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• Μηχανισμός εκπομπής φωτός laser
• Ιδιότητες του φωτός laser
• Εφαρμογές του laser 

LASER

wikipedia

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη/ προτρεπόμενη/ εξαναγκασμένη Εκπομπή Ακτινοβολίας

Το πρώτο LASER κατασκευάστηκε από τον Th. Maiman (1960) 
(Laser ρουμπινίου)



Μηχανισμός απορρόφησης - εκπομπής
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Τα άτομα έχουν καλά καθορισμένες
ενεργειακές καταστάσεις

Απορρόφηση συμβαίνει όταν η
ενέργεια του προσπίπτοντος φωτός
είναι ικανή να διώξει ηλεκτρόνιο από
κάποια στοιβάδα.

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

n=4
n=3

n=2

 

E
 (

eV
)

n=1

LASER

Θεωρία του Einstein για την αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη
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Απορρόφηση φωτός
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Αυθόρμητη εκπομπή φωτός
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Επαγόμενη ή εξαναγκασμένη
εκπομπή φωτός

hν = Ε2-Ε1

hν = Ε2-Ε1 hν

Μηχανισμός απορρόφησης - εκπομπήςLASER
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Επαγόμενη εκπομπή φωτός
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Αυθόρμητη εκπομπή φωτός
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Αποδιέγερση των ατόμων

Κάθε άτομο ενός αερίου
αποδιεγείρεται σε τυχαία χρονική
στιγμή και η εκπομπή του φωτός
γίνεται σε τυχαία διεύθυνση. 

Επαγόμενη ή εξαναγκασμένη
αποδιέγερση των ατόμων

Εκπομπή φωτός
• προς την ίδια κατεύθυνση
• ίδιας συχνότητας
• ίδιας φάσης (σύμφωνο φως) 
(το Ε ταλαντώνεται σε φάση)
με το φως το οποίο προκάλεσε την
εκπομπή

ενίσχυση φωτός

hν

hν

Μηχανισμός απορρόφησης - εκπομπήςLASER

Πιθανότητα επαγόμενης εκπομπής = πιθανότητα απορρόφησης

Πιθανότητα αυθόρμητης εκπομπής μεγαλύτερη της πιθανότητας
επαγόμενης εκπομπής και της πιθανότητας απορρόφησης
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υπάρχουν περισσότερα άτομα στη θεμελιώδη κατάσταση... 

...εκτός εάν συμβεί αντιστροφή πληθυσμού.

Μηχανισμός απορρόφησης - εκπομπήςLASER



Για να είναι σημαντική η επαγόμενη εκπομπή θα πρέπει η κατάσταση με
ενέργεια Ε2 να έχει μεγαλύτερο «πληθυσμό»
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αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με
αύξηση της θερμοκρασίας

ούτε με απορρόφηση φωτός
… γιατί απαιτείται πολύ ισχυρό φως

~2eV για
ορατό φως

Κατανομή Maxwell –
Boltzmann
(διέγερση ατόμων αερίου
θερμοκρασίας Τ)

σταθερά
Boltzmann
8.6x10-5 eV/K

... για T=3000K, n2/n1 = 0.00044

Μηχανισμός απορρόφησης - εκπομπήςLASER

Βασικά χαρακτηριστικά του LASER

Πηγή
Παρέχει την
απαιτούμενη ενέργεια
προκειμένου να
συμβεί η διέγερση
(άντληση)

Laser He – Ne :
ηλεκτρική εκκένωση
μεταξύ δύο
ηλεκτροδίων

Ενεργό μέσο
(π.χ. He – Ne)
Κατάλληλο υλικό το οποίο
να έχει 3 τουλάχιστον
ενεργειακές στάθμες

Οπτική κοιλότητα
Δημιουργείται από
δυο κάτοπτρα το ένα
εκ των οποίων έχει
διαπερατότητα ~2%

Λειτουργεί ως
«αντηχείο» για
το φωτεινό κύμα
και το ενισχύει

Αρχή λειτουργίαςLASER



Βασικά χαρακτηριστικά του LASER

Ενεργό μέσο
Κατάλληλο υλικό το οποίο
να έχει 3 τουλάχιστον
ενεργειακές στάθμες

E1

E2

Ε2΄ μετασταθής κατάσταση

hν

διέγερση

hν0

θεμελιώδης κατάσταση

διεγερμένη κατάσταση

μη - ακτινοβολούσα
ταχεία αποδιέγερση

Ο χρόνος ζωής της
μετασταθούς κατάστασης
θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το
χρόνο της διεγερμένης

Αρχή λειτουργίαςLASER

Αρχή λειτουργίαςLASER
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Συμπυκνωμένο
σύννεφο

Βροχή

συμπύκνωση

Ροή προς τη θάλασσα

βροχή



Κ2Κ1

μίγμα αερίου
He – Ne
(αναλογία 10:1)

Εξωτερική πηγή (ηλεκτρική) δημιουργεί ηλεκτρική εκκένωση και διεγείρει τα άτομα He
Διέγερση των ατόμων Ne με τις κρούσεις με τα άτομα He από τη στάθμη 1 στη 2’
Μετά από ~10-7 sec αποδιεγείρονται (2’ 1) και εκπέμπουν φως
Μόνο το φως που εκπέμπεται κατά μήκος του άξονα του κυλίνδρου ενισχύεται (με

διαδοχικές ανακλάσεις στα δύο κάτοπτρα)
Η παλινδρόμηση του φωτός κατά μήκος του άξονα του κυλίνδρου οδηγεί στην

ενίσχυση της ακτινοβολίας

LASER He - Ne

ΛειτουργίαLASER

He – Ne :
Εκπομπή φωτός ισχύος
~ 10mW και κατανάλωση ισχύος
μερικά Watt
απόδοση ~1%

αέριo CO2
* Εκπομπή στο IR
* Ισχύς εκπεμπόμενου
φωτός : χιλιάδες Watt

κόκκινο
φως

ΛειτουργίαLASER



LASER ρουμπινιού

Αντί για He – Ne έχει ως ενεργό μέσο Al2O3:Cr3+
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ruby [Al2O3:Cr3+] 
(0.05% Cr3+)

Ισχυρή απορρόφηση
μπλε & κιτρινοπράσινο

κόκκινο χρώμα

Al2O3

ΛειτουργίαLASER

LASER ρουμπινιού

E1

E2

διέγερση

E1

E2

αποδιέγερση

Ε΄
μετασταθής
κατάσταση

t=3ms

hν

λ=550nm

Μη-ακτινοβολούσα, 
ταχεία μετάπτωση

στη μετασταθή
κατάσταση

Xe

λ=694.3nm

ΛειτουργίαLASER



ΙδιότητεςΙδιότητες δέσμηςδέσμης LASERLASER
είναι μονοχρωματική
έχει μικρή διατομή
έχει μικρό γωνιακό άνοιγμα
είναι σύμφωνη
έχει μεγάλη λαμπρότητα

Μονοχρωματική δέσμη:
εκπομπή σε στενή περιοχή
μηκών κύματος

LASER: ιδιότητες

ΙδιότητεςΙδιότητες δέσμηςδέσμης LASERLASER
είναι μονοχρωματική
έχει μικρή διατομή
έχει μικρό γωνιακό άνοιγμα
είναι σύμφωνη
έχει μεγάλη λαμπρότητα

Διάμετρος δέσμης στην έξοδο ~0.5mm

Γωνιακό άνοιγμα 1mrad (=0,06ο)
(διάμετρος δέσμης 1cm σε απόσταση
10m)

>10mW ( 5100mW/cm2)

Μπορεί να είναι συνεχούς ή παλμικής εκπομπής
Να εκπέμπουν από το IR ως το UV
Να έχουν ισχύ από μερικά mW μέχρι MW

Φως μη - σύμφωνο
& μη - μονοχρωματικό

Φως μη - σύμφωνο
αλλά μονοχρωματικό

Φως σύμφωνο
& μονοχρωματικό

LASER: ιδιότητες



ΕφαρμογέςΕφαρμογές τουτου LASERLASER στηνστην ιατρικήιατρική

Οφθαλμολογία:

Διόρθωση της αποκόλλησης του
αμφιβληστροειδούς: καυτηριασμός και
φωτοσυγκόλληση
Σμίλευση του κερατοειδούς (διόρθωση της

καμπυλότητάς του)
Διάτρηση μικροσκοπικής οπής σε αποφραγμένη

μεμβράνη (ιριδεκτομή) για τη θεραπεία του
γλαυκώματος (αυξημένη πίεση στο μάτι)
Θεραπεία της διαβητικής

αμφιβληστροειδοπάθειας (αιμοφόρα αγγεία του
αμφιβληστροειδούς που αιμορραγούν) που
προκαλεί τύφλωση. Πράσινο LASER διέρχεται
μέσω του κερατοειδούς και του κρυσταλλώδους
φακού, εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή και κάνει
φωτοπηξία στα αγγεία που αιμορραγούν.   

LASIKLASIK

LASER: εφαρμογές

ΕφαρμογέςΕφαρμογές τουτου LASERLASER στηνστην ιατρικήιατρική

Οδοντιατρική:
Οδοντιατρικά τρυπάνια, καθαρισμός δοντιών

Δερματολογία:

Τοπικός καυτηριασμός

Ιατρική:

Η δέσμη μπορεί να εστιαστεί κατάλληλα σε πάσχοντα ιστό διαπερνώντας
υπερκείμενους ιστούς καταστροφή όγκων
Τομή μυϊκών ιστών με LASER υπερύθρου (εξάτμιση του νερού που

περιέχουν). Γίνεται ταυτόχρονα και πήξη του αίματος με αποτέλεσμα να
περιορίζεται η απώλεια αίματος. Αποφεύγονται μολύνσεις.
Καυτηριασμός πληγών που αιμορραγούν σε εσωτερικά όργανα (π.χ. 

στομάχι) με την καθοδήγηση δέσμης LASER μέσω μιας οπτικής ίνας που
εισάγεται π.χ. από το στόμα

LASER: εφαρμογές



ΕφαρμογέςΕφαρμογές τουτου LASERLASER στηνστην τεχνολογίατεχνολογία

Τηλεπικοινωνίες:

Οπτική επικοινωνία και οπτική επεξεργασία πληροφοριών (σε συνδυασμό με
τις οπτικές ίνες)
Δορυφορικές επικοινωνίες

Ολογραφία:

Καταγραφή και απεικόνιση τρισδιάστατων εικόνων αντικειμένων

Περιβάλλον:

Μελέτη της ατμόσφαιρας (ρύπανσης) με την αλληλεπίδραση του φωτός από
LASER με την ατμόσφαιρα (σκέδαση, φθορισμός, απορρόφηση) 

Τηλεμετρία:

Μέτρηση αποστάσεων με μεγάλη ακρίβεια: 
Συστοιχία ανακλαστήρων στη σελήνη, αποστολή δέσμης LASER από τη Γη, 
μέτρηση του χρόνου που διαρκεί η διαδρομή της δέσμης, προσδιορισμός
απόστασης με Γης – Σελήνης με ακρίβεια 10cm (παλμικό ισχυρό LASER)

LASER: εφαρμογές

ΕφαρμογέςΕφαρμογές τουτου LASERLASER στηνστην τεχνολογίατεχνολογία

Φυσική:

Μελέτη της δομής των υλικών με τη μελέτη του τρόπου
αλληλεπίδρασης του φωτός LASER με το υλικό (μελέτη των
ταλαντώσεων του πλέγματος)
Κατεργασία υλικών:

Κοπή, διάτρηση και συγκόλληση (εστίαση της δέσμης σε
πολύ μικρή περιοχή).  
Ανάγνωση CD

Ανάγνωση bar – code
Εστιασμένη δέσμη κινείται με τη βοήθεια ταχέως

ταλαντούμενου κατόπτρου και σαρώνει τον κώδικα. Από
τη διαμόρφωση της έντασης της ανακλώμενης
αναγνωρίζεται ο κώδικας

Αποκωδικοποίηση της αλληλουχίας bit (δυαδικών αριθμών)
που έχουν αποτυπωθεί στο δίσκο με αυλακώσεις. Η
ανακλώμενη δέσμη ανιχνεύεται με φωτοκύτταρο και η
κατανομή της έντασής της μετατρέπεται σε ψηφιακό και έπειτα
σε αναλογικό ηλεκτρικό σήμα.  

LASER: εφαρμογές


