησης, της
κβαντική αποδοτικότητα της αποδοτικότητα ακτινοβολίας της λυχνίας και της
αποδοτικότητα μεταφοράς.

υλικό ράβδου

nt

Br

Ba

Bpq

Bp

ρουβίδιο

30-40

25

30-60

50

1,1-3

Nd^^:YAG

80

50

16

40

2,6

ΣΌVtεL·στές αποδοτικότητας για οπτική άντληση σε ποσοστό ?
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2.2

T.E.L ΚΑΒΑΛΑΣ

Ηλεκτρική άντληση

Η ηλεκτρική άντληση βρίσκει εφαρμογή σε laser αερίων και σε Laser
ημιαγωγών.

Επειδή ττερισσότερο χρησιμοποιούντα τα Laser αερίων

εξετάσουμε

μόνο αυτή την κατηγορία . Σ’αυτήν την κατηγορία η άντληση

εδώ θα

πετυχαίνεται επιτρέποντας ένα ρεύμα με συγκεκριμένη τιμή να περάσει μέσα από
το αέριο που χρησιμοποιούμε έτσι τα ιόντα και τα ελεύθερα ηλεκτρόντα που
παράγοντα επιταχύνονται από το ηλεκτρικό πεδίο και αποκτούν περισσότερη
κινηηκή ενέργεια έτσι ώστε να είναι ικανά να διεγείρουν με την κρούση τους τα
ουδέτερα άτομα .θα πρέπει να πούμε ότι στην διέγερση με κρούση η κίνηση των
ηλεκτρονίων είναι περισσότερο σημαντική από την κίνηση των ιόντων .Για αέριο
με χαμηλή πίεση η μέση ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι πολύ μεγαλύτεροι από
την ενέργεια των ιόντων όμως μετά από λίγο χρόνο εττιτυχαίνεται μια κατάσταση
ισορροπίας μεταξύ των ηλεκτρονίων να εξηγηθεί με την ενεργό θερμοκρασία των
ηλεκτρονΰον Tg .
Ανάλογα με το είδος του αερίου , η ηλεκτρική άντληση θα πραγματοτιοιηθεί σε
μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
ί) Όταν το αέριο αποτελείται από ένα

μόνο είδος ,

η διέγερση μπορεί να

πραγματοποιηθεί μόνο με τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων , όπως φαίνετε και
παρακάτω:
e+X-^X*+e
όπου X

είναι τα άτομα στις βασικές καταστάσεις και X* είναι τα άτομα στις

διεγερμένες καταστάσεις . Η διεργασία αυτή ονομάζεται κρούση πρώτου είδους
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ii) Όταν το αέριο ατιοτελείται από δύο διαφορετικά είδη π. χΑ και Β , η διέγερση
μπορεί να πραγματοτιοιηθεί με την σύγκρουση των ατόμων διαφορετικού είδους .
Η διεργασία αυτή ονομάζεται συντονιστική μεταφορά ενέργειας.

Στην περίπτωση αυτή υποθέτουμε
το είδος Β

ότι το είδος A βρίσκεται σε διεγερμένη κατά

στην βασική κατάσταση

και η ενεργειακή διαιρορά ΑΕ είναι

μικρότερη από ΚΤ όπως (ραίνεται στην εικόνα 2.9

ΔΕ<ΚΤ
I

Δ.Κ
Α*

Δ.Κ

Β.Κ

Β

Β.Κ

Δ.Κ

A

Β*

Εικ '2.9. Σοντονιστική ενεργειακή μεταφορά μεταξύ δύο ατόμων A και Β
όπου Β.Κ και Δ Κ βασική κω διεγερμένη κατάσταση αντίστοιχα .

τότε υτιάρχει μεγάλη πιθανότητα , μετά την σύγκρουση το είδος A να μεταβεί
στην βασική κατάσταση , ενώ το είδος Β στην διεγερμένη κατάσταση
(ραίνετε και παρακάτω :

Α* + Β

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

A + Β* + ΔΕ

ότιως

Διοπάξεις ΟΕντλησης και εφαρμογές το?ν Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

ότΕου ΔΕ η ενεργειακή διαφορά τιου θα προστεθεί ή θα αφαιρεθεί από την
μετα(ρορική ενέργεια ανάλογα με το αν παράχθηκε ή απορροςχήθηκε ενέργεια
αντίστοιχα.
Το είδος A

μετά από σύγκρουση μ’ένα ηλεκτρόνιο θα διεγερθεί στο ανώτερο

ετιίπεδο και θα μείνει εκεί για αρ>κετό χρόνο δημιουργώντας έτσι μια αποθήκη
ενέργειας για να γίνει η διέγερση του είδους Β . Η διεργασία αυτή ονομάζεται
κρούση δεύτερου είδους .
Στις εικόνες

2.1 θα, 2.1θβ και 2.10γ φαίνονται διάφοροι

εκκενώσεων που το μόνο τιου αλλάζει

τύποι ηλεκτρικών

είναι ο διαςκχρετικός συνδυασμός του

οπτικού άξονα του Laser και της διεύθυνσης ροής του ρεύματος της ηλεκτρικής
εκκένωσης

Εικόνα 2.10α κλασική διάταξη ηλεκτροδίων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΛΟΥΡΟΣ

Δαχτάξεις ΟΕντλησης Kca εφαρμογές των Laser

T.E.L ΚΑΒΑΛΑΣ

G)
Ο
Εικόνα 2.10 β ηλεκτρόδια ακίδων

Ο
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Διατάξεις άντλησης και εφαρμογές των Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Στην εικόνα 2.11 παριστάνεται η ηλεκτρική διάταξη ενός Laser με ηλεκτρική
εκκένωση.

Εικόνα 2.11 μηχανισμός διέγερσης Laser ηλεκτρικής εκκένωσης

Στο τιαραπάνω κύκλωμα χρειαζόμαστε μια πολύ υψηλή τάση για γίνει η ηλεκτρική
εκκένωση και μία τάση σχετικά χαμηλή για να συντηρείται αυτή η εκκένωση. Για
να περιορίζεται το ρεύμα που περνά διαμέσου του ενεργού αερίου

μετά τη

εκκένωση χρησιμοποιείται η αντίσταση R.
Ανάλογα το Laser η τάση λειτουργίας

κυμαίνεται μεταξύ 1 KVolts έως 20kvolts

και το ρεύμα από mAmps μερικά έως αρκετά Amps .
Για να λειτουργήσει ένα Laser με πίεση lAtm χρειαζόμαστε τάση ίση με

12

Kvolts για κάθε cm , επομένως για Laser με 1m ενεργό υλικό στην ίδια ττίεση
απαιτούνται 1.200 Kvolts .Επειδή η τάση αυτή είναι τϊολύ μεγάλη και επικίνδυνη
χρησιμοποιούμε Laser τύπου TEA όπου η ηλεκτρική εκκένωση περιορίζεται στα 2
με 3 cm επομένως απαιτούνται 25 με 30 Kvolts.
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Διατάξεις άντλησης και εφοφμογές των Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Στην εικόνα 2.12 φαίνεται ένα Laser τύττσυ TEA με ακίδες.

]
Εικόνα 2.12 Laser τόπου TEA με ακίδες

Αν χρειαζόμαστε και μεγαλύτερες τηέσεις για καλύτερη εκμετάλλεικτη τσυ
ενεργού αερίου χρησιμοποιούμε διατάξεις μεταλλικών ηλεκτροδίων Rogowski και
συστήματα προιονισμού ή διατάξεις ημιαγώγιμων ηλεκτροδίων και τώρα τελευταία
διατάξεις μεταλλικών ηλεκτροδίων Rogowski και ημιαγώγιμου προιονισμού .
Παρακάτω φαίνονται μερικές διατάξεις TEA Laser υψηλής ισχύος .

ΠΡΙΟΝΙΣΜΟΣ
---- Μ Α λ^ ο φ ο δ ο τ ι κ ο

_π_

Εικόνα 2.12

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Διάταξη Lamberton και pearson

Διατάξεις άντλησης και εφαρμογές των Laser

Εικόνα 2.13 Διάταξη La Flamme

+V ^_____ V2

-!ν,

Εικόνα 2.14 Διάταξη Rickwood

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διατάξεις άντλησης κοα εφαρμογές Tcav Laser

Εικόνα 2.16

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διόπαξη Stade και Serqfetinides

Διατάξεις άντλησης κοα εφοφμογές των Laser

Εικόνα 2.17 Διάταξη Richardson et αΐ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διατάξεις άντλησης κοα εφοφμογές τα>ν Laser

2.2.1

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διέγερση ηλεκτρονικής κρούσης

'Οτιως γνωρίζουμε οι κρούσεις των ηλεκτρονίων είναι ελαστικές και μη ελαστικές .
Στην περίπτωση των μη ελαστικών κρούσεων το άτομο είναι δυνατόν ή να
διεγερθεί σε μια ανώτερη στάθμη ή να ιονιστεί .Όλες οι παραπάνω τιεριπτώσεις
συμμετέχουν στην ηλεκτρική εκκένωση και συμβάλλουν στην συμπεριφορά με
έναν πολύπλοκο τρόπο.
Για να γίνει τηο κατανοητό το θέμα
κρούση

θα μελετήσουμε πρώτα την διέγερση με

από μια παράλληλη δέσμη μονοενεργητικών ηλεκτρονίων. Αν με Fe

συμβολίσουμε την ροή ηλεκτρονίων και Oe την ολική ενεργό διατομή κρούσης ,
τότε η μεταβολή της ροής

των ηλεκτρονίων

όταν η δέσμη διαδίδεται κατά

απόσταση dz δίνεται ατιό την εξίσωση:

dFe=-σeNgFedz2.(2.17)

Αν υποθέσουμε ότι το

είναι η ενεργός διατομή για ηλεκτρονική διέγερση

από το βασικό επίπεδο σε ένα

ανώτερο επίτιεδο Laser τότε

με βάση την

παραπάνω σχέση ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού για το ανώτερο επίπεδο
εξαιτίας της διαδικασίας της άντλησης γίνεται ως εξής:

( dN2 / d t ) = σβ2 Ng Fe =Ng Ne υ

(2.18)

όπου υ η ταχύτητα των ηλεκτρονίων και Ne η τιυκνότητα των ηλεκτρονίων .Θα
πρέπει να αναφέρουμε ότι για να υπολογίσουμε τον ρυθμό άντλησης θα πρέπει να
ξέρουμε την τιμή του Oe2

και πληροφορίες για τις παραμέτρους της δέσμης

ηλεκτρονίων. Για να γίνει η διεργασία της άντλησης υπάρχει ένα κατώφλι
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Διατάξεις άντλησης και εφαρμογές των Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

ενέργειχις Eth τιου είναι τιερίπου ίσο με την ενέργεια ττου χρειάζεται για την
ατομική μετάπτωση από 0->2 Η ενεργός διατομή σ φθάνει σε μια μέγιστη τιμή
και μετά ελαττώνεται.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛ1ΑΔ0ΥΡ0Σ

Διατάξεις άντλησης κοα εφαρμογές των leaser

2.3

T.E.L ΚΑΒΑΛΑΣ

Laser χημικής άντλησης

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα Laser των στοιχείων HF, HBr , HC1 και
CO .Στα Laser αυτά η αναστροφή των πληθυσμών ετητυγχάνεται άμεσα ή έμμεσα
από μια σειρά εξώθερμων χημικών αντιδράσεων του παρακάτω στιλ .

A + BC —> ΑΒ + C +

ενέργεια

Η ενέργεια που ελευθερώνεται από την χημική αντίδραση διεγείρει το μόριο ΑΒ
και το μετατρέπει σε ΑΒ* τιου αποτελεί το ενεργό υλικό του Laser .
Παρακάτω φαίνονται μερικές χημικές αντιδράσεις που οδηγούν σε εκπομπή
ακτινοβολίας Laser :
1)

για το HC1
Cl2 ->

2)

2C1

CI + Η2

HC1 + Η - 1Kcal / mole

Η + CI2

Hcl + Cl + 45 Kcal / mole

για το HBr
Β τ2

2Br

Br + Η2 —> HBr + H ■ 16.7Kcal / mole

H + Br2 -> HBr + Br + 41.1 Kcal / mole
H +

HBr —> H2

Br +

Br -> Br2

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

+ Br

Διατάξεις άντλησης κοα εφαρμογές των Laser

3)

Τ,Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

για το HF
Ηζ + F2

HF*

CzHe + SFe -> HF*
C3H8 + S¥e ^

HF*

H διαφορά της ενέργειας που απορροφάται από αυτή που ελευθερώνεται είναι η
ενέργεια που δημιουργεί τα διηγερμένα HBr'
και HC1* και ετιομένως τιαράγεται η ακτινοβολία Laser ενώ στην περίπτωση του
HF έχουμε κατευθείαν παραγωγή HF*.
Ακόμα θα πρέπει να

αναφέρουμε ότι τα Laser αυτής της κατηγορίας πούμε

λειτουργούν συνεχώς ή παλμικά με ηλεκτριτο] απόδοση μεγαλύτερη του 1 θθ% και
αυτό οφείλεται στο γεγονός

ότι η φωτεινή

ενέργεια

μεγαλύτερη από την ηλεκτρική ενέργεια τιου απορροφάτε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΛΟΥΡΟΣ

που

παράγεται είναι

Διατάξεις άντλησης κοα εφαρμογές των Laser

2.4

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Laser δέσμης ηλεκτρονίων

Στην κατηγορία αυτή των Laser μια κατευθυνόμενη

δέσμη ηλεκτρονίων

υψηλή ενέργεια έχουν αντικαταστήσει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια

της

με

γνωστής

ηλεκτρικής εκκένωσης .Τα Laser αυτά έχουν πολύ υψηλή ενέργεια και ισχύς αλλά
προς το παρόν στην χρήση περιοριζώμαστε σε Laser με ενεργά υλικά CO2 ,
HF και DF
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Λιατάξεις άντλησης κοα εφοφμογές των Laser

2.5

Στην

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Φο)τολύτική άντληση

φωτολύτική άντληση

για

να

διασπαστεί

ο χημικός δεσμός και να

δημιουργηθεί το διηγερμένο ενεργό υλικό χρησιμοτιοιούμε μια φλας .
Η διαδικασία για τιαραχθεί η ακτινοβολία του Laser γίνεται ποιο κατανοητή με
τις τιαρακάτω αντιδράσεις ;
hv φλας +CF3I ^ CFj + Ι (¥ , / 2 )
Ι ( 'Ρ ΐ /2 ) - > Ι Ι ( 'P 3 / 2 ) + hVLa^
Στην εικόνα 3.14 φαίνεται ένα Laser με φωτολύτική άντληση

—W —___h

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

1
—1
1 11

J

Εικόνα 2.18 Laser φωτολντικής άντλησης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΛΟΥΡΟΣ

Διατάξεις άντλησης κοα εφαρμογές των Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.

Εφαρμογές των Laser

3.1

Εφαρμογές <m|v βιολογία και στην ιατρική

Η χρήση του laser σε εφαρμογές τιάνω στην βιολογία αυξάνει συνεχώς. Το laser
εδώ μπορεί να χρησιμοτιοιηθεί είτε για διάγνωση, είτε για τη δημιουργία
μεταβολών του βιομορίου του κυττάρου ή των ιστών (φωτοβιολογία laser).
Σαν διαγνωστικό εργαλείο, αναφέρουμε μια τεχνική με την οποία μπορούμε να
μετρήσουμε: ϊ) το φως που σκεδάζετε από ένα κύτταρο (από το οποίο μτιορούμε να
μάθουμε πληροιρορίες για το μέγεθος του κυττάρου) και ϋ) το φθορισμό της
χρωστικής που είναι συνδεδεμένη με ένα ειδικό συστατικό του κυττάρου π.χ. του
DNA (κάη που μας δίνει πληροφορίες για την ποσότητα αυτού του συσταηκού).
Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα μετρήσεων
μεγάλου αριθμού κυττάρων σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό συνεπάγεται μια
καλή σταηστική ακρίβεια μέτρησης.
Σε ότι αφορά την άλλη χρήσης τους τη δημιουργία, δηλαδή, μη αντιστρεπτών
μεταβολών,

αναφέρουμε

χαρακτηριστικά

τις

αποκαλούμενες

τεχνικές

μικροδέσμης. Εδώ η δέσμη laser, εστιάζεται με τη βοήθεια κατάλληλου
μικροσκοπίου σε μια περιοχή του κυττάρου διαμέτρου ίσης με το μήκος κύματος
του laser («0,5μπι). Ο κύριος σκοτιός αυτής της τεχνικής είναι η μελέτη της
λειτουργίας του κυττάρου μετά τη ζημιά που προκλήθηκε στη δεδομένη περιοχή
από το laser.
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Διατάξεις άντλησης Kca εφαρμογές των I ^ e r

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Μεγάλη εφαρμογή τα laser βρίσκουν και στην ιατρική και ιδιαίτερα στο τομέα
της χειρουργικής. Στη χειρουργική η δέσμη laser χρησιμοποιείται στην θέση του
νυστερκϊύ. Συγκεκριμένα η υπέρυθρη δέσμη laser CO2 έχει την ιδιότητα να
απορρο<ρά τα μόρια του ύδατος, προκαλώντας την έντονη εξάτμιση των μορίων με
αποτέλεσμα την κοττή του ιστού.
Τα τιλεονεκτήματα της μεθόδου με δέσμη laser ε ίν α ι:
1) Ότι η τομή γίνεται με μεγάλη ακρίβεια.
2) Πετυχαίνουμε εγχείριση και σε μη προσπελάσιμες περιοχές του σώματος.
3) Έχουμε σημαντικό ττεριορισμό απωλειών αίματος λόγω του καυτηριασμού των
κυττάρων και των αιμο(ρόρων αγγείων από την δέσμη laser.
4) Δεν έχουμε καθόλου καταστροφή των γειτονικών ιστών.
Στην ος)θαλμολογία η δέσμη των laser χρησιμοποιείται πάρα πολύ για την
θεραπεία της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδή καθώς και για την θεραπεία των
διαβητικών παθήσεων του αμφιβληστροειδή. Στην περίπτωση αυτή η δέσμη laser
εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα μέσα από τον φακό του ματιού. Η
πράσινη δέσμη των laser απορροφάται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια και λόγω του
θερμικού αποτελέσματος που δημιουργείται, επιτυγχάνουμε συγκόλληση του
αμφιβληστροειδή ή την πήξη των αγγείων του.
Το laser βρίσκει ακόμα εφαρμογή και στην ωτορινολαρυγγολογία και κυρίως στο
τομέα της χειρουργικής, γιατί ασχολείται με όργανα του σώματος, όπως φάρυγκας,
τραχεία, μέσα στο αυτί όπου γίνεται δύσκολη η εγχείριση. Ακόμα τα laser έχουν
βρει μεγάλη χρήση στην αιραίρεση των όγκων μέσα απ’ το στόμα όπως και σε
μεγάλη αιμορραγία τραύματος του γαστροεντερικού συστήματος. Συγκεκριμένα, η
δέσμη laser κατευθύνεται στην περιοχή θεραπείας μ’ ένα ειδικό οτιτικό αγωγό τιου
τοποθετείται μέσα σ ’ ένα συνήθεις γαστροσκόπιο.
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Διατάξεις (ίντλησης χχη εφαρμογές των I ^ e r

T.E.L ΚΑΒΑΛΑΣ

Στη δερματολογία τα laser χρησιμοτιοιούνται συχνά για την αιραίρεση των τατουάζ
καθώς και για την θεραπεία ορισμένων ασθενειών των αιμοφόρων αγγείων. Τα
τελευταία χρόνια γίνονται μεγάλες μελέτες για την αφαίρεση όγκων τόσο από
εύκολα σημεία του σώματος όσο και από περιοχές όπου η ετιέμβαση μέσω
εγχείρησης είναι επικίνδυνη.
Τέλος ο διάσημος ερευνητής και επιστήμονας Αντρέ Σιμονετόν με την βοήθεια
μοντέρνων ηλεκτρονικών συσκευών και Laser διαπίστωσε ότι ένας υγιής
άνθρωπος εκπέμπει ακτινοβολία γύρο στα 6.500 angstroms και κάποτε λίγο
περισσότερές .Ένας ασθενικός ή άρρωστος άνθρωπος

εκπέμπει πάντα πιο

αδύνατη ακτινοβολία , γύρω στα 4.500 με 5.000 angstroms . Αυτή η διαπίστωση
έφερε μεγάλα άλματα στην πρόοδο της επιστήμης γιατί μπορεί να γίνει διάγνωση
του καρκίνου η

οποιασδήποτε

άλλης ασθένειας

αποτέλεσμα η θεραπεία να είναι ττιο εύκολη .
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πριν να εκδηλωθεί

με

Λιατά^κις άντλησης κοα εφαρμογές των Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

3.2 Εφαρμογές στην Φυσική και Χημεία

Αφού η ανακάλυψη του laser και η ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας που
ακολούθησε βασίστηκε σε θεμελιώδεις γνώσεις της Φυσικής και κατά ένα μέρος
της Χημείας, ήταν λογικό και φυσικό επακόλουθο να αναζητηθούν οι πρώτες
ειραρμογές στους ίδιους αυτούς χώρους. Μάλιστα ο μηχανισμός laser και η
αλληλεπίδραση των ακτινών laser με την ύλη, αποτελούν από μόνοι τους νέους
τομείς έρευνας στο πεδίο της Φυσικής.
Ένα παράδειγμα νέου τομέα έρευνας είναι η μη γραμμική οπτική. Η υψηλή
ισχύς της δέσμης laser κάνει δυνατή την παρατήρηση νέων φαινομένων που
προκύπτουν από τη μη γραμμική απόκριση της ύλης, όπως π.χ. τη δημιουργία
αρμονικών, όπου κατάλληλα υλικά όταν διεγερθούν από δέσμη laser συχνότητας ν,
τότε παράγουν νέα σύμφωνη δέσμη σε συχνότητες 2ν (δεύτερη αρμονική), 3ν
(τρίτη αρμονική) κ.ο.κ.
Μια ακόμη εφαρμογή είναι οι αναλυτικές μετρήσεις εξαιρετικά μικρού χρόνου,
της συμπεριφοράς διαφόρων υλικών μετά από διέγερση τους με φωτεινή
ακτινοβολία μικρής χρονικής διάρκειας. Εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα των
laser να δημιουργούν εξαιρετικά μικρής διάρκειας παλμούς, μπορούμε να έχουμε
νέες δυνατότητες για μελέτη μιας μεγάλης ποικιλίας φαινομένων στον τομέα αυτό.
Από την άλλη, στο χώρο της χημείας έχουμε πληθώρα εφαρμογών. Μια από
αυτές βρίσκεται στην περιοχή των διαγνωστικών τεχνικών, όπως η αποκαλούμενη
“ σύμφωνη σκέδαση antistokes Raman” Με την τεχνική αυτή μπορούμε να
πάρουμε σημαντικές πληροφορίες για τη δομή και τις ιδιότητες πολυατομικών
μορίων. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται επίσης για τη μέτρηση της συγκέντρωσης
(και της θερμοκρασίας) ενός μοριακού είδους σε μια δεδομένη χωρική περιοχή. Τη
δυνατότητα αυτή εκμεταλλευόμαστε στη λεπτομερή μελέτη διεργασιών που
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(τυμβαίνουν στην κοτύση φλογών και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος.
Η τηο ενδιαφέρουσα όμως χημική εφαρμογή των laser είναι η (ρωτοχημεία.
Πρέπει να γίνει όμως σαφές ότι λόγω ταυ μεγάλου κόστους των φωτονίων laser,
δικαιολογείται μόνο όταν η αξία του τελικού προϊόντος είναι πολύ μεγάλη. Μια
τέτοια περίπτωση είναι ο διαχωρισμός των ισότοπων (ειδικότερα ουρανίου και
δευτερίου). Η βασική ιδέα είναι η εκλεκτική διέγερση με laser, μόνο του είδους
των ισότοπων που θέλουμε. Το διεγερμένο είδος ισότοπων διακρίνεται εύκολα και
ως εκ τούτου διαχωρίζεται (π.χ. με χημικές μεθόδους) από το είδος των ισότοπων
που έχουν παραμείνει στη θεμελιώδη κατάσταση.
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Εφαρμογές στην βιομηχανία

Η μεγάλης έντασης ακτινοβολία που συγκεντρώνεται στο σημείο εστίασης της
δέσμης ενός Laser υψηλής ισχύος

έχει πολλές ειραρμογές στον τομέα της

ετιεξεργασίας και κατεργασίας υλικών, όπως κοπή, τρύπημα, συγκόλληση,
επεξεργασία επιφανειών και επιμετάλλωση. Κάποια από τα πλεονεκτήματα που
έχουμε σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους είναι;
α) Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται από το laser, για δεδομένη εττεξεργασία, είναι
συνήθως μικρότερη! Έτσι η παραμόρφωση του υλικού μειώνεται με τη σειρά της
σημαντικά και αυξάνεται ανάλογα η ποιότητα της εργασίας.
β) Μπορεί να γίνει κατεργασία και σε μη προσιτές τιεριοχές για τα συνήθη
εργαλεία, μια και η δέσμη laser, μέσω κατάλληλων οπτικών συστημάτων μπορεί
να κατευθυνθεί σε ιδιαίτερα απρόσιτα σημεία.
γ) Μεγάλη ταχύτητα κατεργασίας άρα υψηλό ρυθμό τταραγωγής.
δ) Ευκολότερη αυτοματοποίηση.
ε) Δυνατότητα παραγωγής νέων μεταλλουργικών διεργασιών, λόγω κυρίως της
υψηλής ισχύος που μεταφέρει η δέσμη. Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι λόγω της
υψηλής ταχύτητας ανόπτησης της δέσμης laser, μπορεί να επιτύχει κανείς νέους
τύπους επιμετάλλωσης επιφανειών ή να πετύχει επανακρυστάλλωση

της

επιφάνειας ενός άμορφου ημιαγωγού .
Ανάλογα

με την ισχύς

και τον χρόνο δράσης της ακτινοβολίας Laser

επιτυγχάνεται επιφανειακή σκλήρυνση .Ο μεταλικός όγκος

που βρίσκεται πίσω

από την ακηνοβολσύμενη ζώνη και τα σύστημα ψύξης , προκαλούν μια γρήφορη
ψύξη

του επιφανεικου στρώματος

σκλυρένεται το υλικό που βρίσκεται

με αποτέλεσμα να

"βάφεται " και να

υπό κατεργασία . Έτσι μπορούμε

να

αυξήσουμε την σκλυρότητα των υλικών καθώς να βελτιώσουμε την αντοχή τους
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στη φθορά από τριβή και την διάρκεια ζωής σε κότιωση.

Ειδικά στον τομέα της επεξεργασίας και κατεργασίας των υλικών τα Laser ,
σε συνεργασία με την αλματώδη εξέλιξη της ρομποτικής και των υπολογιστών ,
έχουν μεγάλη προσφορά στην βιομηχανία και στην τιαραγωγή. Το ρομπότ χάρη
σε δύο άξονες γραμμικής και σε τρεις άξονες κυκλικής μετατόπισης , συνδυάζει
ταχύτητα και ακρίβεια κατά την τρισδιάστατη κοπή . Κατευθύνεται με σύστημα
αριθμητικού ελέγχου , ενώ
υπολογιστή

η

αλλαγή του προγραμματισμού γίνεται μέσο

που είναι σχετικά εύκολη , για να προσαρμοστεί

σε κάποιο

διαφορετικό μοντέλο
Παρακάτω φαίνεται ένας
κοττής .
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Τέλος, μια άλλη εφαρμογή της δέσμης (όχι απαραίτητα μεγάλης ισχύος) είναι
στον τομέα των ηλεκτρονικών (π.χ. κατεργασία αντιστάσ
εων) και στην μικροηλεκτρονική. Ακόμα, στις ειδικές βιομηχανικές εςκχρμογές
συμπεριλαμβάνεται και η βιομηχανία αυτοκινήτων, ειδικά σε συγκόλληση
κιβωτίων ταχυτήτων, θερμική κατεργασία των κυλίνδρων και εταφανειακή
κραματοποίηση βάσης βαλβίδων.
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T.E.L ΚΑΒΑΛΑΣ

Εφαρμογές στις Βιομηχανικές και πειραματικές μετρήσεις

Η κατευθυντικότητα. λαμπρότητα και μονοχρωματικότητα, ιδιότητες οι οτιοίες
χαρακτηρίζουν τα laser τα καθιστούν πολύ χρήσιμα σε μια ποικιλία μετρήσεων
και μεθόδων ελέγχου στη βιομηχανική παραγωγή και τα τεχνικά έργα.
Μια από τις συνηθισμένες εφαρμογές των laser συναντάμε στην ευθυγράμμιση.
Η κατευθυντικότητα του laser το κάνει ιδανικό για σταθερή αναφορά σε ευθεία
γραμμή, με σκοπό την ευθυγράμμιση μηχανών στην αεροναυπηγική και στην
κατασκευή κτιρίων, γεφυρών ή σύρραγων. Στις παραπάνω εφαρμογές το laser έχει
αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα οπτικά όργανα που χρησιμοποιούνται μέχρι
σήμερα, όπως διόπτρες ή τηλεσκότπα. Η ακρίβεια ευθυγράμμισης που συνήθως
επιτυγχάνεται στην πράξη σε μηχανουργική κλίμακα, κυμαίνεται από «5μΓη (για
αποστάσεις των 5m) μέχρι »25pm (για αποστάσεις των 15m).
Μια άλλη εφαρμογή είναι η χρήση laser για τη μέτρηση αποστάσεων. Οι
λεγάμενες “ συμβολομετρικές μετρήσεις” αποστάσεων βασίζονται στη χρήση του
συμβολόμετρου Michelson. Η δέσμη laser διαιρείται με ένα διαχωριστή δέσμη σε
μια δέσμη μέτρησης και σε μια δέσμη αναφοράς. Η δέσμη αναφοράς ανακλάται
από ένα σταθερό κάτοπτρο, ενώ η δέσμη μέτρησης ανακλάται από ένα κάτοπτρο
στερεωμένο πάνω στο προς μέτρηση αντικείμενο. Οι δύο ανακλώμενες δέσμες
ανασυνδέονται ώστε να

συμβάλλουν

και το

συνδυασμένο πλάτος

τους

καταγράφε,ται από έναν φωρατή. Καθώς η θέση του αντικειμένου μεταβάλλεται
κατά μήκος της διεύθυνσης της δέσμης κατά λ/2, όπου λ, το μήκος κύματος του
laser, θα έχουμε τη δημιουργία νέων κροσσών από το σήμα συμβολής. Ένα
κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα καταμέτρησης κροσσών μπορεί έτσι να δώσει
πληροφορίες σχετικές με τη μετατόπιση του αντικειμένου.
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Ατχτη η μέτρηση συνήθως χρησιμοποιείται σε υψηλής ακρίβειας μηχανουργεία και
ετητρέπει μετρήσεις μήκους με ακρίβεια καλύτερη από 1:10^.
θ α πρέπει να σημειωθεί ότι με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να μετρήσουμε
αποστάσεις μόνο σχετικά ως προς μια δεδομένη αρχική θέση. Το πλεονέκτημα
αυτής της μεθόδου προκύπτει από το γεγονός ότι είναι γρήγορη, ακριβής και
συμβιβαστή με τα αυτόματα συστήματα ελέγχου. Η μέθοδος αυτή επίσης
χρησιμοποιείται στην

χαρτογράιρηση

και

την

γεωδαισία

Χαρακτηριστικά

αναφέρουμε διάφορες μετρήσεις αποστάσεων μεταξύ γης και σελήνης με ακρίβεια
καλύτερη ατιό 20cm!
Τέλος, ένας άλλος τομέας στον οτιοίο οι ιδιότητες της κατευθυντικότητας και της
μονοχρωματικότητας της δέσμης laser, χρησιμοτιοιούνται ικανοποιητικά είναι ο
τομέας μετρήσεων της συγκέντρωσης διαφόρων ατμοσιραιρικών ρυπαντών. Οι
κλασσικές μέθοδοι απαιτούν τη συλλογή δείγματος και ακολούθως τη χημική
ανάλυση. Έτσι, αυτές οι μέθοδοι δεν μπορούν να δώσουν δεδομένα πραγματικού
χρόνου και πολλές από αυτές δεν προσφέρονται για αυτόματες μετρήσεις σε
καθορισμένες τοποθεσίες. Η μέθοδος με laser συνίσταται στην εκττομπή ςκοτός
από κατάλληλο laser διαμέσου της ατμοσφαιρικής περιοχής που μας ενδιαφέρει
και την ανίχνευση του σκεδασμένου προς τα τήσω φωτός που περισυλλέγει από
ένα τηλεσκόπιο. Ολόκληρο το σύστημα ονομάζεται οπτικό ραντάρ ή LIDAR (από
τα αρχικά του light detection and ranging). Η αλληλεττίδραση του laser με τους
ατμοσφαιρικούς ρυτιαντές προκαλεί διάιρορα φαινόμενα ότιως ελαστική σκέδαση,
σκέδαση Raman, φθορισμός και απορρόφηση. Κάθε ένα από αυτά τα (ραινόμενα,
χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και μέτρηση της συγκέντρωσης μιας μεγάλης
ποικιλίας ατμοσφαιρικών ρυπαντών (καπνός, SO2, ΝΟ2 NO, κ.λ.π.).
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Εφαρμογές σε νέες Τεχνολογίες

Πέρα από τις ερευνητικές εφαρμογές, τα Laser έχουν εφαρμογές σε και περιοχές
οτιως οι τηλεπικοινωνίες, τα radar και τα φωτορυθμικά Laser show
Σε ότι αφορά τις τηλεπικοινωνίες, επειδή τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα της
εκπομπής

laser

έχουν

κοινά

χαρακτηριστικά

με

τα

ραδιοκύματα

των

τηλεπικοινωνιών, μπορούμε σε γενικές γραμμές να εφαρμόσουμε την ίδια τεχνική
για τη μετάδοση ηχητικών σημάτων δηλ. να “ διαμορφί'οσουμε” το Η.Μ. κύμα της
δέσμης . Επιπλέον μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί την μεγάλη έκταση του
φάσματος εκπομπής της ακτίνας Laser , ώστε να πετύχει τη λειτουργία ενός πολύ
μεγάλου αριθμού πομπών χωρίς αμοιβαία ενόχληση. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε,
ότι ενώ με τα γνωστά μεσαία κύματα όπου η μετάδοση γίνεται σε μια ταινία
συχνοτήτων 10* Ηζ (από l,5mhz ως 0,5ΜΗζ, στην περιοχή μηκών κύματος από
200-600m) μπορούν να εκπέμψουν μέχρι 110 σταθμοί (θεωρήσαμε απαραίτητο
εύρος σήματος εκπομπής το κατόπιν σύμβασης των 9ΚΗζ), αν θεωρήσουμε την
ταινία συχνοτήτων του ορατού φάσματος (από 4x10''* Ηζ ως 8x10*'* Ηζ), είναι
δυνατό να λειτουργήσουν εντός αυτής ταυτόχρονα 5x10*'* σταθμοί, (πολλοί
περισσότεροι δε αν στο ορατό φως προσθέσει κανείς το υπέρυθρο και το
υπεριώδες). Από την άλλη η μεγάλη κατευθυντικότητα της δέσμης μπορεί να
εκμεταλλευτεί, ώστε να μπορούμε να έχουμε μετάδοση εκπομπής μόνο προς
ορισμένο σταθμό λήψης. Αυτό μπορεί να ικανοποιεί ενδεχόμενη ανάγκη
μυστικότητας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει το ποσοστό της ισχύος που φθάνει στο
δέκτη από τον πομπό.
Πάντως μέχρι στιγμής η χρήση της δέσμης laser για τηλεπικοινωνίες, όπου δεν
χρησιμοποιείται κυματοδηγός (δηλ. γίνεται διάδοση μέσω της ατμόσφαιρας), έχει
αναπτυχθεί μόνο για δύο ειδικές, αλλά πολύ σημαντικές περιπτώσεις:
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α) Διαστημιχές τηλετηκοινωνίες μεταξύ δύο δορυφόρων ή μεταξύ δορυφόρου και
επίγειου σταθμού που είναι τοτιοθετη μένος σε ιδιαίτερα ευνοϊκές κλιματολογικές
συνθήκες.
β) Επικοινωνίες μεταξύ σημείων με οτττικη επαφή για μικρές αποστάσεις, όπως
π.χ. μεταφορά δεδομένων σε ένα κτίριο.
Η κυριότερη περιοχή ενδιαφέροντος στις οπτικές τηλεπικοινωνίες είναι αυτή που
βασίζεται στην μετάδοση μέσα από οπτικές ίνες. Η οδηγούμενη μετάδοση φωτός
μέσα από οπτικές ίνες είναι μια τεχνολογία γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως
οι πρώτες αυτές οπτικές ίνες χρησιμοποιήθηκαν για πολύ μικρές αποστάσεις. Έτσι
τιερί το τέλος του 1960, η απόσβεση της καλύτερης ποιοτικής γυάλινης ίνας ήταν
περίπου lOOOdb/kra. Από τότε η τεχνολογική ανάπτυξη των οπτικών ινών από
γυαλί και χαλαζία βελτίωσε θεαματικά αυτή την τιμή και περιόρισε την απόσβεση
σε τιμές μικρότερες από 0,5db/km. Αυτές οι πολύ χαμηλές τιμές απόσβεσης έχουν
ήδη διαμορφώσει μια νέα κατάσταση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των οπτικών
ινών στις τηλεπικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων.
Μια άλλη εφαρμογή των Laser υψηλής ισχύος στα mm και στα μικροκυματικά
μήκη κύματος πιστεύεται να είναι σε μεγάλου εύρους και μεγάλης διακριτικής
ικανότητας σε radar.
Στα φωτορυθμικά ο προβολέας Laser είναι η καρδία ενός Laser show. Ο
προβολέας περιέχει το σύστημα σάρωσης με το οτιοίο οι ακτίνες κινούνται με
μεγάλη ταχύτητα ώστε να δημιουργηθούνε τα γραφικά , τους ενισχυτές για την
οδήγηση του συστήματος , το σύστημα ρύθμισης της φωτεινότητας το οποίο
κόβει τη δέσμη και επιλέγει τον συνδυασμό των χρωμάτων όταν εμείς θέλουμε.
Υπάρχουν ακόμα και άλλα κομμάτια τα οποία σε συνδυασμό με τα τιαραπάνω ,
κάνουν τα λεγάμενα εφέ . Οι πολυχρωματικοί
δυνατότητα να έχουμε

τέλειες γραφικές

προβολείς

εικόνες

μας δίνουν

την

με πολύ μεγάλη ανάλυση

χρωμάτων .
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Εφαρμογές στην καταγραφή και επεξεργασία πληροφοριών

Στη τιαράγραφο αυτή τιεριγράφουμε μερικές εφαρμογές (γενικά της δέσμης laser)
στην ανάγνωση και την εγγραφή τιληροφοριών (σε κωδικοποιημένη ή αναλογική
μορφή). Κάποιες από αυτές τις εφαρμογές, εμπίπτουν στην περιοχή της υψηλής
τεχνολογίας όπως οπτικές μνήμες για υπολογιστές, ενώ άλλες από αυτές είναι
περισσότερο προσανατολισμένες στην κατανάλωση.
Οι “ σαρωτές πωλήσεων” για ταμεία διαβάζουν κωδικοποιημένες τιληροφορίες
που αναγράφονται στα προϊόντα του καταστήματος.

Οι χαρακτήρες που

προσδιορίζουν την ταυτότητα του προϊόντος είναι γραμμένοι συνήθως σε κώδικα
10 δυαδικών ψηφίων με τη μορφή κάθετων γραμμών διαιρορετικού τιάχους και
απόστασης μεταξύ τους. Ο σαρωτής αποτελείται από ένα laser του οποίου η δέσμη
εστιάζει πάνω στις κωδικοποιημένες γραμμές. Ένας φωτοανιχνευτής μετρά το
ανακλώμενο ιρως από τις (ρωτεινές και σκοτεινές τιεριοχές του κώδικα. Έτσι ο
σαρωτής διαβάζει αυτόματα τον κώδικα και μεταφέρει τα δεδομένα στον
υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένες οι ταμειακές μηχανές. Ο υπολογιστής
αναγνωρίζει το προϊόν, εκτυπώνει το όνομα και την τιμή και επίσης ενημερώνει το
αρχείο. Η χρήση αυτών των σαρωτών διευκόλυνε σημαντικά τη διαδικασία των
ταμειακών καταχωρήσεων.
Μια άλλη, καταναλωτική, εφαρμογή είναι του βίντεο laser και των δίσκων
μουσικής laser (compact disk), όπου έχουμε επίτευξη πολύ υψηλής ττυκνότητας
καταγραφής και μηδαμινή φθορά κατά την ανάγνωση, αφού δεν η επαφή με το
υλικό δεν είναι απαραίτητη.
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Διατάξεις άντλησης και εφαρμογές των Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Άλλη μια εφαρμογή είναι οι οπτικές μνήμες των υπολογιστών. Και εδώ το
ενδιαφέρον για αυτές τις μνήμες οφείλεται στην υψηλή ττυκνότητα τιληροφοριών
που μτιορεί να επιτευχθεί. Η μέθοδος εγ/ραφής συνίσταται, σε γενικές γραμμές,
στη διάνοιξη μικρών οπών σε αδιαφανές υλικό ή στην κατά κάποιο τρόττο αλλαγή
των ιδιοτήτων διαπερατότητας ή ανάκλασης ενός δεδομένου υλικού με τη χρήση
laser αρκετής ισχύος.
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Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Στρατιοχηκές εφαρμογές

Οι στρατιωτικές εφαρμογές των laser θεωρούνται ότι αντιπροσωτιεύουν
ποσοτικά τη μεγαλύτερη μερίδα της αγοράς των lasers! Οι πιο σημαντικές
εφαρμογές μέχρι σήμερα είναι:
α) καταδείκτες στόχων laser
β) τηλέμετρα lasers
γ) όπλα κατευθυντικής ενέργειας.
Η αρχή λειτουργίας των καταδεικτών στόχων είναι απλή: Ένα

laser

τοποθετημένο σε μια στρατηγική θέση φωτίζει το στόχο. Λόγω της υψηλής
λαμπρότητας του laser, ο στόχος όταν παρατηρηθεί μέσα από ένα οπτικό φίλτρο
μικρού εύρους ζώνης θα εμφανιστεί σαν μια φωτεινή κηλίδα. Το βλήμα τώρα (που
μπορεί να είναι βόμβα, πύραυλος ή οποιαδήποτε άλλη εκρηκτική συσκευή) είναι
εφοδιασμένο με κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης. Στην απλούστερη του μορφή
αυτό μπορεί να είναι ένας φακός που μεταφέρει την εικόνα του στόχου πάνω σε
ένα ανιχνευτή τεταρτοκυκλίων, ο οποίος ρυθμίζει το σύστημα διεύθυνσης του
βλήματος οδηγώντας το έτσι πάνω στο στόχο. Με τον τρόπο αυτό γίνονται βολές
μεγάλης ακρίβειας (η δυνατή ακρίβεια στόχευσης με κατάδειξη laser είναι της
τάξης «Im για απόσταση lOkm). Η κατάδειξη στόχου μπορεί να γίνει τόσο από το
έδαφος όσο και από κινούμενα μέσα (αεροπλάνα κ.λ.π.).
Το τηλέμετρο laser βαοτζεται στην ίδια αρχή λειτουργίας με αυτή του
συμβατικού ραντάρ. Ένας παλμός laser μικρής χρονικής διάρκειας (συνήθως 10 ως
20 ns) κατευθύνεται προς το στόχο και ο παλμός αυτός αφού σκεδαστεί προς τα
πίσω καταγράφεται από έναν κατάλληλο οπτικό δέκτη που περιλαμβάνει έναν
φωτοανιχνευτή. Η απόσταση υπολογίζεται μετρώντας το χρόνο πτήσης του παλμού
laser.
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Λκΐΐάξεις άντλησης κω εφοφμογές icov Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Τα κυριότερα τιλεονεκτηματα ταυ τηλέμετρου laser μπορούν να συνοψισθούν
στα εξής:
α) ικανότητα μέτρησης της απόστασης στόχων, ακόμα και αν τιετούν πάνω από το
έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας.
β) έχουμε μικρότερο βάρος και κόστος και ένα σύστημα λιγότερο περίπλοκο από
αυτό ενός συμβατικού ραντάρ ..
Το κυριότερο όμως μειονέκτημα είναι ότι η δέσμη laser εξασθενεί πολύ στην
ατμόσφαιρα όταν επικρατούν συνθήκες κακής ορατότητας. Σήμερα είναι σε χρήση
πολλοί τύτιοι τηλέμετρων laser. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ένα φορητό μοντέλο
που αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α., το οποίο είναι μεγέθους τσέττης και ζυγίζει μόνο
500gr μαζί με τους συσσωρευτές.
Τελειώνοντας με τις στρατιωτικές εφαρμογές αναφέρουμε την πιο ενδιαφέρουσα
ίσως προστιάθεια αυτής της χρησιμοποίησης των laser σε έναν τομέα για τον οποίο
έχουν ασχοληθεί ευρύτατα και οι δύο υπερδυνάμεις. Εννοούμε την χρησιμοποίηση
των laser απ’ευθείας σαν όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας. Στον τομέα αυτό τα
Laser υψηλής ισχύος, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους έναντι των
λουιών laser, κατέχουν την πιο ελπιδοφόρα προοπτική.
Αυτή τη στιγμή οι σχεδιαστές οραματίζονται ένα

μεγάλης κλίμακας,

εγκατεστημένο στο έδαφος σύστημα Laser υψηλής ισχύος , που θα είναι σε θέση
να κατευθύνει φως σε έναν στόχο μέσω κατόπτρων εδάφους που θα μπορούν να
κινούνται σε ειδικές τροχιές.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάποια πειράματα που είχαν γίνει λίγο παλιότερα,
με ιδιαίτερη μυστικότητα γύρω από τις λεπτομέρειες λόγω του προφανούς
απόρρητου του θέματος.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Χκιτάξεις άντλησης κοα εφαρμογές τ(ον Laser

T.E.L ΚΑΒΑΛΑΣ

Auicpopa ανετιίπημα στοιχεία, καθορίζουν ότι για να καταστραφεί ένα βλήμα στη
διάρκεια της προωθητικής του ιράσης είναι απαραίτητοι τταλμοί ορατού ή κοντινού
υπέρυθρου, διάρκειας 1 second περίπου οι οποίοι θα μεταφέρουν ατιό 10 ως 100
Mjoules. Αυτό βέβαια σημαίνει μια αύξηση είτε της διάρκειας των παλμών, είτε
των ετππέδων ισχύος των προαναφερθέντων Laser υψηλής ισχύος , κατά ένα
συντελεστή του ενός εκατομμυρίου ή τιαραπάνω. Ανάλογα τώρα με την απόδοση
του laser και τη σκληρότητα του στόχου, μια συλλογή διάφορων Laser υψηλής
ισχύος εδάφους θα απαιτεί περίπου 400 MWatt ως 20 GWatt ισχύος για κάμποσα
λεπτά κατά τη διάρκεια της επίθεσης! Από την άλλη, ένας σταθμός εδάφους, θα
αντιμετωπίσει και ένα άλλο πρόβλημα τη λεγόμενη θερμική μεταβολή του δείκτη
διάθλασης που θα συμβεί στην ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα θερμαίνεται από τη
δέσμη laser (λόγω απορρόφησης της) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
ενός αρνητικού φακού ο οποίος αποεστιάζει τη δέσμη. Αυτό το πρόβλημα ίσως
ξεπεραστεί αν το laser μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα κινούμενο σε μεγάλο ύψος
αεροπλάνο ή σε κάποιον δορυφόρο. Το στρατιωτικό απόρρητο και σε αυτό το
σημείο μπλοκάρει τις προς τα έξω πληροφορίες.
Αν κανείς κάνει έναν μικρό απολογισμό όλων των άλλων εφαρμογών του laser
και ειδικότερα του Laser υψηλής ισχύος που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό
ίσως δικαιολογήσει την τελευταία αυτή στρατιωτική εφαρμογή που αποτέλεσε το
έρεισμα για να αναπτυχθούν τα Laser υψηλής ισχύος και να δώσουν μια πληθώρα
εφαρμογών (παρούσες και μελλοντικές) σε καθαρά ειρηνικές ανθρώπινες
δραστηριότητες.
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Διατάξεις άντλησης κοα εφαρμογές τατν Laser

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ
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