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1. Bevezetés

Az elmúlt néhány évtized intenzív kutatásainak eredményeképpen a 

különböző lézereket már széles körben alkalmazzák a tudomány és technika 

különböző területein. A gyorsan lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai 

folyamatok vizsgálata a folyamatok idejénél rövidebb gerjesztő, mérő 

lézerimpulzusok létét igényli. A modem spektroszkópia az egyik igen fontos 

tudományterület, melyben nélkülözhetetlenek a rövid impulzust kibocsátó, 

széles sávban (infravöröstől az ultraibolyáig) hangolható lézerek. A rövid 

egyes impulzusok, az alacsony ismétlési frekvencia lehetővé teszi nem 

átlagolt, egyedi mérések elvégzését nagy időbeli felbontással. Az impul

zusonként elérhető nagy energia és teljesítménysűrűség előállíthatósága 

ezeket a rendszereket nélkülönözhetetlenné teszi az ablációs és plazma- 

fizikai kutatásokban, valamint a röntgenlézerek fejlesztésénél. A kívánt 

feltételeknek a különböző festéklézer-rendszerek felelnek meg széles 

működési hullámhossztartományuk és könnyű hangolhatóságuk követ

keztében. Ezekben a rendszerekben a relaxációs oszcillációt használják fel 

egyes impulzusok előállítására.

Célom volt olyan kétfokozatú rendszer megépítése, mely egyszerű, 

kevés elemből épül fel, és néhány pikoszekundumos egyes impulzusokat 

állít elő egy XeCl excimer lézer 15 ns hosszú impulzusaiból. Dolgoza

tomban egy ilyen két fokozatú festéklézer-rendszer megvalósítását, és a 

megvalósításhoz szükséges elméleti és kísérleti vizsgálatokat írom le.

Dolgozatom 2. fejezetében ezért áttekintem a korábban megépített kettő 

vagy több fokozatú festéklézer-rendszerekkel elért kísérleti eredményeket, s 

összefoglalom a festéklézereket leíró elméleti modelleket.

A 3. fejezetben leírom azokat az eszközöket és működésük elvét, 

melyeket kísérleteim során az impulzushossz és a spektrum meghatá-
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rozására használtam. A fejezet végén részletesen elemzek egy általam 

kidolgozott spektum kiértékelő eljárást.

A 4. fejezetben leírom és elemzem azokat a numerikus algoritmusokat, 

melyeket elméleti számításiam közben alkalmaztam.

Az 5. és 6. fejezetben leírásra kerülnek azok az elméleti és kísérleti 

vizsgálatok, melyeket a kétfokozatú festéklézer-rendzser megválasztásához 

végeztem. Az 5. fejezet az első fokozat, a 6. fejezet a második fokozat kivá

lasztásához végzett vizsgálatokat és azok értékelését tartalmazza.

A 7. fejezetben összefoglalom az elért eredményeket.

A megépített festéklézer-rendszerek által előállíott 1.5 ps és 3 ps közé eső 

impulzusok felhasználhatók frekvenciakétszerezés vagy keverés után 

pikoszekundumos excimer erősítők magimpulzusaként, vagy közvetlenül 

optikai kapuk kapuzó impulzusaként is.

Méréseimet a József Attila Tudományegyetem Optikai és Kvantum- 

elektronikai Tanszékén végeztem.
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2. Tudományos előzmények

2.1. Lézerfestékek

A festéklézerekben alkalmazott festékek általában nagymolekulásak, 

melyeket valamilyen szerves oldószerben (metanol, etanol, DMSO, ...) olda

nak fel. Néhány aromás gyűrűt tartalmaznak és igen jól abszorbeálnak a 

közeli ultraibolya és a látható színképtartományban, optikailag gerjeszhetők. 

Fontos tulajdonságuk, hogy magas a fluoreszcencia hatásfokuk. Tipikus 

termsémát mutat a 2-1 ábra.
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2-1 ábra: Festékek tipikus termsémája és a Rhodamine 6G festék S0 —> Sy, S0 —» S2

abszorpciós (—), S] —» S2 gerjesztett állapot abszorpciós (— ) és S] —> S0 emissziós 
(- -) hatáskeresztmetszetének hullámhosszfüggése [1]

Az oldószerrel való kölcsönhatás következtében a festékmolekulák rezgési 

állapotai összemosódnak, sávjaik folytonosnak tekinthetők. Ezért nem látha

tó a 2-1 ábrán vázolt gyakran használt Rhodamine 6G festék emissziós és 

abszorpciós színképein strukturáltság [1]. Az S0 szingulett alapállapotból 

gerjesztés hatására S: vagy S2 gerjesztett állapotba kerülhetnek a festék

molekulák. Az S! és S2 sávon belüli sugárzás nélküli átmenetek gyorsak, 

pikoszekundumos nagyságrendbe tartoznak. Ugyanez igaz az S2 -> S] sugár

zás nélküli átmenetre is. Az Sj^ gerjesztett állapotba került molekulák nagy
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valószínűséggel nem sugárzás nélkül, hanem spontán módon (xf - fluoresz

cencia élettartam) vagy kényszerített emisszióval (ae - emissziós hatás

keresztmetszet) kerülnek vissza alapállapotba. Ezt az általában nagy 

valószínűségű Sj -> S0 kényszerített átmenetet használják fel a lézer

működéshez. Mivel az emissziós spektrum eltolódik a nagyobb hullám

hosszak irányába az abszorpciós spektrumhoz képest, a festéklézerek 

négyszintes lézerként modellezhetők.

2.2. Gerjesztésre használt lézerek

A festéklézerek gerjesztése a működési hullámhosszuknál rövidebb 

hullámhosszon optikailag lehetséges. Mivel jelen értekezésben a folytonos 

lézerekkel gerjesztett módusszinkronizált festéklézerekkel nem foglalko

zunk, csak az impulzus üzemű gerjesztő forrásokat részletezzük.

Lézertípus Működési hullámhossz 
(nm)

Impulzushossz
(ns)

Nd3+
2. felharmonikus
3. felharmonikus

1064
0.08 - 10532

355
n2 0.05 - 5337
XeF 351
XeCl 308 10 - 20
KrF 248
ArF ( 0.7 [2] )193
F2 157

1. táblázat

Manapság a villanólámpák, számos hátrányuk miatt (alacsony frekven

cia, túlságosan nagy sávszélesség, rövid élettartam) háttérbe szorultak, és 

helyettük pumpáló fényforrásként lézereket használnak. A minél rövidebb 

impulzusok, minél egyszerűbb előállításához rövid és nagy energiájú 

pumpáló impulzus alkalmazása előnyös. A későbbi irodalmi hivatkozások

ban gerjesztésre három fő lézertípust használtak: az Nd3+ lézerek második
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vagy harmadik felharmonikusát, az N2 lézereket és az excimer lézereket. A 

lézerek legfőbb jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza. Megemlítjük még, 

hogy korábban alkalmazták a rubin lézer második felharmonikusát 

(347 nm) elosztott visszacsatolású festéklézer gerjesztésére is [3]. A rubin 

lézert azonban az előbb felsorolt, gerjesztésre alkalmasabb lézertípusok 

kiszorították.

Nd3+ lézernek, mint egyik legalkalmasabb lézertípusnak az impulzus- 

hossza szélesebb tartományban változik az alkalmazások során. Q-kapcso- 

lással vagy módusszinkronizálással igen rövid, akár 8 ps-os [4,5] gerjesztő 

impulzus előállítására is alkalmas. A módusszinkronizált változat igen 

előnyös tulajdonsága még - egyes alkalmazásoknál - a magas ismétlési 

frekvenciája. Hátránya, hogy csak második vagy harmadik felharmonikusa 

alkalmas a látható tartományban működő festéklézerek gerjesztésére, s ez 

jelentős hatásfokcsökkenéssel jár. Második felharmonikusával a vörös, 

harmadik felharmonikusával pedig már a kék színképtartomány is lefedhető. 

Hátránya lehet még egyes alkalmazásoknál a magas ismétlési frekvencia 

(kHz, MHz), mivel az egyes impulzusok kiválasztása bonyolult 

szinkronizációs feladat.

A Nd3+ lézerek említett egyik hátrányával - miszerint nem az ultraibolya 

színképtartományban sugároznak - az N2 és az excimer lézerek nem 

rendelkeznek. Ezek a lézerek azért különösen alkalmasak festéklézerek 

gerjesztésére.

A N2 lézer impulzushossza az egyes alkalmazásoknak megfelelően igen 

különböző (1. táblázat) lehet. A lézercső hosszának és az alkalmazott 

gáznyomásnak a változtatásával értéke széles tartományban változtatható. 

50 ps-os impulzusokat is alkalmaztak festéklézer gerjesztésére [6]-ben. A 

N2 lézerek alkalmazása ezen a területen az utóbbi időben visszaszorult, mert



10

viszonylag kis impulzusonként leadott energiájuk miatt bonyolultabb 

festéklézer-rendszerek pumpálására már nem alkalmasak.

Ma festéklézerek gerjesztésére az Nd3+ lézereken kívül legelterjedtebben 

az excimer lézereket használják. Az ultraibolya tartományban sugároznak, 

az alkalmazott gázkeveréktől függő hullámhosszon. Előnyük az impulzuson

ként szállított nagy energia és a rövid hullámhossz. Hátrányuk a viszonylag 

nagy, 10-20 ns-os impulzushosszuk. Rövid impulzusok előállítása ezért több 

fokozatú festéklézer-rendszert igényel. Az excimer lézercső hosszának 

csökkentésével rövidebb impulzushosszakat is elértek: (0.7 ns) [2], de a 

rendszer, mint festéklézer gerjesztő forrás még nem került alkalmazásba.

2.3. Korábban elért kísérleti eredmények

Ebben a fejezetben összefoglaljuk azokat a kísérleti eredményeket, 

amelyek arra irányultak, hogy minél rövidebb egyes impulzusokat állítsanak 

elő festéklézerekkel.

2.3.1. Rövid rezonátorú festéklézerek

A nem módusszinkronizált festéklézerekkel egyes impulzusok előállítá

sa a bennük lejátszódó un. relaxációs oszcilláció megértésével vált lehetsé

gessé. A jelenség leírása és modellezése egy villanólámpával gerjesztett 

Rhodamine 6G (R6G) festéklézer impulzusának elején lévő túllövés 

kísérleti megfigyelésével és elméleti értelmezésével kezdődött [7]. A rate- 

egyenletekkel elvégzett elméleti számítások megfelelő gerjesztő 

intenzitásnál impulzussorozatok, illetve egyes impulzus előállításának 

lehetőségét jósolták. A mi szempontunkból lényeges, egyes impulzus 

előállítása kísérletileg is megtörtént [8], amikor N2 lézer néhány ns-os
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impulzusával különböző festékeket gerjesztve 600-900 ps-os impulzusokat 

kaptak. A kísérleti eredmények részletes leírását, s elméleti értelmezését [9] 

tartalmazza. Az első sikeres kísérletek után hamarosan megjelent az 

alkalmazások sokasága, melyekben különböző lézerekkel és gerjesztési 

elrendezésekkel próbáltak lehetőleg minél rövidebb impulzusokat 

előállítani. A rövidebb impulzushosszak irányába történő lépés két 

lehetséges útja a gerjesztő impulzus hosszának rövidítése és a festéklézer 

üregélettartamának csökkentése. Ezeket a kívánalmakat több fokozatú 

festéklézer-rendszerek alkalmazásával és a festéklézer üreghosszának 

rövidítésével elégíthették ki. Ezért kezdték tanulmányozni az un. rövid 

rezonátora festéklézereket (RRFL), amelyek hossza az esetek nagy részében 

a pm-es tartományba esik.

Amint az előző fejezetben már említettük, az egyik fő gerjesztő forrást a 

különböző típusú N2 lézerek jelentették. Egy alacsony nyomású N2 lézer 

100 ps-os impulzusával Rhodamine 6G festéket gerjesztve állítottak elő 

rövid impulzusokat [10]. A 40 pm hosszú lézerből kilépő impulzus rövidebb 

volt, mint a mérésére használt sávkamera 10 ps-os feloldása. [13]-ban 2 mm 

és 0.1 mm hosszú üregű festéklézerrel 50 ps-os impulzusokat generáltak N2 

lézer 300 ps-os impulzusával. Az elrendezés érdekessége, hogy a rezonátor 

egyik vége ~3 pm távolságra kissé ékesen elhelyezett kettőstükör volt. A 

gerjesztés helyének változtatásával így hangolható festéklézert hoztak létre. 

Más alkalommal az N2 lézer hasonló 330 ps hosszú impulzusával 17 ps-os 

impulzusokat sikerült generálni 120 pm-es lézerhosszal [14]. A működési 

hullámhosszat a lézerküvettán kívül elhelyezett reflexiós rács segítségével 

változtatták [15]-ben. Ez az eljárás természetesen a lézerhossz növeke

désével járt. TEA-N2 lézer 750 ps impulzusait alkalmazva hullámhossztól 

függően 60-160 ps közötti impulzusokat, nagy nyomású N2 lézer 200 ps-os 

impulzusával 20 ps-os impulzusokat értek el. Előállítottak még N2 lézer
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2 ns-os impulzusával gerjesztett RRFL-lel 80 ps-os impulzusokat 616 nm

en, melyet frekvencia kétszerezés után XeCl excimer erősítő magimpul

zusának használtak fel [16].

Sok alkalmazásban Nd3+ lézer második vagy harmadik felharmonikusá

val gerjesztették a festéklézereket. [ll]-ben Nd3+ lézer impulzusával olyan 

impulzussorozatokat generáltak 600 és 630 nm között, ahol az impulzusok 

4ps és 8 ps-osak voltak a lézerüreg 50 pm és 150 pm-es hosszától függően. 

Egy módusszinkronizált Nd3+ lézer harmadik felharmonikusával gerjesztett 

festéklézer részletes leírása található [4]-ben. A frekvencia háromszorozott 

gerjesztő impulzusok hossza 8 ps volt. A lézerküvetta konstrukcióját olyanra 

készítették [12], hogy mikrométercsavarok segítségével a lézerhosszt 

10 pm-től 150 pm-ig lehetett szabályozni. A konstrukció továbbfejlesz

tésében [5] a lézerhosszt piezoelektromos eltolóval 5 pm és 200 pm között 

2 pm-es lépésekben tudták változtatni. A Nd3+ lézer második felharmo

nikusát használva gerjesztésre (8 ps) 580 nm és 645 nm között hoztak létre 

hangolható lézerműködést és generáltak pikoszekundumos impulzusokat.

Igen rövid impulzusokat sikerült előállítani olyan RRFL-ekkel, melyeket 

egy másik festéklézer gerjesztett [50-66]. Ekkor ugyanis a második, 

harmadik stb. festéklézert az eredeti pumpáló impulzus hosszánál jóval 

rövidebb impulzus gerjesztette. Ilyen összetett festéklézer-rendszerek a 

2.3.4 fejezetben kerülnek részletezésre.

Speciális impulzusrövidítési eljárások

A minél rövidebb impulzusok előállítása érdekében - a lézerüreg és a 

gerjesztő impulzus rövidítésén kívül - különböző technikák terjedtek el. Erre 

különösen a nagy impulzushosszú excimer lézerekkel gerjesztett 

festéklézerek esetén volt szükség. Impulzusrövidítés egyik módon az un.
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kioltott festéklézerekkel (QDL-quenched dye laser) lehetséges. Más néven 

ezeket versengő üregű festéklézereknek is nevezik (CCDL-compating cavity 

dye laser). Működésük alapját a 2-2 ábra mutatja be.

Aktív közeg
t3

2-2 ábra: Kioltott festéklézer működési sémája. Tj, T2, T3, T4 
különböző reflexiójú tükrök

Az aktív közeg egyidőben két lézerüreg része. Egyik rövidebb, alacsonyabb 

jósági tényezőjű (Tb T2), míg a másik hosszabb, nagyobb jósági tényezővel 

(T3, T4). A rövidebb üregben a lézerműködés hamarabb indul meg. A T3, T4 

tükrök és a tükrök távolsága úgy van megválasztva, hogy a hosszabb lézer 

akkor indul be, amikor a rövidebb éppen túl van a kezdeti túllövésen. A 

nagyobb jósági tényezőjű lézer ekkor lecsökkenti a gerjesztett molekulák 

számát a kisebb jósági tényezőjű lézer küszöbe alá, az tehát a továbbiakban 

nem működik, belőle csak az első igen rövid túllövés lép ki impulzusként.

Különböző kioltó ebendezések vizsgálata történt meg [17]-ben XeCl 

excimer lézeres gerjesztésre. Szintén XeCl excimer lézeres gerjesztésnél 

sikerült 40 ps-os impulzust generálni ezzel a technikával 382 nm-en [18], 

mely közel a fele volt a kioltás nélkül kapott impulzushossznak. N2 lézer 

1.3 ns-os impulzusait használva gerjesztésnek, szintén igen rövid, 28-85 ps- 

os egyes impulzusokat sikerült létrehozni az RRFL 2-10mm-es hosszától 

függően [19]. A kioltott festéklézereket eredményesen alkalmazták 

többfokozatú festéklézer-rendszerek első fokozataként. Ezek részletes 

tárgyalásra a 2.3.4 fejezetben kerülnek.
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Egy másik rövid egyes impulzus előállítási lehetőséget az un. STS 

(Spectrotemporal Selection) festéklézerek adnak. Működésük a relaxációs 

oszcilláció azon tulajdonságára épül, hogy impulzus sorozat generálásakor 

az első impulzus jóval rövidebb és stabilabb, mint egyes impulzus generálás 

esetén. A rendszer egy megvalósítása [21] a 2-3 ábrán látható.

Nd:YAG
-5*4 4

LHL
VVRács TT

TRRFL T

T mT
Os

T %; , '
OsA I

I T T
T TRés

2-3 ábra: Egy tipikus STS festéklézer elrendezés. HL: hengerlencse, T:
tükrök, L: lencse

Az RRFL által több módusban sugárzott impulzusorozatok közül a rács és a 

rés segítségével kiválasztanak egyetlen módust. Az impulzussorozatból a 

telítődő erősítő segítségével pedig kiválasztják az első impulzust. így egy 

módusban egyes impulzust generálnak. Két rács és két erősítő fokozat 

segítségével [20]-ban Nd:YAG lézer 8 ns-os impulzusának második felhar

monikusával 16 ps-os egyes impulzusokat hoztak létre Rhodamine 6G 

festéket alkalmazva. Egy rácsot és egy erősítő fokozatot tartalmazó jóval 

egyszerűbb (2-3 ábra) rendszerrel [21] Nd:YAG lézer 2. és 3. felharmo

nikusát használva, a 10 ns-os geijesztő impulzussal 100 ps-nál rövidebb 

impulzusokat állítottak elő 400 nm és 700 nm között. Ezt a festéklézer típust 

többfokozatú festéklézer-rendszer első fokozataként alkalmazzák.

Egy harmadik impulzusrövidítési módszert a Q-kapcsolás jelenti. Mivel 

a Q-kapcsolást, mint impulzusrövidítési technikát rendszerünk 

fejlesztésekor alkalmaztuk, vizsgáltuk, ezért ezzel külön, részletesebben a 

2.3.3 fejezetben foglalkozunk.
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2.3.2. Elosztott visszacsatolású festéklézerek

Sajátos festéklézerek az un. elosztott visszacsatolású festéklézerek 

(EVFL), melyek szintén alkalmasak festéklézerek gerjesztésére. Más 

lézerektől eltérően a visszacsatolást nem tükrök, hanem az aktív közegben 

létrehozott periodikus törésmutató vagy erősítésváltozás hozza létre. A 

jelenség első demonstrációjakor periodikus törésmutató változást hoztak 

létre zselatin filmben [22], melyben előzőleg Rhodamine 6G festéket oldot

tak fel. Ultraibolya gerjesztéssel 630 nm-en hoztak létre lézerműködést. A 

későbbi elrendezésekben erősítésmodulációt hoztak létre a geijesztő nyaláb 

interferenciájával. Ennek egyik módja, amikor nyalábosztóval két részre 

bontott nyalábot találkoztatnak az aktív közegben [23]. Egy ilyen geijesztési 

ebendezést mutat a 2-4a ábra.

küvetta küvettab)a) T
ni.ej s P1 =
sin©11

gerjesztésT N <T

nyalábosztó

C) küvetta d)gerjesztés

ács Л küvettaнфиX
\ hasáb ------

gerjesztés

mikroszkóp objektívrács

2-4 ábra: Különböző, gyakran alkalmazott EVFL gerjesztési elrendezések. T: tükrök

A nyalábosztó által szétosztott gerjesztő nyaláb részei tükrökről 

visszaverődve 0 szög alatt lépnek be a festékoldatot tartalmazó küvettába. 

A lézer működési hullámhossza ekkor [23]:
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ГУЧ
sin 0

mely láthatóan a beesési szögön kívül függ még a küvettában lévő 

festékoldat ns törésmutatójától és a gerjesztés Ap hullámhosszától. Mint 

(2. l)-ből látható az EVFL könnyen hangolható a festékoldat törésmuta

tójának vagy a beesési szögnek a változtatásával. Ezeknek a lehetőségeknek 

kezdeti vizsgálata már [23]-ban megtörtént. Mind a törésmutató, mind a 

beesési szög megválasztása korlátozott, így az EVFL hullámhosszát ezzel az 

elrendezéssel nem lehet ~1.5Ap alá választani. Ha a gerjesztő nyaláb nem a 

levegőből, hanem valamilyen np törésmutatójú anyagból lép a küvettába, a 

működési hullámhossz megváltozik:

(2.1)X =

"s^p (2.2)X =
np sin 0

Ekkor már az np egynél nagyobb értéke következtében az EVFL 

pumpáláshoz közeli hullámhosszon is működhet. A (2.2)-ben leírt feltétel 

kísérletileg könnyen teljesíthető pl. a 2-4 ábrán látható elrendezéseknél úgy, 

hogy a küvettához üveg, kvarc, stb. prizmát illesztünk. A gerjesztés 

hullámhosszától való függés kiküszöbölhető, ha a gerjesztő nyaláb osztására 

transzmissziós vagy reflexiós rácsot alkalmazunk, és a rács által előállított 

diffraktált nyalábokat találkoztatjuk. Egy ilyen rácsos elrendezést alkalmaz

tak [24]-ben, ahol tükör helyett totálreflektáló prizmát használtak. Az 

elrendezés egy továbbfejlesztett változatát mutatja a 2-4b ábra [25]. A 

reflexiós rácsról első rendben visszaverődő nyalábok a tükörről történt 

újabb visszaverődés után találkoznak a küvettánál. Ennél az összeállításnál, 

szimmetrikus sugármenet esetén az EVFL működési hullámhossza nem függ 

a gerjesztés hullámhosszától [25]:

A = ns • d,

csak a festékoldat törésmutatójától (ns) és a rácsállandótól (d). A 2-4b 

elrendezés egyszerűbben és könnyebben megvalósítható, ha a tükrök helyett

a

(2.3)
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egy kvarc vagy üveghasáb falairól történő teljes visszaverődést hasznosítjuk 

[26] (2-4c). Ekkor a tükrök párhuzamossága és a szimmetrikus sugármenet 

automatikusan teljesül. A 2-4b és 2-4c ábrákon vázolt elrendezésű EVFL-ek 

viselkedését és alkalmazhatóságát igen részletesen tanulmányták Bor Zsolt 

és munkatársai, mint az a jelentős számú hivatkozásból is kitűnik. A későb

biekben számos EVFL gerjesztési elrendezést fejlesztettek ki. [27]-ben két 

transzmissziós, [28]-ban két reflexiós rácsot alkalmaztak, mellyel kikü

szöbölték a 2-4b és 2-4c elrendezések azon hibáját, hogy a gerjesztő nyaláb 

különböző hullámhosszú komponensei a gerjesztett térfogat különböző 

mélységű helyein találkoztak. Ekkor széles sávú gerjesztés esetén is magas 

láthatóságú erősítés-modulációt értek el. A 2-4d ábrán látható, Szatmári 

Sándor és kutatótársai által összeállított ötletes elrendezésben, a transz- 

missziós rácsról elsőrendben elhajlott nyalábokat egy mikroszkóp objektív 

gyűjti össze a küvetta felületére [29]. A nyalábosztós EVFL-re is született 

egyszerűsített megoldás [30], ahol egy középvonalában nyalábosztó felüle

tet tartalmazó prizmába integrálták a nyalábosztó és a tükrök feladatait.

Az EVFL-ek a gerjesztésére szintén alkalmaznak neodímium, nitrogén 

és excimer lézereket is. A festéklézerrel gerjesztett EVFL-eket tartalmazó 

festéklézer rendszerek részletezése a 2.3.4 fejezetben történik. NdrYAG 

lézer 18 ps hosszú frekvencia-kétszerezett és 16 ps hosszú frekvencia

háromszorozott impulzusaival gerjesztettek EVFL-t [31]. Rhodamine 6G-t 

használva 590 nm-en 1.6 ps és 3.5 ps között változó hosszúságú impul

zusokat kaptak. Egy másik esetben Nd:YAG lézer 65 ps hosszú második 

felharmonikusával nyalábosztós, a tükrök forgatásával hangolt EVFL-t 

gerjesztettek [32]. 550 nm és 650 nm között hangolva a rendszert olyan 

impulzussorozatot kaptak, melynek első impulzusa 4 ps-os volt. Igen rövid 

impulzusokat sikerült generálni a 2-4d ábrán látható elrendezéssel, amikor 

azt egy módusszinkronizált Nd: YAG lézer 25 ps hosszú firekvenciakétszere-
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zett impulzusaival gerjesztették [33]. 1.6 ps hosszú impulzusokat kaptak 

635 nm és 670 nm között.

Nitrogén lézerrel gerjesztett EVFL-re igen sok kísérleti eredmény 

született. Tükrös, rácsos (2-4b ábra) EVFL-lel 80 ps-os impulzusokat értek 

el [34,35] Rhodamine 6G festéket, majd 60-90 ps-os impulzusokat generál

tak Rhodamine 6G vagy Coumarin 153 festékeket használva az alkalmazott 

2.5-5.5 mm-es lézerhossztól függően [36]. Hasonló eredményeket kaptak a 

tükrök helyett kvarchasábot használva [37]. Az EVFL által leadott impul

zusok hossza a lézer hosszán kívül jelentősen függ a gerjesztő impulzus 

hosszától is. Alacsony nyomású N2 lézer impulzusának hosszát 1.2 ns és 

3.5 ns között változtatva az EVFL impulzusok hossza 28 ps és 75 ps között 

változott 3.5 mm-es EVFL hossz mellett [38]. 2 mm-es lézerhosszt és 0.7 ns 

hosszú gerjesztést alkalmazva 6 ps-os impulzushosszat is elértek. TEA N2 

lézer 770 ps hosszú impulzusát használva gerjesztésre [39], rácsos és 

prizmás [24] EVFL-t vizsgáltak, és 26 ps-os impulzusokat kaptak több 

hullámhosszon. 357 nm és 665 nm között különböző festékeket alkalmazva 

7 ps és 15 ps közötti impulzusokat generáltak [40] TEA N2 lézer 600 ps-os 

impulzusát használva.

Az excimer lézerek igen hosszú impulzusaival közvetlenül csak Q- 

kapcsolt vagy kioltott EVFL-eket gerjesztettek. A Q-kapcsolt EVFL-ekkel a 

2.5.2 fejezetben külön részletesen foglalkozunk. Kioltott EVFL leírása 

található [41]-ben. 80 ps-os egyes impulzusokat sikerült generálni közvet

lenül egy excimer lézer 9 ns-os impulzusait használva gerjesztésre. Nitrogén 

lézer 2.5 ns hosszú impulzusaival is gerjesztettek kioltott EVFL-t [42]. 

25 ps és 50 ps közötti impulzushosszakat kaptak az EVFL hosszától és az 

alkalmazott festéktől függően. Ebben a rendszerben a kioltó lézer külön 

került megépítésre.
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2.3.3. Passzív Q-kapcsolás alkalmazása impulzus rövidítésre

A passzív Q-kapcsolás az impulzusrövidítés igen hatékony eszköze. 

Működésének lényegét a 2-5 ábrasor mutatja be [43].

a) Telítődő
abszorbensAktív közeg

Гa Iisiül.......-.....
TükörHangolóelemTükör

b) Ж
Ip

t0
c) N

t0
T T

d) 1

T,
■>

t0

e) A
I

->
t0

2-5 ábra: Q-kapcsolt lézer elvi felépítése (a) és a benne lezajló 
folymatok négyszög alakú gerjesztő impulzusra (b). Az aktív közeg 

gerjesztett molekuláinak (c), a telítődő abszorbens transzmissziójának 
(d) időfüggése és a keletkező impulzus alakja (e). Ns: a lézerműködés 

megindulásának, Ne: a lézerműködés megszűnésének küszöbe.

A két tükörrel, mint visszacsatoló elemekkel közrefogott aktív közegben a 

lézerműködés a hangolóelem által kijelölt hullámhosszon a gerjesztés 

megindulása után hamarosan beindulna. A lézerüregbe helyezett abszorbens 

azonban a visszacsatolást, így a jósági tényező értékét jelentősen lerontja, 

mivel a lézerműködés hullámhosszán erősen abszorbeál. Amikor az 

abszorbens-molekulák jelentős része gerjesztett állapotba kerül, transz-
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missziója megnő (2-5d). A lézerfotonok számának növekedésével a telítődés 

folyamata felgyorsul, egyre több lézerfoton keletkezhet (2-5e), így a lézer

működés beindul. A lézerműködés hatására a geijesztett molekulák száma 

lecsökken Ne küszöb alá (2-5c), így a lézerműködés megszűnik (2-5e). A 

késleltetett indulás a lézerfotonok számában gyors felfutást eredményez. A 

gyors felfutás a gerjesztett molekulák számának gyors csökkenésével jár, 

mely a lézerműködést leállítja. A lézerműködés gyors indulásának és befeje

ződésének hatására Q-kapcsolt lézerekben jóval rövidebb impulzusok 

keletkeznek, mint Q-kapcsolás nélküli esetekben. A telítődő abszorbenst 

lehet az aktív anyagtól külön, vagy vele összekeverve is alkalmazni. 

Mindkét esetre látható példa az alábbi alpontokban.

2.3.3.1. Passzív Q-kapcsolás RRFL-ekben

Rövid rezonátorú festéklézer-rendszert írtak le [41]-ben, ahol aktív 

közegként Rhodamine 6G festéket használtak, melyet N2 lézerrel gerjesz

tettek. A Q-kapcsolást végző abszorbenst (DODCI) külön helyezték el, és az 

N2 lézer nyalábjának egy részével nyitották, megfelelő késleltetés után. Az 

574-600 nm-es hullámhossz tartományban 250-350 ps-os impulzusokat 

mértek a Q-kapcsolás nélküli 1 ns-mal szemben. Jelentősen egyszerűbb 

összeállítást alkalmaztak [45]-ben. A Q-kapcsolóként szolgáló DTDCI-t a 

lézeraktív festékhez (Rhodamine 101) keverték. Az RRFL-t egy XeCl lézer

rel pumpált PTP-t tartalmazó festéklézer 337 nm-es impulzusaival gerjesz

tették. A rendszerben az abszorbens is lézerként működött. Nem sikerült 

egyes impulzust előállítaniuk, csak impulzussorozatokat a 619 nm-es és 

685 nm-es hullámhosszakon. Az impulzussorozatokban az első impulzus 

hossza 80 ps és 60 ps volt. Egyes impulzusos működésről számoltak be 

[46]-ban, ahol az RRFL-t közvetlenül a XeCl excimer lézer 12 ns-os
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impulzusával gerjesztették. A lézerfesték Coumarin 153 volt, melybe 

Rhodamine В és Rhodamine 6G festéket kevertek abszorbensként. Az 

abszorbens itt is világított 584 nm-en. A rezonátor tükreit az alkalmazott 

küvettafal-levegő határfelülete alkotta, melyek távolsága 4.5 mm volt. 62 ps- 

os egyes impulzusokat kaptak 550 nm-en. Igen rövid, 460 fs-os impul

zusokból álló impulzussorozatot állítottak elő Rhodamine 6G - DODCI 

keverékben is, gerjesztésre Nd:YAG lézer 25 ps hosszú második felhar

monikusát használva [46]. A működést módusszinkronizációként értelmez

ték, melynek ellentmond, hogy az impulzusok közötti 3 ps-os időeltolódás 

jóval nagyobb, mint a számított 0.7 ps-os körüljárási idő. A működés így 

csak relaxációs oszcillációként értelmezhető.

2.3.3.2. Passzív Q-kapcsolás EVFL-ekben

Az EVFL-ekben a Q-kapcsolás alkalmazásával sikerült igen kedvező 

eredményeket elérni. N2 lézer 1.5 ns hosszú impulzusával gerjesztett EVFL- 

ben 16 ps-ra sikerült rövidíteni a Q-kapcsolás nélküli 43 ps-os impulzus- 

hosszt [48]. Ebben az esetben DODCI-t kevertek abszorbensként Uraninba, 

mint lézeraktív közegbe. A 3 mm hosszú EVFL 567 nm-en működött. Jobb 

hatásfokú impulzus rövidítést értek el XeCl excimer lézerrel gerjesztett Q- 

kapcsolt EVFL-lel [49]. Az excimer lézer 20ns-os impulzusával gerjesz

tettek Coumarin 153 festékoldatot, mint aktív közeget. Rhodamine B-t 

abszorbensként a festékoldatba keverve az impulzushossz a második 

impulzus küszöbénél 110 ps-ról 22 ps-ra csökkent. Az EVFL más jellemzői 

is javultak. Az impulzusok energiájának szórása például harmadára 

csökkent.
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2.3.4. Többfokozatú festéklézer-rendszerek

A legrövidebb, szubpikoszekundumos egyes impulzusokat olyan festék

lézerekkel generáltak, melyek lézerrendszer részei voltak, s valamely másik 

festéklézer rövid impulzusai gerjesztették. Ezen festéklézer-rendszerek 

gerjesztésére nitrogén, excimer gázlézereket vagy Nd.YAG lézer második 

vagy harmadik felharmonikusát használták. A rendszerekben több festék

lézer fokozatot, számos erősítő fokozatot és különböző technikákat (telítődő 

erősítők, kapuzó abszorbensek, stb.) alkalmaznak impulzus rövidítésre és 

impulzussorozatok első impulzusának kiválasztására.

Egy TEA N2 lézer által gerjesztett kétfokozatú festéklézer-rendszert 

írtak le [50]-ben. A festéklézer-rendszer mindkét tagja rövid rezonátorú 

festéklézer volt, mellyel ~12 ps-os impulzusokat hoztak létre 575 nm-en, N2 

lézer 300 ps-os impulzusait használva gerjesztésre. A megépített rendszer 

érdekessége, hogy a kilépő, viszonylag hosszú impulzus tetején 90 fs-os 

periodikusan ismétlődő csúcsokat mértek. A csúcsok közötti idő megegye

zett a lézerüreg körüljárási idejével, így a jelenséget a RRFL-ben spontán 

módon kialakuló módusszinkronizációként értelmezték.

Mint már korábban is említettük, a nitrogén lézerek viszonylag kis 

energiájuk miatt nem alkalmasak bonyolultabb, több fokozatú festéklézer- 

rendszerek geijesztésére. Ilyen rendszerekben előszeretettel alkalmazzák a 

nagyobb energia leadására alkalmas excimer lézereket. Kétfokozatú 

festéklézer-rendszereket írtak le [51]-ben és [52]-ben. Mindkét esetben 

XeCI excimer lézer 20 ns-os impulzusával kioltott festéklézert gerjesz

tettek, amelynek 300-400 ps-os impulzusa EVFL-t pumpált. Az EVFL-ek 

mindkét esetben ~ 10 ps-os impulzusokat generáltak. [51]-ben a működési 

hullámhosszat 616 nm-nek választották, így frekvencia kétszerezés után egy 

XeCI erősítő számára magimpulzusokat kaptak, melyeket felerősítettek.



23

Hasonló festéklézer-rendszereket írtak le [53]-ban és [54]-ben. Az [53]-ban 

leírt kétfokozatú festéklézer-rendszerben a kioltott lézer ~300 ps-os impul

zusa a 2-4d ábrán vázolt elrendezésű EVFL-t gerjesztett. Az 530 nm-en 

működő EVFL által leadott, több mint tíz impulzusból álló impulzus

sorozatok első impulzusa 6 ps-os volt. [54]-ben a kioltott festéklézer-EVFL 

rendszer által 398 nm-en leadott 5 ps-os impulzusokkal egy újabb EVFL-t 

geijesztettek, amely 300 fs-os impulzusokat szolgáltatott 497 nm-en. Ez a 

rendszer frekvencia kétszerezés után egy KrF erősítő számára szolgáltatott 

magimpulzusokat. Az előzőektől különböző rendszereket írtak le [55-58]- 

ban. A rendszerek alapját egy XeCl excimer lézer 20 ns-os impulzusával 

gerjesztett kétfokozatú festéklézer-rendszer alkotta. Az első fokozat egy 

340 nm-en működő ~120 ps-os impulzusokat szolgáltató kioltott festéklézer, 

mely RRFL-t gerjesztett. Az RRFL 365 nm-en 18 ps-os impulzusokat adott 

le, melyet kapuzó abszorbenssel (GSA-gated saturable absorber) 8 ps-ra 

rövidítettek. GSA-t használva elértek 3 ps-os impulzushosszat is [55], az 

újabb GSA alkalmazása jelentős stabilitás romlással járt. [56]-ban a 8 ps-os 

impulzusokkal 616 nm-en működő EVFL-t gerjesztettek, mely ~350 fs-os 

impulzusokat adott le. Ezeket az impulzusokat erősítés és frekvencia kétsze

rezés után XeCl erősítő magimpulzusaként használták [57]. Mások [58] a 

8 ps-os impulzusokkal 497 nm-re hangolt EVFL-t gerjesztettek, mely 

hasonlóan 300 fs-os impulzusokat adott le. Ezeket az impulzusokat szintén 

magimpulzusnak használták frekvencia kétszerezés után KrF erősítőben. 

További impulzus összenyomási eljárást alkalmazva ~80 fs-os impulzusokat 

értek el.

Az [54,59-62] dolgozatokban a 2-4d ábrán vázolt EVFL gerjesztésére az 

előbbivel szinte azonos kétfokozatú festéklézer-rendszert használtak. A 

rendszert gerjesztő XeCl excimer lézer impulzusa itt rövidebb, 15 ns. A 

festéklézer-rendszer első fokozatát képező kioltott lézer itt is 340 nm-en
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működött, de rövidebb, -100 ps-os impulzusaival gerjesztette a második 

fokozatként alkalmazott RRFL-t. Az RREL működési hullámhossza 

továbbra is 365 nm volt, s ez is rövidebb 14 ps-os impulzusokat generált, 

melyet kapuzó abszorbenssel csökkentettek 8 ps-ra. A 3 ps-ra való csökken

tés itt is túlzott stabilitás csökkenéssel járt [60]. A 8 ps-os impulzusokat 

felhasználva [54]-ben megmutatták, hogy a 2-4d ábrán vázolt EVFL széles 

hullámhossz tartományban használható, és -500 fs-os impulzusokat gene

ráltak 400 nm és 760 nm között. Erre az EVFL-re építve 496 nm-en 350 fs- 

os [59] és 650 fs-os [61] impulzusokat generáltak, amelyeket frek véne iá

ké tszerezés után KrF erősítővel felerősítettek. Optikai összenyomás után 

60 fs-os és 90 fs-os impulzusokat kaptak. Hasonló eredményre jutottak [62]- 

ben, ahol EVEL-lel 497 nm-en -500 fs-os impulzusokat és frekvencia- 

kétszerezés után 500 fs-nál rövidebb impulzusokat kaptak.

NdrYAG lézer 10 ns hosszú impulzusainak második felharmonikusára 

alapozva is hoztak létre festéklézer rendszereket [63-66]. Első fokozatként 

STS festéklézert használtak, mely 560 nm-en 100 ps-os impulzusokat adott 

le. Az STS festéklézer impulzusaival RRFL-t gerjesztettek, amely 603 nm

en [63,66] vagy 606 nm-en [64,65] 0.7-0.8 ps [63-65] hosszú első impul- 

zusú impulzussorozatot generált. Az impulzus sorozatból az első impulzust 

telítődő erősítő és abszorbens segítségével választották ki. [64-66]-ban 

ezekkel az impulzusokkal kontínuumot generáltak, s egy [64] vagy két [65] 

Fabry-Perot interferométerrel 550 nm és 670 nm között hangolható, -1 ps- 

os impulzusokat hoztak létre, [65]-ben egyidejűleg két hullámhosszon. [66]- 

ban rövidebb, 500 fs-os impulzusokkal geijesztett kontínuummal 600 fs-os 

impulzusokat generáltak, melyeket prizmás kompresszort használva 100 fs- 

nál rövidebb impulzusokká nyomtak össze.

Mivel dolgozatomban kétfokozatú XeCl excimer lézerrel geijesztett fes- 

téklézer-rendszer fejlesztésének eredményeit írom le, a későbbi könnyebb
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összehasonlíthatóság kedvéért a 2. táblázatban összegyűjtve megadom a 

felsorolt irodalmakban szereplő festéklézer-rendszerek első két fokozatából 

kapott impulzusok jellemzőit.

teljes
rövidülés

gerjesztés 1. fokozat
X (ran)

2. fokozat
X (nm)

rövidülés 
l.fok. 2.fok.

Irodalom
X (ran) T(ns) típus T(ps) típustípus T(ps)

340 300 2000XeCl 308 20 KFL 616 10 67 30[51] EVFL
308 20 340 580 50 40 2000XeCl KFL 400 EVFL 10[52]
308 15 361 300 50 2500[53] XeCl KFL EVFL 530 6 50

XeCl 308 20 KFL 340 398 5 200 20 4000[54] 100 EVFL
XeCl 308 20 340 365 18 167 7 1100[55] KFL 120 RRFL
XeCl 308 15 340 365 150 7 1070[53] KFL 100 RRFL 14

532 10 561 603 0,7 50 290 14000[63] Nd:YAG STS 200 RRFL
532 10 561 605 0,8 100 125 12500[64] Nd:YAG STS 100 RRFL

[66] 532 6 561 603 0,5 60 200 12000Nd:YAG STS 100 RRFL

2. táblázat

A táblázatban a KFL a kioltott festéklézer rövidítése. A rövidülés 

oszlopokban a számok megmutatják, hogy az adott fokozatban a kilépő 

impulzus hossza hányad része a gerjesztőnek. Fontos megjegyezni még, 

hogy az utolsó három sorban szereplő magas rövidülés értékek elérésekor 

nem egyes impulzusokat, hanem sok impulzusból álló impulzus sorozatot 

generáltak, melyből igen bonyolult, telítődő erősítők és abszorbens 

segítségével választották le az első impulzust.

2.4. A festéklézerek matematikai leírása

A későbbi fejezetekben részletezésre kerülő festéklézer-rendszerek 

megépítésének előkészítéséhez számos, előzetes számítást kellett elvégez

nünk. Ebben a fejezetben ezért összefoglaljuk azokat a festéklézereket leíró 

matematikai modelleket, melyeket ezekben a számításokban használtunk.

A festéklézerben lejátszódó folyamatok a festékmolekulák Jablonski- 

féle termsémáján nyomon követhetőek. Ilyen termsémát mutat a 2-1 ábra.
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2-6 ábra: Festékmolekulák tipikus termsémája és a lézerműködés 
során lejátszódó átmenetek (a) az első és (b) a második abszorpciós 

sávba történő geijesztéskor

Az Ф-es számmal jelölt folyamat a geijesztés. A dolgozatban a későbbiek

ben leírásra kerülő méréseknél a geijesztés minden esetben egy másik 

lézerrel történt.

Szobahőmérsékleten csaknem az összes festékmolekula alap szingulett 

S0 elektronállapotban és alap rezgési kvantumállapotban található. Ha a 

festékoldatot megvilágító lézer fotonjainak energiája (frekvenciája, hullám

hossza) megfelelő, a festékmolekulák az Sj gerjesztett szingulett elektron- 

állapot valamely magasabb rezgési szintjére kerülnek (2-6a ábra). Innen az 

oldószer molekuláival való kölcsönhatás során gyors (néhány ps) sugárzás 

nélküli relaxációval © az Sí állapot legalsó vibrációs szintjére kerülnek. 

Ebből a gerjesztett állapotból spontán emisszióval © vagy a lézermüködés 

során kényszerített emisszióval © kerülnek vissza S0 valamely magasabb 

rezgési szintjére, ahonnan sugárzás nélküli relaxációval © jutnak el a sáv 

aljára. A festékek egy részére jellemző, hogy gerjesztett állapotban további 

abszorpcióra képesek a gerjesztés vagy a lézermüködés hullámhosszán ©. 

így S2 singulett elektronállapotba kerülnek, ahonnan gyors S2 sávon belüli 

©, majd sávok közötti © és további S j sávon belüli © sugárzás nélküli 

relaxációval visszakerülnek az Sj sáv alsó szintjére. A 2-6b ábra a 2-6a 

ábrától annyiban különbözik, hogy egy olyan gerjesztési eljárást mutat,
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amikor a gerjesztés nem az S! állapotba, hanem az S2 állapotba viszi a 

festékmolekulákat ©. Onnan gyors sávon belüli © és sávok közötti © 

sugárzás nélküli relaxációval kerülnek vissza az Sí sáv aljára. A gerjesztett 

molekulák a geijesztés további abszorpciójával S2-nél magasabb gerjesztett 

elektronállapotba is kerülhetnek. Egy tipikus lézerfesték abszorpciós Ф, 

emissziós © és gerjesztett állapot abszorpciós © görbéje a 2-1 ábrán 

látható. Több festékre is készültek mindhárom folyamatot vizsgáló mérések 

[1,67-69].

A későbbiekben vizsgálatra kerülő esetekben a szingulett-triplett © 

átmenetek ns, ps nagyságrendűek, jóval lassabbak a lézermüködés során 

lejátszódó többi folyamatnál. Ezért ezek a folyamatok a továbbiakban a 

festéklézer leírásakor figyelmen kívül hagyhatók.

2.4.1. Festéklézerek leírása időfüggő rate-egyenletekkel

A festéklézerek leíráskor felhasználjuk az előre megadható, választható 

vagy ismert mennyiségeket. Ilyen pl. a gerjesztő impulzus alakja, félérték- 

szélessége, hullámhossza, energiája, az oldott festék koncentrációja, az 

emissziós és abszorpciós hatáskeresztmetszetek különböző hullámhossza

kon, az oldószer, a lézerüreg geometriai és optikai paraméterei. A lézer 

működése során közvetlenül, vagy közvetve a kibocsátott impulzus alakja, 

energiája, spektruma mérhető. A lézerműködést leíró egyenleteknek tehát 

tartalmazniuk kell bemenő paraméterként az előre ismert mennyiségeket, s 

megoldásként pedig szolgáltatni a lézerimpulzus alakját, energiáját, spekt

rumát. Az egyik számított mennyiség ezért az üregben lévő lézerfotonok 

átlagos sűrűségének időfuggése. Ebből, mint később bemutatásra kerül, 

mindhárom mennyiség megkapható, mivel számítható belőle a kimenő 

teljesítmény időfüggése adott hullámhosszon. A lézerfotonok sűrűségének
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számításához ismerni és számolni kell a gerjesztett molekulák sűrűségének 

időfuggését is. Az általunk használt lézerműködést leíró csatolt differenciál

egyenletek a következők [36]:

N(t) ac-d^P = Ip(t)ap(N0-N(t))- -N(t)Q(t), (2.4)
Tf ns

dQ(t) N(t) ae • Q(t)— N(t)Q(t)- a,- -N(t)Q(t)- (2.5)= QS
■CcCt)’dt ns ns

ahol N0: a festékmolekulák sűrűsége [molekula/m3],

N(t): a gerjesztett festékmolekulák átlagos sűrűsége [molekula/m3], 

Q(t): a lézerüregben lévő lézerfotonok átlagos sűrűsége [foton/m3], 

Ip(t): a gerjesztő impulzus fotonáram sűrűsége [foton/m2/s], 

стр: a festékmolekulák abszorpciós hatáskeresztmetszete a gerjesztés 

hullámhosszán [m2],

ae: a festékmolekulák emissziós hatáskeresztmetszete a lézer

működés hullámhosszán [m2],

ctj: a festékmolekulák gerjesztett állapot abszorpciós hatáskereszt

metszete a lézerműködés hullámhosszán [m2], 

xf: a gerjesztett molekulák átlagos fluoreszcencia élettartama [s], 

tc(t): a lézerfotonok átlagos üregélettartama [s],

2ns-LRRFL esetén [7]: tc = (2.6)= állandó,
c • In (Rj -Яз)

n-L3-[N(tXoe-o,)r]2, (2.7)
c

EVFL esetén [36]: xc(t) =
8-7C2 •

L: a lézer hossza [m],

c: a fénysebesség [3 *108 m/s],

ns: a festékoldat törésmutatója,

Rb R2: a lézertükrök reflexióképessége, 

V: az interferenciacsíkok láthatósága,
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S: arány szám, mely megmutatja, hogy a spontán emisszió hányad 

része esik a lézerműködés spektrális tartományába,

Q: arányszám, mely megmutatja, hogy a spontán emisszió hányad 

része esik a lézerműködés irányába és térszögébe,

a-b (2.8)tranzverzális gerjesztésnél: Q =
n-L2’

r2longitudinális gerjesztésnél: Q = —?,
Lr

(2.9)

b: a gerjesztett térfogat magassága [m],

a: a gerjesztés behatolási mélysége a festékoldatba [m],

a = (N0-ap) \ (2.10)

r: a gerjesztett folt sugara [m].

A (2.4) egyenlet jobb oldalának első tagja leírja, hogy az N0 -N(t) számú 

alapállapotú molekulák az Ip(t) gerjesztés hatására gerjesztett állapotba 

kerülnek. A második és harmadik tag azt adja meg, hogy a gerjesztett N(t) 

molekulák spontán emisszióval vagy a Q(t) lézerfotonok hatására kényszerí- 

tett emisszióval visszakerülnek alapállapotba. A spontán emisszióval kisu

gárzott fotonok Q. S része lézerfoton lesz - (2.5) egyenlet jobb oldalának 

első tagja

kisugárzott fotonok lézerfotonok lesznek - (2.5) második tag -. A lézer

fotonok egy részét a gerjesztett molekulák abszorbeálják - (2.5) harmadik 

tag -, s így elvesznek, energiájuk sugárzás nélküli átmenetek során hővé 

alakul. A lézerfotonok egy része a lézer véglapjain a lézerből kilép - (2.5) 

A lézerből kilépő sugárzás teljesítményének időfuggése 

ebből a negyedik tagból az alábbi módon származtatható:

s elindítja a lézerműködést. A kényszerített emisszió során

negyedik tag

Pki(t)=h^.V.QÜ),
X Tc(t)

(2.11)
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ahol h a Planck-állandó, X a kilépő lézersugárzás hullámhossza, V pedig a 

gerjesztett térfogat. Tranzverzális gerjesztés esetén V-a-b-L, míg longitu

dinális gerjesztésnél V = 27i-r-L. Egyfajta festéket tartalmazó festékoldat 

esetén - ilyen lézert írnak le a (2.4-5) egyenletek - a lézerműködés hullám

hosszán a festék általában nem abszorbeál, így ez a folyamat természetesen 

nem szerepel az egyenletekben.

Ha egy festéklézer aktív közege több festékoldat keveréke - mint például 

a Q-kapcsolt festéklézerekben -, a lézerműködés hullámhosszán más, az 

oldatban lévő festékek abszorbeálhatnak. Ekkor a festékek koncentrációitól 

függhet a lézerműködés hullámhossza, így a leíráskor az egyenletekben 

abszorpciós tagoknak is szerepelnie kell, a számításokat pedig több hullám

hosszon kell végezni. Előre ugyanis nem lehet eldönteni, hogy a lézer 

melyik hullámhosszon fog működni. Egy ilyen i = 1, 2, ..., I festékből álló 

és j = 1, 2, ..., J hullámhossz valamelyikén működő lézert leíró csatolt 

differenciálegyenlet-rendszer a következő:

N(i) j,Pe,J)c

j=l ns

CT(iJ)C/ ,*—(n^-n^Jq^,
ns

NÖ)q(J) + £
T(i)
Tf j=l

(2.12)

N(i)Q(i)_ffÍÜí(N(0_N(i))Q(j)_^..
i=l ns TlJ)Ul i=l X^ i=l ns

(2.13)

A (2.12-13) egyenletekben használt jelölések az (i), (j), (i,j) indexek kivé

telével pontosan megegyeznek a (2.4-5) egyenletekben szereplőkkel, csak itt 

az i-edik festékre vagy (és) a j-edik hullámhosszra vonatkoznak. Különbség 

a (2.12) egyenlet 4. és a (2.13) egyenlet 3. tagjában van. Ezek a tagok az i- 

edik festék j-edik hullámhosszra vonatkozó abszorpcióját írják le: 
cjU,:); az i_eciik festékmolekulák abszorpciós hatáskeresztmetszete a

j-edik hullámhosszon [m2],
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arányszám, mely megadja, hogy az i-edik festékmolekulák által 

spontán módon kisugárzott fotonok hányad része esik a j-edik 

hullámhossz környezetébe.

A különböző hullámhosszakon a lézerüregből kilépő fotonok Q®(t) 

sűrűségéből - (2.11)-hez hasonlóan - kiszámítható az adott hullámhosszon 

kisugárzott teljesítmény időfiiggése:

V Q(,)(‘)
' 4J)w

és a teljes spektrumban kisugárzott teljesítmény időfiiggése is:

h-c (2.14)
aP

^h-c Q(j)(t)

A gerjesztés behatolási mélységét a festékoldatba ekkor természetesen 

mindegyik festék befolyásolja, így a (2.10) egyenlet a következő alakot ölti:

Pki (t)=s (2.15)
aPj=i

-1
a = ÍXcp)No)l 

\i=i J
(2.16)

2.4.2. Tér-idő függő rate-egyenletek

A 2.4.1 pontban felírt (2.4-5) egyenletek nem minden esetben tudják 

kívánt pontossággal leírni a lézerműködést. A (2.4-5) egyenletekben az N és 

Q mennyiségeknek az időfiiggése szerepel, a lézerhossz mentén átlagolást 

tartalmaznak. Feltételezik, hogy a gerjesztett molekulák sűrűsége N, a 

lézerfotonoké Q, a gerjesztés intenzitása, a lézer geometriai, optikai para

méterei a lézerhossz mentén lassan változnak, így az átlagokkal való 

számítás elegendően pontos eredményt ad. Ezek a feltételek azonban csak 

akkor teljesülnek, ha a gerjesztő és a kialakuló lézerimpulzus hossza jóval 

nagyobb, mint a lézerfény rezonátorban való egyszeri áthaladásának ideje:
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nsL/c. Ettől eltérő esetekben a lézerműködést az alábbi csatolt parciális 

differenciálegyenlet-rendszerrel lehet leírni [70]:

ns cE±+ cE± °e oCTa n(e0 + E* + E*) = 0, (2.17)adx

er« * e * A. ,,уe...... N E
h • ns

+ 2 25N /,т лт\ N— = 1 a (Nq-N)-----
Ct If

(2.18)+ E~

ahol

E+,E": a lézerhossz mentén pozitív és negatív irányban haladó lézer- 

sugárzás elektromos térerőssége [V/m],

E0: a spontán emisszióból adódó térerősség [V/m]:

4л: - h-c (2.19)E0 = VA-s ’

E*: a visszacsatolásból adódó tag [V/m],

s: a festékoldat dielektromos állandója [8.854 10-12 As/Vm],

h: a Planck állandó [6.626 10'34 Js].

A többi jelölés megegyezik a (2.4-5) egyenletekben szerepeitekkel. Az E+, 

E\ E0, E* és N szimbólumok természetesen kétváltozós függvényeket jelöl

nek. Megadják az általuk jelölt mennyiség értékét a lézer adott x helyén, 

adott t időpillanatban. A (2.18) egyenletben már felhasználásra került az I 

fotonáramsűrűség és a E térerősség közötti alábbi kapcsolat:

h • ns

Tükrökkel lezárt lézereknél

E*=0.

A visszacsatolást a lézer végénél a következő határfeltételek biztosítják:
E+(L,t) = VK7-E_(L>t-dt), E-(0,t) = VRrE+(°,t-dt). (2.22) 

Elosztott visszacsatolású festéklézereknél [70]:

(2.20)1 =

(2.21)

V x
TE <x,t)' (2.23)E* =
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A lézerből kilépő sugárzás teljesítményének időfüggése a lézer két végpont

jában (2.14)-hez hasonlóan, (2.20) felhasználásával könnyen kiszámítható. 

Tükrökkel lezárt lézereknél:

P,J(t) = (l-R2)yFI+(L,t) = (l-R2)-

Pä(t) = (l-R,)yFr(0.t) = (l-R,)-

—-F.(E+(L,t))2,
ns

(2.24)

•F.(E-(0,t))2.cs (2.25)
ns

Elosztott visszacsatolású festéklézereknél:

•F-(e+(L,í))2,he c-s
Piü(i)=y f i (L>t)=

PkK«) = vF'r(0't) = £:£'F'(E"(0't))2’
A. Ilg

(2.26)
ns

(2.27)

ahol F a lézer véglapjainak felülete m2-ben.

A felírt differenciálegyenlet-rendszerek megoldásához szükséges nume

rikus algeritmusok vizsgálatát és a tér-idő függő egyenletrendszer megoldá

sához általunk kifejlesztett gyors algoritmust a 4. fejezetben részletezzük. 

Előtte áttekintjük a kísérleteinkben alkalmazott mérőeszközök működését, 

és az általuk kapott mérési eredmények kiértékelésének módjait.
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3. A kísérletnél alkalmazott mérési eljárások

Az igen rövid, néhány pikoszekundumos impulzusok mérése különleges 

technikák kifejlesztését igényelte. Ebben a tartományban elektronikus 

eszközök (fotodióda, mintavevő oszcilloszkóp) csak korlátozottan, rendkívül 

különleges körülmények között használhatóak. A következő pontokban az itt 

működő és méréseink során alkalmazott eszközöket és mérési eljárásokat 

részletezzük. Említést teszünk a sávkameráról, mely a 10 ps-nál hosszabb 

impulzusok mérésére alkalmas, és az autokorrelátorokról, melyekkel ennél 

rövidebb impulzusok is mérhetők. Részletesebben írunk a transzformáció 

limitált impulzusok jellemzőinek a mért spektrumból történő meghatá

rozásának egy általunk kidolgozott módjáról.

3.1. Impulzusidő mérése sávkamerával

A bemutatásra kerülő Hamamatsu C979 sávkamera olyan impulzusok 

vizsgálatára alkalmas, melyek hossza 10 ps-tól 3 ns-ig terjed. A következő 

pontokban leírásra kerülő más eljárásokkal szemben nagy előnye, hogy az 

impulzus vagy impulzussorozat időbeli alakja vele közvetlenül mérhető. 

Működési vázlatát bemutató rajz a 3-1 ábrán látható.

rés fotokatód т________
beeső

detektor
fény

diffúzor foszforeszkáló
ernyő

fotoelektronok

1.5 mm/ns 
3.0 mm/ns
7.5 mm/ns 
15 mm/ns

Sweep
^generátor

eltérítési sebesség

3-1 ábra: A Hamamatsu C979 sávkamera felépítése
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A beeső és a fotokatódra fókuszált fény által kiváltott elektronok 

gyorsítás után egy foszforészkáló ernyőre kerülnek. Az elektronnyalábot 

igen gyorsan változó elektromos térrel eltérítik, így a különböző időben a 

fotokatódról kiinduló elektronok az ernyő különböző helyére érkeznek. Az 

ernyő egy csíkban világít. A csík különböző helyein a világítás mértéke a 

helyhez tartozó időpillanatban a fotokatódra eső fotonszámmal arányos.

Mérések során a világító ernyőt egy OSA 500 típusú sokcsatornás 

optikai analizátorhoz tartozó CCD kamerával figyeltük. A kamera 500x500 

pontos diódamátrixot tartalmaz. A sávkamera ernyőjén világító csíkra 

merőlegesen az analizátor a dióda jelét összegzi, s saját képernyőjén ezeket 

az értékeket jeleníti meg. Segítségével a mért impulzusok közvetlenül 

kiértékelhetők, vagy számítógépen későbbi feldolgozásra tárolhatók.

Korábbi hitelesítő mérések szerint a különböző eltérítési sebességekhez 

tartozó időbeli felbontások a következők: 15 ps/csatoma; 7.5 ps/csatoma; 

2.5 ps/csatoma; 1.5 ps/csatoma. Mivel a sávkamera ernyőjére becsapódó 

elektronnyaláb csak véges folttá fókuszálható, a kamera feloldása ~7 csator

na. A rendszerrel így ~ 10 ps-nál rövidebb impulzusok már nem oldhatók fel.

3.2. Koherenciahossz mérése autokorrelátorral

A Hamamatsu C979 sávkamera feloldási határánál (~10 ps) rövidebb 

transzformáció limitált impulzusok hossza egy Michelson-interferométerrel 

közvetett módon, egy megfelelő ipulzus alak előzetes feltételezése után 

meghatározható. Az interferométer vázlata a 3-2 ábrán látható. Az inter- 

ferométer segítségével meghatározható az impulzus koherenciahossza, abból 

pedig a megfelelő impulzusalakra az impulzus hossza.
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E0(t)

4 с
\*

Л Z>7
Nyalábosztó

DetektorЛ /.Mozgó tükör
v

Álló tükör

3-2 ábra: Koherenciahossz meghatározására szolgáló Michelson 
interferométer elrendezés [71]

Az interferométer vagy autokorrelátor működése a következő. A belépő

transzformáció limitált impulzus az
iro0t (3.1)E0(t)-e

összefüggéssel írható le, ahol az E0(t) pozitív, valós függvény, az impulzus 

burkolója. A nyalábosztó a belépő nyalábot két egyenlő részre bontja. A két 

nyaláb a tükrökről visszaverődve újra találkozik, s a detektorba jut. A két 

impulzus egymáshoz képest időben eltolódva érkezik. Az eltolódás mértékét 

a két kar hosszának különbsége határozza meg:

, 2-(12-1i) (3.2)
c

A detektorba érkező két impulzus ekkor az 

Ei(t) = —^p^eiö>ot,

Eo(t~ x)cit0n(t~'i:)

(3.3)

(3.4)E2(t) = 2

függvényekkel írható le. Lassú detektort alkalmazva a detektor az érkező jel 

intenzitásának összegével arányos elektromos jelet szolgáltat:

J(x)~ J(E,(t)+E2(1))(еГ(t) + Ej(t))dt. (3.5)
-00

A (3.3) és (3.4) egyenleteket (3.5)-be helyettesítve és átrendezve:
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00

J(x)~ J(Eo(t) + Eo(t-x) + 2E0(t)E0(t -x)cosco0x)dt (3.6)
-00

Mivel egy (-co,+oo) tartományon való integrálás esetén egy függvény 

eltolásának nincs jelentősége, vagyis

00 00

J Eq (t)dt = jEp (t - x)dt, (3.7)
-00 —00

a (3.6) egyenlet a következő egyszerűbb alakot ölti:

00

J(x)~ JEq (t)dt + J E0(t)E0(t - x)dt. (3.8)COSCO qT

-oo -oo

A (3.8) egyenletet a következő alakba szokás átírni:

J(x)~ 1+ G(1)(x)-cosco 0x,

ahol G©(x) az un. elsőrendű autokorrelációs függvény:

(3.9)

00

J E0(t)E0(t-x)dt
G(1)(x) = —-----

4 00
(3.10)

jE|(t)dt
—00

A G(1)(x) függvény normált, maximumát a x = 0 helyen veszi fel. A |x| -> qo

esetén értéke nullához tart.
G(1)(0) = 1 ; G(1)(-oo) = G(1)(+oo) = 0.

A (3.11) összefüggéseket felhasználva J(x)-ra a következők igazak:

J(0) — 2 ; J(-oo) = J(oo) = l.

A J(x) jel a x=0 környezetében, mivel a G(l)(x) függvény lassan változik, a 

koszinuszos tag hatására 0 és 2 között ingadozik. A J(x) függvénynek a 

benne szereplő koszinusz periódusára vett mozgó átlagát képezve:
Jí

1+----

(3.11)

(3.12)

®o
A(t) = J(t) = ~~ Jj(T')dx' = l. (3.13)

T-------
©o



38

A teljes periódusra vett integrálásnál G(1)(x) lassú változása miatt a koszi

nuszos tag kiesik. Mivel az átlagfiiggvény konstans, a vizsgált impulzusról 

nem szolgál információval. Információkat pl. csak a felső burkolófüggvény 

adhat. Alakját a cos© 0x = 1 értékre kaphatjuk meg:

B(t) = 1 + G(1)(x>.

Ez a B(x) függvény 1 és 2 között változik. Félértékszélességét ezért a

(3.14)

T 3В -=2- (3.15)
2 2

összefüggés segítségével definiálhatjuk, amely (3.14) alapján megegyezik a

G<‘> i = 1 (3.16)
2 2

alakkal. TB ekkor az elsőrendű autokorrelációs függvény félértékszélessége.

és az impulzushossz közötti kapcsolatot megadni csak konkrét 

impulzusalak feltételezésével lehetséges. Gauss-alakú impulzusra:

A Tв

t2
2a2 (3.17)E0(t)=E0-e

ahol a a Gauss görbe szélességét jellemzi. A (3.10) alapján számított G(1)(x)

függvény tehát a következő:
T2

G(1) (x) = e 4°2 (3.18)

Az ebből számított, mérhető J(x) jel alakját és a B(x) felső burkolót mutatja 

a 3-3a és 3-3b ábra. A (3.16) összefüggésből számított félértékszélesség 

pedig

Tc = TB = 4aVln 2.

A (3.17) Gauss impulzus félértékszélességét (T)-t az

(3.19)

e2Ít Eq t (3.20)
^2 2

összefüggés alapján számíthatjuk, értéke:

T = 2aVln2. (3.21)
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A (3.19) és (3.21) összefüggések megadják, hogy az impulzushossz a 

burkoló félértékszélességének felével egyenlő:

(3.22)

2 г
C)a)

i 1

о
T XX

3-3 ábra: A Michelson interferométerrel mért jel (a), annak burkolója (b) és szórásfíiggvénye (c)
Gauss-alakú impulzusra

Konkrét mérési adatsor esetén - többek között a mért impulzusok energiájá

nak szórása miatt - a pontos burkoló meghatározása numerikusán nehézkes. 

A mozgó szórásfiiggvény négyzete sokkal egyszerűbben számítható. Ana

litikus alakja:

S2 (T) = J2 (t)-(j(t))2 = J2 (x)- A2 (t), 

ahol (3.13) szerint A(t) = 1, és a J2 (x) függvény a J(x) függvény (3.9) 

definíciója alapján számítható:

(3.23)

7tT +----
______ co0

j2(^) = Vl j J2(x’)dT'
Z7C ^

=1 + |[G(»(T)]2 -b
7C

T--------
co0

(3.24)7ÜК
T +—T+—

(ÖQ (Oq

[g(1)(x)J Jcos2co0x'dx'+ G(1)(x)^- Jcos©0x'dx'.
к к

+ ®0
47X

t------T--------
©0©0

A periódus egész számú többszörösére történő integrálás következtében a 

koszinuszok integrálját tartalmazó tagok nullák lesznek. A (3.24) kifejezés

ben átrendezéskor felhasználtuk, hogy a G(1)(x) függvény értéke alig váltó-
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zik egy periódus alatt, így az integráljel elé kiemelhető. A leírtak figyelembe 

vételével a (3.23)-ból és (3.24)-ből a szórásfiiggvény számítható:

G(1)(t)
S(t) = (3.25)

V2 ‘

A G(1)(x) függvény viselkedéséből adódik, hogy S(x) értéke nulla és 1/V2

között változik. Félértékszélessége így az

í TS b. 1 (3.26)
2V2

összefüggéssel definiálható, amely azonos (3.16)-tal. Félértékszélessége 

tehát megegyezik TB-vel. A burkolófüggvény és a szórásfüggvény félérték

szélessége is megegyezik az; elsőrendű autokorrelációs függvény félérték- 

szélességével. Mindkét eljárás így a koherenciahosszt adja. Egy tipikus 

szórásfíiggvényt mutat Gauss-alakú impulzusra a 3-3 c ábra.

Az elsőrendű autokorrelációs függvény segítségével csak transzformáció 

limitált impulzusok hosszát kaphatjuk meg. Nem transzformáció limitált 

impulzusok esetén csak az impulzushossz alsó korlátját kapjuk. Ekkor az 

impulzushosszt pl. a másodrendű autokorrelációs függvényből határozhatjuk 

meg, természetesen valamilyen impulzusalak előzetes feltételezésével. A 

mérés módjánaknak és kiértékelésének leírását a következő fejezet 

tartalmazza.

2

3.3. Impulzusidő mérése autokorrelátorral

A Hamamatsu C979 sávkamerával már nem feloldható, nem transz- 

formáció limitált igen rövid impulzusok mérése valamely nemlineáris 

optikai jelenség felhasználásával lehetséges. Egyik, talán legegyszerűbb 

eszköz a 3.2 fejezetben leírt Michelson interferométerre épülő, alkalmas 

kristály frekvencia kétszerező tulajdonságát felhasználó autokorrelátor. Egy 

ilyen autokorrelátor vázlata látható a 3-4 ábrán.
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E0(t)
т 2(4-/,)4 > с•+ И Szűrőу

-А, к A4 2т2т
<4

/ т т
Nemlineáris

kristály
Nyalábosztó Detektor■* > ЛАм

4Mozgó tükör
▼

Álló tükör

3-4 ábra: Tipikus autokorrelátor elrendezés [71]

Az interferométerbe belépő impulzus az interferométer elhagyásakor két 

egymást követő impulzusra bomlik, s érkezik a kristályra. A kristályra eső 

sugárzás térerőssége természetesen a (3.3) és (3.4) térerősségek összege. A 

kristály által frekvenciakétszerezett jel térerőssége ekkor [71-73]:

E2.(t)~(E,(t) + E2(t))2.

A frekvenciakétszerezett jelet egy lassú detektorral mérve, a detektor által 

leadott elektromos jel a következőképpen számítható:

(3.27)

OO

«о- jE^m-E^m*. (3.28)
-00

Behelyettesítve a (3.3), (3.4) és (3.27) egyenleteket, a (3.28) a következő 

alakot ölti:

00

J(x) ~ J(Eq (t) + Ej (t - t) + 2E0 (t)E0 (t - x)cos© 0t)2 dt. (3.29)
-00

A négyzetre emelést elvégezve, az integrálásokat kijelölve és figyelembe 

véve, hogy:

I0(t)~E2(t), (3.30)

a (3.29) egyenlet alakja:
00 00

J(t)~ Jlo(t)dt+ Jlo(t-x)dt+(4 + 2cos2(ö0T) |l0(t)I0(t-x)dt +
00

(3.31)-00 -oo -oo

f oo 00

+ 4cosű)0x J Eo(t)E0(t-x)dt + |E0(t)Eo(t-x)dt .
V-00 -00
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Mivel a -oo-től a +oo-ig történő integrálásnál a függvény x-val való eltolása 

az integrál értékén nem változtat

00 00

J Io(t)dt= JlJ(t-x)dt, (3.32)
-00 -00

és továbbá E0(t) és E0(t-x) szerepe is felcserélhető, így:

00 00

JEo(t)E0(t - x)dt = JE0(t)Eo(t - T)dt. (3.33)
-00 -00

Ekkor a (3.31) egyenlet a következő egyszerűbb alakú lesz:

00 00

J(x)~ Jlo(t)dt + (2 + cos2co0x) Jl0(t)I0(t-x)dt +
-00 —00 (3.34)

00

+ 4cosco0x |Eo(t)E0(t-x)dt .
—00

A detektor tehát az egyik tükör eltolásának, azaz x-nak függvényében igen 

gyorsan, co0 szerint változó jelet mér. Ezt a gyorsan változó jelet átlagolva 

kapjuk az un. lassú autokorrelációs vagy átlagfüggvényt.
ж

T +----
®0

= Jj(x')dt'. (3.35)
71

I---------
CÖQ

Az átlagolás itt is teljes periódusidőre, 2л:/со0-га történik. Mivel az E0(t) 

burkoló sokkal lassabban változik mint cosco0t, eme kis 2л:/а>0 idő alatt ér

téke állandónak tekinthető, az őt tartalmazó tényezők az integráljel elé kons

tansként kiemelhetők. Továbbá az integrálás során a coscü0x, cos2o)0x-t 

tartalmazó tagok nullák lesznek, mivel az integrálás teljes periódusidőre 

történik. Ezeket figyelembe véve a (3.35) helyettesített alakja:

00 00

A(x)~ JIo(t)dt + 2 JI0(t)I0(t - x)dt. (3.36)
-00 -00

Ezt az egyenletet a következő alakba szokás írni [71,73]:
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А(т) ~ 1 + 2G(2)(t),

ahol G(2)(x) az un. másodrendű korrelációs függvény:

(3.37)

00

J 1о(с)!о(1 - T)dt
G(2)(x) = ^_ (3.38)

Jlo(t)*
—QO

A (3.38) definícióból következik, hogy G(2)(t) normált, értéke nullától 

különböző x-kra egynél kisebb, és valamilyen impulzusalakot feltételezve ha 

|t| elég nagy, a két impulzus nem fedi át egymást, így a számláló s vele a

függvény értéke is nullához tart:
G(2)(0) = 1, G(2)(-o)) = G(2)(°o) = 0.

A J(x) függvény viselkedésére is következtethetünk, ha (3.34)-et 

átrendezzük, és az egyszerűbb leírás kedvéért bevezetjük H(2)(x)-t:

(3.39)

00

J Eo(t)E0(t — x)dt
(3.40)

jlo(t)dt
-00

Ekkor

J(x) ~ 1 + (2 + cos 2co 0x) • G(2^(x) + 4 cos© 0x • H^(x).

A G(2)(x) viselkedése már ismert. A H(2)(x) számlálójában levő integrál ér

téke x = 0 esetén megegyezik a nevezővel, a hányados 1. Ekkor van a J(x)- 

nak is maximuma, mivel a koszinuszok értéke is 1. A maximum értéke 8. Ha

(3.41)

x kissé eltér 0-tól, pl. x = —, az integrálok csak kissé változnak, értékük ~1,
©o

míg a cos2©0x = l és a cos©0x = -l. Ekkor az összeg zérussal egyenlő. A

x = 0 környezetében tehát J(x) értéke 0 és 8 között co0 frekvenciával 
ingadozik. Nagy |x| értékeknél, ahol az impulzusok már nem fedik át

egymást a Hí2)(x) számlálója és G(2)(x) is nulla, így J(x) itt 1-hez tart.
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A 3-5a és 3-5b ábra ezeket a J(x), A(x) görbéket egy Gauss-alakú 

impulzusra mutatja. Az integrálok kiszámítása után Gauss-alakú impulzus 

esetén a (3.41) és a (3.37) egyenletek a következő alakot öltik:
T2 3t2

+ 4cos©ox'e 8cr22ct2 (3.42)J(x) ~ l + (2 +cos2ra0x)e
t2

2a2 (3.43)A(x) ~ 1 + 2- e 

ahol az autokorrelátorba belépő impulzus alakja:
t2

E0(t) = E0-e (3.44)

8 г
7t a)
в

^ 5 
Í4-- 

3 :
2 +
1
0

3-5 ábra: Gauss-alakú impulzus J(x) autokorrelációs (a), A(x) átiag (b) és S(x) szórásfuggvénye (c)

A 3-5 ábrán látható átlagfuggvény félértékszélességét az A(x) = 2 értéknél 

értelmezhetjük. Ekkor a függvény félértékszélessége:

TA = 2сл/2 In 2.

Egy (3.44) összefüggéssel felírt impulzus félértékszélessége pedig (3.20) 

definíció szerint (3.21)-gyel egyenlő. A (3.45) és (3.21) egyenletekből 

következik, hogy az A(x) átlagfuggvény félértékszélességéből Gauss-alakú 

impulzusnál az impulzus hossza a következőképpen számítható:

(3.45)

T =
л/2"

(3.46)

Nem Gauss-alakú impulzus esetén az autokorrelációs görbe félérték

szélessége és az impulzus hossza közötti arányszám különbözik л/2-tői [73], 

sőt nemlineáris fázismodulációt tartalmazó impulzusoknál az autokorrelá

ciós görbe megváltozik, torzul [72,73].
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A (3.41) függvényből további információk is nyerhetők a (3.23) 

defínicióból számított S(x) szórásfüggvény segítségével. Az A(x) függvény 

ismert (3.37), a J2(x) pedig (3.24)-hez hasonlóan számítható:

j2(x) = 1 + 4G(2)(x) + ~[g(2)(x)]2 + 8-[h(2)(x)]2. (3.47)

A (3.47) kiszámításánál a különböző trigonometrikus azonosságokon kívül 

felhasználtuk még, hogy a koszinuszt páratlan hatványként tartalmazó tagok 

kiesnek, a periódusidő többszörösére történő integrálás miatt. (3.47) 

felhasználásával (3.37)-ből a szórásfüggvény négyzetére a következő 

összefüggés adódik:

S2(T) = i-[G<2>(T)]2+8.[H<2»(t)]2. (3.48)

A szórásfüggvényről (3.48) alapján a következők állapíthatók meg:

(3.49)és S(-oo) = S(oc) = 0,

amelyből félértékszélessége definiálható:

si (3.50)
2

Gauss-alakú impulzusra a szórásfüggvény négyzete már bonyolult:
T2 3t2

ct2 + 8e 4ct\S2(x) = —e 
2

(3.51)

alakja a 3-5c ábrán látható. A félértékszélesség kiszámításához az
ts2T2

е4ст2 _ e16a2

helyettesítést elvégezve, a kapott

17x4 - 64x = 4

negyedfokú egyenlet (x>l) gyökéből a félértékszélesség a következő módon 

számítható:

(3.52)x =

(3.53)

Ts = 4aVln x.

A szórásfüggvényből (3.19) alapján megkapható a koherenciahossz:

(3.54)



46

ln 2 (3.55)TC = lnxTs’

és (3.21) alapján az impulzushossz:

T l hi2
2 V In x S

A negyedfokú egyenlet négy megoldásából csak egy nagyobb 1-nél:

x-1.428.

Ebből számítható az impulzushossz és a szórásfuggvény félértékszéles- 

ségének kapcsolata:

(3.56)

(3.57)

(3.58)T = 0.6975 Ts.

Nem Gauss-alakú impulzusra a (3.46) és a (3.58) képletekben szereplő 

szorzószámok természetesen megváltoznak. Az ilyen esetek tárgyalásától 

dolgozatban eltekintünk, mivel más impulzusalakot nem használtunk fel a 

mérési eredmények feldolgozásánál, mert a szorzófaktorok általában a 

mérések hibájánál kisebb mértékben különböznek egymástól.

3.4. Működési hullámhossz, spektrum meghatározása

Méréseink során két spektrográfot alkalmaztunk a lézerműködés, 

spektrumok megfigyelésére, mérésére. A gyakrabban használt spektrográf a 

ДФС-8 típusjelzésű volt. Ennek vázlatos rajzát mutatja a 3-6 ábra.

belépő rés

f = 265 cm

spektrumhomorú gömbtükör

3-6 ábra: А ДФС-8 spektrográf vázlatos rajza [74]
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A belépő résre fókuszált fénynyalábot a gömbtükör párhuzamosítva küldi a 

600 1/mm osztássűrűségű rácsra. A difffaktált nyalábokat a spektrográf 

tükre a kilépő síkba fókuszálja. A vizsgálni kívánt hullámhossz tartomány 

kiválasztása a rács forgatásával lehetséges. A készülék reciprok lineáris 

diszperziója 0.6 nm/mm. A spektrum a fókuszsíkban megfigyelhető, vagy 

rögzíthető. A megfigyelést könnyíti a külön kivilágított, s a spektrummal 

együtt látható hullámhossz skála. Méréseinkből a spektrumot az OSA 500 

spektrum-analizátor kamerájával figyeltük, s számítógépen rögzítettük. A 

spektrállámpákkal való hitelesítési méréseink szerint а ДФС-8 - OSA 500 

együttes feloldása 0.014 nm/csatoma.

A másik, általunk csak megfigyelésre használt keresztezett diszperziójú 

spektrográf típusjele СТЭ-1. Felépítése a 3-7 ábrán látható, 

belépő rés

rács

prizma

spektrumT3

3-7-ábra: Az СТЭ-1 spektrográf sematikus rajza [74]

A résre fókuszált beérkező fényt a T2 homorú gömbtükör párhuzamosba. A 

párhuzamos nyalábot egy keresztezett állású prizma-rács együttes bontja 

összetevőire. A diffraktáit nyaláb a T2 síktükörről visszaverődik, majd a T3 

homorú gömbtükör fókuszálja a kilépő síkba. A készülék 3-ad, 4-ed és 5-öd 

rendű elhajlási spektrumok vizsgálatát teszi lehetővé. Működtethető 

600 l/mm osztássűrűségű rács és kvarcprizma, valamint 300 1/mm osztás- 

sűrűségű rács és üvegprizma párral. A két esetben megfigyelhető hullám-
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hossztartományokat és a hozzájuk tartozó reciprok lineáris diszperziót 

mutatja a 3. táblázat [74]:

rács: 300 1/mm + üvegprizmarács: 600 1/mm + kvarcprizma
reciprok lineáris 

diszperzió 
(nm/mm)

hullámhossz reciprok lineáris 
diszperzió 
(nm/mm)

a spektrum 
rendje

hullámhossza spektrum 
rendje tartomány tartomány

(nm) (nm)
0.76
0.94
1.28

450-564
475-700
633-900

220-282
238-350
317-450

0.38
0.47
0.64

55
44
33

3. táblázat

3.5. A mért spektrumok kiértékelése

Transzformáció limitált impulzusok vagy impulzus-sorozatok esetén a 

mért spektrumok igen bőséges információval szolgálhatnak az impul

zusokról. Femtoszekundumos EVFL impulzusokra [29,61]-ban összehason

lították a számított és a mért spektrumokat, s jó egyezést találtak. A leírt 

eljárás azonban az impulzusokról csak kevés információval szolgált. A 

spektrum-kiértékelés módszerét ezért továbbfejlesztettük, ennek leírására 

kerül sor ebben a fejezetben.

A 3.2 fejezethez hasonlóan egyes impulzust az 

E(t)=E0(t)e“«1

összefüggéssel adunk meg. Az impulzus alakja ekkor:

I(t) = E0(t)-E^(t) = Eg(t).

Az impulzus spektrumát a térerősség Fourier transzformáltjából kapjuk:

(3.59)

(3.60)

(3.61)E(o)=3(E(t)).

Kettős impulzusra a helyzet jelentősen bonyolultabb:

E(t) = Ej (t-1, )-eíw,t + E2(t-12 )ei<ölt, 

ahol az indexek az első és a második impulzust jelölik. Az со! és ш 2 a két 

impulzus központi hullámhosszához tartozó körfrekvenciák, amelyek a

(3.62)
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mérési tapasztalatok alapján kis mértékben különböznek egymástól. A tj és 

t2 az első és második impulzus időbeli helye, különbségük a két impulzus 

távolsága. Az impulzus alakja ekkor a következőnek adódik:

I(t) = E^(t-t1) + E2(t-t2) + 2E1(t-t1)E2(t-t2)cos(©2 -®i)t. (3.63)

Az impulzus alakjában lévő harmadik tag csak akkor érzékelhető, ha a két 

impulzus átfedi egymást, különben az E1(t-t1)E2(t-t2) szorzat közel 

nullával egyenlő. Ekkor a kettős impulzus az egyes impulzusok összege: 

I(t)«Ef(t-t,) + E^(t-t2) = I,(t-t1) + I2(t-t2).

A kettős impulzus spektruma a térerősség (3.62) Fourier transzformálásával

(3.64)

határozható meg:

I(co ) = 3(E(t)) • 3*(E(t)) = E(co )E*(co ). (3.65)

Felhasználva a Fourier transzformációra jellemző három azonosságot:

3(f(t) + g(t)) = 3(f(t)) + 3(g(t)) = f (©) + g((D),

3(f(t -10 )) = 3(f(t)) • e”'» = f (ffl )■ e”1»,

3(f(t).e”ot) = f(co-<o0),

az E(t) térerősség Fourier transzformáltja a következő lesz:

E(©) = E1((ű-co1)-e"1®tl + E2(© - © 2)• e_icot2.

Ha feltételezzük, hogy az impulzusok, s így az Ej(t) és E2(t) függvények 

időben szimmetrikusak, tehát páros függvények, akkor Fourier transz- 

formáltjuk valós függvény lesz. Ekkor E^© — eox) és E2(© - ©2) függvé

nyek is pozitív valós értékűek. Ezt kihasználva a (3.65) alapján (3.67)-ből 

számított spektrum a következő alakot ölti:
I(co) = E^(o) - ©!) + E^(co - co2) + 2Ej(co - со j )E2(co - co2)cos©(t2 - tj). (3.68)

Ha coL és co2 olyan távol vannak, hogy Ej(© - ©j) és E2(© -©2) függvé

nyek nem fedik át egymást, akkor a koszinuszos tag nem érzékelhető, a 

spektrum a két spektrum összege:

I(©) = Ij(© — ©j) +12(© -©2).

(3.66)

(3.67)

(3.69)
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Ilyen spektrumok láthatók az 5.2.4 fejezetben. Ha a spektrumok átfedik 

egymást, a koszinuszos tag hatására a spektrumon moduláció figyelhető 

meg. Ilyen spektrumok láthatók a 6.2.1 és a 6.2.2 fejezetben. A modulált 

spektrum két szomszédos maximumának távolsága (3.68)-ból:

(cd " — Ш ')(t2 — t]) = 271. (3.70)

Bevezetve a t12 = t2 - tx jelölést, s mivel со =

*12 =
X2 X2

(3.71)
c(V-V') сДГ

A (3.71) összefüggés jól mutatja, hogy minél nagyobb a két impulzus 

közötti távolság, a moduláció annál sűrűbb és fordítva.

A spektrumból a két impulzus távolságán kívül az impulzuspár további 

jellemzői is meghatározhatók. Ehhez elő kell állítani két függvényt, a 

spektrum átlagfüggvényét:
7t

G)+----
*12

A(co)= Jl(co')dcD' = E2(co -cd^ + E^cö — cö2)■> (3.72)
Ö)----------

*12

és külső burkolófuggvényét:

В(со) = (Е1(ш -co1) + E2(co -co2))2.

Az A(co) függvényből a teljes periódusra való átlagolás miatt a koszinuszos 

tag kiesik. A burkolót pedig a

coscot12 = 1

feltételt teljesítő pontok adják. A (3.72) és (3.73) egyenletekből álló 

kétismeretlenes másodfokú egyenletrendszerből Ej (cd -cd t) és E2 (со - со 2) 

könnyen kifejezhető:

(3.73)

(3.74)

д/В(со ) ± -J2 A(co) - B(co ) (3.75)El (со -©!) =
2

л/в(ю)+л/2А(со)-В(ю) (3.76)E2(cd -Qj) =
2
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A leírt eljárással az összetett spektrum könnyen szétválasztható az impul

zusokhoz tartozó külön spektrumokra. A pozitív és negatív előjelek a 

megoldás pároknál felváltva szerepelnek. Az eljárás a két spektrumot 

szolgáltatja, de nem dönti el, hogy melyik spektrum melyik impulzushoz 

tartozik.

A (3.75) és (3.76) egyenletekben kapott E^ö-öj) és E2(©-co2) 

függvények Fourier transzformáltjai segítségével megkaphatjuk a két 

impulzus alakját, s ezzel együtt félértékszélességét. A (3.71) egyenlet a 

periodicitáson keresztül pedig megadja a két impulzus távolságát.
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4. A számításoknál alkalmazott numerikus algoritmusok

A festéklézereket leíró (2.4-5) vagy (2.12-13) időtől függő, és a 

(2.17-18) tér-idő függő csatolt differenciálegyenlet-rendszerek megoldása 

csak számítógéppel, valamely numerikus algoritmus felhasználásával 

lehetséges. A számításokhoz szükséges gépidőt két mennyiség határozza 

meg:

(4.1)gépidő ~ számítási ciklusok száma x ciklusonkénti műveletek száma.

A számításhoz szükséges ciklusok száma - a választható időbeli (At) és 

térbeli (Ax) lépésközön keresztül - a választott algoritmus és számítási 

pontosság függvénye, míg a ciklusonként elvégzendő műveletek száma csak 

a választott algoritmustól függ. Továbbiakban a számításhoz szükséges 

ciklusok száma helyett a vele arányos Т/At mennyiséget használjuk, ahol T 

a vizsgált lézerből kilépő impulzus félértékszélessége a második impulzus 

megjelenésének küszöbénél. A következő alpontokban összehasonlítunk 

kilenc numerikus algoritmust az időfüggő egyenletrendszer (2.4-5) megol

dásával. Megvizsgáljuk hatékonyságukat, s megindokoljuk, hogy számítá

sainkban legtöbbször miért az implicit Euler-módszert használtuk. 

Bemutatunk továbbá egy, a lézerekben lejátszódó folyamatok jellegzetes

ségeit felhasználó gyors algoritmust a tér-idő függő (2.17-18) egyenletrend

szer megoldására, mely lehetővé tette és teszi egyes vizsgálatok elvégzését.

4.1. Algoritmusok az időfüggő egyenletrendszer megoldásához

A (2.4-5) és a (2.12-13) egyenletek véges differenciál-egyenlet alakja 

egyszerű algebrai átalakításokkal és rendezéssel a 

Ay = A ■ у + В

alakra hozható, ahol у a vizsgált fizikai mennyiség, Ay ennek véges 

változása, az A és В mennyiségek pedig időfüggőek. A vizsgált kilenc

(4.2)
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algoritmust erre a (4.2) alakra alapozva írtuk fel. Közülük a legegyszerűbb 

az explicit Euler-módszer (ЕЕ) [75]:
y1+i =(l + Ai)-yi +B 

Az i és i+1 indexek a mennyiségek tj és ti+1 = tj + At időpillanatban felvett 

értékeit jelölik. Az explicit Euler módszer feltételesen stabil [75], a 

lépésközt úgy kell megválasztani, hogy Aj< 2 legyen a számítás teljes ideje 

alatt. Az Euler-módszer implicit alakja (IE) a következő:

(4.3)i-

Yi +B1+i (4.4)У i+i = 1 ~ Ai+i

Ez a módszer is - mint a későbbiekben felírásra kerülő implicit módszerek - 

a lépésköz választásától függetlenül abszolút stabil. Az Euler módszerek 

elsőrendűek. Magasabb rendű módszerek közül elteijedten alkalmazzák pl. a 

másodrendű explicit Runge-Kutta módszert. Ennek általános alakja:
Уi+l -У1 - (1~СТ)‘(А; -У; + Bí) + ct-(aí -yj +Bj), (4.5)

ahol
yi =yi+a-(Ai-yi+B1). (4.6)

1Ez a módszer csak akkor lehet stabil, ha ct ■ a = —, s ekkor is feltételesen, ha
2

Aj < 2. Csatolt egyenleteknél a felülvonással jelölt mennyiségek a 

társegyenletek (4.6) típusú alakjából számíthatók. A (4.5-6) algoritmus 

abszolút stabil implicit alakja:
Yi = Уi+i -(l~a)(Ai+i - Yi+i + Bi+1)-cr(Ai+1yi+1 +Bi+1), (4.7)

ahol
У i+l = У i+l _a(Ai+1yi+i +B1+1).

A cr és a értékeknek két megválasztása terjedt el. Az a = 1, ct = 1/2 vá

lasztást nevezik gyakran explicit másodrendű Runge-Kutta módszernek 

(E2RK). Ekkor:

(4.8)

У i+l = Yi +^(AiY +Bi+Aiyi+Bi), (4.9)
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ahol
Yi =(l + Ai)yi+Bi.

A (4.7-8) implicit alakból pedig yi+1-et kifejezve kapjuk az implicit 

másodrendű Runge-Kutta algoritmust (I2RK) .

(4.10)

-Yi + B1+1 + B1+1 - Ai+1Bi+1 
2 — Aj+j - Ai+1 + Aj+1 Aj+1

Уi+i - (1- Ai+i )уi+i + Bi+1 •

A (4.12) egyenletre csak a társegyenletekben szereplő felülvonásos

mennyiségek kiszámításához van szükség. A ciklusonkénti műveletszám

jelentősen csökkenthető a (4.12) egyenlet elhagyásával, ha a felülvonásos

mennyiségeket a következőképpen helyettesítjük:

Ai+i = Ai;

Ekkor (4.11) a következő egyszerű alakot ölti (I2RK):

(4.11)Yi+i =

(4.12)és

(4.13)= B:.В i+1

2Yí + Bj + B,+1 - A,B1+1 (4.14)У i+i = 2 — Aj — Ai+1 + AjAi+1

Egy másik elteijedt választás a a = 1, a = 1/2, melyet prediktor-korrektor

(PK) módszernek neveznek [75]. A (4.5-6) egyenletek alakja ekkor (EPK):

(4.15)Уi+l - Yi + AiYí + Bi>

ahol Yi - Yi +— (Ai+1yi+1 +Bi+1).

Az implicit alak (IPK) pedig (4.7-8) egyenletekből y1+ret kifejezve:

(4.16)

2Yí +2Bi+i - Ai+1Bi+1 (4.17)У i+i = 2 —2Aj+j + Ai+1Ai+1

Уi+i - Уi+i _“(Ai+iYi+i +Bi+i)-és (4.18)

A ciklusonkénti műveletszám csökkentése érdekében a (4.18) egyenletet el

hagyva, a felülvonásos mennyiségeket pedig a következőkkel helyettesítve:
_ I _ I
Ai+1 =^(Ai +Ai+i)’ Bi+1 = —(Bj +Bi+1), (4.19)

az (4.17) egyenlet a következő lesz (IPK’).
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2y i +Bi +Bi+1 - j(A1 + Aí+1)Bí+1
Ai+1 + 2(Ai + Ai+l)Ai+l

Kilencediknek a széles körben ismert és gyakran alkalmazott negyedrendű 

Runge-Kutta módszer (E4RK) explicit alakját vizsgáltuk. Az algoritmus a 

következő:

(4.20)У1+1 = 2-A i ~

Yi+i - Yi +i(ki + 2-k2 + 2-k3 +k4),

Ai ’Yi +Bj, 

k2 = A(ti+^,1

k3 = A(ti+^,1

(4.21)

ahol к í -
bmi,...)^yi+yj + B(ti+x,

2>m2,...)^yi + -^-j + B(ti+^,l2,m2,...);

k4 - A(ti+1,l3,m3,...)(yi +k3) + B(t 

Az lb 12, 13, mb m2, m3,

i+i Лз>тз »•■•)• (4.22)

az egyenletrendszer többi egyenletéből kx, k2, 

k3-hoz hasonlóan számított mennyiségek. A negyedrendű Runge-Kutta

módszer is feltételesen stabil. A lépésközt úgy kell megválasztani, hogy a 

számítás során teljesüljön az Aj < 2.78 feltétel.

4.2. Impulzusenergia és félértékszélesség számításának

pontossága

A későbbiekben bemutatásra kerülő számításoknál a lézerimpulzusok 

félértékszélességét a 4-1 ábrán vázolt módon határoztuk meg. t, a 

számításkor kapott legnagyobb Q' 

szetesen Q'

értékhez tartozó időpillanat. Termé- 

mely az impulzus valódi maximuma. Meghatároztuk 

ta és tb időpontokat úgy, hogy ekkor a Q(ta) és Q(tb) nagyobb legyen Q' 

felénél, de Q(ta-1) és Q(tb+1) már kisebb.

max

max max?

max
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Q Л
Qm«

Q'm«

Q^/2
Q'^/2

AtAt At <--><-> < ->
C-i C Ci ti Ci t

4-1 ábra: Impulzus félértékszélességének és a félértékszélesség 
számítási hibájának meghatározása

A pontos T félértékszélességet közelítő T értéket lineáris regresszióval 

számítottuk a következő szerint:

Q(ta) Qmax/- + Q(tb) Qmax/~
Q(ta)-Q(ta-i) Q(tb)-Q(tb-i)J’ (4.23)T = tb-ta +At-

ahol természetesen At = = tb+1-tb. A (4.23) egyenlet segítségével

számított T a At lépésköz választásától függően eltér a valódi T értéktől. Az 

eltérést Gauss alakú impulzusra számítottuk ki. Az eredmény a 4-2 ábrán 

látható.

4-2 ábra: Gauss-alakú impulzus numerikusán számított 
félértékszélességének maximális hibája a lépésköz választásának 

függvényében

Az impulzusenergiát numerikus integrálással számítottuk ki:

E'= konst. y^Q(tj). (4.24)
i
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Az energia hibáját szintén egy Gauss-alakú impulzusra határoztuk meg. A 

hiba mértéke a 0 < At/T <0.3 tartományon belül 3 10*3 % alatt maradt, így 

ennek hatása a későbbiekben figyelmen kívül hagyható.

4.3. A vizsgált algoritmusok hatékonysága

1.11.3

1.2 ;
IE ш ЕЕ£ 1-1-: .-**

Ül
.....IE1

ЕЕ
0.9 ++ +

0.2 0.30 0.10.30 0.1 0.2

1.1
2 г /

E2RK1 I2RK
I2RK' щ 1.6*jE 0.9; 4

I2RK’iu
1.2*0.8

I2RK E2RK0.80.7 ++
0.1 0.2 0.30.2 0.3 00 0.1

1.1 2.4 /
1 EPK

/
/2- IPK

t °-9j 
l_ ős :

- -IPK Й i-e-: IPK'
S* •1.2 +IPK0.7 :

^ EPK0.6 0.8+ ++
0 0.1 0.2 0.3 0 0.1 0.2 0.3

1.1 1.1

E4RK
E 1 У 1E4RK

LLl

0.9 0.9 + ++
0 0.1 0.2 0.30.1 0.2 0.3 0

ДУТДУТ

4-3 ábra: Kilenc numerikus algoritmussal számított lézerimpulzus félértékszélességének 
és energiájának pontossága a választott lépésköz függvényében

A kilenc (4.3), (4.4), (4.9-10), (4.11-12), (4.14), (4.15-16), (4.17-18), 

(4.20), (4.21-22), algoritmusok összehasonlítása érdekében a (2.4-5)
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egyenletrendszert mindegyikkel megoldottuk. A kezdeti feltételek és a 

paraméterek mindegyik esetben azonosak voltak:

N0 = 6 1022 m~3, Gp = 1.15 10"21 m2, oe= 1.1 10'20 m2,

m2, if=4ns, ns=1.32, xc=6.8ps, Q S = 5.2 10~8.

Az értékek egy későbbi (5.2.1) fejezetben leírásra kerülő kísérlet paramé

terei. A számítások eredményét a 4-3 ábra mutatja. A bal oldali oszlopban 

lévő különböző At/T lépésközöknél számított impulzushosszak T'/T eltérését 

mutatják, míg a jobb oldali oszlop az impulzusenergiák E'/E eltérését. E a 

pontos (At -> 0) impulzusenergia, míg E' a At lépésköz mellett számított 

közelítő érték. A 4-3 ábra grafikonjairól leolvashatók azok a legnagyobb 

lépésköz értékek, melyeknél kisebb lépésköz választása esetén a számított 

félértékszélesség vagy energia 1 %-nál vagy 10 %-nál jobban megközelíti a 

pontos értéket. A 4-3 ábráról leolvasható lépésközök felhasználásával a 

(4.1) összefüggésből számítható a gépidő, melyek értékét az explicit Euler- 

módszer gépidejéhez viszonyítva ábrázolja a 4-4 ábra.

-21= 4 10

10%

ШД
Ш LU ^ ^ ^
Ш C£ C£ C£ Q_

CM CN (M
LU ~ “

* 5^ *
cl q_ q_ a:
ш — —• ш̂

4-4 ábra: Különböző numerikus algoritmusokkal az 1 % és 10 % pontossággal végzett 
számításokhoz szükséges gépidő, az explicit Euler módszerhez viszonyítva. A sötét 
oszlopok az impulzusidő, a világosak az energia adott pontosságú kiszámításához

szükséges gépidőt jelölik

Az ábrából kitűnik, hogy mind az 1 %-os, mind a 10 %-os pontosságú 

számításoknál az implicit Eider módszer (IE) a leghatékonyabb, ugyanazon 

számítás elvégzéséhez adott pontosság mellett ő igényli a legkevesebb 

gépidőt. Az algoritmus további előnye még abszolút stabil volta. Az explicit
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Euler-módszer is igen hatékony, különösen a nagyobb pontosságú számítá

soknál. Előnye még könnyű programozhatósága. Hátránya, hogy 

feltételesen stabil. Kisebb pontosságú számításoknál igen előnyösen 

alkalmazható a módosított implicit másodfokú Runge-Kutta algoritmus 

(12RK) is, mely nagy lépésköz - At = 0.3 T -választás mellett is 10 %-nál 

pontosabban szolgáltatja az impulzusidőt, s az energia is 20 %-os pontosság 

alatt marad (4-3 ábra).

4.4. Egy gyors algoritmus a tér-idő függő egyenletrendszer
megoldására

A tér-idő függő parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása igen 

sok számítást igénylő feladat, mivel egyidőben két változó mentén kell 

integrálást végezni. Kidolgoztunk egy algoritmust, mely a festéklézerekben 

lezajló folyamatok jellegzetességeit figyelembe véve, a számítási időt 

jelentősen csökkentette. Ezzel lehetővé vált az 5.3 fejezetben leírásra kerülő 

vizsgálatok elvégzése. Az algoritmus azon az észrevételen alapul, hogy a 

vizsgálatra kerülő esetekben az időbeli (At) és térbeli (Ax) lépésközökre a 

c' ■ At» Ax feltétel adódik a megfelelő pontosságú számítások elvégzésé

hez. Ac’a fény közegbeli sebessége. Ahhoz, hogy a valóságnak megfelelő 

megoldást kapjunk, az algoritmusok megkövetelik a c' • At = Ax feltétel telje

sülését [76], melynek teljesítése jelentős számítási többletet eredményez. Az 

új algoritmus ezt az ellentmondást hidalja át a 4-5 ábrán látható módon úgy, 

hogy a lézerhossz mentén két különböző lépésközű beosztást képez, Ax 

értéke alapján к részre, c' • At értéke alapján n részre osztva a lézerhosszt. 

Továbbá a (2.17) egyenletet a következő véges differenciál alakba írható:

4i = Ef + (4.25)Eo +r~~i Ax.
2 2
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2 n-1 nI

1 1 1 mmm

i-l i i+l
lc' -At ii I
I»II« IL = к -Ax = m n Ax!<- »!

m = 2', ahol j egész szám

4-5 ábra: A lézerhossz felosztása a numerikus megoldáshoz

Az egyszerűbb írásmód kedvéért bevezetve az

^Дх,

4
, 4 Vß = (Ge-Gij-Ax, у - CTe - а] EqAx (4.26)

jelöléseket, és a (4.25) egyenleteket átrendezve és felírva további indexekre 

is, a következő egyenleteket kapjuk:

1-a =
2

E++1 = (l + aNi)Eif + ßNjEf + yN;

Ei+2 -(1 + aNi+i)Ei++i + ßNi+iEi+i + YNi+i
(4.27)}■>

Ej+m = (l +aN )Ei+m-l ß^i+m-lEi+m-1i+m-1

Ei_j =(l + aNi)Ei +ßNiE-1' + yNi 

Ei = (l + aNi+1)Ei+1 +ßNi+1E1++1 +yNi+1 (4.28)►.

Ei+m-2 (l + a-^i+m-l )Ei+m-l + ß^i+m-lEi+m-l + V^i+m-l

A (4.27-28) egyenleteket egymásba helyettesítve számítható E^-ből E1++m és

Ei+m-l“^®l Ei-1-

m-1 í
Ei” n(1 + aNi+k)+ß S Ni+lEi+l+l n(1 + aNi+k) +

1=0 V

m-1 m-1+e;i+m
k=0 k=l

(4.29)m-\í
+ rl N,+in(l + aN„k) . 

1=0 V

m-1

k=l
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ш—1 í
Ei-l = Ej+m-l n(1 + aNi+k) + ß X Ni+lEi+l-l n(1 + aNi+k)

1=0 V

ím-l
+

k=0k=0
(4.30)TCl-\í

+ Y X Ni+1 n(1 + aNi+k) •
1=0

Mivel a festéklézerekben a hossz mentén sem a gerjesztett molekulák 

sűrűsége sem a lézersugárzás intenzitása nem változik gyorsan, ugrás

szerűen, az Ni+k, E++M és E“+1+1 értékek helyettesíthetők a következő

í

k=0

átlagokkal:

1 m-l

-ХЕГ+к,
m k=0

1 m-l
-ZE-+k.
mk-0

1 m-l

-XNi+k,
m k=0

Ej = (4.31)Л/i = ЕГ =1

Bevezetve még a

(4.32)£j = 1 + a/Vi

jelölést a (4.29-30) egyenletek a következő alakra egyszerűsödnek:

m-lm-l
= 5mEt + ßA/,£f+1 VУГ-',E+ (4.33)i+m

t=0^=0

m-lm-l
Ем =?ШЕГ+т-1 +ßWiEt, У5' +yN, У5'. (4.34)

^=0 £=0

A (4.33-34) egyenleteket átrendezve és felhasználva a

m-l m-l £ m -1m-£ (4.35)
^-11=0 e=o

azonosságokat az

e m= ^mE++£_—! +y),

= 5тЕГ+т_,+4—‘(pE^+r),
а

+ (4.36)e;í+m

(4.37)ЕГi-i

egyszerű alakú, kevés művelettel számítható egyenleteket kapjuk, melyek a 

levezetésre került algoritmus végformulái. A műveletszám jelentősen tovább 

csökkenthető, ha fennáll az

m = 2j (4.38)
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feltétel, ahol j egész szám. Ekkor j darab szorzással számítható. Mivel 

(4.36-37) egyenletek segítségével E-'-ből Е“+т és Е“+т_гЬ01 Ef_j 

számítható a közbeeső értékek felhasználásával, az időbeli lépésközt a

c'-At = m ■ Ax

összefüggés alapján kell választani, így a c'-At »Ax feltétel könnyen tel

jesíthető. A ciklusonként! műveletek számából kiszámítható a (4.36-37) 

egyenletek alkalmazásakor a számolási sebesség növekedése, melyet a 

4-6 ábra mutat. A sebességnövekedés a vizsgált problémától függően igen 

magas érték is lehet, akár 100-, 200-szoros.

(4.39)

150
e>niсосо
LU /m . юо
ш С
Í2<
от £< <
Н 50 -

А

/
А2

а -А
СО А

О А.... 'А-—-" * * 'А ^ + +
О 2 4 6 8

j = logg т

4-6 ábra: Az új algoritmus számolási sebességének aránya az explicit 
Euler módszer számolási sebességéhez, a térbeli beosztás 

logaritmusának függvényében

A következő két fejezetben leírásra kerülő festéklézer rendszerek 

megépítése előtt végzett számításokban az időfüggő egyenletrendszer 

megoldásakor az implicit Enler-módszert, a tér-idő függő egyenletrendszer 

megoldásához pedig az előbb részletezett, általunk kifejlesztett gyors 

algoritmust használtuk.
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5. A megépített festéklézer-rendszer első fokozata

Kétfokozatú festéklézer-rendszereket valósítottunk meg, melynek blokk

sémája az 5-1 ábrán látható. Célunk a Lambda Physik EMG 500 XeCl 

excimer lézer ~15 ns-os impulzusából a lehető legrövidebb, 1 pJ és 10 pJ 

közötti energiájú egyes impulzus előállítása két fokozat segítségével. Az 

impulzus paraméterei ekkor jól viszgálhatók, mert ez az energia elegendő 

kétfotonos abszorbció vagy frekvenciakétszerezés felhasználásával impul

zusidő mérésre.

Excimer 
lézer -------»

15 ns

-1 ps2.1.1.

Festéklézer ErősítőkErősítő (1-10) pJ
ЖA

5-1 ábra: A megépített festéklézer rendszer blokksémája

5.1. A gerjesztő excimer lézer paraméterei

5-2 ábra: A XeCl excimer lézer impulzusalakja

A gerjesztő excimer lézer impulzusainak energiáját egy Gentec ED-200 

típusú energiamérő segítségével mértük, s 30 mJ-t kaptunk. Az energia 

szórására ± 1 % adódott 100 impulzusból, RJ-7610 típusú energiamérővel 

mérve. Az impulzusalakot egy ITL-1850 típusú vákumdióda és egy
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IWATSU SS-6200 típusú 200 MHz-es oszcilloszkóppal néztük, majd 

videokazettára rögzítettük. Egy jellemző impulzusalak digitalizálva az 

5-2 ábrán látható. A felvétel elkészítésekor az oszcilloszkóp 10 ns/div 

állásban volt. A mérés során vizsgált impulzusok ~15 ns hosszúak voltak.

5.2. Q-kapcsolt EVFL alkalmazása első fokozatként

5.2.1. A Q-kapcsolt EVFL paramétereinek meghatározása

A megépített festéklézer rendszerrel minél rövidebb impulzusokat 

kívántunk előállítani, így már az első fokozatban a lehető legnagyobb 

impulzusrövidítési arányt céloztuk meg. Egy egyszerű EVFL-hez képest a 

Q-kapcsolt EVFL-ek jelentősen rövidebb impulzusokat szolgáltathatnak a 

lézer-abszorbens festékpár alkalmas megválasztása esetén. A vizsgálatot a 

rendszer működését leíró (2.12-13) csatolt differenciálegyenlet-rendszer 

segítségével végeztük. Egy Q-kapcsolt EVFL-ben az aktív anyag két festék 

keveréke, így az i index két értéket vehet fel: i 

lézerfestéket, a pedig a telítődő abszorbenst szimbolizálja. Lézerműködés 

egyetlen hullámhosszon történik, у tehát csak egyetlen értéket vehet fel. A j- 

vel való indexelés ezért felesleges. Az így maradt három egyenlet megol-

l vagy a, ahol / a

dásakor a bennük szereplő paraméterek a következők voltak:

N[,a) = 1.1- 1023m-3;

a® = 1.15-10~21m2;

Q = 4-10-21

Tfl) = 4 ns;Nq1} = 9- 1024m~3; 

T(a) _Tf - a(a)
p

m2. m ,-214 ns; = 3.8-10

G(a) = 4.1-10~20m2;a

D(1) ■ S = 5.2-10-8.

A számításokban a gerjesztő impulzust 9 ns hosszúnak és Gauss-alakúnak 

választottuk. A kísérletekhez rendelkezésünkre álló rács rácsállandójából 

(d = 410nm) a törésmutatót úgy határoztuk meg (2.3) alapján, hogy a

cj(1) =1.1-10“20 2.2. ai m ;m ;

ns = 1.32; L = 3 mm;
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lézerműködés hullámhosszára 552 nm adódjon. A fenti paraméterek 

felhasználásával a (2.12-13) egyenletekre kapott megoldások azt mutatják, 

hogy egy Q-kapcsolt EVFL-ben is relaxációs oszcilláció játszódik le, 

hasonlóan az abszorbenst nem tartalmazó EVFL-hez. A gerjesztő impulzus 

energiájának növelésével egyre több impulzusból álló impulzus sorozatot 

kapunk. A sorozat első impulzusának hossza (félértékszélessége) a 

gerjesztés energiájának növelésével fokozatosan csökken. Egy jellemző 

karakterisztikát mutat az 5-3 ábra.

301.5

201

CLЛ.

Ш
100.5

00

GERJESZTÉS (REL. EGYS.)

5-3 ábra: Q-kapcsolt EVFL energia (—) és impulzusidő (- -) 
karakterisztikája [78]. A nyíl a második impulzus küszöbét mutatja

A megépíteni kívánt elrendezés megválasztásakor először megvizsgáltuk, 

hogy az osztott és a festékoldatban találkozó gerjesztő nyalábok hatására 

kialakuló erősítés-fázisrács láthatósága milyen hatással van egy Q-kapcsolt 

EVEL működésére. A lézerműködést jellemző három mennyiséget vizsgál

tuk. Egyrészt a lézerből kilépő első impulzus hosszát (T) és energiáját (E) a 

második impulzus megjelenésekor. Másrészt a dinamikus tartományt (D), 

mely az első és második impulzus megjelenési küszöbéhez tartozó gerjesztő 

energiákból (Epl,Ep2) a következőképpen számítható:

Ep2 Epi (5.1)D[%] = 100-
En
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A dinamikus tartomány értéke az 5-3 ábrán vázolt esetben ~9 %, az ábrán a 

nyíl jelöli. A számított E, T, D értékek láthatóságfuggését az 5-4 ábra 

mutatja.

402

a)
- 301.5 -

tn
20 &Л 1 -

h-Ш

100.5 -

00 + +
0.8 10 0.2 0.4 0.6

LÁTHATÓSÁG

15

10 -
g,
О

5

0 + +
0.6 0.8 10 0.2 0.4

LÁTHATÓSÁG

5-4 ábra: Q-kapcsolt EVFL (a) energiájának (—), impulzusidejének 
(- -) és (b) dinamikus tartományának láthatóságfuggése [78]

Az ábráról leolvasható, hogy a láthatóság növekedésekor az EVFL mind

három jellemzője kedvezően változik. Különösen igaz ez a számunkra egyik 

legfontosabb mennyiségre, az impulzusidőre. 0.4-es láthatósági érték alatt 

az impulzusidő gyorsan csökken, míg ennél nagyobb láthatósági értéknél 

lassan változik. A láthatóságot tehát minél nagyobb értéken érdemes tartani. 

Mivel a gerjesztésre használt XeCl excimer lézer nyalábjának időbeli és 

térbeli koherenciája rossz, spektruma széles, a rácsos akromatikus elren

dezéssel (2-4c ábra) érhető el nagyobb láthatóság, így ezt választottuk. A 

konkrét kísérleti elrendezésben Hebling János mérései alapján [79] a
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láthatóságra V = 0.3 8-nak adódott. A későbbi számításoknál ezért ezt az 

értéket használtuk.

A megfelelő festékpár kiválasztásának vizsgálatakor abból indultunk ki, 

hogy - amint már a legelső Q-kapcsolással foglalkozó dolgozatban [80] 

kimutatták - a hatásos Q-kapcsoláshoz az abszorbens festék abszorpciós 

hatáskeresztmetszetének nagyobbnak kell lennie a lézerfesték emissziós 

hatáskeresztmetszeténél. így mi is megvizsgáltuk, hogy keverék festékolda

tot tartalmazó EVFL esetén a lézert jellemző paraméterekre milyen hatással 

van a Ca/íag-oj) arány, ahol a nevezőben az effektiv emissziós hatás

keresztmetszet szerepel. A korábbi három (E, T, D) jellemző mellett még 

egy negyediket, az SP stabilitási paramétert is vizsgáltuk:

ЛЕ/Е 
ЛЕр/Ер•

Az 5.2 képlettel definiált stabilitási paraméter megadja, hogy hányszor 

nagyobb az EVFL energiájának relatív ingadozása, mint a pumpálásé.

Számításainkban a aa abszorpciós hatáskeresztmetszet értékét változ

tattuk a ae és állandó értéken tartása mellett. A számítások összehason

líthatósága érdekében az abszorbens koncentrációt (Na-t) úgy választottuk

állandó legyen, így az EVFL-ben a lézermű

ködés beindulása előtt a veszteség mindegyik esetben ugyanaz volt. A 

számítások eredményeit az 5-5 ábra mutatja. A grafikonokról leolvasható, 

hogy az abszorbens akkor változtatja meg az EVFL jellemzőit jelentős 

mértékben, ha а ста i(ae-ai) hányados 5-nél nagyobb. A hányados nagyobb 

értékeinél az EVFL impulzusok energiája többszörösére nő, míg az impul

zushossz akár 6-od, 8-ad részére is csökkenhet. A dinamikus tartomány is 

közel kétszeresére nőhet. A stabilitási paraméter pedig még 1 alá is csök

kenhet. Ennek igen nagy a jelentősége, mivel ekkor az EVFL energiájának 

ingadozása kisebb, mint a gerjesztő lézeré.

(5.2)SP =

-1neg, hogy a aa • Na = 4430 m
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5-5 ábra: Q-kapcsolt EVFL (a) energiájának (—), impulzushosszának 
(- -), (b) dinamikus tartományának (—) és stabilitási paraméterének
(- -) függése a cra / (ct6-ctj ) hatáskeresztmetszet aránytól. A nyilak a 

Q-kapcsolás nélküli értékekre mutatnak.

A kívánt feltételeknek igen jól megfelel a Coumarin 153 (309.29 g/mol) 

és Rhodamine В (479.02 g/mol) festékpár. Az 5.2.1 fejezet elején megadott 

táblázatban ennek a két festéknek a paraméterei szerepelnek. Az adatokból 

kiolvasható, hogy aa/(CTe-aj) hányados értéke ~6, mely igen kedvező 

EVFL tulajdonságokat igér.

Adott festékpár esetén az abszorbens koncentrációjának növelése kedve

zően hat az EVFL jellemzőire. Ezt mutatja be az 5-6 ábra. Az abszorbens 

koncentrációjának növelése az impulzushossz jelentős, 8-10-szeres rövidü

lését jósolja. Az impulzus energiája várhatóan többszörösére nő. Legkisebb 

hatással a koncentráció növekedése a dinamikus tartományra van, csak -1.5 

szeresére növeli.
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5-6 ábra: Q-kapcsolt EVFL (a) energiájának (—), 
impulzushosszának (- - ) és (b) dinamikus tartományának függése az 

abszorbens koncentrációjától

5.2.2. A Q-kapcsolt EVFL mért jellemzői

A számítások által meghatározott paraméterű Q-kapcsolt EVFL megépí

tésre került. Az alkalmazott lézerfesték Coumarin 153, 55 % metanol-45 % 

etanol keverékben oldva. Ez az oldószerkeverék a - pumpáló excimer nyaláb 

osztására használt - 2442 l/mm vonalsűrűségű ráccsal együtt 553 nm-re 

rögzítette az EVFL működési hullámhosszát. Ezen a hullámhosszon az 

abszorbensnek használt Rhodamine В festéknek abszorpciós maximuma 

van. Mivel a Rhodamine В abszorpciós hatáskeresztmetszete igen nagy, ez a 

festék jó hatásfokú Q-kapcsolást eredményezett. Az EVFL-ben alkalmazott 

kvarc hasáb 23 mm x 20 mm x 5 mm-es. Az excimer lézer impulzusait egy
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83 mm-es gyújtótávolságú hengerlencse fókuszálta. A gerjesztés intenzitását 

változtatható távolságú réssel szabályoztuk. A kivilágított rész hosszának 

(lézerhossz) pontos beállításához a gerjesztő nyaláb egy részét oldalról 

kitakartuk. A megépített elrendezés részletes rajza az 5-7 ábrán látható.

FESTÉKKÜVETTA
/Т71 KVARC HASÁB

,cs
dmRÉS _ HENGERLENCSE

:> --
GERJESZTŐ I 

IMPULZUS

7 ■

;

KITAKARÓ LAP,
EVFL IMPULZUSOK

5-7 ábra: A megépített Q-kapcsolt EVFL részletes rajza

Az abszorbens festék (Rhodamine В) koncentrációjának megválasz

tásakor nem hagyatkoztunk kizárólag a számítási eredményekre. Mérést 

végeztünk, ahol az előző fejezetben számított mennyiségeket, az impulzus 

energiáját, hosszát, és a dinamikus tartományt mértük az abszorbens 

koncentrációjának függvényében. Az impulzus energiájának mérését PIN 

dióda és oszcilloszkóp segítségével végeztük, hitelesítés után. Az impul

zusokat egy Hamamatsu C979 sávkamera felhasználásával egy OSA 500 

optikai analizátorral rögzítettük, ahonnan az adatokat számítógéppel olvas

tuk ki, majd tároltuk. Az 5-8 ábrasor ilyen sávkamera felvételeket mutat 

növekvő gerjesztő intenzitás mellett.

a) í b> C)5 2
s 5or a: (Zо i

-—I > .1J
оz z uuJ14

IDŐ (1 ns/osztás)IDŐ (1 ns/osztás) IDŐ (1 ns/osztás)

5-8 ábra: A megépített Q-kapcsolt EVFL által generált impulzussorozatok, növekvő gerjesztés
mellett
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Az ábrasor jól mutatja, hogy az EVFL alkalmas egyes impulzus előállí

tására, s a gerjesztés növelésekor kettős (5-8b), hármas (5-8c) és többes 

impulzusból álló sorozatot generál. Az elmélettel egyezően a geijesztés 

intenzitásának növelésekor az első impulzus egyre korábban indul. A 

relaxációs oszcillációra jellemzően a második impulzus nagyobb geijesz- 

tésnél (5-8c) közelebb helyezkedik el az elsőhöz, mint kisebb gerjesztésnél 

(5-8b). Továbbá jellemző még, hogy az első és második impulzus közelebb 

van, mint a második és a harmadik (5-8c). Az 5-9 ábra tipikus impulzus

alakokat mutat különböző abszorbens koncentrációk mellett.

0 mg/l 50 mg/l

142 ps 60 ps2 :• --- ceez оо
z

+ ++ + + +
IDŐ (100 ps/osztás) IDŐ (50 ps/osztás)

133 mg/l120 mg/l
s25 ps 25 ps2 -c-ez ■ ezо о

2 2

+ + Г+
IDŐ (50 ps/osztás) IDŐ (50 ps/osztás)

5-9 ábra: A megépített Q-kapcsolt EVFL impulzusai különböző abszorbens 
koncentrációknál, a második impulzus küszöbénél

A felvételek úgy készültek, hogy az EVFL egyes impulzust generált, a 

lehető legközelebb a második impulzus küszöbéhez. Amint az ábráról 

leolvasható, az abszorbens koncentrációjának növelésével az impulzushossz 

csökkent 142ps-ról (0 mg/l) 25 ps-ig (120-133 mg/l). Az abszorbens 

koncentrációjának további növelése az EVFL-t instabillá tette. Előfordult, 

hogy kettős, erősen modulált, torz vagy igen rövid impulzus keletkeztek
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(5-10 ábra). 150 mg/l-nél nagyobb abszorbens koncentrációnál nem sikerült 

lézerműködést elérni.

143 mg/l 150 mg/l A 150 mg/l

14 ps26 ps25 ps
CdcdCd
ООо

zz

IDŐ (50 ps/osztás)IDŐ (50 ps/osztás)IDŐ (50 ps/osztás)

5-10 ábra: Néhány impulzus magas abszorbens koncentrációnál

Pontosabb mérés elvégzéséhez 10-10 impulzus hosszát és energiáját 

mértük meg különböző abszorbens koncentrációknál. Mértük továbbá a 

dinamikus tartományt úgy, hogy a rés állításával megkerestük az első és a 

második impulzus küszöbét. A kapott di és d2 szélességből (5.1) össze

függéshez hasonló módon számítottuk a dinamikus tartomány értékét:

D[%] = 100-— -̂d í (5.3)
í

A mérések során feltételeztük, hogy a geijesztés intenzitása egyenesen 

arányos a rés szélességével. A mérési eredményeket az 5-11 ábra mutatja. 

Az 5-11b és 5-6b ábra összevetése igen jó egyezést mutat. A számolt 

dinamikus tartomány görbéje menetében és értékeiben is igen jól visszaadja 

a mért értékeket. Sőt a mért értékek még valamivel nagyobbak is.

Az 5-1 la és 5-6a ábrák összehasonlítása mutatja, hogy a mérések és a 

számítások szerint is az impulzus energiája nő az abszorbens koncentrá

ciójának növelésével. A növekedés azonban az elméleti EVFL-nél jóval 

kisebb koncentrációnál elkezdődik, mint a mért EVFL-nél. Továbbá a 

számítással kapott energiák jóval nagyobbak, mint a mért értékek.

Az impulzusidő mérésekor kaptuk a legnagyobb eltérést a számolt (5-6a) 

és a mért (5-1 la) értékek között. Mindkét esetben az impulzusidő csökken 

az abszorbens koncentrációjának növekedésekor, a görbék alakja azonban
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jelentősen különbözik. A mért értékek az egész tartomány mentén több mint 

kétszeresei a számítottaknak. A Q-kapcsolás hatására létrejött impulzusrövi

dülés 5-6-szoros értéke azonban közel áll a számított 6-8-szoros értékhez.

15080 +
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5-11 ábra: A megépített Q-kapcsolt EVFL (a) energiájának (—), 
impulzusidejének (...) és (b) a dinamikus tartományának függése az 

abszorbens koncentrációjától

Az 5-1 la ábrán vázolt mérési eredményekből megállapítható, hogy 

rövid, nagy energiájú impulzus előállításához minél nagyobb abszorbens 

koncentrációt kell alkalmazni. Ahhoz, hogy az abszorbens jelentős hatással 

legyen az EVFL működésére, koncentrációját 100 mg/l-nél nagyobbra kell 

választani. 130 mg/l-nél nagyobb koncentráció választása esetén azonban a 

rendszer stabilitása drasztikusan romlik (5-10 ábra).
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5.2.3. Erősítővel bővített EVFL

A mérési eredmények és tapasztalatok alapján a további mérésekhez a 

Rhodamine В festék, mint abszorbens koncentrációját 120 mg/l-nek válasz

tottuk. Ekkor az EVFL 28 ± 2 ps hosszú és 38 nJ ± 1.5 nJ (±4 %) energiájú

impulzusokat generált. Ahhoz, hogy ezeket az impulzusokat egy következő 

lézerfokozat gerjesztésére használjuk, fel kellett őket erősíteni. Az 

erősítővel bővített EVFL vázlatos rajzát mutatja az 5-12 ábra.
EVFL

ERŐSÍTŐЯ
/ f = 60Х/Дг 3.5 hJ30 ps 38 nJ

553 nm A A

If = 83 ] f = 83E
/i/i

TÜKÖR
excimer/
LÉZER

IMPULZUSA
KVARCLAP

15 ns 30 mJ
-A

5-12 ábra: Erősítővel bővített Q-kapcsolt EVFb

Az EVFL nyalábot egy 60 mm fókusztávolságú lencse párhuzamosítja az 

erősítő számára. Az erősítő egy 2 cm hosszú küvetta, mely 0.4 g/l koncent

rációjú Rhodamine 110 (366.80 g/mol) festékoldatot tartalmaz. Az oldószer 

metanol. Az erősítő után az impulzusok ~3.5 uJ energiájúak voltak. Az 

impulzusok energiáját egy RJ-7610 jelzésű digitális energiamérő segít

ségével mértük, 100 mérésből átlagolva.

5.2.4. A második impulzus küszöbének meghatározása

A kétfokozatú festéklézer rendszer megépítésének sarkalatos pontja volt, 

hogy az első fokozat egyes impulzusokat adjon le. Az egyes impulzus gene

rálásának ellenőrzése és beállítása igen körülményes művelet sávkamera



75

segítségével. Két egyszerűbben alkalmazható eljárás is létezik annak eldön

tésére, hogy az EVFL egyes, vagy többes impulzust generál. Az egyik fel

használható jelenség, amelyet már korábban megfigyeltek [34], hogy kettős 

impulzusnál a követő impulzus spektrálisan eltolódik az elsőhöz képest. 

Esetünkben is a spektrum jól láthatóan különbözik, mint azt az 5-13 ábrán 

vázolt mérések is mutatják.

5
2
ccо

++
0.1 nm/osztás0.1 nm/osztás

5-13 ábra: A megépített Q-kapcsolt EVFL spektrumának változása a gerjesztés 
növelésekor, 11 %-kal és 23 %-kal az első impulzus küszöbe felett

Amíg a spektrum egyes az EVFL egyes impulzust, kettős vagy bonyo

lultabb spektrum esetén kettős vagy többes impulzust generál. A spektrum 

segítségével történő beállításhoz azonban megfelelően nagy felbontású 

spektrográfra van szükség.

Megfigyeltük az EVFL olyan működési sajátosságát, melynek felhasz

nálásával egyszerűbben, a leadott impulzusok energiájának, pontosabban az 

energia szórásának mérésével a második impulzus küszöbe meghatározható.
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GERJESZTÉS (REL. EGYS.)

5-14 ábra: A felerősített Q-kapcsolt EVFL impulzusok energiaszórás 
karakterisztikája
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A rés folyamatos nyitása mellett, mellyel a geijesztő energiát növeltük, 

méréseket végeztünk. 10-10 impulzus energiáját mértük az erősítő után az 

RJ-7610 típusú energiamérővel. Az energiamérő kijelzi a mért impulzusok 

átlagát és szórását is. A mért relatív szórások az 5-14 ábrán láthatók. Az 

energia szórása a második impulzus küszöbéig folyamatosan csökken. A 

második impulzus megjelenésekor ugrásszerűen megnő, majd valamelyest 

tovább csökken. Az EVFL pumpáló energiáját a görbe minimumához érde

mes beállítani. Az EVFL működési tulajdonságai ekkor a legkedvezőbbek. 

Ekkor egyes impulzust generál a lehetséges legkisebb szórással. A lehető 

legrövidebb ekkor az impulzusidő is, mivel - mint az 5-3 ábráról leolvasható 

- az impulzusidő a gerjesztés növelésekor csökken.

5.3. A számított és mért eredmények közötti különbségek

értelmezése

Az 5.2 fejezetben leírt EVFL-en végzett mérések és számítások egy 

ponton igen eltérnek egymástól. Ez a pont az EVFL által leadott impulzusok 

energiájának szórása. Különböző abszorbens koncentrációknál a mért szórá

sok tendenciában követik a számításokat, mivel az EVFL festékhez kevert 

abszorbens koncentrációjának növelésekor a szórás jelentősen csökken. A 

mért szórások nagysága az abszorbens koncentrációjának 0 g/l-ről 0.12 g/1- 

re történő növelésekor 22 %-ról 8 %-ra csökken, ami mindenhol jelentősen 

meghaladja az ilyen tartományon számított 2 %-nál kisebb értékeket. Az 

eltérés az abszorbenst nem tartalmazó EVFL esetén igen szembeötlő. 

Számításoknál az energia szórását a leadott energia - pumpáló energia 

függvény meredekségéből számítottuk a [81]-ben leírt módon, felhasználva 

a gerjesztő excimer lézer 1%-os mért szórását.

A dolgozat jelen fejezetében a mért és a számított szórásértékek közötti 

nagy eltérés okait kívánjuk felderíteni. Kiindulásként felhasználtuk azon
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mérési tapasztalatokat, miszerint a számítások és mérések közötti nagy 

eltérés excimer és TEAN2 lézerrel gerjesztett EVFL-ek esetén figyelhető 

meg. Az alacsony nyomású N2 lézerrel történő gerjesztéskor a mért és 

számított szórások igen jó egyezést mutatnak. Három pontban tapasztaltunk 

eltérést a lézertípusok között:

1. A TEAN2 és az excimer lézer viszonylag széles sávban sugároz 

(AA « 0.3nm), s mindkettőnek nagy a divergenciája (0 « 0.01). A nagy 

sávszélesség rövid időbeli koherenciahosszt eredményez

A2 (5.4)— « 300pm,
AA

a nagy divergencia pedig igen rövid térbeli koherenciahosszt

— » 30pm. 
0

(5.5)

Az EVFL hossza mentén a rácsos akromatikus elrendezés a rövid 

koherenciahosszakból adódó problémákat kiküszöböli. A gerjesztett 

térfogat mélységét is figyelembe véve a teljes térfogatban a koheren

ciával már problémák adódhatnak. Például az általunk vizsgált EVFL 

esetén a behatolási mélység ~ 200 pm volt. Ez a távolság kisebb az 

időbeli koherenciahossznál, de jóval nagyobb a térbelinél. Az EVFL 

mélységében a láthatóság csak viszonylag kis tartományon lehet 1 

közelében, nagyobb részben jóval alatta van, így ez igaz az egész 

térfogatra vett átlagára is. A [78]-ben közölt mérések alapján a látha

tóság értéke 0.4 közüli érték, ami a koherencia viszonyok kialakulásától 

függően lövésről lövésre változhat. Először ezért megvizsgáltuk, hogy a 

láthatóság 0.4 körüli ingadozása milyen hatással van az EVFL ener

giájának szórására.

2. Az excimer lézerek impulzusai időben moduláltak. Kisebb mértékű 

moduláció figyelhető meg az 5-2 ábrán. A moduláció azonban excimer 

lézer esetén igen jelentős mértékű is lehet, mint azt a [49]-ben szereplő
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impulzusfelvétel is mutatja. Ezért megvizsgáltuk, hogy az 1 ns és 13 ns 

közé eső periódusidejű moduláció milyen hatással van az energia 

szórására.

3. Az általunk korábban alkalmazott TEAN2 lézer nyalábképe nem volt 

egyenletes. Benne sávok voltak megfigyelhetők. Egy excimer lézerrel 

gerjesztett EVFL hossza mentén sem feltétlenül egyenletes a gerjesztés. 

Megvizsáltuk ezért az egyenetlen vagy sávos gerjesztés hatását az EVFL 

energiájának szórósára.

5.3.1. A láthatóság változásának hatása

Az elméleti vizsgálat elvégzéséhez különböző láthatóság értékek mellett 

megoldottuk a (2.4-5) időfüggő egyenletrendszert. A számításokhoz hasz

nált paraméterek megegyeztek az 5.2.1 fejezetben leírtakkal. Különbség 

csak abban volt, hogy az abszorbenst nem tartalmazó esetet vizsgáltuk, 

mivel ekkor a legjelentősebb a mért és a számított értékek közötti eltérés. 

Ahhoz, hogy a mérési szituációt legjobban megközelítsük, a számításokat a 

második impulzus küszöbének közelében végeztük. A gerjesztő impulzus 

energiáját állandó értéken tartva a láthatóság értékét változtattuk. A látható

ság ingadozásának mértékében (AV/V) vizsgáltuk az impulzus energiájának 

ingadozását (ДЕ/Е). A kapott eredményeket az 5-15 ábra mutatja.

150 150

100 - 100/-—s £ g
-3 ~<50 ■ - 50

0 0
0 5 10 15 2520

AV/V (%)

5-15 ábra: Abszorbenst nem tartalmazó EVFL energia (—) és 
impulzushossz (- -) ingadozásának függése a láthatóság ingadozásától
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Az ábráról leolvasható, hogy 10 %-os ingadozása a láthatóságnak már 

okozhatja az EVFL energiájának több, mint 20 %-os ingadozását. A 

számításokból megtudható még, hogy a láthatóság több, mint 5 %-os inga

dozásánál már nem csak egyes, hanem kettős impulzusok is előfordulnak. A 

láthatóság 17 %-nál nagyobb ingadozásánál az EVFL működése instabillá 

válik. Nem minden esetben ad impulzust.

Az EVFL által leadott impulzusok hosszának ingadozását (AT/T) is 

megvizsgáltuk. Mint az 5-15 ábrán a szaggatott görbéről leolvasható, az 

impulzushossz érzékenyebb a láthatóság ingadozására, mint az impulzusok 

energiája. Különösen igaz ez a láthatóság nagyobb ingadozásainál.

5,3.2. A gerjesztés időbeli modulációjának hatása

A gerjesztő impulzus időbeli modulációjának leírásakor Gauss-alakú 

impulzusból indultunk ki. Erre az impulzusra ültettünk egy и mélységű 

modulációt, így a gerjesztő impulzus a következő egyenlettel írható le [82]:

-4ln2-\271 T (5.6)Ip(t) = I0 1 + u-sin — t + cp 
V V Arn

• e

ahol Tm a moduláció periódusideje, ф a moduláció fázisa, T a gerjesztő 

impulzus félértékszélessége. A modulációval terhelt impulzusnál a modulá

ció impulzushoz viszonyított fázisa változhat. A kialakuló EVFL impulzus 

megjelenési időpontja is ingadozik a gerjesztéshez képest, így a moduláció

hoz képest is. Számításainkban ezért a moduláció fázisát változtattuk a többi 

paraméter állandó értéken tartása mellett. A fázis 45°-os lépésekben válto

zott 0°-tól 360°-ig. A különböző fázisoknál számított impulzusenergiáknak 

kiszámítottuk az átlagát és szórását. A relatív szórást a szórás és az átlag 

hányadosából kaptuk. A számítást elvégeztük különböző modulációs mély-
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ségek és különböző periódusidejű modulációk mellett. A kapott számítási 

eredményeket az 5-16 ábra mutatja.

80

60

g
ÉjJ 40 -
И
<1

20 -

0
0 5 10 15

Moduláció periódusa (ns)

5-16 ábra: Az első EVFL impuzus energiájának szórása 0.1 (—), 0.3 
(- -) és 0.5 (...) mélységben modulált geijesztés esetén

Az 5-16 ábráról leolvasható, hogy már igen kicsi 0.1-es mélységű modu

láció is nagy energia-ingadozást eredményezhet. Rövidebb idejű modulá

cióknál (5 ns alatt) a szórás jelentősen nő a modulációs mélység növekedé

sével. Lassúbb modulációknál a szórásban kis mértékű csökkenés is 

megfigyelhető. A csökkenést magyarázhatja az a tény, hogy lassúbb modu

lációknál a lézerműködés a periódus fele-negyede alatt kialakul és lezajlik. 

Ekkor az EVFL az eredeti gerjesztő impulzus helyett a modulációnak 

megfelelő rövidebb gerjesztő impulzust érez. Ez megfigyelhető abból is, 

hogy ekkor a szórások rövidebb EVFL impulzust eredményeznek. A 

moduláció periódusának további növelésekor a periódusidő megközelíti az 

eredeti gerjesztő impulzus hosszát. Ekkor már az impulzus-rövidítő és 

stabilizáló hatás is megszűnik, a szórásgörbék újra nőnek.

Az 5-2 ábra egy lassú és kis mélységű modulációval rendelkező gerjesz

tő impulzust mutat. Ez, mint az 5-16 ábrán is látható igen jelentős energia 

ingadozást eredményez. A gerjesztő impulzus moduláltsága tehát oka lehet 

a nagy mért energiaszórásnak.
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A mért energiaszórás értéke valószínűleg azért nem éri el a számított 

igen magas értéket, mivel a moduláció fázisa az EVFL impulzushoz képest 

kevésbé ingadozik, mint azt a számításoknál feltételeztük.

5.3.3. A gerjesztés térbeli inhomogenitásának hatása

Két típusú inhomogenitás hatását vizsgáltuk meg. Mindkettőben az 

egyszerű kezelhetőség kedvéért a gerjesztés lézerhossz menti eloszlásának 

leírására szinuszos profilt választottunk:

f 2k
-—х + ф

ahol и a moduláció mélysége, Lm a moduláció hosszmenti periódusa, ф 

pedig egy fázistag. A számítások elvégzéséhez az Lm-et célszerű úgy 

megválasztani, hogy a lézer hossza az Lm egész számú többszöröse legyen. 

Ekkor a térfogatba pumpált energia nagysága állandó, csak hosszmenti 

eloszlása változik.

Mivel a vizsgálatban a gerjesztés hosszmenti inhomogenitását is figye

lembe kívántuk venni, a számításokat csak a (2.17-18) tér-idő függő egyen

letrendszer segítségével végezhettük el. A számítások segítségével a lézer 

energiában 10 % nagyságrendjébe eső ingadozások létezését vagy hiányát 

kívántuk kimutatni. A számítások során ezért gondoskodni kellett arról, 

hogy a numerikus hiba jóval 10 % alatt legyen. Számításainkban az 1 %-os 

pontosság elérését tűztük ki célul.

Mivel a számítások pontosítása pl. az időbeli és térbeli lépésköz csök

kentésével lehetséges, a megfelelő lépésközök megválasztása igen fontos 

feladat. A szükséges időbeli lépésköz (At) becsléséhez a (2.4-5) időfüggő 

egyenletrendszert oldottuk meg különböző lépésközökkel. Vizsgáltuk, hogy 

az impulzus energiája a lépésköz növelésekor milyen mértékben tér el a

(5.7)1 + u • sinIp(x,t) = •Ip(t),
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At -> 0 lépésközhöz tartozó határértéktől. A számítás eredményeit az 

5-17 ábra mutatja. Az ábráról leolvasható, hogy az 1 %-nál pontosabb 

számítások elvégzéséhez az időbeli lépésközt 0.85 ps-nál kisebbre kellett 

választani.

6

~ 4g.
Ш
< 2t

0
31 20

Lépésköz (ps)

5-17 ábra: Az impulzusenergia számítási pontosságának függése a 
lépésköz választásától

A szükséges hosszmenti lépésköz (Ax) becsléséhez egy lézerhossznyi 

erősítő közegen áthaladó impulzus erősödését számítottuk ki numerikusán, 

különböző térbeli lépésközök választása mellett. Vizsgáltuk a felerősített 

impulzus energiájának lépésközfüggését. A kapott eredményeket az 5-18 

ábra mutatja. Az ábráról leolvasható, hogy az 1 %-nál pontosabb számí

tásokhoz a lézerhosszt legalább к = 832 részre kell osztani, ami a 3 mm-es 

lézerhossznál Ax - 3.6 pm-nek felel meg.
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5-18 ábra: Aktív közegen áthaladó fény energiájának számítási hibája 
a beosztás finomságának függvényében
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Az időbeli és térbeli maximális lépésközt összehasonlítva látható, hogy

c'At (5.8)» 54 » 1,
Ax

ahol c' a fény közegbeli sebessége. Ahhoz, hogy valóságos megoldást 

kapjunk, egyenlőségnek kell fennállnia (5.8) helyett [76]. A pontosság 

megtartásával ez úgy érhető el, hogy a szükségesnél jóval kisebb At = 16 fs 

időbeli lépésközt választunk.

Az általunk vizsgált esetben ezzel a lehetőséggel nem élhettünk, mivel 

ekkor a számítás elvégzéséhez irreálisan hosszú gépidőre lett volna szükség. 

A probléma áthidalására fejlesztettük ki a 4.4 fejezetben részletezett algo

ritmust, amely lehetővé teszi az (5.8) feltétel teljesülése mellett is valós szá

mítási eredmények produkálását. A lézerhosszt At-ből kiindulva n = 16 fő 

részre, majd mindegyik részt még tovább m = 64 részre osztottuk. Ez a 

felosztás kielégíti, sőt túl is teljesíti mindkét lépésköz igényeit. A 4-6 ábra 

alapján ekkor a számítási sebesség 40-szeresére nő, amely már lehetővé tette 

a számítások elvégzését, ami így is ~8 órát vett igénybe számításonként.

A számítások során először megvizsgáltuk, hogy a gerjesztés hosszmenti 

egyenetlensége milyen hatással van a kialakuló EVFL impulzus energiájára. 

A számítások az 5-19 ábrán mutatott eloszlás profilokra történtek.
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5-19 ábra: Inhomogén gerjesztés profilok a számításokhoz, a) és b): egyik oldalon 
erősebb, c) középen gyengébb és d) középen erősebb gerjesztés
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Második esetben a sávos gerjesztést vizsgáltuk, amikor kettő vagy három 

sáv esik a gerjesztett térfogatra. A sávok lézerhosszhoz viszonyított relatív 

helyzetét a cp fázis változtatásával értük el. A két és három sávos gerjesztés 

profilját ф = 0 fázis mellett az 5-20 ábra mutatja.
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5-20 ábra: Sávos gerjesztés profilok nulla fázisszög mellett, a) két, b) három sáv

L (rel. egys.)

Az 5-19 és az 5-20 ábráról is leolvasható, hogy mindkét esetben igen nagy 

и = 0.5 modulációs mélység mellett végeztük a számításokat, melyek azt 

mutatják, hogy még ilyen jelentős inhomogenitások esetén sem ingadozik az 

EVFL impulzus energiája 2-3 %-nál nagyobb mértékben. Ez az érték pedig 

a numerikus hibát alig haladja meg. A gerjesztés lézerhossz-menti inhomo

genitása a számítások szerint nem okozza az EVFL energiájának jelentős 

ingadozását. Nem lehet oka a mért nagy szórásnak.

5.4. Q-kapcsolt RRFL alkalmazása első fokozatként

5.4.1. Előzetes számítások eredményei

Számításokat és méréseket végeztünk annak a lehetőségnek a megvizs

gálására, hogy a megépíteni kívánt kétfokozatú festéklézer-rendszer első 

fokozatának Q-kapcsolt RRFL-t használjunk. RREL használata, az EVFL- 

nél jóval egyszerűbb felépítésénél fogva, jelentősen egyszerűsítheti a 

megépíteni kívánt rendszert. Az RREL vizsgálátához először számításokat 

végeztünk, vizsgáltuk a leadott impulzusok hosszát, energiáját, stb. Az 

EVFL-lel való összehasonlíthatóság érdekében ugyanazokat a festékeket



85

ugyanakkora koncentrációban használtuk. A számításokat az EVFL-en vég

zett számításokkal megegyezően a (2.12-13) egyenletrendszerrel végeztük. 

A felhasznált paraméterek megegyeztek az 5.2.1 fejezetben megadottakkal. 

A különbség a két számítás között az üregélettartam (xc) kiszámításában 

volt. RRFL-nél a rá vonatkozó (2.6) egyenletből számítottuk ic-t. A kísérlet

ben egy 2 mm belső és 3.5 mm külső méretű kvarcküvettát használtunk. A 

visszacsatolást a küvetta-levegő határfelület ~4 %-os reflexiója szolgáltatta. 

A xc-re tehát (2.6) egyenletből 5 ps adódott, mely érték állandó a számítás 

elvégzése alatt.

Először kiszámítottuk az abszorbenst nem tartalmazó RRFL energia és 

impulzusidő karakterisztikáit. A lézeraktív festék itt is Coumarin 153 volt 

4.6 g/l koncentrációban. Másrészt számítást végeztük Q-kapcsolt RRFL-re, 

mely Rhodamine В-t tartalmazott abszorbensként 0.85 g/l koncentrációban. 

A számítások eredményeit az 5-21 ábra mutatja.
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5-21 ábra: Q-kapcsolt (b) és Q-kapcsolást nem tartalmazó (a) RRFL 
energia (E) és impulzushossz (T) karaktrisztikája. A nyilak a második 

impulzus küszöbét mutatják
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Amint az ábráról is leolvasható a Q-kapcsolás alkalmazása a második 

impulzus küszöbénél ~5-szörös energianövekedést okoz, s egyidejűleg az 

impulzusidő ~12-ed részére csökken. Az RRFL stabilitása a Q-kapcsolás 

hatására várhatóan jelentősen megnő. Az energia-karakterisztikák meredek

ségéből számítva SP (stabilitási paraméter) értéke 2.8-ról 0.38-ra csökken. A 

dinamikus tartomány (D = 16 %) a Q-kapcsolás hatására gyakorlatilag nem 

változik, csak 2 %-kal nő, értéke azonban jelentősen felülmúlja a gerjesztő 

excimer lézer ±1 %-os energiaszórását, így a rendszer egyes impulzus 

előállítására alkalmas.

A Q-kapcsolt EVFL-re az 5.2.1 fejezetben végzett számításokat össze

hasonlítva a Q-kapcsolt RRFL-re kapott eredményekkel, az EVFL-lel 

megegyező ~13 ps-os impulzushossz várható valamivel nagyobb energiával. 

Az RRFL dinamikus tartománya is nagyobbnak adódik. A számítások 

szerint a Q-kapcsolt RRFL-пек a Q-kapcsolt EVFL-nél jobb, de legalábbis 

hasonló paraméterekkel kell rendelkeznie.

5.4.2. Mérési eredmények

Méréseink a Q-kapcsolt RRFL számított kedvező tulajdonságait nem 

igazolták. Amikor a 2 mm-es küvetta csak 4 g/l-es Coumarin 153 festék

oldatot tartalmazott az RRFL 547 nm-en működött és -230 ps hosszú 

impulzusokat adott le. Az impulzushosszat Hamamatsu C979 sávkamerával 

és a hozzá kapcsolt OSA 500 analizátorral mértük. A festékoldatba 80 mg/1- 

ig Rhodamine В-t keverve az impulzushosszban semmi rövidülés nem volt 

megfigyelhető. A működési hullámhossz azonban eltolódott 567 nm-ig. 

80 mg/l-nél nagyobb abszorbens koncentrációt alkalmazva az RRFL már 

nem működött.

Mivel az abszorbens koncentrációjának növelésével a működési hullám

hossz egyre inkább eltolódik az abszorbens abszorpciós maximumától, így
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az abszorbens Q-kapcsoló hatásfoka erőteljesen lecsökken. A hullámhossz 

eltolódás elkerülése érdekében egy 2400 1/mm karcolatsűrűségű rácsot he

lyeztünk a rendszerbe a működési hullámhossz megválasztására. A ráccsal 

bővített RRFL rajza az 5-22 ábrán látható.

KÜVETTA

RÁCS

RRFL nyaláb

GLICERINGerjesztő
nyaláb"

HENGERLENCSE

5-22 ábra: Ráccsal hangolt RRFL sémája

A rács és a küvetta közötti optikai kontaktus biztosítására és a küvetta 

faláról történő reflexió kiküszöbölésére a rács és a küvetta közé glicerint 

helyeztünk. A küvetta belső faláról történő reflexió elkerülése érdekében a 

84 % DMSD és 16 % etanol oldószer keverék alkalmazásával törésmutató 

illesztést végeztünk. A rács és a küvetta közötti szöget 35°-ra választva az 

RRFL a megfelelő 550 nm-es hullámhosszon működött. A glicerin és a rács 

jelenléte miatt a lézer hossza 4 mm-re nőtt.

о 50 100 150

c (mg/l)

5-23 ábra: Ráccsal hangolt Q-kapcsolt RRFL impulzushosszának függése az abszorbens 
koncentrációjától, a második impulzus küszöbénél.
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A hossznövekedés hatása érezhető abban, hogy az abszorbenst nem 

tartalmazó rácsos RRFL 270 ps hosszú impulzusokat generált a rács nélküli 

párjának 230 ps-os impulzushosszával szemben. Rhodamine В-t abszor- 

bensként keverve az oldatba, impulzushossz rövidülést értünk el. Az impul

zushossz függését az abszorbens koncentrációjától az 5-23 ábra mutatja. Az 

5-24 ábra egy-egy jellemző impulzusalakot mutat 0 és 125 mg/l-es abszor

bens koncentrációnál.

a) b)
500 ps 100 ps

N /
/V '

5-24 ábra: Ráccsal hangolt Q-kapcsolt RRFL jellegzetes impulzusalakjai 0 (a) és 
125 mg/l-es (b) abszorbens koncentrációnál, a sávkamera 7.5 ps/csatoma (a) és 

1.5 ps/csatoma (b) felbontása mellett

Legrövidebb impulzust 125 mg/l-es abszorbens koncentrációnál kaptunk. 

Ennek hossza 78 ps volt. Az impulzusok azonban időben jelentősen 

moduláltak voltak, mint azt az 5-25b ábra mutatja. A moduláció 

periódusideje ~20 ps, megegyezik a fény lézerhosszon való áthaladásának 

idejével. Megjegyezzük, hogy az 5-25a ábrán lévő impulzuson azért nem 

látható moduláció, mert a nagyobb időbeli lépésköz mellett a sávkamera 

már nem tudta felbontani.

A Q-kapcsolt RRFL-lel átlagosan ~85 ps hosszú impulzusokat tudtunk 

generálni. Ez az impulzushossz több mint 6-szorosa a számított értéknek és 

3-szorosa a hasonló körülmények között Q-kapcsolt EVFL-lel elérhető 

impulzushossznak. A kapott impulzusok ezen felül még nagy mélységű 

modulációt is tartalmaznak.

A kapott mérési eredmények alapján a Q-kapcsolt EVFL alkalmasabb, s azt 

is választottuk a megépített kétfokozatú festéklézer-rendszer első 

fokozatának.
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6. A megépített festéklézer rendszer második fokozata

6.1. EVFL alkalmazása második fokozatként

Az 5.2 és 5.4 fejezetben megmutattuk, hogy a Q-kapcsolt EVFL sokkal 

rövidebb és stabilabb impulzusokat eredményez, mint a Q-kapcsolt RRFL. 

A megépített kétfokozatú festéklézer-rendszerbe első fokozatként ezért a Q- 

kapcsolt EVFL-t választottuk. A második fokozat megválasztásához szintén 

megvizsgáltuk az EVFL-t, mint egyik lehetőséget. Méréseket mind az első 

fokozathoz hasonló rácsos EVFL-en, mind egy nyalábosztós EVFL-en 

végeztünk.

6.1.1. Előzetes számítások eredményei

A gerjesztő impulzus 30 ps-os hossza mellett az EVFL impulzusai 

1-2 ps hosszúnak várhatók. Ilyen rövid impulzusokat a rendelkezésünkre 

álló sávkamera nem képes feloldani, vizsgálatuk pl. autokorrelátorral 

lehetséges. A másodharmonikus keltéshez rendelkezésünkre álló kristá

lyokkal 600 nm-nél rövidebb, vagy 630 nm-nél hosszabb hullámhosszak 

voltak vizsgálhatók. Mivel az alkalmazható optikai elemek a rövidebb 

hullámhossz tartomány elérését nem tették lehetővé, a működési hullám

hosszat 645 nm-nek választottuk. Ezen a hullámhosszon a Rhodamine 101 

festék használható lézeraktív anyagként. A második fokozatként alkalmazott

EVFL numerikus vizsgálatához számítógéppel megoldottuk a (2.4-5) 

egyenleteket. A számításoknál használt paraméterek a következők voltak:

N0 = 10.4 1024 m~3;

ae = 6.5 10'21 m2;

Tp = 30 ps;

Gp= 1.27 -10'20 m2; 

L = 200 gm;

Tf = 4 ns; ns = 1.42;

S= IO'3;Gi = 0;

V= 1.
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Az L lézerhosszt úgy választottuk meg, hogy kb. 1 ps alatt haladjon át a 

lézeren a fény. Ez az idő a tapasztalatok szerint [70] alulról korlátozza a 

lézerimpulzus hosszát. Számítások és mérések ennél hosszabb és rövidebb 

EVFL-re is történtek. A festék koncentrációját, N0-t úgy választottuk, hogy 

a gerjesztés behatolási mélysége kb. a lézerhossz 0.1-része legyen.

Először meghatároztuk az EVFL energia és impulzusidő karakterisztiká

ját (6-1 ábra).

515

4

10
3 

(̂Л
CLC

i L = 200 |jmш 2 h~
5 1

- 1T
о0 + + I +

2.5 3.50.5 1 1.5 2 3
GERJESZTÉS (REL EGYS.)

6-1 ábra: Második fokozat EVFL energia (—) és impulzusidő (- -) 
karakterisztikája. A nyíl a második impulzus küszöbét mutatja.

A 6-1 ábrán a nyíl jelöli a második impulzus küszöbét, s egyben a dinami

kus tartomány értékét is, mely 81 %-nak adódott. Ez az érték jóval nagyobb, 

mint a gerjesztő EVFL ± 8 %-os ingadozása. A rendszer tehát az előzetes 

számítások szerint alkalmas egyes impulzus előállítására is. A második 

impulzus küszöbénél az (5.2) képlet alapján számított stabilitási paraméter 

értéke 0.96. Ez az érték közel 1, így egy ilyen EVFL a rendszer stabilitásán 

érezhetően nem változtat, követi a gerjesztő impulzus ingadozásait.

A továbbiakban megvizsgáltuk, hogy az EVFL-t jellemző négy mennyi

ség, az impulzus energiája és hossza, a stabilitási paraméter a második

impulzus küszöbénél és a dinamikus tartomány értéke hogyan függ a lézer 

hosszától. A számításoknál az egyutas erősítés értékét, (ae -aJ-Ng -L-t

állandó értéken tartottuk. Mivel a ae -c*! érték állandó, az L-lel együtt a
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festék koncentrációját (N0) változtattuk. A számítások eredményeit a 

6-2 ábra mutatja.

130

0.920
t/í
Clc

LU
- 0.810

0.70 + +
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LÉZERHOSSZ ftjm)
50

1.4100

- 1.380

- 1.2^ 60 r£ 0_co
о 40 1.1

- 120 -

0.90 + +
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LÉZERHOSSZ (pm)

6-2 ábra: A második fokozat EVFL a) energiájának (—), 
impulzusidejének (- -), b) dinamikus tartományának (—) és stabilitási 
paraméterének (- -) lézerhossz függése a második impulzus küszöbénél

Az impulzusok energiája és hossza is csökken a lézerhossz rövidülésével 

(6-2a). Az impulzus hosszánál ez a rövidülés közel lineáris és az érték végig 

valamivel 1 ps alatt marad Az impulzusenergia a vizsgált hosszaknál a nJ- 

os tartományban várható.

A dinamikus tartomány értéke jelentősen lecsökken, 90 %-ról 50 %-ra, a 

lézerhossz rövidítésekor. A változás a nagyobb lézerhosszaknál kisebb, 

rövid lézerhosszaknál pedig jelentős.

A nagyobb lézerhosszaknál a stabilitási paraméterre is a lassú változás a 

jellemző. Ha az EVFL 150 pm-nél rövidebb, a stabilitás erőteljesen romlani 

kezd, s 100 pm-nél már eléri az 1.4-es értéket. Ekkor az EVFL energiája 

már jóval nagyobb mértékben ingadozik mint a gerjesztésé. A görbe
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meredekségéből ítélve az EVFL hosszának további, 100 fim alá rövidítése a 

stabilitás jelentős romlásához vezet.

6.1.2. Az EVFL-en végzett mérések eredményei

A második fokozatként megépített rácsos EVFL felépítése igen hasonló 

az első fokozatéhoz. Egyik különbség az alkalmazott elemek geometriai 

paramétereiben van. A kvarchasáb méretei 23 mm x 13 mm x 5 mm, az 

optikai rács pedig 2208 l/mm osztássűrűségű, amely d = 453 nm-es

rácsállandónak felel meg. Egy ilyen rácsról a
d-sina =

összefüggés alapján a Ap = 553 nm-es nyalábnak már első maximuma sem 

tud visszaverődni. A probléma kiküszöbölésére a rács és a kvarchasáb közé 

glicerint tettünk, mint immerziót. Ekkor a (6.1) összefüggés
n • d • sin a = Xp

összefüggésre változik. A glicerin n = 1.47 törésmutatója mellett az első 

maximumok szöge a = 56°. Ilyen nagy szögnél két további probléma 

vetődött még fel. A kvarchasáb oldalainál a beesési szög 34°, mely kisebb a 

teljes visszaverődés szögénél. A hasáb oldalaihoz ezért tükröket helyeztünk, 

glicerinnel biztosítva az optikai kontaktust. A kvarchasáb küvetta felőli 

oldalánál az osztott geijesztő nyalábok beesési szöge megegyezik a-val, 

amely nagyobb a teljes visszaverődés szögénél. Ezért a hasáb és a 

festékküvetta közé szintén immerziót kellett helyezni, hogy a gerjesztés 

bejusson a küvettába. Két különböző EVFL hossznál végeztünk méréseket, 

270 pm-nél és 130 pm-nél, továbbá két hullámhosszon, 645 nm-en és 

628 nm-en. Megépítettük még a hosszabb EVFL nyalábosztós változatát is. 

A mérések eredményeit mutatják be a következő fejezetek.

(6.1)

(6.2)



93

6.1.2.1. A 270 цш hosszú rácsos EVFL

A 270 pm-es EVFL elrendezést a 6-3 ábra mutatja. A gerjesztő nyaláb 

fókuszálása prizmás nyalábtágító és hengerlencse segítségével történt. A 

prizmás nyaláb tágító elvi vázlata a 6-4 ábrán látható. A nyalábtágító a 

gerjesztő nyalábot függőleges irányban 6-szorosára tágította. Ekkor a nyaláb 

függőleges divergenciája kb. 6-od részére csökkent. A divergencia csökken

tése azért szükséges, hogy a nyalábot a hengerlencse függőlegesen a lézer

hossz kb. 10-ed részére össze tudja fókuszálni.

NYALÁBTÁGÍTÓ
T

I,30 ps 553 nm/1 ■> ■>

// XEVFL
-200 nJ

IMPULZUS К
f = 150 mm

T
8 nJ

mл
/- XeCI LÉZER NYALÁB

О1 pJ
645 nm2.6 ps

6-3 ábra: A 270 pm-es EVFL elrendezés erősítővel 
T: tükör; R: rács; K: küvetta; QB: kvarcblokk

A nyalábtágítónál a beesési szög (a) és a prizmák által bezárt szög (0) 

megválasztásakor a következőképpen jártunk el. Mindkét prizma 90°-os és 

egyenlő szárú volt. A prizmák elhelyezését úgy választottuk meg, hogy a 

nyaláb a két prizmán szimmetrikusan haladjon át. Ily módon a prizmák színi 

eltérését tudtuk kompenzálni. A teljes nyalábtágítás mértékének kiszámítása 

ebben az esetben leegyszerűsödik, ugyanis értéke egy prizma nyalábtágítá

sának négyzetével egyenlő. így a prizmapár szögnagyítását a következő 

összefüggés úja le:
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2(n2-l)2-l
N2 - 1+- (6.3)1-

n2 + 2sin a\n2 - sin2 acos2 a

ahol n a prizma anyagának törésmutatója. Ennek az igen bonyolult (6.3) 

összefüggésnek a grafikonját mutatja a 6-4 ábra.

8010

LU 8
60

■шH
Й 6
5 - 40 ^СО СО£ 4
О< - 20
н 2

0о
60 900 30

а(°)

6-4 ábra: Prizmás nyalábtágító karakterisztikája 
A nyalábtágítás mértékének (—) és a kilépés szögének (- -) függése a

beesési szögtől

A grafikonról leolvasható, hogy N2 = 6-szoros nyalábtágításhoz а = 71.6° 

beesési szög tartozik. A nyaláb a második prizmából 5 = 12.3° alatt lép ki. 

A két prizmának tehát 0 = 59.3°-os szöget kell bezárnia. A kilépési 8 szög 

értékét a beesési szög segítségével a következő összefüggés alapján lehet 

kiszámítani:

•2 (6.4)sin 8 = - sm а - sin а .

A (6.4) összefüggés grafikonját a 6-4 ábrán szintén feltüntettük.

A függőlegesen -6-szorosára kitágított nyalábot egy f= 150 mm gyúj

tótávolságú hengerlencse fókuszálta a küvettába. A kivilágított térfogat 

hossza ekkor 270 pm, a magassága pedig 30 pm. Lézeraktív anyagként 

Rhodamine 101 festéket használtunk 7.6 g/l-es koncentrációban, a behato

lási mélység ekkora koncentrációnál a (2.10) összefüggés alapján számítva
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~10 цш. A kívánt 645 nm-es működési hullámhosszhoz a (2.2) összefüggés 

alapján az oldószer törésmutatóját ns=l.42-nek kellett választani. Ekkora 

törésmutatója az 50 % etanol és 50 % DMSO oldószerkeveréknek van [25].

A megadott összeállításban az EVFL 8 nJ energiájú impulzusokat adott 

le. Ezeket a kis energiákat egy PIN fotodiódával és egy hozzá kapcsolt 

oszcilloszkóp segítségével mértük, miután a rendszert az adott hullám

hosszra hitelesítettük.

Az EVFL által közvetlenül leadott 8 nJ impulzusenergia nem elegendő 

frekvenciakétszerezéshez, ezért az impulzusokat egy erősítőfokozat segítsé

gével 1 pJ-ra erősítettük. Az erősítővel bővített EVFL rajza a 6-3 ábrán 

látható. Az erősítő egy 1 cm-es küvettából és egy 83 mm fókusztávolságú 

hengerlencséből állt. A küvetta 0.3 g/l-es koncentrációjú DCM festéket tar

talmazott, mely igen hatékonyan erősít ezen a hullámhosszon. A felerősített 

impulzusok energiájának szórása ±3.5%-nak adódott, 100 impulzusból 

mérve. A felerősített impulzusokat impulzushossz mérés céljából a 6-5 

ábrán látható autokorrelátorba vezettük.
PIN

fotodióda
Erősítő +
Motorvezérlő
elektronika...■£■.:£« LMO,

kristályл
VPC +

A D/D A kártya £v
/V A EVFLLéptetőmotorf

V impulzus<A AMozgó tükör
Álló tükör

6-5 ábra: Impulzusidő mérésére szolgáló autokorrelátor vázlatos rajza

Az autokorrelátorba belépő impulzust egy nyalábosztó két részre bontja. 

A nyalábok egy állótükörről és egy mozgatható tükörről visszaverődve újra 

találkoznak. Az együtt haladó nyalábot egy lencsével az 1 mm vastag LiI03 

kristályra fókuszáltuk. A kristályból kilépő nyalábból a 645 nm hullám-



96

hosszú komponenst egy UG 2-es szűrő segítségével kiszűrtük, majd a meg

maradt frekvenciakétszerezett ultraibolya fényt egy kvarc lencse a PIN foto

diódára fókuszálta. A PIN dióda jelét megfelelő erősítés után egy PC-be épí

tett AD/DA kártya segítségével mértük, miközben lövésről lövésre léptettük 

az egyik kar tükrét a léptetőmotor és az eltoló segítségével. A tükör lépésen

ként 5 pm-rel mozdult el, az optikai úthossz tehát 10 pm-rel változott.

1
2

3
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0 I I—I—I—I—I—I—I

0.2 nm/osztás3.3 ps/osztás

3
1--

2.5
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2 £ ■5*1Sz:

1.5

0 ■i—I-----H + 1—h
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6-6 ábra: A 270 gm hosszú EVFL-en végzett mérések eredményei a küszöb felett 20, 60 és 90 %- 
kai. Az első oszlop az autokorrelátorral mért jelet, a második az ebből számított átlagfüggvényt, 

míg a harmadik a megfelelő gerjesztéshez tartozó spektrumokat mutatja

0.2 nm/osztás

A 270 pm-es EVFL-en végzett mérések eredményei a 6-6 ábrán 

láthatóak. Az első oszlopban lévő ábrák közvetlenül a mérési pontokat 

mutatják. Minden pont egy impulzusból származik. Minden mérés 500
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mérési pontból áll. Mivel az excimer lézer 0.8 Hz frekvenciával működött, 

egy-egy mérés kb. 10 percig tartott. A második oszlop ábrái az első oszlop 

megfelelő mérési eredményeiből számított átlagfüggvények, melyeket a 

mérési értékek mozgó átlagából kaptunk. Az autokorrelációs görbék félér- 

tékszélességéből - Gauss-alakú impulzusokat feltételezve - (3.46) szerint 

kaphatjuk az impulzushosszakat (T), melyek az ábrákon szintén feltün

tetésre kerültek. A harmadik oszlop a megfelelő gerjesztéseknél kapott 

spektrumokat mutatja. Az ábrákon szerepelnek a félértékszélességek és a

T_ 21n2 X2 

71 • C ÁX

összefüggés alapján számított impulzushosszak. Az autokorrelációs 

görbékből és a hozzájuk tartozó spektrumokból számított impulzushosszak 

igen jó egyezést mutatnak. A 270 pm hosszú E VFL által leadott impulzusok 

ezek szerint közel transzformáció limitáltak.

(6.5)

22
30%20% 1.5 :1.5 +

4.4 ps '/-c —К 11 + 5.1 ps ww
0.50.5 -г T = 3.7 ps T = 3.1 ps

о 0+ H----- h H-----1—ъ ^----- h-
1.67 ps/osztás 1.67 ps/osztás

22.5

2 : 1.5 ;

к 1-5|
w 1 j

к
1

V)

0.5 :0.5 +
0 0H----- h H----- 1----- 1----- 1----- Ь H----- * + H----- 1----- 1-

1.67 ps/osztás 1.67 ps/osztás

6-7 ábra: A 6-6 ábrán látható mérési pontokból számított szórásfiiggvények

A 270 jun-es EVFL-lel előállított impulzusok transzformáció limitált 

voltát alátámasztják még a mért másodharmonikus értékeiből és a koheren

ciahossz mérésekből számított szórásfüggvények is. A 6-6 ábra első oszlo-
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pában ábrázolt mérési eredményekből mozgó átlag képzéssel számított négy 

függvényt a 6-7 ábra mutatja. Az ábrákon feltüntettük a görbék félérték- 

szélességéből (3.58) alapján számított impulzushosszakat is. A 6-7 ábráin 

feltüntetett szórásfüggvényekből számított impulzushosszak és a 6-6 ábra 

második oszlopában az átlagfüggvényekből számított impulzushosszak 

szinte tökéletesen egyeznek. Továbbá ezek a hosszak megegyeznek még a 

6-8 ábrán vázolt három gerjesztési szintnél a koherenciahossz mérésekből 

számított impulzushosszakkal is. Az egyezés megerősíti azt az eredményt, 

miszerint a 270 pm hosszú EVFL által leadott impulzusok közel Gauss- 

alakúak és transzformáció limitáltak.
2 22

Ш ■ ■' v • ■
er .’Vf 1

w

H • Ä 

ш •• V

rjsFTfy*

Ш -• -'"л- 5ct
■ 4 •о 0о

S(t) S(x)S(x) Г 40%
0.5 0.5 *

0.5
2.5 ps

0 00 -I—I—I—I—I—I—I—I-■í—I—I—I—I—I—I- H----- 1-----1----- 1----- h+
1.67 ps/osztás1.67 ps/osztás

6-8 ábra: A 270 p.m hosszú EVFL-en végzett koherenciahossz mérések eredményei és a belőlük 
számított szórásfiiggvények 10, 40 és 90 %-kal az első impulzus küszöbe felett

1.67 ps/osztás

Az autokorrelációs függvények és a spektrumok méréséből továbbá 

megállapítható még, hogy a 270 um hosszú EVFL dinamikus tartománya 

~50 %, s a második impulzus küszöbénél a leadott impulzusok hossza 2.6- 

2.8 ps között változott. Az EVFL - a rajta közvetlenül történő energiamérés 

szerint - igen stabilan működött: 8 nJ-os impulzusokat adott le ±3.5 %-os 

szórással.
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6.1.2.2. A 130 jim hosszú rácsos EVFL

Amint a 6-3 ábrán látható, a 270 |im-es EVFL-nél a gerjesztő nyaláb 

fókuszálására prizmás nyalábtágítót és hengerlencsét használtunk. Ahhoz, 

hogy az EVFL hosszát csökkentsük, a gerjesztő nyalábot nemcsak függő

legesen, hanem vízszintesen is fókuszálni kell. A hengerlencsét ezért egy 

gömbi lencse-hengerlencse párra cseréltük. A gömbi lencse fókusztávolsága 

150 mm, míg a hengerlencséé 270 mm volt. Az új elrendezés vázlata a 6-9 

ábrán látható.
EVFLNYALÁBTÁGÍTÓ f = 270 mm

T
/ 30 ps 553 nm

7-200 nJ
rácsNYALÁB f = 150 mm

küvetta T

z m mж
73645 nm O'

XeCI LÉZER NYALÁB (fí
«■4

4
31 nJ О

*
5 X

1pJ 1.7 ps

6-9 ábra: Erősítőfokozattal bővített 130 pm-es EVFL elrendezés

A gömbi lencse - hengerlencse pár alkalmazásakor a gerjesztett térfogat 

hossza 130 pm, magassága 15 pm volt. Az egyutas erősítés állandó értéken 

tartása érdekében a festék (Rhodamine 101) koncentrációját kétszeresére, 

15.2 g/l-re növeltük, mivel az EVFL hossza közel a felére csökkent. 

(7.6 g/l-es koncentráció mellett is megkíséreltünk lézerműködést elérni, ez 

azonban nem sikerült.)

Az EVFL által leadott impulzusok energiáját szintén PIN diódával 

mértük. A második impulzus küszöbének környékén ez az érték 120 pJ-nak 

adódott, ami jóval kisebb a 270 pm-es EVFL energiájánál. Ezeket a kis
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energiájú impulzusokat egy fokozatú erősítővel nem lehet az autokorrelátor 

által megkívánt mértékűre felerősíteni. A megfelelő erősítés eléréséhez két 

fokozatú erősítőt építettünk, vázlatuk a 6-9 ábrán látható. Az első fokozat 

2 mm hosszú küvetta volt 0.3 g/l DCM oldattal, míg a második egy 1 cm-es 

küvetta 0.15 g/l DCM oldattal. A kapott impulzusenergia 1 pJ volt a 

második impulzus küszöbénél. Az energia szórás itt ±19 %-nak adódott, 

amely többszöröse a 270 pm-es EVFL szórásnak. Mivel a frekvencia

kétszerezett jel nagysága a bemenő jel négyzetével arányos, ezért az 

autokorrelátorral történt méréseknél a szórás kétszeresére nő (±38 %). A 

nagy szórás a mérési eredményeken jól megfigyelhető (6-10 ábra).
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Ta=3.2 ps

H-----h 1—r~r

0.2 nmfosztás1.67 psfosztás1.67 ps/osztás
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1 --2.470%4
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6-10 ábra: A 130 (tm hosszú EVFL-en végzett mérések erdményei az első impulzus küszöbe felett 
20, 45 és 70 %-kal. Az első oszlop az autokorrelátorról mért jelet, a második az ebből számított 

átlagfüggvényt, míg a harmadik az adott gerjesztéshez tartozó spektrumokat mutatja

A mért értékek a 6-10 ábra első oszlopában láthatók, hasonlóan a 6-6 ábrá

hoz. A második oszlop itt is az első oszlopból mozgó átlag képzéssel számí-

0.2 nmfosztás
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tott átlagfiiggvény, melyen a félértékszélesség és a belőle számított impul

zushossz feltüntetésre került. Az átszámításoknál itt is a Gauss-alakú im

pulzusra jellemző szorzófaktort használtuk. A harmadik oszlop az adott 

gerjesztéshez tartozó spektrumokat mutatja. A spektrumokon feltüntettük a 

félértékszélességet, a spektrumokból a 3.5 fejezetben leírt numerikus 

eljárással számított impulzushosszakat és a TA autokorrelációs szélességeket 

is. Az azonos gerjesztéshez tartozó átlagfüggvényből és spektrumból 

számított impulzushosszakat és autokorrelációs szélességet összehasonlítva 

jól látható, hogy a mérés hibáján belül az értékek megegyeznek. Az 

impulzusok tehát - amennyire a viszonylag nagy mérési hibától következ

tetni lehet - közel transzformáció limitáltak.

A 6-10 ábra második és harmadik sorában lévő spektrumok moduláltak, 

tehát az EVFL ekkor már kettős impulzust generált. Az ábrákon feltüntettük 

a numerikusán szeparált spektrumokból számított első impulzus hosszát is. 

A számítások további információkat is szolgáltatnak a kettős impulzusokról. 

A küszöb feletti 45 %-os gerjesztés esetén a két impulzus távolsága 11 ps- 

nak, a második impulzus csúcsteljesítménye az első impulzus 15 %-nak 

adódott. Ugyanezek a paraméterek a 70 %-os gerjesztés esetén 7.5 ps és 

38 %. Mint a 6-10 ábrán is látható a 130 pm hosszú EVFL második impul

zus küszöbe a 20 % és a 45 %-os geijesztési szint közé esik. A gerjesztést 

ezen a tartományon belül finomabb léptékben változtatva és a spektrumot 

mérve, a második impulzus küszöbe ~30 %-nak adódott. Ilyen gerjesztés 

mellett mért spektrumot mutat a 6-11 ábra. A spektrumot numerikusán fel

dolgozva az első impulzus hosszára 1.7 ps-ot kaptunk. A spektrumon 

látszik, hogy kis mértékben modulált. A második impulzus csúcsteljesít

ménye azonban kicsi, ~2 %-a az első impulzusénak. A moduláció periódu

sából számított impulzusok közötti távolság ~35 ps. A kis mértékű 

moduláció miatt a két impulzus aránya és távolsága csak igen pontatlanul 

volt számítható.
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6-11 ábra: A 130 pm hosszú EVFL impulzusának spektruma a 
második impulzus küszöbénél

A második impulzus küszöbénél mért spektrumok kiértékeléséből azt 

kaptuk, hogy a 130 um hosszú EVFL impulzusainak hossza 1.6 ps és 1.8 ps 

közé esik. Ez az érték jól illeszkedik a kisebb (20 %) és nagyobb (45 %) 

gerjesztések mellett az autokorrelációs mérésekkel kapott impulzushosszak 

közé.

6.1.2.З. A 628 niri-en működő rácsos EVFL

A hosszabb, 270 pm-es EVFL-lel nem csak 645 nm-en, hanem 628 nm

en is végeztünk méréseket. Az elrendezés megegyezett a 6-3 ábrán vázolttal. 

A 628 nm-es működési hullámhossz eléréséhez az EVFL-ben az oldószer 

85 % etanol - 15 % DMSO keveréke volt. Az impulzusok megerősítésére 

szintén 0.3 g/l DCM festékoldatot és 1 cm-es küvettát használtunk.

Az EVFL vizsgálatához a spektrumot mértük és rögzítettük ДФС-8 

spektrográf és OSA 500 analizátor segítségével. A mért spektrumokat 

különböző gerjesztő impulzusok mellett a 6-12 ábra mutatja. A spektrumok

ból az impulzushosszakat a 3.5 fejezetben leírt numerikus módszerrel hatá

roztuk meg. Ezt azért tehettük meg, mert a 645 nm-es működés mérési
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tapasztalatait felhasználva feltételeztük, hogy az EVFL 628 nm-en is 

transzformáció limitált impulzusokat generál.

1 - 15%

T= 4.6 ps
5ÍE *s=ül ÜL0.16 nmo оz

0
627 628 629 627 628 629

hullámhossz (nm) hullámhossz (nm)

1 - 1 -70% 120%
z T = 1.3 ps T= 1.2 ps
ÜL DLО О [34%]z z

JLо 0- +
627 628 629 628 629627

hullámhossz (nm) hullámhossz (nm)

6-12 ábra: A 628 nm-en működő EVFL spektrumai az első impulzus küszöbe felett 5; 
30; 70; 120 %-os gerjesztés mellett.

A mérések szerint az EVFL 628 nm-en működve igen kedvező tulajdon

ságokat mutat. A második impulzus küszöbe alatt (30 %) 1.5-1.8ps-os 

impulzusokat állít elő. A második impulzus küszöbe felett (70 %) a kettős 

impulzus első impulzusa 1.2-1.3 ps hosszú, a második impulzus az elsőnek 

5 %-a, és 14 ps késéssel követi azt. A 120 %-os gerjesztésnél ezek az érté

kek 34 % és 8 ps. Az impulzus hossza pedig 1.1-1.2 ps körüli.

6.1.2.4. A nyalábosztós EVFL

Megépítésre került az EVFL nyalábosztós változata is. Az elrendezést a 

6-13 ábra mutatja. A gerjesztő EVFL nyalábot egy prizmás nyalábtágító 

függőlegesen kitágította, majd egy 60 mm fókusztávolságú gömbi lencse a 

nyalábosztón és a kvarchasábon keresztül a küvettába fókuszálta.
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6-13 ábra: Erősítővel bővített nyalábosztós EVFL elrendezés

A kialakult foltméret -200 pm hosszú és 50 pm magas volt. Ebben az 

elrendezésben nem kellett a kvarchasáb falaihoz tükröket helyezni, a 

nyalábosztó által szétosztott nyalábok a falra 58 ° alatt érkeztek, s ez a szög 

nagyobb a teljes visszaverődés szögénél. A küvettába közel 45 °-ban érkező 

nyalábok és az 553 nm-es gerjesztési hullámhossz a (2.1) összefüggés alap

ján igen hosszú, minimálisan 1030 nm-es működési hullámhosszat jelente

nek, ezért a küvettához üvegprizmát erősítettünk. Ekkor a (2.2) összefüggés 

alapján a működési hullámhosszra 680 nm adódik. A hullámhossz további 

rövidítéséhez a beesési szöget 49°-nak választottuk. Ehhez a gerjesztés a 

nyalábosztó falára nem merőlegesen, hanem 6°-os beesési szöggel érkezett.

Az EVFL-be aktív közegként 5 g/l-es Rhodamine 101 festékoldatot 

helyeztünk metanolban oldva. Az EVFL 646 nm-en ~10 nJ energiájú 

impulzusokat adott le. Ezeket az impulzusokat egy 2 cm hosszú, 0.15 g/l 

DCM festékoldatot tartalmazó erősítővel 3 pJ-ra erősítettük. Vizsgáltuk a 

keletkezett impulzusok spektrumát а ДФС-8 spektrográf és az OSA 500 

analizátor segítségével. A második impulzus küszöbénél a mért spektrumok 

félértékszélessége 0.25 nm volt, mely sávszélesség transzformáció limitált 

Gauss-alakú impulzusokat feltételezve, 2.5 ps-nak felel meg.

"4,
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Részletesebb vizsgálatokat ezzel az elrendezéssel nem végeztünk, mivel 

a működési hullámhossz további rövidítése a nyalábosztóra beeső geijesztő 

nyaláb beesési szögének növelésével lett volna elérhető. Ez azonban a 

szétosztott nyaláb intenzitás-különbségének növekedését, s így a kialakuló 

erősítés-fázis rács láthatóságának csökkenését vonta volna maga után.

6.1.3. A mért és számított eredmények összehasonlítása

Az előzetes számítások során megvizsgáltuk, hogy hogyan függ egy rö

vid EVFL energiája, impulzushossza a gerjesztés mértékétől és a gerjesztett 

térfogat hosszától. Ezeket a függvényeket a 6-1 és 6-2 ábrák tartalmazzák. 

Az elvégzett mérésekkel is megtettük ezt az összehasonlítást. Az 6-14 ábrán 

ezért ábrázoltuk az impulzusenergiák és impulzushosszak gerjesztésfüggését 

mindhárom részletesen vizsgált EVFL-re.

5

4

3
Q.

•“ 2 -

1 -

0
1 2

gerjesztés (rel. egys.)

6-14 ábra: A 645 nm-en működő 270 pm (x) és 130 pm (о) hosszú és 
a 628 nm-en működő 270 (im (□) hosszú EVFL energia és impulzu
sidő karakterisztikája. A nyilak a második impulzus küszöbét jelölik.
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Az ábráról leolvasható, hogy az energia és impulzusidő karakterisztikák 

menete hasonló a számított görbékhez. A mért energiaértékek azonban 

jelentősen alatta maradnak a számítottaknak. Ez különösen a 130 pm hosszú 

EVFL-re igaz, ahol a mért energia ~100-ad része a számítottnak. Az impul

zusenergia a lézerhossz csökkenésével ugyanúgy csökken, mint a számítá

soknál, de az energia hosszfüggése erőteljesebb a méréseknél. A számítá

soknál az energia arány —11, míg a mért arány ~30. A mért impulzusidő is 

gyorsabban változik a lézerhossz rövidülésével, mint az számításokkal 

várható. A 270 pm és a 130 pm hosszú EVFL-re számítva az arány 1.25, 

míg a mért arány 1.5. A mért impulzusidők értéke közel kétszerese a 

számított értékeknek.

A mért dinamikus tartomány hosszfuggésének mértéke is meghaladja a 

számítottat. A számított arány 1.4 míg a mért 2. A mért dinamikus tarto

mány értéke mindkét lézerhossznál alatta marad a számítottnak. Legna

gyobb mértékben talán a stabilitás hosszfüggése tér el a számításoktól. A 

hosszabb, 270 pm-es EVFL mért 0.7-es stabilitási paramétere még 

kedvezőbb is, mint az előzetesen számított 0.94 érték. A rövidebb 130 pm- 

es EVFL-nél azonban a mért érték jóval meghaladja a számítottat, annak 

közel 3.5-szerese. A hossz változtatásával a mért stabilitások aránya 5.5, 

míg a számított csak 1.2.

A könnyebb áttekinthetőség és összehasonlíthatóság érdekében az 

EVFL-t jellemző adatok hosszfüggését a 4. táblázatban összefoglaltuk. Az 

(1) index a 270 pm hosszú, míg a (2) index a 130 pm hosszú 645 nm-en 

működő EVFL jellemzőit jelöli.

Di/D, ISP2/SP1e2/e. Tj/T,jellemző
mért 5.530 1.5 2
számított 1.211 1.25 1.4

4. táblázat
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A 270 pm hosszú EVFL második impulzus küszöbe az első fokozatban 

alkalmazott EVFL-hez hasonlóan a mért energiaszórás segítségével 

meghatározható. Az energiaszórás karakterisztika (6-15 ábra) is hasonló az 

5-14 ábrán vázolthoz. A 130 pm hosszú EVFL-nél a második impulzus 

küszöbének helye ilyen módon nem határozható meg egyértelműen 

(6-15 ábra).

30И
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6-15 ábra: А 645 nm-en működő 270 |im (—x) és 130 (im (—o) 
hosszú EVFL energiaszórás karakterisztikája. A nyilak a második 

impulzus küszöbét jelölik.

6.2. RRFL alkalmazása második fokozatként

Vizsgálatokat végeztünk arra az esetre is, amikor a második fokozat egy 

rövid rezonátorú festéklézer volt, melyet az első fokozatban alkalmazott Q- 

kapcsolt EVFL 30 ps-os impulzusa gerjesztett 553 nm-en. Két festék, a 

Rhodamine 101 és a DODCI (486.35 g/mol) metanolos oldatát alkalmaztuk 

aktív közegként. Az RRFL-t longitudinálisán gerjesztettük, mely zárótükrei 

dielektrikum tükrök voltak. A festékek koncentrációjának és a tükrök reflek

táló képességének alkalmas megválasztásához két feltételt kellett kielégíte

nünk. A festék koncentrációját nem lehetett tetszőlegesen növelni, mivel a 

pumpálás behatolási mélysége nem lehet sokkal rövidebb a lézer hosszánál. 

A tükrök reflexióképessége sem lehet tetszőlegesen kicsi. 1 g/l és 10 g/l
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közötti festékkoncentráció és a rendelkezésünkre álló tükrök közül pedig 

egy 20 %-os és egy 40 %-os reflexióképességű tükörpár választása megfe

lelt ezeknek a feltételeknek.

A spektrumok kísérleti vizsgálatából kitűnt, hogy a Rhodamine 101 

festék céljainknak nem felelt meg. Viszonylag széles hullámhossz tarto

mányban kaptunk erősítést, és így csak nagyon rövid (<10 gm) lézerhossz 

alkalmazásánál tudtunk volna egy módusú működést elérni. A DODCI 

emissziós spektruma jóval keskenyebb és a rövidebb hullámhossz tartomány 

egy részén még jelentős önabszorpcióval is rendelkezik. Erősítési tartomá

nya így igen keskeny. Könnyen tudtunk alkalmazásával egy módusú műkö

dést elérni. További előnye, hogy a vele generált impulzusok spektrumai 

szélesebbek, mint a Rhodamine 101 esetében, így rövidebb impulzusok 

generálása várható. Kedvezőnek bizonyultak még a működési hullámhossz 

tartományok is, amelyeket a következő 5. táblázat mutat:

DODCI koncentráció
(g/l)

egy módusú tartomány 
(nm)

2 604-608
5 608-612

612-6168

5. táblázat

A jelölt hullámhossz tartományokban egy módusú működést figyeltünk 

meg. Kedvezőbb várható tulajdonságai miatt az aktív közegként DODCI-t 

tartalmazó RRFL-t vettük vizsgálat alá.

6.2.1. Előzetes számítások eredményei

Mivel az általunk vizsgált RRFL egyetlen festéket tartalmazott, a 

számításokat ezért a (2.4-5) egyenletrendszer segítségével végeztük. Az 

egyenletben szereplő paraméterek értékei a következők voltak:
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ns = 1.32 ;

= 6 IO'2 ; 

г = 1 10"5 m.

Tn = 300 ps ; 

S= 10"2 ; 

a, =0 ;

tf = 300 ps ;

= 3.1-IO"20 

ста = 10'21 m'2 ;

Számításokat több lézerhosszra végeztünk. Az üregélettartam is a hosszal 

együtt változott, értéke 30 pm-es hossznál 180 fs volt.

Számításainkban először megvizsgáltuk, hogy 30 pm-es lézerhossznál 

hogyan változnak az RRFL tulajdonságai a DODCI koncentrációjának 

változtatásával. Ehhez felvettük az energia és impulzusidő karakterisztikákat 

különböző DODCI koncentrációknál. A 6-16 ábra egy ilyen karakterisztikát 

mutat 5 g/l-es DODCI koncentráció mellett.

-2 .m-; °e

400 10

8300

6 СЛ

S 200 Q-

4 b-Ш

100 2

0 0
1 1.5 2 2.5 3

Gerjesztés (rel. egys.)

6-16 ábra: 30 jrm hosszú RRFL energia (—) és impulzusidő (- -) 
karakterisztikája. A nyilak a második impulzus küszöbét jelölik.

A számított impulzus alakok és a 6-16 ábrán látható görbék menete is 

mutatja, hogy az RRFL-ben tipikus relaxációs oszcilláció játszódik le, ahol 

a második impulzus küszöbe az első impulzus gerjesztési küszöbéhez tarto

zó gerjesztési energia 135 %-ánál van. A dinamikus tartomány eme 35 %-os 

értéke nagyobb a gerjesztő EVFL energiájának 8 %-os ingadozásánál, így ez 

a konstrukció a számítások szerint alkalmas egyes impulzus előállítására. 

Ugyanez elmondható más festékkoncentrációkkal végzett számításokból 

kapott eredményekre is. Mint ahogy a 6-17b ábrán látható, a vizsgált 

koncentrációtartományban a dinamikus tartomány értéke végig jóval 8 % 

felett marad.
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6-17 ábra: 30 fim hosszú RRFL (b) dinamikus tartományának 

valamint (a) energiájának (—) és impulzushosszának (- -) függése a 
DODCI koncentrációjától a második impulzus küszöbénél.

Az impulzus energiájának és hosszának a festék koncentrációjától való 

függését megfigyelve, a lehető legnagyobb koncentráció alkalmazása tűnik 

előnyösnek. Rövidebb impulzushossz és nagyobb energia várható. A kon

centráció növelése azonban a behatolási mélység jóval a lézerhossz alá 

történő csökkenésével jár. Ekkor az alkalmazott matematikai modell már 

érvényét veszti, mivel a gerjesztés a lézerhossz mentén erősen inhomogénné 

válik. Másrészről a 2 g/l-es DODCI koncentráció választása esetén a lézer

működés elindításához a molekuláknak már majdnem a felét geijeszteni 

kell. További koncentráció csökkentés a lézer működési paramétereinek 

romlása mellett még a lézerműködés létét is fenyegeti. Ezért a részletes 

számításokat és a mérést is egy köztes 5 g/l-es DODCI koncentráció mellett 

végeztük, 30 pm-es lézerhossznál. Megvizsgáltuk továbbá, hogy milyen 

lézerhossz választása a legcélszerűbb. A különböző lézerhosszakra végzett
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számításoknál az egyutas erősítést, vagyis a N • L szorzatot állandó értéken 

tartottuk. A számítások eredményét a 6-18 ábra mutatja.
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6-18 ábra: RRFL (b) dinamikus tartományának valamint (a) 
energiájának (—) és impulzusának (- -) függése a lézer hosszától, az 

egyutas erősítés állandó értéken tartása mellett

A lehető legrövidebb impulzus eléréséhez, mint azt a 6-18 ábra mutatja, a 

lézer hosszát 20-25 jum-nek kell választani. Ennél rövidebb lézerhossz 

választása esetén a lézer minden paramétere romlik, nő az impulzushossz, 

csökken az energia és a dinamikus tartomány értéke is. Nagyobb lézerhossz 

választás esetén csak az impulzushossznál történik kedvezőtlen változás, a 

másik két paraméter értéke kedvezően nő. Mivel célunk minél rövidebb és 

stabilabb impulzusok előállítása volt, kísérleteinkben 20 pm, de annál 

semmiképpen sem rövidebb RRFL-t kívántunk összeállítani.
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6.2.2. Az RRFL-en végzett mérések eredményei

Kísérleteinkben visszacsatoló elemként olyan dielektrikum tükröket 

alkalmaztunk, amelyek reflexióképessége 600 nm környékén ~40 % és 

~20 % volt. A két tükör közé távtartóként ~20 pm vastag gyűrűt helyeztünk. 

A gerjesztő EVFL nyalábját egy 40 mm fókusztávolságú, leképezési hibákra 

kompenzált lencsével fókuszáltuk ~20 pm átmérőjű folttá. A folt átmérőjét 

leolvasó mikroszkóppal mértük, melynél a legkisebb beosztások 50 pm- 

enként követték egymást. A kapott impulzusokat kétfokozatú erősítővel 

erősítettük fel a frekvenciakétszerezéssel történő méréshez szükséges mér

tékben. A teljes megépített rendszer vázlata a 6-19 ábrán látható. Az 

erősítők 2 mm és 10 mm hosszúak voltak és Rhodamine 101 festékoldatot 

tartalmaztak 1.1 g/l és 0.22 g/l koncentrációban.
XeCI excimer lézer
308 nm 15 ns 

30 mJ EVFL

1 553 nm
"30 ps

7
38 nJ-O f = 80 m.t 4Iсо о-О 3pJ Í2.
, Hc:

ш *==» f = 25 
f=30

o>
-0.3 pJ\l w

f = 40 ^20 nJ

SSBj RRFL
ЙЧМ

611 nm

2.5 ps 
30 pJ

О f = 40
co
:0
CtL
Ш

&w
5 p J 2.5 ps

6-19 ábra: RRFL-t második fokozatként tartalmazó festéklézer- 
rendszer rajza

Első kísérletünkben az RRFL 5 g/l koncentrációjú DODCI festéket 

tartalmazott metanolban oldva. Az RRFL ekkor 611 nm-en működött. A
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leadott impulzusok energiáját két helyen mértük, közvetlenül a rezonátornál 

és az erősítők után is. A két helyen végzett energiamérésnél kapott 

energiaszórások között jelentős eltérést tapasztaltunk. A 6-20 ábra mindkét 

mérés eredményét mutatja.
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\ £ X—✓
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X
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31 2
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6-20 ábra: RRFL erősítés nélküli (a) és megerősített (b) impulzusainak 
energia (—) és energiaszórás (- -) karakterisztikái

Közvetlenül a rezonátornál mérve az energiaszórás több mint kétszeresnek 

adódott az erősítés után mért értékekhez képest. A két görbe menete azon

ban közel azonos. A rezonátornál közvetlenül mért energia (6-20a ábra) a 

gerjesztés növelésekor folyamatosan nő. Menete nem hasonlít a 6-16 ábrán 

számítotthoz. Az eltérés oka valószínűleg az lehet, hogy magasabb gerjesz

téseknél az RRFL nem csak egy módusban, hanem kettőben működött, és 

energiaméréskor a két módus energiája összeadódott. Az elméleti modell 

pedig nem számolt több módussal. A 6-20b ábrán az erősítők kimenetén 

mért jel energiájának növekedése valószínűleg az erősítés telítődésének
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hatására csökken. Másik ok lehet, hogy a mellék módus (606 nm) kevésbé 

erősödött mint a főmódus (611 nm), mivel távolabb volt a Rhodamine 101- 

et tartalmazó erősítő 616 nm-es erősítési maximumától.

További vizsgálatokban a 3.2 fejezetben leírt módon megmértük az 

RRPL impulzusainak koherenciahosszát. A kapott mérési pontokat a 6-21 

ábra bal oldala, a megfelelő mérési pontokból számított szórásfüggvényeket 

pedig az ábra jobb oldali oszlopa tartalmazza. A jobb oldali ábrákon 

feltüntettük a félértékszélességekből (3.22) alapján számított impulzus- 

hosszakat, melyek alsó korlátjai a valódi impulzushosszaknak.
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6-21 ábra: Az 5 g/l-es DODCI erősítő közegű RRFL koherenciahosszának mérésekor 
kapott mérési pontok (bal oszlop) s a belőlük számított szórásfüggvények (jobb oszlop) 

az első impulzus küszöbe felett 30, 65 és 105 %-kal.



115

A pontosabb impulzushosszt a 3.3 fejezetben leírt nemlineáris optikai 

jelenség (frekvencia-kétszerezés) felhasználásával mértük. Frekvencia

kétszerezőnek egy KDP kristályt használtunk. Az eltérő gerjesztéseknél 

mért frekvencia kétszerezett jelet, s a belőle számított átlagfüggvényt 

mutatja a 6-22 ábra.
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6-22 ábra: Az 5 g/l-es DODCI erősítő közegű RRFL autokorrelációs mérésekor kapott 
jelalakok (bal oszlop) és a belőlük számított átlagfuggvények (jobb oszlop) az első 

impulzus küszöbe felett 30, 65 és 105 %-kal.

A 6-21 és 6-22 ábrasor összehasonlításakor látható, hogy az első impul

zus küszöbét több mint 30 %-kal meghaladó gerjesztéseknél az autokorrelá

ciós és koherenciahossz mérésekből számított impulzushosszak eltérnek 

egymástól. Az eltérés oka lehet, hogy ilyen gerjesztéseknél az RRFL már
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nem egy, hanem két módusban működött. Egy ilyen kétmódusú spektrumot 

mutat a 6-23 ábra, az első impulzus küszöbének kétszeresénél.

=
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hullámhossz (nm)

6-23 ábra: Az 5 g/l-es DODCI-t tartalmazó RRFL spektruma az első impulzus 
küszöbének kétszeresénél

A 6-23 ábrán látható, hogy a fő módus strukturált, az RRFL ekkor már töb

bes impulzust generált. Leolvasható továbbá, hogy a két módus távolsága 

~5 nm, ami 28 pm-es lézerhossznak felel meg. A 6-24 ábra az RRFL spekt

rumát mutatja, az első impulzus küszöbe felett 30 %-kal. Ekkor az RRFL 

egyes módusban működött. Az ábrán látható, hogy a spektrum nem struk

turált, tehát az RRFL egyes impulzust generált.
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6-24 ábra: Az 5 g/l-es DODCI-t tartalmazó RRFL spektruma az első 
impulzus küszöbe felett 30 %-kal.

A 6-21, 6-22, 6-24 ábrákon lévő, az első impulzus küszöbe felett 30 %-hoz 

tartozó grafikonokat összevetve látható, hogy amikor az RRFL egyes
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módusban, egyes impulzusokat adott le, akkor az impulzusok közel 

transzformáció limitáltak és 2.7 ps hosszúak voltak.

Végeztünk méréseket erősítő közegként 8 g/1 koncentrációjú DODCI 

alkalmazásával. Mértük az impulzusok energiáját, koherenciahosszát és 

második harmonikus keltéssel az impulzushosszat. A gerjesztéstől függően 

1-2 pJ energiájú impulzusokat kaptunk 10-15 %-os szórással. A koheren

ciahossz 6.3 ps és 1.7 ps között változott, miközben a gerjesztést az első 

impulzus küszöbétől a küszöb kétszereséig változtattuk. Az autokorrelációs 

függvény mérésekor azonban nem kaptunk kiértékelhető mérési eredmé

nyeket. A kísérletek azt mutatják, hogy egy 30 gm-es hosszúság és 8 g/l-es 

DODCI koncentráció egyidejű választásával már nem lehet rövid egyes 

impulzusokat generálni. A sikertelenség oka lehet, hogy ebben az esetben a 

gerjesztés behatolási mélysége már jóval kisebb a lézer hosszánál.

A megvizsgált öt elrendezésen végzett kísérleti eredmények azt mutatják, 

hogy a 270 pm hosszú rácsos EVFL rendszert lesz érdemes a továbbiakban 

alkalmazni, mivel a működési hullámhossztól és az alkalmazott festéktől 

függően 1.5 ps és 3 ps közötti egyes, igen stabil impulzus generálása 

várható tőle.

Paramétereiben az előbbitől csak kis mértékben marad alul az RRFL-re 

épülő elrendezés. Ennek a rendszernek jelentős előnye lehet - az EVFL-lel 

szemben - egyszerűbb felépítése. A rendszer továbbfejlesztése jelentős 

impulzusrövidülést eredményezhet. A mérések szerint ugyanis kissé rövi- 

debb üreghosszal a módusok távolsága akkorára nőhet, hogy magasabb 

gerjesztési szint mellett is egy módusú működés érhető el az ahhoz tartozó 

rövidebb impulzushosszal, az energiastabilitás érezhető romlása nélkül.
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7. Elért eredmények összefoglalása

Értekezésemben XeCl excimer lézerrel gerjesztett, másfél-három piko- 

szekundum hosszúságú impulzusokat kibocsátó két fokozatú festéklézer- 

rendszer megvalósítását, a megvalósításhoz szükséges elméleti vizsgálato

kat, valamint a kísérleti munka során kapott mérési eredményeket foglaltam 

össze. Eredményeim az alábbi kilenc pontban foglalhatók össze:

1. Autokorrelációs méréseknél az átlagfüggvényen kívül bevezettem a 

szórásfüggvényt, és értelmeztem a szórásfüggény félértékszélessége és a 

koherenciahossz közötti kapcsolatot. így egyetlen mérésből az impulzus 

hosszán kívül az impulzus transzformáció limitált voltára is következ

tethettem.

2. Dolgozatomban leírtam egy általam kifejlesztett numerikus eljárást, mely 

kettős, transzformáció limitált impulzusok jellemzőinek meghatározására 

alkalmas a mért spektrumok alapján. Az eljárás a spektrumot szétválasztja 

a két impulzus spektrumára, majd az így kapott spektrumokból meghatá

rozza az impulzusok hosszát, távolságát és relatív intenzitását.

3. Megvizsgáltam kilenc, egylépéses numerikus algoritmus számítási ha

tékonyságát a lézerműködést leíró rate-egyenletek megoldása során. 

Azonos számítási pontosság mellett leggyorsabbnak az implicit és az 

explicit Euler módszer adódott. Közülük az implicit módszer - abszolút 

stabil volta következtében - bizonyult használhatóbbnak.

4. Kifejlesztettem az általam használt festéklézereket leíró tér-idő függő 

csatolt parciális differenciálegyenlet-rendszer megoldására egy gyors 

algoritmust. Az algoritmus - felhasználva a lézerekben lejátszódó folya

matok sajátosságait - a számítási pontosság megőrzése mellett a gépidőt a 

szokásos módszerekkel történő számításokhoz képest 40-ed részére 

csökkentette, lehetővé téve ezzel az 5.3 fejezetben leírt vizsgálatok 

elvégzését.
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5. Részt vettem az excimer lézerrel geijesztett Q-kapcsolt elosztott vissza- 

csatolású festéklézer elméleti előkészítésében. A már meglévő kísérleti 

eredményekre alapozva megvizsgáltam első fokozatként való alkalmaz

hatóságát. 30 ps hosszú, 38 nJ energiájú egyes impulzusokat állítottam 

elő 553 nm hullámhosszon. Az impulzusok energiájának stabilitása ±8 % 

volt. Mérési eredményeim a korábbi eredményekkel megegyeztek.

6. Elméletileg értelmeztem a XeCl excimer lézerrel gerjesztett elosztott 

visszacsatolású festéklézemek a számítások szerint várhatónál jóval 

kisebb stabilitását.

7. Megvizsgáltam a Q-kapcsolt rövid rezonátorú festéklézer első fo

kozatként való alkalmazásának lehetőségét. Segítségével 80 ps hosszú 

egyes impulzusokat kaptam 550 nm hullámhosszon Coumarin 153 és 

Rhodamine В festékpárt alkalmazva.

8. Megvizsgáltam - a két fokozatú festéklézer-rendszer második fokozata

ként elosztott visszacsatolású festéklézert (EVFL) használva - négy 

lehetőséget és az alábbi eredményeket kaptam:

a) 270 pm hosszú, 645 nm-en működő rácsos EVFL-lel 2.6 ps hosszú 

1 pJ energiájú egyes impulzusokat sikerült előállítani egy fokozatú 

erősítő alkalmazásával. A rendszer energia-stabilitása igen jó, ±3.5 % 

volt.

b) 130 pm hosszú, 645 nm-en működő rácsos EVFL-lel 1.7 ps hosszú 

1 pJ energiájú egyes impulzusokat állítottam elő két fokozatú erősítő 

alkalmazásával. A rendszer energia-stabilitása ±19 % volt.

c) 270 pm hosszú, 628 nm-en működő rácsos EVFL-lel 1.5 ps hosszú 

egyes impulzusokat generáltam.

d) 250 pm hosszú, 646 nm-en működő nyalábosztós EVFL-lel 2.5 ps-os 

impulzusokat generáltam.

Az utóbbi két esetben az energia-stabilitás az a) esethez hasonló volt.
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9. Második fokozatként 28 pm hosszú rövid rezonátorú festéklézert 

alkalmazva 2.7 ps hosszú 6 uJ energiájú egyes, egy módusú impulzusokat 

állítottam elő két fokozatú erősítőt alkalmazva. Az erősített impulzusok 

energia-stabilitása ±7 % volt.

A könnyebb áttekinthetőség és a 2.3.4 fejezetben leírt korábbi kisérleti 

eredményekkel való összehasonlíthatóság érdekében, az 1. táblázathoz ha

sonlóan, a kapott eredményeimet a 6. táblázatban foglalom össze:

megj. gerjesztés 1. fokozat
X (nm)

2. fokozat 
T(ps) típus X (nm) 

30 EVFL 645

rövidülés 
l.fok. 2.fok.

teljes
rövidülésX (nm)típus tipus T (ps)

8.a XeCl 308 15 553EVFL 2.6 500 12 5770
8.b 15XeCl 308 553 30 645 1.7EVFL 500 18 8820EVFL
8.c XeCl 308 15 553 30 628EVFL 1.5 500 20 10000EVFL
8.d XeCl 308 15 553 30 646EVFL 2.5 500 15 6000EVFL
9 XeCl 308 15 553 30EVFL 611 2.7 500 11 5560KRFL

6. táblázat

Az 1. és 6. táblázatot összehasonlítva látható, hogy a korábbi XeCl excimer 

lézerrel gerjesztett festéklézer-rendszerekhez képest kétszer, háromszor 

nagyobb impulzus rövidülést értem el. Megközelítettem a Nd:YAG lézeres 

gerjesztéssel elért impulzusrövidülés mértékét. Ezekben a rendszerekben 

azonban nem egyes impulzusokat, hanem sok impulzusból álló impulzus

sorozatokat generáltak, s belőlük bonyolult eljárással szelektálták az első 

impulzust.
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