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LÉZERDIÓDA KARAKTERISZTIKA ÉS  
SUGÁRZÁSI PROFIL MÉRÉSE 

 

A fényforrások többsége úgynevezett termikus fényforrás. 
Tipikus képviselőjük az izzólámpa, s mint ismeretes, széles 
hullámhossz tartományban működik. Csak az előző században 
terjedtek el az ún. hideg fényforrások, amelyek termikusan nem 
egyensúlyi folyamatokat használnak a fény keltésére.  

A hideg fényforrások a lumineszcencia jelenségét hasznosítják. 
Ez valamely külső hatás (gerjesztés) eredményeként jön létre a 
fényforrás anyagában. A lumineszcens fény hullámhossz szerinti 
spektruma (a fényintenzitás eloszlása a hullámhossz függvényében) 
jóval keskenyebb, mint a termikus sugárzóké. A lumineszcens 
fényforrásoknak négy alapvető típusa van a gerjesztes szerint: 

 

• Katódlumineszcencia 

• Fotolumineszcia 

• Kemolumineszcencia 

• Elektrolumineszcencia 

 

Az elektolumineszcens fényforrások közé tartozik a lézerdióda és 
a LED. A lézer egy betűszó, amely az angol "LASER" betűszó magyar 
változata, a "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" 
megnevezést rövidíti. (Jelentése: fényerősítés a sugárzás indukált 
emissziójával) Lézer fényforrások- jellemzője egyrészt a már említett 
keskeny spektrum, amelyet úgyis szoktak mondani, hogy a sugárzás 
monokromatikus, másrészt jól irányított, kis térszögben terjed. Míg a 
termikus sugárzásokban a fénykibocsátás folyamatai a fényforrás 
különböző pontjaiban egymástól csaknem függetlenek, a lézereknél ez 
a függetlenség megszűnik; a fényforrás különböző helyein keletkező 
sugárzás fázisban van egymással. Az első lézert 1960-ban készítették 
rubin kristályból; azóta különböző gerjesztési módszerekkel egyéb 
szilárd testekben; folyadékokban és gázokban is megfigyelték a 
jelenséget. Ezek a fényforrások manapság már elterjedt termékek, és 
az ipar, a tudomány számos területén kapnak alkalmazást az 
információtechnológiában, a méréstechnikában; a sebészetben, a 
anyagmegmunkálásban stb. 

 

2.1. Lézerműködés egyszerű értelmezése 

Mint a szilárdtestfizikai és anyagtudományi előtanulmányaikból 
ismeretes, az atomok és molekulák energiája nem folytonosan 
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változik, hanem az adott atomra vagy molekulára jellemző diszkrét 
energiaértékeket vehet fel. Ezeket az energiaértékeket termeknek 
nevezzük, ezek az adott atom vagy molekula megengedett energia 
értékei. 
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2.1. ábra 

A későbbiek során az egyszerűség kedvéért csak atomokról 
fogunk beszélni, de minden esetben a molekulákra is elmondhatók 
mindazok, amelyekről szó lesz. A 2.1. ábrán feltüntetett energia 
termek között átmenet lehetséges, azaz az atom egyik lehetséges 
állapotából átkerülhet egy másikba. Ezeket az átmeneteket kiválthatja 
más atomokkal vagy részecskékkel való ütközés, vagy 
elektromágneses sugárzás (fény). A lehetséges energiaszintek közül a 
legalacsonyabbat az atom alapállapotának nevezzük. Ha az atom ezen 
szint fölötti állapotba kerül, akkor az atomról azt mondjuk, hogy 
gerjesztett állapotban van. 

 

2.2. Spontán emisszió 

Ha egy atom gerjesztett állapotban van, akkor megfigyelték, 
hogy látszólag minden külső hatás nélkül bizonyos idő elteltével 
alacsonyabb energiájú állapotba kerül. Ezen állapotváltozás során az 
atom elektromágneses sugárzást bocsát ki. Az elektromágneses 
sugárzás energiája az atom fenti két állapota közötti energia 
különbségével egyenlő. Ezt a folyamatot spontán emissziónak 
nevezzük. A folyamatban keletkező elektromágneses sugárzás ezen 
mennyiségét egy részecskének tekintjük, amelyet fotonnak nevezünk. 
Az atomi energia termek és a fotonenergia között a Bohr-féle 
frekvencia feltétel teremt kapcsolatot: 

kiik hEE ν⋅=−       (2.1.) 

ahol  és  az atomi energia termek, , h a Planck állandó,  
a folyamatban keletkező sugárzás frekvenciája (fotonfrekvencia). 
Sematikusan a folyamatot a 2.2. ábra szerint szokás ábrázolni. 

kE iE ik EE 〉 kiν
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2.2. ábra 

2.3. Indukált emisszió 

Az elektromágneses sugárzás kibocsátásárnak lehetséges egy 
másik módja is, abban az esetben, ha az atom sugárzással van 
kölcsönhatásban. Ha ugyanis a sugárzás frekvenciája kielégíti a (7.1) 
Bohr-féle feltételt az atom két energia termjére, és az atom kibocsáthat 
egy, a kölcsönható sugárzással azonos frekvenciájú fotont. Ez a 
folyamat az indukált emisszió jelensége. Itt nagyon lényeges 
megjegyezni, hogy a keletkező elektromágneses sugárzás az őt keltő 
sugárzással teljesen azonos tulajdonságokat hordoz, amit röviden úgy 
fejeznek ki, hogy koherens. A folyamatot a 2.3. ábrán szemléltetjük. 

 
 

2.3. ábra   

 

2.4. Foton abszorpció 

Az elektromágneses sugárzás atommal való harmadik jellegzetes 
kölcsönhatása az abszorpció. Ez a jelenség akkor léphet fel, ha az 
elektromágneses tér frekvenciája az adott atom két állapota között 
kielégíti a Bohr-féle frekvencia feltételt. Ekkor az atom egy  
alacsonyabb állapotból  magasabb energia állapotba kerülhet és 
közben a sugárzási térből energiát vesz fel; azaz a sugárzási térből 
eltűnik egy foton. A jelenséget a 7.4. ábra szerint szimbolizálják. 

iE

kE

 
2.4. ábra 

Mindhárom folyamatnál a kezdeti állapotból a végállapotba való 
átmenet csak egy lehetőség, tehát ha a feltételek adottak is, akkor sem 
biztos, hogy a jelenség bekövetkezik. Ezen jelenségek 
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bekövetkezésének csak valószínűsége van, amely az adott atom 
szerkezetétől függ. 

Képzeljünk el azonos atomokból álló rendszert, amelyben az 
egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy az atomoknak mindössze két 
lehetséges állapota van:  és , . Essen erre a rendszerre egy 
párhuzamos monokromatikus fénynyaláb, amelynek intenzitása 
legyen I és sugárzás frekvenciája feleljen meg a Bohr-féle frekvencia 
feltételnek. Az intenzitás értelmezés szerint az egységnyi felületen 
egységnyi idő alatt áthaladó fotonok száma. Mivel minden foton 
valamely energia mennyiséget jelent 

2E 1E 12 EE 〉

( )νh , így az intenzitás egy állandó 
erejéig egyenlő a teljesítmény sűrűséggel, az egységnyi felületen 
áthaladó teljesítménnyel. 

 
xΔ

egységnyi felület

( )xxI Δ+

x

( )xI

xΔ
egységnyi felület

( )xxI Δ+

x

( )xI

 

 

 

 

2.5. ábra   

A 2.5. ábrán feltüntetett egységnyi felületű xΔ  vastagságú 
részben legyen az atomok száma térfogat egységben N. Ezen atomok 
egy része legyen az  magasabb energiájú állapotban, számukat 
jelölje  az atomok másik része nyilván  energiájú állapotban 
tartózkodik, ezek száma . Természetesen 

2E
2N 1E

1N NNN 21 =+  egyenlőség 
minden időpillanatban fenn kell, hogy álljon. Határozzuk meg, hogy 

 megtétele után az intenzitás hogyan változik. A xΔ xΔ  hosszúságú 
térfogatban mindhárom előbb tárgyalt kölcsönhatási folyamat 
végbemehet. A spontán emisszió eredményeként a térfogatból a tér 
minden irányában fotonok indulnak el, a fotonoknak csak elenyésző 
része fog a nyaláb irányában haladni, ezért ettől a járuléktól el lehet 
tekinteni. (Ez mint zaj fog jelentkezni a sugárzásban) 

Az indukált emisszió valószínűségét -el jelölve az intenzitás 
növekedés  Ugyanis a folyamat minden  állapotban levő 
atomon végbemehet, amely az egységnyi alapterületű 

21B
( )xIxBN 212Δ 2E

xΔ  vastagságú 
rétegben helyezkedik el, és ezt bármely, a nyalábban lévő foton 
előidézheti. Az ezzel ellentétes folyamat, az abszorpció pedig 
csökkenteni fogja az intenzitás értékét, hiszen fotonok tűnnek el. a 
nyalábból. Jelöljük az abszorpció valószínűségét -el egy atomra és 
egy fotonra, így az abszorpció által okozott intenzitás csökkenés 

. 

12B

( )xIxBN 121Δ

Az intenzitás változás így : 

( ) ( ) ( ) ( )xIxBNxIxBNxIxxI 121212 Δ−Δ=−Δ+   (2.2.) 
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Osszuk el az egyenletet -el: xΔ

( ) ( ) ( xIBNBN
x

xIxxI
121212 −=

Δ
−Δ )( )+     (2.3.) 

Tartson  a 0-hoz, akkor a jobb oldal az  szerinti 
differenciálhányadosa, így a 2.3. egyenletből a következő 
differenciálegyenlet adódik: 

xΔ ( )xxI

( xIBNBN
dx
dI

121212 −= )( )

)

      (2.4.) 

Tegyük fel, hogy  és időben és térben nem változik, amelyet a 
külső gerjesztési körülményekkel lehet teljesíteni, akkor a 2.4. 
egyenlet megoldása könnyen előállítható a változók szétválasztásával. 
I-re a következő megoldás adódik: 

2N 1N

( ) ( xBNBN
0

121212eIxI −=       (2.5.) 

A kvantummechanikai számítással meg lehet mutatni, hogy  

BBB 1221 ==  

így        (2.6.) ( ) ( xNNB
0

12eIxI −= )

A 2.5.-2.6. kifejezésben lévő  az intenzitás értékét jelenti az  
helyen, ahol a nyaláb belép az atomokat tartalmazó térrészbe. Az  
függvény tehát abban az esetben, ha  exponenciálisan 
növekszik, vagyis a fénynyaláb intenzitása erősödik. Általában 
azonban az  az atomok természetes állapota, vagyis az  
magasabban fekvő állapotban kevesebb atom van, mint az 
alacsonyabb energiájú -ben. Így többnyire intenzitás csökkenés 
szokott fellépni. Ahhoz, hogy  legyen, valamilyen külső hatással 
juthatunk, ezt a helyzetet nevezzük inverz populációnak. Ha tehát az 
atomok inverz populációban vannak, akkor az atomok rendszerén 
keresztülhaladó sugárzás felerősödik. Lézerműködést úgy valósítanak 
meg, hogy az inverz állapotban lévő anyagot két párhuzamos, egy 
részben áteresztő tükör és egy tökéletes tükör közé helyezik 
(rezonátor). A spontán emisszió folytán a tükörre merőlegesen 
kibocsátott sugárzás a tükrön való ide-oda verődés során felerősödik, 
de közben a részben áteresztő tükrön a rendszerből energia jut ki, 
amely veszteséget jelent a rezonátorban lévő sugárzásra. Amikor a 
rezonátorban az erősítés és a veszteség egyenlő, akkor alakul ki az 
egyensúlyi állapot. Ekkor a lézer meghatározott teljesítményt sugároz 
ki a részben áteresztő, úgynevezett kilépő tükrön. Ha az anyag inverz 
állapotát folyamatosan lehet biztosítani, akkor folytonos üzemű 
lézerről beszélünk. Ha az inverzió tartósan nem áll fenn, akkor a lézer 
impulzus üzemben működik. 

0I 0x =
( )xI

12 NN 〉

12 NN 〈 2E

1E

12 NN 〉
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2.5. Félvezető lézer 

Az atomoknál és molekuláknál elmondottakhoz hasonlóan 
szilárdtestekben is, amelyek atomok vagy atomcsoportok szabályos 
elrendezéseként jönnek létre, kialakulnak az úgynevezett- 
megengedett energiaszintek. Abban azonban eltérnek, hogy itt sűrűn, 
nagyon sok szint követi egymást, a szintek közelsége olyan, hogy 
szinte egy-egy sávot alkotnak (2.6. ábra). Az így kialakult energiaszint 
rendszert sávszerkezetnek nevezzük. 

 

 

tiltott sáv

tiltott sáv

megengedett szintek

tiltott sáv

tiltott sáv

megengedett szintek

 

 

 

 

 

 

 

2.6. ábra 

Ezek az energiaszintek a szilárdtestben lévő elektronok 
lehetséges állapotai, amelyeket alaphelyzetben az elektronok az alsó 
szintektől felfelé haladva töltenek be. A fenti szintek az atomok 
lehetséges szintjeiből jönnek létre. Képzeljük ugyanis a szabad 
atomokat egymástól ugyan igen nagy távolságra, de már a végső 
kristályszerkezetnek megfelelően elhelyezve, majd fokozatosan 
közelítsük az atomokat egymáshoz egészen a végső 
kristályszerkezetben való helyzetükig. A szabad atomi nívók a 
közeledés következtében, az erősödő kölcsönhatás miatt felhasadnak 
(eltolódnak), és létrejönnek a felhasadt nívók sokaságából álló sávok. 
A szilárdtestek viselkedését a legfelső, még elektronokat tartalmazó 
sáv alapvetően meghatározza. Ennek alapján a szilárdtestek lehetnek: 
vezetők, szigetelők és félvezetők. A vezetők esetében a legfelső 
elektronokat tartalmazó sáv csak részben van betöltve. A szigetelőknél 
teljesen be van töltve és az őt követő betöltetlen sáv távol van a 
betöltött sáv tetejétől. Az úgynevezett félvezetőknél ugyanez a helyzet, 
csak a betöltött sáv közelebb van az őt követő sávhoz (2.7. ábra). 
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2.7. ábra 

A félvezetőknél a populáció inverzió megvalósításának egy elég 
egyszerű módja lehetséges. Képzeljük el, hogy egy félvezetőbe olyan 
szennyező anyagot építünk be, amelynek egy elektron többlete van 
ahhoz az atomhoz képest, melyet helyettesít. Ekkor csak a legfelső két 
sávot ábrázolva szennyezetlen, illetve szennyezett esetben a kép 2.8. 
ábra szerinti lesz. 
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2.8. ábra 

 

Az energia szintek rendszere egy kicsit megváltozik, egy 
lehetséges energia szint jön létre a felső üres, úgynevezett vezetési sáv 
alatt (szennyezési szint). Ez érthető is, hiszen a többlet elektron már 
nagyon gyengén kötött. Az ilyen anyagot n típusú félvezetőnek 
nevezzük. Ha a szennyező atom olyan, hogy eggyel kevesebb elektronja 
van, mint annak az atomnak, amelyet helyettesít, akkor pedig az alsó 
szint az úgynevezett valencia sáv közvetlen közelében, a tiltott sávban 
jön létre szennyezési szint. Az ilyen módon szennyezett anyagot p 
típusú anyagnak nevezzük. Termikus hatásra ez a szint - mivel 
nagyon közel van a valencia sávhoz - gerjesztődik és a valencia sávban 
egy betöltetlen állapot jön létre, ezt nevezzük lyuknak. Látható, hogy 
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az n típusú anyagban egy elektron közel a tiltott sáv tetején lévő 
állapotban van, míg a p típusú anyagban egy betöltetlen állapot van a 
valencia sávban. Kézenfekvő volt az az ötlet, hogy egy n és egy p 
típusú anyagot érintkezésbe hozunk egymással és olyan elektromos 
térbe helyezzük, amely az n típusú anyagban lévő elektronokat a 
határréteg felé mozgatja, akkor a határréteg. közelében populáció 
inverzió alakulhat ki, hiszen az a típusú anyagban egy magasabb 
energiaszinten elektronok vannak, míg a p típusú anyagban 
betöltetlen állapotok találhatók egy alacsonyabb energia értéknél.. 

 
2.9. ábra 

Ezt a képet a 2.9. ábra szemlélteti. A lézerhatás azonban csak 
akkor lép fel, ha a betöltött szintekről -a betöltetlen szintekre 
lehetséges sugárzásos -átmenet. Ezt, mint az atomoknál-is;- a 
kiválasztási szabályok határozzák meg. Bizonyos anyagoknál, mint a 
Si, a Ge, ezek az átmenetek tiltottak, de pl. gallium arzenidnél 
megengedettek. Mivel az inverziós állapot a határréteg mentén- áll 
fent, így a lézerműködés is ebben az irányban léphet fel. Ezért a 
lézerdiódák leegyszerűsített kivitele tehát olyan; hogy a  átmenet 
síkjára merőlegesen kristálytani sík mentén hasított sík felületeket 
alakítanak ki, amelyeket tükröző és részben tükröző réteggel vonnak 
be. (lásd 2.10 ábra). 

np −

 

hasított 
tükröző felületek 

 

 8



2.10. ábra 

Ezen lézerek rendkívüli kis méretekkel rendelkeznek, így pl. az aktív 
nyitó tükör apertúra mérete nagyságrendben . A lézer 
hossza 1-2 mm. A lézerből kilépő sugárzás divergens (széttartó), a 
határréteg síkjában kevésbé, míg erre merőleges irányban jelentősebb 
mértékben. 

m100x2 μ

 
 

 A lézerdiódák készítésekor a zárótükör felőli részen egy fényérzékelő 
diódát lehet a lézerdiódához hozzáilleszteni, amely a lézer sugárzási 
teljesítményével arányos áramot szolgáltat. Ezt monitordiódának 
nevezzük. A lézerdióda és a monitordióda összeintegrálása többféle 
módon történhet, amely a 2.11. ábrán látható konfigurációkhoz 
vezethet. 

 

 
2.11. ábra 

Az ábrán az L.D. a lézerdióda és M.D. a monitordióda 
rövidítéseit jelentik. Lézerdiódák egy adott hőmérsékleten a meghajtó 
áram függvényében bocsátanak ki sugárzást. A külső elektromos tér, 
amely az elektronokat az n típusú anyagból a határréteg felé mozgatja, 
egy úgynevezett nyitó irányú áramot hoz létre, amelynek értékétől függ 
az inverzió nagysága, így a lézerműködés beindulása is. A lézerdiódák 
legjellemzőbb karakterisztikája ezen áram és kibocsátott sugárzás 
teljesítménye közötti összefüggés. Ennek jellegét a 2.12. ábrán 
láthatjuk. 
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2.12. ábra 

Az áramnál éri el az inverzió azt a nagyságot, hogy a 
lézertükrökön lévő veszteségeket az anyagban történő fényerősítés már 
fedezi, ezen áram értéktől feljebb a lézer kimenő teljesítménye 
rohamosan nő. Ez a növekedés azonban nem lehet akármekkora, mert 
a tükrök anyaga nem képes elviselni csak egy bizonyos teljesítményt, 
ezért a diódalézerekre a gyártó megadja a maximális áram értéket, 
amely még megengedhető, ezt még nagyon rövid időre sem szabad 
túllépni (1-10 ns). A küszöb áram értéke függ a hőmérséklettől.  

küszöbI

 

 
 

2.6. Lézerdióda spektruma  

 

A lézer lehetséges módusait a rezonátor határozza meg. A 
rezonátorban teljesülni kell a fázis feltételnek, hogy a rezonátoron 
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belül egy körüljárás alatt a fázistolás 2π egész számú többszöröse 
legyen. Ez alapján a lehetséges rezonátor módusok távolsága az alábbi 
módon adható meg.  

nL2

2λλ =Δ  

 

Ahol L a rezonátor hossz, n a törésmutató, λ a hullámhossz. Ezek a 
lehetséges lézer hullámhosszak, amelyek közül azok fognak működni, 
amelyekre az erősítési feltétel teljesül. Lézer küszöb alatti meghajtó 
áram esetén a spontán emisszióval a meghatározó folyamat, azaz a 
lézerdióda LED-ként viselkedik, azonban az emittált fényt a rezonátor 
transzmissziós spektruma is határozza meg. A LED-ként kisugárzott 
spektrum azonos a lézer erősítési spektrumával. A lézer küszöb 
elérése után az emittált fény spektrumát az indukált emisszió 
határozza meg, azaz a rezonátor módusok közül, azokban történik 
emisszió, amelyekre teljesül az erősítési feltétel. A diódalézer által 
kibocsátott sugárzás hullámhossza, illetve frekvenciája hőmérséklet 
függő. A stabil működés érdekében célszerű a diódalézerek passzív, 
vagy aktív hőmérséklet-stabilizálása. 

 

2.7. Mérési feladatok 

 
A mérések során egy Sanyo DL6147 típusú monitor diódával 

egybeépített lézerdiódát fogunk vizsgálni. A lézer meghajtásához a 
Thorlabs IP500 univerzális diódalézer meghajtót használjuk. A 
meghajtón a lézerdióda adatlapja (lásd melléklet) szerinti maximális 
meghajtó és monitor dióda áram be van állítva. A lézer dióda 
foglalatának hőmérsékletét egy Thorlabs TEC3-6 termoelektromos 
hűtővel fogjuk szabályozni A hőmérsékletet a foglalatban a 
lézerdiódához közel elhelyezett termisztor méri. A mérés vezérlését egy 
Labjack U12 adatgyűjtőn keresztül LabView programmal végezzük.  
 

 
7.14. ábra 
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1. Monitor dióda kalibrációja  
 
A monitor dióda kalibrációjához szükségünk van egy hitelesített 

fényteljesítmény mérőre. Kapcsoljuk be a lézert és állítsuk a meghajtó 
áramot 30mA-ra, és állítsuk a hőmérséklelet 20 fokra. Várjuk meg, 
ameddig a hőmérséklet stabilizálódik. Ekkor láthatóvá válik a nyaláb. 
A fényteljesítmény mérőt a hullámhossz (650nm) beállítása után 
helyezzük el úgy, hogy a teljes nyaláb a mérőfejre essen. Mérjük meg a 
monitor áram függését a lézer teljesítménytől!   

 
2. Emittált teljesítmény a meghajtó áram függvényében 
 
Mérje meg a meghajtó áram függvényében a kisugárzott fény 

teljesítményt a monitor dióda segítségével! A mérési pontokat a 
küszöbáram környékén sűrűbben vegye fel! A kapott grafikon alapján  
állapítsa meg a küszöb áram értékét! 

 
3. Spektrum a meghajtó áram függvényében 
 
A lézer által kisugárzott nyaláb spektrális tulajdonságainak 

vizsgálatához egy nagy spektrális felbontású spektrográfra van 
szükség. A mérés során egy elemekből felépített spektrográfot fogunk 
használni. A nyalábútba helyezze el a spektrográf gyűjtő lencséjét, a 
diffrakciós rácsot, a terelő tükröt, az OD10 denzitás szűrőt és a 
kamerát az alábbi ábra szerint. 

 

CCD kamera 

szűrő Terelő 
tükör 

Diffrakciós 
rács 

Lencse Lézerdióda 

0. rend 
1. rend 

2. rend 

2.12 Ábra 
 
Állítsa be a lézert maximális teljesítményre! A diffrakciós rács 

forgatásával irányítsa a 2. rendet a terelő tükörre! A terelő tükörrel a 

 12



nyalábot a kamerára irányítsa! A kamerán a lencse fókuszálásával 
állítsa be a spektrumot élesre (vékony függőleges vonalak). A kamera 
videojelét kapcsolja az oszcilloszkópra. A oszcilloszkópon állítson be 
PAL TV jel triggerelést és keresse meg azt a sort, amelyen maximális 
intenzitással látható a spektrum! A lencse tengely irányú állításával 
állítsa be a lehető legnagyobb intenzitást a működő módusra. A terelő 
tükörrel a spektrumot a sor jel bal szélére állítsa úgy, hogy a teljes 
spektrum látható legyen! Vizsgálja meg a spektrum változásait a 
meghajtó áram függvényében! A spektrum maximumát, módusok 
számát és a módusok távolságát a meghajtó áram függvényében mérje 
meg! Ha az intenzitás túl kicsi a denzitás szűrőt távolítsa el a 
fényútból! Mérje meg a kamera távolságát a rácstól és az 
oszcilloszkópon a teljes sor (6,45mm) idejét! Határozza meg az 
oszcilloszkópon a lineáris diszperziót az alábbi képlet segítségével! 

 

knLdx
d βλ cos

=  

 
ahol L a kamera távolsága a rácstól, n a rácsállandó, a k a vizsgált 

rend száma, β a diffraktált rend szöge a rács normálistól mérve. 
 Határozza meg a rezonátor módusok távolságát és a lézer 

rezonátorának hosszát! 
 
4. Küszöbáram és spektrum a hőmérséklet függvényében 
 
Vizsgálja meg a lézerműködéshez szükséges küszöbáram és a 

kisugárzott spektrum maximumának változását adott meghajtó áram 
mellett a hőmérséklet függvényében 10-50 C tartományban 5 fokos 
lépésekben! Mérje meg a kisugárzott teljesítményt a hőmérséklet 
függvényében adott meghajtó áram mellett. 

 
5. Iránykarakterisztika főtengelyeken adott lépésekben (távolság 

LD-det?) 

 

Ebben a mérési feladatban a diódalézerből kijövő sugárzás 
intenzitását mérjük, egy, a diódalézer sugárzására merőleges síkban 
elhelyezkedő fotódiódával. Ez a fotodióda két egymásra merőleges 
egyenes mentén az előbbi síkban mozgatható, így a sugárzás 
intenzitása a sík különböző pontjaiban meghatározható. A mérés 
során külső zavaró fények is fellépnek, ezért a lézerdióda 
teljesítményét szinuszosan megmoduláljuk néhány kHz frekvenciával, 
és a mozgatható detektorról érkező jelnek csak a modulációs 
frekvenciával változó részét mérjük, így pl. a fénycsövek villogásából 
származó jelet, valamint a készülék körüli mozgásából származó fény-
árnyék jelet kiküszöböljük: 
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A mérés menete a következő: 

a)  Szerelje le a gyűjtőlencsét és a rácsot a fényútból! Szerelje fel a 
nyalábintenzitás mérőt és csatlakoztassa a frekvencia szelektív 
voltmérőhöz. Csatlakoztassa az áramgenerátor modulációs bemenetét 
a függvénygenerátorhoz. (BNC-BNC csatlakozó kábel). 

b)  A mozgatható detektort a mozgatók mikrométerével kb. állítsuk 
szembe a lézerdiódával. Kapcsolja be a mozgatható detektor 
tápegységét ± 15V DC. A detektor kimenetét csatlakoztassa a szelektív 
voltmérő (typ. 233) bemenetére (INPUT). 

c) Állítsa be a meghajtó lézerdióda áramát 56 mA-re. Várja ki a 
bemelegedési időt, ha szükséges, állítsa újra! 

d) A szelektív voltmérőn keresse meg azt a feszültségtartományt és 
frekvenciát, ahol a műszer jelzése maximális és jól leolvasható. A 
szelektivitást állítsa 36 dB értékre, és az időállandót (TIME 
CONSTANT) low állásba (nyomógomb ki). 

e) Ezen a frekvencián a mikrométerek állításával keresse meg azt a 
helyet, amikor a detektor által szolgáltatott jel maximális. Mérje meg a 
modulációs frekvenciát. 

f) Jegyezze fel a mikrométerek állását. Először függőlegesen, majd 
vízszintes irányban, a központból indulva határozza meg az intenzitás 
értékeivel arányos detektorjeleket a változásoknak megfelelő 
sűrűségben a két tengely mentén. A méréseket a középpontra 
vonatkoztatva a pozitív és a negatív irányokban egyaránt végezze el. 
Ábrázolja a detektorjeleket a pozícióhoz tartozó szögek függvényében, 
először az y irány mentén , majd az x irány mentén haladva. A pozíció 
változtatása után kb. 1-2 s idő elteltével olvassa le a szelektív voltmérő 
által mutatott értéket. 

 
2.15. ábra 

 

A szögek értelmezését a 2.15. ábrán láthatjuk. 

g) A görbék alapján adja meg azt a két szöget, amelynél a 
középpontban felvett maximális detektorjel értéke e2 -ed részére 
csökken. Ezeknek a szögeknek a kétszerese a két irányra, 
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vonatkoztatott divergencia szöge. Megjegyezzük, hogy a lézerdiódát 
úgy helyezzük el a mérésben, hogy a p-n átmenet síkja vízszintesen 
áll. L = 25 mm 

 
 
6. kollimálás  
 

A lézerdióda divergens nyalábját kollimátor lencsével 
párhuzamosíthatjuk. A lézerdiódát a kollimátor lencse fókuszába kell 
helyezni. A kollimált nyaláb sugarát a divergencia és a lencse 
fókusztávolsága határozza meg. A kollimátor lencse numerikus 
apertúráját úgy kell megválasztani, hogy a lézer nyaláb 
divergenciájánál nagyobb legyen. Kollimált a nyaláb, ha a kollimátor 
lencsétől kb. 1m távolságon belül nem változik. 
  

7. anamorfikus nagyítás 
 
 

A lézerdióda kollimált nyalábja a két főtengely irányába eső eltérő 
divergencia miatt elliptikus. Az elliptikus nyaláb körszimmetrikussá 
tehető anamorfikus nagyítással. Ebben a mérési feladatban  
prizmákkal végzünk anamorfikus nagyítást. A prizmákat az alábbi 
ábra szerint kell beállítani. Állítsa be azonosra és mérje meg a nyaláb 
sugarát függőlegesen és vízszintesen. 
 

  
 

Két darab anamorfikus prizma alkalmazásával elérhető nagyítás a 
beeső nyalábbal párhuzamos  A prizmák relatívszögével beállítható a 
nagyítás a beesési síkban a nyalábirány megváltozása nélkül.  A 
alábbi görbén látható a nagyítás  
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7.17. ábra 
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Mellékletek: 
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