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Laserid 

Laser 

• Laser – light amplification by stimulated 
emission of radiation. 

• Omadused: 

– Kiirguse suur intensiivsus 

– Koherentne kiirgus (lainepikkus, faas, polariseeritus) 

– Monokromaatiline kiirgus (ribalaius < 0.01 nm) 

– Suur energiatihedus ruumis ja/või ajas 

• Kasutatakse kiirgusallikana AFS,Raman ja 
fluorestsents-spektroskoopias. 
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Laseri ehitus 

1. Aktiivaine 
2. Pump – vajalik pöördhõive tekitamiseks (laseri 

“süütamine”) 
3. Peegel 
4. Poolläbilaskev peegel (3 ja 4 koos – resonaator) 
5. Laserkiir 

http://en.wikipedia.org/ 
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Laseri tööpõhimõte 

• Pump (väline kiirgus, elektrivool) ergastab aktiivaine 
aatomeid või molekule (elektronergastus). 

• Spontaanne kiirgumine – ergastatud osakesed 
kaotavad energiat kvandi kiirgamisega 
(fluorestsents). 
– See kiirgus ei ole koherentne! 

• Stimuleeritud kiirgumine. Kui ergastatud osakesele 
mõjub kvant, siis naaseb osake põhiolekusse kiirates 
kvandi, mis on koherentne ja samasuunaline 
pealelangeva kvandiga. Stimuleeritud kiirgumine 
toimub juhul kui kvandi energia on sama suur kui 
osakese ergastatud ja põhioleku energiate erinevus. 
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Stimuleeritud kiirgumine 
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http://en.wikipedia.org/ 

Laseri tööpõhimõte 2 

• Kiirguse neeldumine on stimuleeritud kiirguse 
tekkega konkureeriv protsess. Neeldumise 
tulemusel viiakse osakesed (tagasi) ergastatud 
olekusse. 

 

• Kiirgus saab võimenduda, kui stimuleeritud 
kiirguse teke ületab kiirguse neeldumist. See on 
võimalik ainult juhul, kui ergastatud olekus on 
rohkem osakesi kui põhiolekus – pöördhõive. 

• Pöördhõive saavutatakse pumpamise abil. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Laser.svg
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Kolmik- ja neliksiirdelaserid 
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Liigitus aktiivaine alusel 

• Tahkefaasiline 

• Gaasilised (neutraalsed, molekul-, eksimeer- ja 
ioonlaserid) 

• Värvuslaserid 

• Pooljuhtlaserid 

• Kiudlaserid (fiiberlaserid) 
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Tahkefaasiline 

• Rubiinlaser – esimene laser (Maiman 1960) 

– Al2O3, milles aktiivaineks on Cr3+ 

– Impulsslaser (annab kiirguse impulsse) 

– 694.3 nm 

• Nd:YAG – enamkasutatav tahkefaasiline laser 

– Neodüüm üttrium-alumiinium granaadi (Y3Al5O12) 
kristallvõres. 

– 1064 nm, mille sagedus tihti kahekordistatakse 532 
nm 
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Gaasiline 

• He/Ne – neutraalsete aatomitega laser 
– Pidev režiim (võimaldab saada pidevat laserkiirt) 

– 543 nm ja 633 nm 

– Odav, lihtne, laialdaselt kasutatav. 

• Eksimeerlaser – exited dimer. Ergastatud olekus 
moodustavad väärisgaasid dimeere või 
molekulaarseid ühendeid halogeenidega. 
Põhiolekus need ühendid lagunevad – tekib 
pöördhõive. 
– Kiirgus UV piirkonnas. Nt. XeF 351 nm 
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Värvuslaserid 

• Aktiivaine on orgaaniline ühend (fluorestseiin, 
rodamiin 6G jne) lahuses. 

– Elektroonsete nivoode juures on palju võnke- ja 
rotatsiooninivoosid, mistõttu selline aktiivaine võib 
anda erineva lainepikkusega stimuleeritud kiirgust. 

• Lisades resonaatorile monokromaatori on 
võimalik sellise laseri väljundlainepikkust muuta 
(20-50 nm ulatuses). 

• Pumpamiseks valgus (välklamp või laser). 
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Kemolaserid 

• Kemolaser saab oma energia keemilisest 
reaktsioonist. 

• Näiteks DF-laser: 

– Ehituselt raketimootori sarnane: etüleen C2H4 
põletatakse NF3 atmosfääris. Vabanevad F radikaalid. 

– Põlemisdüüsi juures lisatakse juurde He ja D2 segu. 

– Tekivad ergastatud DF molekulid, mis võivad anda 
stimuleeritud kiirgust. 

– Lainepikkus: 3.8 μm (IR); võimsus: MW 

– Kasutus: sõjaline, tööstuslik 

2.03.2020 12 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Population-inversion-3level.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e3/Population-inversion-4level.png
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Pooljuhtlaserid 

• Aktiivaineks on pooljuhtmaterjal. Pumbatakse 
elektrivooluga. 

• Kõige tavalisemad on p-n siirdega dioodid (nt 
gallium-arseniid) 

• Kasutatakse laserpointerites, CD-mängijates, 
vöötkoodilugejates jne. 
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Ühikutest 

• Q – kiirguse energia (ühik: J) 

• Φ – kiirgusvoog (W) 

• E – kiirgusintensiivsus /irradiance/ (W/m2) 

– (lx, lm, cd on vastavad ühikud, mis on kohandatud 
inimese silma tundlikkusega) 

• Päike meie laiuskraadil E = 100...1000 W/m2 

• Nt. Laser λ = 1.06 μm. Laseritel kiirtekimbu S ≈ λ2 
Kiirguse energia 10 J korral ja impulsi 10-12 s korral 
E = 1025 W/m2 
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Lisalugemist 

• Laserite ajaloost, sh. TÜs tehtust: 

http://www.horisont.ee/node/1407 

• Video pooljuhtlaseri toimimisest: 

https://www.youtube.com/watch?v=o8tHfNjiae4 

• Pisut tõsisem: 
https://www.photonics.com/Article.aspx?AID=
25161 
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