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BEVEZETÉS

Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb tudományos eredménye, 

a lézerek felfedezése alapvető változást hozott az optika, 

spektroszkópia, hirközlés és az ipar számos területén. A lé

zerfajták ma már igen széles skálájából szinte minden - a 

fényforrásokkal szemben támasztott - követelmény teljesítésé

re található olyan tipus, amely messze felülmúlja a hagyomá

nyos fényforrásokat. Gondoljunk itt a magas koherenciafokra, 

a nagy teljesítménysűrűségre, a kis divergenciára, a kicsiny 

spektrális sávszélességre, illetve az ezekből eredő nagy 

spektrális energiasürüségre. Ezen előnyös tulajdonságok mellett 

a szilárdtest és gázlézerek hátránya, hogy csak diszkrét hul

lámhosszakon működnek, illetve a hangolás csak szűk - sokszor 

a sávszélességgel összemérhető - tartományra korlátozódik.

Emellett a hangolás nehézkes, s bonyolultságából adódóan tech

nikai akadályai vannak. Külön figyelmet érdemelnek a festéklé

zerek, amelyek hullámhossza - a festékmolekulák energianivói- 

nak kvázifolytonos szerkezetéből adódóan - széles tartományon 

belül folytonosan változtatható. A felhasználás szempontjából 

gyakran kulcskérdés a fenti hangolhatóság, és az ebből szárma

zó előnyök, különösen akkor szembetünőek, ha a spektrális sáv- 

szélesség az egyéb lézerekre jellemző, vagy azt megközelítő szint

re leszorítható. Festéklézereknél ez csak a lézerrezonátor spe

ciális kialakításával, az ott alkalmazott szelektiv visszacsa

tolással érhető el. Ha szükitjük azt a hullámhossztartományt, 

ahol a rezonátor még visszacsatol, általában a visszacsatolás

i .

1

I

hatásfoka, és ezzel a kimenő energia is csökken. Tehát egy olyan 

rezonátor megalkotása a feladat, amely minél szükebb frekvencia-
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sávban, de ott minél nagyobb visszacsatolási tényezővel rendel

kezik .

A festéklézerek további előnyös tulajdonsága, hogy segítségük

kel igen rövid impulzusok generálhatók, amelyek - párosulva a

már említett hangolhatósággal - teljesen újfajta vizsgálatok

előtt nyitnak utat. A felhasználás szempontjából sokszor lé

nyeges a lézerimpulzus időbeli lefutásának ismerete. A kimenő

jel időfüggéséről a festéklézerben lejátszódó folyamatok időbe

li tulajdonságairól a lézermüködést leiró parciális differen

ciálegyenletrendszer megoldása révén kaphatunk képet. Ennek 

felállítása nem nehéz, de általános feltételeket kielégítő meg

oldása jelenleg nem ismeretes. Keresendő egy olyan megoldás,

amely a tranziens viselkedésen túl a lézer spektrális tulajdon

ságairól is számot ad. Ennek ismeretében olyan keskenysávú re

zonátort kell alkotni, amely - figyelembe véve a N2 lézeres ger

jesztés 1-10 ns-os időtartamát - lehetőleg minél rövidebb im

pulzust generál.

Az impulzus időbeli félértékszélességének egy adott sávszéles

ség esetén - a Heisenberg féle határozatlansági reláció által 

meghatározott alsó korlátja van. Mind tudományos szempontból, 

mind a felhasználás szempontjából kivánatos ennek a határnak 

a megközelitése, vagy elérése. Mi egy ilyen transzformáció li

mitált impulzusokat kibocsátó, de ugyanakkor jó hatásfokkal mű

ködő, hangolható festéklézer megvalósításával és megépítésével

kapcsolatos elméleti, gyakorlati problémák tisztázását tüztük

ki célul.
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

1.1. A festékmolekulák termsémája

A festéklézerek aktiv anyaga olyan - kromofor csoportot 

tartalmazó - sok atomos szerves molekula, amely a látható, a 

közeli infravörös, vagy az ultraibolya tartományban erős ab

szorpcióval rendelkezik. A festéklézerben lejátszódó folyamatok 

jobb megértése céljából tekintsük a festékek spektroszkópiai 

jellemzésére leggyakrabban használt un. Jablonski-féle term- 

sémát, amely az 1. ábrán látható.

S2
I

Ш T2I \
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1, ábra: A festékmolekulák termsémája

S2 a szingulett, a T^, T^ a triplett állapotok. Az 

egyes elektronátmenetekhez tartozó sávokon belül a rezgési al- 

nivókat vastag, az esetleges forgásiakat vékony vonallal jelöl

tük. /Az utóbbiak megléte adott festék esetén az oldószer tu

lajdonságaitól függ./ A degeneráció miatt ezek folytonos sávot

Az S sro'

alkotnak. Az ábrán az optikai átmenetek folytonos, mig a sugár-
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zásnélküliek szaggatott vonallal vannak jelölve. Az ábrán fel

tüntetett, és a továbbiakban felhasználandó számszerű adatok a

Rhodamin 6G alkoholos oldatára vonatkoznak, amit egyrészt az

indokol, hogy lézeranyagként az egyik legjobban elterjedt festék, 

igy spektroszkópiai jellemzői ismertek, másrészt ez nem jelen

ti az általánosság lényeges korlátozását, mert a számbajövő ösz- 

szes festék adatai is lényegében hasonlóak.

Külső, optikai gerjesztés hatására az SQ alapállapotban lévő 

molekulák a gerjesztés energiájától függően S-^

-re jutnak. Az állapot élettartama igen kicsiny Ix21 ** 0,5 ps/

-» átmenet sugárzásnélküli. így a gerjesztés 

után a molekulák S^-re kerülnek, ahol ns nagyságrendű idő alatt 

a sávon belül felveszik a Boltzmann eloszlást. Mivel т^т 

ezért triplett állapotok hatásával nem kell számolnunk, igy 

minden gerjesztő foton elnyelődését egy gerjesztett állapotú 

molekula megjelenése követi az S-^ szinten. A fluoreszcenciát 

az S-^ -» SQ átmenet hozza létre. N2 lézerrel gerjesztett festék

lézerek esetén - figyelembe véve a gerjesztés ns-os időtarta

mát

illetve S2_-re,

másrészt, az S2

> T 21'

-» TQ átmenet is figyelmen kivül hagyható, azaz csak 

a szingulett alap és a szingulett első gerjesztett termek popu- 

lálódnak, továbbá csak az ezek közötti lehetséges átmeneteket

az S

kell figyelembe venni. A fentiek figyelembevételével:

(1.1)+ n = n = constnl о

ahol n^ a szingulett első gerjesztett term populációsürüsége 

[cm”3 ] ,

nQ az alapterm populációsürüsége [cm ],
_3n a molekulakoncentráció [cm ].
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Ezen az összefüggésen a gerjesztett állapotú abszorpció figye

lembe vétele sem változtat, aminek a hatása a fotonsürüségre

felirt egyenletben az emissziós hatáskeresztmetszet látszóla

gos csökkenésében nyilvánul meg.

1.2. Spektrális kondenzáció

Ezek után tekintsük a lézermüködés szempontjából fontos, le

egyszerűsített termsémát. A 2. ábrán az -> SQ átmenetet vizs

gálva látható, hogy az - a termek kiszélesedése következtében - 

több frekvencián is létrejöhet. Ennek megfelelően a hangolat- 

lan festéklézer néhány nm-es sávban sugároz.

S
c"?1 —-

2. ábra: A spektrális kondenzáció

d3Q ::::
S0

Tegyük fel, hogy frekvenciaszelektiv visszacsatolást valósítunk 

meg a festéklézer rezonátorában, amelyhez tartozó súlyponti frek

vencia feleljen meg az ábrán "c"-vel jelölt átmenetnek. A ger

jesztett közegben az optikai tér intenzitása a "c" átmenetnek 

megfelelő frekvencián lesz a legnagyobb. Mivel az adott frek

venciasávba eső indukált átmenetek száma arányos a tér spektrá

lis energiasürüségével, egyre több molekula kerül az ábrán dS^- 

-el jelölt sávból a "c" utón a dSQ sávba. /Természetesen több 

ilyen sáv-pár kijelölhető./
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Mivel a Boltzmann eloszlás felvétele ps nagyságrendű, ezért a 

dSQ sáv nem telik meg, és dS1 populációja is pótlódik, ennél

fogva az sávban lévő molekulák döntő többsége a "c" 

nethez tartozó frekvenciájú foton kibocsátása közben jut alap- 

A fenti - spektrális kondenzációnak nevezett - fo

lyamat nagyon hatásos, s elvileg lehetővé teszi jó hatásfokkal 

működő, keskenysávú festéklézerek létrehozását.

átme-

állapotba.

1.3. Mérlegegyenletek

A hatvanas évek közepén intenziv kutatások folytak annak 

a kérdésnek a tisztázására, hogy lehet-e szerves festékoldatok

ban lézermüködést létrehozni. 1966-ban egyidőben, de egymás

tól függetlenül, három kutatócsoport is sikeres kísérletekről 

számolt be. [1, 2, 3] Ezen dolgozatok közül [1] nemcsak mérési 

eredményeket tartalmaz, hanem egy egyszerű modell segítségével 

végzett számításokat is. Az azóta eltelt másfél évtized alatt

nagyszámú közlemény jelent meg a lézerek időbeli tulajdonsága

inak elméleti vizsgálatáról. [3-10]

általában Atkinson-Pace-féle modellként is-Az itt felsorolt

mert - lézermodellek közös jellemzője, hogy tartalmazzák azt a 

feltevést, miszerint az erősitő anyag gerjesztett állapotának 

populációja és a lézer-üregbeli fotonszám térben homogén, to

vábbá a kicsatolásról /és a rezonátor egyéb veszteségeiről/ az 

időben állandó és csak a rezonátor adataitól függő üregélettar

tam ad számot.

A fenti modellt reprezentáló sebességi egyenletek a következő

alakúak:

Fvn1ae(Xi)dN 1i (1.2)= Ni [(n1ae(li) - (Х±)) F.v- ---- ] +
ci

n a о adt V
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dn^ mnl (1.3)-Z N - n а (Л ))
i=l

= Wndt о T

(1.4)n = n + n 1о

Ahol:

n^ definíciója (l.l)-nek megfelelő,
_ 3

az i módusbeli fotonsürüség [cm ],

а (Л.) az S , S, közti átmenethez tartozó abszorpcióé ,il- 6 1 О X
2letve emissziós hatáskeresztmetszet [cm ], 

hullámhosszon, 

az i módushoz tartozó üregélettartam [s], definíciója 

[11]-ben található,

1 -> SQ átmenethez tartozó fluoreszcencia csillapo

dási ideje [s],

a festékoldat által kitöltött rész és a rezonátor tel

jes térfogatának hányadosa, 

a fénysebesség az aktiv anyagban [cms , 

a gerjesztés sebessége /egy molekula időegység alatti 

gerjesztődésének valószinüsége [s 

a lézerben működő módusok száma,

n, no'
N.1

°a<Xi)
az adott

X . Cl

az ST

F

v

W

m

idő [s] ,T

X .i az i módus hullámhossza [cm].

Az előbbiekben emlitett két közelitő feltevés jelentősen leszű

kíti a fenti egyenletek érvényességi körét.

Rácz és Szabó [11, 36] vizsgálataira támaszkodva megállapíthat

juk, hogy az Atkinson-Pace-féle modell érvényessége olyan folya

matokra korlátozódik, amelyeknél a fotonsürüségnek a rezonátor

ban történő egyszeri körülfutási időre vonatkozó változása sok-
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kai kisebb, mint a fotonsürüség.

Azaz:

dN.
í • Tdt (1.5)« 1N.

l

minden i-re és tetszőleges t-re, itt:

2L— . Ez csak akkor érvényes, ha F = 1. 

L a rezonátor hossza [cm].

T =

Ez a feltétel rövid rezonátoru lézerek esetén könnyen teljesül. 

Azonban a gyakorlat szempontjából fontos, keskenysávú /ДА<0,01 nm/ 

festéklézerek nem épithetők 10 - 20 cm-nél rövidebbre, ami azzal 

jár, hogy a fenti feltételnek eleget tévő, megengedhető fotonsü

rüség változásnak legalább 1 ns idő alatt kell lejátszódnia.

A mérési eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a N2 lézer

rel gerjesztett festéklézerekben lejátszódó változások ennél jó

val gyorsabbak lehetnek, azaz a fenti modell a keskenysávú lé

zerekben fellépő időbeli változások leírására nem alkalmas. 

Felvetődik tehát az előbbinél általánosabb lézermodell megalko

tásának szükségessége. Erre az irodalomban számos megoldás ta

lálható [11-16]. Egy tipikus tárgyalási módot szemléltet az aláb

bi egyenletrendszer [13]:

n±(x,t)
- v(x)n^(x,t) / сг0 (X) [N+(x,t,A)+N (x,t,A)]dA+9nx (x, t) = W(t)n (x,t)----- -

+v(x)nQ(x,t)/aa(A)[N+(x,t,A)+N (x,t,A)]dA , (1.6)

± dN±(x,t,A) _ n1(x,t)ae(A)N±(x,t,A)- nQ(x,t)aa(A)N±(x,t,A) +

n, (x,t)E(A)g±(x)
+ —------ —-----------

dx

nl[xrt)a^[X)u±[xfttX) , (I.7)xv(x)
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(1.8)n1(x,t) + nQ(x,t) = n

ahol:

az egyes mennyiségeg jelentése azonos az Atkinson-Pace-féle mo

dellnél megismertekével, illetve:

spektrális fotonsürüség /egyik, illetve másik irányba 

haladó fényre [cm ^],

a hatásfok figyelembe vételével a teljes hullámhossz- 

tartományra normált fluoreszcencia spektrum [cm ^], 

geometriai térszögfaktor /pontos definíciója [13-15]- 

-ben található/,

gerjesztett állapotú abszorpció hatáskeresztmetszete 

/S1 -» S2I [cm2] ,

+N , N

E

±g

°k ix>

dN* (x, t, X) (4- * I тпг) н±(х'^х)továbbá dx

A fenti modellek közös jellemzője, hogy a már tér- és időfüggő

nek feltételezett fotonsürüségre és gerjesztett-szint populáció

ra felirt sebességi egyenletek a rezonátornak általában csak 

tört részét kitöltő aktiv anyagra vonatkoznak. Ez többek közt 

azon a felismerésen alapszik, hogy a rezonátornak az erősitő 

cellán kivüli része a benne keringő fénynek csak az intenzitá

sát változtatja meg, az időbeli struktúráját - a retardálástól 

eltekintve - változatlanul hagyja. /Kivéve, ha a jel felfutási 

ideje összemérhető a diszperziv elemek által létesített utkü- 

lönbség és a fénysebesség hányadosával./ A visszacsatoló rend

szer hatása a peremfeltételekkel vehető figyelembe. így a mo

dell már a rezonátor konkrét konfigurációját is figyelembe ve-
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szí. Bár a festékoldatokban fellépő erősített spontán emisszió 

/ASE/ elméleti és kísérleti tárgyalásával többen foglalkoztak

[17-19], a fenti modellek többsége [12, 13, 15] a lézermükö-

dés szempontjából nagy jelentőségű ASE hatását nem vette kie

légítően figyelembe. A [14, 16]-ban továbbfejlesztett modellek 

már kiküszöbölték ezt a hibát, de a spektrális tulajdonságok

nem szerepeltek ezen kutatások középpontjában, s nem voltak 

származtathatók az egyszerűsítés érdekében tett elhanyagolások 

miatt. További gyakori elhanyagolás, miszerint a gerjesztett 

állapot populációsürüsége homogén. Mint [11] vizsgálatai kimu

tatták ennek a kimenőjelre nincs lényeges hatása, igy a fenti 

elhanyagolás egyedüli következménye, hogy nem kapunk képet a 

gerjesztett szint populáció helyfüggéséről. Az előbbiekből ki

derül, hogy kívánatos az {1.6 - 1.3) egyenletrendszerrel a 

spektrális tulajdonságok szemszögéből foglalkozni, s olyan

megoldási módot találni, amellyel a gyakorlat számára fontos 

keskenysávú festéklézerek időbeli tulajdonságai pontosan, s 

lehetőleg kényelmesen tárgyalhatok.

1.4. Hangolási módok

A spektrális kondenzáció lehetővé teszi, hogy kis sávszé

lességen is jó hatásfokú lézert alkossunk. Ehhez minél keske

nyebb sávban, de ott minél nagyobb jósággal rendelkező rezoná

torra van szükség. Egy ilyen rezonátor realizálásának legegy

szerűbb módja, hogy az eredetileg frekvenciafüggetlen lézerre

zonátorba /3. ábra/ diszperziv elemet helyezünk.

Ez lehet pl. prizma, transzmissziós rács.



11

GERJESZTÉS

T, TÜKÖR T, TÜKÖR

FESTÉKOLDAT

3. ábra: A hangolatlan festéklézer sémája

A fentiek kicsiny diszperziójuk, illetve transzmissziójuk miatt 

nem terjedtek el. A frekvenciaszelektiv visszacsatolás megvaló

sításának .legegyszerűbb módja, hogy a 3. ábrán látható hangolat

lan festéklézer tükrét reflexiós ráccsal helyettesítjük /4. áb

ra/

GERJESZTÉS
T, TÜKÖR

<=
R RÁCS

FESTÉKOLDAT

4, ábra: A ráccsal hangolt festéklézer

A rács szögdiszperziója autokollimációs elrendezésben:

D = I® = 2tg0 = (__H___)'acosG 1 (1.9)V\



12

ahol:

0 a beesés /és visszaverődés szöge [rád],

ш a diffrakció rendje,

a a rácsállandó [cm].

Ha a lézer kilépő sugárzásának divergenciája Дер, a várható pasz- 

sziv sávszélesség /ДА/ a

= Acp (1.Ю)ДА D

képlet alapján adódik.

A rács szögdiszperziójára vonatkozó összefüggést felhasználva:

_ ДсрА 
2tg0 * (1.11)ДА

A sávszélesség csökkentésének egyik módja a diszperziv elem szög

diszperziójának növelése. Az (l.9) egyenletből látható, hogy ez 

rácsnál a rácsállandó csökkentésével valósítható meg, aminek 

azonban fizikai okok miatt határt szab az a > -^ feltétel. Bár az 

esetben a szögdiszperzió tetszőlegesen növelhető, viszont 

a rács ilyen beállításban csak szűk hullámhossztartományban hasz

nálható, s ezen sávon belül erősen változik a szögdiszperziója. 

Egy másik lehetőség a diszperziv elemnél а Дф csökkentése. Ez a 

rezonátorbeli lézernyaláb kitágításával érhető el. Nyalábtágitó- 

ként Hänsch [20] teleszkópot használt /5. ábra/ Mivel M-edrészé-

a ->

re csökken, a fenti lézer sávszélessége:

_ ДфА 
2Mtg0 (1.12)ДА

A Hansch-féle elrendezés hátránya a nagy rezonátorhossz, a drá

ga apokromatikus teleszkóp, és - a nagyításból eredően - a nehéz-
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GERJESZTÉS

TELESZKÓP
П RÁCS

FESTÉKOLDAT
T, TÜKÖR

5. ábra: A Hansch-féle elrendezés

kés beállithatóság. Ezért továbbiakban ezzel az elrendezéssel 

nem foglalkozunk. Igen fontos felismerés [21], hogy a nagyítás 

csak egy dimenzióban /a diszperzió irányában/ kívánatos, igy 

ugyanis csökkennek a mechanikai stabilitással /beállítással/ 

kapcsolatos követelmények. Erre az egy dimenziós nagyításra ki

válóan megfelel egy - a fényutba alkalmasan behelyezett - 45°-os 

prizma /6. ábra/. Ily módon Myers és D. C. Hanna [21] épitett 

először keskenysávú lézert /7. ábra/

\\\

6. ábra: 45°_os prizma nagyítása

A sávszélességre itt is a (l.l2) képletet kapjuk, ahol

cos© 2 (1.13)M = cos©^
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GERJESZTÉST2 TÜKÖR

NYALÄBTÄGIT0 PRIZMA

FESTÉKOLDAT

R RÁCS

7* ábra: A Hanna-féle elrendezés

0-j és 0^ jelentése a 6, ábráról olvasható le, A diszperziv elem

ként használt reflexiós rács surlódó beesésben önmagában is hasz

nálható nagyításra, /9. ábra/ A két rácsot tartalmazó rendszer 

szögdiszperziója Г22] alapján:

1 (
3 a^cosß1

cosß m2d0
(1.14)dl a2cosß2 /cosa

Az egyes mennyiségek jelentései а 8, ábráról olvashatók le, to

vábbá :

m^ az R-| , illetve az rácson létrejövő diffrakció rendje, 

a^ a megfelelő rácsállandók [cm].
ml '

al '
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GERJESZTÉST2 TÜKÖR

П RÁCS

FESTÉKOLDAT T, TÜKÖR

9. ábra: Surlódó beesésü rácsot tartalmazó festéklézer rezonátor

(1.14) felhasználásával a sávszélesség az (.1.12) képletből szár

maztatható. Nyalábtágitóként surlódó beesésben működő rácsot tar

talmazó rezonátor elrendezést mutat be a 9. ábra. Ily módon fel

épített lézerekből számolnak be részletesen [22-25]-ben. A sáv-

szélesség további csökkentése általában más diszperziv elemnek

rezonátorbeli alkalmazását teszi szükségessé. Elterjedt a Fabry-

Perot etalon és a rezonáns reflektor használata [27-29]. Ezek

nek a hátránya a magas ár és a nehézkes kezelés. A rezonátor 

hossza jelentősen megnő, és a hangolás is bonyolulttá válik. Bár 

a fenti elemek alkalmazása nélkül, rácsos nyalábtágitóval 

/de két ráccsal/ is sikerült egy longitudinális módusu működést 

elérni [25, 30], de ilyen esetekben a kimenő energia már igen 

alacsony volt. A kimenőjel erősitő cellákkal történő erősitése 

csak részben oldja meg a problémát, mert egy rossz hatásfokkal 

működő oszcillátor jelének az ASE-bő.l történő kiválasztása elég 

nehéz feladat. Ugyanis kis energiájú hasznos jel nagy erősitést

követel meg, igy a zaj tört része is elegendő, hogy az erősitőt 

telitésbe vigye. A nehézséget tovább növeli, hogy az ASE-ből

származó sugárzás általában időben előbb érkezik.
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A fentiekből kitűnik, hogy kivánatos az irodalomban fellelhető

szelektiv visszacsatolási módok több szempont szerinti össze

hasonlító vizsgálata, s ennek tükrében egy egyszerűen kezelhe

tő, jó hatásfokú, keskenysávú festéklézer létrehozása.
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2. KESKENYSÁVÚ FESTÉKLÉZEREK MŰKÖDÉSÉT LEÍRÓ MODELL KIDOLGOZÁSA

2.1. A lézermodell felépítése

A lézermodell felépítésén a kiinduló egyenletek, továbbá 

a hozzájuk tartozó kezdeti és peremfeltételek alkalmas megvá

lasztását értjük. Mivel a lézermüködést általános feltételek

mellett leiró egyenletrendszer analitikus megoldása nem isme

retes, ezért a fenti lézermodellekbe az elhanyagolások, és a

különféle közelitő megoldások is beleértendők. Az általunk ja

vasolt megoldás megismerése céljából tekintsük (1.6 - 1.3) 

egyenleteket. A gerjesztett-szint populációra felirt

Эп^х, t) (nx x,t)
- v(x)n1(x,t)Jae(x) [N+(x,t,X)+N (x,t,X)]dX+=w(t)nQ(x,t)-3t T

+v(x)no(x,t)/oa(X)[N+(x,t,x)+N (x,t,X)]dX

egyenlet jelentése kézenfekvő: a gerjesztett állapot populációját a 

gerjesztés és az önabszorpció növeli, a spontán és az indukált 

emisszió csökkenti. Az egyenletből az is kiolvasható, hogy a 

mindkét irányban haladó fotonok sűrűségei és ezeknek az összes 

előforduló hullámhosszú komponense figyelembe van véve. Nézzük 

meg, hogy az egyik irányban haladó, és adott hullámhosszú foton- 

sürüség változás miből tevődik össze.

± dN±(x,t,X) = n-jjx^JaJ X)N±(x,t,X)— no(x,t)aa(X)N±(x,t,X) +dx

n1(x,t)E (X )g±(x)
- n^(x,t)aa(X)N±( x,t,X) .+ T v(x)
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Az egyenletből látható, hogy a küvettába belépő fényt az ab

szorpció és a gerjesztett állapotú abszorpció gyengiti, az in

dukált emisszió, továbbá a spontán emissziónak a kérdéses tér

szögbe és hullámhossztartományba eső része erősiti. Ezt az 

egyenletet az összes olyan hullámhossztartományra meg kell ol

danunk, amely részt vesz a gerjesztett szint populációjának a

megváltoztatásában. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy han

golt lézereknél kapott spektrális összetételt a szelektiv visz- 

szacsatolás megváltoztatja, azaz a peremfeltétel hullámhossz- 

függő. A korábbi modellek a lézer fotonsürüséget általában nem vá

lasztják szét a spontán és erősitett spontán emisszióból szár

mazó tagtól. Vagy ha ezt meg is teszik, [11, 36] nem adnak ki

elégítő választ arra, hogyan alakulnak az ASE fotonok lézerfo

tonokká, ami a spektrális vizsgálatoknál döntő jelentőségű. 

Ehhez kapcsolódik az első javaslatunk: ha szétválasztjuk a lé

zerben haladó fotonsürüséget lézerfotonsürüségre és az erősi

tett spontán emisszióból származó fotonsürüségre, néhány lénye

ges egyszerüsités tehető. A lézer fotonsürüség kisebb divergen

ciája és - mivel keskenysávú lézerekkel kivánunk foglalkozni - 

jóval kisebb sávszélességű. Az erősitett spontán emisszió nagy

sága és spektrális eloszlása egy adott geometria esetén csak a 

gerjesztett szint populációsürüség függvénye. Ezek a megállapi- 

tások a lézermüködést leiró egyenletek lényeges egyszerűsödé

sét teszi lehetővé. A lézer fotonsürüség kis sávszélességéből

eredően a gerjesztett szint populációt leiró egyenletben a hul

lámhossz szerinti integrálás szorzássá egyszerűsödik, viszont 

az erősitett spontán emisszió hatását egy újabb taggal kell fi-
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gyelembe vennünk:

Sn-jjXft) nx(x,t)
- v(x)n1(x,t)Jae(X)[N*(x,t,x)-tfl“(x,t#X)]dX+= w(t)nQ(x,t)-3t T

v(x)nQ(x,t)Jaa(X) [N+(x,t,X) + N“(x,t,X)]dX+

- v(x)[n1(x,t)ae(X)-n0(x,t)aa(X)] [N*(x,t)+NL(x,t)] = 

n^x,^

(2.1)

- F -v(x)[n1(x,t)ae(X)- no(x,t)aa(A) ][I^(x,t)-HSIL(x,t)]=w(t)no(x,t)- T

Itt:
+

NL ' NL lézerfotonsürüség /egyik, illetve másik irányban/ [cm 

NA ' NÄ ASE spektrális fotonsürüség /egyik, illetve másik irány

ban/ [cm 4]

a ASE hatását figyelembe vevő - később meghatározandó - 

-3 -1függvény [cm s ].

A lézerfotonsürüséget leiró egyenlet az összfotonsürüséget leiró

F

egyenlettől a spontán emissziót leiró tagban különbözik. Továbbá 

- az egyszerűség kedvéért - tekintsünk el a gerjesztett-szint

abszorpciós hatásától.

Ezzel:

(э^ 1 v(x)^r)NL(X/t)=v(x)ni(x't)ae(A)NL(x,t)"v(x)no^X,t^aa(^N:t(x,t) • (2-2^

A küvettát elhagyó erősített spontán emissziós fotonok szög- és 

spektrális eloszlásának geometriai és gerjesztettségi függését 

ismerve, ezekből egy egyszerű szorzással kapjuk azt a járulékos 

lézer fotonsürüséget, amely a már jelenlévő lézer fotonsürüség- 

hez hozzáadva, és a tükrökről visszaverődve, újból belép az ak-
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tiv anyagba. /А szorzó faktor értékének megállapításánál termé

szetesen feltesszük, hogy a lézerfény szögeloszlása és sávszé

lessége adott./ Ezzel az újfajta tárgyalásmóddal a hangolt lé

zerek spektrális tulajdonságai kényelmesen leírhatók. A lézer- 

modellek ismertetése kapcsán már volt arról szó, hogy a fenti 

egyenletek csak az aktiv anyagra vonatkoznak, amelyről tegyük 

fel, hogy optikailag homogén; a törésmutató nem függ a helytől. 

Ez a közelítés megengedhető, hiszen a termikus és az erősité-

si tényező változásából eredő törésmutató változások a gyakor

latban elhanyagolhatóan kicsinyek. A fentiek figyelembevételé

vel a megoldandó egyenletrendszer:

(x, t) nx(x,t)
- F -v[n1(x,t)ae(X)-n0(x,t)aa(X)][K^(x,t)+= W(t)no(x,t)-31 T

(2.3)+ NL(x,t)]

Jr)NL^X,t^ vtn-^tJa^Xj-nJx^JaJX)] М±(Х'Ъ)( — 
\ 3t (2.4)± v

( 2.5)nQ(x,t)+ n^(x,t)= n = const

A kezdeti feltételek:

N*(x,0) = 0 N*(x,0,X)= О . ( 2.6)n1(x,0)= О

A határfeltételek a 10. ábra alapján:

ЛХXO 2
3^)= ^2 [N~(0,t) + a) J N”(0,t,X)dX ] ,^2ít0' (2.7)t +

ЛХ
о 2
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ДАА 4о 22Ij
J N*(L,t,A)dA ] . ( 2.8)+ ш

ДА
О 2

Ahol:

a küvetta hossza [cm],L

a kicsatoló tükör és a küvetta távolsága [cm],L2
2L^ optikai uthossz a küvettából kilépő és a diszperziv rend

szeren egyszer oda, és vissza haladó fényre [cm], 

a kicsatoló tükör reflexiója,

a diszperziv rendszer eredő visszacsatolási hatásossága 

/= RT Isd. később/,

a lézer súlyponti hullámhossza [cm], 

a lézer sávszélessége [cm],

R2

R1

A о
ДА

a lézer és az ASE térszögének hányadosa.ш

t2 TÜKÖR T, TÜKÖRDISZPERZIV
ELEM

К KÜVETTA

N*
N

Ll2 L,

X
R,

10. ábra: Hangolt festéklézerek rezonátorának sematikus felépítése
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Az F függvény kiszámolásánál természetesen kihasználjuk azt,

hogy

+
NA(0,t,X)= N (L,t,X)= О (2.9)

A (2. 7) egyenletből kiolvasható, hogy a spektrális bontást már 

a kicsatoló tükör felé haladó ASE-nél is figyelembe vettük. Ez

a közelítés a festéklézerekben alkalmazott - a kicsatoló tükör

re vonatkozó - néhány százalékos reflexiót figyelembe véve, nem 

okoz lényeges változást a gerjesztett-szint populációban.

Ezután а (2.З - 2.5) egyenletrendszer numerikus megoldásánál 

olyan kis időbeli lépésközt /Т/ alkalmaztunk, hogy a két irány

ban haladó lézerfotonsürüségnek, valamint a

nx(x,t)
A = W (t) nQ(x, t) - FT

tagnak a populációsürüségre gyakorolt hatása időben egymás után 

legyen figyelembe vehető. Egy - az előbbiekben emlitett - lépés

köz elején /t=0/ a kezdeti és peremfeltételek legyenek a követ

kezők :

N^(0,t)= N+(t) ,nx(x,0)= n°(x) , N"(L,t)= N“(t) .

Először tekintsük az aktiv anyagon egyik irányban áthaladó fény

hatását:

3n1(x,t)
= vN+( x,t) [nQ( x,t)aa( X) - n1(x, t) üe( X) ] , (2.I0) 

f v ác)1í(x,t)= n1(x,t)ae(X)- no(x,t)ca(X)]

Э t

í—\3t (2.11)

nx(x,t)+ nQ(x,t)= n (2.12)
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Ennek az egyenletrendszernek a megoldása szolgáltat egy uj

n°'(x) eloszlást és egy N*(L,t) kimenőjelet.

így a következő - az ellentétes irányban haladó fény hatását 

figyelembe vevő - egyenletrendszerre a kezdeti feltétel:

Пд_(х,0) = n°'(x) .

9nl(X/t^ = vNl (x, t) [nQ (x, t) aa (A) - n1(x,t)ae(A) (2.13)
Э t

|-) \ (x^)= vNL(x,t)[n1(x,t)ae(A)-noaa(A)]í—\3t (2.14)V Эх

(2.15)nx(x,t) + nQ(x,t) = n

9 9

Ez egy újabb n°

Végül a gerjesztés a spontán emisszió és az ASE-nek a gerjesz-

(x) eloszlást és egy NL(o,t) kimenőjelet ad.

tett-szint populációra gyakorolt hatását leiró,

3n,(x, t) ^it x, t) _ F1' (2.16)= w(t)no(x,t)-31

(2.17)Пд^ (X, t ) + nQ(x,t) = n

О 9 f
egyenletrendszert kell megoldani az п^(х,о)= n^ (x) kezdeti 
feltétel mellett.

Ennek a megoldása n^-re adja n^(x,t)-t, amely a soronkövetkező 

ugyanilyen hármas ciklus kezdeti feltétele.

A ciklus közben kapott N^(L,t) és a NL(0,t) kimenőjelek (2.7) 

és (2.З) egyenletek alapján későbbi ciklusok bemenő jeleit ké

pezik. Az eljárás előnye, hogy a (2.10 - 2.12) és a (2.13 - 2.15)
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egyenletrendszerekre analitikus megoldást találtunk, ami lénye

gesen lerövidíti a gépi számolást, továbbá F, N~(o,t,X) és 

N^(L,t,X) ismeretében a (2.16 - 2.17) egyenletrendszer és a 

(2.7) (2.8) egyenletek könnyen kezelhetők. A következőkben/2. - 

3. - 4. §/ a fenti mennyiségeket számoljuk ki, illetve a(2.10 - 

- 2.I2) egyenletrendszer analitikus megoldását adjuk tetszőleges 

kezdeti és peremfeltételek mellett, amelyhez teljesen hasonló 

módon (2.1З - 2.I5) is megoldható.

2.2. Az erősített spontán emisszió vizsgálata

Az F függvény konkrét alakja, azaz az ASE tulajdonságainak 

feltárása céljából vizsgáljuk meg egy - a lézeraktiv közeghez 

hasonló geometriáju - aktiv térfogat által kibocsátott ASE 

összintenzitás és spektrális tulajdonságainak a populációsürü- 

ségtől való függését egy megfelelően rövid dt [s] idő alatt, 

amikor a fenti populációsürüség időben állandónak vehető. Tekint

sük az aktiv térfogatot egy hxdxL-es élhosszuságu téglatestnek 

/11, ábra/, ahol h a gerjesztő nyaláb behatolási mélysége [cm], 

d a gerjesztés szélessége [cm], L a küvetta hossza [cm].

d

N
*

L.>
dx

11. ábra: A gerjesztett térfogat
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A továbbiakban az összes fizikai mennyiséget az x tengelyre 

merőleges sikban az ábrázolt téglatesten belül homogénnek té

telezzük fel. Intézetünkben korábban [38] által végzett ku

tatások eredményeire támaszkodva megállapítható, hogy a ger

jesztés eredményeképpen kialakuló gerjesztett centrumok in

homogén eloszlását a a szekunder folyamatok miatt - egy időben 

is változó függvény irja le. A későbbi eredményekből egyértel

műen látható, hogy kimenőjel nem lineáris módon reagál a fen

ti gerjesztettség megváltoztatására, ezért ennek egy idő és 

térbeli átlaggal való helyettesitése meglehetősen pontatlan 

közelítés. Mi mégis ezt az utat választottuk, mert a részle

tesebb vizsgálat túlmutatna ezen dolgozat keretein.
3 jcEgy dV [cm ] térfogatelem által t - — időpontban kibocsátott 

X és X+dX közé eső spontán fotonok száma:

nl(x,t " v )* (2.19)E (X) dXdVdtdN s T

/ahol a jelölések (l. 6 - 1.3}-ból ismertek/.

A 11. ábrán balra kilépő erősített spontán emissziót tekintve, 

egy tetszőleges térfogatelem által kibocsátott fénynyalábnak 

csak azon térszögbe eső részét kell figyelembe venni, amely to

vábbra is bent halad az aktiv térfogatban, ezáltal az x távol

ságot megtéve, felerősödve hagyja el az aktiv térfogatot. 

Figyelembe véve ezt a geometriai megfontolásokból adódó - egyéb

ként x-től függő - g (x) térszögfaktort, továbbá az x távolsá

gon lejátszódó erősítést, a dV térfogatelem által kibocsátott, 

az aktiv térfogatból x=0-nál /az ábrán balra/ t időpontban ki-
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lépő, a dV elemből származó erősített spontán fotonok száma;

n(x,t )
dNA = g (x) E(A)dAdVdt.

• exp J[a (X^n^xjt - aa(x)nQ(x;t - ^-)]dx'
о

Ugyanitt a fotonsürüség /dNA(x,t,A) [cm értéke: 

ni(xrt —)
E(A)dA^ ехр/[ае(Л)п1(х/)- о (X)n (x') ]dx' .(2.20 )dNA(0,t,X)= g"(x)

о

Ebben az időpontban a teljes térfogattól származó ASE-t az egész tér 

fogatra való integrálással nyerjük.

NA(0,tfA)
о

X
aa(x)no(xít - )]dx']dx .(2.2l)— )- v '‘expj [a (A)n1(xít -

о

A gyakorlatban g (x) helyettesíthető egy x-től független, az 

aktiv térfogat térátlói által meghatározott g faktorral, amit 

az indokol, hogy a cella kimenetén az x « L hosszon erősödött 

ASE sugárzás dominál, amelynek kiszámolásánál g(x) keveset vál

tozik. Kihasználva továbbá, hogy nQ(x,t) = n - n^(x,t),

NA(0,t,A)= g E^dX- •

. / [nx(x,t - ^)exp J[a (X)+ a (\)njxjt - ^-) - aa(A)n]dx']dx ( 2.22)
о о

Vizsgáljuk meg az
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L
^)exp J [aa(X)+ ae(X)n1(xít - )а& (X) njdx' ]dxI = J [n^x^ -

о о

integrált.

Az ASE szerepe ott jelentős, ahol:

x
exp/[( aa (X) + a 

о
-£l)-

V '
aa(x) n]dx' >> 1

azaz

J[(aa(X)
О

e (X))n! (xj t - ^j] dx' minden x-re.+ a > о nx

Ekkor viszont az alábbi

noa(x)
J [LíXft -
о '

L
- • expJ[(aa(X) 
e о

-p^e^nja (X)+ a 
a' 11 о

gMjn^xít _ í_)_ aa(X)n]dx' - 1"

(XjJn-jJxít - ^-)-aa(x)n]dx']dx=
v1I « aa(X)+ a

1 (2.23)+ aa +a

integrál, és ezzel az ASE fotonsürüség nem közvetlenül n^(x,t)- 

—tői, hanem annak a térbeli integráljától függ.

Továbbiakban vezessük be az alábbi jelölést:

h J ni(xít - f-)dx'nx (t) =
о

Ezzel a( 2.22 ) egyenlet:

•jexp [|aa(X)+ ae {Х))пх (t) naa(X)]L-1 - .

( 2.24)

\(o,t,*)=g híM 1
aa(A)+0e(A)

A másik irányban t-ben kilépő ASE kiszámolásánál a (2.22)-nek 

megfelelő egyenlet
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N*(L,t,A)= g Eix)áx . 
A' tv

о
• /[n-j^(x,t -

Li
n{°aw
L

e(X))ni(x;t - najdx'ldx .+ aexp

Uj változót, E, = L x-et bevezetve:

E(A)dA
y TV

N+(L, t,A) =

о
" JtnJlr^t - 

L

*-/[nf-?,t - |)exp J [aa(A)n-(a_jA)

|)exp / [(ta(A)+ (^(AjJn-jjL-^t - |)- aa(A)n] d?'] d£ =
L-?

e (A)) n1(L-5,t^)]dC,]d? .(2.25)+ a=g
о о

Erre a kifejezésre hasonló meggondolások alkalmazhatók, mint

amit I-re tettünk. Azt ott nyert eredményeket felhasználva kap

juk :

- exp[( aa( A) +ae(A))jn1(L-xít - |~)dx'-aa(A)n]L-l •
L J

(2.26)

1
аа(Л)+ ae(A)

Itt célszerű bevezetni az

+ 1 °
nl(t) = l In1(L~x't -L

— )dx' v

jelölést, amellyel a (2.26) egyenlet a (2.24) -hoz hasonló alakot

nyer.

Összefoglalva a két irányba távozó ASE fotonsürüségre nyert

eredményünket:
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L E( X) dX |езф[ (aa (X) -*J0( X))n*(t) -nőj X) ]L-1;1N*(o, t,X)=g аа(Л)+ае(Л)TV

Ahol:
+ 1 °

nl= L Jnl(L_x' L

i Jn-^x' ,t

- £l)dx'V/1

x/ и / - — >dx (2.27)nI(fc)= о

Ezzel rendelkezésünkre áll a (2.7, 2.3) egyenletekben szereplő 

ASE tag explicit alakja. A hullámhossz szerinti integrálásnál 

- mivel az integrálási tartomány a lézer sávszélességének meg

felelő, általában igen kicsiny érték - а és a hullámhosszcl 0

függésétől eltekinthetünk. így a (2.7)(2.8) egyenletek az aláb

biakban módosulnak.

N+(0,t + ^)= R [Nl (0,t) + ü)AXN~(0,t,X) ] (2.28)1

2L25^)= R2 ÍN+(L,t)+ cMXN+(L,t,X) ]n£(l (2.29), t +■

Abból a célból, hogy az erősített spontán emissziónak a gerjesz

tett szint populációra gyakorolt hatását felszámítsuk, a (2.25) 

kifejezést integrálni kell a teljes hullámhossztartományra.

Ezzel megkapjuk az adott gerjesztettségü /adott geometriáju/ 

aktiv térfogat által kibocsátott teljes ASE fotonsürüséget, ami

ből a populáció változást leiró F függvény egyszerűen kiszámít

ható. A (2.27) képletet a hullámhossz,
níségre jellemző —— arány szerint tabelláztuk. 

függvény a 12. ábrán látható, amely adott gerjesztettség mellett

illetve a gerjesztett-

Ezen kétváltozós

az illető hullámhossz körüli 5 nm-es sávba eső ASE fotonsürü-



A
—3,1-Ю30

78-1018

1,6'1013

650 Л mm)550 570 590 610 630

12, ábra: Az 5 nm-es hullámsávba eső spektrális ASE fotonsürüség a gerjesz- 

tettség és a hullámhossz függvényében

Egy adott gerjesztettség esetén az aktiv térfogat által kibo

csátott teljes ASE fotonsürüség értékei a 12, ábra A oszlopá

ban vannak feltüntetve.

f$
¥ <
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A(2.25}-ben szereplő mennyiségeket úgy választottuk meg, hogy 

azok tükrözzék a későbbi kisérleti feltételeket. A kísérletek

nél kétfajta festékkel dolgoztunk; Rhodamin 6G és 7-dietilamino-

-4-metil Kumarin alkoholos oldatával. Az eredményekben lényeges

különbség nem mutatkozott, ami lényegében azt jelenti, hogy a

többi festék esetében is hasonló eredményekre számíthatunk.

Másrészt az elméleti meggondolásokból adódó eredmények alig rea

gáltak a festékek spektroszkópiai jellemzőinek megváltoztatásá

ra. Ezen eredmények lehetővé teszik, hogy elméleti és kisérleti 

vizsgálatainkat csak néhány festék esetén végezzük el. A fenti

eket figyelembe véve, a számolásnál a Rhodamin 6G alkoholos ol

datának spektroszkópiai adataiból indultunk ki. Ennek megfelelő

en :

g = 10 3 ,

L = 2 cm ,
13 -3 _3

, /azaz 2-10 mol/1 /n = 1,2-10 cm

10 cmv = 2-10 s

Az ábráról leolvasható, hogy kis átlagos gerjesztettség mellett

_3
<10 /az ASE közelítőleg a spontán emissziónak ezen tér-

±

/—n

szögbe eső részét képezi. A fotonsürüség - a gerjesztettséggel 

lineárisan nő egy - hullámhossztól is függő - gerjesztettség- 

ig. A fenti tartományon az ASE spektrum közelítőleg a fluoresz

cencia spektrumot követi, melyet a rövidhullámú végén az ab-
±

nl— arányt növelve egy hullámhosszszorpciós spektrum vág le. Az 

függő ponttól kezdve a fotonsürüség exponenciálisan kezd nőni.

Mivel az optikai erősítésnek tulajdonítható exponenciális növe-
_3

> 10 esetén az ASE spektrum
ni1kedés hullámhosszfüggő, ezért ~

jelentősen kezd eltérni a fluoreszcencia spektrumtól; a maxi

mum egyre jobban a rövidebb hullámhosszak felé tolódik el.



32

Végül tegyünk emlitést arról, hogy gyakorlati számolásoknál 

а (З.9) képletben milyen egyszerüsitések tehetők.

Abban az esetben, ha a populációsürüség a térben homogén, de 

az idő tetszőleges függvénye /n^ = n^(t)/ :

/nl(t " f-)dx = v I n. (t') dt' 
Lо t—V

így

n! (t)= ni Ы = n! (t) = ^ J n^t') dt'

v

Abban az esetben, ha n^ lassan változó függvénye az időnek 

/ami alatt az értendő, hogy — nagyságrendű idő alatt nem nagy 

a változás/, vagyis

X(x,t)Rí П

minden x-re teljesül, akkor

,0 íj Ii ,
^-)dx' rí Jn^L-x',t)dx' = JíVjJx' ,t)dx' rí Jn^(x',t-----— ) dx'

L о

о
/пЛь-х'
L

ft -
о

így
+ 1 L 

nx(t)= n1(t)= n1(t)= jr Jnx ( x', t) dx'
о

Ennek természetesen speciális esete, ha n^ időben állandó

/nl = np(x)/

Ekkor:

1 í= L >n
+ (x7) dx'nl= n = n

о

Tehát ezen speciális esetekben a két irányba menő ASE megegye

zik, igy n+ és n£-nek külön nincs jelentése.
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2.3. A populáció és fotonsürüség idő és térfüggése optikai erő

sítés esetén

.Miután a (2.16 - 2.17) egyenletek megoldásához szükséges F 

függvény az előbbi paragrafus eredményei alapján ismert, a to

vábbiakban a modell további kiépítése céljából foglalkozzunk a 

(2.10 - 2.15) egyenletekkel. Mivel a (2.10 - 2.12) és (2.13 - 2.15) 

egyenletrendszerek hasonló felépitésüek, ezért elegendő csak az

egyikkel foglalkozni.

A következőkben a (2.10 - 2.12) egyenletekből indulunk ki, ame

lyek egy aktiv anyagon egyik irányban áthaladó fény dinamikáját 

Írják le. Célunk a fenti egyenletrendszer tetszőleges kezdeti

és határfeltételek melletti analitikus megoldása.

9 |^)r^(x,t)= vN^(x,t) [n1(x,t)a0(X)- nQ(x,t)aa(A) ] (2.30)+ v9t

9n1(x,t)
= vN^(x,t) [no(x,t)öa(A) - n1(x,t)ae(A) ] , (2.31)91

nx(x,t)+ nQ(x,t)= n ( 2.32)

továbbá
ni(x,t + |)/ = n1(x, ^)= n+(x)

t=0

NL (0,t) = N+(t)

Л legyen rögzített.

Mielőtt rátérnénk a probléma tárgyalására, vezessünk be egyszerű

sítő jelölést.

a(x,t) = v [n1(x,t)ae - nQ(x,t)aa ]

és

N*(x,t)_ N(x,t), továbbá

[32]Ezek után L.M.Frantz , J.S.Nodvik gondolatmenetét követhetjük.
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(2.3l)és (2.З2) felhasználásával

9nо = NaЭ t

így a megoldandó egyenletrendszer

3N9N (2.ЗЗ)= Na+ v /ЭхЭ t

9n^
(2.34)= -Na íЭ t

9n
0 TL T— = Na (2.З5)Э t

(2.34)-et szorozzuk meg ae~vel, (2.35)-öt aa~val, majd vonjuk 

ki (2.34)-bol (2.З5) -öt, adódik:

- Й =(oa+°e)™N

a-t (4.4)-bői kifejezve, és (2.36)-ba behelyettesitve:

(2.36)

H 9N3N + va = 91 Эх

)■

(aa+aJ ( 1 3N v 9N 
N 9t + N Эх

1 9N v 9N 
N 9t N 3x

3 (2.З7)vN3t

Vezessünk be uj változókat:

x5 = -ъ V
p = t/ V

amelyekkel az előbbi egyenlet:

3/1 3N) _ „,rt a3N 
9píN 95 ' ^aa+ae'95 (2.33)

vagy másképp:

+ (aa+ae) vN j = 0(9 91nN
35 9p
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Ebből:

^ +(a +a } vN = f(p)

Itt f(p) csak p-től függő /de egyébként tetszőleges/ anali

tikus függvény.
1

Bevezetve az a = IT jelölést, a következő elsőrendű, lineáris , 

inhomogén differenciálegyenlethez jutunk:

(2.39)

Э э. (2.40)af(p)=(aa+ae)v+Эр

amelynek általános megoldása:

, (2.4l)a = exp [ — j f(p)dp] •/exp[/f(p)dp] (aa+Ge)vdp +

ahol g(c) csak £-től függő, /de egyébként tetszőleges/ analiti

kus függvény. Bevezetve az

exp [/f(p)dp] = = h(p)

jelölést:
(aa+ae) vh(P)+ g(?)

a =
h'(p)

illetve:

N = _______ h>(p)______ _
(aa+ae)vhÍP) + g(?)

Visszatérve az eredeti változókra:

(2.42)N(x,t) =
(oa+ae)vh(t - |)+ g(|)

A kifejezésben szereplő h(p) és g(?) függvényeket a kezdeti fel

tételek felhasználásával határozzuk meg. Kihasználva, hogy

N(x,t) az x = 0-ban adott:

N(0,t) = NQ(t)
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1 ln[ ( aa+G0) vh(t)+ g(o) ]No(t)= (2.43)(a +a ) v 3t » a e'

Integrálva, és h(t)-t kifejezve adódik:

t
 aío) (2.44)h(t) = A exp[ (aa+ae) v fN (t')dt' ] .+(a +a i a e' о

(2.44)-ben nyert alakját (2.42)-be visszahelyettesit-h - nak

ve kapjuk:

N (t - — ) O 1 VN(x,t)= 2.45
t-*v

l+b(x)exp[ - (aa+ae)v / (t')dt' ]
о

a
= g(v)~ g(o)

(a +a ) vA' a e'
b(x)

jelöléssel.

b(x)-et a másik kezdeti feltételből számoljuk ki:

1/3N 
a N ( Э t H)-v( )= v[(oe+oa)n1 - naa ]+ V n. a 1 e n a о a

A fenti egyenletbe behelyettesitve N(x,t)-nek (2.45)-ben kife

jezett alakját:

ЭЬ (x)
Эхv[(a +o )n, - na ]= v ‘а e' 1 a t-2v

b(x)+exp[(aa+a0)v J N (t')dt' ]
о

Ismerve, hogy n^(x,t - — ) a t=0-ban adott,

пх(х, ^ ) = n+(x) ,

3b( x)
(a +a )n. - na = j—i—p—— = -. ^ ■■ ln(b(x)+ l) , v e а' 1 a b(x)+ 1 Эх \ 1 ' '

kapjuk:

(2.46)
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ahonnan:
x

b(x)= uexpt-J [ (aa+ae) n^(x') - 
о

(2.47)]dx'] - 1 ana

/О й X £ L/

Mivel b(о)= 0

b(x) fenti alakját (2.45)-be beirva, a fotonsürüségre a hely és 

idő függvényében a következő kifejezést kapjuk:

ц = 1

N+(t-2)
____________________ Oj_____ V*_____________________________________________

1- >1 -expt J naa-(aa+ae)n^(x/)dx' ] •exp[-(a_+ae)v / VN*(tfat'

(2.48)

l£(x,t) =

о о

/amely A-tól aa és ag-en keresztül függ/.

A gerjesztett-szint populációsürüség idő és helyfüggése a követ

kező módon nyerhető. Helyettesítsük (2.47)-et (2.46)-ba, ahonnan 

kapjuk: x

О
e)n+(x')dx' ]na

( aa+öe)ni(x't)~ ша X , -j-" \г I
ejq>[Jnaa-(a +a )плх') dx']+exp[(aa+ae)v / No(t')dt']-l . 

о о

n^(x,t)-t kifejezve:

t-v̂
-на )v í N (t')dt']-1 a e' J o' '

x + Ga í
n*(x)exp[J naa-(a_+ae)n1(x')dx']+n — -4exp[(a

о а e l оnx( x,t) =
x

a-(aa-Kje)n^(x')dx' ]4exp t(aa+ae)v JVN*(t')dt' ] - 1exp[ J na
о о

(2.49)

A számolás menete hasonló az ellenkező irányban áthaladó fényre

is. Az eredmények a következők:
tf (t- í£2 )
° V

N~(x,t)=
t-k2EL

V NQ(t')dt' ]

(2.50)

* l-exp[J na -(a +a )n~(x')dx'] -exp[-(a +a )v / 
1^хаае± аео

1 -
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L-xtL a
nj>)e4?[ I naa-(o « )n‘(x')dx']+n f

L-x a e
■ exp[(a +oe)v / V N-(t') dt'-l> 

О o '
n1(x,t)= L-xL

exp[ / na -(a +a )n,(x)dx ] +exp [(a +a )v J v N (t )dt ] - 1 г а a e' ll ' ' а e оL-x о

(2.51)ahol

N0 (t) = N”(L,t) ,

L-x I 
v 1 *ni(x)= = ni(x'

t=0

Itt is vegyük sorra, hogyan módosulnak a populációra vonatkozó kezde

ti feltételek az ASE-nél megismert speciális esetekben.

Akkor, ha a populációsürüség a térben homogén, de az idő tetsző

leges függvénye /n^ = n^(t)/,

L-xL-x =n*(L-x)nl(x)= nx(x,t- n]_(L-x, t-
t=0

° félté-^1/teljesül minden x-re, és igy elegendő egy n --- nx
t=0

tel.

Ha n lassan változó függvénye az időnek: 

nj(x)= n1(x,t- L-x = n+(x) О / %= n-^x) .v]/ i(x'tуRá nRá П

t=0t=0t=0

Azaz

>) ?(*)п-l (x) Rá ПRá П

Ennek speciális esete, ha n^ időben állandó, amikor

nj>)= nI(x)= n°W

Tehát ezekben az esetekben kielégítő egyfajta populációsürüség

ismerete.
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2.4. Az optikai erősítésre kapott eredmények kísérleti ellenőr

zése

Az optikai erositésre kapott eredményeinket kisérletileg a 

kimenőjel időfüggése révén ellenőriztük. Ismert lefutású jelet

egy erősitő cellán átküldve, mértük a kimenőjel időbeli lefutá

sát, és összehasonlítottuk az elméleti számítások eredményeivel.

A kísérleti berendezés sémája a 13. ábrán látható.

D2 О D.O1

SZ

H2 ГK2 ----- ,
t4-1-í □

_ J
3IJ 1

■■ 1 к
02 T3N LT

’ ,
T5

1

13. ábra: Az optikai erősités vizsgálatára szolgáló kísérleti berendezés

A TEA lézer fényét a féligáteresztő tükörrel kettéosztot

tuk, az igy nyert két sugár között a , illetve a al

kalmas elhelyezésével utkülönbséget létesítve juttattuk a ger

jesztő fényt a , illetve hengerlencsék segítségével a be

menő jelet szolgáltató festéklézerre /K^ küvetta/, illetve az 

erősítőként használt küvettára.

Az erősitő kimenőjelét a Sz lépcsős szürke szűrőn át vezettük 

az oszcilloszkóp függőleges erősítőjét vezérlő detektorba,
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mig az oszcilloszkóp indítását a végezte.

A festéklézer rezonátorát a küvetta fala, illetve az arra ra

gasztott tükör /LT/ alkotta.

Az ü2 üvegrakattal az erősítő gerjesztését, Ü^-el a bemenöjel 

nagyságát lehetett változtatni.

Az N2 lézer fényével indítottuk az oszcilloszkópot, biztosítva 

ezzel azt a lehetőséget, hogy a rendszer bármely jelét is vizs

gálva, azok egymáshoz viszonyítva fázishelyesen láthatók a kép

ernyőn. K2-t kihúzva a fényutból az oszcilloszkóp a bemenőjelet 

látja. Ez együtt fényképezhető a kimenőjellel, igy azok fázisa 

és amplitúdóik aránya a fényképen is a valóságnak megfelelő. 

Ilyen körülmények között készült felvételeket mutat a 14-17. áb

ra.

14

14. ábra
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15„ ábra

Г1———'
1-f*'{

А
И

0
ÍI

иif ш
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О Ű

1м1 <ÍL

16» ábra
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17. ábra

14-17, ábra? Az erősített kimenő impulzus és a bemenő impulzus időbeli lefu
tása az erősitő csökkenő gerjesztettsége mellett

A bemenő maximális fotonsürüség értéke mind a négy esetben 

14 1N — 5,0•10 3omax cm
A vízszintes eltérítés 0,5 ns/div, A 14, felvétel az erősitő

о
nl -2— = 2,4"10 kezdeti gerjesztettsége mellett készült. A további

ak rendre a gerjesztettség csökkenő értékei mellett mutatják a 

kimenőjelet, amelyek mellett viszonyítási alapként a bemenő fes

téklézer jel is látható, A 17. ábrán a két jel amplitúdójának 

aránya reális, de a két jelet a megkülönböztethetőség céljából 

az oszcilloszkóp segítségével széthúztuk, mivel azok /a később 

ismertetett elméleti számitás eredményének megfelelően/ egymá

son, azonos fázisban jelentkeztek. A számításokat az előbb le

irt kisérlet körülményeinek figyelembevételével végeztük el. így 

a kimenő fotonszám időfüggését (4.20) egy konkrét, kisérletileg
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is reprodukálható esetre számoltuk ki, biztosítva ezáltal a 

kisérleti ellenőrzés lehetőségét. G. Dujardin és P. Flamant 

[13] vizsgálataira támaszkodva számolásainknál feltételeztük, 

hogy a gerjesztettség homogénnek tekinthető.

Azaz

/ n°(x') dx' = n° *x teljesül minden x-re.
о

Figyelembevéve, hogy ae(^-0) >> 0a(^o)' ah°l az erősités 

súlyponti hullámhossza [cm] , az erősitő kimenetén /x = L/ a

jel időfüggése az

N+(t-t ) о ‘ о (2.52)N+(t) =
^o N+(t') dt' ] о 1- exp [ (ша - n°ae)L] • exp[-aev /1-1

о
egyenletből kapható.

^ . Vezessük be a p = (n°ae~naa)L jelölést. Számolá

sainknál a bemenő jelet szolgáltató festéklézer fényének időbe

li lefutását a következő függvénnyel közelitettük:

Itt tо

ha t < ОО

tf (t) = о ha 0 < t < 1
3(t-l)2+l

1 ha 1 < t
3(t-l)2+l

/t ns-ban értendő/.

N (t)= N о ' 1 fQ(t) adja a bemenő fotonsürüséget. 

Kisérleti körülményeinknek megfelelően
omax

14 1= 5,0-10N 3omax cm
_3

n = 2,0*10 mol/l-es kon-Továbbá: Л = 580 nm , L = 1 cm ,о ' '
centrációju Rhodamin 6G alkoholos oldata.
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Ilyen feltételek mellett mutatja a kimenőjelet a.18. ábrán lát

ható görbesereg a kezdeti gerjesztettség különböző értékei mel

lett. A gerjesztettségre jellemző paraméternek a (2.52) nevező

beli exponenst /p/ választottuk, ahol p növekvő értékeinek érte

lemszerűen n° növekvő értékei felelnek meg. A 18. ábrán a növek

vő p-hez nagyobb amplitúdójú görbe tartozik /ahol p értékei 

rendre -1; 0, 1, 2, ..., /.

A p=0 esetben a kimenőjel megegyezik a bemenőjellel, igy ebben 

az esetben is felhasználható viszonyitási alapként, hasonlóan, 

mint az előbbi oszcilloszkópos felvételeken. A kisérlet, illet

ve a számítások eredményeit összevetve, azok között jó egyezés 

tapasztalható. Ezek egyértelműen mutatják, hogy a gerjesztés 

növelésével a jel eleje /felfutó él/ erősödik erőteljesen, ezzel 

meredekebbé válik a felfutás, illetve a kijövő jel maximuma

"balra" tolódik a bejövő jeléhez képest.

Mindezen jellemzők - az általunk elvégzett számitás segítségé

vel - ugyanakkor mennyiségi kapcsolatba hozhatók a kisérlet 

eredményeivel, illetve az általunk meghatározott kezdeti felté

telekkel. A 18. ábrán a bemenő maximális fotonsürüség a kisérle-

20. ábrákon a kimenőjeletti feltételeknek megfelelő, a 19 

kétszer akkora, illetve fele akkora maximális bemenő fotonsürü-

• f

ség mellett ábrázoltuk.
14 1A 19. ábrán: N = 2,5-10 3omax cm
15 1a 20. ábrán: N = 1,0-10 3omax cm о

nlAz alábbiakban megadjuk, hogy p értékeinek mekkora — viszony

felel meg. /1 cm-es küvetta esetén/.
_ О

2-10 mol/l-es koncentrációjú alkoholos Rhodamin 6G oldatra:
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4

No™ “5,0-10м crrf3

3

2

1

0
t (ns)30 21

13. ábra: Az erősitő kimenetén megjelenő impulzus, a gerjesztés különböző 
értékei mellett
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N
Г roll 
|.egys.J

4

-1,0 1015 cm-3
^omax

3

2

1

0 2 3 t (ns)1

19. ábra; A 18. ábrának megfelelő impulzus kétszeres bemenő jel esetén
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N
"rel. ' 
egys

4 -зN = 2,5 10 14иотах ’ cm

3

2

1

0 3 t (ns)21

20. ábra: A 18. ábrának megfelelő impulzus feleakkora bemenő jel esetén
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csak 2,5 cm-es küvetta esetén valósulna megP = - 1

gerjesztetlen állapotp = 0,41 оn -31 = 2,3.10p = О n

ín
-3P = 1 = 7,8-10n

оn -21 = 1,3-10p = 2 n

оn -21 = 1,9-10p - 3 n
оn -21 = 2,4-10p = 4 n
о

nl -2= 3,0-10p = 5 n

о -2P = 6 n = 3,6-101
n

-3 mol/l-es oldatraUgyanezek az értékek 5-10

gerjesztetten állapotP = -1

оn -31— = 1,0-10p = 0 n
Оn -31— = 4,6*10p = 1 n
оn -31— = 6,8-102P n
оn -31P = 3 — = 9,1-10n
оn -21— = 1,1-10p = 4 n

о -2nl = 1,4-10p = 5 n

оn1 = -21/6-10p = 6 n
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3. A LÉZERMODELL GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA

3.1, A modell szerkezete

Az eddigiek ismeretében a modell szerkezete a következő.

/21. ábra/ A lézer működése két, egymással szemben haladó su

gárnyalábbal szemléltethető. Mi ezeket olyan h 

téglatestekre osztottuk /Т [s] az időbeli lépésköz/, amelyen 

belül a fotonsürüség értéke keveset változik, igy a lézernya

láb ilyen v T hosszúságú, és azon belül konstans fotonsürüségü 

négyszögjelek szorzatából épült fel. Egy lépésköz alatt minden 

egyes téglatest eggyel - pl. az ábrán megjelölt irányban - odébb 

tolódik.

d-v T nagyságúF о

Къ

21. ábra: A lé zerre zonátor gépi számolásnál felhasznált modellje

A tükörnél eközben könnyen figyelembe vehető azok reflexiója. 

A kilépő nyalábot T^ transzmissziója határozza meg. Az aktiv 

közegen áthaladó négyszög jelekre (2.49) megadja a jel utáni 

n^ (x) eloszlást, (2.48) pedig a kimenőjel időbeli lefutását. 

Mivel az emlitett lépésköznél nagyobb időbeli bontást nem kí

vánunk elérni, ezért a kimenőjelet a fenti képletekből szár

maztatható integrálközéppel helyettesítettük. Lépésközönként
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az aktiv térfogat populációjához hozzávettük a gerjesztés, a 

spontán, illetve az ASE által T idő alatt okozott populáció

változást. Ez utóbbiak az ASE-re vonatkozó eredményeinkből 

rögtön származtathatók, mig a gerjesztés hatását egy közeli

tő analitikus formulával vettük figyelembe. A küvettából tá

vozó lézerjelhez mindig hozzáadtuk az ASE-nek a lézer működé

se szempontjából lényeges térszögbe, illetve spektrális sáv

ba eső részét. Ugyanis egy hangolt lézernél, ha az ASE spekt

rumot már rögtön szorozzuk a bontóelem által létesített spekt

rális szelekció átviteli függvényével, akkor a modellben és 

R2 már frekvencia /hullámhossz/ függetlennek vehető. A disz- 

perziv elemek spektrális szelekciója általában abból adódik, 

hogy helyébe /vagy és az aktiv térfogat közé/ diszperziv 

elemet téve, csak egy adott hullámhosszra teljesül, hogy a visz- 

szaverődő fény teljes egészében áthalad az aktiv térfogaton. Az 

ettől eltérő hullámhosszú fénynek csak egy része halad, illetve 

egyáltalán nem halad át az aktiv térfogaton. így az erősités 

hullámhossz függővé válik, ami helyettesíthető egy olyan vissza

csatoló elemmel, amely bár nem rendelkezik szögdiszperzióval, 

de reflexiós tényezője hullámhosszfüggő:

Nx E1(A)dX
R(A) = (3.1)N E (Л) dA о O ' '

_ зa visszavert fény fotonsürüsége [cm ]

[cm 3]

Ahol:

Nq a beeső fény fotonsürüsége 

E^ a visszavert fény normált spektruma [cm

[cm-1]Eq a beeső fény normált spektruma 

Egy ilyen visszacsatoló elem - amint ez a ( 3.1) összefüggésből

is látszik - általában csak két azonos spektrális összetételű 

fényre rendelkezik azonos eredő reflexióval. Figyelembe véve, 

hogy egy hangolt festéklézernél a rezonátorban egyszer, kétszer
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stb. körbejárt fény spektrális összértéke egymástól eltérő, 

és ezek időben is változó arányban vannak jelen, ezért egy 

diszperziv visszacsatoló elem eredő feflexiójának meghatáro

zása elég nehéz.

Említést érdemel, hogy a fenti "látszólagos" reflexió csak a

maximumánál érheti el a visszacsatoló rendszer tényleges

- esetleg hullámhosszfüggő - reflexióját. Mivel a hangolt fes

téklézer működési hullámhossztartománya eléggé keskeny, ezért

a valóságos reflexió hullámhosszfüggésétől eltekinthetünk.

Mi a visszacsatoló rendszer látszólagos reflexióját a követke

ző összefüggéssel közelitettük:

ДХ ДА= const ha A - -=- < A < A 2 оRT + 2о

RL =
egyébkéntО

Ahol:

a látszólagos reflexió értéke, 

btp a tényleges reflexió értéke,

Aq a hangolt lézer súlyponti hullámhossza [cm]

ДА a várható sávszélesség 

A fenti közelités azzal az előnnyel jár, hogy az ilyen tulaj

donságú diszperziv elem csak az először körbejáró fényre /ASE/ 

gyakorol spektrális szelekciót. Ha ezt már a kilépő ASE-nél 

elvégezzük, akkor a diszperziv elem hatása csak a tényleges 

/hullámhosszfüggetlen/ reflexiójával való szorzásként jelent

kezik, ami jelentősen leegyszerüsiti a számításokat.

[cm]
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3.2. A gépi számolásnál felhasznált adatok

A festéklézer hullámhossza: X = 530 nm,

a festéklézer sávszélessége:

°a(M <*eU) * :
Ä X = 0,5 nm,

Rhodamin 6G alkoholos oldatára

vonatkozó spektroszkópiai érté

kek,

f(t)= t^exp(-0,75t) [t] =gerjesztés időfüggése: ns,

gerjesztés csúcsteljesítménye: P = 100 kW,

4-10-3 3gerjesztett térfogat méretei: V = cm ,

L = 2 cm,

kicsatoló tükör reflexiója: R-L = 4 %,

szelektiv rendszer eredő ref

lexiója: R2 = 70 %, 

T = 50 ps.időbeli lépésköz:

A későbbiekben, amikor a számolásra hivatkozunk, mindig a fenti

adatokat használtuk fel. Amelyik paraméterben változás van, azt

az adott helyen mindig megemlitjük.

3.3. Néhány, a modellből kapható eredmény

Most tekintsünk néhány - a modellel értelmezhető - kísérleti 

tényt, a 22., 23., 24. ábrákon a festéklézer impulzusának időbe

li lefutása látható, a pumpáló intenzitás rendben növekvő érté

keinél. /Р = 50 kW a 22. ábra esetén, illetve 100 és 200 kW a

23. és 24. ábra esetén./ Az elméleti számitás eredményéből lát

ható az a kisérletileg is ismert jelenség, miszerint a festéklé

zer felfutása később következik be abban az esetben, ha csökkent

jük a pumpálást. Emellett a pumpáló intenzitás kisebb értékei-
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nél a festéklézer hajlamosabb az oszcillációra.

pf
(kW)

60

40

20

15 t (ns)105

22. ábra: A festéklézer számolt impulzusa 50 kW-os csúcsteljesitményü gerjesz
tés esetén

pf

(kW)

80

60

40

20

15 t (ns)0 105

23. ábra: A festéklézer számolt inpulzusa 100 kW-os csucsteljesitményü ger
jesztés esetén
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24. ábra: A festéklézer számolt impulzusa 200 kW-os csucsteljesitrrényü ger
jesztés esetén

A keskenysávú festéklézerek időbeli vizsgálatánál tapasztalható, 

hogy működési hullámhossztartományuk szélein késés tapasztalha

tó a lézerjel felfutásában. Erre kisérletileg a 25. ábrán látha

tó eredményt kaptuk. Az általunk konstruált lézermodellből szá

molt értékeket a 26. ábra mutatja. Látható, hogy a modell visz- 

szaadja a fenti jelenséget. Végül tekintsünk - a modellből adó

dó - gerjesztett-szint populációsürüség térbeli eloszlását /27. 

ábra/, amely a 28. ábrán látható kimenőjel bejelölt időpontjai

ban mutatja n^(x) függését /0 < x< L/. Látható, hogy n^ 

ben homogén, majd a kimenőjel időbeli maximuma előtt egy x=0- 

-hoz közelebb lévő térbeli maximummal rendelkezik, amely átván

dorol L-felé, végül egy x-el közel lineárisan növekvő n^(x) 

eloszlást kapunk. A 29. ábrán n^ időfüggése látható, amely ko

rábbi ismereteinkkel jó összhangban van.

kezdet-
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25. ábra: A festéklézer működési hullámhossztartományainak szélein bekövetkező 
időbeli késésre vonatkozó kisérleti eredmény

t
(ns)
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4

620 A (nm)560 580 600

26. ábra: A festéklézer jel számitott késése
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27. ábra: A gerjesztett-szint populációsürüség térbeli eloszlása ф - ©időpillanatokban
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23. ábra: А 27. ábrán látható populációhoz tartozó kimenő impulzus
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29. ábra: A gerjesztett-szint populációsürüség térbeli átlagának időfüggése
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3.4. A spektrális szelekció vizsgálata

Egy diszperziv /szelektiven visszacsatoló / rendszer tényleges

- monokromatikus fénnyel mérhető-reflexiója könnyen megmérhető. 

Felvetődik a kérdés, hogyan alakul a rendszer - a 3.1. pontban 

definiált - látszólagos reflexiója. Azaz a spektrális szelek

ció által okozott reflexiócsökkenés milyen mértékű a lézer tel

jes működési idő tartományára átlagolva. Ez várhatóan a lézer

működése elején jelentős, amikor is a lézert beinditó ASE sáv-
-3 -4szélességének néha csak 10 - 10 szerese kerül visszacsato

lásra. Ez a kicsiny érték teszi szükségessé a spektrális sze

lekció vizsgálatát. Az előbbi pontban ismertetett lézermodell 

alapján 5 Я, 0,5 Я és 0,05 Я sávszélességű lézer kimenőjelét 

számoltuk egyébként azonos körülmények között. /30. ábra/ Az 

egyes sávszélességekhez tartozó görbék ugyanolyan lefutásnak,

f?
(kW)

ЛЛ = 0,5 nm-----
0.05 nm------

0.005 nm-----

80

60

I
40 I

I
I20
I
I
/

Jt
0 15 t (ns)5 10

30. ábra: Hárem különböző sávszélességű festéklézer számolt kimenő inpulzusa
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a spektrális szelekciónak mindössze a jel indulásában van egy 

kis szerepe. Az ábrán csak 0,5 2-höz tartozó görbét rajzoltuk 

meg teljesen. A mérések is a fenti eredményt igazolták. Egy-két 

prizmából álló nyalábtágitót tartalmazó - hangolt lézer rácsát

helyettesitettük egy ugyanolyan reflexióju tükörrel. A két el

rendezés között, M különböző értékei mellett, a kimenő energi

ában nem találtunk különbséget. /31. ábra/

Ef
[ rel.egys.)

о rács 
x tükör

1.0

->
0.9

0.8

0,7

60 M23 25 4012 169

31. ábra: Hangolt és hangolatlan festéklézer impulzus energiája a nyalábtá- 
gitás függvényében

A modellből kapott többi eredményt majd a dolgozat további részei

ben a kisérleti eredményekkel együtt ismertetjük.
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tásától függ. Ugyanis a transzmissziós együttható a prizma 

első felületére az előbbiekben emlitett sikban poláros fényre:
2

2cos0^cos©2
^ COS0H r) (4.1)T nCOS0^+COS0

Ahol: 0^, ©2 jelentése a 6. ábráról olvasható le [rád], 

a prizma anyagának törésmutatója.

A nagyitás és a minél nagyobb transzmisszió miatt a prizma ф tö

rőszögét általában úgy választják meg, hogy az első felületre 

közel surlódva beeső fény /0^ « 90°/ a második felületen arra 

közel merőlegesen haladjon át. Ennél fogva, ott egyrészt ki

csiny a reflexiós veszteség, másrészt ez a veszteség keveset 

változik 0^ függvényében, azaz mind a prizma nagyításánál, mind 

a transzmissziójánál elég az első felület hatását figyelembe 

venni. Emiatt egy prizma transzmisszióját is (4.1) adja. A 

nagyitás pedig (1.13) szerint:

n

cos 02
M = cos 0д_

(l,13)-at beirva (7.l)-be, az alábbi kifejezést kapjuk:
2

T = чм(н1м) (4.2)

Két azonos prizmát használva, legyen a nyagyitás és M2, az 

ennek megfelelő transzmisszió és T2 .

Továbbá M^-M2 = M = rögzített.

Ebben az esetben:

П (n+M.) [Л] M (4.3)T = тгт2
M1
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т(м^) függvénynek a szélső értékét /maximumát/ keressük. Ez 

egybeesik a

q(Mx) = (n+M-jJ (n + |-)= n2 nM+ M. n + + M1 M1

kifejezés minimumának helyével.

m -n nM (4.4)= ОdM^
M1

(4.5)- VíT .Innen M1

Azaz két egyforma prizmából álló nyalábtágitásnál egy rögzített 

ossz nagyitás esetén a rendszer eredő transzmissziójának akkor 

van maximuma, ha a két prizma rész-nagyitása azonos. Ez az ered

mény általánosítható több prizmára is. Páros számú prizma alkal

mazásának további előnye, hogy - M^ = М2 esetén - a rendszer 

egyenelátásu. Számításokat végeztünk egy, kettő és négy prizmá

ból álló nyalábtágitók transzmisszióira. Ezeknél - a (4.5) ered

ménynek megfelelelően - feltettük, hogy a prizmák résznagyitásai 

azonosak. Eredményeink a 33. ábrán láthatók, ahol az E-vel je

lölt folytonos görbe egy prizmára, az 1-es görbe két prizmára,

a 2-es pedig négy prizmára mutatja - az oda-vissza járó fényre
2-transzmisszió négyzetet /Т / az ossz nagyitás /М/ 

függvényében. Az ábráról leolvasható, hogy a visszacsatolás ha

tásosságának nöyelése érdekében előnyös a prizmák számának nö

velése. Ennek egyéb /anyagi, beállithatósági, stb./ vonatkozá

sok szabnak határt. Továbbá a prizmák számának növelésével nő

vonatkozó

a rezonátorhossz, ami rövid impulzusu lézereknél csökkenti a 

kimenő energiát.
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33, ábra: Különböző számú prizma transzmissziója, illetve rács reflexiója 
a nagyitás függvényében

Mint az I. pontban már emlitettük, surlódó beesésben a rács is

használható nyalábtágitásra. /8. ábra/ A sávszélesség ekkor 

(l,13)-ból kapható» A nagyítást

M = cosßl adja.
cosa^

Amig a prizma nagyítására vonatkozó (1.13) összefüggésben 0^ és 

02-nek a Snellius-Descartes törvényt, addig itt és (З^-пек а 

rácsegyenletet kell kielégíteni. A prizmánál л = 1,5 esetén 

Ф « 45° szükséges a legnagyobb nagyításhoz, itt az rí nA fel

tétel teljesülése kívánatos, ahol a^ az rács rácskarcolatai-



66

пак távolsága [cm],

п = 1,2 .о., természetes szám / általában n = 1 /.

Rácsot használva nyalábtágltónak, vigyázni kell, hogy autokolli-

mációra ne teljesüljön a rácsegyenlet, azaz

X x < X .< a2

Az előbbieket figyelembe véve az

~ Xal

feltételnek eleget tevő rácsok a legalkalmasabbak. Ilyen rácsok

ra a nagyitás a beesési szög függvényében teljesen azonos lefu-

a 45°-os prizmára vonatkozó - 

görbe. Eltérés a - prizmák transzmissziójával hasonló szerepet 

betöltő - reflexió szöggfüggésében tapasztalható. Néhány álta

lunk mért reflexiós görbéről egy tipikusát mutat a 34. ábra, 

ahol az észlelt összes rend intenzitása látható a beesési szög 

függvényében. Ezekből a mérési adatokból kiszámítható a rácsra 

vonatkozó reflexió-nagyitás görbe, amely a 33. ábrán szaggatott

tásu, mint a 32. ábrán látható

vonallal van bejelölve.

n
I%1

első rend

60

másodrend40

első rend

20 nulladrend

másodrend
0

60 « Г130-30 0-90 -60

34. ábra: Optikai rács különböző rendjeire vonatkozó reflexiója a beesési 
szög függvényében
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Számításaink azt mutatják, hogy a visszacsatolási hatásosság 

szempontjából is előnyös a fenti módszer. Egy elérni kivánt 

M össznagyitás esetén, ha változtatjuk a prizmák M előnagyi- 

tását, akkor a rendszer Q eredő reflexiója . macimumot mutat egy 

M függő értéknél. A 36. ábrán M különböző értekeire két priz- 

más előtágitó esetén számoltuk ki a rendszer eredő reflexióját 

a prizmák előnagyitásának függvényében. Ily módon mindig meg

állapítható egy adott M esetén a prizmák előnagyitásának az az 

optimális

maximális. Az a tény, hogy

ez a módszer jobb visszacsatolást biztosit annál, mintha csak 

2 prizmát, illetve csak rácsot használnánk nyalábtágitásra.

értéke, amelyre a rendszer eredő reflexiója a

f О és ф M bizonyltja, hogy

Q

-110

M = 300
10~2

M = 400

M = 500

M= 700

M=1000

1СГ3 I I I I I lllllllllll

10310210110° Mp

36. ábra: A kombinált nyalábtágitó eredő reflexiója a prizmák előnagyitásá
nak függvényében, az össznagyitás rögzített értékei mellett
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4.2. A kombinált nyaláfotágitó

A 33. ábráról leolvasható, hogy nagyobb számú prizma al

kalmazása látszik célszerűnek. Viszont rögtön felvetődik a 

kérdés, hogy ilyen sok prizmát csak nagy nagyítások esetén 

célszerű használni, ami az utolsó prizma méretére - és egyben 

árára - igen nehezen teljesíthető feltételt szab. Továbbá je

lentősen nő a rezonátor optikai úthossza. Rácsos nyalábtágitás 

esetén a nagyításnak a rács beesési szög növelésével rohamosan 

csökkenő reflexiója szab határt. Nagy beesési szögeknél néhány, 

a rács felületére tapadó porszem is jelentősen csökkentheti a 

rács kivilágítását. Az itt elmondottak, továbbá a 33. ábrán a 

rács reflexió-nagyítás görbéjének a prizmára vonatkozó transz- 

missziós görbéhez való hasonlósága sugallja, hogy nem lehetne-e 

a rácsos nyalábtágitót a prizmával kombinálni, azaz egy közepes 

nagyítású prizmás tágitó után már ráccsal nagyítani tovább.

/35. ábra/ Ezzel a prizmák mérete kisebb lehetne, a rács mére

tének pedig igy is, úgy is meg kell egyeznie a nyaláb végső, 

kitágított méretével.

GERJESZTÉS
T, TÜKÖR

NYALÁBTÁGÍTÓ
PRIZMÁK

FESTÉKOLDAT T, TÜKÖR

35. ábra: A kombinált nyalábtágitóval felépített festéklézer rezonátora
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Az egyes visszacsatolási módok esetén - az (1.12, 1.14)-bői 

számolható - sávszélességhez tartozó eredő reflexió ismereté

ben /33., 36. ábra/ kiszámíthatjuk az adott sávszélesség ese

tén előállítható kimenő energiát, /vagy energiaátalakítási ha

tásfokot/» Ehhez a visszacsatolási hatásosság és a hatásfok /л'/ 

közti összefüggés ismerete szükséges. Ezt kisérletileg is mér

tük, és az előbbiekben ismertetett lézermodell alapján számol

tuk. A 37. ábrán mindkét eredmény fel van tüntetve.

7
[ rel egys. ]

1.0

számított

о

0,5

О

mertо

о

I IX I I Itill I I I 11 1j

-1-3 102 Q10 10 1

J’ ■

I

37. ábra: A festéklézer számított és mért energiaátalakítási hatásfoka a 
rezonátor eredő reflexiója függvényében

További tapasztalatok, hogy a festéklézer hatásfoka nemcsak a 

visszacsatolási hatásosságtól, hanem a rezonátor optikai út

hosszától is függ. Az erre vonatkozó mérési eredmények a 33. 

ábrán láthatók. Ezek felhasználásával becsültük az egyes mód

szerekkel elérhető sávszélesség-hatásfok értékeket, a 39. áb

rán látható rezonátor konfigurációkra.
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38. ábra: A festéklézer energiaátalakítási hatásfoka a rezonátor eredő ref
lexiója függvényében rögzített rezonátor hosszak esetén

337,1 nm
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KILÉPŐ TÜKÖR KÜVETTA
3371nm
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HANGOLÓ TÜKÖR3
KILÉPŐ TÜKÖR

KÜVETTA

HANGOLÖ TÜKÖR

39. ábra: Az összehasonlított rezonátor elrendezések
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A számolásoknál a később ismertetendő kísérleti elrendezések

ben használt elemek optikai adatait használtuk fel.

Az eredmények a 40. ábrán láthatók, ahol az eaves aörbék szá

mozása a 39. ábrának megfelelő. Az ábráról leolvasható a kom

binált nyalábtágitót tartalmazó összetett rendszer előnye az 

egyéb elrendezésekkel szemben.

i
[%)

8

4

0 I I II I I I I

гЗ 101 AA(nm)1(J2'0

40. ábra: A 39. ábrán látható rezonátora festéklézerek száméit energiaátala
kítási hatásfoka a sávszélesség függvényében

4.3. A kombinált nyalábtágitóval felépített festéklézerekre vo

natkozó kísérleti eredmények

A 39. ábrán látható elrendezésekre a mérési eredmények a

41. ábrán láthatók. Ez a 40. ábrával összevetve látható, hogy

a kombinált nyalábtágitó előnyös tulajdonságai a gyakorlatban 

még jobban szembeszököek. Ezzel az elrendezéssel /két rács,

rezonáns reflektor, vagy Fabry-Perot interferométer alkalmazá

sa nélkül/ sikerült elérni egy longitudinális módusu működést
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41. ábra: А 40. ábrának megfelelő kísérleti eredmény
V

4/*

42. ábra: A kombinált nyalábtáqitóval felépített festéklézer spektruma TE 
lézeres gerjesztés esetén

П' = 4-5 %-os energiaátalakítási hatásfok mellett. Egy ilyen

feltételek között készült spektrumot mutat a 42. ábra, ahol 

egy 2 cm-es, 20-as finessel rendelkező Fabry-Perot interfero-
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méter gyűrűi láthatók. A jel időbeli lefutásának félértékszé- 

lessége megközelítette a Heisenberg-féle határozatlansági reláció

ból számított értéket /«1 ns/. Sajnos a lövésről lövésre sta

bilitás alacsony volt; lövésenként más-más módusok szólaltak 

meg, és az impulzus időbeli lefutásának stabilitása is alacsony 

Kívánatosnak látszott a jel transzformációs limitáltsá- 

gát megőrizve, csökkenteni az impulzus időbeli félértékszéles- 

ségét. Az általunk kidolgozott lézermodell eredményeire támasz

kodva ezt a gerjesztő impulzus időbeli félértékszélességének 

csökkentésével lehetett megoldani. Ennek érdekében kidolgoztunk 

egy olyan gerjesztő N2 lézer rendszert, amely 1 ns félértékszé- 

lességü, 1 mJ energiájú impulzusokat szolgáltatott. /А készü

lék részletesebb ismertetésére a függelékben kerül sor./ Ezzel 

a gerjesztő impulzussal sikerült elérni stabilis teljesitmény- 

-spektrumu működést, úgy, hogy az időbeli lefutás félértékszé- 

lessége közelítőleg az adott teljesítmény spektrumhoz tartozó, 

a Heisenberg-féle határozatlansági relációból adódó alsó korlát 

volt. A 43. ábrán /a 42. ábrához hasonló feltételek között/

volt.

egy 2 cm-es Fabry-Perot interferométerrel vizsgálva a festéklé

zer impulzus spektrumának 32 lövésre vonatkozó átlaga látható.

A 44. ábrán ugyanezen jel időbeli lefutása látható. /А vízszin

tes eltérítés 1,25 ns/div ./

A transzformációs limitáltság mellett a rezonátor előbbiekben

tárgyalt előnye - a nagy visszacsatolási hatásosság - nemcsak

a magas hatásfokban nyilvánul meg, hanem az ASE háttér igen 

alacsony voltában is. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy az osz

cillátor impulzusát erősitő cellákon átvezetve lényegesen növel

jük energiáját, anélkül, hogy előnyös spektrális és időbeli tu

lajdonságain változtatnánk.
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43. ábra: A kombinált nyalábtágitóval felépített festéklézer spektruma TEA. 
lézeres gerjesztés esetén

44. ábra: A 43. ábrán látható spektrumhoz tartozó időbeli lefutás
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Ennek a megoldásnak további előnye;, hogy alkalmas kísérleti elren

dezéssel a divergenciát a diffrakciós limitre sikerült leszoríta

ni. A kísérleti megvalósitás a 45. ábrán követhető.

TEA
n2 lézer

TE
5 n2 erősítő

3 2

I!. ERŐSÍTŐ I. ERŐSÍTŐ FESTÉKLÉZER

45. ábra: A kísérleti elrendezés sémája

Az 1. jelű - az előbbiekben ismertetett felépítésű festéklézer 

oszcillátort a 4. 5. atmoszféra, illetve alacsony nyomású 

lézerből álló rendszerrel gerjesztettük, aminek fényét geomet

riailag osStva, és alkalmas kési.éltetés után a 2. ielü erosito 

cellára vezettük. A 3. ielü festék erosito cella creriesztését

lézer /61 szolaálta. Ennek 4. és 5-höz.eav alacsonv nvomásu Np
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valamint azok ecrvmáshoz való szinkronizálását elektromosan a

füacrelékben ismertetendő módon valósítottuk mea. Ezzel eav közel

transzformáció és diffrakció limitált, néhány száz kW csúcs

teljesítményű impulzusokat kibocsátó, a teljes látható tarto

mányban hangolható, egyszerű felépítésű és könnyen kezelhető

fényforráshoz jutottunk.

4.4. A hangolt lézerek divergenciájának vizsgálata

Hangolatlan festéklézereknél a divergenciára a 47.a ábrán 

látható geometriai megfontolásokból kb. 3 mrad-os érték adódik. 

Ez az érték azonban irányfüggő a gerjesztett közeg inhomogeni

tásai miatt. Vízszintesen terjedő /egyébként transzverzális/ 

gerjesztést feltételezve, az aktiv térfogatban — gerjesztés 

hatására létrejövő - gerjesztett-szint-populációsürüség függő

leges irányban konstansnak vehető, mig vízszintes irányban in

homogén eloszlású 

Az erősitési tényező és a termikus hatások miatt bekövetkező 

- a festéklézer nyalábjára merőleges - törésmutató-gradiens kö

vetkeztében a fény elhajlik. Mivel ennek a gradiensnek az érté

ke nem konstans, az elhajlás szöge is változik a hellyel. így a 

gerjesztés irányában nagyobb divergenciára számíthatunk, /ami

ben a küvettafalnek is szerepe lehet/.

[ 38 ] .

Ez a következtetés adta az ötletet, hogy - konvencionális el

járástól eltérően - érdemesebb a gerjesztésre merőlegesen disz- 

pergálni, amikor is a várható kisebb divergencia miatt a sávszé

lesség is kisebb lesz. A feltételezést a kísérletek messzemenő

en igazolták. A 46. ábrán, a gerjesztésre merőleges és párhuza

mos diszpergálás esetén látható az - egyébként azonos körülmé

nyek között működő, két prizmás nyalábtágitót tartalmazó - fes-
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téklézerek kimenő energia-sávszélesség grafikonja.

Ef
[ rel. egys.]

0,8

0,6 párhuzamos

0,4

J—I—LJ L

0,5 ДЛ (nm)0,1

46, ábra: A gerjesztés irányában, illetve arra merőleges diszpergálás esetén 
a kimenő energiának a sávszélességtől való függése

A görbék mellé irt értékek a két prizma által bezárt szöget - ezen 

keresztül a nagyítást - jelentik. Látható, hogy azonos nagyítá

sok esetén a kimenő energia - a várakozásnak megfelelően - 

közel azonos, a sávszélesség pedig lényegesen eltér egymástól. 

Diszperziv elemet, pl. rácsot téve visszacsatoló elemként a kü- 

vetta mögé /4. ábra/ a divergenciára az alábbi megfontolások 

tehetők. A diszpergálásra merőleges irányban érvényes marad a 

hangolatlan festéklézer várható divergenciájára vonatkozó félté-
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telezés /47.a ábra/

d
ф1 w 2]LTT)

ahol:

L a küvetta szélessége [cm],

1 a küvetta-tükör távolság [cm], 

cp^ divergencia szöge [rád].

A diszperzió sikját tekintve viszont látható, hogy a kiterjedt 

rács A és В pontjáról is létesülhet visszacsatolás /ami nyilván 

hullámhosszfüggő/. Ennek szögét az aktiv térfogat térátlói ál

tal bezárt szög, és a rácsnak az aktiv térfogattól mért látószö

ge közül a kisebb határozza meg. /47.b ábra/

. ( 2h'Ф2 я mm ( — ycosG ^
' 1+L / 7

ahol:

h' a gerjesztő nyaláb behatolási mélysége [cm] , 

у a rács hossza [cm] ,

0 az autokollimáció szöge [rád] ,

H>2 a divergencia szöge a diszpergálás sikjában [rád]

A kicsatoló tükör behelyezése lényegesen lecsökkenti a diszper

zió irányában tapasztalható 4^ értéket, s igy a lézer működése 

közben ф2 egy - a nagyítástól, a diszperziv visszacsatoló rend

szer eredő reflexiójától függő - értéket vesz fel.
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47. ábra: A festéklézer nyaláb divergenciáját meghatározó geometria
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A gerjesztő fényforrással kapcsolatos vizsgálatok

Ezen doktori disszertáció témáját a keskenysávú festékléze

rekkel kapcsolatos kutatások képezik, de a gerjesztő fényforrás

ként használt N2 lézerek paraméterei annyira lényegesek a 

festéklézerek tulajdonságait illetően, hogy néhány szót szól

nánk a N2 lézerrel kapcsolatos kutatásaink eredményeiről is. 

Intézetünkben régebben szinte kizárólag a Blumlein tápvonalat 

használták a lézerben a kisülés megindításához szükséges 

több kilovoltos feszültségugrás generálására [34-35] „

Kutatásokat végeztünk a 48. ábrán látható, úgynevezett C-C áttöl- 

tésü elektromos rendszernek alacsony és atmoszféra nyomású 

lézerben való alkalmazása terén.

n LC, nmtt ;

°2 У ü"\

48. ábra: A C-C áttöltés elektromos vázlata

Azt találtuk, hogy az ábrán L-el jelölt - általában az elektro

mos kör geometriájából adódó kis értékű - induktivitásnak a 

kimenő energia szempontjából van egy optimális értéke, továbbá 

az elektródatávolságot az üzemi feszültséghez illesztve jelen-
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tos energianövekedés tapasztalható. Eredményeinknek tulajdonít

ható, hogy az eddigi 0,03 % energia hatásfokot sikerült felja

vítani 0,1 %-ra. Azaz, az elektromos táprendszer teljesítményé

nek lényeges megváltoztatása nélkül az eddigi 2 - 2,5 mJ helyett 

7 mJ energiájú impulzust sikerült előállítani.

A másik eredmény a N2 lézerek egymáshoz való szinkronizálásával 

kapcsolatos. Ez az igény az intézetünkben az atmoszféra és az 

alacsony nyomású lézerek szinkronizálása kapcsán merült fel 

először. Ugyanis egy ilyen oszcillátor-erősitő rendszer a két
к

lézer előnyös tulajdonságait egyesiti. Ugyanakkor hasonló szink

ronizálási problémák jelentkeznek festéklézer-erősitő rendsze

reknek N2 lézerekkel történő párhuzamos gerjesztése esetén is 

/lsd. 45. ábra/. Korábban ezt az önálló lézerek kapcsolóelemei

nek /tirátronjainak/ közös vezérlésével oldották meg. A két 

kisülési cső beindulása közötti néhányszor 100 ns-nyi időtarta

mokat a tirátronok más-más beállításával kompenzálták. Ennek a 

megoldásnak a hosszú idejű stabilitása nem volt kielégítő. Az ál

talunk megvalósított szinkronizálási mód elektromos kapcsolása

Ez tulajdonképpen egy közös kapcsolóval 

rendelkező párhuzamos C-C áttöltésü rendszer. A rendszer nagy 

előnye, hogy a két csövön a feszültség felfutása /és ezzel a 

kisülés/ az L és L' induktivitásokkal egymáshoz képest több száz 

ns-al eltolható, ezáltal a szinkronizálás időben állandó R-C-L 

elemekkel megvalósítható. Az ebből eredő igen nagy stabilitás le

hetővé teszi több lézercső egymáshoz való szinkronizálását. To

vábbi előny, hogy egy ilyen - több lézerből álló 

csak egy tápegységet, és egy kapcsolóelemet igényel. Itt említ

jük meg, hogy három N2 lézerből álló gerjesztő rendszer hosszabb

a 49. ábrán látható.

rendszer
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ideig működött, utólagos szinkronizációs igény nélkül, /45, áb
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49, ábra: Az elektronikus szinkronizálás vázlata

Az erosito rendszer vizsgálata kapcsán merült fel annak az 

igénye, hogy az erosito nyalábméreteit illesszük a TEA N~ lé

zeroszcillátor nyalábtágitás utáni méreteihez. Ehhez a korábbi

aknál néhányszor nagyobb keresztmetszetű homogén kisülést kel

lett megvalósítani. Ez az ujitás azzal a további előnnyel járt, 

hogy - az ASE szint csökkentése érdekében - kötött hosszúságú 

erősítőben ily módon lehetett növelni a gerjesztett molekulák 

számát, és ezzel a kimenő energiát. Az előbbi változtatás lehe

tővé tette a korábbi 1 mJ impulzusenergia & 2,5 mJ-ra való eme

lését, miközben a nyaláb egyéb jellemzői nem változtak. Ezzel 

egy 1,5 - 2 ns félértékszélességü 2,5 mJ energiájú impulzuso

kat 4x2-cm-es közel diffrakció limitált nyalábban kibocsátó 

nagy stabilitású gerjesztő fényforráshoz jutottunk.Az impulzus 

időbeli félértékszélességének csökkentésére további kutatások

folynak.
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A méréseknél használt eszközök ismertetése

Vizsgálatainknál TSL gyártmányú 1 cm-es, és Hellma gyárt

mányú 2 cm-es négyoldalán átlátszó kvarc küvettát használtunk. 

500 uJ-nál nagyobb gerjesztő energiák esetén a festékoldatot

szivattyúval keringtettük.

A gerjesztő fényt 20 cm-es fókusztávolságú kvarc hengerlencsék

kel képeztük le.

Festéklézer rezonátorokban kicsatoló tükörként planparalel

üveglemezt használtunk.

Rácsként autokollimációban 1800 vonal/mm-es 24 FRD 22 tipusu 

Yobin-Yvon rácsot, nyalábtágitásra 1300 vonal/mm-es Zeiss gyárt

mányú rácsot használtunk.

Prizmás nyalábtágitónak 45°-os prizmák növekvő méretű sorozatát

alkalmaztuk.

Legtöbb mérésnél Rhodamin 6G és 7-dietilamino-4-metil Kumarin
_3

5*10 mól/ 1-es alkoholos oldatát használtuk aktiv anyag-2

ként.

Gerjesztő fényforrásként a JATE Kisérleti Fizikai Intézetében 

már előzőleg, illetve az általunk kifejlesztett N2 lézereket, 

illetve az ezekből álló lézerrendszereket használtuk.

A gerjesztő impulzus időbeli félértékszélessége 1-8 ns között 

volt megválasztható, a kimenő energia ennek megfelelően 1-7 mJ

között változott.

Energiamérésnél a detektor 14 N0 tipusu sik kaloriméter, a re

gisztráló 142 LR tipusu LI gyártmányú energiamérő volt.

Jelalak vizsgálatoknál MSD 1850-es és ITL gyártámányu TF 

1350 M 20 G 980-as biplanáris fotodiódát használtunk.
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Ennek jelét C 7-10 A valós idejű, illetve C 7-8 és C 7-12 ti- 

pusu mintavételező oszcilloszkópon regisztráltuk.

A mérőrendszer felfutási ideje 2-300 ps volt.

Hullámhossz /sávszélesség/ méréseknél DFSZ 8 tipusu, 60000-es 

felbontású rácsos spektrográfot, illetve változtatható bázis-

távolságú, maximálisan 3 cm-es és 20-as finessel rendelkező 

Fabry-Perot interferométert használtunk. Ezek jelét egy 0SA-500 

tipusu optikai spektrumanalizátorral értékeltük ki.
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ÖSSZEFOGLALÄS

Ezen doktori disszertáció témáját a keskenysávú lézerek 

kutatása képezi. Célul tűztük ki ezen lézerek működésével és 

megépítésével kapcsolatos problémák tisztázását. A festékléze

rekben lejátszódó folyamatok vizsgálata végett kidolgoztunk 

egy olyan lézermodellt, amely számos vonatkozásban az eddig 

irodalomban fellelhető modellek továbbfejlesztésének tekint

hető, ugyanakkor felépítése olyan, hogy a keskenysávú festék

lézerek könnyen tárgyalhatok segítségével.

Analitikus formulát találtunk a ASE spektrális eloszlása tet

szőleges gerjesztett-szint populáció eloszlás esetén.

Ugyancsak analitikus megoldást adtunk tetszőleges kezdeti és 

peremfeltételek mellett, festékekben lejátszódó optikai erősí

tés esetén a fotonsürűség és a gerjesztett-szint populáció idő 

és térfüggésére.

Az ASE-ra és az optikai erősítésre vonatkozó - általunk kiszá

mított - analitikus eredményeknek a modellben való alkalmazása 

miatt lényegesen rövidebb időt vesz igénybe a gépi számolás.

A lézermodell segítségével tetszőleges körülmények között műkö

dő festéklézer impulzusa kiszámítható. Az eredmények kvantitati- 

ve visszaadták az a hangolt lézerekkel kapcsolatos kísérleti 

tényt, miszerint a festéklézerjel később indul a festék működé

si frekvenciatartományának szélein. A modell segítségével elő

ször tudtuk értelmezni a szelektiv elemek spektrális szelekci

ójának szerepét a kimenő energiára és a jel időbeli lefutására.

A kísérlettel teljes összhangban azt kaptuk, hogy a rezonátor 

működési sávjának szűkítésével a kimenő energia nem csökken szűk-
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ségképpen. Emellett az elméleti vizsgálatok leirták a kimenő

energiának a gerjesztőenergiától, illetve a rezonátor vissza

csatolási hatásosságától való függésére vonatkozó kísérleti 

eredményeket. A modell segítségével képet kaphattunk a tetsző

leges körülmények között működő lézerek esetében a gerjesztett- 

-szint populáció idő és térfüggéséről, amit a korábbi modellek 

általában homogénnek tételeznek fel. Elvégeztük az irodalomban 

fellelhető szelektiv visszacsatolási módok szisztematikus össze

hasonlító vizsgálatát. Meggondolásaink arra vezettek, hogy lé

tezik az eddigieknél kisebb sávszélességet és nagyobb kimenő 

energiát Ígérő visszacsatolási mód. Az általunk javasolt rezo

nátorral felépített festéklézer kimenő energiája lényegesen na

gyobb, mint a hasonló körülmények között működő és ugyanolyan 

sávszélességű bármilyen más elrendezéseké. Ez a különbség külö

nösen kicsiny sávszélességnél szembeszökő. Sikerült elérni egy 

longitudinális módusu működést, az irodalmi adatoknál nagyobb 

energiaátalakítási hatásfok mellett. A diszperzió irányának al

kalmas megválasztásával jelentősen csökkentettük a sávszélessé

get. Sikerült a gerjesztő fényforrást is tökéletesíteni. Az N2 

lézer hatásfokát lényegesen emeltük, s megoldottuk több ilyen lé

zer nagy stabilitású szinkronizálását. A gerjesztő fényforrás ad

ta lehetőségeket és a lézer modellből adódó eredményeket kihasz

nálva, az újfajta festéklézer oszcillátorunkat erősítő cellák

kal kiegészítve, egy transzformáció és diffrakció limitált né

hány száz kW-os csúcsteljesítményű impulzusokat kibocsátó, a 

teljes látható tartományban hangolható fényforráshoz jutottunk, 

amely viszonylagos egyszerűségénél és kiemelkedő paramétereinél 

fogva számos fizikai, technikai alkalmazásra tarthat igényt.
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