
Назив предмета: Кохерентни извори зрачења  
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Стевица Р. Ђуровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 15 
Услов: Физика плазме, Извори плазме и технике експеримента 
Циљ предмета 
Да се студенти упознају са кохерентним изворима зрачења тј. Ласерима и њиховом применом у физици 
плазме. 
 
Исход предмета  
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене: 
     - Опште способности: Студенти стичу општа сазнања о врстама и принципима рада појединих врста 
ласера. 
     - Специфичне способности: Студенти стичу знања о могућностима примене одређених врста ласера у 
дијагностици плазме.   
Садржај предмета 
Теоријска настава 
     Процеси емисије и апсорпције зрачења. Стимулисана емисија. Популација енергијских атома и 
молекула. Инверзна насељеност. Квантни појачавач и квантни генератор. 
     Процеси пумпања, пражњење кроз гасове, апсорпција светлости, хемијске реакције, протол струје 
кроз  pn –спој. 
     Оптички резонатори, пасивни и активни. 
     Особине ласерског зрачења. Интеракција зрачења и материје. Оштећење оптичких елемената. 
Особине ласерских материјала. 
     Типови ласера. Хелијум-неонски ласер. Рубински ласер. Неодимијумски ласер. Аргонски ласер. Азотни 
ласер. Угљен-диоксидни ласер. Хемијски ласери. Течни ласери. Полупроводнички ласери. 
     Примена ласера. Елементи нелинеарне оптике.  
 

Практична настава  
    Хелијум-неонски ласер. Неодимијумски ласер. 
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Број часова  активне наставе предавања: 6 Студијски истраживачки рад:  4 
Методе извођења наставе 
Предавања, експерименталне вежбе, семинари 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Семинари:  30                          Усмени:  70 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 


