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Laserové diody

Úvod

Spektroskopie je metoda bezkontaktní analýzy, která je vhodným nástrojem například pro studium 
zemské atmosféry. Spektroskopie je založena na interakci elektromagnetického záření s 
hmotou. Pro mechanismus spektroskopie je typickým jevem výměna energie mezi hmotou a 
interagujícím zářením. Důsledkem této interakce je pak absorbce, nebo naopak emise 
elektromagnetického zářeni. Princip absorbce u polovodiče znázorňuje obr. 1.

Výsledky měření

Obr. 1: Pásový model absorbce fotonu u 
polovodiče. Podmínkou pro absorbování fotonu je, 
že foton musí nést energii, která je rovna rozdílu 
hladin E1-E0.

Ke spektroskopickým měřením slouží spektrometr, ten se skládá ze tří
základních částí: zdroje záření, prostoru (komory) pro umístění vzorku 
a detekční části.

Obr. 2: Schematické znázornění
spektrometru.

V rámci své práce jsem se zabýval laserovými zdroji 
záření, konkrétně laserovými DFB diodami.

prahový proud účinnost

Experiment má dvě základní části:
optická – laserová dioda (LD), 

tracer (pomocný laser), fotodioda
(PD), lambdametr, soustava zrcátek 
(Mx), soustava clonek (Ix)

ovládací – generátor funkcí, 
proudový ovladač, teplotní
stabilizace, osciloskop, počítač
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Ovládání laserové diody a měřené charakteristiky

- závislost výkonu na proudu

- závislost prahového proudu na teplotě

- závislost vlnové délky na teplotě

- závislost účinnosti na teplotě

Zdroj záření

Požadavky na vhodný spektroskopický zdroj:
specifická vlnová délka
plynulá přeladitelnost
vysoký spektrální výkon

Výhody DFB diod:
vysoké rozlišení
vysoký výkon na dané vlnové délce
kompaktnost
buzení elektrickým proudem
pracovní oblast v infračervené oblasti spektra
nízká pořizovací cena

Obr. 3: DFB dioda. Porovnání velikosti 
DBF diody s jedním centem.

Obr. 4: DFB dioda. Vnitřní uspořádání
DBF diody v pouzdře (žlutá barva).

Schéma experimentu

Červené šipky trasu laserového paprsku.

Modré šipky spojení ovládacích prvků s prvky 
detekčními a laserovou diodou.

Zelené šipky sběr dat a jejich následné
vyhodnocení počítačem.

Obr. 5: DFB dioda s přiloženým 
centimetrem. Samotná dioda se nachází
v červeném kroužku uprostřed komerční
základny, vlevo jsou připojeny dva 
základní ovládací prvky – teplotní
stabilizace a proudový ovladač.

Proudové charakteristiky

Závislost výkonu DFB diody na budícím 
proudu. Proud, při kterém se hodnota výkonu 
začne lineárně zvyšovat, nazýváme prahový 
proud. Sklon křivky závislosti nad prahovým 
proudem udává diferenciální účinnost diody.

Srovnání laserových a konvenčních zdrojů záření

Žárovka X Laser

vyzařování ve všech směrech
chromatická
nekoherentní
zpravidla malý spektrální výkon

vyzařování v podobě úzkého paprsku
zpravidla monochromatický
koherentní
velký spektrální výkon

Teplotní závislosti DFB diod

Závislost výkonu DFB diody na 
teplotě (vlevo). S rostoucí teplotou 
laserové diody se její výkon snižuje.
Závislost prahového proudu na 
teplotě (vpravo). Také se mění hodnota 
prahového proudu, tudíž dioda se 
později dostává do tzv. laserového 
režimu, tedy do oblasti nad prahovým 
proudem.

Závislost účinnosti DFB diody na 
teplotě. S rostoucí teplotou dochází k 
poklesu účinnosti. Viditelná oscilace 
kolem proloženého trendu je 
způsobena s největší pravděpodobností
interferencí mezi materiálem diody a 
okolním prostředím.

Přeladitelnost DFB diod

Závislost vlnové délky DFB diody na teplotě.
Teplota nám slouží jako základní prostředek pro 
přeladění DFB diod. Přeladěním rozumíme 
plynulou změnu vlnové délky (vlnočtu) bez tzv. 
přeskoků, intervalů vlnových délek, na které se 
jakoukoliv změnou teploty nedostaneme.


