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Under arens lopp har lasern kommit att framsta som 
atomfysikerns universalinstrument nummer ett, vilket har 
fatt till fbljd att Atomfysikinstitutionen pa LTH har ett 
aldrig sinande behov av olika sorters lasrar. Mitt 
examensarbete har haft som mal att till en viss del tacka 
efterfragan. 
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AVSTAMBAR PULSAD FARGAMNESLASER 
FORORD 

1 FORORD 

1 

Denna skrift ar en redogorelse for mitt examensarbete. 
Malsattningen med examensarbetet har varit konstruktion 
och byggande av tre stycken avstambara pulsade 
fargamneslasrar med forstarkarsteg. Det narmast foljande 
kapitlet ar avsett att vara en lattbegriplig forklaring 
for alla och en var om hur en lasern i stora drag 
fungerar. De ovriga kapitlen har tidvis en nagot hogre 
teoretiska niva, vilket kan medfora att de till en viss 
del kan forefalla nagot svarbegripliga for den inom 
laserfysik oinvigde. 

Examensarbetet har utforts pa institutionen for Atomfysik 
vid Lunds Tekniska Hogskola~ Jag har under arbetets gang 
fatt insikt i inte bara rent teoretiska aspekter pa pro
blematiken utan aven i mer vardagliga skeenden sam t ex 
halvarslanga leveranstider. 

Jag vill har passa pa att framfora ett tack for det till
motesgaende de personer jag har kommit i kontakt med pa 
avdelningen har visat. Detta har varit mig till oumbarlig 
hjalp under realiserandet av lasrarna. Ett speciellt tack 
vill jag rikta till prof Sune Svanberg for att han latit 
mig utfora mitt examensarbete vid sin institution. 
Darefter vill jag uttrycka min tacksamhet till doc Hans 
Lundberg och dr Claes Levinson for deras stod och gada rad 
i samband med konstruktionen och intrimningen av lasrarna. 
Aven verkstadspersonalen, vilka oversett med hopplosa 
ritningar och bistatt med tekniska losningar nar fantasin 
och det sunda fornuftet har svikit mig, har star del i att 
det blev ett slutresultat. Till sist vill jag framfora ett 
tack till min granne, teknolog Shamim Choudhury, vilken 
for mig har glantat pa dorren till den organiska kemins 
fortrollade varld. 

Lund i december 1985 
Lennart Sturesson 
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2 FRAN MASER TILL AVSTAMBAR PULSAD FARGAMNESLASER 

Under arens lapp har lasern kommit att framsta sam 
atomfysikerns universalinstrument nummer ett, vilket har 
fatt till foljd att Atomfysikinstitutionen pa LTH har ett 
aldrig sinande behov av olika sorters lasrar. Mitt 
examensarbete har haft som mal att till en viss del tacka 
efterfragan. Har nedan foljer en redogorelse om lasrar ~ 

allmanhet och min "dye"-laser i synnerhet. 

2.1 HISTORIK 

50-talet var det artionde da man borjade spekulera i mojligheterna att 

forstarka ljus. Ett steg pa vagen var utvecklandet av MASER:n (M som i 

micro wave). Den forsta konstruerades 1954 av C.H.Townes, Columbia 

University, och fick snart ett flertal efterfoljare. 

[Har ska inskjutas att masern an idag spelar en viktig roll inom 

radioastronomin. Vid Onsala Rymdobservatorium, strax soder om Goteborg 

och granne med P-G Gyllenhammars sommarresidens, anvands Chalmers

utvecklade maserforstarkare nedsankta i flytande helium (4,2 K, dvs ca 

-269°C) for att fa sa brusfri signal sam mojligt.] 

Naval, sa kom da 1959 varvid undertecknad sag dagens ljus, varefter 

pafoljande ar det var dags for varlden att fa se den forsta laserns 

ljus. For att forsta hur en laser fungerar behover man ha vissa grund

laggande principer i vaglara respektive atomfysik klara for sig, 

varfor det har foljer en beskrivning av de aktuella fenomenen. 

2.2 BUDGETKORS I VAGLARA vari begreppet mod introduceras 

Badrumssangare ar sedan de gamla romarna ett valkant begrepp. Men 

varfor, kan man da fraga sig, tycker gemene man att hans vokala 

formaga genomgar en stralande renassans nar han trader in i badrummet. 

Jag ska har sa kortfattat som mojligt forklara vad (jag tror att) det 

beror ?A. (Teorin galler for ett rum med rata horn.) 
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Nar ljudvagorna traffar kakelvaggen studsar de (synnerligen lite 

absorberas) och gar tillbaka in i badrummet, for att sedan studsa mot 

den andra, motstaende vaggen. Vid bada studsarna uppkommer staende 

vagor, dvs en staende vag vid forsta studsen och en annan vid den 

andra studsen. Begreppet staende vag innebar for lyssnaren att om man 

lyssnar pa ett visst avstand fran vaggen hors ljudet som starkast. 

Flyttar lyssnaren sig sedan en kvarts vaglangd mot eller fran vaggen 

kommer man, vid 100 % reflektion, att inte hora nagonting alls. Fort

satter man ytterligare en kvarts vaglangd sa hors ljudet som starkast 

igen. I badrummet har vi alltsa "ett ljud" som gar fram och tillbaka, 

vilket ger upphov till tva staende vagor som samverkar. I vissa fall 

kommer ljudmaxima-positionerna for de bada staende vagorna att 

sammanfalla geografiskt i rummet och var sangare hor sin rost starkt 

och skonklingande. Dessa speciella fall ar nar han ger ifran sig en 

sadan ton att dess vaglangd jamnt delar badrummets dubbla langd, dvs 

k*\=2*L; med k som ett positivt heltal. Skulle han ta tva toner sam

tidigt och resonansvillkoret bara ar uppfyllt for den ena kommer han 

knappt att hora den andra - falsksangaren tycker sig sjunga rent. 

Ljudet kan ju aven ga pa ett flertal andra satt, som tex pa tvaren i 

badrummet (l*\=2*B; leN), mellan tak och golv (m*\=2*H; mEN) eller 

varfor inte diagonalt pa nagot skumt satt: \- 2 
/(k/L) 2 +(l/B) 2 +(m/H) 2 

(har galler att minst en av k, loch m maste vara storre an 0). 

Nu ar det dags att introducera begreppet mod. Med mod avses nagot satt 

som ljudet kan ga pa for att resonansvillkoren ska vara uppfyllda, dvs 

vi kan beskriva ljudet med en viss uppsattning k, l och m vilka i sin 

tur ger en viss vaglangd enligt uttrycket ovan. Har vi resonans vid 

tva olika vaglangder samtidigt gar ljudet i tva moder etc ... Observera 

dock att tva olika moder kan motsvara samma frekvens. 

2.3 ATOMFYSIK (samspelet foton och atom) 

Atomfysiken handlar om elektronernas framfart runt atomkarnan. 

Elektronerna ror sig i banor med valdefinierad energi (summan av den 

potentiella och den kinetiska energin ar konstant), och om en elektron 

ska flytta sig fran en bana till en annan maste den avge (emittera) 

alternativt ta upp (absorbera) en foton. Allmant galler att skillnaden 

i energi mellan de olika elektronbanorna motsvaras av fotonens energi. 

Om elektronen gar fran en bana med hog energi till en bana med lagre 

energi avges en foton och vv. Enligt naturlagarna vill elektronerna ga 

i banor som har sa lag energi som mojligt, men det finns bara plats 

for en elektron i varje bana (egentligen galler att tva elektroner 

inte kan ha identisk kvanttalsuppsattning, men det ar i princip samma 

sak). Sa om det finns plats "trillar" darfor en elektron i en bana med 
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hogre energi 

avgivande av 

fi:irr eller senare ner till 

en foton. Detta ar vad man 

en bana 

kallar 

med lagre energi under 

spontan emission (se 
fig). 
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Starkt forenklad ("klassisk") bild av hur en overgang fran ett 

tillstand, dar elektronen gar i en cirkular bana, till ett annat 

tillstand med lagre energi, dar elektronen gar i en elliptisk 

bana, ser ut. Vid overgangen avges en foton. Ekvivalent beskriv

ning i energinivadiagrammet till hager. 

Om daremot en foton med en energi motsvarande en i:ivergang fran det 

hogre tillstandet till ett lagre tillstand passerar nara den exci

terade atomen kommer denna att avge en foton sam en "tvilling" till 

den traffande fotonen. (De bagge fotonerna ar identiska pa alla satt 

och vis.) Vi har vad man kallar stimulerad emission. 

Skulle a andra sidan den infallande fotonens energi motsvara en 

i:ivergang till ett hi:igre tillstand kommer atomen att exciteras (ev 

ytterligare) genom att fotonen absorberas. 
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2.4 LJUSFORSTARKNING 

I stycket ovan beskrev jag relationerna mellan atomer och fotoner, men 

precis samma principer galler for molekyler och joner. Dock galler det 

for molekyler att aven atomkarnornas positioner paverkar energi

nivaerna. 

Hur gar vi nu om vi har en ljusstrale, dvs en svarm fotoner sam vi 

vill forstarka? Jo, till att borja med far vi anta att fotonerna har 

en sadan energi att de passar en viss overgang hos de atomer 

(molekyler alt joner) vi ska anvanda. Darefter galler det att se till 

att sannolikheten for stimulerad emission ar storre an sannolikheten 

Ear absorption. 

tronerna (max 

tillstandet. 

Detta uppnas genom att man pa nagot satt far elek

en elektron/atom) att hamna i det ovre energi

Man valjer ett tillstand med sa lang livstid sam mojligt 

sam ovre niva. Med "lang livstid'' menas har att genomsnittsatomen 

forblir i detta tillstand kanske sa mycket som nagon millisekund innan 

den deexciteras genom spontan emission. Korta livstider, daremot, ar 

tider ner mot pikosekunder. 

Genom gnisturladdningar, belysning mm 

hoppa upp i ett tillstand "ovanfor" 

far man atomens elektron att 

(dvs med hogre energi an) 

(se figur). Darifran trillar forstarkningsovergangens ovre niva 

elektronen nedat i energinivaerna for att "fastna" i det langlivade 

tillstandet. Om nu en Eaton av ratt sort passerar kommer elektronen 

att gora spranget till den undre nivan och den forstnamnda fotonen har 

fatt en tvilling. Sedan ligger elektronen i det undre tillstandet i 

den intressanta overgangen. Om den ligger kvar dar nar nasta Eaton 

kommer farande sa kommer denna Eaton att absorberas. Darfor galler att 

den undre nivan bar ha kart livstid, eftersom aterabsorption kan ge sa 

stora forluster att lasringen upphor. 
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1: grundtillstand 

2: pumpniva 

3: ovre forstarkningniva 

4: undre forstarkningsniva 

Principschema for en 4-nivalaser 

2 

PUMPNING 

6 

3 

LAS RING 

4 

For att fa ut mer ljus an man skickar in i det forstarkande mediet 

galler alltsa att det maste vara storre sannolikhet att en Eaton 

traffar pa en "forstarkande" atom an en absorberande dito. Om sa ar 

fallet har man inverterad population, negativ temperatur, etc (kart 

barn har manga namn), dvs antalet atomer sam har elektroner i det ovre 

tillstandet ar storre an antalet atomer sam har elektroner i det lagre 

tillstandet. Nar sa ar fallet galler att materien inte ar 

termodynamisk jamvikt, sa for att upphalla inverterad population maste 

standigt nya atomer exciteras. Nar man gor detta med ljus talar man om 

optisk pumpning. 

2 • 5 RUNDGANG 

Nu har vi alltsa kommit sa langt att vi kan forstarka ljus av en viss 

vaglangd, eller mer korrekt: ljus inom ett snavt vaglangdsintervall. 

(Eftersom de olika energinivaerna inte ar oandligt tunna {enligt 

Heisenberg ar osakerheten i energi omvant proportionell mot livstiden} 

och aven pa grund av vissa linjebreddande fenomen, sasom tex Doppler

effekten, blir det inte fragan om en ensam vaglangd.) Om vi satter upp 

speglar pa omse sidor om det forstarkande mediet kan vi, sa lange vi 

tillfor energi for att uppratthalla den inverterade populationen, fa 

ljuset att ga fram och tillbaka mellan speglarna. 
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Nu blir det i princip likadant som i det inledande badrumsfal1et. 

Endast de vaglangder som resonanskaviteten godkanner och som mediet 

forstarker kan fortleva. Genom att ha en av speglarna delvis trans

mitterande kan man ''tappa ut~ ljus i form av en laserstrale. Det ar 

naturligtvis viktigt att inte tappa 1asern pa mer ljus an som kan 

nyproduceras genom forstarkningen. Som sifferexempel kan jag namna att 

i en HeNe-laser (rod ~leksakslaser'') ar forstarkningen i gasen ungefar 

5 %/m. Eftersom vanliga aluminiumspeglar endast reflekterar 95 % (nar 

de ar nya och oanvanda), sa inser man att har kan det bli problem. 

Lyckligtvis finns det sk die1ektriska speglar med nastan 100 % 

reflektionsformaga, varfor man kan gora sma HeNe-lasrar. Har vi en 

30 em lang laser sa forstarks ljuset 1,5 % vid en passage, varfor det 

forstarkts ca 3,0 % nar det atervant till utgangspunkten efter 

reflektion i bada speg1arna. Om man da byter en av speglarna, som 

reflekterar 100 %, mot en som ~endast~ reflekterar 97 % och trans

mitterar aterstaende 3 %, sa kommer lasern att fortsatta lysa eftersom 

forstarkningen tacker forlusten. 

Nu ar det kanske nagon som med all ratt fragar sig hur lasern 

overhuvudtaget nagonsin kan borja lysa, men svaret ar helt enkelt att 

det hela startar med en spontanemitterad foton (brusfoton) som avges i 

ratt riktning, dvs langs laserns optiska axel. Sa lange det inte gar 

ljus med nagon hogre intensitet i lasern ar forstarkningen hogre an 

nar lasern lasrar, eftersom det inte ar nagon storre avtappning av den 

inverterade populationen. Efterhand som lasringen kommer igang minskar 

forstarkningen tills den balanserar forlusten genom utkopplingen. 

Badrumsresonemanget mynnade i modbegreppet och en laser kan i enlighet 

med detta lasra i ett flerta1 moder. Man vill inte att ljuset gar 

snett i lasern, bla eftersom stralen da blir divergent (stralen delar 

pa sig) och inte gar sa bra att fokusera. (Vid vissa typer av 

materialbearbetning vill man dock ha jamn intensitet over en yta och 

da ar det en fordel att ha med transversella moder.) Darfor forsoker 

man bli av med dessa sneda moder, vilket till en viss del ar en 

intrimmningshistoria (man Ear lirka med speglarna), men aven en 

konstruktionsfraga (lasern gars ti1lrackligt slank). 

Gar nu ljuset rakt fram i lasern far vi kvar ett antal axiel1a moder. 

Sag tex att HeNe-1asern i exemp1et forstarker inom ett drygt 0,01 A 
stort intervall. Vaglangden pa ljuset ar ungefar 6328,1639 A. Tar vi 

forme1n k*\=2*L sa ser vi (med \=6328,1639 A och L=30 em) att k blir 

948142. Gar vi om manovern med \=6328,1639-0,005 A respektive 

6328,1639+0,005 A blir k lika med 948143 resp 948141. Lasern lasrar 

alltsa med tre olika vag1angder, var och en med o1ika varden pa k. Med 

k=94814l blir vag1angden 6328,173 A, med k=948142 b1ir det 6328,166 A 
och for k=948143 fas 6328,159 A. (Det ska papekas att jag antagit att 

optiska vaglangden i 1asern ar exakt 30 em.) Genom att utnyttja 
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intrakavitara etalonger kan man eliminera icke onskade axiella moder 

och fa lasern att lasra i en enda mod. 

2.6 LASER SOM LASER? 

Lasrar kan delas in i olika typer beroende pa dels forstarkande media 

och dels om de lyser kontinuerligt eller inte. 

De vanligaste lasermedierna ar 

samt 

olika gasblandningar som i tex 

HeNe-lasern (5 delar He och 1 del Ne) 

C0 2 -lasern (l del C0 2 , 1 del N2 och 10 de1ar He) 

jon-lasrar (Ar+,Kr+) 

excimer-1asrar (tex ArF, KrC1 e11er XeC1) 

diverse halvadelstenar, som tex 

rubin (0,05 vikt% Cr 2 0 3 i Al 2 0 3 ) 

[ren Al 2 0 3 kallas safir] 

Nd-YAG (0,5-2,0 % Nd i Y3 Al 5 0 12 ) 

[YAG star for Yttrium-A1uminium-Granat] 

losningsmedel med organiska fargamnen i 

halv1edarlasrar framfora11t GaAlAs. 

Lasrar kan antingen byggas for att avge 1jus kontinuerligt e11er i 

pulser. En cw-1aser (cw=continuous wave) har oftast en ganska lag 

uteffekt bla beroende pa prob1emet att uppratthalla inverterad 

population samt att forlusteffekten maste kylas bart. For C0 2 -lasrar

na, sam har hog verkningsgrad (10-20 %), ar det inte helt sannings

enligt, men for tex institutionens Ar+-lasrar stammer det. Ur vagg

urtaget tar man ungefar 30 kW, medan effekten i det bla-grona ljuset 

ut ur 1asern ar ungefar 10 W. Resten, dvs 29990 W, maste ky1as bart. 

Pu1sade 1asrar, daremot, fungerar under ett kart ogonblick for att 

sedan sta s1ackta resten av tiden. Harigenom kan man fa mycket hoga 

toppeffekter medan 1asern 

storsta de1en av tiden 

1yser, men eftersom den ar slackt den 

b1ir medeleffekten modest. De extremt stora 

lasrarna i USA, med uteffekter i storleksordningen 

Tera, 1 TW = 1 000 000 000 000 W) 1yser pa sin 

TW (T star for 

hojd nagot tiotal 

nanosekunder, for att sedan sta slackta kanske narmare en timme for 

att svalna. Sjalv har jag anvant en N2 -laser sam pumplaser. En N2 -

laser har en brinntid pa 5 - 10 ns och en repetionsfrekvens pa ungefar 

10Hz. Toppeffekten pa mitt exemplar var ca 50 kW. 
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2.7 FARGAMNESLASERN: KONSTRUKTION 

Fargamnena tillhor 

mindre ohalsosamma 

den organiska kemin. De 

att handskas med. (Bade 

ar samtliga mer eller 

direkt giftiga vid 

hudkontakt och cancerogena.) I figuren visas fargamnet Rhodamin 6G, 

vilket jag anvant i utvecklingsarbetet. (Lustigt nog ar Rhodamin 6G en 

godkand livsmedelsfarg i USA .•. ) Funktionen hos fargamnen ar att de 

absorberar kortvagigt ljus och emitterar mer langvagigt (rodare) ljus. 

Ett vardagligt exempel pa detta ar de fluorescerande regnkappor i 

orange och grant som kan aterfinnas pa ett flertal av den yngre 

generationen i hostrusket. 

Rhodamin 6G 

For att kunna anvanda 

fargamnena i laser

tillampningar maste 

man losa dem i nagon 

form av vatska, sam 

tex metanol, etanol 

eller nagot annat 

losningsmedel. Kon

centrationen brukar 

vara nagot gram per 

liter. 

For att pumpa en fargamneslaser ar det lampligt att anvanda en annan 

laser. Sam jag namnde ovan anvande jag en N2 -laser. En sadan ger ifran 

sig ljus med vaglangden 337 nm, dvs i UV-omradet. Med hjalp av tva 

cylinderlinser av kvartsglas (vanligt glas absorberar UV-ljus) foku

seras stralen, med rektangulart tvarsnitt, till ett tunt streck i 

fargamnet, vilket befinner sig i en kvartsglaskyvett. Det ar viktigt 

Figuren forestaller kvartsglas

kyvetten innehallande targamne. Det 

svarta strecket illusterar nagot 

oegentligt det pumpade omradet. (I 

verkligheten ar 

lysande.) Uppat 

omradet intensivt 

respekcive till 

hager i bilden gar anslucnings

slangarna till kyvetten. Fargamnet 

cirkuleras i ett slutet system for 

att bla kylas. 
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att de vaggar i kyvetten sam det pumpade omradets kortandar begransas 

av inte ar vinkelrata mot det pumpade omradet. Om vinklarna avviker 

for lite fran 90° kommer kyvettens vaggar att fungera sam speglar och 

man far lasring direkt i kyvetten. For att undvika detta lutar man 

lite pa kyvetten. 

Sjalva lasern har jag byggt efter de revolutionerande principer sam 

Michael G Littman m fl (ref l) publicerade 1978. Inte ovantat kallas 

uppstallnigen i fysikerkretsar for Littman-kaviteten, eftersom han 

senare har utvecklat och forfinat grundiden (ref 2 & 3). Har ska 

papekas att I Shoshan m fl (ref 4) samtidigt och oberoende av Littman 

utvecklade en fargamneslaser med samma grundkoncept. Skillnaden ar att 

de senare anvande ett s k echelle-gitter med 316 ritsar/mm medan Litt

man anvande ett holografiskt gitter for strykande infall(, vilket aven 

jag har gjort). 

Pa ena sidan av kyvetten sitter en aluminiumspegel. Denna reflekterar 

ljuset sam kommer fran det pumpade omradet tillbaka in i det igen. 

Pa andra sidan om kyvetten aterfinns ett gitter, vilket ar stallt for 

strykande infall (dvs en infallsvinkel om ungefar 89,5°). Detar 

viktigt att utnyttja sa manga ritsar sam mojligt eftersom bandbredden 

has ljuset ar omvant proportionellt mot antalet belysta ritsar. 

Gittret har smatt otroliga 2400 ritsar/mm, vilket knappast ar mojligt 

att producera med mekaniska metoder. Anbringandet av ritsarna har 

gjorts med holografiska metoder. Vid spridningen mot gittret kommer en 

star del av ljuset att ga i nollte ordningen, vilket blir 

laserstralen, medan en liten del av ljuset gar ut i forsta ordningen. 

En totalreflekterande spegel skickar den del av detta ljus sam har 

onskad (installd) vaglangd tillbaka samma vag det kom fran gittret. En 

brakdel av detta ljus sprids i forsta ordningen mot gittret och gar in 

i kyvetten. 

Vi har alltsa aterkoppling for alla farger pa den ena sidan av 

kyvetten och selektiv aterkoppling pa den andra sidan. Genom att vrida 

spegeln kring lodlinjen kan man stamma av lasern, dvs stalla in sa att 

man far "ratt" farg pa ljuset. Renheten pa ljuset man far ut paverkas 

av att ljuset kan ga lite snett i det pumpade omradet och trots detta 

bli aterkopplat. Darfor blir renheten hogre (bandbredden mindre) ju 

langre stracka det finns mellan kyvetten och gittret. A andra sidan 

far inte kaviteten vara for lang eftersom ljuset gar ungefar 30 cm/ns 

och da pumplasern (N 2 -lasern) endast lyser max 10 ns kan vi inte for

vanta ass att ha tillracklig forstarkning for att driva lasern mer an 

pa sin hojd 5 ns. Ska nu ljuset hinna ga fram och tillbaka flera 

ganger i kaviteten maste alltsa kavitetslangden vara mycket mindre an 

1,5 m. Dessutom blir vaglangdsskillnaden mellan laserns axiella moder 

storre nar avstandet mellan laserns speglar minskar. Vid speKtroskopi 
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vill man att lasern gar i sa fa moder som mojligt, helst i en enda, sa 

det "inses latt" att resonemanget mynnar i att bade ha och ata kakan. 

En annan sak man maste tanka pa ar att ritsarna inte far sitta 

vinkelratt mot stralen. Om de gor detta kan man i det bla omradet fa 

direkt aterkoppling i andra ordningen. Ljuset gar alltsa fran kyvetten 

till gittret och direkt tillbaka igen. Hur sedan avstammningspegeln 

star kvittar, lasern lyser endast med den vaglangden som blir 

aterkopplad i andra ordningen. 
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2. 8 FARGAMNESLASERN: FUNKTION 

O·TE 
ORDNINGEN 

Skiss over den slutgiltiga upp

stallningen. De olika hallarna till 

de optiska komponenterna ar inte 

inritade. Pumpljuset kommer in i 

pilens riktning. I texten redogors 

for stralgangen. 

FARGAMNES
KYYETT 
tOSC.I 

,______. 

10mm 

Hur blir d~ handelseforloppet vid en puls? 

( i ) 

( i i ) 

( iii) 

Forst tander pumplasern och borjar lysa. Ljusvagens front 

nar str~ldelaren och en del av ljuset gar till laserns 

kyvett (benamnd osc.= oscillator i figuren) och borjar pumpa 

fargamnet. 

Efterhand som fargamnet blir exciterat kommer det att borja 
avge ljus genom spontan emission. En liten del av ljuset som 

emit teras kommer att ha onskad vaglangd, men allt ljus som 
uppstar i det pumpade omradet kommer att forstarkas tills 
det lamnar omradet. En del av detta ljus nar gittret och 

sprids enligt resonemanget ovan. 

Nar det aterkopplade ljuset gar in i kyvetten kommer ljus-

intensiteten i denna att stiga. Harigenom kommer antalet 

stimulerade emissioner att aka, vilket i sin tur medfor att 

den inverterade populationen avtar i styrka och antalet 

spontana emissioner minskar. Fran gittret utkopplas i nollte 

ordningen forst ljus alla farger som fargamnet kan 
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producera, dvs till storsta delen brus, men nar Ater

kopplingen fran gittret trader i kraft kommer dels bruset 

att minska och framforallt kommer den del av ljuset sam har 

ratt farg (signalen) att oka drastiskt i intensitet. 

(iv) Vid spektroskopi pa molekyler kan det vara katastrofalt for 

resultaten om man forst far okontrollerat brus innan den 

rena signalen kommer. Darfor sitter ytterligare en kyvett 

efter utkopplingen fran gittret. Efter straldelaren gar det 

kvarvarande pumpljuset ut pa en liten omvag innan det nar 

forstarkningskyvetten (amp.= amplifier i figuren). Harvid 

far ljuset fran oscillatordelen tid att stabilisera sig pa 

ratt vaglangd innan man forstarker ljuset ytterligare och 

darfor blir det inledande bruset forsumbart i forhallande 
till den senare kommande signalen. 

Brasklapp: Den tidigare omtalade N2 -lasern ar for klen for att driva 

bade osc.- och amp.- steget samtidigt, vilket har fatt till foljd att 

jag under det tidiga skedet av utvecklingsarbetet endast har kort med 

oscillatorsteget. Senare bytte jag N2 -lasern mot en excimerlaser, 

vilken utnyttjade XeCl vid det aktuella tillfallet. Excimerlasern gav 

ungefar 100 ganger kraftigare ljuspulser an N2 -lasern. 

2.9 TILL VAD NYTTA? 

I inlednigen av artikeln skrev jag att lasern hade utvecklats till att 

bli atomfysikerns universalinstrument nummer 1 och det ar dags nu att 

forklara varfor. 

I atomfysikens barndom var man hanvisad till att utnyttja spektro

grafer och interferometrar for att bestamma atomernas och molekylernas 

egenskaper. Tyvarr var upplosningen jamfort med dagens metoder urusel. 

Man var tvungen att passivt soka genom spektra upptagna pa 

fotografiska platar. I dag kan man med avstambara lasrar aktivt ga in 

och leta efter overgangar. Man lyser helt enkelt pa amnet ifraga och 
om man far respons har man hittat det man letar efter. 

Skillnaden pa ljuset fran en glodlampa och fran en laser ar framfor 

allt att ljuset fran lasern ar monokromatiskt, dvs "enfargat", medan 

ljuset fran lampan tacker in ett mycket start spektralomrade. Ska man 

pa nagot satt filtrera ut en viss vaglangd fran en glodlampas ljus 

kommer intensiteten att bli obefintlig. Lasern, daremot, ger hela sin 

effekt vid en enda vaglangd. Enda fordelen med lampa i forhallande 

till laser ar att man inte, under behagliga former, kan lasa tidningen 

i skenet fran en laser. 
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Tack vare att man kan fa mycket hoga intensiteter med fokuserat 

laserljus kan man fa elektronerna att gora olika typer av ''forbjudna" 

overgangar, dvs gora hopp i energinivaerna som ar sa osannolika att de 

inte finns observerade (om man bortser fran interstellarastronomin) 

under pre-laserepoken. En inom grundforskningen flitigt utnyttjad 

dylik effekt ar multipelfotonabsorptionen. 

Aven inom kemin kan man utnyttja lasern. Ljuset far helt enkelt 

fungera sam en katalysator. Man later ljuset populera vissa nivaer i 

amnena, varefter de lattare reagerar med varandra pa onskat satt. 

Sjukvarden har tagit lasern till sitt hjarta. Forutom att skara och 

branna bart bitar fran folk haller man pa att utveckla fargamnes

laserbaserade system for att lokalisera och doda ytligt belagen 

tumorvavnad. 

Andra trevliga tillampningar ar tex det av Naturvardsverket stodda 

LIDAR-projektet, vilket gar ut pa att man pa uppemot en kilometers 

avstand kan bestamma bade kvantitativt och kvalitativt vad som finns i 

ett givet utsnitt av luften. 
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2.10 FORKLARINGAR TILL VISSA SPECIALUTRTRYCK 

2.10.1 Ljusets vag/partikel-dua1ism 

Nar man med matematiska modeller ska beskriva ljusets upptradande 

maste man ibland anse ljuset som ett partikelflode, medan vid andra 

tillfallen det enda givande ar att rakna pa vagmodellen. Generellt kan 

man saga att vid forlopp pa atomar niva, tex emission fran den enstaka 

atomen, och vid detektion av ljus med extremt lag intensitet, tex inom 

astronomin, ar det partikelmodellen som ar giltig. Nar man daremot 

iakttar ljusbrytnings- och interferensfenomen mm anvands vagmodellen. 

For att belysa sambandet mellan partiklar och vagor ska vi titta pa 

den i texten forekommande HeNe-lasern. Om den har en uteffekt pa l mW 

innebar det att den ger ifran sig ungefar 3,2*10 15 st fotoner i 

sekunden. Med manskliga matt matt ar det ofattbart mycket (ca l miljon 

Eotoner per sekund for varje manniska pa jorden). Har harden enskilda 

fotonen ingen betydelse i det stora hela, varfor det ar vagmodellen 

som galler. 

2.10.2 Langdenheten Angstrom 

Den svenske fysikern och astronomen 

1874), som under sin levnad hann 

spektroskopin, har fatt lana sitt namn 

Anders Jonas Angstrom (1814-

utfora pionjararbetet inom sol

till denna langdenhet. l A 
(forkortning for Angstrom) ar en tiondels miljarddels meter. 

l mm = 1000 ~m, l ~m = 1000 nm och l nm 10 A 

2.10.3 Etalong 

En etalong ar en glasplatta med plana och parallella ytor. Eventuellt 

ar ytorna reflexbehandlade, sa att de har hogre reflektionsformaga an 

vanligt glas. Man placerar etalonger inne i laserkaviteten om man vill 

undertrycka vissa axiella moder. Med etalongen pa plats far man ut 

ljus som uppfyller bade kavitetens och etalongens resonansvillkor 

samtidigt. 



AVSTAMBAR PULSAD FARGAMNESLASER 16 
FRAN MASER TILL AVSTAMBAR PULSAD FARGAMNESLASER 

2.10.4 Gitter 

Ett gitter ar (inom optiken) en yta sam har en mangd ekvidistanta och 

parallella ritsar. Det finns tva typer av gitter, dels reflek

tionsgitter och dels transmissionsgitter. I fargamneslasern anvands 

ett reflektionsgitter. Nar ljuset traffar gitterytan sprids det enligt 

foljande samband: 

m * A d * [ sin(9) + sin(~) 

"m" ar ett heltal, "A" ar 
ljusets vaglangd, "d" ar av

standet mellan ritsarna, "9" 

ar det infallande ljusets vin

kel mot normalen medan "~" ar 

motsvarande vinkel for det 

reflekterade ljuset. 

Om ljuset gar en vanlig sas 

spegelreflex mot gittret blir 

e = -~, vilket gar att m = 0. 
Detta kallas for spridning i 

nollte ordningen. Littman

kaviteten utnyttjar gittret i 

forsta ordningen, dvs m 1 

(eller -1 beroende pa hur man 

betraktar vinklarna). Eftersom 

man har stallt gittret for 

gittret har 2400 ritsar/mm 

galler alltsa: 

A = 4200 * [ l + sin(¢) ] A 

strykande ifall blir 9 nastan 90°. Da 

blir d z 0,42 ~m. For fargamneslasern 

oa avstamningsspegeln star vinkelrat mot reflexen for den vaglangd man 

vill ha ut fran lasern blir "~", helt enkelt, avstamningsspegelns 

vridningsvinkel. Om man har ett lampligt fargamne och staller in o 

27,23° blir A= 6122 A (orange). 
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3 FARGAMNESLASERN GENOM TIDERNA 
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Fargamneslasern har pa senare tid kommit att inta en 
central roll i atomfysiken. Jag har har forsokt gora en 
liten sammanfattning over skeendena fram till idag inom 
tekniken bakom pulsade fargamneslasrar. 

3 .1 FARGAMNEN 

Forst ska vi ta upp det i fargamneslasern aktiva mediet, dvs farg

amnena. Dessa ar barn av den organiska kemin och kan for den inom 

organisk kemi oinvigde bast beskrivas sam en orgie av sammanhangande 

bensenringar. Dess, och den organiska kemins, historia borjade 1856 da 

den 18-arige William Henry Perkin, student vid Royal College of 

Chemistry, hemma i sitt laboratorium rakade(?) framstalla anilin. 

Detta fick till foljd att Perkin omedelbart slutade skolan och 

startade en fabrik for anilinframstallning. For nutida manniska later 

det kanske lite val drastigt att gora nagonting dylikt bara for att 

man fatt en Lustig fallning i sitt provror, men for att inse vidden i 

upptackten maste man minnas att det i kolonialtidens England behovdes 

stora mangder farg till textilindustrin. For blafargning av tyger hade 

tidigare indigo utnyttjats. Indigo ar en vaxtfarg sam da importerades 

fran Indien, vilket ju inte direkt var "runt hornet" sett fran Stor

brittaniens horisont. Darfor blev det prismassigt star succe nar man 

kunde framstalla fargamnen pa hemmaplan. Perkin fick aven ynnesten att 

se Victoria, den davarande drottningen, kladd i tyg fargat med av 

honom fabricerade fargamnen. 

Pa grund av sin utomordentliga komplexitet ligger molekylernas 

energinivaer {dvs de olika rotationstillstanden) mycket tatt. I 

fargamneslasern utnyttjas fargamnen losta i diverse losningsmedel, 

sasom t ex olika alkoholer. Nar fargamnesmolekylerna befinner sig i 

losningen kommer den kemiska omgivningen att variera nagot fran 

molekyl till molekyl. Detta i kombination med den korta livstiden has 

de rotationsnivaer sam ligger over den understa rotationsnivan far 

banden av rotationsnivaer att, makroskopiskt sett, flyta ihop. 
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3.1.1 Fargamnenas energinivaer 

Vid excitation forvantas molekylerna 

forbli i singlett-tillstand. Dess

varre finns en viss sannolikhet for 

att molekylerna ska overga fran det 

forsta exciterade singlett-till-

standet, dit fargamnet optiskt 

pumpas, till det lagsta triplett

tillstandet, vilket befinner sig 

mellan grundtillstandet (singlett) 

och pumpnivan. 

I manga fargamnen matchar overgangen 

mellan de tva lagsta triplett-till

standen val overgangen mellan grund

tillstandet och det forsta excite

rade singletttillstandet. Detta far 

till foljd att vi far absorption i 

fargamnet inom det vaglangdsomrade, 

sam fargamneslasern kan avstammas 

inom, om det finns molekyler i det 

undre triplett-tillstandet. Konten

tan blir att toppeffekten sjunker 

samt att det avstambara omradet 

krymper. 

~ _I -
-

~ 

~ 
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I pulsade tillampningar loses problemet med att fargamneslosningen 

cirkuleras sa att det metastabila triplett-tillstandet hinner avpopu

leras. Ytterligare fordelar med att pumpa runt fargamneslosningen 

ett system ar att en valbehovlig kylning erhalls av, forutom sjalva 

fargamneslosningen, aven kyvetten. En eventuell blasbildning i farg

amneslosningen medfor att laserljuset internfokuseras, vilket kan 

resultera i en soncerskjuten kyvett. For att erhalla lasring 

kontinuerliga fargamneslasrar maste man genom olika tillsatser 

forhindra att ~olekyler befinner sig i triplett-tillstand. En sankning 

av pH-varcet i ~argamneslosningen minskar sannolikheten for overgang 

fran singlett- till triplett-tillstand och med cyklooktatetraen okar 

man overgangssannolikheten fran triplett- till grundtillstandet. 
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3.1.2 Olika fargamnen 
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Fargamnena kan indelas i olika familjer beroende pa grundstrukturen. 

De vanligaste familjerna ar Polymethiner, Xanthener och Coumariner. 

3.1.2.1 Polymethiner --(H= 

Polymethiner anvands for att generera ljus fran rott ut IR, dvs 

vaglangdsinterval1et 0,7-l Urn. Det typiska for dessa fargamnen ar (ref 

5) att de innehal1er kedjor med "CH"-komplex (se figur). Ett exempel 
pa dessa fargamnen ar J,Jdiethyl-oxa-thiacobocyanin, vilkens struktur

formel aterges i vidstaende illustration. ],Jdiethyl-oxa

thiacobocyanin lasrar vid ungefar 660 nm. 

3,3diethyl-oxa-thiacobocyanin 
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Det karakteristiska for xanthengruppen ar (ref 6) de tre ringarna med 

de anslutande kvaveatomerna i respektive ande (se figur). I den 

mittersta bensenringen har en syreatom overtagit en av kolatomernas 

position. Xanthenerna kan typiskt fas att lasra inom 0,5-0,7 urn. Ett 

av de allra vanligaste fargamnena tillhor denna familj, namligen 

Rhodamin 6G. Rhodamin 6G aterges aven den i vidstaende figur. 

J 

Rhodamine 6G 
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3.1.2.3 Coumariner 
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0 

Coumarinerna ar samtliga derivat fran vidstaende utgangsmolekyl (ref 

7). Vaglangdsintervallet inom vilket coumariner aterfinns inom ar 

framforallt 0,4-0,5 ~m. For att illustrera hur en vanlig coumarin ser 

ut har jag valt att fora in en bild pa Coumarin 30 (se nasta sida). 

Coumarin 30 lasrar vid ungefar 510 nm. 

Coumarin 30 
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3.2 HANSCHKAVITETEN OCH DESS LIKAR 
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Gemensamt for dessa kavitetstyper ar att de utnyttjar echelle-gitter, 

vilket ar gitter sam ar "blaze":ade for stora vinklar. Att ett gitter 

har en "blaze" innebar att ritsarna har forsetts med en mikrostruktur 

sam har till uppgift att forskjuta effekten fran nollte ordningen till 

en hogre ordning, eller korrektare till en viss spridningsvinkel. (Sam 

bekant kan olika vaglangder ha samma spridningsvinkel om de ar av 

olika ordning.) Vidare utnyttjas ibland en intrakavitar etalong for 

att minska linjebredden. Foretradare for denna kavitetstyp finns 

beskrivna av E.D. Stokes m fl (ref 8) och av T.iv. Hansch (ref 9). 

3.2.1 Stokes m fl:s uppstallning 

E.D. Stoke m fl (ref 8) utnyttjade ett kvartsprisma, med 80° 

infallsvinkel, for att expandera stralen. Detta for att sa manga 

ritsar sam mojligt has gittret skulle bli belysta. Typiska prestanda 

for en sadan laser med Rhodamin 6G ar, enligt artikeln, 0,16 mJ i 

pulsenergi da den pumpas med 1,3 mJ fran en N 2 -laser. Detta motsvarar 

en verkningsgrad om ca 12 %. Linjebredden hos 1aserljuset blev "mindre 

an" l A. Med en etalong i kaviteten minskades linjebredden ungefar en 

faktor 10, medan effekten sjonk en faktor 3. Av artikeln framgar inte 

om 1asringstiden 

erfarenheter ar 

hos 

att 

fargamneslasern 

pulstiden has 

effekten sjunker, varfor jag formodar 

betyd1igt mer an en faktor 3. 

sjonk, men mina personliga 

en fargamnes1aser sjunker nar 

att verkningsgraden har sjunkit 
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3.2.2 Hanschkaviteten 

PUMPNING 

TELESKOP 
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ETALONG GITTER 

T.W.Hansch (ref 9) placerade ett teleskop i stralgangen for att 

expandera stralen fore aterkopplingen mot echelle-gittret. Vid drift 

med Rhodamin 6G erholl han en pulsenergi pa 0,1 mJ och linjebredden 

0,03 A. Da pumpenergin var 1,0 mJ (N 2 -laser) blir verkningsgraden 

10 %. Med etalongen pa plats rapporterar han en minskning av linje

bredden till 0,004 A samt att pulsenergin sjunker med i det narmaste 

en faktor 10. 

3.2.3 Senare modeller 

Den har typen av kavitet har naturligtvis utvecklats under tidens gang 

och ar, en1igt de prospekt jag studerat, flitigt anvand i olika typer 

av kommersie1la system som finns tillgangliga pa marknaden. 

Forbattringar sam har tillkommit ar bl a annat att man utnyttjar 

prismor under strykande infall for att expandera stralen, samt olika 

metoder for utkoppling av ljuset. (Se t ex D.C. Hannam El (ref 10) 

som har studerat bl a utkoppling fran reflexen i prismat.) Dessucom 

utnyttjar man sk tryck-scannade Fabry-Perot-interferometrar i kavite

ten, vilket ger en exaktare avstamning av eta1ongen. Man varierar helt 

enkelt den optiska vaglangden i etalongen genom att andra trycket i 

den. 

3.2.4 Fordelar och nackdelar 

Denna typ av konstruktion kan alltsa ge en liten linJeoredd, ~en 

uteffekten fran oscillatorsteget ar oftast lag. Detta beror de1s ~a 

att man har 1anga kaviteter och de1s pa att man har manga ~omponen:er 

i stralgangen. De manga komponenterna gor att en dy1ik fargamnesia3er 
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blir dyr att producera. Om ett teleskop utnyttjas for att expandera 

stralen maste dessutom ett relativt stort gitter anvandas, vilket ar 

en stor nackdel prismassigt. Vid utnyttjande av ett prisma behover man 

endast ett langt tunnt gitter eftersom prismaexpandern endast 

expanderar stralen i en dimension. 

3.3 LITTMANKAVITETEN 

Principen for lasrar av denna typen ar att man utnyttjar ett gitter 

under strykande infall, dvs i motsatts till lasertypen i foregaende 

stycke har man inte nagra komponenter for att expandera stralen. Jag 

har last tva artiklar med decta baskoncept. 

3.3.1 Gitter under strykande infall 

I. Shoshan m fl (ref 4) presenterar i sin artikel en fargamneslaser 

utan nagra komponenter for att expandera stralen innan den traffar 

gittret. Gittret de har utnyttjat ar, liksom Hansch-fallet, ett 

echelle-gitter. Med en separat avstamningsspegel har man valt ut ljus 

av en hog ordning (8-10) och reflekterat tillbaka detta till gittret, 

varefter det har spridits tillbaka in i fargamneskyvetten. 

Utkopplingen har gjorts via gitterytan. Kavitetslangden var ungefar 

25 em. Vid en pumpenergi pa 0,6 mJ erholl de en pulsenergi pa 0,016 mJ 

(N 2 -1aser), 'lilket ger en verkningsgrad pa ungefar 2,7 %. Linjebredden 

har de bestamt till 0,07 A. 

3.3.2 Littmankaviteten 

Ungefar samtidigt med I. Shoshan m fl presenterade M.G. Littman m fl 

(ref 1) sin artikel. I motsats till I. Shoshan m fl forekom i denna 

uppstallning ett holografiskt gitter. 

utkopplingen gjordes genom en kilformig 

utan ytbehandling som utnyttjades 

Kavitetslangden var 20 em och 

kvartsplatta (4°:s vinkel) 

som andspegeln. Redovisade 

prestanda ar 0,060 mJ vid en pulsenergi pa 1,7 mJ (frekvensfordubblad 

Nd-YAG-laser). Detta ger en verkningsgrad pa ungefar 3,5 %. 

Linjebredden var 0,013 A. 
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3.3.3 PFyra takter" ur Littmans ursprungliga artikel 
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Da det pumpade omradet har en andlig utstrackning kommer ljus som gar 

nagot snett i detta att kunna aterkopplas fran gittret, vilket framgar 

i vidstaende figur. Infalls- och utfallsvinklarna for ljuset som 

aterkopplas fran gittret avviker nagot fran det ideala fallet. Detta 

ger en viss linjebredd hos laserljuset. I sin artikel (ref l) har 

Littman harlett detta samband (inom parentes aktuella storheter): 

AcOS ( 8) 

2•(sin(8) +sin(¢)) 

\ vald vaglangd 

[ [ l·cos(8) 

2•d 

e ljusets infallsvinkel (= 89,5°) 

~ ljusets spridningsvinkel 

l gittrets langd (= 50 mm) 

w = det aktiva omradets radie 

d = avstand mellan kyvettens och gittrets mittpunkt (= 103 mm) 

Eftersom gittret anvands i forsta ordningen inses det latt att braket 

fore parentesen kan skrivas om som: 

o·cos(8) 

2 

D avstandet mellan ritsarna (= l/2~00 mm) 
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Harigenam kan vi skriva sambandet sam: 

D·cas(8) 

2 r [ 
l·cas(8) 

2•d 

Tydligen ar linjebredden has laserljuset aberoende av vaglangden. 

3.3.4 Littmans forbattringar 

PUMPNING 

SPEGEL 

PIVOTPUNKT 
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Under senare ar har Littman spunnit vidare pa sitt grundkoncept. 

Tillsammans med Karen Liu (ref 2) presenterade han en Eorbattring ~v 

kavitetsgeometrin, vilken skulle medfora att lasern kunde avstammas 

over ett start omrade (det namns ~16-833 nm artikeln) med lasern 

lasrande i singel-mod. Detta har mojliggjorts genom att avstamnings

spegelns pivotpunkt har flyttats bort pa andra sidan av 

fargamneskyvetten. Om pivotpunkten ar 0,1 mm fel i Eorhallande ~ill 

idealposition gar det endast att stamma av i singel-mod over ett 11 nm 

start interval!, vilket s~a jamforas med de ~16 nm som angavs avan. 

Man inser att denna kavitetstyp kraver star precision vid 

tillverkningen Eorutom de rent mekaniska prob1emen som uppstar vid 

delokaliserandet av pivotpunkten. 

Andra Eorandringar i uppstallningen ar dels att utkopplingen gors i 

nollte ordningen Eran gittret och dels att kavitetsiangden har krympts 

kraftigt. 



AVSTAMBAR PULSAD FARGAMNESLASER 
FARGAMNESLASERN GENOM TIDERNA 

27 

I sin senaste artikel (ref 3) har Littman krympt kaviteten ytterligare 

till storleksordningen 4-5 em. En mycket tunn kyvett har kommit till 

anvandning. Vidare utnyttjar han longitudinell pumpning, vilket inte 

har forekommit i nagon av de tidigare kommenterade artiklarna. 

Linjebredden sam har registrerats har varit av storleksordningen 

0,0017 A. 

3. 4 FORSTARKARE 

Det ar olampligt att forsoka erhalla star a effekter ur en 

fargamnelasers oscillatorsteg eftersom man da hojer forstarknings

profilen, vilket far till foljd att man far en okning av linjebredden. 

Losningen pa problemet heter forstarkningssteg. En kyvett med en 

svagare losning av samma sorts fargamne placeras i stralgangen utanfor 

kaviteten. Genom att optiskt pumpa fargamnet far man en forstarkning 

av ljuset som passerar genom kyvetten. T.J. Mckee m fl (ref ll) har 

utrett fordelarna av att pumpa forstarkarsteget via en 

fordrojningstracka. Genom att lata forstarkarsteget vanta nagra 

nanosekunder later man oscillatorsteget fa tid att stabilisera sig och 

en minskning av bakgrundsfluorescensen i laserstralen erhalls. 

3.5 HOLOGRAFISKA GITTER 

Holografiska gitter ar 

utvecklandet av sk 

en star landvinning inom optiken. Det ar 

fotoresist, valkand fran halvledarindustrin, sam 

har mojliggjort dylika gitter. Fotoresisten ar namligen, i motsats 

fran vanlig fotografisk emulsion fri fran kornstrukturen. Denna 

omojliggor brukandet av silverbaserade emulsioner for framstallandet 

av gitter. 

Fordelarna med holografiska gitter jamfort med konventionella dito:n 

ar att 

(l) Det ar mojligt att ritsa tatare. 

(2) Man slipper periodiska fel. (Det blir alltsa perfekt ekvidistans 

mellan ritsarna.) 

(3) Dear billigare och gar mycket fortare att tillverka. (Ett 

100 mm x 200 mm konventionellt gitter tar typsikt 25 dagar act 

tillverka. Ett holografiskt gitter tillverkas genom, 

exponer ing.) 

(4) Det ar latt att gora gitter med asfariska ytor. 

i iJrinCiiJ, en 

For vidare lasning rekomenderas Magnus Breides doktorsavhandling (ref 

12). 
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I detta kapitel redogor jag for hur jag valde pivotpunkten 
for avstamningsspegeln. Det ar nodvandigt att valja 
pivotpunkten med omsorg sa att man dels slipper forskjuta 
spegeln i hallaren da man byter vaglangd och dels sa att 
inte spegeln med hallare star stralgangen. 

4.1 LITTMANS FORSTA UPPSTALLNING 

Jag vill direkt papeka att det fran Littman har kommit nya oeh 

forbattrade versioner pa Littmankaviteten (ref 2 & 3). Forandringarna 

ar bland annat att spegelns pivotpunkt har flyttats sa att den i 

prineip befinner sig "bakom" gittret oeh pa andra sidan kyvetten (ref 

2). Detta for att mojliggora svepning i en mod inom ett begransat 

vaglangdsintervall. Dessutom har den transversella pumpningen 

av longitudinell dito (frekvensfordubblad Nd-YAG) samt 

dimensionerna oeh kavitetslangden har krympts (ref 3). 

ersatts 

kyvett

I den 

transversellt pumpade fargamneslasern ar den geografiska vaglangden i 

fargamnet i storleksordningen 1 em medan i den senaste versionen 

vaglangden har redueerats till nagon millimeter. Kavitetslangden ar i 

detta fallet 4-5 em. 
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Vi bbrjar med att utgA ErAn gittrets mittpunkt. I vidstAende Eigur 

EramgAr att origo ligger just i gittrets mittpunKt. X-axeln pekar 

den infallande ljustrAlens forlangning, medan y-axeln pekar ut frAn 

gittret. Koordinacsystemet blir 2-dimensionellt, dvs parallellt med 

bottenplattan. Vinkeln mellan den infallande ljustrAlen och gitterytan 

kallas "'!>". :<led "~" avses avstAndet frAn origo langs gitterytan. rbr 

en godtycklig 9unkt pA gitterytan galler dA Ebljande samband: 
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Spegeln sitter, i mitt fall, monterad med den reflekterande ytan 22 mm 

fran sin pivotpunkt. For att erhalla ett allmant fall benamner jag 

detta avstand for ~d''. Pivotpunkten sjalv anges med de polara 

koordinaterna ~Q,~ och ~e". For pivotpunkten galler alltsa: 

Observera det nagot oortodoxa valet av forhallande mellan det 

kartesiska och det polara koordinatsystemet! Fran den punkt pa spegeln 

dar en normal gar genom pivotpunkten utgar en koordinat "t''. Denna 

definierar en punkt pa spegeln. Denna punkt pa spegeln ges av foljande 

vektor, som pekar fran origo och pa punkten: 

r (-Q,·sin(9)+d·sin(vut+~)+t·cos(vut+~), 

L·cos(9)-d•cos(vut+~)+t·sin(vut+~)) 

:,led "vut:'' avses vinkeln mellen gittret;:; normal och den utfallande 

;:;tralen. Nu tanker vi oss en strale som traffar en godtycklig punkt pa 

gittret, definierad av "p", sam sprids med nyss :1amnda vinkel. Den 

vektor ;;om kommer nu pekar fran origo pa en punkt i stralens vag 

mellan gittret och avstamningsspegeln. Variabeln "s" star for strac!<:an 

mellan gittret och punkten i ljusstralen. 
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Nasta drag ar att satta de bada vektorerna lika med varandra. X-leden 

multipliceras med cos(vut+¢) och y-leden med sin(vut+¢). Darefter add

eras de bada ekvationerna med varandra varvid variabeln "s" forsvinner 

ur handlingen. Den kvarvarande ekvationen blir efter hyfsning: 

t ( *) 

Nu ar det dags att infora gitterekvationen i handlingen. Denna lyder 

som bekant for spridning i forsta ordningen: 

o·(sin(v. J+sin(v tll = >--Ln u 

Da man betraktar figuren ser man att i stallet for att rakna med den 

infallande vinkeln gar det lika bra att utnyttja vinkeln ''¢". En snabb 

omskrivning ger sambandet: 

vut= arcsin(A/D-cos(¢)) 

"D" star for avstandet mellan ritsarna. Det holografiska gitter som 

anvants vid fargamneslaserkonstruktionen har 2400 ritsar/mm, varfor D 

blir ungefar 0,42 ~m. 
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Det ~r viktigt att hAlla i minnet att spegelns kant kan komma att 

skymma en del av gittret nar man st~mmer av for langa vagl~ngder i 

rott. I vidstAende figur finns det sk icke skymningsvillkoret 

askadliggjort. Sam synes blir sambandet: 

p sin(t)+marg < 1·cos(8)-d•cos(v +~)+t sin(v •¢) 
max ut,max max ut,max 

Med 11 max'' f .. 
~or p avses den ytterkanten av gittret sam tr~ffas av de 

infallande strAlar sam gar n~rmast spegeln, medan "rna:<" for t avser 

spegelns jtterkant. Observera att detta "t" :-:ar ett negati"lt 'l~rde. 

"ut,max" fbr v avser den ?inkel sam motsvarar den langsta ·..:agl~ngd som 

lasern avses kunna avstammas till. "t" i. O'Janstaende ekvation kan 

elimineras med hj~lp av (*). Observera att "p" ska ha ett 

v~rde eftersom vi med spegeln vill reflektera stralar 

"negativa" (med avseende pA p) ytterkanten av gittret. 

t -p cos(v )-1•sin(v •o-3) max max ut,max ut,max 

negat.:.vt 

fran den 
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Nu ar det dags att substituera t i den forsta olikheten med den andra 

ekvationen. Lite rakningar ger: 

p a (sin(~)+cos(v t )"sin(v t +~))+d·cos(v t +~)+marg m x u ,max u ,max u ,max 
~ > 

cos(9)-sin(v t +~-9)•sin(v t +~) u ,max u ,max 

Detta ar det forsta av passningsvillkoren. 

4.4 PASSNINGSVILLKOR NR 2 

Nu ar det dags att ta i beaktande att spegeln har en hallare som 

sticker ut ett stycke fran pivotpunkten. I den forra formeln bortsags 

det fran att spegeln inte behover tacka hela pelaren pa det satt som 

illustreras i figuren. Med denna Eormel garderar man sig mot det 

Eatala misstaget att pelaren kan komma att inkrakta i stralgangen. 

Observera att uttrycket inte tillater en geometri av den typ som 

Littman har specificerat i sina senaste artiklar. Indexet har benamnts 

marg. Anyo utnyttjar jag (*): 

-t > -p cos(v )-l•sin(v +~-9) marg max ut,max ut,max 

Omskrivning ger ett nytt passningsvillkor: 
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Till sist dyker sA det sista villkoret upp, ~ilket grundar sig pJ det 

faktum att avstamningsspegeln har en begransad langd. Denna cill

gangliga spegellangd betecknar jag "L". Foljande galler: 

t . -t < L 
m~n max 

t . = 8 cos(~ . )+~·sin(a-,-v . ) 
m~n •max uc,m~n uc,m~n 

tmax -p cos(v )-1·sin(v +'-9) max ut,max ut,max 
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Beteckningar framgar av figuren. Detta villkor blir: 

L-pmax(cos(vut,max)+cos(vut,min)) 
~ < ----~-------------------------------

sin(8-~-v t . )+sin(v t -(8-~)) u ,m~n u ,max 

4.6 UTNYTTJANDE AV PASSNINGSVILLKOR 
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Efter att ha tilldelat de olika variablerna adekvata varden ar det 

lampligt att plotta de tre olikhetenerna, lampligtvis i kartesiska 

koordinater. Sa vida inte nagon av olikheterna utesluter nagon annan 

av olikheterna kommer man att erhalla ett omrade i form av en 

trehorning med svangda sidor inom vilket spegelns pivotpunkt kan 

forlaggas. 

4. 7 DET AKTUELLA FALLET 

Det gitter jag har utnyttjat i applikationen har langden 50 mm. Harav 

foljer att p blir 25 mm. Da gittret utnyttjas for strykande infall max 
satts ~ lika med 0°. Avstandet mellan spegelytan och pivotpunkten, 

dvs "d'', ar 22 mm. Extremvaglangderna ar antagna att vara 3800 A 
respektive 8200 A. "marg" har antagits vara l mm, 

har satts till 50 mm. Totala spegellangden, slutligen, 

medan t har marg 
ar 125 mm. 

Med alla dessa varden insatta blir de tre olikheterna som foljer: 

50,198 mm 
~ > 

sin(l4,5°+8) 

-13,4 70 mm 
~ > 

sin(75,5°-8) 

72,591 mm 
~ < 

sin(54,8°+8) 

Med dessa data pa handen har jag plottat den ovan beskrivna 

"triangeln". Genom medelvardesbildning pa de tre hornens koordinater 

har jag uppskattat "triangelns" tyngdpunkt dit jag fi:irlagt spegelns 

pivotpunkt,efter lampliga avrundningar. "Q," har valts till 71 mm och 

"8" till 35°. 
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En kart diskussion om varfor hallarna har kommit att se ut 
sam de gar och vad sam i skenet fran eftertankens kranka 
blekhet skulle kunna ha gjorts pa ett battre satt. 

5.1 LINSEALLARE FOR FOKUSERINGSLINSERNA 

Till varje kyvett hor tva cylinderlinser. Den ena cylinderlinsen har 

relativt star fokallangd, vilket utnyttjas for att "tranga" ihop 

pumpstralen sa att inget pumpljus gar vid sidan av kyvetten. Den andra 

cylinderlinsen har ~elativt liten fokallangd. Denna lins har till 

uppgift att fokusera pumpljuset i vertikal led. Generellt kan sagas 

att ju kortare dess fokallangd ar desto hardare pumpar man fargamnet. 

Vid konstruktion av hallare for pumplinserna bar man tanka pa att 

linserna pa ett praktiskt satt ska kunna vridas i sina hallare. 

Vilka dimensioner pa linserna man valjer ar en smaksak. Naturligtvis 

maste man dock se till att man klarar att tacka pumpstralen med 

linserna. 

5. 2 KYVETTEALLARE 

Det ar viktigt att tillse att man forhindrar 

direkt lasring i kyvetten. Detta gors bast 

genom att man har en kyvett utan planparallella 

vaggar. Om man utnyttjar en vanlig kyvett maste 

man luta nagot pa denna. 

I det aktuella fallet har en kyvetten av 

kvartsglas och i form av ett ror med kvad

ratiskt tvarsnitt anvants. (Vaggarna ar alltsa 

planparallella.) ~ed fordel skulle kyvetten 

kunna varit nagot langre. Kyvetten klams ~n 

mellan tva andstycken av rostfritt stal. En 

a-ring tatar i vardera anden. I forbigaende kan 

namnas att det ar en otacksam uppgift att anbringa o-ringarna eftersom 

dessa av naturen vill bibehalla sitt cirkulara utseende. Sparet sam de 

ska ligga i ar daremot kvadratiskt. 
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I fragan om tillopp- och avtappningskopplingarna galler det att dessa 

naturligtvis inte far blockera stralgangen och ej heller i onodan 

hindra operatoren fran att optimera fokuseringen. Jag har funnit det 

bast att dra ut stalror, vilka ar fastsvetsade i kyvetthallaren, bakom 

alternativt over densamma och darefter medelst slangkopplingar ansluta 

kyvetten till teflonslangar. 

Vid injustering av amplifierkyvetten ar det lampligt att ha ett system 

med justerskruvar sa att man pa ett smidigt satt kan fa in kyvetten 

korrekt i stralgangen. Laserstralen fran oscillatorn ska alltsa 

passera parallellt med och precis innanfor kyvvettens glasvagg. 

5.3 SPEGELHALLARE 

Enligt mina litteratur

referenser (ref 1) inver

kar inte avstandet mellan 

kyvetten och aterkopp

lingsspegeln pa ljuskva

liteten. Darfor ar det 

lampligt att 

spegeln sa nara 

placer a 

kyvetten 

som ar praktiskt mojligt 

eftersom man da haller 

nere kavitetslangden. En 

kort kavitetslangd har 

fordelen att lasern ger 

hogre uteffekt samt att den lasrar farre longitudinella moder. 

Spegelhallarens fot ar utlokaliserad "utanfor'' kaviteten, vilket far 

till foljd att den sas sticker fram spegeln. Tre justerskruvar 

mojliggor nodvandig justering av spegelns installning. 

Sjalva aterkopplingsspegeln ar en vanlig aluminiumspegel. 

Som framgar av bilden finns det mojlighet att koppla ut ljuset genom 

aterkopplingsspegeln. Om man vill gora detta maste spegeln ersattas av 

en kilformad glasplatta. Andringen i laserkarakteristiken blir att 

signal-brusforhallandet okar pa bekostnad av att ~ulsenergin sjunker. 
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5.4 GITTERflALLARE 

Liksom i fallet med 

utkopplingsspegel-

hallaren har jag 

ansett det av vikt 

att ~halla undan" 

foten till hallar

en. Justermanen pa 

gittret ar valt sa 

att nar gittret ar 

sam narmast hallar

ens pelare passerar 

fluorescensljuset 

fran kyvetten utan 

att traffa gitterytan, me dan den ar som narmast 

avstamningsspegeln den skymmer fluorescensljuset helt. Som framgar av 

illustrationen finns tre skruvar for justering av gittret parallellt 

med bottenplattan forutom en skruv for lutning av gittret. Behovet av 

att luta gittret uppkommer enar det annars 

direkt aterkopplar ljuset fran kyvetten 

respektive roda fargamnen. 

5.5 AVSTAMNINGSSPEGELBALLARE 

finns risk att gittret 

nar man utnyttjar bla 

Genom att vrida avstamningsspegeln avstammer man lasern. Samtidigt som 

man vill kunna precist vrida spegeln sma vinklar maste spegelhallar

konstruktionen mojliggora stora vinkelandringar vid mer radikala vag

langdsandringar. 

For att uppfylla dessa krav har hallaren forsetts med dubbla juste

ringsmojligheter. Strax ovanfor hallarens fot sitter en ring, vilken 

ar forsedd med en havarm. ~n mikrometerskruv, vilken ar monterad 

bottenplattan, verkar mot havarmens ande. Den havarmsforsedda ringen 
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ar glidlagrad och fjadrande inspand mot hallarens fot. Genom att vrida 

pa mikrometerskruven kan man gora 

avstammning. 

Grovjusteringar gor man 

genom att vrida en annan 

ring som sitter ovanfor, 

och ar glidlagrad mot, 

den forstnamnda ringen. 

Pelaren som haller sjal-

va spegeln ar sedan 

direkt monterad pa den 

senare ringen. 

Sjalva spegeln kan jus

teras medelst en juster

skruv sa att ljuset fran 

gittret ska reflekteras 

ratt i hojdled. En svag

smajusteringar pa spegelns 

het hos konstruktionen ar att spegeln ar 

kulor. Da kulorna endast halls fast 

spegeln mot hallaren hander det latt att 

om sjalva spegeln vidrores. 

kullagrad mot pelaren med tva 

med en fjader sam spanner in 

kulorna faller ur sina lagen 

Den reflekterande ytan hos spegeln ar 20 mm x 125 mm. Dessa spegelmatt 

ar ju ej standard, varfor vi har anlitat skolans glasblasare for att 

dela en 75 mm x 125 mm spegel. Delningen gav tre bitar med ovanstaende 

matt, samt en tunn remsa. 

5.6 VATBITEN 

Vissa fargamnen maste losas i aggresiva losningsamnen. Detta staller 

krav pa de ytor som fargamneslosningen kommer i kontakt med. Med detta 

i atanke vid materialvalet har jag i samrad med min handledare 

beslutat att uteslutande anvanda material med dokumenterad korrosions

resistans i pumpsystemet for cirkulering av fargamneslosningen. Som 

namnts ovan anvandes, for utom kvartsglaset i kyvetten, rostfritt stal 

vid konstruktionen av kyvetthallarna. ~ven vatskebehallarna ar gjorda 

rostfritt stal. Slangarna i systemet 

Anslutningarna mellan slangarna och vatskepump, 

ar av rostfritt stal (fabrikat Swagelok). Sjava 

och har magnetkoppling till motorn. Harigenom 

ar gjorda 

behallare 

pumphuset 

slipper 

av teflon. 

och kyvett 

ar av teflon 

man riskera 

lackage vid pumpaxelgenomforningar. Tyvarr stod US-dollarn i en mycket 

ogynnsam kurs vid den tidpunkt da det var aktuellt att kopa pumpar, 

varfor vi valde bort Micropump till forman for Lafert, en italiensK 
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replika. Dessvarre har inte pumparna uppfyllt forvantningarna, bla 

annat sa till vida att pumphusen karvar om man later dem sta fyllda 

med fargamneslosning under en langre tid. Pa plussidan far man dock 

papeka att pumparna ar mycket diskreta ur ljudsynpunkt. 

5.7 FRAMTIDA FORBATTRINGAR 

En av mina erfarenheter i fragan om design av hallare till pumpljusets 

fokuseringslinser ar att det ar av star vikt att man pa ett smidigt 

satt kan vrida dessa runt optiska axeln. Behovet uppkommer enar man 

fokuserar pumpljuset till ett tunnt streck i fargamnet. Aven en liten 

vridning av cylinderlinserna runt den optiska axeln far "strecket'' 

fargamneslosningen att gora en kraftig lutningsandring. Vid konstruk

tionen av linshallarna forbisag jag detta faktum, vilket sedan har 

legat mig till last vid installning av lasrarna. 

Amplifierkyvettens position pa bottenplattan borde ha varit justerbar 

med mikrometerskruvar, eftersom det skulle ha underlattat 

injusteringen av forstarkarsteget betydligt. Problemet ar alltsa att 

fa laserstralen fran oscillatorn att precis stryka innanfor kyvettens 

glasvagg. 

Man skulle med fordel kunna anvanda langre kyvetter, eftersom det da 

gar att luta dem mer. 
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En redogorelse over de matningar jag har gjort pa min 
uppstallning. 

6.1 MATNINGAR med avseende pa 1injebredden sam funktian av 

infallsvinkeln 

Matningar pa oscillatordelen har utforts med Rhodamin 6G, vilket 

pumpats med en XeCl-laddad excimerlaser. Pumpenergin till oscillatorn 

var ungefar 5 mJ. De inledande matningarna gjordes for att bestamma 

linjebredden has ljuset vid olika infallsvinklar mot gittret. Dessa 

matningar utfordes med lasern avstamd till ca 590 nm. (Vaglangden upp

skattades mha av ett foga exakt handspektroskop.) En Fabry-Perot 

interferometer med 4 mm:s spegelavstand (FSR = 37,5 GHz) anvandes Ear 
att bestamma linjebredden. Vid 89° fann jag att linjebredden var 

0,13 A. Det avstambara omradet var ungefar 580-620 nm. Nar infallsvin

kel okade till 89,5° sjonk linjebredden till halften: o,o65 Avid det 

forsta mattillfallet och 0,061 A vid det andra tillfallet. Det 

avstambara omradet reducerades till 580-615 nm. Slutligen okades 

infallsvinkeln till 89,75° in. Harvid borjade fluorescensljuset som 

gar vid sidan av gittret att blanda sig med stralen, varfor jag drar 

slutsatsen att det ar olampligt att utnyttja sa stora infallsvinklar. 

Linjebredden bestamde jag till 0,062 A vid forsta matningen och till 

0,048 Avid andra matningen. Det avstambara omradet blev 580-610 nm. 

Angaende matnoggrannheten ar "avlasningsfelet" i linjebreddsmatningar

na ungefar 10 %. Det ar formodligen ett visst systematiskt fel i 

vaglangdsbestammningarna, vilket jag inte har forsokt att uppskatta, 

eftersom det intressanta ar det svepbara omradet. Pa grund av att jag 

har fatt dela pumplaser enligt "time-sharing" principen har jag vid 

inledningen till varje ny matserie fatt linjera upp lasern pa nytt, 

vilket kan vara bidragande orsak till olikheter i matresultat. 

Sammanfattningen av dessa matningar blir att det ger knappast nagon 

vinst att ha storre infallsvinkel an 89,5°. Bandbredden minskar inte 

namnvart men effekten sjunker och det avstambara omradet krymper. 
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6.2 MATNINGAR med avseende pa linjebredden som funktion av vaglangden 

Enligt teorin ovan ar linjebredden oberoende av vaglangden. I ett 

forsok att verifiera detta har jag matt linjebredden vid tre olika 

vaglangder. Infallsvinkeln var 89,5° vid samtliga av de tre 

matningarna. Vid 580 nm mattes linjebredden till 0,070 A. Detta skulle 

enligt formeln ovan motsvara en radie pa det pumpade omradets midja om 

0,33 mm, vilket definitivt inte ar orimligt. Nar vaglangden andrades 

till 590 nm blev linjebredden 0,064 A. En viss minskning jamfort med 

580 nm, men knappast signifikant. Motsvarande radie skulle vara 

0,29 mm. Den tredje matningen, vid 605 nm, gav 0,040 A, vilket skulle 

motsvaras av 0,061 mm radie has det pumpade omradet. Detta ar en 

anmarkningsvard minskning. Forst kan man fraga sig om andringen ar 

reell eller om det ar fragan om ett matfel. Nar lasern stams av i 

ytterkanten av det avstambara vaglangdsintervallet blir, vilket 

framgar av nasta matserie, fluorescensen hog, varfor det blir svart 

att analysera interferensmonstret. Under antagandet att det inte ar 

fragan om ett mafel har jag spekulerat i om linjebreddsminskningen kan 

bero pa att pumpningen ar hardare i de centrala delarna av det aktiva 

omradet. Den inverterade populationen blir storre med okande pumpning. 

Eftersom reaktionstvarsnittet for stimulerad emission ar kraftigt 

vaglangdsberoende skulle darfor forstarkningen i de perifera delarna 

av det pumpade omradet bli for lag for att uppratthalla lasring. 

6.3 MATNINGAR med avseende pa pulsenergin som funktion av vaglangden 

Med forstarkarsteget pa plats och utan delayline matte jag 

pulsenergin. For andamalet har en effektmeter utnyttjats. Jag har matt 

medeleffekten och darefter beraknat pulsenergin. Matningarna har 

gjorts i tva omgangar. Forst mattes pulsenergin direkt i stralen, dvs 

bade signalen och bruset mattes. Darefter placerades en blandare foljt 

av ett "blaze'':at reflektionsgitter i stralgangen. Vid spridningen mot 

gitterytan splittrades stralen upp. Eftersom fluorescensen framforallt 

ligger i intervallet 585-590 nm gick det harigenom att mata 

intensiteterna i vaglangder belagna i utkanten av det avstambara 

omradet. Da stralen vidkandes stora forluster vid bla blandarpassagen 

och vid spridningen mot gittret har jag antagit att brusnivan vid 

590 nm ar forsumbar och darefter "skalat 

matserien. Excimerlasern sam var pumplaser 

pulser/s. Pumpenergin var ungefar 65 mJ. Av 

upp" den sistnamnda 

vid tillfallet, gav 10 

matvardena framgar att 

pulsenergin ar i storleksordningen 1 mJ, dvs vi har en effektivitet om 

ungefar 1,5 %. Liksom tidigare har fargamnet Rhodamin 6G anvants. 

Observera att forstarkarsteget inte har optimerats. En optimering 
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