LASER 4

ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΤΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΚΟΥ LASER ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
GaAs (ΤΥΠΟΥ FE-LA 10)

Α. ΘΕΩΡΙΑ
Για την κατανόηση και καλύτερη εκτέλεση αυτής της άσκησης, είναι απαραίτητη η
γνώση της θεωρίας που αναφέρεται στην αρχή λειτουργίας των διοδικών Laser (άσκηση Laser 5 και συγκεκριµένα από την παράγραφο 1 έως και 2.4). Επίσης για τη
µέτρηση του µήκους κύµατος είναι απαραίτητη η γνώση της θεωρίας της συµβολής
συµφώνου φωτός (παράγραφος 2 της άσκησης Laser 2 και ιδιαίτερα της παραγρ. 2.2
που αναφέρεται στα οπτικά φράγµατα).
Β. ΠΕΙΡΑΜΑ
1. Σκοπός
Σκοπός της άσκησης είναι η µέτρηση χαρακτηριστικών µεγεθών του διοδικού Laser
της άσκησης αυτής, που χρησιµοποιείται στην αισθητική και φυσικοθεραπεία (µήκος
κύµατος, κατευθυντικότητα, φωτισµός) µε τη χρήση απλών µέσων, όπως το οπτικό
φράγµα και το λουξόµετρο.
2. Πειραµατική διαδικασία
Η πειραµατική διάταξη περιλαµβάνει τα παρακάτω εξαρτήµατα:
1.
2.
3.
4.

∆ιοδικό Laser GaAs ισχύος 6 mW (µέγιστη ισχύς)
Τροφοδοτικό (τύπος FE-LA10)
Ένα οπτικό φράγµα µε σταθερά d = 1.75 x 10-3 mm
Μια φωτοαντίσταση που είναι προσαρµοσµένη σε βαθµολογηµένο σύστηµα
µικροµετρικής µετατόπισης, για τον προσδιορισµο της ακτινικής κατανοµής
(profile) της έντασης της δέσµης Laser. Ένα Λουξόµετρο
5. Μια οπτική τράπεζα µε κατάλληλα στηρίγµατα για τη στήριξη των παραπάνω
εξαρτηµάτων

2.1 Περιγραφή της διάταξης του διοδικού Laser
To Laser αυτό είναι διοδικό Laser κατηγορίας ΙΙΙ β, δηλαδή αρκετά επικίνδυνο, έτσι
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Σχήµα 1 Η διάταξη του laser GaAs (FE – LA 10).
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ώστε οι χρήστες πρέπει να χρησιµοποιούν ειδικά γυαλιά. Η πρόσοψη του τροφοδοτικού της συσκευής απεικονίζεται στο Σχήµα 1.
1--- ∆ιακόπτης – ενδεικτικό LED λειτουργίας.
2--- Σύστηµα ανίχνευσης αγωγιµότητας δέρµατος.
3--- Κλειδί συσκευής.
4--- Ρυθµιστής ισχύος εξόδου του Laser.
5--- Λειτουργία πρόσθετου τρόπου συχνότητας 10Hz.
6--- Σύνδεση µε το probe (κεφαλή) του Laser.
7--- Ψηφιακός ενδείκτης ισχύος του Laser. Στο όργανο αυτό αναγράφεται η επί της %
ισχύς εξόδου του Laser σε σχέση µε τη µέγιστη ισχύ εξόδου των 6 mW.
8--- ∆ιακόπτης λειτουργίας ακτινοβολίας εξόδου.
2.2 ∆ιαδικασία εκτέλεσης πειράµατος
Α. Προσδιορισµός µήκους κύµατος του Laser
Θα προσδιορίσουµε το µήκος κύµατος λ της εκπεµπόµενης από το Laser GaAs ακτινοβολίας, χρησιµοποιώντας ένα οπτικό φράγµα σταθεράς d = 1.75 x 10-3 mm. Στο
Σχήµα 2 φαίνεται το διάγραµµα µιας τέτοιας διάταξης.
L
θm
Laser
φράγµα

ym
y0 (m = 0)

Σχήµα 2

y-m

Από τον τύπο του οπτικού φράγµατος (για κάθετη πρόσπτωση της δέσµης Laser) και
από τη γεωµετρία του Σχήµατος 2 έχουµε:
d ηµθm = mλ

όπου m = 0, ±1, ±2, ±3, ….. (τύπος του φράγµατος)

(1)

όπου θm η γωνία που προσδιορίζει τη διεύθυνση του κροσσού m – τάξης, ym η απόσταση του κροσσού m – τάξης από τον κεντρικό κροσσό και L η απόσταση του πετάσµατος από το οπτικό φράγµα.
Όµως για µικρές γωνίες θ, ισχύει προσεγγιστικά:
ηµθm = εφθm = θm = ym/L

(2)

Από τις σχέσεις (1) και (2) υπολογίζουµε το µήκος κύµατος λ ως:

λ=

d ⎛ ym ⎞
⎜
⎟
m⎝ L ⎠

(3)

Β. Μέτρηση της κατευθυντικότητας της δέσµης του Laser
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Το φως που εκπέµπεται από ένα Laser είναι περιορισµένο σε µια στενή δέσµη, η οποία σταδιακά διευρύνεται (αποκλίνει) καθώς αποµακρύνεται από την έξοδο του Laser. Το διάγραµµα του Σχήµατος 3 δείχνει την απόκλιση µιας τέτοιας δέσµης.
Αν θεωρήσουµε ως D τη διάµετρο της δέσµης σε απόσταση L από το Laser, τότε η
γωνία απόκλισης α της δέσµης υπολογίζεται από τη γεωµετρία του Σχήµατος 3:

d

α
L

Σχήµα 3
εφ(α/2) = (d/2)/L = D/2L
όµως για µικρές γωνίες α/2 = D/2L και εποµένως:

α = D/L (ολική γωνία απόκλισης)

(4)

Θα προσδιορίσουµε τη διάµετρο D από την κατανοµή της έντασης κατά µήκος µιας
οριζόντιας διαµέτρου της τοµής της δέσµης.
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Σχήµα 4
Προς τούτο χρησιµοποιούµε µια φωτοαντίσταση που είναι προσαρµοσµένη στο άκρο ενός κοχλία ο οποίος µπορεί να την µετακινεί µικροµετρικά. Να λάβετε υπ’ όψιν
ότι µια στροφή του κοχλία αντιστοιχεί σε µετακίνηση της φωτοαντίστασης κατά
0,8 mm. Η φωτοαντίσταση είναι συνδεδεµένη µε µιλλιαµπερόµετρο για τη µέτρηση
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της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος I (mA) και πηγή συνεχούς 0 – 12 V (Σχήµα
4α).
Η φωτοαντίσταση καλύπτεται από µάσκα που φέρει µια µικρή οπή για να διευκολύνεται η διέλευση λεπτής δέσµης φωτός προς την επιφάνειά της. Όταν η επιφάνεια της
φωτοαντίστασης φωτιστεί, τότε το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα. Επειδή δε ο φωτισµός είναι αρκετά µικρός, το µετρούµενο ρεύµα είναι ανάλογο της έντασης του φωτός. Κατ’ αυτό τον τρόπο µπορούµε να παρακολουθήσουµε µε ικανοποιητική λεπτοµέρεια τις µεταβολές της έντασης J του φωτός σε πολύ στενές περιοχές, κατά µήκος
της διαµέτρου της δέσµης. Σε µια πρώτη προσέγγιση το διάγραµµα J – x θα µας δώσει το προφίλ (Σχήµα 4β) της δέσµης του Laser (δηλαδή την κατανοµή της έντασης
κατά µήκος της διαµέτρου x της δέσµης).
Εδώ για πρακτικούς λόγους θα θεωρήσουµε ότι 1 mA = 100 Lux και θα πραγµατοποιήσουµε το διάγραµµα Β = f(x) (Σχήµα 4γ). Στον άξονα Β βρίσκουµε το σηµείο
0.135Βmax και φέρουµε παράλληλο προς τον άξονα x. Η τοµή της παραλλήλου µε την
καµπύλη Β = f(x) στα σηµεία (1) και (2), µας προσδιορίζει τη διάµετρο D της δέσµης.

Προσοχή! Μην κοιτάτε απ’ ευθείας τη σχισµή εξόδου του Laser - πάρτε όλα τα
απαραίτητα µέτρα προστασίας.
Γ. Μέτρηση ισχύος του Laser
Η µέγιστη ισχύς εξόδου του Laser (GaAs – τύπος FE–LA 10) είναι, όπως δίνεται από
τον κατασκευαστή του, 6 mW.
Το Laser φέρει ενσωµατωµένο ψηφιακό ενδείκτη από την ανάγνωση του οποίου υπολογίζουµε την ισχύ εξόδου του Laser, εφ’ όσον η ψηφιακός ενδείκτης µας δίνει το
ποσοστό (επί της %) της µέγιστης ισχύος εξόδου του Laser. Έτσι αν π.χ. η ένδειξη
του ψηφιακού ενδείκτη είναι 80 %, αυτό σηµαίνει ότι η ισχύς εξόδου του Laser είναι
0.80 x 6mW = 4.8 mW.
Η έξοδος του Laser ρυθµίζεται µε τη βοήθεια ειδικού ρυθµιστή (βλ. περιγραφή οργάνου παραπάνω – ρυθµιστής 4). Στρέφοντας τον ρυθµιστή αυτόν επιτυγχάνουµε διάφορες τιµές ισχύος εξόδου από 0 – 6 mW. Αν στην έξοδο του Laser τοποθετήσουµε
λουξόµετρο, µπορούµε να βρούµε την αντιστοιχία µεταξύ των ενδείξεων του ψηφιακού ενδείκτη και του φωτισµού της δέσµης Laser σε Lux.
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3. Εργασίες
Α. Μέτρηση του µήκους κύµατος του Laser
Α 1. Τοποθετήστε και στερεώστε επάνω σε οπτική τράπεζα το probe (κεφαλή)
του Laser, ένα οπτικό φράγµα σταθεράς d = 1.75 x 10-3 mm αµέσως µετά
την έξοδο του Laser και πέτασµα.
Α 2. Θέστε σε λειτουργία το Laser σε µέγιστη ισχύ και ρυθµίστε τις σχετικές
αποστάσεις φράγµατος – πετάσµατος ώστε να σχηµατισθούν στο πέτασµα
καθαροί κροσσοί συµβολής (αναζητήστε τουλάχιστον 5 κροσσούς συµβολής).
Α 3. Τοποθετήστε στο πέτασµα χιλιοστοµετρικό χαρτί. Σηµειώστε τη θέση των
κροσσών συµβολής στο χιλιοστοµετρικό χαρτί και αναγνωρίστε τον κροσσό µηδενικής τάξης (είναι ο πιο έντονος).
Α 4. Μετρείστε την απόσταση L του πετάσµατος από το οπτικό φράγµα L =
….. cm
Α 5. Σβήστε το Laser και αφαιρέστε το χιλιοστοµετρικό χαρτί από το πέταµα.
Μετρείστε την απόσταση ym του κροσσού m τάξης, από τον µηδενικής τάξης, για κάθε έναν από τους κροσσούς που απεικονίσατε στο χιλιοστοµετρικό χαρτί. Τις τιµές ym καταχωρείστε τις στον Πίνακα 1.
Α 6. Από τη σχέση (3) υπολογίστε το µήκος κύµατος λ του Laser. Τις τιµές του
λ καταχωρείστε τις στον Πίνακα 1.
Α 7. Υπολογίστε τη µέση τιµή λ του µήκους κύµατος.

Πίνακας 1
L=
m

Ym
(mm)

(mm)
λ
(nm)

λ
(nm)
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Β. Κατευθυντικότητα και Profile της δέσµης του Laser
Β 1.

Β 2.
Β 3.
Β 4.
Β 5.
Β 6.

Αφαιρέστε το φράγµα από την οπτική τράπεζα και τοποθετήστε στην πορεία της δέσµης τη διάταξη της φωτοαντίστασης, σε απόσταση L = 60 cm,
έτσι ώστε η οπή της µάσκας να βρίσκεται στα όρια της δέσµης του Laser.
Η διαπίστωση αυτή γίνεται από το γεγονός ότι το µιλλιαµπερόµετρο θα
δείχνει µηδενικό ρεύµα.
Στρέψτε τον κοχλία και ανά στροφή λάβετε την ένδειξη του µιλιαµπερόµετρου την οποία ανάγετε σε Lux, συµπληρώνοντας τον Πίνακα 2.
Θέστε το Laser εκτός λειτουργίας.
Αποδώστε γραφικά τη σχέση Β = f(x). Η γραφική αυτή παράσταση µας
δίνει το profile της δέσµης.
Από το διάγραµµα Β = f(x) προσδιορίστε τη διάµετρο D της δέσµης.
Από τη σχέση (4) υπολογίστε την ολική γωνία απόκλισης α.

Πίνακας 2
Στροφές
Κοχλία

x (mm)

I (mA)

B (Lux)
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Γ. Μέτρηση της ισχύος του Laser
Γ 1.

Γ 2.

Γ 3.

Αφαιρέστε την φωτοαντίσταση. Τοποθετήστε στην έξοδο του Laser κατάλληλο κατευθυντήρα τον οποίον θα στερεώσετε στην οπτική τράπεζα.
Στο άλλο άκρο του κατευθυντήρα τοποθετήστε και στερεώστε την ευαίσθητη επιφάνεια του λουξόµετρου.
Θέστε σε συνεχή λειτουργία το Laser. Με τη βοήθεια του ρυθµιστή 4 µεταβάλλετε την ισχύ εξόδου της δέσµης του Laser. Για κάθε τιµή ισχύος
εξόδου του Laser µετράτε µε τη βοήθεια του λουξόµετρου τον φωτισµό Β
της δέσµης του Laser. (Τις τιµές ισχύος της δέσµης του Laser τις παίρνουµε µε τη βοήθεια του ψηφιακού ενδείκτη 7 πολλαπλασιάζοντας κάθε φορά
το ποσοστό που δίνει ο ενδείκτης επί τη µέγιστη τιµή ισχύος των 6 mW).
Αποδώστε γραφικά τη σχέση Β = f(P).

Πίνακας 3
% Pmax

P (mW)

Β (Lux)
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