
Impulsinis lazeris 



Balanso lygtys 

Buvo – trys lazerio lygtys  

stovinčių bangų atveju.  

Iš jų buvom išvedę balanso lygtis. 

Artėjimai: modos nesinchronizuotos, 

Apgrąža ir fotonų skačius kinta lėtai. 

 



Balanso lygtys 

Papildomos prielaidos: lazeryje viena moda (dingsta suma pagal lambda) 

                                     vienalytis išplitimas (suma pagal mu) 

                                     erdvinė įdubos nereikšmingos                      

Balanso lygtis galima naudoti  

moduliuotos kokybės lazerio  

aprašymui. 



Balanso lygtys 

Dviejų lygmenų sistemai turėjome 

Dabar balanso lygtys atrodys taip (keturi lygmenys) 

Bendras atomų  

skaičius 

kaupinimas 

Antro lygmens 

gyvavimo trukmė 

Nuostoliai rezonatoriuje 

Sugrįžta  

prie Einšteino 

koeficiento B 

Daugiklis 2 – nes fotono  

išspinduliavimas sumažina 

inversiją dviem. 

Neliko 2 



Balanso lygtys 

Rasime balanso lygčių sprendinius stacionariu atveju. 

Nepriklauso nuo kaupinimo R. 



Balanso lygtys 

Fotonų skaičius neneigiamas. 

Generacijos sąlyga. 

Kitas šios lygties galimas stacionarus sprendinys: 

Tuomet iš  

gauname Priklauso nuo kaupinimo R- tiesiškai. 

Auga tiesiškai nuo kaupinimo R. 



Balanso lygtys 

Generacijos atveju fotonų skaičius auga tiesiškai nuo kaupinimo, 

tuo tarpu inversija išlieka ta pati. 

Egzistuoja kritinė kaupinimo vertė, nuo kurios prasideda generacija. 

kaupinimas 

Fotonų skaičius 

Užpilda 2 lygmens 



Impulsinis lazeris: kokybės moduliacija 

Inversija nepriklauso nuo kaupinimo.  

Tačiau stacionari inversijos vertė priklauso 

nuo nuostolių rezonatoriuje: kuo didesni nuostoliai 

(kappa), tuo didesnę inversiją galima pasiekti. 

 

Kokybės moduliacijos lazeriai (Q-switch laser) veikia tokiu principu: 

Tam tikrą laiko trukmę nuostoliai lazeryje būna dideli, po to  

staigiai perjungiama į mažų nuostolių režimą, sugeneruojamas 

galingas impulsas, nes perjungimo metu inversija būną didelė, o kartu ir stiprinimas. 

Moduliacija – aktyvi bei pasyvi. 

Aktyvi: Pokelso elementu, pasyvi – dažais. 

Gigantiško impulso formavimasis. Išnagrinėta straipsnyje: 

W. G. Wagner, B. A. Lengyel, Evolution of giant pulse in a laser, J. Appl. Phys.  

V. 34, (1963) p. 2040. 
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Buvome išvedę balanso lygtis fotonų skaičiui bei inversijai, dviejų lygmenų sistema. 

Neatsižvelgsime į kaupinimą bei inversijos relaksaciją. Aukštos kokybės režimas. 

Nagrinėsime lygčių sistemą. 

Tai yra dvi netiesinės diferencialinės sukabintos lygtys. Analiziškai nesisprendžia. 

Tačiau galime gauti tam tikras charakteristikas – impulso energiją bei impulso  

viršūnės vertę. 
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Perrašysime šias lygtis kitaip. 

Bedimensinis laikas: 
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Lygtis inversijai: 
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Padauginame pirmąją lygtį iš 2 ir sudedame: 

Pradinis (i) ir galinis (f) fotonų skaičius labai mažas: 

Lygtys bedimensiniame  

pavidale 
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Todėl suintegravę gauname 

Inversijos pokytis susijęs su išspinduliuotų fotonų kiekiu. Todėl galime parašyti 

impulso energijai: 
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Padaliname vieną iš kitos: 

Išintegravę gauname 
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Įskaitome, kad 

Impulso galutinei (f) būsenai gauname 

Arba 

Pažymime Gauname lygtį 
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Sprendinys: 

Energija didėja, didėjant pradinei  

inversijai 
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Turėjome: 

Pastebime, kad kai 

Tai yra impulso viršūnės (maksimumo) sąlyga. 

Buvo: 

Fotonų skaičius impulso viršūnėje: 
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Fotonų skaičius viršūnėje auga, didinant pradinę apgrąžą. 
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(runge-kutta,  

normavimas) 
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Stiprinasi daug modų. 

Parodysime, kad susinchronizuotų modų atveju generuojamas 

galingas impulsas, kurio viršūnė N kartų viršija intensyvumą nekoreliuotų  

modų atveju. N – modų skaičius. 

Sinchronizuotos modos – visų modų fazės vienodos. 

Nekoreliuotos modos: 

Suminis laukas 

Intensyvumas 
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Nekoreliuotos 

fazės 

Modos numeris 

Nekoreliuotos fazės. 

Vidurkinant, nenulinis indelis, kai 



Impulsinis lazeris: modų sinchronizacija 

Sinchronizuotos modos: 

Suskaičiuosime šias sumas. 
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Geometrinės progresijos formulė 
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Buvo nekoreliuotų modų atveju: 

Viršūnės vertė N kartų didesnė. 

Impulso viršūnei gauname: 



Impulsinis lazeris: modų sinchronizacija 

Modų skaičius N=5 
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Teorija pagal 

D. J. Kuizenga, A. E. Siegman, FM and AM mode locking of the homogeneous  

laser - part I: theory, IEEE J. Quantum Electron., V. QE-8, p. 694 (1970). 

Bei 

J. Hermann, B. Wilhelm, Lazery sverchkorotkich svetovych impulsov,  

Moskva ‘Mir’ 1986 (rūsų kalba).  

Startuosime nuo lazerio lygčių. Lygtys elektrinio lauko stiprio amplitudei (lėtai 

kintančių amplitudžių artinys) bei poliarizuotumui:: 
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Lygtis poliarizuotumui: 

Žymėsime 

Tuomet 

Keturi lygmenys 
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Nagrinėsime 4 lygmenų lazerį, kai lazerinis šuolis vyksta tarp 2 ir 1 lygmens. 

Inversiją D atitiks trečio lygmens užpilda. 

Laikysime, kad užpilda mažai keičiasi vieno praėjimo metu:  

(pvz. kietakūnis AYG:Nd lazeris) 

Atliekam pakeitimą 

Tuomet ir 

Štricho toliau nerašysim 
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Lygties poliarizuotumui P sprendinys: 
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Skleidžiame Teiloro eilute                     aplinkoje 

Rasime šios lygties sprendinį. 
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Stiprinimas aktyviojoje medžiagoje Dispersinis plitimas 

Atliekame Furjė transformaciją: 

Šios lygties sprendinys 
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Žymėjimai: 

Atvirkštinė Furjė transformacija 

čia Stiprinimo inkrimentas. 

Priklauso nuo apgrąžos. 

Įrašom S_0 
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Suintegruojame pagal dažnius 

Pradinė impulso amplitudė 

Amplitudė po sklidimo stiprinančia terpe. Po to impulsas pakliūna į amplitudinį 

arba fazinį moduliatorių. Reikia dauginti iš daugiklio: 
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Amplitudinė moduliacija. 

Moduliacijos gylis Atitinka impulso viršūnę 

Moduliacijos 

dažnis 

Galima laikyti, kad 
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Tuomet pakeičiame į 

Impulsas 2 kartus pereina aktyviąją medžiagą, moduliatorių, atsispindi nuo 

veidrodžio, vėl pereina moduliatorių ir jo amplitudė tampa lygi: 

Veidrodžio atspindžio koeficientas 

Moduliatoriaus 

poveikis 

Impulsas po praėjimo 

stiprinančia terpe 



Impulsinis lazeris: modų sinchronizacija 

Impulso pavidalas nepakinta, kai: 

Nueitas kelias laike 

Ši sąlyga atitinka lygtį: 

Jos sprendinį galima ieškoti pavidale Gauso impulso: 
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Išintegravę gauname (amplitudė po stiprinimo) 

Impulso viršūnė ties 

arba 
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Iš šios sąlygos gauname tokias lygtis: 

Taigi, turime spręsti lygtį: 
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Randame impulso trukmę 

Didžiausias 

indelis 
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Iš 

Gauname stiprinimo inkrementui: 
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Trumpai aptarsime fazinę moduliaciją. Jos atveju reikia dauginti iš tokio daugiklio: 

Ir rezultate gaunama 

Amplitudinės (AM) bei fazinės (PM) moduliacijos atvejais: 

Lazerio impulso trukmę galima keisti keičiant moduliacijos dažnį. 

(Fazinė moduliacija) 
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Moduliacijos dažnis 

Praėjimo trukmė ‘šaltame’ rezonatoriuje 

Impulso viršūnės poslinkis 

dėl stiprinimo 

Taigi, moduliacijos dažnis: 
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Taigi, buvome gavę lygtį: 

Šios lygties sprendinį dauginome iš Gauso eksponentės dėl moduliatoriaus įtakos. 

Tai reiškia, kad sprendiniui, įskaitančiam tiek stiprinimą, tiek moduliaciją, galime 

parašyti tokio pavidalo lygtį: 

stiprinimas 

moduliacija 

Dispersinis plitimas 
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Tokio pavidalo lygtis gauta darbe: 

H. A. Haus, A theory of forced mode locking, IEEE J. Quantum. Electron. V. QE-11, 

p. 323 (1975). 

Spektrinėje kalboje: 

H. Haus parodė, kad šios lygties sprendiniai gali būti skleidžiami Ermito-Gauso 

modomis ir stabili yra tik nulinė moda – t.y. Gauso impulsas. 
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Užduotis 

Sumodeliuoti lygtį: 

Pradinė sąlyga - Gauso-Gauso triukšmas. 

Stabili moda: (Haus) 
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Pradinio  

triukšmo 

spektro 

plotis 
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Rutuliukai: teorija 


