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REZUMAT 
Lucrarea prezintă noţiunile esenţiale legate de cuplarea modurilor de oscilaţie într-un dispozitiv laser, făcută cu scopul obţinerii de 
pulsuri ultrascurte. Prezentarea teoretică este însoţită şi de exemple practice de configuraţii de dispozitive laser în care se folosesc 
aceste tehnici, ca şi proprietăţile acestora.  Vom prezenta în final schema completă şi performanţele laserului cu Ti: safir cu pulsuri 
„aruncate” din cavitate, utilizat în cadrul Laboratorului de Spectroscopie şi Laseri Ultrascurţi din cadrul Universităţii Rijksuniversiteit 
din Groningen, Olanda, la care autoarea acestui articol a lucrat în calitate de masterand. 
 
ABSTRACT 
This paper presents the basic notions about the mode-locking techniques used in a laser device in order to get laser pulses as short 
as possible. The theoretical presentation is accompanied by practical examples of laser devices configurations that employ the 
mode-locking techniques and their properties. Finally, we present the scheme and the performances of the cavity-dumped Ti: 
sapphire laser, that is built and used at the Ultrafast Laser and Spectroscopy Laboratory from the Rijksuniversiteit University from 
Groningen, The Netherlands, where the author of this paper worked as a Master student.  
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1. INTRODUCERE 

Pulsuri laser de femtosecunde 
151 10 sfs  obţinute 

cu dispozitive laser sau cu oscilatori parametrici optici 
pompaţi de un laser cu Ti: safir  reprezintă dintre cele mai 
recente succese în domeniul laserilor ultrascurţi, ca şi 
dintre cele mai noi şi mai eficiente surse de radiaţii 
utilizate în Spectroscopie şi Microscopie. Alături de cu-
noscutele proprietăţi ale laserilor clasici: direcţionalitate, 
intensitate mare şi coerenţă spaţială şi temporală, un laser 
în pulsuri ultrascurte prezintă şi avantajul unei benzi 
spectrale furnizate mari, în conformitate cu principiul 
incertitudinii al lui Heisenberg: 

 
1

2
t  (1) 

unde  este lărgimea benzii spectrale a pulsului; t  – 

este durata acestuia. O astfel de bandă spectrală largă 
permite, de exemplu, excitarea fluorescenţei mai multor 
categorii de substanţe din interiorul materiei vii, a cărei 
emisie monitorizată face posibilă realizarea unei „hărţi” a 
probei, chiar şi în timpul real al mişcării interne a acesteia. 

Pulsuri ultrascurte se obţin prin cuplarea modurilor de 
oscilaţie care iau naştere în cavitatea rezonantă a laserului, 
adică prin forţarea acestora de a oscila în fază, caz în care 
amplitudinile modurilor se suprapun coerent, generându-se 
pulsuri stabile, scurte şi intense. Teoria cuplării modurilor 

laser este cunoscută în literatura de specialitate sub 
denumirea de mode-locking. În funcţie de mecanismul 
folosit, se pot obţine laseri în pulsuri de durate cuprinse 
între zeci de picosecunde şi zece femtosecunde – ca în 
laserul cu moduri auto-cuplate de Ti: safir – unul dintre 
cele mai avansate dispozitive laser ultrascurte  puse la 
punct la ora actuală. 

2. CUPLAREA MODURILOR DE OSCILAŢIE  
(TEHNICA MODE-LOCKING) 

2.1 Tratare teoretică 

Într-o cavitate laser pot oscila simultan foarte multe 
moduri transversale şi longitudinale, chiar şi pentru 
lungimi L mici ale rezonatorului. 

Reamintim că prin mod de oscilaţie se înţelege orice 
configuraţie a câmpului electromagnetic care îşi păstrează 
sau îşi recuperează parametrii după ce a străbătut în între-
gime cavitatea laser de un număr întreg de ori. Modurile 
de oscilaţie se clasifică în longitudinale şi transversale, 
după cum câmpul oscilează de-a lungul, respectiv în plan 
perpendicular pe direcţia de propagare (o vom nota ca axă 
Oz). Modurile transversale de ordin (m,n) se notează cu 
TEMm,n. Dintre toate modurile teoretic posibile a se forma 
într-o cavitate laser, vor exista efectiv în cavitate doar 
acele moduri pentru care amplificarea în mediul activ 
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depăşeşte pierderile de orice fel suferite în dispozitiv, 
inclusiv ca semnal activ extras din dispozitivul laser. 
Modurile de oscilaţie transversale au distribuţii diferite ale 
intensităţilor de câmp electromagnetic pe direcţie perpen-
diculară la axa Oz. 

De cele mai multe ori, profilul undelor electro-

magnetice care iau naştere şi se propagă într-un rezonator 

laser poate fi descris prin intermediul modelului de unde 

Gaussiano-sferice. Acestea sunt unde aproximativ plane, 

în care energia se propagă în principal în direcţia unei axe 

Oz faţă de care raza prezintă simetrie cilindrică, iar dis-

tribuţia intensităţii undei în plan perpendicular la această 

direcţie este de tipul unui clopot Gauss centrat pe Oz.  

Dacă în cavitatea laser coexistă mai multe moduri de 

oscilaţie, fiecare având amplitudine şi fază proprii, atunci 

ele concurează unele cu altele, interferând la întâmplare, 

astfel încât câmpul extras din dispozitiv prezintă largi 

fluctuaţii şi o intensitate relativ mică. Eliminarea fluctua-

ţiilor se poate face prin selectarea modurilor, dar aceasta 

înseamnă şi o scădere considerabilă a intensităţii la ieşire, 

fapt care nu convine. În schimb, dacă printr-un anumit 

procedeu, se fixează relaţia dintre fazele diverselor moduri 

de oscilaţie, fenomen numit „cuplarea modurilor” (mode-

locking), atunci semnalul rezultant nu fluctuează, iar 

intensitatea este considerabil mai mare decât în cazul 

necuplării. Prezentăm comparativ în fig.1a şi b aspectul 

semnalului de ieşire dintr-un dispozitiv laser cu moduri 

necuplate (fig.1,a), respectiv de la un laser cu moduri 

cuplate (fig.1,b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1,a. Aspectul semnalului de ieşire dintr-un laser  

cu moduri de oscilaţie necuplate 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1,b. Aspectul semnalului de ieşire dintr-un laser  

cu moduri de oscilaţie cuplate 

 

Dacă notăm câmpul celui de al n-lea mod de oscilaţie 

longitudinal care se propagă pe direcţia Oz cu: 

 ,
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z
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c
n nE z t E e  (2), 

atunci superpoziţia tuturor acestor moduri coexistente va 

da naştere unui câmp total de forma:  
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 (3)  

unde: c este viteza luminii în vid; C  – frecvenţa 

purtătoarei (adică frecvenţa la maximul spectrului, dacă 

lărgimea spectrală a câmpului total este mult mai mică 

decât frecvenţa C ); c.c. – conjugata complexă a primului 

termen; longit  – diferenţa dintre frecvenţele a două 

moduri longitudinale consecutive în spectru, fiind dată de 

formula: 

 
02

longit

c

L n
 (4) 

În (4) n0 este indicele de refracţie mediu al interiorului 

rezonatorului laser, iar L este lungimea cavităţii rezonante. 

 Relaţia (3) descrie un câmp a cărui anvelopă 

(înfăşurătoare) se propagă cu viteza luminii, având 

perioada:  

1 2

longit

L
T

c
  (5) 

Dacă în formula (3) toţi ,n const n , adică fazele 

relative ale tuturor modurilor sunt corelate între ele, atunci 

(3) reprezintă un puls cu durata invers proporţională cu 

numărul N de moduri de oscilaţie coexistente în cavitatea 

laser. Dacă, de exemplu, luăm 1nE  Şi 0,n n , 

atunci (3) devine:  

sin
2

sin
2

C

longit

i t
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longit

N t

E e
t

 (6) 

unde:  2longit longit   (7) 

De aici rezultă că puterea medie a pulsului rezultat prin 

suprapunerea modurilor coexistente va fi: 

  

2

2

sin
2
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2

longit

longit

N t

P t
t

 (8) 

Se observă că amplitudinea la vârf a câmpului 

rezultant este de N ori, iar puterea de N
2
 ori mai mare 

decât aceleaşi mărimi corespunzătoare unui singur mod 

de oscilaţie. 
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Numărul de moduri de oscilaţie din rezonator este dat de:   

 
longit

N  (9), 

unde  este lăţimea profilului de câştig a mediului activ. 

Durata  a pulsului, numită FWHM – full-width-half-

medium, adică semilărgimea graficului puterii medii sau a 

intensităţii pulsului ca funcţie de timp este egal cu:  

 
(9) (5) 1longitT

T
N

 (10) 

Astfel, în cazul cuplării modurilor laserului, durata 

pulsului obţinut este cu atât mai mică cu cât numărul de 

moduri care oscilează simultan în rezonatorul optic este 

mai mare. 

 

2.2 Realizare practică 

 

Sunt trei categorii de metode de cuplare a modurilor de 

oscilaţie: activă, pasivă şi mixtă sau hibridă. 

Cuplarea activă se realizează prin introducerea unui 

modulator optic în rezonator, adică un dispozitiv care 

modulează radiaţia electromagnetică în cavitate la o 

pulsaţie  egală cu longit . Pentru un mod de oscilaţie 

de pulsaţie n , modulaţia dă naştere în spectru la două 

benzi laterale de pulsaţii n  şi, respectiv n , 

care coincid cu pulsaţiile modurilor longitudinale de 

oscilaţie vecine – stânga şi, respectiv, dreapta ale lui n . 

Modulatorul forţează astfel ca între modurile de oscilaţie 

să se realizeze o corelaţie de faze, ceea ce înseamnă 

mode-locking. Prezentăm în figura 2,a şi b un exemplu de 

profil al intensităţii unui laser cu moduri cuplate activ, 

pentru două valori ale lui N. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2,a. Profilul intensităţii unui laser  

cu moduri cuplate pentru N=5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2,b. Profilul intensităţii unui laser  

cu moduri cuplate pentru N= 15. 

Ca modulator optic se poate folosi fie o celulă Pockels, 

fie un cristal acusto-optic (AOM) 

O celulă Pockels este un cristal anizotrop în care se 

induce efectul Kerr: prin aplicarea unui câmp electric pe 

cristal, acesta devine capabil să rotească direcţia de 

polarizare a unei unde liniar polarizate care iese dintr-un 

polarizor, cu un unghi proporţional cu intensitatea câm-

pului electric aplicat:  

 E


 (11)  

Un astfel de dispozitiv este prezentat în figura 3; 

factorul său total de transmisie este:  

 
2

0 1 cosT T  (12) 

unde  
0

0 90T T    (13)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Dispozitiv modulator optic tip celulă Pockels,  

unde P1 şi P2 sunt polarizori, iar CP este o celulă Pockels. 

 

Dacă se aplică o tensiune alternativă pe cristalul anizo-

trop, atunci factorul de transmisie devine şi el o mărime 

alternativă la pulsaţia  a câmpului aplicat. Dacă se alege 

longit , atunci se obţine cuplarea activă a modurilor, 

după cum am explicat anterior. 

Un cristal acusto-optic (AOM) este un cristal piezo-

electric în care se induce o reţea de difracţie tridimensională 

prin aplicarea unui câmp de radiofrecvenţă, după cum se 

arată în schema din figura 4. De fapt, pulsul ultrasonic 

scurt de frecvenţa s, din domeniul zecilor de MHz, cu 

durata mult mai mare decât perioada sa, produce o 

modulare spaţială periodică în timp a indicelui de refracţie 

n(t, z) a cristalului. Se formează, astfel, o undă sonoră 

staţionară, ca o reţea Bragg, având constanta reţelei:  

 s
s

s

v
 (14) 

egală cu lungimea de undă acustică, unde vs este viteza 

sunetului în cristal.  

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 4. Modulator acusto-optic (AOM). 
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Diferitele moduri de oscilaţie incidente pe această reţea 

vor interacţiona cu unda acustică şi, pentru frecvenţa n a 

celui de-al n-lea mod, vor mai apare în spectru alte două 

benzi cu frecvenţele -n s , respectiv n s , care sunt 

în fază cu modul de oscilaţie de frecvenţă n.  

Dacă: s longit  (15), 

atunci aceste noi benzi coincid cu modurile longitudinale 

n-1, respectiv n+1 vecine lui n, adică se obţine dinnou 

cuplarea modurilor de oscilaţie. Prezentăm în figura 5 

schema unui laser cu CO2 cu moduri cuplate utilizând un 

AOM. 
 

Braggacustic

ulatormod

 
 

Fig. 5. Laser cu CO2 cu moduri cuplate prin AOM. 

 

Cuplarea pasivă se realizează prin introducerea unui 

absorbant saturabil în interiorul cavităţii laser. Acesta 

reprezintă un material al cărui coeficient de absorbţie  

pentru radiaţia laser depinde invers proporţional de inten-

sitatea I a luminii incidente printr-o relaţie de forma:  

 

S

0

I

I
1

 (16), 

unde: 0 este coeficientul de absorbţie pentru domeniul 

intensităţilor luminoase mici – pentru regimul absorbţiilor 

liniare; IS – intensitatea de saturaţie. Datorită absorbţiei 

neliniare, cele mai intense moduri vor fi atenuate cel mai 

puţin la trecerea prin acest material, iar în combinaţie cu 

mediul activ laser, ele vor creşte mai rapid decât modurile 

mai slabe. După câteva ture prin rezonatorul prevăzut cu 

absorbant saturabil, modurile cele mai intense devin atât 

de puternice încât le suprimă pe celelalte moduri compe-

titoare. Trebuie îndeplinită condiţia ca timpul de relaxare a 

absorbantului să fie mai mic decât timpul de parcurgere 

completă a cavitaţii laser, pentru că altfel modurile mai 

slabe vor traversa absorbantul când acesta este încă saturat 

şi vor suferi, astfel, mai puţine pierderi, neputând fi supri-

mate complet în final. Dintre cei mai folosiţi absorbanţi 

saturabili sunt coloranţii metilen albastru sau DODCI. 

Prezentăm în figura 6 schema unui laser cu moduri cuplate 

pasiv, iar în figura 7 sunt arătate performanţele acestui 

dispozitiv laser: profilul intensităţii ca funcţie de timp, 

precum şi spectrul pulsului, cu lărgimea spectrală. 

Există un tip particular de cuplare pasivă, numit 

colliding-pulse mode-locking CPM, adică cuplarea 

modurilor prin „ciocnirea pulsurilor”. Este vorba de o 

cavitate laser inelară în care se introduce un absorbant 

saturabil. Pentru o configuraţie inelară a rezonatorului, iau 

naştere două trenuri de unde care se propagă în direcţii 

opuse. Dacă se aranjează dispozitivul astfel încât undele 

opuse să se întâlnească în absorbantul saturabil, atunci ele 

interferă aici, dând naştere în timpul scurt în care se 

ciocnesc, la o undă staţionară. Aceasta, datorită efectelor 

de saturaţie, produce o modulaţie spaţială a indicelui de 

refracţie a mediului absorbant, adică apare o reţea de 

difracţie cu constanta  / 2. Cu cât pulsurile contrarii se 

apropie mai mult unul de celalalt, cu atât reţeaua devine 

mai accentuată, fiind maximă atunci când pulsurile se 

suprapun complet, caz în care absorbţia este minimă, după 

cum se explică în grupul de figura 8, unde t0 este momen-

tul suprapunerii complete a celor două trenuri de undă care 

călătoresc în sensuri opuse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Laser cu moduri cuplate pasiv 
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Fig. 7. Rezultate experimentale pentru dispozitivul laser 

 din figura 6: 

a – profilul intensităţii ca funcţie de timp; 

b – spectrul pulsului, cu lărgimea spectrală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Formarea reţelei de difracţie în absorbantul saturabil  

al unei configuraţii laser de tip inelar (vezi fig. 9). 
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 Fiecare dintre configuraţiile acestei reţele duce la 

reflexia parţială a pulsurilor incidente. Partea reflectată a 

unui puls se suprapune cu pulsul călătorind în mod normal 

în aceeaşi direcţie şi astfel se realizează un cuplaj  al 

modurilor, care duce la obţinerea unui puls mai intens şi 

mai scurt. Limitarea în obţinerea unui puls oricât de scurt 

este dată de efectele dispersive care determină ca lumina 

cu diverse lungimi de undă să se propage cu viteze dife-

rite, ducând la „lărgirea” (îndepărtarea reciprocă) spaţială 

şi temporală a „culorilor” (armonicelor) pulsului (extinde-

rea pulsului). Acest fenomen poate fi contracarat prin aşa-

numita compresie a pulsurilor, adică, pe scurt, prin 

forţarea armonicelor cu viteze mari să parcurgă drumuri 

mai lungi decât armonicele mai „lente”. O configuraţie 

laser inelară cu CPM (colliding pulse mode-locking) este 

prezentată în figura 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Configuraţie laser inelară cu CPM. 

 

Cuplarea hibridă se face, după cum şi numele o 

sugerează, prin introducerea simultană în rezonatorul laser 

a unui modulator optic şi a unui absorbant saturabil; acest 

tip de combinaţie duce la o mai strânsă cuplare a modurilor 

şi la obţinerea de trenuri de pulsuri mai scurte, deoarece 

sunt două constrângeri impuse modurilor de oscilaţie. 

2.3. Autocuplarea modurilor de oscilaţie. 

Laserul cu Ti: safir. 

Pentru mult timp, limita pulsurilor de fs nu a putut fi 

atinsă decât cu greu datorită efectelor dispersive, prin 

intermediul folosirii unor metode adiţionale de comprimare 

(ca, de exemplu, un sistem de 4 prisme optice - vezi mai jos 

fig. 12). Doar atunci când a fost descoperită autocuplarea 

modurilor de oscilaţie a laserului cu Ti: safir, a devenit 

posibilă obţinerea de pulsuri de sute de fs fără alte 

compresii externe. 

Autocuplarea modurilor, cunoscută şi sub numele de 

cuplare prin efect de lentilă Kerr (Kerr-lens mode-

locking - KLM) se bazează pe proprietatea safirului dopat 

cu ioni de Ti de a avea o dependenţă neliniară a indicelui 

său de refracţie de intensitatea luminoasă I, la valori mari 

ale acesteia, de forma:  

 0 2n n n I  (17) 

unde: n0 este indicele de refracţie în domeniul intensită-

ţilor joase; n2 –e un coeficient (pozitiv pentru Ti: safir) 

care depinde de caracteristicile mediului, indicând tăria 

dependenţei lui n de I. Deoarece modul fundamental 

Gaussian TEM0,0 prezintă un gradient transversal de 

intensitate, mediul Ti: safir se va comporta ca o lentilă 

pozitivă şi va focaliza (autofocaliza) modurile laser inci-

dente, forţând, astfel, să oscileze în fază doar modurile mai 

intense, eliminându-le pe celelalte atât prin respectarea 

legii (16), cât şi dacă se introduce o apertură în calea 

undelor – vezi figura 10. 
 

 
 

Fig. 10. Principiul autocuplării modurilor prin KLM. 

 

Această proprietate a mediului Ti: safir este combinată 

cu pomparea sincronă a acestuia de la un alt laser, adică 

se realizează un aranjament al rezonatorului încât unda 

laser şi unda de pompaj să ajungă simultan în mediul 

activ. Folosind această metodă, se obţine un transfer optim 

de energie de la sursa de pompaj la mediul activ şi unda 

laser; de asemenea, s-a constatat că raza de pompaj 

determină o modulare spaţială a mediului activ, care se 

comportă, astfel, ca o apertură, selectând modurile trans-

versale de oscilaţie. Se exclude în acest fel necesitatea 

introducerii unei aperturi reale în cavitatea laser. Pompa-

rea sincronă se realizează prin potrivirea reciprocă a 

lungimii cavitaţii laserului pompat (cel cu Ti: safir) cu cea 

a laserului de pompaj (un laser cu ioni de Argon, de 

obicei). Pentru cuplul de dispozitive: laser cu Ti: safir + 

laser cu ioni de Ar se foloseşte, în general, o pompare cu o 

geometrie colineară şi un cristal de safir destul de lung, 

astfel încât să se obţină cea mai bună suprapunere între 

raza de pompaj şi modurile rezonatorului. Cel mai 

convenabil tip de cavitate rezonantă pentru Ti: safir este 

cea cu patru oglinzi, ca în figura 11a); profilul razei laser 

pentru diferite zone de stabilitate (diverse combinaţii de 

valori ale parametrilor puşi în evidenţă în figura 11,a, 

pentru care laserul funcţionează) este redat în figura 11,b. 

Dintre toate configuraţiile experimentale complete po-

sibile pentru laserul cu Ti: safir pompat de un laser cu ioni 

de Ar
+
, prezentăm în figura 12 pe aceea construită la 

Rijksuniversiteit din Groningen, Olanda. În acest aranja-

ment apar două perechi de prisme optice P3, P4, P5 şi P6 

cu rolul de compresori de extindere de pulsuri, ca şi o 
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celulă Bragg de tipul modulatorului AOM prezentat mai 

sus, cu rolul de a micşora frecvenţa de repetiţie a pulsu-

rilor laser care părăsesc cavitatea. PS este un periscop cu 

rol de rotire a razelor laser şi de rotire a planului de polari-

zare, driverul de RF este dispozitivul pentru controlul ratei 

de repetiţie a pulsurilor laser care ies din cavitate (dis-

pozitiv „aruncător de pulsuri” – cavity dumper), Ti: safir 

este un cristal de titan dopat cu ioni de safir, OÎR este o 

oglindă cu factor mare de reflexie, OE este oglindă de 

ieşire, prin care ies pulsurile laser din cavitate, având 

factor de transmisie de 3 %, O1 – O6 sunt oglinzi, L este o 

lentilă cu distanţa focală de ordinul cm, iar OS este o 

oglindă de intercepţie a undelor laser.  

  
Fig. 11,a. Configuraţia cu 4 oglinzi a laserului  

cu Ti: safir. 

 
 

Fig. 11,b. Regiunile de stabilitate şi profilul  

corespunzător al razei laser pentru configuraţia 

din figura 11,a. 

  
Fig. 12. Laser cu Ti: safir cu o configuraţie cu 4 oglinzi 

şi celulă Bragg 

 

Performanţele dispozitivului sunt: pulsuri laser de 10 fs, 

la o frecvenţă de repetiţie de 400 KHz. Spectrul disponibil 

este cuprins între 750-860 nm, putând fi selectate diverse 

domenii înguste de lungimi de undă prin modificarea 

poziţiei şi lărgimii aperturii de ieşire (această selecţie 

posibilă de anumite lungimi de undă se mai numeşte şi 

tunabilitate).  

Un astfel de laser cu domeniu larg de tunabilitate în 

zona roşie a vizibilului este foarte util şi deja destul de 

mult utilizat ca sursă de radiaţii în Microscopia modernă, 

pentru analize în timp real a mişcării materiei vii, etc. 
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