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BEVEZETÉS

A lézerek felfedezése kétségtelenül a fizika - különösen a 

kisérleti fizika - utóbbi húsz évének egyik legnagyobb esemé

nye volt. Ma már aligha lehetne áttekinteni mindazon eredménye

ket, amelyek létüket a lézerek megjelenésének köszönhetik. A 

széleskörű elterjedés oka, hogy a lézerfény számos szempontból 

előnyösen különbözik a természetes fényforrások fényétől. Kicsiny 

divergenciája, magas koherencia foka, monokromaticitása, nagy 

intenzitása alkalmassá teszi olyan kísérletek elvégzésére is, 

amelyek azelőtt elképzelhetetlenek voltak.

Bizonyos - főként spektroszkópiai - vizsgálatok már régóta 

igényeltek olyan fényforrást, amely képes nagy intenzitású, igen 

keskeny sávszélességű /ДХ<0,1 nm/ fényt, az egész optikai tarto

mányban kibocsátani. A fenti igényeket a hangolható festéklézer 

maradéktalanuk kielégíti. Noha csak 1967 óta működnek festéklé

zerek [1] [2], mégis az eltelt idő alatt számos eredmény szüle

tett segítségükkel, köztük olyanok is, amelyek az emberiség jö

vőjére is befolyással lehetnek /pl. izotőpszeparáció [3]/.

A természeti jelenségek mélyebb megértéséhez általában nem 

elégségesek azok az információk, amelyek a vizsgált rendszerek 

időben állandó állapotaiból nyerhetők. Ezért egy kor tudományos- 

-technikai színvonala és a felhasznált kisérleti eszközök idő

felbontása között rendszerint szoros kapcsolat van. E téren is 

ugrásszerű fejlődést hoztak a lézerek. Segítségükkel ugyanis 

nagyteljesítményű, piko-, sőt szubpikoszekundumos [4], [5] fény

impulzusok is előállíthatok, amelyek teljesen újfajta vizsgála

tok előtt nyitottak utat. A festéklézerek ilyen szempontból is
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nagy előnyökkel rendelkeznek, minthogy hangolhatok, viszonylag 

nagy sávszélességük pedig igen rövid impulzusidőt tesz lehető

vé.

A hagyományos, elektronikus elven működő eszközök átvite

li sávszélessége /azaz az átvitt jel Fourier spektrumának leg

nagyobb frekvemciáju komponense/ a technika jelen állása mellett 

néhány GHz, és e téren a közeljövőben nem is várható jelentős

változás. Az eddigi vizsgálatok azonban még távolról sem merí

tették ki mindazon lehetőségeket, amelyeket az ilyen, viszony

lagos olcsósága miatt elég széles körben elérhető technika nyújt.

Ezért igen fontos olyan egyszerű, és megbízható módszerek kidol

gozása, amelyek segítségével előállíthatok hangolható, legfel

jebb néhány száz pikoszekundum hosszú, lehetőleg nagy teljesit- 

ményü fényimpulzusok. E célra igen alkalmasak a nitrogénlézer

rel gerjesztett festéklézerek. Jelen dolgozatban is azt a fel

adatot tűztük ki, hogy tanulmányozzuk a nitrogénlézerrel ger

jesztett festéklézerekben lejátszódó fizikai folyamatokat, kü

lönös tekintettel azokra a gyors tranziensekre, amelyek felhasz

nálhatók szubnanoszekundumos jelek generálására.
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DEFINÍCIÓK

Legjobb tudomásunk szerint a dolgozatban tárgyalandó téma

körben számos olyan fogalom van, amelyeknek nincs a magyar 

nyelveben /néha idegennyelvü irodalomban sem/ elfogadott, egy

értelmű megfelelője, ezért a későbbiekben felmerülő zavarok 

elkerülése céljából szükségesnek látszik néhány definició meg

adása .

Az erősített spontán emisszió /a továbbiakban ESE/, olyan 

spontán sugárzás, amely egy negativ abszorpciós koefficiensü 

közegben keletkezik, és azon keresztülhaladva felerősödik. No

ha ez az irodalomban az ESE jelölésére elég széles körben hasz

nálatos a szupersugárzás /superradiance/ kifejezés, mi ezt ke

rülni fogjuk, mert Dicke 1954-ben [6] egy egészen más jelensé

get nevezett el igy.

A lézer szó a továbbiakban olyan ESE-t kibocsátó rendsze

reket jelöl, amelyekben visszacsatolás van, és az emittált su

gárzás tér-, időbeli-, vagy spektrális tulajdonságai jelentősen 

függenek a visszacsatolást létesitő elemek paramétereitől.

Sávhatároltnak nevezünk egy impulzust akkor, ha sávszéles

ségének és időtartamának szorzata olyan kicsiny, hogy kisebb 

már a bizonytalansági reláció által szabott korlát miatt nem 

[7] Az általunk vizsgált esetek többségében az impul

zusról feltesszük, hogy Gauss lefutásuak, 

ahol l(t)az intenzitás-idő függvény/, ebben az esetben a fenti

ek az jelentik, hogy

lehet.

/azaz I (t)~ (t - tQ)2,

AvAt = и 0,441
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ahol Av az impulzus spektrumának, At az I(t) függvény félérték- 

szélessége [8].

Festéken a szakterület által elfogadott konvenciót követve, 

olyan kromofor csoportot tartalmazó,szerves anyagot fogunk ér

teni, amely a közeli ultraibolya, a látható, vagy a közeli inf

ravörös tartományban erős abszorpcióval rendelkezik. Ezen defi

níciót azért tartottuk szükségesnek, mert a kémiai nevezéktan

ban ezen anyagok elnevezése szinezék.
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l.§. AZ IMPULZUSLÉZERREL GERJESZTETT FESTÉKLEZEREK MODELLEZESERE

VONATKOZÓ IRODALMI ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA ES BÍRÁLATA

A hatvanas évek közepén igen erőteljes kutatások folytak 

annak tisztázására, hogy lehet-e szerves festékoldatokban lé- 

zermüködést létrehozni. Valószinüleg ennek köszönhető, hogy 

egyidőben, de egymástól függetlenül, három kutatócsoport is 

sikeres kisérletekről számolt be [1, 2, 9]. Az emlitett dolgo

zatok közül az [1] nemcsak mérési eredményeket tartalmaz, ha

nem egy egyszerű modell segítségével végzett számításokat is.

Az azóta eltelt tizennégy év alatt igen nagyszámú közlemény 

jelent meg a lézerek időbeli tulajdonságainak elméleti vizsgá

latáról, de mind a mai napig hiányzik a csak időfüggő sebessé

gi egyenletek érvényességi körének szabatos körülhatárolása. 

Jelen fejezet egyik fő célja ezen hiány pótlása, azaz annak 

megállapitása, hogy milyen feltételek mellett várható fizikai

lag helyes eredmény az Atkinson-Pace-féle modeHektói. /А to

vábbiakban [10] alapján Atkinson-Pace-féle modellnek /АРМ/ fog

juk nevezni az összes olyan festéklézer modellt, amely [1,10-17] 

tartalmazza azt a feltevést, hogy az erősitő anyag gerjesztett 

állapotának populációja és a lézer-üregbeli fotonszám térben 

homogén.

Az АРМ érvényességi körének meghatározásához nélkülözhetet

len a felállításhoz szükséges, egyszerűsítő feltevéseknek az 

irodalomban találhatónál szigorúbb vizsgálata. Ehhez tekintsük 

először a festékek spektroszkópiai jellemzésére leggyakrabban 

használt un. Jablonski-féle termsémát, amely az 1. ábrán látha

tó .
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S2

т2

TS1-1PS

s1
T,

S0

1. ábra

Az ábrán S , S1 , S2 jelentik a szinguletb és T2 a triplett 

állapotokat. Az egyes elektronátmenetekhez tartozó sávokon be

lül a rezgési alnivókat vastag, a forgásiakat vékony vonallal 

jelöltük. /Az utóbbiak megléte adott festék esetén az oldószer 

tulajdonságaitól függ./ Az egyes szintek közötti átmenetek kö

zül a sugárzásosakat folytonos, a sugárzás nélkülieket szagga

tott vonalak segítségével ábrázoltuk. Az ábrán feltüntetett, és 

a továbbiakban felhasználandó számszerű adatok a rodamin-éG-re 

vonatkoznak, mert kétségtelenül ez a leqcryakrabban használt \&r
II % £zerfesték, másfelöl spektroszkópiai jellemzői is viszonylag jól

4*'
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ismertek. Ez azonban nem jelenti az általánosság lényeges kor

látozását, mert a számbajöheto összes festék adatai is lénye

gében hasonlóak.

Vonjuk először vizsgálataink körébe az erősitő közeg spekt

roszkópiai tulajdonságaira vonatkozó egyszerűsítő feltevéseket.

Tüstént vegyük észre, hogy már az 1. ábra megrajzolásánál 

hallgatólagosan feltételeztük, hogy

1.3 Az erősitő anyag tulajdonságait a magasabban gerjesztett 

állapotok nem befolyásolják /ami természetesen csak ak

kor lehet igaz3 ha az S2 л ill. T^ feletti szingulettл 

ill. triplett állapotok betöltöttsége az alacsonyabb ál

lapotokéhoz képest elhanyagolható/.

Külső gerjesztés hiányában lényegében az összes molekula Sq 

állapotban van, s annak alnivóit a Boltzmann-eloszlás szerint 

népesiti be. N? lézerrel való pumpálás esetén az abszorpció az

S -S0 szintek között történik, az S» szintről a molekula azonban о 2 2
igen gyorsan(t2^ < ps)az szintre kerül, amelynek alnivói kö- 

S1 w 1 ps időállandóval jellemezhető sebességgel kialakul 

a termikus eloszlás. /Az itt felhasznált számszerű adatok [18-21] 

ben találhatók./ Minthogy a fenti két folyamat a tekintetbe veen

dő időtartamokhoz képest pillanatszerü, ezért feltesszük, hogy 

3 A molekulák a gerjesztést követően azonnal S^ szintre 

kerülnekj és ott az alnivókon a termikus eloszlás sze-

zött T

2.

rint rendeződnek el.

Minthogy az S2 -» átmenet valószinüsége kicsiny, TgT > 100 т 

valamint az inaktiv abszorpció a gerjesztés kicsiny hullámhossza 

miatt nem jön számitásba [22], /s az oldószer abszorpciója sem 

jelentős/, ezért feltesszük, hogy

21 '
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3.3 Minden foton elnyelődését egy gerjesztett állapotú mo

lekula megjelenése követi.

A szingulett-triplett állapot első rendben tiltott /k3T 

[13-21, 23], következésképp a nitrogénlézer felvillanásának 

5-10 ns-nyi időtartama alatt a triplett állapotok nem populálód- 

nak, ezért feltételezzük, hogy

4.3 A triplett állapotok hatása elhanyagolható.

A nitrogénlézer által egy felvillanásban kibocsátott fotonok 

viszonylag kis számának, valamint a festék fotokémiai stabili-

=107

/

tásának [24, 25] figyelembevétele alapján feltesszük, hogy

5.j A festék kémiai tulajdonságai /koncentrációja/ a lézer 

felvillanás alatt nem változnak.

A gerjesztett állapotú /S -» S2/ abszorpció hatáskereszt- 

-» SQ emisszió hatáskeresztmetszetének nagyság

rendjébe esik [26-29], hatása mégis elhanyagolható, ha figyelem

be vesszük, hogy 2 cm-es aktiv anyag hosszúság esetén a gerjesz

tett állapot populációja a lézermüködés ideje alatt /egy rövid 

kezdeti szakasztól eltekintve/ kisebb, mint 1 %, ezért feltesszük,

1
metszete az S 1

hogy

6.3 A gerjesztett állapotú abszorpció figyelmen kivül hagy

ható.

A fenti hat feltevés kisérleti adatokkal jól megokolható, s azt 

is megállapíthatjuk róluk, hogy a modell érvényességi körére 

nézve lényegében semmilyen korlátozást nem jelentenek.

A villanólámpával gerjesztett festéklézerek működésének vizs

gálatánál nem hagyható figyelmen kivül az aktiv közeg optikai 

tulajdonságainak termális okokból bekövetkező megváltozása 

[30,31]. E jelenség időállandója a 10 6 s nagyságrendjébe esik.
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[32], és különösen Bor [33]-ban közölt eredményei alapján tud

juk azonban, hogy van a termális effektusoknak nano-, sőt 

szubnanoszekundumos komponense is. /Vizsgálataink szerint ter

mális oka van az ESE térbeli eloszlásában nagy gerjesztő tel

jesítménysűrűség esetén fellépő azon rendellenességnek is, a- 

melyet Grieneison és munkatársai [34]-ben tárgyalnak és helyte

lenül lefókuszálási hibának vélnek./ A termális törésmutató

változásnak azonban az esetek többségében nincs lényeges befo

lyása a lézer viselkedésére, ezért feltesszük, hogy

7., az aktiv közeg és a rezonátor anyagi /optikai/ paramé

terei időben változatlanok,/természetesen e feltevés a 

festék abszorpviós koefficiensére nem vonatkozik/, 

de tekintettel a fentiekre, tudomásul vesszük azt is, hogy a 

feltevés a modell érvényességét már bizonyos mértékig /különö

sen az egymódusu lézerek [35-37] esetén/ korlátozza.

A lézer-üreg anyagi jellemzőire a számítások egyszerüsitése 

céljából a következő /általában jó közelítéssel fennálló/ fel

tevést tesszük:

8.3 A rezonátorban lévő felületek /aktiv anyag határ felüle

tei 3 küvetta véglapok, stb/ reflexiófa, valamint a kö

zegek /melyeknek törésmutatója a hullámhossztól függet

len/ fényszórása elhanyagolható, az üreget az aktiv a- 

nyagtól eltekintve, vákuum tölti ki.

Az irodalomban az APM-ek kapcsán többnyire meg sem emlitik 

azt a magától érthetődőnek vélt feltevést, hogy

9., a különböző lézermódusok között nincs közvetlen csatolás 

és egy móduson belül sincs olyan visszacsatolás, amely 

nem a lézertükröktől, vagy hangolóelemektől származik.
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E feltevés vélmenyünk szerint nem túlságosan kézenfekvő. Már a 

60-as évek elején a gázlézerek un. szemiklasszikus elméleté

nek vizsgálatánál [38, 39] találtak olyan mechanizmust, amely 

ilyen visszacsatolást létesit. A rezonátorban keletkező állóhul

lámok ugyanis a közegek optikai paramétereit /törésmutatóját, 

erősitési koefficiensét/ a fényhullámhossz nagyságrendjébe eső 

periódussal megmodulálhatják /ez az un. "spatial hole burning"/. 

Az igy keletkező periodikus struktúra ezután frekvencia szelek

tív reflektorként működhet. A kérdéssel kapcsolatban különösen 

tekintetbe veendőnek tartjuk Bor [40]-ben közölt eredményeit, 

amelynek alapján megállapítható, hogy a probléma fontosságára 

nézve az irodalom álláspontja aligha lehet mérvadó.

E helyütt nem kívánjuk részletesen indokolni azt, az АРМ 

felállításánál alapvető fontosságú két feltételezést, miszerint 

10., a gerjesztett állapot populációja és a lézer üregbeli 

fotonszám a térben egyenletesen oszlik el /azaz egyik 

sem függvénye a helynek/,

és hogy:

11.3 az üreg élettartam csak a rezonátor adataitól függ és

időben állandó.

E két látszólag egyszerű feltevés már igen sok tévedés forrása 

volt, ezért részletesebb analízisük a következő paragrafus ge

rincét fogja képezni.

Végül feltesszük, hogy:

12., a gerjesztés térben homogén, és hogy a számításnál fi

gyelembe vett összes fizikai mennyiség a lézer optikai 

tengelyére merőleges sikban állandó.

A felsorolt feltevések alapján pl. [11]-ben közölt gondolatme-
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netünket követve az АРМ-et képező sebességi egyenleteket a

következőképpen Írhatjuk fel:

Fcn1°e[x)dn.í r- ] +TciW)r= nit(niae(“ (l.l)na о adt nv

dn^ mnl m
[\)~ + E n n.a (Л) — ' 1 g о í а' ' g (1.2)E n, n. a lie= Wndt о T i=1

(1.3)no ' nln =

ahol:
_ 3

módusbeli fotonsürüség [cm ]; 

n^ az SQ, illetve állapotbeli populációsürüség

n. az i.
í

no '
[cm“3];

n a festék koncentrációja [cm 3];

ста( X) , ce(^) az s0 átmenetekhez tartozó abszorpciós,
_ 2

illetve emissziós hatáskeresztmetszetek [cm ]; 

xci az i. módushoz tartozó üregélettartam [s];

T a lumineszcencia csillapodási idő [s];

F a rezonátor térfogatának a azon hányada, amelyet a fes

tékoldat kitölt [

П a festékoldat törésmutatója [ 

c a fénysebesség [cm s ^];

W a gerjesztés sebessége [s 

m a lézerben működő módusok száma.

Ahhoz, hogy (l.l - 1.3) egyenletekből álló АРМ megoldásait meg-

és n-^-re vonatko

zó kezdeti feltételeket. Minthogy t=0-kor a gerjesztés még 0,

]?

];

kereshessük, meg kell állapitanunk még az n
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Iazaz az aktiv anyag sötétben van/ ezért:

(1.4)= О ,П1

nl— hánya-hiszen a Boltzmann-féle eloszlás alapján számítható —
о

-38 nagyságrendű. (1.4) azonban maga után vonja adós 10

.
( 1.5)n = Оm

kezdeti feltételt is.

/ A fentiekben - és a továbbiakban is - az Sí helyett CGS egysé

geket használtunk, a tárgykörben jelenleg is követett nemzet

közi gyakorlatnak megfelelően./
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2. §. AZ АРМ-BÖL KAPHATÓ IDŐBELI LEFUTÁSOK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS

TEKINTETTEL A TRANZIENS JELENSÉGEKRE

Jelen fejezet célja, hogy az előző paragrafusban felállí

tott /az (l.l) — (l-З) differenciálegyenletekből és a hozzájuk 

tartozó (1.4 - 1.5) kezdeti feltételekből álló/ modellből szá

mítható időbeli lefutások néhány alapvető sajátosságát megvizs

gáljuk. A számítások egyszerüsitése céljából tételezzük fel,

hogy:

A szingulett-szingulett /sq -» S^/ abszorpció elhanyagolható. 

A lézer m számú, egymástól független, de teljesen egyenér

tékű módusban működik.

A kicsatoló tükör reflexiója minden hullámhosszon , a han

golóelem /pl. reflexiós rács / reflexiója pedig a lézer sáv- 

szélességén belül mindenhol , minden más hullámhosszra 0. 

A gerjesztett állapot populációja /n / az alap állapothoz 

képest /n^/ kicsiny.

Az üregélettartam [10] alapján a következőképpen számítható:

2L (2.1)=m c ln R-,R12

ahol L a rezonátor hossza.

Az itt felsorolt feltételezések mindegyike /kivéve az utolsót, 

amelynek részletes analízisére később még visszatérünk/, tech

nikai jellegű, s amint azt a részletes numerikus vizsgálatok 

kimutatták, a modell érvényességét - legalábbis az e fejezet

ben levonandó fő következtetések szempontjából - nem érintik.

A fentiek figyelembevételével végezzük el (l.l), valamint 

(1.2)-ben a következő helyettesítéseket:



14

1/Tm П11 er = Nm N =Vnn Y = —/ / /ae(M?c m m 'о N +1 nоm
П

TWtШ Tnb = W m а = x =/ гVn о T X/ mо n'о

Ekkor kapjuk:

= q(y - i) + у

= W - у(а + bq ).

(2.2)i

(2.3)

További megfontolásaink tárgyát már (2.2)-(2.3) egyenletekből 

álló egyszerűsített АРМ fogja képezni.

A modell tranziens viselkedéseinek tisztázására végeztük el 

(2.2) és (2.З) un. kisjelű perturbációs analízisét. Kiindulásként 

tételezzük fel, hogy a rendszert időben állandó gerjesztés éri.

Ekkor elegendő idő elteltével kialakul valamilyen egyensúlyi

0. /Az állandósult állapotban q~l0®-l0^^2 = & =állapot, azaz dx dx

nagyságrendű, ezért (2.2)-ben у a qy mellett elhanyagolható./ 

Jelöljük у és q stacionárius értékét yQ és q^-lal. Zavarjuk most 

meg a rendszer egyensúlyi állapotát úgy, hogy у és q változzék

meg valamely y* és q* értékkel, amelyektől azonban megkívánjuk:

y*-ra és q*-ra (2.2) és (2.3)-ból egyszerűУ* << У0 / q* « qQ • 

számolással adódik:

d^y* dy* 
о dx (2.4)+ ( WQ - a)y* = 0+ W

я 2dx

d2q* dg*
-f" fyj vo

(2.5)+(W0 - a)q* = 0
dx2
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Vegyük észre, hogy (2.4) és (2.5) a csillapított rezgés egyen

lete, amelynek megoldása - amint az az elemekből ismert - az:

^ x) cos [ \jflQ -у * A IJ у L exp ( -w
alakban irható.

(2.6)x ]a —q

a kezdeti feltételekbe] határozható/А és A
у q

meg. /

Amennyiben:

W2 (2.7)W - а -г- > О о 4

( 2.6 ) oszcilláló alakot ölt. További számolással ( 2.7)-ből az 

oszcilláció feltételéül:

(2.8)<< TTm

adódik. Az itt vizsgált oszcilláció teljesen analóg a szilárd

test lézereknek az un. "spiking" üzemmódjával, amely már a hat

vanas évek eleje óta ismert. (2.8) azonban magyarázatot ad ar

ra, hogy a jelenséget festéklézerekben miért csak 1974-ben fe

dezték fel [13]. /Megjegyezzük, hogy Самсон a jelenség lényegét 

már 1970-ben leirta, de valószinüleg a felhasznált formalizmus 

bonyolult volta miatt, vizsgálatai visszhang nélkül maradtak./ 

Minthogy a lumineszcencia csillapodási idő festékekben ns nagy

ságrendű, ezért (2.8) teljesítéséhez festéklézerek esetén ext

rém rövid /és nagy veszteségű/ rezonátort kell használni.

A továbbiakban a modellből különböző feltételek mellett

kapható megoldásokat tanulmányoztuk. A megoldások felkeresésé

hez a gerjesztésre használt nitrogénlézer impulzusát az alábbi

alakban vettük fel:
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I (t) - 1,15-Ю24
fr

,4 -75t fotont e ---------eras (2.9)

ahol t ns-ban helyettesítendő.

4 %-on belül egyezik az Intézetünkben kifejlesztett nit

rogénlézer [41] kisérletileg mért, időbeli lefutásával.

I (t)-ből W az alábbi módon számítható:P v

I t a (X )P a P

2.9

(2.10)W =

ahol aa(X ) a festékoldat abszorpciós koefficiense a nitrogén

lézer hullámhosszán. A számításokat számitógépen /R 40, Texas 

Instruments TI 59/ Runge-Kutta eljárással végeztük. A számítá

sokhoz felhasznált paraméterek a következők voltak:
18 -3n = 3-10 cm

-16 -2a* = 1,2-10 cme
-2-17a =2,4-10 а cm

x**= 5,5 ns,

Vl = 390 ps' 

Tm2 “ 42'3 Ps-

Megjegyzések:

* a -t az alábbi összefüggés alapján számoltuk ki /X=600 nm-t

véve/

= x4e(x) (2.11)°e 8Псто
СО

ahol E(X) a normált lumineszcencia spektrum /azaz J E(X)dX=4,
о

ahol Ф a lumineszcencia hatásfok/, tq = 3,8aa az oldat valódi
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csillapodási ideje, amelyet a szekunder effektusokra vonatkozó 

korrekció segitségével kaphatunk a mért adatokból [42].

** A spontán emissziós tag kiszámitásához viszont már nem 

TQ-t, hanem a valódi csillapodási időt kell felhasználni [43].

A fenti paraméterek rodamin 6G-re vonatkoznak, de a számitáso- 

kat - teljesen hasonló eredménnyel - más festékekre /pl. 

4-7-kumarinra/is elvégeztük.

A 2. ábrán látható a gerjesztő nitrogénlézer és a festéklé

zer időbeli lefutása, nagy gerjesztő teljesitmény esetén. Az áb-

50

[kW]

FL40
|g • 140 kW 
Tm - 390 ps

N2
30

20

10

15 |ns|t0 105

2. ábra

ráról megállapíthatjuk, hogy intenziv gerjesztés esetén a fes

téklézer időbeli lefutása - egy rövid kezdeti szakasztól elte

kintve - követi a pumpálást.

A 3. és 4. ábra csökkentett gerjesztő teljesitmény mellett 

mutatja az időbeli lefutásokat. Az ábrák tanulsága szerint ilyen 

körülmények között a festéklézer időbeli lefutása már jelentősen
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különbözik a gerjesztéstől, de xm viszonylag nagy volta miatt 

kifejezett relaxációs oszcillációk még nem lépnek fel.

10
[kW]

I, - 14 kW 
Tm - 390 ps >

5

15 [ns] t0 105

3. ábra

4
[kW]

*FL

l„ -7 kW 
Tm-390ps

2

0
15 Ins] t105

4. ábra
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mellett számított időbeliés 7. ábrán kis тAz 5. , 6 • f m
Itt már a relaxációs oszcillációk jóllefutásokat láthatunk.

megfigyelhetők. Vegyük észre, hogy - összhangban e paragrafus

beli megfontolásainkkal - az oszcillációk csillapítása és peri-

10
[kW]
Ifl

lg - 60 kW 
тт-“2 ps

5

15 |ns) t0 5 10

5. ábra

-Г

5

(kW]
In

le -28 kW 
Tm-42PS

4

3

2

1

15 |ns)t0 5 10

6. ábra
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ódusideje függ a gerjesztéstől.

IkWI

Ie - 14 kW
rm- -»2ps

2

1

50

7. ábra

A modellekből kapott eredmények ellenőrzésére kísérlete

ket is végeztünk. A S. ábrán látható a festéklézer időbeli le

futása a teljes, a 9. ábrán csökkentett gerjesztő teljesitmény

mellett.

P^jtoniHUlliillíliliiiillte......lámHiMn..... .. iikIWhmiiiiwI

- [f ■ 1 4f>- V. f f li ,,
y ./Yií.irt Yrrth-vii -mrtm-i l'immnbintlnC.‘niil'i'-t<n,b(. 'i.n»w r..nm* bwimfll

m
*■ i-
V;■» • И

4

u

| pW i ЗЯ

8. ábra
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9. ábra

Figyelembe véve a modell közelitő jellegét, a kisérleti és el 

méleti adatok közti egyezés jónak mondható.

Foglaljuk össze a jelen paragrafus főbb megállapitásait.

Az АРМ szerint:

1. a festéklézer időbeli lefutása nagy gerjesztő teljesit- 

mények esetén lényegében követi a gerjesztést.

2. Ha xm nem elegendően kicsiny, akkor a festéklézer kis 

gerjesztés mellett ugyan nem követi a gerjesztést, de 

oszcillációk sem lépnek fel.

3. Ha xm << X, akkor megfelelően kis gerjesztésnél relaxá

ciós oszcillációk figyelhetők meg.

4. Ezen oszcillációk csillapitása és periódusa függ a ger

jesztéstől.
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3.§. AZ üregélettartam es a fotonszámra, illetve a gerjesz-
TETT ÁLLAPOT POPULÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ FELTEVÉSEK TOVÁBBI

VIZSGÁLATA

A. Az üregélettartam

Ahhoz, hogy az üregélettartamra vonatkozóan megállapítá

sokat tehessünk, szükség van egy(2.1)-nél általánosabb definí

cióra, melyet vizsgálataink középpontjába állíthatunk.

rezonátor üregélettartamánA továbbiakban egy 

értjük a lézerben /lézerfény formájában/ tárolt fény energia 

és a lézer által disszidált fény teljesitmény hányadosát, azaz

lézer

[44]

j[l+(x,A)+I (x,X)£j|| dx
,(3.1)TC(A)= — L

(1-R2)I+(l,A)d(l) + (1-R1) I-(0,X)d(o)+ J y(x)d(x)[I‘ (x,X)+I (x,A)]dx

ahol

I+(x) és I (x) a lézerben a + , illetve - x irányban haladó 

fény intenzitása;

D (x) a lézer üreg /fénynyaláb/ átmérője; 

c(x) az adott közegbeli fénysebesség; 

у(x) a veszteségi tényező;

L a rezonátor hossza;

R1 és R2 a lézer visszacsatoló elemeinek reflexiója.

A(3.1)egyenlet felírásánál /és a további számolásoknál is/ fel

tettük, hogy a lézer optikai tengelye egybeesik koordinátarend-
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szerünk x tengelyével, a kicsatoló tükör /R / az x=0 helyen a 

másik /R2/ x=L-nél helyezkedik el. Az aktiv anyag hossza 1 és 

középpontja x=a-ban van. Megjegyzés: modellünk továbbra is egy

dimenziós, azaz az yz sikban minden, a számolásnál felhasznált 

fizikai mennyiséget állandónak képzelünk.

A(3.l)kifejezéssel megadott xc függ a hullámhossztól, 

ban, minthogy jelen vizsgálatainknak nem képezik tárgyát a 

spektrális tulajdonságok, az egyszerűség kedvéért feltételezzük, 

hogy a xc~ben szereplő mennyiségek a hullámhossztól függetlenek.

A(3.l)-bol minden esetben, amikor a benne szereplő mennyisé

gek adottak, /ezek meghatározására minden konkrét esetben lega

lább elvileg mód van/ kiszámítható valamilyen időtartam. Vegyük 

azonban észre azt is, hogy ez nem mindig bir fizikai jelentéssel, 

legalábbis abban az értelemben nem, hogy segítségével megadható 

lenne az А-P modellben a lézerből távozó fotonok száma. Ennek

azon-

megvilágitására alkalmas a következő egyszerű példa. Legyen 

I±(x) az üregben állandó I , kivéve az kis környezetét,

ahol éppen távozzék a lézerből egy rövid impulzus, amelyre
_2•10 , ahol át az im-igaz, hogy I (O) =10 I , és hogy At < im

pulzus hossza. Ekkor az impulzus időtartama alatt xc egy nagy

ságrendnyit változik, hiszen a lézerben tárolt energia lényegé

ben változatlan marad, de a disszipált teljesitmény tízszeresé

re nő, illetve tizedére csökken.

Látható, hogy ebben az esetben nem adható meg egyértelműen az 

üregélettartam a lézer anyagi jellemzőinek és az átlag populá

ciónak, illetve fotonszámnak - tehát azoknak a mennyiségeknek,
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amelyek az А-P modellben szerepelnek, illetve tárgyalhatok - 

ismeretében. Mindezek alapján azt a fontos megállapitást te

hetjük, hogy létezik olyan, a gyakorlatban is realizálható 

eset3 [45j 46] amikor az А-P modell nem Írja le a jelenséget.

A továbbiakban az a célunk, hogy megkapjunk egy szükséges 

feltételt arra nézve, hogy az üregélettartam az А-P modellben 

fellépő mennyiségek segítségével megadható legyen. /А kapott 

feltétel természetszerűleg szükséges feltétel lesz az А-P mo

dell érvényességére nézve is./ Minthogy az a szemlélet alap

ján is nyilvánvaló, hogy a fotonszám hely szerinti egyenletes 

eloszlása elegendő feltétel, ezért a most megállapítandó kikö

téstől azt is elvárjuk, hogy ennél kevésbé szigorú legyen.

/A számítások egyszerüsitése érdekében tegyük fel, hogy:

D(x)= Do , С(x)= Co, у(x)= L , 

a 10. ábra felső részén, ahol szagatott vonallal feltüntettük 

- főbb méreteit tekintve arányosan - egy ma klasszikusnak 

számitó, un. Hénsch tipusu festéklézert./

xc meghatározásához az szükséges, hogy a lézerben tárolt 

fényenergiát egyértelműen határozza meg egyetlen fotonszám ér

ték és az aktiv közeg állapota /erősitési tényezője/, hiszen 

ezek azok a mennyiségek, amelyek az А-P modellben rendelkezés-

l « L . A jelöléseket lásd

re állanak.

Legyen az aktiv anyag erősitési tényezője G, úgy hogy:

G = expfn^Z)

és haladjon a rezonátorban IQ intenzitású fény az R-^

+ irányba. Ekkor a lézerben tárolt fényenergiára Írhatjuk /a 

10 ábrán (l)-el jelölt eset/.:

(3.2)

tükörről
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r2LR, Y?
U-p-i4

I, '2

® I0 R?I-(X) 
[rel.egys]

Ф I0 G2 Rj
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I
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® I0 G3 R, R2

®I| G — 
Ф In G R;
® I0 G R,

® IpO2 r, R,

0 a I (cm)10

10. ábra

El= ^r2- ( V'l2Grt2GB2+ílG4 ’
О

(3.3)

Megjegyezzük, hogy (3.з)felírásánál elhanyagoltuk az aktiv 

anyagban tárolt energiát, ami Z- << L miatt indokolt, de a gon

dolatmenet teljesen hasonlóan végigvihető e feltételezés nél

kül is.

Másfelől, ha gondolatban az R2 tükör /rács/ felöl indulunk 

el /(2)-es jelű eset/, akkor a lézerben tárolt energia:



26

I D о о ( Z-2GR2+Z.1G2R2 + Z.1G2R1R2 + Z.2G3R;lR2 ) (3.4)E2 = ~
о

тс csak akkor egyértelműen meghatározott, ha a kétféle kép- 

pen számított energia megegyezik.(3.3)és (3.4)egybevetéséből kap

juk :

l1+l2G+l2GR2+l1Q2R2 = £2gr2+í1g2r2+i1g2r1r2+£2g3r1r •(3.5)

Keressük G-t a következő alakban:

a (3.6)G =

( 3.6)-t (3.5)-be helyettesítve, és rendezve adódik:

12a
(1 - a2)[l± + (3.7)= О

^rir2

(3.7)egy olyan harmadfokú egyenlet a-ra nézve, amelynek gyökei, 

amint az azonnal leolvasható:

a = 1

(З.8)a = -1

^1 _____- — vTr^r2a =
l2

Minthogy a negativ gyököknek nincs fizikai értelme, ezért 

annak szükséges feltétele, hogy т egyértelműen felírható legyen:О

1 (3.9)G =
v^r2

Vegyük észre, hogy (3.9)éppen a stacionaritás feltétele, amelyet
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másképpen a

dI M = о (з.ю)dt

alakban Írhatunk fel.

Fenti gondolatmenetünket közelitő jelleggel is végig vi

hetjük /ez a gyakorlat szempontjából teljesen elegendő/ és ak

kor feltételül a kvázistacionaritás adódik, azaz (3.lo)helyett:

AI±(x)
!*(*)

(3.11)<< 1

ahol Д1±(х) a fotonszámban egy körülfutásnyi idő / — / alatt 

bekövetkező változás. A paragrafus további részében az a célunk, 

hogy megmutassuk, hogy(3.ll)elegendő feltétele is az АРМ 

érvényességének.

Ha feltételezzük, hogy a kvázi—stacionaritás fennáll, akkor 

xc~re kapjuk:

^1 Ъ
(1+Н2С2)+ a(G + gr2)

(3.12 )T - t
L (l - R-j) G2R2 + (l-R2)Gc

1ahol tT = Ц . (3.12)-be G c -t helyettesítve az aktiv inho-

mogén rezonátorokra vonatkozó, [44]-bői is ismert:

1Л l0
— (1 + Rl) VRJ + ^ (1 + r2) (3.13)T c (1 - Rx) + (l - R2)

formula adódik.

ábrán látható a (3.12)alapján számított т a G függvé-A 11.

nyében.
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Tm
ki
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2

1

5 10 G

11. ábra

Az ábra vízszintes tengelyén feltüntettük /vastag vonallal/ 

azt a tartományt, amelyen belül a kvázistacionaritás fennáll. 

G-nek a tartományon kivül eső értékei esetén a(3.12)formulának 

és ezzel együtt a görbének is csak matematikai értelme van.

Az ábráról azt is leolvashatjuk, hogy tc

cionárius esetben(3.13) elegendően pontos értéket szolgáltat.

/(3.13) előnye (3.12)-vei szemben az, hogy nem tartalmaz időtől 

függő mennyiséget./

értékének kvázista-
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В. A fotonszám és a populáció homogenitására vonatkozó fel

tevés vizsgálata

Jelen fejtegetéseink menete az, hogy egy általánosan érvé

nyes modellből leszármaztatjuk az АРМ-t, megvizsgálva azt, hogy 

milyen feltételek fennállása elegendő a kétféle modell egybee

séséhez. /Lényegében [47] gondolatmenetét követjük kijavítva 

az ott elkövetett hibákat, pontatlanságokat./Tekintsük e cél

ból a következő egyenletrendszert:

3n1(x,t)
- n^(x,t)ae[I+(x,t) +1 (x, t) ] - (3.14)= w3t T

dl±(x,t) x (x,t)ae[I+(x,t) (3.15)I (x,t) ]+± ndx

(3.16)Q(x,t) = nnx(x, t) + n

Megjegyzés: a (3.14 - 3.16) egyenletek felírásakor az egysze

rűség kedvéért az önabszorpciótól és(3.15)-ben a spontán emisszi

ótól eltekinthetünk. A fenti modell az emlitett elhanyagolások

tól eltekintve általános érvényű /természetesen továbbra is 

egydimenziós/, bár megoldásait az irodalomban [48]-tói elte

kintve csak bizonyos egyszerűsítő feltevések mellett szokták 

vizsgálni [49-51].

Ahhoz, hogy a (3.14-3.16) parciális differenciálegyenletek 

megoldhatók legyenek, csatolni kellene még hozzájuk a kezdeti 

és peremfeltételeket. Ettől azonban most eltekintünk, ugyanis 

ehelyütt nem célunk az egyenletek konkrét megoldásainak felke

resése .
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Tegyük fel, hogy lézerünk kvázistacionárius, azaz fennáll 

(3.11), ami azt is jelenti, hogy:

3I±( x, t) dl± ( x, t) (3.17)dxЭх

Minthogy az aktiv közeg erősítésének egy körüljárási idő /Т/ 

alatti változása elhanyagolható, ezért Írhatjuk:

l
I±(x,t+T)= I±(x,t)R1R2 exp /a(£)d£ (3.18)

о

Rendezve (3.13)-at:

lIn I±(x,t+T)
I±( x,t)

(3.19)= 2 Ja(S)d£ + In R1R2
о

Állítsunk elő I±(x,t+T) 

a következőképpen:

I*( x, t+T ) = I±(x,t) + T3-|- I*( x,t)+ ...

I±(x,t)-ből Taylor sor segítségével

(3.20)

( 3.19) baloldala (3.20)-ból előállítható úgy, hogy:

In 1(x,t+T)
I±(x,t)

= In [ 1 + 3t 1 ix,t) • • • (3.21)
I (x,t)

(3.2l)-ből a In ( 1 + x) függvény hatványsorának ismeretében adó

dik /feltéve, hogy x <1, ami a jelen esetben azt jelenti,
ЭI± ( x, t )

at
I±( x,t) 

< T de ez a kvázistacionaritás miatthogy

fennáll/:
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(3.22)

f railLx^tf +Э ,±, ,n T— 1 (x't)] w T7ln [ Д.4 • • •otI*(x't)I (x,t) 3t Ll±(x,t)J

31*(3.2 2)-ben a 

va (3.19) figyelembe vételével kapjuk:

-ben az elsőrendűnél magasabb tagokat elhanyagol-

lЭ11 ( X/1)T. ( 3.23)= 2 J a[£)d£ + In RxR2Э tI±(x,t) о

(3.14) és (3.23)-ból a foton fluxus, illetve a populáció átlagérté

keire a következő egyenletek adódnak:

ni( t)^П]_ (t) (3.24)- aelH1( t)= шЭ t T

8 = 2al + [ln RxR2] í- (3.25)

ahol n^ az átlagpopuláció;

+ í— "Г az intenzitás átlagértéke.
Г(t) = q , n’1(t)= nx és F = ^ jelöléseket, valamint

I = I
Bevezetve a

c
felhasználva т ( 2.l) alatti kife jezését, ( 3.24) és ( 3.25) a követke- c
ző alakot ölti:

dn^ nl (3.26)= ш nqcdt T

Éa = (3.27)nqaFc - —dt c

Látható (3.26) és(3.27)éppen az АРМ. A fentiek alapján megállapít
hatjuk, hogy az АРМ fennállásához a kvázistaeionavitás elegen

dő feltétel.
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A kvázistacionaritásra kirótt feltételt megvizsgálva ész

revehetjük, hogy az egy körüljárási idő alatti fotonszám vál™%

tozás szerepel benne. Ez egyúttal azt is jelenti, ho:jy az АРМ 

segítségével viszonylag gyors fényintenzitás változással járó 

jelenségek is tárgyalhatok, ha a tekintetbe vett rezonátor

hossza kicsinv.

A 12. ábrán a 6. ábrán látható lézerimpulzus időbeli le

futása mellett feltüntettük a — 

függvényét.

hányadost is mint az idő

5

[kW)
Ifl

lg -28 kW4
AI,

— FL
I,.

Aki
ki

23

1;2

;
!
!

о1
i '

-0.5

15 (ns) I1050

12. ábra

Az ábráról leolvashatjuk, hogy az első impulzus felfutó élé

től eltekintve a « 1 reláció fennáll. /А számításoknál 

felhasznált rezonátorhossz 1 cm volt./

A fentiek figyelembe vételével megérthetővé válik az a 

meglepően jó egyezés, amely Bor [40] számításai és kísérleti 

eredményei között fennáll.
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Összefoglalva a paragrafusbeli megállapításainkat: az АРМ 

érvényességéhez szükséges és elegendő feltétel3 hogy a lézer- 

fotonszdmban egy körüljárási idő alatt bekövetkező változás a 

fotonszámhoz képest kicsiny tegyen.
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4.§. A FESTÉKLEZEREK MŰKÖDÉSÉT LEIRÖ MODELL TOVÁBBFEJLESZTESE

A. A tér- és időfüggő populációt, illetve foton fluxust megen

gedő modell.

A(3.9)-beli eredmények azt a felismerést szolgáltatják, hogy

az АРМ csak bizonyos speciális festéklézerek időbeli lefutásának

Olyanokéra, amelyekben a fotonszámban
2Lfellépő változások nem túl gyorsak, ha az időt — egységekben 

mérjük. Az irodalomban az АРМ által leirt tranziens jelenségekre 

vonatkozó kísérleti eredmények [52-54] mindig speciálisan rövid, 

a célnak megfelelően konstruált lézereken, /amelyekben az üreg

élettartam néhány 10 ps nagyságrendű/ végzett mérésekből származ

nak. /Ezek közös hátránya az, hogy sávszélességük nem csökkenthe

tő 1 nm alá./ A gyakorlat szempontjából fontos keskenysávú 

/< 0,01 nm/ festéklézerek nem épithetők 10 - 20 cm-nél rövidebb- 

re. Ezekben tehát a körüljárási idő olyan nagy, hogy a kvázista- 

cionaritás fennállása mellett pl. 6 - 12 ns szükséges ahhoz, 

hogy a fotonszám az ötszörösére nőljön bennük. A keskenysávú lé

zerekben fellépő időbeli változások jó részének tárgyalására te

hát az АРМ nem alkalmas. E ténynek a fel nem ismerése az iroda

lomba már számos tévedés forrása volt [58]. Az АРМ korlátainak 

felismerése kényszerítő erővel veti fel egy - a gyakorlat számá

ra legfontosabb lézerek leirására is alkalmas modell - megalko

tásának szükségességét. Erre az irodalomban már számos kisérlet 

volt, [50, 51, 48] azonban a felállított modellt [48] kivétele

vei csak további speciális feltételek mellett vizsgálták meg.

A festékoldatokban fellépő ESE szabatos elméleti és kisér

leti tárgyalásával többen is foglalkoztak [55, 56, 57]. Ennek

tárgyalására alkalmas.

3и
ti
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ellenére az irodalomban eddig nem közöltek olyan lézermodellt,

amely az ESE hatását elfogadhatóan figyelembe veszi, noha az 

ESE-nek a szerepe a lézerimpulzus kialakulásakor /és néha még 

később/ igen fontos lehet.

Jelen paragrafusban ezért a célunk az, hogy felállítsunk 

egy olyan festéklézer modellt, amely a hosszú rezonátoru léze

rekben lejátszódó gyors időbeli változások leirása alkalmas és 

számot ad az ESE-ről is.

Tekintsük át a modellben felhasznált egyszerűsítő feltevé

seket. Minthogy a l§-beli 1-8 feltevések spektroszkópiai, illet

ve más mérési adatokra támaszkodnak, ezért azok továbbra is

fennállnak. Feltesszük továbbá a következőkez:

- az aktiv közeg egy a magas, és a mély, LD hosszúságú hasáb, 

az optikai tengely iránya az LQ éllel esik egybe;

- a gerjsztő teljesitmény az optikai tengely mentén állandó, csak 

az időtől függ;

- az optikai tengelyre merőleges mindkét irányban a gerjesztett 

állapot populációja, valamint a foton áramsürüség állandó;

- az aktiv közeg határain fellépő reflexióktól eltekintünk;

- szórási veszteségek nem lépnek fel.

Az aktiv közegen kivüli foton áramsürüségre vonatkozó feltevések;

- az aktiv közegből kilépő foton áram divergenciája megegyezik

a kisérletileg mért értékkel;

- a szórási veszteségek elhanyagolhatóak;

- a kicsatoló tükör reflexiója nem függ a hullámhossztól;

- a rács reflexiója a lézer hullámhosszán , a többi hullám

hosszra nulla;

- az ESE divergenciája a 13. ábrán látható értékű;
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- a rezonátorban lévő esetleges optikai elemek transzmisszió

ját 1-nek tételezzük fel.

A feltételezett festéklézer geometriája a 13. ábrán látható.

GERJESZTÉS

TÜKÖR
- = = ---£%?£ _■ • ■ . . ^-/2-

-----Ijx.t.A)
----- I'lx.t .A)

I'(x.t.A)---- -

----  Ijx.t.M '-RÁCS. N,< x.t) . ■ '

b2 a i'ix.t.Ai —b
■

[*( x.t, A I-----

R, R,
ЦL Ld1

X

0

13. ábra

A fentiek figyelembevételével a populáció sűrűségre és a 

foton áramsürüségre a következő egyenleteket kapjuk:

oo
3N1(xyt) = 1p(t)^(^JNotX/tJ-N^x^J^ÍX) [I^(x/tfX)+LL(xít/X)+IE(x/t,X) +

3t

+ IL(x,t,X)+ T 1 NjJx,t)E(\) ]dX (4.1)/

dI*(x,t,X)
= N1(x/t)ffe(X)l^(x,t/X)+r ^(XftjEfXjg^x) , (4.2)dx

dIE(xft/X)
= Nx(x,t)ae(X) I*(x,t,X)+ T 1U1(x,t)E(X)gg(x) (4.3)± /dx
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(4.4)NQ(x,t) + N^(x,t) = N = const ,

+
dl" Э1± + n iíl

c 3t
0Лfeltéve, hogy = 0.ahol: ± dx Эх

A jelölések a következőek:

az aktiv molekulák koncentrációja,

NQ(x,t)n N^(x,t) az alap, és gerjesztett állapot populáció sű

rűsége ,

a gerjesztő fotonáramsürüség,

N

I (t)P' 1

аа(Л) ae (M abszorpciós és emissziós hatáskeresztmetszet,

a fluoreszcencia csillapodási ideje,T

I* (x,t,A) lézer foton áramsürüsége a ±x irányba haladva, 

/egységnyi hullámhossztartományra vonatkoztatva/ 

ESE foton áramsürüsége a ±x irányba haladva 

/egységnyi hullámhossztartományra vonatkoztatva/ 

a fluoreszcencia spektruma

lg (x,t,X)

E(A)

s£(x)' ^e(x) a spontán emisszió geometriai faktora, amely meg

mutatja, hogy a spontán emissziónak hányad része 

esik a lézer, ill. ESE térszögébe, 

az oldat törésmutatója 

a fény sebessége.

n

c

A kezdeti feltételek:

l£(x,0,\)= О , I*(x,0,A)= 0, Nx(x,0)= 0 (4.5)

Ahhoz, hogy egyenleteink egy lézer működését Írják le, rójunk 

ki még a következő határfeltételeket:
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2L
í Ll'fc + • R1IL(L1,t,X) (4.6)

2L2 4 VÍ>i t Lj^ , t,X) ^ (4.7)I (ьх + ld ,t + b2
bl

Ig(L1,t,X)= Ie(L1 + LD,t,X) = 0 (4.8)

L1 ' , illetve 0L , 0E,, b2 jelentése a 13. ábráról le-L2 ' LD 

olvasható.

A lézer kimenő 1TV intenzitása a következőképp számitható:

ILK (t / X) = IL(o,t,X) (1 - R1) (4.9)

Minthogy a (4.1 - 4.4 - 4.4)parciális differenciálegyenlet- 

-rendszer meglehetősen nehezen kezelhető, ezért analitikus meg

oldásával nem foglalkoztunk, eredményeinket numerikus módszerek 

alkalmazásával értük el. Gerjesztő függvényként most is(2.9)-et

használtuk.

E dolgozat keretein túlmutat a spektrális tulajdonságok 

vizsgálata, ezért (4.1 - 4.3)-ban a hullámhossztól függő mennyisé

geket hullámhossztól független átlagértékekkel helyettesitettük

a következő módon:

OO

X)+ I^(x, t,X)+ l“(x,t,x)+ lg (x,t,X) ] dX =N (x,t)j a (x) [I+( 
о L

x, t,

= N1(x,t)aeL[I^(x,t)+ I^(x,t)] AXl + N-jJx^a^ [I^(x,t)+ Ig^t)] ДХЕ
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illetve с?е (A ) =ае^ °e(X)=0eE úgy, hogy :F

лхЕ
ЛХЬ V “2XL+ ~2

1 1 ae(A)dX .ae(A)dAaeL ДАЬ аеЕ ДА
Ej

УУ
лхь ДАе

Хь 2 ХЕ~ 2

A a lézer hullámhossza, ДАТ a sávszélessége, A^ az ESE
Ju JLi Íj

középponti hullámhossza, ДА_ a sávszélessége.
Ej

A számításoknál felhasznált egyéb paraméterek a következők
-17

ahol

2a^ “voltak : а 2,4*10 , R-^ — 0,04 , R^. — 0,6 , a = О,2 mm,cm

0T = 3 mrad , 0„ = 20 mrad , L-, = 6 cm , Ln - 1 cm ,-Ь Ь 1 и
Is 1

= 15,5 cm,L2
t = 5,5 ns , ДАе = 1 nm , ДАЕ .= 10 nm , N = 3-10 f3cm-16 2= 1,2*10ae cm

A megoldásokat egy PÉT 2001 számitógép segítségével, tégla

lap alakú tartományon vett diszkretizálás segítségével kerestük 

fel. Egy tipikus megoldás a 14. ábrán látható.

[kW]
IfL

L - 22.5 cm 
l„- 70 kW

60

40

20

15 (ns]t105

14. ábra
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Az elvégzett számítások alapján az alábbi /a 14. ábráról is 

leolvasható/ megállapításokat tehetjük:

- a nitrogénlézerrel gerjesztett festéklézerek nagy gerjesztő

teljesitmények mellett is oszcilláló kimenő intenzitást adnak;

- az egyes impulzusok amplitúdója, és a moduláció mélysége lát

szólag rendszertelenül ingadozik;

- az amplitúdók és a modulációk ingadozását egy 2L/c periódusu

impulzus csoport okozza.

A modell nagy hátránya, hogy az egyenletek megoldása igen 

számitógép-idő igényes. Ezért célszerűnek látszik úgy továbbfej

leszteni, hogy a tranziens viselkedés leírására továbbra is

alkalmas maradjon, de kezelése lényegesen kisebb numerikus mun

kát igényeljen.

B. A hely-, és időfüggő fotonszámot, illetve populációt tartal

mazó modell továbbfejlesztése

Az egyszerüsités alapját az a felismerés képezi,hogy a lézer két 

funkcionálisan szétválasztható részből állónak tekinthető. E

két rész egyike az erősitő /festékcella/, a másik a rezonátor, 

amely azonban a benne keringő fénynek csak az intenzitását vál

toztatja meg az időbeli struktúráját változatlanul hagyja. Ez

utóbbi feltevés csak néhány 10 ps-nál nem rövidebb impulzusok

ra igaz, hiszen az ennél rövidebb impulzusok időbeli lefutását 

a hangolóelem megváltoztatja [59].

Tekintsük most a számitások egyszerüsitése céljából az erő

sítőt. Definiáljuk N^(t)-t a következőképp:
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li+ld
(4.10)N1(x,t)dx = N1(t)LDJ

L1

A számításokban N^(x,t) mindenütt helyettesíthető N^( t)-vei 

hacsak :

(4.11)<< 1N1(x,t)

nLDahol AN,(x,t) a populációban -----_L C

zás. A továbbiakban feltesszük, hogy(4.ll)fennáll. N^(t) hasz

nálatával lemondunk a populáció helyfüggésének ismeretéről, de 

ez szempontunkból nem is fontos. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 

az erősités térben nem csak időben telítődhet. Hanyagoljuk el 

ezenkívül (4.2)-ben a spontán emissziót, kapjuk:

idő alatt bekövetkező váltó

dig (x, t)
± —------- = Nx(t)• aeL.I^(x,t) (4.12)dx

+Ennek megoldása I-ra:
Jj

D1! T+,T N.. (t) -a
—)= IL(Ll't) 'e 1 eL-n'LD (4.13)

Az erősítőből kilépő ESE a következő alakban irható fel:

n- (x-Lx)
wift)*°eEL1 + ld Nn (t)

E(*)-^^(t) = +I dx =•gE e

L1 (4.14)

Nl^ *аеё‘Ь°
E (X) +ahol g„ = állandó.

h- 1} ,{ eno eET

Szimmetria okokból nyilvánvaló, hogy I^(t)= IE (t) .
^gse9>\l

A4
A
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így a megoldandó egyenletek:

3N1(t) Njt) ,
= X - V^eL IL(t)}üXL -Э t

- N1(t)aeE 21+ ЛХЕ

Ы1(Ч“е1"Ь°

(4.15)

"в5)“
+ + S.I+(L1+LD,t),(4.16)

»lit) ■“еГ1”nL \
^j = ILlLl+LD't>e •IE(L1,t) ,(4.17)Ib(Ll't + + s

Nl(t^aeELD’n

(4.15)- 1 ]
G TKTeE

ы1<4*aeELD*n
ЕЩ_ [e

G r,TeE
l'h(L1+LD,t)= - (4.19)1]

ahol £ egy állandó, amely megmutatja, hogy az ESE fotonok hányad 

része válik lézer fotonná. A kezdeti és határfeltételek válto

zatlanul maradnak. A továbbiakban a(4.-15 - 4. 19) egyenletek nu

merikus megoldásait vizsgáljuk. A 15. ábrán látható az a megol

dás, amely a 14. ábrán láthatóval azonos paraméterekhez tarto

zik. A két görbe 2 %-ra megegyezik, miközben a program futási 

ideje az előzőnek huszad részénél is kisebb.
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I kW]

L - 22.5 cm 
I,- 70 kW

60

40

T I
20

15 Ins]t5 10

15. ábra

A modell ellenőrzésére megvizsgáltuk a kimenő intenzitást

, R =0 esetén /azaz amikor a rendszer tisztán ESE-t r
sugároz/. Eredményül az ESE-ra vonatkozó vizsgálatokkal össz

hangban a 16. ábrán látható görbét kaptuk.

= ОR1

[kW]

R,-0 
R, - 0 
I, -70 kW30

20

10

5 15 [ns]10

16. ábra
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Modellünk segítségével meghatároztuk a festéklézer impul

zus megjelenésének pillanatát, mint a rezonátorhossz függvé

nyét. Ezen a téren ugyanis az АРМ a tapasztalattal ellenkező 

eredményeket ad. Adott visszacsatoló elemek esetén ugyanis a 

rezonátorhosszt növelve a tc is nő, emiatt a lézerimpulzus ko

rábban jelenik meg. A továbbfejlesztett modell segítségével a 

17. ábrán látható eredményeket kaptuk.

[ns]
At

6

4

L [cm]6020 40

17. ábra

Az ábráról jól látható, hogy a festéklézer késése a rezonátor-

hosszal nő.

Már a 14. ábrán is felfigyeltünk arra, hogy a festéklézer 

impulzusa 2L/c távolságra lévő impulzusok sorozata. Annak meg

állapítására, hogy ez általában is igy van e, vagy csak a körül

mények speciális egybeesésének következménye, számításokat vé

geztünk a rezonátor hosszának, illetve más paramétereinek vál-
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toztatásával. A 19. ábra pl. a 32 cm hosszú rezonátor szá

mított kimenő impulzusát mutatja.

[kW!

ki L - 32 cm 
R r ■ 0.03 
Ig - 70 kW

60

40

I

20

I
0 5 10 ins] t

19. ábra

[ns]
T

4

2

60 L [cm]40200

20. ábra
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A 20. ábrán az oszcillációk számított periódusidejét ábrázol

tuk a rezonátorhossz függvényében. Látható, hogy a pontok rá

esnek a T = 2L/c egyenesre.

A továbbiakban megvizsgáltuk a hangolóelem visszacsatolá

si hatásosságának hatását a festéklézer időbeli lefutására. Az

23. ábrán láthatóak.eredmények a 21. , 22 • /

[KW]

L - 16 cm 
R, - 0.6 
lg- 70 kW

60

40

20

rJ
0 5 Ins] t10

21. ábra

[kW]

Ll
L - 16 cm 
R, - 0.1 
lg- 70 kW

60

40

20

/

0 5 [ns] t10

22. ábra
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IkWl
rFl

L- 16 cm 
Rr- 0.03 
lg- 70 kW

60

40
Л

20

0 5 Ins] t10

23. ábra

Az ábrákról leolvashatjuk, hogy a visszacsatolás hatásosságá

nak csökkenése a perió dusidőt változatlanul hagyja3 de a mo

dulációs mélység nő.

A visszacsatolás hatásosságának, valamint a rezonátor hosz- 

szának alkalmas megválasztásával elérhető az is, hogy - amint 

az a 24. ábrán látható - a festéklézer egyetlen rövid impulzust 

bocsásson ki magából.

[kW]
1,

L -100 cm 
R, - 0.1 
lg- 28 kW

Ю

5

15 [ ns] t105

24. ábra
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Ez a módszer, amely szubnanoszekundumos impulzusok előállítá

sára alkalmasnak látszik, az irodalomban eddig nem volt isme

retes.

Foglaljuk össze röviden az e paragrafusban foglalt fonto

sabb elméleti eredményeket:

- a nitrogénlézerrel gerjesztett festéklézerekben létezik egy 

olyan tipusu oszeilláciő3 amely a gerjesztő teljesitménytől 

és a rezonátor paramétereitől függetlenül 2L/c periódusidejű;

- a festéklézer impulzusának a gerjesztéshez viszonyított késé

se adott rezonátorelemek esetén a rezonátor hosszával nő;

- 2L/c periódusidejű impulzussorozatból álló festéklézerimpul- 

zusban a modulációs mélység a visszacsatolás hatásosságának 

csökkenésével nő;

- alkalmas paraméterekkel rendelkező3 hosszú rezonátoru fes

téklézerekben egyeSj szubnanoszekundumos impulzusok generál

hatók .

Elméleti vizsgálataink eredményeinek ellenőrzésére kisérleti 

vizsgálatokat is végeztünk, amelyeket a következő paragrafusban 

tárgyalunk.
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5 . § . A TOVÁBBFEJLESZTETT LÉZERMODELL KÍSÉRLETI ELLENŐRZÉSfiRE

VÉGZETT VIZSGÁLATOK

A festéklézerek időbeli lefutásának vizsgálatát a 25. áb

rán látható kisérleti elrendezésben vizsgáltuk.

N2 lezer

200 kW

7 ns

SZ 7-8
MINTAVETELEZO 
OSZCILLOSZKOP 

1 GHZ

FOTODIÓDA 1

INDÍTÁS>4NYALABOSZTO \

Ir
TÜKÖRI I

- HENGERLENCSE DIAFRAGMA
I

1
■—[) j -j)-—C)

KirSATOI D ^ \ FOTODIÓDA 2KICbAIULO LENCSE , AMICI PRIZMARÁCS 1
TŰKOR LENCSE 2

KÜVETTA
Ji_
18 m OPTIKAI KESLELTETES

25. ábra

Az ábrán szaggatott vonallal bekeretezett festéklézer helyére 

a mérések során szükség szerint a 26. ábrán látható lézerkon

figurációk valamelyike került.

Mérőrendszerünkben fotodetektorként ITL gyártámányu HSD 1850

tipusu biplanáris vákuum fotocellákat használtunk, amelyeknek 

felfutási ideje 100 ps. Ennek, valamint az alkalmazott optikai 

késleltetésnek /amelyre a diszperzió, azaz a jel "szétkenődésé- 

nek" elkerülésére volt szükség/ köszönhetően az időbeli mérésekre 

szolgáló rendszerünk teljes felfutási ideje egyenlő volt az 

Sz 7-8 tipusu mintavételező oszcilloszkóp 300 ps-os felfutási

idejével.
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337.1 nm337.1 nm

DL 1 DL 3

V-* fi e
SZÜRKE SZÚRÓ SZÜRKE SZÚRÓ

LENCSE

337.1 nm 3371 nm
DL 2 DL 4

§ fi

26. ábra

Az oszcilloszkóp indítására a nitrogénlézer fényének egy 

nyalábosztó segítségével kicsatolt részét használtuk, ami lehe

tővé tette a festéklézer impulzusnak a gerjesztéshez képest va

ló késésének mérését is.

Az optikai késleltető vonalban alkalmasan elhelyezett Amici 

prizma és kördiafragma a lézerfénynek és az ESE-nek a szétválasz

tását szolgálta.

Megvizsgáltuk a festéklézer impulzusának időbeli lefutását 

abból a célból, hogy megállapítsuk, hogy csakugyan fellépnek e 

benne az előző paragrafusban a számításokból adódó 2L/c perió- 

dusu oszcillációk. Egy 15 cm-es rezonátorhossz esetén megfigyelr 

hető tipikus időbeli lefutás látható a 27. ábrán.

/Az oszcilloszkóp időeltéritése az összes felvételen /lásd ké

sőbb is 2 ns/cm volt./ A kísérleti körülmények lényegében mege

gyeztek azokkal az adatokkal, amelyeket a 22. ábrán látható
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27. ábra

görbe kiszámításánál felhasználtunk. A számított és a mért ered

mények között igen jó az egyezés.

Vizsgálatainkat kiterjesztettük különböző rezonátorhosszak

ra és konfigurációkra is. Eredményeinket a 28. ábrán ábrázoltuk.

6

T-2L/C

T
[ns)

■ DL 1 
о DL 2 
о DL 3 
* DL 4

4
\

2

f

0 200 L [mm]800400 600

23. ábra

A grafikonon a különböző jelekkel ábrázolt pontok különböző 

tipusu rezonátorokon végzett méréseket jelentenek.



52

Az ábráról megállapíthatjuk3 hogy összhangban az elmélet

telj a festéklézer kimenő impulzusában a rezonátor struktúrájá

tól függetlenül 2L/o periódusu oszcillációk jelennek meg.

A továbbiakban megvizsgáltuk a visszacsatolás jóságának hatá

sát a modulációs mélységre. A 29. ábrán látható eredmények adód

tak. /А felhasznált szürke szűrők OD-ja rendre: a, 0; b, 0,76; 

c, 1,42; d, 1,75./ Az ábráól megállapítható, hogy az impulzu

sok helye nem, csak intenzitásuk aránya, és a modulációs mély

ség változik.
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29. ábra

Levonhatjuk a következtetést: a visszacsatolás hatásossá

gának csökkenése a lézerimpulzusban a modulációs mélységet megnő

ve li.

Végül felhasználva a - már kisérletileg is megerősített 

elmélet - eredményeit egy 90 cm hosszú rezonátor segítségével 

a 30. ábrán látható szubnanoszekundumos impulzust állitunk elő.
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30. ábra

Az impulzus valódi időtartamának megállapitásához az időmérő

rendszer átviteli függvényét is figyelembe kellett venni. A 

szükséges számitások elvégzése után az impulzus időtartama

0,55 ns-nak adódik. Az eddig ismertetett mérési eredmények

mint aktiv közeggel születtek, de az el

lenőrzés céljából 7-4 kumarin és kumarin 152 segítségével vég

zett vizsgálatok is teljesen hasonló eredményeket adtak.

Összefoglalva a mérések tanulságait 3 megállapíthatjuk3 hogy 

a továbbfejlesztett modell a festéklézerek időbeli lefutásának 

összes fontos tulajdonságát helyesen írja le.

rodamin 6G oldattal

я VíGjm,
%i
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ÖSSZEFOGLALÁS

A dolgozatban megállapítottuk az Atkinson-Pace tipusu, csak 

időfüggő «populációt és fotonszámot tartalmazó lézermodellek /АРМ/ 

felírásához szükséges egyszerűsítő feltevéseket. Ezek birtokában

megállapítottuk az АРМ érvényességének szükséges feltételét. 

Eredményül az adódott, hogy az АРМ fennállásának szükséges és

<< 13 ahol IL

a lézer fotonszám, AI ^ a lézer fotonszámban a rezonátor körüljárási 

ideje alatt bekövetkező változás.

Ez a feltétel egyúttal azt is jelenti, hogy az АРМ csak speciálisan 

rövid rezonátoru lézerek tranziens viselkedését Írja le.

Észrevéve, hogy az АРМ érvényessége gyors időbeli változások 

esetén erősen korlátozott, megadtunk egy, a lézermüködést sokkal 

általánosabb feltételek között is leiró továbbfejlesztett modellt.

elegendő feltétele a kvázistaoionaritás3 azaz
TL

A modell vizsgálatából megállapítottuk, hogy:

- nitrogénlézerrel gerjesztett festéklézerekben létezik egy olyan 

tipusu oszcilláció3 amely a gerjesztő teljesitménytől és a re

zonátor paramétereitől függetlenül 2L/c periódusidejű;

- a festéklézer impulzusának a gerjesztéshez viszonyitott késése 

adott rezonátorelemek esetén a rezonátor hosszával nő;

- 2L/c periódusidejű impulzussorozatból álló festéklézerimpulzus- 

ban a modulációs mélység a visszacsatolás hatásosságának csök

kenésével nő;

- alkalmas paraméterekkel rendelkező3 hosszú rezonátoru festék

lézerekben egyes3 szubnanoszekundumos impulzusok generálhatók.
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Az elméletből levont következtetéseket összevetettük a kí

sérleti eredményekkel és megállapítottuk, hogy a továbbfejlesz

tett modell a festéklézernek időbeli lefutását igen jól leirja.

A kísérleti adatok megmutatták azt is3 hogy a továbbfejlesztett 

modell segítségével feltárt tranziensek valóban alkalmasak egyes3 

szubnanoszekundumos3 keskenysávú lézerimgulzusok előállítására.



56
v

IRODALOMJEGYZÉK

[1] Sorokin et al: IBM J. Res and Developm. 10, 162 /1966/

[ 2] Б. И. Степанов, А. И. Рубинов, В. А. Иостовнинов:

Писма ЖЭТФ 5. J_44 /1 967/

[ 3] V. S, Letokhov: Am. Rev. Phys. Chem. 28, 133 /1977/

[4] J. P. Heritage, R. K. Jain: Appl. Phys. Lett. Vol. 32

No. 2, 102 /1973/

[5] J. C. Diels, E. Van Stryland, G. Benedict: Opt. Comm.

Vol. 25 No. 1, 93 /1973/

[6] R. H. Dicke: Phys. Rew. Vol. 93 99_ /1954/

[7] S. L. Shapiro: Ultrashort Light Pulses, Topics in

Applied Phys., 18 /Springer Berlin, Heidelberg, New York 1977/

Zeldovics Miskin: Alkalmazott matematika műszakiaknak[3]

Gondolat, Budapest 1973.

[9] F. P. Schäfer, W. Schmidt, J. Volze: Appl. Phys. Lett.

9 306 /1966/

[10] J. B. Atkinson, F. P. Pace: IEEE J. QE-9 56_9 /1973/

[11] B. Rácz et al: Acta Phys. et Chem. 23 367 /1977/

[12] Y. Miyazoe, M. Maeda: IEEE QE-

[13] Ch. Lin: IEEE J. QE-11 602 /1975/

[14] А. Л.

39 /1971/

Самсон: Методы Расчота оптичесних нвантовых генерато-

II . Минсн /1 9 7 0/

[15] S. Могу, R. König: Exp. Tech, der Physik 25 531 /1977/

[16] G. Marowsky: Optica Acta, Vol. 23, No. 11 355 /1976/

[17] J. I. Steinfeld: Mit final report. 1969-1973.

[18] A. Penzkoffer, W. Falkenstein, W. Kaiser: Chem. Phys. Lett. 

44 32 /1976/

ров на органичесних красителях част



- 57ЧXл

[19] A. Penzkoffer, W. Falkenstein: Chem. Phys. Lett. 44 547

/1976/

[20] A. Penzkoffer, W. Falkenstein: Opt. and Q. El. 10 399 

/1973/

[21] W. Falkenstein, A. Penzkoffer, W. Kaiser: Opt. Comm.

Vol. 27 No. 1 151 /1973/

[22] I. Ketskeméty, L. Kozma: Acta Phys. Hung. 35 6_3 /1974/

[23] F. P. Schäfer: Dye Lasers Topics in Applied Physics 1 

/Springer Berlin, Heidelberg, New York 1977./

[24] D. Beer, J. Weber: Opt. Comm. Vol. 5, No. 4 307 /1972/

[25] I. Rosenthal; Opt. Comm. Vol. 24, No. 2 164 /1973/

[26] E. Sahar, I. Wieder: Chem. Phys. Lett. Vol. 23, 518 /1973/

[27] R. F. Leheny, J. Shah; IEEE QE-11 Vol. 11, No. 2 70 /1975/ 

[23] E. Sahar, D. Treves; IEEE QE-12 Vol.13, No. 12 962 /1977/

[29] P. R. Hammond: IEEE QE-12 Vol. 15, No. 7 624 /1979/

[30] U. Balucani, V. Tognetti : Opt. Acta Vol. 23, No. 11 923

/1976/

[31] E. A. Gavronskaya et al: Opt. Spektrosk. 42 3S1 /1977/

[32] P. Burlamacchi, R. Pratesi, U. Vanni: Opt. Comm. Vol. 9, 

No. 1 31 /1977/

[33] Zs. Bor: Appl. Phys. 19 39_ /1979/

[34] Grieneisen et al: Appl. Phys. 15 231 /1978/

[35 ] S. Saikan: Appl. Phys. 17 41 /1978/

[36] M. G. Littman, H. J. Metcalf: Appl. Opt. Vol. 17, No. 14 

2224 /1973/

[37 ] B. Rácz et al; Opt. Comm. Vol. 36, No. 5 399 /1981/

[38 I W. E. Lamb Jr.: Phys. Rev. Vol. 134 1429 /1964/



- 53X

[39] W. R. Bennet Jr.: Phys. Rév. Vol. 126 580 /1962/

[40] Zs. Bor: IEEE QE-16 No. 5 51_7 /I960/

[41] I. Ketskeméty et al: Acta Tech. Sei. Hung. GO 5_5 /1975/

[42] I. Ketskeméty et al: Acta Phys. Hung. 43 109 /1977/

[43] Hammond: IEEE QE-16 No. 11 1161 /1980/

[44] W. Müller, H. Weber: Opt. Comm. Vol. 23, No. 3 440 /1977/

[45] B. Rácz et al: In 3rd Int. Conf. on Luminescence. Szeged

/1979/

B. Rácz et al: Acta Phys. et Chem. 26. /megjelenés alatt/ 

P. Flamant: Opt. Comm. Vol. 25, No. 2 247 /1973/

[46]

[47]

R. Wyatt: Appl. Phys. 21 353 /1980/

P. Flamant, Y. H. Meyer: Opt. Comm. Vol. 7, No. 2 146 /1973/ 

P. Juramy et al: IEEE QE-13 10 855 /1977/

[48]

[49]

[50]

U. Ganiel et al: IEEE QE-12 11 704 /1976/[51]

[52] Ch. Lin: J. of Appl. Phys. 46 4076 /1975/

H. Salzman, A. Strohwald: Phys. Lett. 57A 41_ /1976/ 

Ch. Lin, С. V. Shank: Appl. Phys. Lett. 27 603 /1975/ 

U. Ganiel et al: IEEE QE-11 811 /1975/

[53]

[54]

[55]

[56] Flamant et al: Opt. Comm. Vol. 24, No. 3 2A3_ /1973/ 

Ketskeméty et al: Opt. Comm. 21 2J5 /1977/[57]

[53] S. A. Borgström: Phys. Scripta 14 9_2 /1976/

[59] Sauteret et al: Appl. Opt. Vol. 20, No. 3 1487 /1931/

ÄC4
Hi rA

o'n;
>

* awV



Ezúton mondok köszönetét dr. Ketskeméty István egyetemi

tanárnak a Kísérleti Fizikai Tanszék vezetőjének a vizsgála

tok során tanúsított érdeklődéséért, a kézirat elolvasása

során tett észrevételeiért.

Köszönetemet fejezem ki dr. Kozma László egyetemi tanár

nak, aki munkám során mindvégig támogatott.

Köszönettel tartozom dr. Rácz Béla és dr. Bor Zsolt tudo

mányos munkatársaknak, akik nemcsak a munkámban támogattak, 

hanem személyes példájukkal is felbecsülhetetlen segítséget

nyujtottak.

Köszönet illeti Horváth Lajosné és Sándor-Bódi Edit labo

ránsokat a disszertáció formai kivitelezésében való közremű

ködésükért.




