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Samenvatting

In dit proefschrift worden enkele optische parametrische oscillatoren (OPO’s)

en systemen voor het mengen van optische frequenties alsmede enkele spectro-

scopische toepassingen beschreven.

OPO’s en systemen voor optische frequentie menging zijn bronnen van coherent

licht, die straling genereren met dezelfde eigenschappen als laserlicht (zoals hoge

intensiteit, kleine divergentie) maar in een uitgebreider golflengte gebied dan de

meeste lasers.

Deze niet-lineaire optische systemen bestaat over het algemeen uit een dubbel-

brekend, niet-lineair kristal in een optische trilholte (bijv. twee evenwijdige

hoogreflecterende spiegels). Wanneer een laser bundel het kristal wordt ingestu-

urd, dan wordt het kristal gepolariseerd; de dipolen van de molekulen waaruit

het kristal is opgebouwd zullen oscilleren met de dezelfde frequentie als die

van het binnenkomende licht. Deze oscillatie van de dipolen leidt op zijn beurt

weer tot het opwekken van een electro-magnetische (em) golf (zoals licht). Het

gegenereerde licht zal dezelfde richting en frequentie hebben als het ingestraalde

licht. Wanneer het ingestraalde licht echter een hoge intensiteit heeft, kunnen de

dipolen niet meer precies de beweging van de aandrijvende oscillatie volgen (an-

harmonische beweging). Deze resulterende polarisatie zal een em-veld genereren

dat overeenkomt met de anharmonische termen en zal dus andere frequenties

produceren. Op deze wijze kunnen andere kleuren licht worden gegenereerd.

In een OPO wordt een intense, monochromatische laserbundel (de ”pomp”bundel)

via het bovenstaande principe omgezet in twee nieuwe golflengten; de ”signaal-

en de ı̈dler-golven. Hierbij geldt impuls en energie behoud voor de betrokken

fotonen. Bij frequentie menging gebeurt het omgekeerde; twee invallende foto-

nen worden gekombineerd, waarbij een foton met de verschil- of som-frequentie

wordt gegenereerd. Door de energie van twee fotonen op te tellen –som-frequentie

menging– worden fotonen van hoge energie gemaakt, zoals bijvoorbeeld ultra-

violet licht. Ook kan de verschil-frequentie van twee kleuren licht gemaakt wor-

den, waarbij fotonen met een lage frequentie zoals infra-rood licht, gegenereerd
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worden.

De toepasbaarheid van deze lichtbronnen is sterk afhankelijk van de eigenschap-

pen (bijv. pulslengte, intensiteit en bandbreedte) van het gegenereerde licht.

Voor spectroscopische toepassingen is met name de frequentie bandbreedte erg

belangrijk. Dit proefschrift concertreert zich op smalbandige stralingsbronnen

van zowel gepulst als continu coherent licht.

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt een smalbandig OPO syteem beschre-

ven dat nanoseconde pulsen geeft. Dit systeem bestaat uit een smalbandige os-

cillator (giopo) die golflengte en bandbreedte van het systeem bepaald, en een

versterker, die het smalbandige licht versterkt. De oscillator bestaat uit twee

niet-lineaire Beta-bariumboraat (BBO) kristallen in een trilholte, die gevormd

wordt door twee spiegels en een tralie. Door de dispersie op het tralie zal een

deel van de gegenereerde licht op de tweede spiegel vallen en terug-reflecteren de

trilholte in; deze worden verder versterkt. Kleuren met een afwijkende golflengte

zullen door het tralie in een andere richting gereflecteerd worden. Door de hoek

tussen het tralie en de tegenoverstaande spiegel te veranderen kan de golflengte

van het systeem veranderen.

De versterker (popo) bestaat uit een eenvoudige trilholte; twee vlakke spiegels en

een kristal. Hierin wordt het licht van de giopo gekoppeld. Omdat de trilholten

van de giopo en de popo in lengte verschillen, zal de popo tevens als golflengte-

filter werken en alleen de hoofdmode van de giopo versterken. Eventuele zijmodes

uit de giopo passen niet in de trilholte van de popo en worden dus niet ver-

sterkt. Het systeem wordt gepompt door de derde harmonische van een gepulste

Nd:YAG laser, 1.5 ns en 11 mJ levert. Het giopo-popo systeem levert pulsen van

1.5 ns en 11 mJ en heeft een efficiency van 14.5%.

Hoofdstuk 3 behandelt een smalbandige, gepulste OPO met een ringvormige

trilholte. In deze trilholte vormt het licht een lopende golf die rondgaat via een

tralie om de bandbreedte te reduceren. De compacte configuratie geeft pulsen van

1.5 ns lengte en een bandbreedte van 500 MHz, bij gebruik van een smalbandige

pomplaser die in één enkele longitudinale mode werkt.

In hoofdstuk 4 wordt een nieuwe methode gepresenteerd om de derde harmonis-

che van een continue laser te maken. Deze methode maakt het mogelijk om van
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één enkele cw laser efficient de derde boventoon te maken. Golflengte verstem-

baar ultra-violet licht bij 272 nm is geproduceerd, uitgaande van straling van een

titaan-saffier laser bij 816 nm. In een frequentie verdubbelings trilholte met een

lithium-boraat (LBO) kristal wordt de tweede harmonische gegenereerd bij 408

nm, vervolgens wordt dit licht samen met het licht van 816 nm in een tweede tril-

holte gestuurd waar in een BBO kristal in som-frequentie generatie optreedt. De

trilholtes moeten worden gestabiliseerd zodat de inkomende lichtgolf er precies

inpast. Zodoende kan er door constructieve interferentie een hogere intensiteit

worden opgebouwd, wat nodig is voor efficiente werking van de niet-lineaire

kristallen. Een probleem doet zich echter voor in de tweede trilholte waarin twee

verschillende golven moeten passen. Op het eerste gezicht zou een golf en de

verdubbelde golflengte beide in eenzelfde trilholte moeten passen. Maar door

dispersie effecten in het kristal gaan de golven uit fase lopen. Door nu twee glas-

plaatjes in de trilholte te plaatsen, die kan deze dispersie gekompenseerd worden

en kan met hoge efficientie de derde harmonische worden gegenereerd. Het sys-

teem produceert uitgaande van 2.1 W rood licht, 175 mW verstembaar uv-licht

van zeer kleine bandbreedte (≤3 MHz).

In hoofdstuk 5 is een frequentie verdubbelings triholte gebruikt voor fluorescentie

spectroscopie aan Samarium (Sm). Dertien overgangen vanaf de grondtoestand

van Sm zijn gemeten in het golflengte gebied van 350 nm tot 450 nm. Uit de

verschillende spectra konden de isotopie verschuivingen en de hyperfijnstruktuur-

constanten bepaald worden.


