zientzi gai orokorrak

LASERRA: ARGI BERRI
BATEN 25. URTEURRENA

1960.ean, T.H. Maiman - ~ klehendabiziko
laserra eraiki $la funtziona ~razi egin zuen.
Ordutik honu, ia ez dago Z i e n t 7 i a s ~ nasloan ezer
argi hereti honek argitu ez d u ~ n i kEto
. eguneroko
bititzcrn ere nabaritzen hasi Rara orgi honen
eragina.

Artikulu honetan, laserraren
ainarriaz
laburki, zeren jadanik
tsatatu izan bait da aldizkari honetan
r 11 eta laser-mota decbesdinez arituko naiz: beraren ezaugarriez eta
crabilieraz higarren batean, eta az.
ken batean, heraren aplikazfoez K i mikaren alorrean.

-

-

1.- SARRERA

Laser hitza, akronimo bat da,
honetatik datorrena,
!.ight Arnplification by Stirnulat~d
F.+mission of Radiaiion, hots, Erradieziortren Rrnisioa Estimu tatuz
lorturiko Argiaeen Anplifikazioa.
ingelesezko

Honen ainarri teerikaa, E i n s t ~ i n e k
1917.ean finkatutakotik atera daiteke, hots, sistema baten abcortzioeta emisio-koefizienteen kontzeptuetatik. Monen arahera, hi maila energetiko dituen sistema batean, erra
diazioarekika posible dira hiru prozesu: absortzioa - R l z koefizienltcr.
deskribatua - , ernisio espontaneea
koefizientez deskrihatua - eL.1
ernisio estimuIatua - R2, biicfi
zientez deskribatua í i k i i s 1 i r i d ia I
Orduan, maila csxitatuan diigncan
sistema, iuntsezko cgocrnra i t x i l l t.i.in
ko hi bide ditu, e r r a d i n z i o ~igorrin,
espontaneoa bata, eta niailen rtrtcko
energia-diferentziari dagnkion Trr.

-

-

kuentziako ersadiazioak eragindako
estirnulatua, bestea.

Bi fenomenmk elkarrekin konpetentzian daude, eta bien arteho etlazioa hauxe da (2):

Sistema arrunt batean, hi emisioak elkarrekin konpetentzian egongo dira, eta emisio estimutatua bchagarri izateko, behintzat bata bestearen pareko izan hehar dira, hots,
Azi = HzIpídm
Hori ~ertatzendenean,

non p ( ~ )Y, frekuentziako erradiazioaren dentsitatea baita; h, Planck-en
konstantea; k, Boltzrnann-en konstantea; eta T, sictemaren tenperatura
absolutua.

eta argi-iturriaren tenperaturaren ordena 103 K hada, erradiario estimulaturikoaren Frekuentzia, gutxi gorabehera, t ,44.1013 H z izango da, zeina
21 pm-tako (21000 nm)uhin-luzerako
erradiazic elektromagnetikoari, argiari alegia, bait dagokio,

1

Y

l.irudfa: Ei mailetako sistema baten Einstein-en kmfitienteak. Kontutan hartu, absortzia eta emisio
entimulatu tntalek, eremu rlektromagnetikoaren
dentsitatez. p( 1, dependitzen dutela, emisio
espontaneoak- alaldiz. ez du dependitzen. E l eta E2
sistemaren energi mailak: N, eta N,, pcipulazioak,
hals, rnaila bakoitzean dauden partikuta-kopurua;
g1 eta g2 degenerazioak, hots. energia herdina duten e~oera-kopurua.

frekuentziako
erradiazioa lortzeko, hots, A = 500
nm, Y = 6.1014 Hz,tenpera tura horretan, emisio espontanmaren eta
emicio estimulatuaren arteko erlazioa, 1. ekuazioan ordezkatuz, zera litzateke, 3.1012 gutxi ngorabehesa.
Reraz, argi dago ezen sistema, oreka
termikoan dagoen arte'an - e t a orduan, N2< N I beti-, eta degeneArgi i kuskorraren

1

razioaren efektuak arbuiatuz, emisio
estimulatua ez da ia agertuko ikuskorrean, emisio espontaneoak goi-maila despopulatuko duelako. Ridenabar, tenperatura artuntetan erras
lortuko da emisio estimulatua, frekuentzia baxuko erradiazioekin, mikrouhinekin, adibidez; horrela, laserra aurretik maser delakoa eraiki
zen, izen horren rna rnicrowau~delakotik datorrelarik.

FIonelake sisternetan ernisio estimulatua fenomeno nagusia gerta da- 1
din, populaxioarcn inbertsioa Jortu
hehar da, Ni <N2, hots, oreka terrnikoko egoera hautsi egin behar da,
ex-orekara pasatuz. Honi, ponpeatze
deritzo Berau. sistemari argi-energjo
ahsorba eraziz egitea pentsatzen bada, populazio-inbertsioa ez da posible
izango. Kontutan hartu, suhstantzia
batek absorbatzen duen argi-intentsitatea, d 1, ( N i N2)difereiitziare.n
proportzionala dcla 131, e t i N i= N2
dcnean, gehiego ex duela absorhatzen
Iasetacuna lortu da, sistema gardena
da) EIonegatik, bi maiIetako sisternak er. dirii kontutan hartzen
lascrrcn ohizko diseinutan. Normalki, hiru edo lau mailctako laserrak
rrnhiltzen dira. Eskemak, 2. irudian
I kus daitczkc.

-
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T.1I. Maiman l e h e n e n ~ olaserrarekin

Pnpulazio-inhsrtsioa efektihoago
izan dadin, laser-cfcktua gert;itzr*n
dcncko behe-ma i l:i ~nergetikoak. h a lik cta populazio haxuena izan behar
du. Hestalde, ponpeatze-prozcsuli hasi
nrduko, mailu populatucna, Boltzmann-en distribuzioai+en arahera,
behcrenii denez, hots, E l , 3 irudikri
la) cskcmuk. askoít encraia qchi,ien
heharko du, íh) e$o (cl eskemak haino.

Cero, v'>O delakotik v'=O delakorako desaktibazio bibrazionala hizkorki gertatzen da, eta v'=O delakotik v">O dclakora, emisio estirnulatua gerta daiteke -hnts, laserra - , eta, berriro, vw > O delakotik
v"=O delakora deaktihazio hibrazionalez, sistema behe-mailan aurkituko da. Honela populazio-inbertsioa
segurtatuta egongo da, hehe-rnaila
belti huts edo ia h u t s egongo hnit da.

Energi diagrametatik funtzionatzen duten lasersetara igarotzeko
egin behar den urratsa, nagusiki
fisika aplikatuaren eta injinerittaren
problema da, eta ez da h c r n ~ n
zehaztuko. tiala ese, laser baten cskcrna, 4. irudiun ematen da, hertan
crukusten direlurik laser haten ata1
garrantzitsucnak.

1,ehen laserraren material aktibnii, errubia izan zeri. Ordutik horia

diatorni'koak) laser-efektua I o r l z e ko parte

hartxen duten energi rnailak.

Azken
eskcmnrcn
irudikatze
errcatistago bat, 3. irudian ematen
da lloleku!a diatomikoen maila
elektreniko hi aurkezten dira, maila
hibrazionalckin. Ponperitzea, v" = O
delakotik, v'>O delakora doalarik,
xeren goi-rnailaren ptentzialarcn
kurharen minimoa eskuinesago hait
dago eta ahsortzioa aso hizkorra
izanik ( = 20-15 S ) , molekulak ez h i t
d ~ iastirik hibratzeko edo dríorrnatieko (bilirazio-denbora, 10.13 sl (3).

milaka rnolekula lasesgarri dircta
ikusi izan da; ponpeatze-mctodoak ere
harnarka kontatzen dira, eta funtzionamendua, cre, desberdina izan daitekc laser desherdinetnn. Klasifi kazicsak heharrezkoak dira, eta hcmen
hiru klacitikazio-bidenk c r ~ h i l i l i o
ditiit, hots, material aktihoii, ponliratze-metadoii cta ~ u n t z i o n ~ i r n e n d u -CTil.

A ) Material aktiboaren arabera

I,iist.rrak

m

i

l

.aktihoiircn

riilicr;i, hots, in:i tcri;il 1aserg:irriar-rn ardiera, I m s t itiola deshai-dinct,in

ii

klasifikatukn dittigii

c;olidti;tk. liki-

a
ponpeatze-mekan.

material aktihon

ispilua

ispilua

'*r IOO isladapena

<aIM isladapena

4. i*:

Laser haten eakema orokorta. Ispiluen luntxioa
zera da. argia hutsgunetik aehar hninhat aldiz
iragan eraztea, horrela argiak emi*ioa estimulatuz
eta galera po'ilbleak qaindiluz. I-ñser-argia, isIadaprn partriala duen ispilutik ateratzen da.

Funtzionamendu-eskemaren

doak, gaseosoak, erdieroalezkaak eta

kimikoak.
A.1.- Laser solidoah

Lehendahiziko laserra, hots, ersuhi-laserra, era honetakoa zen, baina,
oraindik erabiltzen den arren, gaur
emn gutxi erabiltzen da, hobeagoak
aurkitia izan bait dira. Honela, mota
honetako laser hedatuena, NdlYAG
Iaserra da IYAG izena, Yttrium Alurninum Garn~t-etik,Granate itriko-nluminikotik datos).
Saser hauetan, molekula lacergarriak kristal arrotzetan kontzentrazio oso baxutan daude, kristalaren
molekulak ordezkatuz. Erruhiaren
kasuan, CrLIOa delakoa, %0,05cko
kontzentrazioan aurkitzen da, cta
NdlYAG laserraren kasuan, YAG-a,
hots, Y3AE2OI5-a, Nd3+-az dopatzen
da.

al-

detik, errubi-laserrak 3 rnailetako
eskerna bat osotzen du (2. irudia, la)
eskerna), eta posible d u bi uhin-luzesa
desberdinetan lacerratzea, goi-maila
E3 irudian- hikoitza delako; emisioaren uhin-luresak 694,3 nrn eta
692,8 nrn dira, gorrian alegia.

-

Neodimiozkoak, aIdiz, 4 rnailetako eskerna bat osotzen du (2, irudia,
I c ) eskernaE, eta laser-emisioaren
uhin-luzera 1064 nm-tan aurkitzen

da, infragorrian, alegia.
A.2.- Laser likidoak

2. eta 3. irudink ikusita, laser-erradiazioa soili k energia-maila deletminatuen artean gertatzen dela
pentsatzea, Fta harrela, frekuentsia
bakarra edo hakan batzu soilik

agertuko. direla pentsatzea zflcgi da,
hots uhin-luzera edo koIore bakarrak

rgorra
singitt rck

rgorra
t r iplrledt

5. irudia: Koloratzatle baten energi maila iipikoak.

ugertzea suhstantzia laccrgarri hakoitzarentzat Honck galdera h;li
~ g i t e r aerarnan gajtzake: Poxihlc da
frekucntzi t a s t e zahal haleko 1Fckzicritzirt guztiak jrirraikiro h c l t k o
lukctrn sirbstantzia lasergarrircn ha t
a i i ~ rilleii7
A

ratzaile-laserrak dira. Laser hauetiin,
suhstantzia aktihoa koloratzailc hat
da, hots, molekula osganiko fltiores-

zcnte bat, cgoki den disolhiitzaile
likido hatean disolhatuta. 1 Inrkik, I R ser likido izena. Kolora~zaileen
frekuentzia-sintoniza~arritasunu,
hcsaien energi-mailaren eskemaren hidez azal daiteke, beste laserren desherdina bait da fikus s., irudia). Mote-

kula hauek bi eratako energi maiPak
dituzte, singleteak eta tripleteak.
Maila elektroniko hakoitzak, maila
hi'brazionatak eta errotazionalak ditu,
cta azken hauek, hain clkarren hurbil
cronik, ez daude 'bereiztuta, eta praktikan continuirm baE osotzen dvte

Funtzionamenduaren eskema hoda. Absortzioa pnpeatzea
hehe-maila bibrazionaletik goi-mai la
clektronikora gertatzen da. Hemeadik, osa bizkor, goi-rnaila elektroni-

-

nelakoa

koaren behe-rnaila bihrazionaleí-a desaktihatzen da, eta hau ohi da la-

ser-erradiazioaten goi-maila. Emisioa, fluoreszentaia, hehe-mai la elektronikoaren edoaein malla erroto-bibrazionalera gerta daiteke, frekuentzi
tarte zabal bat betez. Aldccdi honetatik, 4 mailetako eskemaren antzekoa da. Frekuentzia konkretu bat
aukeratzeko, beharrezko izango da
laserrasen eskeman frckuentzia aukeratzeko sistema hat sartzea, eta
ahalmen hori duten laserren es'kerna
orokorra, 6. irudian ikus daiteke.

I
ponpeatze-sistema

Ifiash-lanpara)

l

1
I

1 irteera-ispilua

,

c"íIDO

koloratzailearen

isladapena

disoluzioa, i i r l u -

11

hirakorra,
prisma

ispilua

uhinluzera
au keratzeko

isladapena

%lOR

latuz
6 . irudia: Koloratzaile-laser baten eskema. Zenbait kasutan, prisma eta
ispilu isladatrailea, difrakzio-sare hatemordezkatzen dira.

Edonola ere, dena ez da perfektua.
Xenbait problema teoriko *eta praktiko agertzen dira laser hauek esahiltzernkoan. Adibidez, koloratzaiIcen maila energetikoetan tripleteak
; i ~ c r t z e n dira, eta singlete-triplete
trantsizioa teorikoki debekatuta dacnen arren, partzialki haino cz da
liiirrela praktikan, eta tripleteetara
p,isatzen diren molekulak el. dira
I,iscrgarriak. Hectalde, koloratznile

bakoitznk Fiekuentzi tarte hat baizik
ex du hetetzen, 25-30 nm inguru, eta
ikuskorreko teta UV eta IR hurbilrik)
rrckucntzia guztiak betetzeko, 3001000 nm larterako, koloratzaile-anduna oso bat behar da. Hauek,
mota hauetakoak ohi dira: Folirnetinoak (700-1000 nm), vantenouk
(500-700 nm), kumarinak (400-500
nm) ~ t aizni-niadurazkoak ( A < 400

7. kflh:Rodamina ifiC deiakaaren e g i t ~ rrnoleku!arra.
~
Egilura hnnek a r a l t ~ e n d u maila energetikoen
hurhilln.;une. H:iu d n yehien erahilt~en den
I;i.;cr-koloratrai1c:i.

56.5 nrn ingurwan ernitilzen

duena. F r r k u e n ~ ~ i edi~íilhatt:ilFea.
k.
knnirentrazioz
ct:i aharrc? r l e p e n d i ~ z ~
dutclerik.
n

nrn). Erahilicn:~, Rodamina fiC dcliikoa da, beraren egitura, 7 irudian
ikusten delarik.

tean mota desherdinak badaudc. Ranaka pta labur ikusiko ditugu.
a

Beste problema hat disuiolbatzailt.
egokiaren aukeratik dator. Koloratzaile desherdinek disolbatzaile desberdjnak eskatzen dituzle, etü horrek
sistema praktikoa kerapllotsuawa
egiten du. Halaber, kontutan hartu
behar da koloratzaileok ez dircla
egonkorrak eta erabiIeral.cn urahcra,
lasergarri ez diren materialetan dekonposatzen direla. IIala e r c , ahantailak qehiago dira desabantailak
haino, e t a erahilpen handia dute.
A.3.- Gas-laserrak
Gas-laserrak, material aktiba hezala gasak dauzkate eta heraicn ar-

- atornn neutroen kaserrak

Arrunlena, cta garrantzitsuena,
He-Ne laserrii d a . Wcrtan, neonnren
presioii, 0,l Tarr ingurukoa da, cta
hclioarena, 5- 10 aldiz handia~oa.
t'nrte hartzcn dutcn energi mailak
neonürenak dira, helioak lagundu
egitcn duelarik nconnrcn populaxio-inbertsioa lortzcn. Iiiru frckucntziirtrin cman dezakete lascrra, haina nnrmalki ti33 nm-tan crahiltzrn da,

gnrrian.

Mota honctako beste taser hritzti,
gas nohleen nahnskeken I n s ~ r r a k
dira, eta normalki infragorsi hurhi-

lean laserratzendute.

b.- ioi-laserrak

zianurozko ( H C N ) laserrak dira, askoz gutxiago eerbiliak.

Flauetan, substantzia lasetgarria
ioi hat da, ioiaren (eta ez atomo

ncutroaren) enegi mailek parte hartyen dutelarik. hauen artean, bi mota
nagusi daude: gas nobleen ioien
liiserrak Igarrantzltsuena, Ar+ lasrrra, 14-15 lerro edo frekuentzia
desherdinetan laserratzen duena) eta
hapose rnetalikoen laserrak (garrant~itsuenak, Kadmio e t a Selenio
Iiiserrak direlarik).
C.-

laser molekularrak

llauetan, molekulen maila elektronikoek parte hartzeaz m i n , maila
errotazionalek eta bibrazionalek ere
parte hartzen dute. Posibilitateak
asko dira, adihidez, maila elektrnniko
heraren maila bibrazional desberdinen artean; hauetan, laser-ernisioaren uhin-luzera infragorrian' aurkit z e n da 15-300 pm).Beste posibilitate
bat, maila elektroniko deshrdinek
parte hartzen dutencan gertatxen da,
cta orduan ernisioa ikuskorrcan edo
ultrarnorean gerta daiteke.
Mota honetaiko Iascr ezagunena,
K:irhonoIIV) oxidozko ECO2) laserrak
dira. kI;iuelan, COZ-aren maila erro10-bihrazionalek parte hnrfzen dute,
hcraiekin potentzia hiindienak
litrtu izan dirri, eta efizientzia oso
.iEturekin, hots, lacer-erradiazioaren
~intentzi-a zati ponpeatzean erabilif,iko potentzia, %15-20 da. Indust rfnlki erabiltzen da nagusiki.

Nitregeno-Iaserta da maila elektroniko deshesdinak erabiltzen dituena bere dcsarran. 337 nm-tan,
ultramore hubilean, cka aipagarri da
c.re hidrogeno-laserra,zeinak ,\ = 1 16
nm-tan emititzen bait du, lortu den
uhin-luzera laburrenekoa herau,
hutseka ultramorean (VUV, cacuurn
ullraviol~t).

d.- eszimeroen laserrak
Casei hauek zertxobait decberdinak dira besteekin konparatuta,
zeren parte hartzen duten rnolekulek
ez haiG dute oinarrixko egoera 10tzliilerik, baina bai egoera eczitatuetan, hala nola ArF edo XcCl.
Ixena, excimer hitzetik dator, excited
dimer, egoera horsen adierazle. 8.
irudian ikus daitezke parte hartzen
duten energi mailak.
Coi-egoera eszi tazioa distuntzia
internuklear desberdinetan agertzeii,
cta beraz, uhin-luzera desberdinelan,
ahalhidetzen du sintonizazio t x i ki
bat. Adihidez, Xe?' delakonren Inserretan, emisioaren uhin-luzera 173
nm-takoa da, eta 5 nm-tan sintonizagarri da.

r1t:i

Reste antzeko laser batzuk, KariiiinnIII) oxidozko

(CO) eta hidrogeno

A.4. - Erdiesoaleen laserrak

Laser hauek ausrekmkiko desberdinak dira, zeren, hauetan suhstantzia lasergastia ez bail da atorno
edo molekula bat, baizik eta kirstal
oso bat. Orduan, ezin dnitcke atomo
edo rnolekula bakarren e n e r ~ mailez,
i

A

l Fr

li

!
laqer-banda

!

l

b
distantria internuklearra

8. i&:

Estimeroen laver hatean parte hartzen duten e n e r ~mailak.
i

hitz egin eta, kasu honetan, mailak
haino handak dira. ErdieroaFe baten
energia-handnk, 9. irudian ematcn
dirit.

l

I.:rdieroale~nlasesrek hobe egiten
diitc l a n tenperatura baxutan. eta
tarte lahur batean sintonizagarri dira

knndu kzin-banda

i
l

la)

Ih)

I

1

9. irudia: al Erdieroale haten handak. T=O K - e h n , elektroiak halentzi handan
aurkitzen dira, eta konrlukzio-haad:in ez dago elektroirik. b) Ralrlin
senhait elektrni konduk7io-handara crarnalen hadira. herriz itzuttzeko
joera ixnngn dute. eta. tranl.iizioa erradiantea hada, eta r ~ n h a i t
baldintxa hetez,posihle da tasrr-rfektua Inrtxea.

A.5.- Laser kirnikoak

lanparek jastzen diote laser-mota
hclni potentzia-muga.

taser hauen ezaugarri nagusia
da, material lasergarria erreakzio kimiko baten ondorio dela. I h Siait erreakzioren produktuak eszitatuak agertzen dira, eta deseszitaxioa erradiantea bada, posible da
laser-efektua lortzea.
tera

Aipagarrienak zerak dira, ioda
;itomikoaren lasesra, zeina rnolekula
indoorganikoeri apiirudziran Wir2
cbgoeran snrtzen bait da, eta oinai-rizko 2PaEZegoerara pasatzerakoan
1,315 pm-tan laserratzen hait da, eta
I i F Inserra, zeina H 2
F p erreak~ i o a r e nondorioz, rnaila Gibrazional
rs~itiituetan agertzen bait da, eta
deseszitazio erradiantean, 3-1 O prn
t:irtean Easerra sor bait daiteke.

+

FEalaber, posible da laser baten
pnpeatze-rnetodoa beste Iaser bat
izatea; hori gertatzen da, adibidez,
NdJYAG laserrak edo Nz-laserrek
penpeatutako koioratzaile-laserrekin.
Ilori eginik, flexibilitate handiko bi
laserrez osotutako sistemak lortzcn
dira.

8.2,Korronte elektrikoa
Posible da material lasergarrien
zehar korronte elektrikaa pasa araziz,
ionizaisioak eta kolisioak lortuz, material aktiboa eszitatzea. Hau da
prozedura nagusiena gas-laserretan
eta erdieraaleen laserretan. I-Iauetan,
knrrontearen intentsibtea edo elek-

trodoen arteko potentzial-diferentzia
izaten da potentzi muga.

Populazio-inbertsioalortzeko zenIiait metodo desherdin erahil tzen dii-a, sisternaren ezaugarrien arabera.
xirguaiceink hauek dira:

lIauek argi zuri-ultranore oso
ind;irtsua emititzen dute, e t a mater i a l iasergarriak parte hat absorh . t t 7 ~ r 1~ I Eeszitatuz.
,
ISfektiBoa izate=
ko, r t a populazio-inbcstsina nahikoa
Iorti..cko. dctri~orrezko da material
4~ktilioiirenahsortzio-banda zahala
ijatea. hari gertatzen da likidoekin
i koloratzaileekin) edo

solidaekin.

I.nnpasnk, flrishak (Xcnon-lanpai n k ) edo jarraiak (Wolframio-lanpar a k i dira, sictemaren arabera, e h

Zenbait kasu berezitan, Iaser-efcktua lor daitcke ponpeatze-metodo heseziez. Hemen sar daitezke,
adibidez, laser kimikoa k. Aipatzekoa
da ere zesio metalaren baprearen
laserra, zeina posible bait da optikoki
ponpeatzea helio-lanpara 'baten bidcz,
zeren, kasualitatez, oso abcostzin
handia ematen baitu helioaren emisio-lersobatzutan,

Laserrek funtzionatzeko bi era
nagusi dituztc, jarraia eEa desjarrairi.
Lehe0 erari, laser-izpiak jarraitacun
denborala du, eta bigartenean, izpia
taupadaka, pultsuka agerttzen da, eta

laser hauetan zehaxtu egin hehar da
pultsuaren iraupena eta pultsuen
arteko denborn-tastea, hats, rnaiztasuna.

peatze-prozesurakn rnolekula Iasergarriek energia ii l i s o r ' b a t z ~ n
dutc, eta
honekin batera tenperatuta igoten,

1
Caser hat jarsaia edo desjarraia
epjten duen haldintza zera da: pon-

da. Horrela, energis-wberakina i9katzeko bide bizkor bat egon behar
da, bestela deusezte termikoa gerta
bait daiteke.
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