
Pracownia techniki laserowej – instrukcja obsługi stanowiska do modulacji wiązki laserowej

za pomocą komórki Pockelsa 

Zawsze chroń oczy i skórę przed działaniem promieniowania laserowego!

1. Upewnić się, że laser He-Ne zamocowany  jest w taki sposób, że wiązka biegnie wzdłuż osi

optycznej i nie opuszcza obszaru stanowiska. 

2. Uruchomić laser He-Ne, podłączyć do sieci zasilacze wysokiego napięcia, zasilacz napięcia

zmiennego, woltomierz cyfrowy, uruchomić oscyloskop.

3. Wyjustować układ tak, aby promień emitowany przez laser komórkę Pockelsa i analizator

trafiał do wnętrza fotodiody.

4. Ustawić  kierunek  pola  w komórce  Pockelsa  pod kątem 45  do płaszczyzny polaryzacji

lasera  (płaszczyzna  polaryzacji  lasera  powinna  być  pionowa,  kierunek  pola  w  komórce

zaznaczony jest na jej obudowie.) 

5. Ustawić analizator prostopadle do płaszczyzny polaryzacji lasera. 

6. Podłączyć komórkę Pockelsa do zasilacza napięcia zmiennego ZWN-3C. Do oscyloskopu

podłączyć przewód od fotodiody oraz sygnał referencyjny (1:100) z zasilacza ZWN-3C.

7. Przy napięciu 300 V wyjustować położenie komórki Pockelsa tak, by uzyskać maksymalną

głębokość modulacji światła lasera (ocenia się ją na podstawie pomiaru wartości Vmin i Vmax

na oscyloskopie). 

8. Zmierzyć oscyloskopem częstość modulacji światła laserowego. 

9. Odczytując na oscyloskopie wartości Vmin i Vmax, wykonać pomiary głębokości modulacji

światła  laserowego w zakresie  napięć  od  0  do  300 V co  20 V.  Wyniki  przedstawić  na

wykresie jako krzywą modulacji. Nie nastawiać wartości większej niż 300V.

10. Wykonać pomiary zależności natężenia prądu fotodiody od napięcia stałego przykładanego

do komórki Pockelsa w zakresie –1000 V do 1000 V co 50 V. Uwaga: przyłożenie napięcia

powyżej 2000 V grozi przebiciem kryształu i zniszczeniem komórki. Do napięć z zakresu –

400 - +400V stosować zasilacz Z-500. Dla napięć dodatnich czerwony przewód zasilający

komórkę Pockelsa powinien być włożony do gniazda +. Przewód czarny należy podłączyć

do  gniazda  –,  a  gniazdo  –  powinno  być  zwarte  z  uziemieniem.  Dla  napięć  ujemnych

przewód czerwony podłączony jest do gniazda –, przewód czarny do +, a gniazdo + zwarte

jest z uziemieniem. Dla wyższych napięć używamy zasilacza ZWN 2.5, w którym zmianę

polaryzacji realizuje się pokrętłem „polaryzacja”. W przypadku obu zasilaczy podłączanie



przewodów  i  zmianę  polaryzacji  wykonujemy  przy  wyłączonym  zasilaniu,  a  pożądane

napięcia uzyskujemy posługując się pokrętłami regulacji.

11. Po zakończeniu pomiarów wszystkie zasilacze powinny być wyzerowane i wyłączone.

W przypadku  zauważenia  jakichkolwiek  nieprawidłowości  w  działaniu  urządzeń  elektrycznych

(iskrzenie,  swąd  przegrzanych  kabli,  wychylenie  wskazówki  przyrządu  poza  zakres  skali,

nietypowe dźwięki) należy natychmiast wyłączyć zasilanie urządzenia i powiadomić prowadzącego

zajęcia.

Nigdy nie używaj urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

Dbaj o należyty stan używanych urządzeń: używaj tylko tych funkcji,  których potrzebujesz; nie

manipuluj przyciskami i pokrętłami bez potrzeby; wyłączaj urządzenie, jeśli jego praca w danym

momencie nie jest niezbędna do prowadzenia pomiaru.

Nigdy nie zasłaniaj wentylatorów lub wymienników ciepła wbudowanych w urządzenie.


