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"Läser ... inter eximia näturae donä numeratum 
plurimis compositionibus inseritur" 

t 
De laser wordt gerekend tot de meest wonderlijke giften van de natuur 

en kan in zeer veel samenstellingen gebruikt worden 

Plinius, Näturälis Historiä, XXII, 49 (lste eeuw na A.D.) 

Voorwoord 

Dit verslag is het resultaat van een onderzoek naar de 
betekenis van de laser als apparaat. De nadruk lag daarbij 
op: 

1. Hoe kwam de laser tot stand, en welke faktoren 
speelden daarbij een rol? 
2. Wat zijn de toepassingsmogelijkheden, en wat is de 
maatschappelijke betekenis daarvan? 

Eerst worden de basisprincipes van de laser en de meest 
gangbare typen gepresenteerd. 
Daarna wordt uitvoerig ingegaan op de ontstaansgeschiedenis 
van de laser. Vanaf de introductie van Plancks stralingswet 
worden de stappen beschreven die, via de maser, leidden tot 
de eerste laser. 
Vervolgens wordt een overzicht van de toepassingen van 
commerciële lasers gegeven. Aan de hand van de lasermarkt 
met betrekking tot de verschillende toepassingen wordt dan 
de betekenis van de de diverse lasertypen besproken. En 
voorzichtig worden mogelijke toekomstige ontwikkelingen 
aangegeven. 
Als laatste wordt tenslotte een model gepresenteerd waarmee 
het ontstaan en de ontwikkeling van de laser goed te 
beschrijven zijn. 

TJJdens de GrJeks-Romeinse beschaving was de laser goed bekend en zeer gewaardeerd. Het was in feite 
een plant. mogelijk van de familie Uabelliferae, en groeide in het wild in Cyrene. De laser bad 
d1verse wonderbaarlijke eigenschappen en werd gebruikt als tegengit bij vergiftigingen en als spece
rij bij bet koken. De laser lijkt na de tweede eeuw na Christus te zijn verdwenen. 
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Inleiding 

In het algemeen worden. met betrekking tot de ontwikkelingen 
van de laser, de wetenschappelijke aspecten uitvoerig 
beschreven. Ook de historische gang van zaken komt regelmatig 
ter sprake, zij het minder uitgebreid dan de wetenschappe
lijke. De wetenschapsfilosofische en de maatschappelijke 
aspecten kamen meestal nauwelijks of niet ter sprake. 

Als afstudeeronderwerp bij de werkgroep natuurkunde en 
samenleving werd daarom oorspronkelijk gekozen voor het 
bestuderen van de invloed van de samenleving op de 
ontwikkeling van de laser. 
Als inleiding zou de werking van de laser uitgelegd worden. 
dit werd hoofdstuk een van het verslag. 
Daarna zou, na een korte aanloop vanuit de ontstaansgeschie
denis van de laser, met behulp van ontwikkelingamodellen voor 
de technologie de rol van de samenleving zichtbaar gemaakt 
moeten worden. 

De ontstaansgeschiedenis bleek echter zo zeer af. te wijken 
van het gewoonlijk gepresenteerde lineaire model . dat 
nauwkeurige bestudering van deze periode nodig was. 
Daarbij bleek onder andere dat de introductie van stralinga
geïnduceerde emissie (tegenwoordig heet dit gestimuleerde 
emissie) door Einstein wel noodzakelijk was voor de 
ontwikkeling van de laser. maar niet voldoende. Bepaalde 
technieken moesten eerst ontwikkeld worden en bepaalde 
wetenschappelijke veronderstellingen moesten gewijzigd 
worden. 

Dit deel van het onderzoek groeide zodoende uit tot een 
flinke omvang en werd, als hoofdstuk twee. de kern van het 
verslag. 
De rol van de samenleving werd daardoor wat naar de 
achtergrond gedrongen. 

In hoofdstuk drie komen de lasertoepassingen nog wel 
uitvoerig aan bod. Uitgaande van de totale markt voor 
commerciële lasers kon het belang van de laser voor de 
diverse toepassingsgebieden vastgesteld worden. Hierbij bleek 
dat de laser een specialistisch apparaat is met beperkte 
voordelen. 
De diodelaser is eigenlijk de enige laser die op grote schaal 
wordt toegepast en houdt tevens de grootste beloften voor de 
toekomst in. 

t -34 
1900, Planck: b = 6.6 10 Js: 1916, Einstein: gestituleerde eaissie; 1954. Tovnes: de eerste 11ser: 
1960, Raiaan: de eerste laser. 
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Met het toepassen van ontwikkelingsmodellen op de 
lasertechnologie is alleen een begin gemaakt. 
Het trajectmodel van de economen Nelson. Winter en Dosi. dat 
gebaseerd is op Kuhns paradigma-theorie voor de ontwikkeling 
van wetenschap. werd eerst aangevuld en daarna toegepast op 
het ontstaan van en de globale ontwikkelingen in de 
lasertechnologie. 

Dit model dat zeer geschikt is om de ontwikkeling van de 
laser te reconstrueren. geeft echter geen verklaring voor het 
verloop van die ontwikkelingen. Zodoende komt de samenleving 
ook bij dit model nauwelijks ter sprake. Wel wordt met het 
begrip (selektie)omgeving een externe faktor aangeduid die de 
ontwikkeling van technologie (en wetenschap) enigermate kan 
beïnvloeden. 

Ondanks dat hoofdstuk vier wat beperkt is. met name ten 
opzichte van hoofdstuk twee. geeft het toch een goed beeld 
van het proces van technologische ontwikkeling met betrekking 
tot de laser. 



Hl ELEMENT~IRE L~SERFYSIC~ 

De werking van lasers is zeer gecompliceerd en niet alle 
facetten worden al volledig begrepen. maar in hoofdlijnen is 
alles goed bekend. 
In dit hoofdstuk wordt een globaal beeld van de 
basisprincipen van een laser beschreven. Vaak wordt alleen 
het simpelste geval besproken. dat is meestal ook voldoende 
illustratief. 

1.1 De laser: een bijzondere stralingsbron 

Elke lichtbron berust op de omzetting van atomaire of 
molekulaire energie in elektromagnetische. Bij gewone 
lichtbronnen, zoals de zon, boogontladingen, gloeilampen en 
gasontladingslampen. is de uitgezonden straling 
ongecorreleerd. Het zijn thermische bronnen en zij zenden 
licht met allerlei trekwenties en willekeurige fase in 
allerlei richtingen uit. Het frekwentiespectrum van zo'n bron 
is 1n het algemeen breed. met een lage intensiteit. 

intensiteit 

~
\/~ - :..---- ---- :::::::--... I~ 

golflerqte 

a. een gloeilamp b. het spectrum 

Figuur 1.1 Een voorbeeld van een normale stralingsbron 
met het bijbehorende spectrum.U 

BiJ een laser wordt alleen een bepaald deel van de atomaire 
energ1e omgezet, dat gebeurt bovendien gecorreleerd. Daardoor 
ontstaat een lichtbundel met een zeer nauwe frekwentieband en 
een hoge intens1teit. 

intensiteit 

~ -- - .... . . . - ' ~~---: .. -~----=--~·-___ .::-:-:-=·~-:.:-~=--:~~=--=-~ :==:::::::. - - - ---------- -···-- -- ----- ·----
- -- 7-- ------- -·-. -- ---------- ·-- --- . -----. . 

golf 1 erYJte 

a. een laser b. het spectrum 

Figuur 1.2 De schematische voorstelling van een laser 
en een typisch laser-spectrum. 3 
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Door de geometrie van de laser heeft de lichtbundel vaak ook 
een zeer geringe divergentie. Een laserbundel heeft zodoende 
een aantal interessante eigenschappen die hem onderscheiden 
van de normale lichtbronnen. 

1.2 Elektromagnetische straling 

De naam laser. die staat voor 'light amplification by 
stimulated emission of radiation'. legt de nadruk op de 
versterking (de "a") van licht (de "l"). In het algemeen 
worden lasers echter als oscillatoren voor de opwekking van 
zichtbare straling gebruikt. 
Om het bijzondere van de laser als lichtbron te begrijpen is 
het nodig inzicht in enkele kenmerken van elektromagnetische 
straling te hebben. 

Elektromagnetische straling 
Elektromagnetische straling kan zowel beschreven worden door 
middel van golven, de klassieke opvatting, als door fotonen. 
de quanturnmechanische opvatting. Het stralingsveld bestaat 
namelijk uit elektromagnetische golven met gequantiseerde 
energie. 

e 1 ektrische + 
vector~ 

i 

Figuur 1.3 De voortplanting van een (lineair gepola
riseerde) elektromagnetische golf. 4 
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De Maxwell-vergelijkingen beschrijven het verband tussen de 
elektrische en magnetische golf van het stralingsveld. Ken
merken daarvan zijn: het elektrisch veld (E) en magnetisch 
veld (B) staan loodrecht op elkaar en zijn in fase: voor de 
grootte van de beide velden geldt E = c*B, waarin c gelijk is 
aan de lichtsnelheid (299.792 kilometer per sekonde) en de 
trillingswijze van het elektrisch veld heet de polarisatie 
van de elektromagnetische golf. Met behulp van deze golfbe
schrijving kunnen verschijnselen als reflectie, breking en 
dispersie begrepen worden. 

De energiequanten van het elektromagnetische veld heten 
fotonen en gedragen zich als deeltjes. Ze hebben een energie 
h*v , impuls h*v/c en rustmassa nul, v is de frekwentie van 
de elektromagnetische golf. Met een foton wordt in de 
quanturnmechanica een golfpakketje geassocieerd, dat 
gerepresenteerd wordt door een golffunktie t(x,t). Vandaar 
dat ook wel de naam golfmechanica gebruikt wordt. Verder 
heeft een foton een welbepaalde voortplantings- en 
polarisatierichting. 
Als functie van de frekwentie (of de fotonenergie) is de 
elektromagnetische straling in groepen in te delen, van 
radiogolven tot gammastraling. Alleen het zichtbare deel van 
het zo ontstane spectrum wordt in de regel licht genoemd. 
Soms worden er echter ook het infrarode en ultraviolette deel 
van het spectrum mee bedoeld. 

soort stl-allng golflengte (m) frekwentie (Hz) fotonenergie (J) 

radiogolven 3*1 o5 - 0.3 1*103 - 1 * 109 7*10"31 - 7*10"25 

microgolven 0,3 - 1 •1 o·3 1*109 - 3*1011 7*10"25 - 2*10"22 

infrarood 1 *10"3 - 7,8*10"7 3*1011 - 3. 8*1014 2*10"22 - 2.~•10-19 

zichtbaar 7,8*104 - 3.9*104 3,8*1014 - 7,7*1014 2.~·1o·19 - ~.1*10"19 

ultraviolet 3.9*10"7 - 1*10-9 7. 7*1014 - 3*1017 ~.1*10"19 - 2*10"16 

röntgen 1*10-9 - 1*10"10 3•1017 - 3*1011 2*10"16 - 2*10"15 

gamma 1*10"10 - 1*10-Zi 2.4*1011 - 2.4*1033 1.6*10"15 - 1.6 

Tabel 1.1 Het elektromagnetisch spectrum onderverdeeld 
in stralingssoorten. 

Normaal licht. bijvoorbeeld van een thermische bron, heeft 
een zeer breed frekwentiespectrum. Dat wil zeggen dat alle 
trekwenties van radiogolven tot ultraviolet voorkomen. De 
straling van zo'n bron is met behulp van filters wel 
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monochromatisch te maken. maar dat kost een factor 1010 in 
vermogen. 5 

Om monochromatische straling van enig vermogen te krijgen 
zijn speciale bronnen nodig, bijvoorbeeld elektronenbuizen, 
klystrons of lasers. Ieder met een eigen frekwentiebereik. 

Coherentie 
Een belangrijk begrip met betrekking tot laserbundels is 
coherentie. Hiermee wordt de samenhang tussen de 
elektromagnetische velden op verschillende plaatsenen/of 
verschillende tijdstippen bedoeld. Coherentie wordt 
onderscheiden in ruimtelijke en tijdscoherentie. 
Er wordt gesproken van volledige ruimtelijke coherentie als 
voor elk tweetal punten op elk willekeurig tijdstip eenzelfde 
faseverschil voor de elektromagnetische golf gevonden wordt. 
dit wordt ook wel coherentie = 1 genoemd. Er is sprake van 
gedeeltelijke ruimtelijke coherentie als er alleen voor · 
punten die niet te ver uit elkaar liggen een goede 
fasecorrelatie gevonden wordt. Ruimtelijke coherentie wordt 
meestal gebruikt om de coherentie loodrecht op de voortplan
tingsrichting van de straling aan te geven. Een goede maat is 
dan het coherentieoppervlak. Dit geeft (loodrecht op de stra
ling) de grootte aan van de omgeving van een willekeurig punt 
waarbinnen de straling coherent is. 

Tijdscoherentie betekent dat op een gegeven punt in de ruimte 
het faseverschil voor de golven op de tijdstippen t en t+dt 
niet afhangt van tijdstip t. Is er geen limiet aan dt waar 
dit voor geldt, dan is de tijdscoherentie volledig; geldt het 
daarentegen alleen voor tijdsintervallen kleiner dan een 
bepaalde ~. dan is de tijdscoherentie gedeeltelijk. In dat 
laatste ge~al heet T

0 
de coherentietijd en de afstand die de 

straling in die tijd aflegt, c*T
0

• de coherentielengte. Dit 
is dus een maat voor de coherentie in de 
voortplantingsrichting van de golf. 

Fi~uur 1.4 
To . 

Voorbeeld van een golf met coherentietijd 
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Normaal licht. waarin de fotonen geheel ongecorreleerd ZlJn. 
wordt incoherent genoemd. maar eigenlijk is dat onjuist. 
Binnen het met een foton geassocieerde golfpakketje is er 
altijd sprake van tijdscoherentie. de fase van twee 
verschillende fotonen is echter volledig ongecorreleerd. 
Zodat voor richtbaar licht de coherentietijd ongeveer 10-lO 
seconde is. En dat is verwaarloosbaar klein. · 
Laserlicht onderscheidt zich van gewoon licht doordat het een 
veel grotere coherentietijd heeft, voor de meeste lasers 
tussen 10-6 en 10-3 seconde. Ook laserlicht is dus niet 
volledig coherent. 

De hier gedefinieerde ruimtelijke en tijdscoherentie, die 
slechts een eerste orde beschrijving van het fenomeen 
coherentie geveJ. zijn geheel onafhankelijk van elkaar. Het 
is bijvoorbeeld best mogelijk dat stralen die enige afstand 
van elkaar verwijderd ZlJn ongecorreleerd zijn, terwijl 
binnen een straal volledige correlatie heerst. 

1.3 Stralinqsoverqanqen van atomen en molekulen 

De energie van een gegeven atoom of molekuul hangt af van de 
toestand van de kern. die van de elektronenwolk en in een 
molekuul ook nog van de bewegingen van atomen ten opzichte 
van elkaar. Molekulaire toestanden zijn te onderscheiden in 
vibratietoestanden van de atomen en rotatietoestanden van het 
molekuul als geheel. 
Elke toestand komt overeen met een bepaald energienivo, als 
meerdere toestanden eenzelfde energienivo hebben. dan heet 
dat nivo ontaard. Al deze toestanden zijn discreet en de 
b1jbehorende energieën gequantiseerd. 
De toestanden worden gekenmerkt door een aantal quantumge
tallen, onder andere voor impuls. en heten daarom ook wel 
quantumtoestanden. Ook hoort bij elke toestand een quanturn
mechanische golffunctie (net als bij de fotonen). 
De totale energie van een atoom of molekuul is de som van de 
energieën van de toestanden van de verschillende eenheden van 
het atoom of molekuul. De totale toestand met het laagste 
energienivo heet de grondtoestand. de andere heten 
aangeslagen of geëxciteerde toestanden. 
Translatie-energie wordt overigens buiten beschouwing gelaten 
daar deze in het algemeen niet gequantiseerd is. 

Overgangen 
Onder opname van energie kan een atoom of molekuul naar een 
andere toestand, met hogere energie •. overgaan. En omgekeerd 
komt bij de overgang naar een energetisch lagere toestand 
energie vrij. Niet elke overgang, tussen twee willekeurige 
toestanden, is overigens toegestaan. Daarvoor bestaan 
quanturnmechanische selectieregels, die op grond van de 
quanturngetallen van de betreffende toestanden aangeven welke 
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overgangen (wel) toegestaan zijn. 

energie 

onderlinge afstand 
van de kernen 

a. Twee elektronennivo's met de 
daarbiJ behorende vibratienivo's 

energie 

r 3-------
2-------

v~o-----------

3------2--------
v~o-----------

vibratienivo's rotatienivo's 

b. vibratie- en rotatienivo's 

Figuur 1.5 Elektronen-. vibratie- en rotatienivo's voor 
een diatomair molekuu1. 9 

De hoeveelheid energie die opgenomen wordt of vrijkomt is 
gelijk aan het energieverschil van de betrokken toestanden. 



Kerntoestanden hebben de hoogste energienivo-verschillen, 
daarna komen de elektronentoestanden, de vibratietoestanden 
en tenslotte de rotatietoestanden. Met betrekking tot de 
laser, en de maser, zijn alleen de vibratie-, rotatie- en 
elektronentoestanden van belang. 

Voor de buitenste elektronen van een atoom is het typische 
energieverschil tussen twee opeenvolgende toestanden: 10 

met h = 
m 
a 

1, 05 "' 10-34 Js 
elektronenmassa = 9,1 * lO-nkg 
atoomdoorsnede = 1 * 104 m 

(1.1) 

Voor een diatomair molekuul is het typische energieverschil 
voor vi bratietoestanden: 10 

met K = elasticiteitscanstante 
M

0
= molekuulmassa = 10-26 kg 

En voor rotatietoestanden: 10 

( 1 . 2) 

100 kg/s 

(1. 3) 

Voor kernovergangen en de overgangen van de binnenste elek
tronen zijn de energieverschillen respectieve! ijk 10-13 J en 
10-16.]. 

Stralingsovergangen 

15 

De bij de overgang betrokken energie kan verschillende 
gedaantes hebben: kinetische energie (bij botsingen), 
bindingsenergie (bij chemische reakties), warmte (in 
wisselwerking met het rooster) en elektromagnetische energie 
(straling). Voor de laser en maser is. in eerste instantie, 
elektromagnetische straling de energiedrager. De 
toestandsovergangen heten dan stralingsovergangen. 
Tussen twee bepaalde nivo's <E1 en E2 ) zijn drie 
verschillende stralingsovergangen mogelijk: absorptie, 
(spontane) emissie en gestimuleerde emissie van straling. 
Steeds wordt daarbij een foton opgenomen of uitgezonden 
waarvan de energie gelijk is aan het energieverschil van de 
twee betrokken toestanden, zodat voor de frekwentie van het 
foton geldt: 

V = (E 1 - ~) /h ( 1. 4) 

Absorptie en gestimuleerde emissie vinden alleen plaats onder 
invloed van een uitwendig elektromagnetisch veld, waarin de 
juiste frekwentie voorkomt. Spontane emissie is daar geheel 
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onafhankelijk van. 
Het verschil tussen gestimuleerde en spontane emissie is niet 
zozeer dat bij de eerste een foton de emissie veroorzaakt, 
maar vooral dat het geëmitteerde foton exact gelijk is aan 
het initiërende foton. Beide hebben, vanzelfsprekend, 
dezelfde energie maar ook dezelfde voortplantingsrichting, 
dezelfde fase en dezelfde polarisatie. Met name de volledige 
coherentie maakt laserlicht zo bijzonder. 

----Ez 

a. absorptie 

r 
-----f, 

b. spontane 
emissie 

---.~~~·~- E 2 
+ 2 hw 

"""""'
"""""'-

-----f, 

c. gestimuleerde 
emissie 

Figuur 1.6 De drie stralingsovergangen tussen twee 
bepaalde energienivo's CE2 groter E1 ) . 11 

Deze drie overgangspr-ocessen worden gekenmerkt door de 
Einsteincoëfficiënten, die alleen afhangen van de atoomsoort 
en de betreffende toestanden. Zij geven de waarschijnlijkheid 
voor het optreden van elk van de drie overgangen en zijn in 
principe met behulp van de quanturnmechanica te berekenen. Dat 
geeft vaak echter niet volledig uitsluitsel, meestal is er 
behoefte aan experimenten voor het laatste woord. 

Overgangswaarschijnlijkheden 
De kans dat een atoom gedurende het tijdje dt een van de drie 
processen doorloopt is respectievelijk: 

voor absoptie dW 

voor spontane emissie dW 

voor gestimuleerde emissie dW 

B12 p (V) dt 

A21 dt 

B21 p (V) dt 

( 1. 5) 

( 1. 6) 

(1.7) 

met p ( v) 

A,B 
stralingsdichtheid voor de juiste frekwentie 
de Einsteincoëfficiënten · 

Door uit te gaan van evenwicht en de_vooronderstelling dat 
als de temperatuur naar oneindig gaat de stralingsdichtheid 
dat ook doet, blijkt dat, voor niet ontaarde nivo's, de 
coëfficiënten B12 en ~1 aan elkaar gelijk zijn. Hieruit volgt 
dan weer dat in vacuum: 12 
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* ~1 (1. 8) 

Verder geldt in thermisch evenwicht voor de verhouding van de 
kans op spontane emissie en die op gestimuleerde emissie van 
een aangeslagen nivo, bij stral ingsdichtheid p (v) : 13 

A21 I f11 * p( v) = exp (h v/kT) - 1 ( 1. 9) 

Hieruit volgt dat als v << kT/h gestimuleerde emissie het 
waarschijnlijkst is en als v >> kT/h spontane emissie. 
Normale conventionele lichtbronnen hebben een temperatuur van 
zo'n 1000 Kelvin zodat kT/h = 1,~*1014 Hz en dus voor 
zichtbare straling, met v = 4*101 Hz, spontane emissie 
overheerst. Dit is de reden waarom normale lichtbronnen 
incoherent zijn. 14 

Levensduur en lijnbreedte 
Tot nu toe werd steeds stilzwijgend aangenomen dat er maar 
één coëfficiënt voor elk van de drie stralingsovergangen was. 
In de quanturnmechanica wordt de wisselwerking tussen straling 
en materie in een Taylor-reeks uitgedrukt. Elke term van deze 
reeks wordt geassocieerd met de wisselwerking van de straling 
met een multipool, respectievelijk elektrische dipool, 
magnetische dipool, elektrische quadrupool, enzovoorts. 
Tot nu werd steeds alleen over de eerste term van deze reeks 
gesproken, de meest gangbare wisselwerking, die 
correspondeert met de (elektrische) dipoolovergang. 
De magnetische dipoolovergang, de tweede term in de reeks, is 
na de elektrische de meest waarschijnl~jke. Deze heeft echter 
een overgangswaarschijglijkheid die 10 maal die van de 
el~ktrische dipool is. 1 En de elektrische quadrupooi is nog 
10 keer zo klein. 16 

Een overgang heet verboden als de elektrische dipoolovergang 
een waarschijnlijkheid nul heeft, de andere overgangen kunnen 
dan wel mogelijk zijn. Deze komen ten gevolge van de relatief 
geringe overgangswaarschijnlijkheid echter nauwelijks voor. 
Dit verklaart waarom verboden overgangen in geringe mate toch 
plaats kunnnen vinden. 
Zijn vanuit een bepaalde toestand alle (elektrische dipool-) 
overgangen naar lagere toestanden verboden dan zal de 
levensduur van die toestand relatief hoog zijn. Zo'n toestand 
heet dan metastabiel. 

De levensduur van een nivo hangt af van de waarschijnlijk
heden van alle toegestane stralings- en·niet stralingsover
gangen naar de lager gelegen nivo's, zodat daarvoor geldt: 17 

1/T = 1/T 1 + 1/'"i + . . . . + 1/Tn 

met T = de reciproke van de waarschijnlijkheid 
van dk i~ overgang 

(1.10) 
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Omdat een (aangeslagen) nivo ten gevolge van spontane emissie 
een eindige levensduur (oT) heeft, heeft het ook een eindige 
breedte (oE). Volgens de onzekerheidsrelatie van Heisenberg 
geldt :18 

oE* ot 2 h (1.11) 

De frekwentie van straling die opgenomen of uitgezonden wordt 
hoeft dus ook niet exact gelijk aan (~ -~ )/h te zijn. 
Daardoor is er rond deze centrumfrekwentie een klein gebied 
waarvoor de stralingsovergang ook mogelijk is. 
De vorm van de curve voor de relatieve kans op een 
stralingsovergang tussen de nivo's ~ en~ als funktie van 
de frekwentie van de straling heet het lijnprofiel, van de 
betreffende overgang. Uitgaande van het met spontane emissie 
geassocieerde elektrisch veld, 19 

E ( t ) = E
0 

* ex p [ - t I 2 ~P ) * ex p [ -i w 
0 

t ) (1.12) 

is d1t profjel te berekenen. Met behulp van een Fourier
transformatie is het bijbehorende frekwentiespectrum voor de 
intensiteit te bepalen: 

I ( w ) = EO I { ( w - w 0 ) 
2 + ( 1 I 2 ~p ) 2 

} 

dat te schrijven is als: 19 

= 7T * 2T * E sp o * g (W) 

met g lw) = { 2'T
5
pl7r) * { 11 ( 1 + 4 ( w - w ) T 2 

) } 
o sp 

(1.13) 

(1.14) 

De funktie g(w) IS de op 1 genormeerde profielfunktie, in dit 
geval een Lorentz-funktie. Het maximum van een Lorentz
profiel wordt bereikt voor w = w

0 
en is: 

relatieve 
intensiteit 

golflel'Yfte 

Figuur 1.7 He~ lijnprofiel voor een elektrische 
dipoolovergang. 

(1.15) 



19 

De breedte van zo'n profiel, per definitie de volle breedte 
van het profiel op de halve hoogte, is 1/~ oftewel ~, zie 
figuur 7. In dit geval is het de natuurlij~e lijnbree~he, 
voor een Helium-Neon laser is dat bijvoorbeeld 20 MHz. 2 De 
spectrale zuiverheid van een lijn (êw I w

0
) is voor zichtbare 

staling. met een frekwentie van ongeveer 5*10" Hz en een 
levensduur van het aangeslagen nivo van 5*10~ s, gelijk aan 
4*10-B. 

1.4 Wisselwerking van elektromagnetische straling met materie 

Bij een lichtbron gaat het om een grot~ verzameling van 
atomen, bijvoorbeeld in de orde van 10 , in plaats van een 
enkel atoom. Hierdoor wordt de wisselwerking van straling met 
de afzonderlijke atomen beïnvloed. Vooral de verdeling van de 
atomen over de diverse toestanden is van belang. 

Bezetting 
In thermodynamisch evenwicht hangt de verdeling alleen af van 
de energieën van de toestanden en de absolute temperatuur 
(T). Alle toestanden met eenzelfde energie zijn gelijk bezet. 
Het aantal atomen in nivo j is, volgens de Boltzmann-
verde l i ng: 22 

met N = 
0 

E = 
l' J 

gl 

* g J 

totaal aantal atomen 
energie van nivo i resp. j 
multipliciteit van nivo j 

(1.16) 

Hoe hoger de energie van een toestand hoe lager de bezetting. 
De verhouding tussen de bezettingen van twee verschillende 
nivo's is bij evenwicht: 

(1.17) 

Voor de meeste a~rmen (en ionen) lig: het ~~rste aangeslagen 
nivo ongeveer 10 J boven het grondn1vo. B1J

2 - 1 kamertemperatuur, het produkt kT is dan_ 2*10 J, zullen dan 
in verhouding nagenoeg geen atomen in aangeslagen toestanden 
zitten. Voor molekulen is dat anders. Voor kleine molekulen 
liggen de vibratienivo's, ten opzichte van kT, ook hoog boven 
het grondnivo en alleen de rotatienivo's niet. Voor grote 
molekulen liggen echter ook de onderste vibratienivo's vrij 
laag. Zodat voor molekulen bij kamertemperatuur altijd 
meerdere rotatienivo's behoorlijk bezet zijn en afhankelijk 
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van de grootte soms ook enkele vibratienivo's. 

Verval 
In een bepaalde hoeveelheid materie zullen geëxciteerde 
atomen spontaan terug vallen naar lagere toestanden. Hierbij 
kunnen fotonen in willekeurige richting worden uitgezonden 
(zie figuur 1.8a). De effektieve spontane emissiesnelheid zal 
daarbij lager zijn dan die van een verzameling onderling 
geïsoleerde atomen. Nabij gelegen atomen kunnen een bij 
spontane emissie vrijgekomen foton namelijk absorberen voor 
het de materie verlaat en het later via spontane emissie zelf 
weer uitzenden (dit heet 'radiation trapping'). De totale 
vertraging waarmee een uitgezonden foton uiteindelijk de 
materie verlaat hangt af van de dichtheid, werkzame doorsnede 
en de geometrie van die materie. Het aantal absorpties en 
reëmissies van een foton kan 500 tot 1000 maal zijn.n 

a. spûntane 
emissie 

b. absûrptie 

c. gestimuleerde 
emissie 

... -~ 

---Ez 
~w 

"""'-

.... LJ ........ l __ f, 

----f, 

Figuur 1.8 Diffuus licht ten gevolge van spontane 
emissie, en verzwakking en versterking van een invallende 
bundel ten gevolge van respectievelijk absorptie en 

t . 1 d .. 24 ges 1mu eer e em1ss1e. 
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Ook is verval mogelijk zonder dat er straling bij vrijkomt. 
De vrijgekomen energie wordt dan meestal overgedragen op 
omringende molekulen. Dat zal in gassen en vloeistoffen 
vooral door botsingen gebeuren en in vaste stof via 
roostertrillingen. De mate van niet-stralingsverval hangt 
sterk af van de samenstelling van de betreffende materie. 
Valt een lichtbundel op materie die in thermisch evenwicht 
met haar omgeving is, dan zullen naast spontane emissie ook 
absorptie en gestimuleerde emissie optreden. Hierdoor zal de 
invallende bundel verzwakt (zie figuur 1.8b) of juist 
versterkt (zie figuur 1.8c) worden. 
Het aantal per tijdseenheid optredende overgangen is gelijk 
aan het produkt van de bezetting van het uitgangsnivo en de 
kans op de betreffende overgang voor een enkel atoom. Dus, 
voor de nivo's Ej en Ei (E. groter E

1
) en stralingsdichtheid 

p(v) met v= (E
1 

-Ei)/h, zijn die aantallen: 

spontane emissies NJ * A 
)1 

(1. 18) 

absarpties Nl * B * p (V) (1.19) 
lJ 

gestimuleerde emissies N * B * p (V) (1.20) 
) )1 

Dicht bij thermisch evenwicht zal de bezetting van de hogere 
nivo's gering zijn, N

1 
< N J-1 < .... N2 << N 1• zodat absorptie 

ten opzichte van gestimuleerde emissie zal overheersen. Is 
daarentegen de bezetting van een bepaald nivo groter dan die 
van een lager gelegen nivo. dit heet inversie. dan zal 
gestimuleerde emissie groter zijn dan absorptie. Is in 
materie tussen twee bepaalde nivo's <E2 en E1 ) een inverse 
bezetting ontstaan dan zal aanwezige straling met de juiste 
frekwent ie ( v = (~ - E 1) /h) door gestimuleerde emissie 
versterkt worden. 

nivo's nivo's 

bezettirg bezettiiYJ 

a.thermisch evenwicht b. inversie 

Figuur 1.9 De bezetting v~n energienivo's bij thermisch 
evenwicht en bij inversie. 

Bij afwezigheid van een uitwendige straling, zal versterking 
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van spontane emissie optreden. Binnen een klein gebiedje 
levert dit een puls gestimuleerde emissie op. Dit gebeurt 

6 onder andere in de bovenste lagen van de atmosfeer van Mars. 2 

Afhankelijk van de uitgangstoestand van de (fase van het 
oscillerende dipoolmoment van de) geäxcitBerde atomen heet 
dit superfluorescentie of superradiantie. 
Tussen de pulsjes van verschillende van deze kleine gebiedjes 
zal echter geen fasecorrelatie zijn. Bij een invallende 
lichtbundel zal afhankelijk van de intensiteit van die bundel 
coherente versterking optreden doordat A21/B21*p{v) < 1 is. 

Verbreding spectraallijn 
De breedte van de spectraallijn voor het stralingsverval van 
een geïsoleerd (en stilstaand) atoom wordt alleen bepaald 
door de levensduur van het uitgangsnivo. In materie zijn er 
diverse effekten die de breedte, en soms de vorm, van het 
lijnprofiel beïnvloeden. 
In gassen botsen de atomen, of molekulen, veelvuldig met 
elkaar en de wanden. Tijdens zo'n botsing verandert, vanuit 
een botsend atoom gezien, de fase van het elektromagnetische 
veld abrupt. Tussen elk tweetal opeenvolgende botsingen is 
het faseverloop gewoon continu. Met behulp van een 
Fouriertransformatie is voor elk botsingsinterval een 
frekwentiespectrum van het door het betreffende atoom 
waargenomen veld te bepalen. 
Integratie over alle mogelijke botsingsintervallen levert 
voor een grote verzameling gasatomen, na normering, een nieuw 
Lorentz-profiel op:~ 

(1.21) 

gemiddelde tijd tussen twee botsingen 

Het max1mum van dit ~rofie~ is g(w
0

) = 'Tb/1T en de breedte, op 
halve hoogte. 1s 6w- 1/'Tb. 

Daarnaast treedt bij de wisselwerking van een 
elektromagnetisch veld met een gas nog het Doppler-effekt op. 
Afhankelijk van de thermische snelheid "ziet" een atoom of 
molekuul een hogere of lagere frekwentie voor het veld. Het 
spectrum van de straling is nu gelijk aan de 
snelheidsverdeling van de gasatomen, en dat is de Maxwell
verdeling. Dit geeft, met w /w

0 
* c voor de snelheid 

gesubstitueerd, voor het liJnprofiel:~ 

g(w) = c/w
0 

* ..f[M/21r~TJ * exp[(-Mc 2 /2K8T)*(öw 2 /w
0

2
)] 

(1.22) 
met M = atoommassa 

~= Boltzmannkonstante 

Dit is een Gauss-profiel, met maxi~um g(w 0 )-f(M/21r~T)*c/w0 
en breedte 6w =(2w/c)*..f(2k8Tln2). 
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In het algemeen zullen in gassen deze twee verbredingen beide 
optreden. Vaak is echter een van de twee verbredingen 
dominant, zodat dan alleen met die ene verbreding rekening 
gehouden moet worden. 
Zo is bijvoorbeeld in een He-Ne laser. met een natuurlijke 
breedte van 20 MHz voor de 6328A-lijn, de botsingsverbreding 
ongeveer 0,64 MHZ en de Doppier-verbreding bij 
kamertemperatuur ongeveer 1700 MHz. Zodat hier allen deze 
laatste beschouwd hoeft te worden.~ 

Beide verbredingen worden ook wel respectievelijk homogene en 
inhomogene verbreding genoemd, omdat ze voor alle atomen een 
gelijke dan wel uiteenlopende lijnverbreding geven. 

1.5 Laserwerking 

Een laser is schematisch voor te stellen door een aktief 
medium tussen twee parallelle spiegels (zie figuur 1.10); de 
spiegels geven een positieve terugkoppeling in het aktieve 
materiaal, waardoor een staande golf kan ontstaan. Fotonen 
die niet via de zijkant het aktieve medium verlaten zullen 
tussen de spiegels heen en weer gaan, waardoor ten gevolge 
van herhaalde gestimuleerde emissie een zeer sterke bundel 
kan ontstaan ldlt is het verschil van een laserbundel ten 
opzichte van superradiantie en -fluorescentie). De ruimte 
tussen de spiegels wordt ook wel trilholte genoemd. 

L 
spiegel spiegel 

aktief I 
I I 

I 
/ '"'-

I 
/ I 

I 
I I / 

I 
' 

., 
I I I I / 

/ / I ' I medium· / I I I 

d 

Figuur 1.10 Een resonante golf in een laser met aktief 
materiaal met lengte L en een tri~holte met lengte d. 

Continue werking 
Een vereenvoudigde vergelijking voor de versterking van een 
lichtbundel in zo'n holte geeft enig inzicht in de werking 
van een laser. 
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Als de verliezen ten gevolge absorptie en verstrooiing aan de 
spiegels te verwaarlozen zijn, dan zijn zij te karakteriseren 
door hun reflectie- en transmissiecoäfficiänten (~ , ~ en ~ 

t 2 ). In het algemeen is een van de twee spiegels volledig 
reflecterend en de andere gedeeltelijk doorlatend, zodat 
gesteld kan worden dat r 1 =1 en r 2 =1-t2 met r 2 >t2 . Het aktieve 
materiaal zal, als er inversie is, een aanwezige lichtbundel 
door middel van gestimuleerde emissie versterken. De 
winstcoäfficiänt hiervoor, av, is evenredig met de gr§otte 
van de inversie <N2 - N1 , voor niet ontaarde nivo's). Naast 
deze versterking zal, zeker in complexe materialen, de bundel 
door verstrooiing en buiging verzwakt worden. Dit wordt 
aangegeven door de ver~iescoäfficiänt ~ , die karakteristiek 
voor het materiaal is. 2 

Is in het aktieve materiaal, voldoende, inversie aanwezig, 
dan zal een lichtbundel, met intensiteit !

0
, doûr 

gestimuleerde emissie versterkt worden. Na 1 rondgang door de 
laser zal een deel van de inmiddels versterkte bundel de 
holte via de gedeeltelijk doorlatende spiegel verlaten. In de 
holte is dan nog een intensiteit I 1 aanwezig van:. 

= I 
() 

met L 
y 

* exp { 2 (~ - ~ ) L -y J 

lengte van het aktieve medium 
-1 n r~ 

(1.23) 

De faktor G = exp[2(<Iv - 0y )L -y 1 is de winstcoäfficiänt van 
de laser en moet groter dan of gelijk aan 1 zijn wil de 
aanwezige golf niet verzwakken. Hieruit is een drempelwaarde 
voor de inversie te berekenen: 29 

- N ) 
1 llfi 

* ( y I 2L + 0v ) (1.24) 

met reciproke van de overgangswaarschijnlijkheid 
brekingsindex 
maximum van het lijnprofiel 

Voor een zo laag mogelijke drempel moeten dus: de 
caviteitsverliezen klein zijn; 'Tsp klein zijn (davdoor wordt 
het wel moeilijker inversie te creëeren en in ~et algemeen is 
het daarom toch een grote~ gunstiger);~ groot· zijn (dus 
~w klein, want g

0 
~ 1/~w) e~ w

0 
klein. 

Voor continue werking moet de~bundelintensiteit in de holte 
constant blijven en dus moet G = 1 zijn. De inversie zal dan 
op de drempelwaarde gehandhaafd blijven. 

De laserpuls 
Is in materie een inverse bezetting gecreäerd, dan zal zich, 
door versterking van de aanwezige spontane emissie, in de 
holte een bundel met zeer grote intensiteit opbouwen. Dit 
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gaat door totdat het bovenste lasernivo door de gestimuleerde 
emissie zo ver ontvolkt is dat de inversie niet meer groot 
genoeg is. Wordt de inversie daarna niet meer op peil 
gebracht. dan zal de bundel uitsterven. Dit hele proces van 
versterking en daarna weer verzwakking verloopt zeer snel en 
duurt bijvoorbeeld enkele microseconden. 
Gebeurt de excitatie door middel van een flitslamp, dan is 
de reaktie van het aktieve materiaal veel dynamischer. Een 
flits duurt namelijk relatief lang. ongeveer 1 milliseconde. 
Hierdoor zal gedurende enige tijd steeds opnieuw een inversie 
onstaan, waardoor een hele reeks van korte pulsjes zich tot 
een grote puls aaneen rijgt. 

intenBiteit 

l 

tijd 

Figuur 1.11 Voorbeeld van een laserpuls voor een 
opt1sch gepompte laser. in de bovenste figuur het 
verloop van de flits en in de onderste de laserpuls. 
Het duurt eerst enige tijd voordat er voldoende 
inversie opgebouwd is. dus voordat er versterking in 
het aktieve materiaal op kan treden. Daarna zal die 
inversie ten gevolge van de gestimuleerde emisie dalen, 
maar omdat de flits nog lang niet over is meteen weer 
stijgen. Dit duurt net zolang totdat de intensiteit van 
de flits te laag is om nog (voldoende) inversie te 
creëren. Dit veroorzaakt het onregelmat~ge verloop van 
de laserpuls. het zogenoemde 'spiking'. 0 

Ook een continue laserbundel zal in het begin gedurende 
enkele milliseconden spiking te zien geven. Net als bij de 
puls is dit een gevolg van het afwisselend groter en kleiner 
dan 1 zijn van de versterkingsfaktor. Daarna zal echter een 
stabiel evenwicht bereikt worden met G ongeveer gelijk aan 1. 
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Pompen 
Of een laser continu dan wel gepulst werkt wordt bepaald door 
de manier waarop de inversie tot stand gebracht wordt, dit 
heet het pompen van de laser. 
Het is voldoende het aktieve materiaal eenmalig te pompen, er 
ontstaat dan een tijdelijke inversie en de laser zal een 
coherente stralingspuls uitzenden. De pulsduur kan variëren 
van een milli- tot een femtoseconde. 
Bij continu pompen zullen er voortdurend atomen of molekulen 
uit het onderste lasernivo geëxciteerd worden zodat een 
zekere inversie gehandhaafd blijft. Een continue laserbundel 
zal dan het resultaat zijn. (In dit geval heet enkele 
seconden al continu, aangezien de tijdschaal van de betrokken 
atomaire processen nanoseconden is.) 
Het pompen kan op verschillende manieren gebeuren. De meest 
gebruikte pompmethoden zijn: instralen van fotonen met de 
juiste energie (optisch pompen); botsingen met 'vrije' 
elektronen (in gasontladingen en bij instraling van een 
elektronenbundel); botsingen met andere molekulen; chemische 
reakties en snelle adiabatische expansie. 

Nivoschema's 
Alhoewel laserwerking op de inverse bezetting van, en de 
gestimuleerde emissie tussen. twee energienivo's berust, zijn 
er in het algemeen meer nivo's bij de werking van een laser 
betrokken. 
Zouden alleen de twee lasernivo's bij het proces betrokken 
zijn, dan zou dat twee konsekwenties voor het pompen hebben. 
Ten eerste moet dan voor voldoende versterking het bovenste 
lasern1vo smal ziJn. De versterking is namelijk omgekeerd 
evenredig met de lijnbreedte. Maar een smal lasernivo, nodig 
voor een flinke versterking, betekent dat de pompenergie vrij 
nauwkeurig vast l1gt. Zodoende zal bijvoorbeeld bij optisch 
pompen slechts een klein deel van de totale energie tot de 
excitatie van atomen of molekulen uit het onderste nivo 
b1jdragen. Ten tweede moet. wil er inversie op kunnen treden. 
het onderste lasernivo grotendeels leeggepompt worden. Dus is 
een groot pompvermogen vereist. 

Bij een drienivo laser. drie energienivo's zijn dan bij de 
werking van de laser betrokken, is een van deze twee 
problemen verholpen. Als er naar een derde energienivo dat 
boven het hoogste lasernivo ligt gepompt wordt. mag dat nivo 
wel breed zijn en ligt de pompenergie dus niet zo precies 
vast. Het is dan wel noodzakelijk dat het spontaan verval van 
het hooggelegen derde nivo naar het hoogst lasernivo snel 
gebeurt en dat spontaan verval van dat lasernivo juist 
langzaam gebeurt (vaak wordt zo'n nivo dan metastabiel 
genoemd) zodat de atomen enige tijd op dit nivo blijven. Er 
kan dan een inverse bezetting ontstaan waardoor netto) 
gestimuleerde emissie mogelijk wordt. Ook is er nog een hoog 
pompvermogen nodig om voldoende atomen uit het onderste 
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lasernivo te exciteren. anders zal er geen inversie ontstaan. 
Ligt het derde nivo onder het laagste lasernivo, dan is het 
juist weinig vermogen nodig om inversie te creëren. Nu ligt 
de pompenergie echter weer nauwkeurig vast. Voorwaarde is nu 
dat het onderste lasernivo snel 'leegloopt' doordat de atomen 
direkt naar het lage nivo vervallen. 

Een viernivo schema tenslotte zal beide problemen 
ondervangen. als er een breed nivo boven het hoge lasernivo 
ligt (waarnaar gepompt kan worden) en een nivo onder het 
lage. 

E4 .. ä 

E3~~~r----

Ez~~~~--

E,~--~----

Figuur 1.12 De beide drienivo-schema's, links met een 
hoog derde nivo en in het mldden met een laag derde nivo, 
en rechts een viernivo-schema.n 

1.6 Trilholtes en oscillatiemodes 

Bij continue werking van de laser moet de in de holte 
opgesloten lichtbundel. zowel wat betreft de intensiteit als 
de verdeling over de doorsnde van de holte, constant blijven. 
Doordat de resonantie- of trilholte van een larer veel groter 
is dan de golflengte van de straling (L/À = 10 ) zijn er veel 
resonante trillingswijzen voor het elektromagnetisch veld, de 
zogenoemde modes. Daarvan liggen meestal meerdere modes 
binnen de lijnbreedte van de betrokken atomaire of 
molekulaire overgang. zodat een laser in het algemeen in veel 
modes tegelijk oscilleert. De vorm en afmeting van de 
spiegels bepalen voor een belangrijk" deel hoeveel en welke 
modes er mogelijk zijn. 

Vlakke spiegels 
De meest eenvoudige trilholte is rechthoekig met twee vlakke, 
parallelle spiegels. 
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De (eenvoudige) geometrische optica geeft dan voor de 
fundamentele resonantie modes, À

1
, van een holte met lengte 

L: 

met n
1 

een natuurlijk getal 

Voor het verschil tussen de golflengten van twee 
opeenvolgende modes geldt dan: 

(1 . 25) 

!J.À = 1/n • À (1.26) 

Dit betekent dat voor zichtbare straling (À ~ 5*10~m) en een 
trilholte van 25 cm. n is dan dus ongeveer 106 , twee 
opeenvolgende resonante golflengtes slechts 5 * 10~3 m 
verschillen. 
Dit komt overeen met een frekwentieverschil van 600 MHz, wat 
minstens een orde groter is dan de natuurlijke lijnbreedte 
van biJvoorbeeld een helium-neon laser. Het is echter kleiner 
dan de Doppierverbreding bij kamertemperatuur van 1700 Hz. 
zodat 1n d1t voorbeeld dus 8 of 9 resonante modes binnen de 
breedte van de atomaire overgangslijn vallen. 
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Figuur 1.13 Een voorbeeld van meerdfire resonantiemodes 
die binnen een overgangslijn liggen. 3 

Naast deze longitudinale modes zijn er ook transversale modes 
mogelijk, loodrecht op de lengteas van de trilholte. Dit 
wordt niet door de geometrische optica beschreven. maar door 
de elektromagnetische golfpiJptheorie. Door deze transversale 
modes passen er nog meer resonantie modes binnen de 
lijnbreedte van een overgang. 
De trilholte van een vaste stof laser komt in eerste 
benadering overeen met een geleidende holte waarbinnen zich 
een staande golf ontwikkeld. Voor het ~olfgetal (k = 2~/À) 
geldt dan voor een cilindrische holte: 

(1.27) 
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constanten met betrekking tot de transversale 
mode, zijn in de buurt van 1 
constante met betrekkin~ tot de longitudinale 
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Met de beide transversale indices gelijk aan nul (l•m•O) 
geeft dit weer de geometrische oplossing van k - n~/L, zodat 
dat inderdaad de fundamentele oplossing is. Daar de beide 
transversale indices veel kleiner dan de longitudinale zijn 
en de straal van de trilholte in het algemeen een orde 
kleiner dan de lengte is, is de onderlinge afstand van de 
transversale modes kleiner dan van de longitudinale modes. 
Ten gevolge van diëlektrische verliezen in de vaste stof is 
het elektromagnetisch veld zeer complex en de theoretische 
beschrijving complexer dan bovenstaand. Dit leidt er onder 
andere toe dat er andere functies als oplossing voor het veld 
verkregen worden.~ 

Voor gaslasers is de golfpijpoplossing zeker niet van 
toepass1ng. Zij bestaan in het algemeen uit een open kolom 
met spiegels aan beide uiteinden en lijken door hun open 
structuur meer op een Fabry-Perot interferometer. Daarom is 
het beter te zoe~en naar zelfreproducerende transversale 
modes. Dat ZlJn veldconfiguraties, over de dwarsdoorsnede van 
de bundel. die na exact een volled1ge rondgang door de laser 
weer dezelfde fase en amplitude hebben. Het elektromagnetisch 
veld wordt dan bepaald door de versterking in de gaskolom en 
de absorpt1e en buig1ng aan de spiegels. 
Uit berekeningen van Fox en Li volgt dat, uitgaande van een 
vlak golffront met uniforme amplitude, het ongeveer 300 
rondgangen duurt voordat een zelfreproducerende mode ~evormd 
is. Daarbij ontstaat een Gaussische energieverdeling. 
Bij elke transversali mode bestaat nu een hele serie 
longitudinale modes. 

Confocaal systeem 
Een groot nadeel van parallelle vlakke spiegels is dat het 
uitlijnen zeer kritisch is. Staan de spiegels maar iets 
scheef ten opzichte van elkaar dan zal er geen sprake zijn 
van resonantie. Dit probleem wordt grotendeels opgelost door 
sferische spiegels te gebruiken. 
Een systeem met twee identieke spiegels met een kromtestraal 
gelijk aan de onderlinge afstand heet confocaal, dat staat 
voor coïncident focii, en werd voor het eerst voorgesteld 
door P. Connes in 1958.~ Voor zo'n systeem is de kromtestraal 
van de fasefronten van resonante modes, op de spiegels gelijk 
aan die van de spiegels; in het centrum van de holte zijn de 
fasefronten vlak. Het elektromagnetisch veld is, bij 
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resonantie, tevens sterk rond de lengteas van de holte 
geconcentreerd. Een bijkomstigheid daarvan is dat er minder 
aktief materiaal nodig is en dus ook een lager pompvermogen 
dan bij een systeem met twee vlakke spiegels. 
De amplitudeverdeling van resonante golven in een 
confocaalsysteem blijkt Gaussisch te zijn.~ 
Voor de diameter van zo'n bundel is. analoog aan de 
lijnbreedte van een atomaire overgang, een karakteristieke 
afmeting gedefinieerd: de "waist". Deze is gedefinieerd als 
die afstand tot de as van de holte, ~n de focus, waar de 
amplitude 1/e van het maximum en is: 9 

energie 

i 
I I 
I I 
I I 
I I 
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afstarxi tot as 
---. van trilholte 

(1.28) 

-- I I spiegel 
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F1quur 1.14 Een trilholte met een Gaussische 
energieverdel ing. 

Als de buigingsverliezen. die veel kleiner ZlJn dan bij 
vlakke spiegels. verwaarloosd kunnen worden dan ~orden de 
trekwenties van de resonante modes gegeven door: 

v = (2q + m + 1 + 1) * (c/2R) naq ( 1. 29) 

Afwijkingen in een confocaalsysteem. bijvoorbeeld twee 
verschillende kromtestralen of diameters van de spiegels. 
geven zeer complexe veldeigenschappen. Andere veel gebruikte 
spiegelsystemen zijn de hemisferische configuratie, één 
vlakke en één kromme spiegel. de concentrische of sferische 
configuratie. beide spiegels hebben een kromtestraal gelijk 
aan de helft van de onderlinge afstand, en de grote straal 
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configuratie. 41 Deze laatste. waarbij de kromtestraal van de 
beide spiegels groter is dan de onderlinge afstand. is een 
goed compromis tussen de parallelle en confocale spiegels en 
tegenwoordig het meest gebruikt in de commerciële lasers. 42 

Stabiele trilholtes 
In het algemeen is de gaussische bundel de eenvoudigste 
oplossing voor een stabiel elektromagnetisch veld in een 
willekeurige trilholte. Zo'n bundel zal een stabiele 
oplossing voor een holte met twee kromme spiegels zijn als de 
golffronten op de spiegels samenvallen met de spiegels (dus 
dezelfde kromtestraal hebben) en de bundelbreedte op de 
spiegels veel kleiner is dan de spiegeldoorsnede 
(buigingsverliezen zijn dan te verwaarlozen). 

concentrisch 

hemisferisch 

R~-----1 confocaal 

r=---=_R_, --R2------.{ 
• 
large-straal • 

Figuur 1.15 Enkele mogelijke configuraties met 
sferische spiegels.e 

Met behulp van de stabiliteitsparameters g1 = 1- L/~ en g2 = 
1 - L/R2 levert dit als voorwaarae voor de kromtestralen en 
diameters van de beide spiegels: 

0 s_ ( 1 - d/~ ) * ( 1 - d/~ ) s_ 1 (1.30) 

Deze onge 1 i jkhe id geeft de stabi 1 i te'i tsf i guur voor sferische 
trilholtes (zie figuur 1.16). In deze figuur is. te zien dat 
vlakke en concentrische spiegelsystemen randconfiguraties 
zijn. Voor alle configuraties op de rand. dus met d/~1.2 = 0 
of 1. kunnen bij grote vermogens problemen ontstaan. Holtes 
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met g1 g2 = ~ ZlJn het minst gevoelig voor veranderingen in de 
holte. zoals thermisch geïnducearde focusseringseffekten in 
vloeistof en vaste stof lasers. 4 Grote-straal configuraties 
liggen in het stabiliteitsgebied, maar ook configuraties met 
één divergente en één convergente spiegel kunnen stabiele 
holtes vormen. 

iï 
~N 

"' 

( } 

~-5 

Figuur 1.16 Het stabiliteitsdiagram voor kromme 
spiegels. met A= parallel. B =concentrisch en 0 
confocaal spiegelsysteem.~ 

Competitie van modes 
De verschillende modes die in een bepaalde resonantieholte 
mogelijk zijn en binnen de lijnbreedte van de overgang 
vallen. kunnen als vrijwel onafhankelijk van elkaar 
oscillerend beschouwd worden. 47 In principe kunnen zij dan ook 
allemaal tegelijkertijd voorkomen. 
Elke mode wordt gekarakteriseerd door de resonantie
frekwentie en de dissipatie in de holte. Een maat voor de 
dissipatie is de kwaliteitstaktor Q. Deze geeft, voor een 
bepaalde mode, de verhouding tussen de în de holte opgeslagen 
totale energie en de dissipatie:~ 

de betreffende resonantiefrekwentie 
amplitude van het veld 

de dissipatie voor deze mode 

(1.31) 

De gedissipeerde energie is alle energieverlies ten gevolge 



van transmissie, buiging en absorptie aan de spiegels en in 
de holte. 
Analoog aan de atomaire overgangslijnen heeft ook elke 
resonantiemode een breedte óvh. Deze breedte is gelijk aan 
v

0
/Q. een hoge Q-waarde betekent dus lage dissipatie en 

smalle lijnbreedte. 
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Bij een laser, met meerdere holte-modes binnen een atomaire 
overgangslijn, zal voor holte-modes die het dichtst bij de 
atomaire frekwentie va liggen de versterking het grootst 
zijn. Direkt na het ontstaan van een inverse bezetting, zal 
daar dan de meeste energie in gaan zitten. Daarnaast zullen 
de holte-modes met de hoogste Q-waardes het hardste groeien, 
waardoor er weinig energie voor de andere overblijft. 
Naarmate de excitatie toeneemt zal het overgrote deel van de 
beschikbare energie over een kleiner aantal modes verdeeld 
worden. Voor deze modes, dichtbij va gelegen en met een hoge 
Q. zullen de (kleine) verschillen in buigingsverliezen 
bepalen welke zal overheersen. 
In het algemeen maakt dit de transversale modes ondergeschikt 
aan de longitudinale modes, die allen ongeveer dezelfde Q
waarde hebben. 

1.7 Bundeleigenschappen 

Het opmerkelijkste verschil tussen normaal licht en laser 
licht is de grote lichtsterkte en de zeer smalle bandbreedte 
van een laser bundel. Dit komt tot uitdrukking in de 
helderheld en de spectrale zuiverheid van laserlicht. 

Spectrale zuiverheid 
De uitelndelijke lijnbreedte van een uittredende laserbundel 
wordt, bij continue werking, alleen bepaald door de storingen 
in het stabiele elektromagnetisch veld ten gevolge van 
spontane emissie. Verstoring door de overige verliezen, zoals 
buiging aan de spiegels en verstrooiing door het aktieve 
medium zelf, worden dan volledig door de gestimuleerde 
emissie gecompenseerd. 
Door de spontane emissie op te vatten als dissipatie van de 
(potentiële) energie van de betreffende mode, is via de Q
faktor de daarmee verbonden lijnbreedte uit te rekenen. Deze 
is ongeveer: 49 

8v - ---------------

met 6v = 

ÓV = h 
p = 

0 
vo 

resulterende lijnbreedte 
lijnbreedte van de holte-mode 
uitgekoppelde vermogen 
oscillatiefrekwentie 

(1. 32) 
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Dit geeft onwaars~hijnlijke geringe lijnbreedtes, 
bijvoorbeeld 2 10 Hz voor een typische helium-neon laser 
(golflengte 1.15 urn, trilholte lengte 1 men 2% 
reflectorverliezen) .~ 
De werkelijke breedte van een laserlijn is, ten gevolge van 
fluctuaties en instabiliteiten in de laserstructuur, orden 
groter. In praktijk is voor lage druk gaslaser, zoals 
bovenstaande He-Ne laser, de bandbreedte te beperken tot 50 -

500 Hz. Voor andere continu werkende lasers varieert de 
uiteindelijke lijnbreedte van 1 - 10 kHz en voor vaste 

~~~;!a~~f~;.d~~0~e:=~~~s!: ~:!:r:o!~:d~e~:l;;~u~~~;!~~:en, 
1 ij nbreed te

51
ge 1 i mi teerd door de ree i proke van de pu 1 sduur: 

8 v = 1 I T pul!! . 
De_

1
fpectrale zuiverheid van lasers loopt ~aarmee uiteen van 

10 , voor lage druk He-Ne lasers, via 10 1 voor een doorsnee 
laser tot 10~. voor multimode vaste stof lasers. Dit laatste 
is vergelijkbaar met de spectrale zuiverheid van een gewone, 
thermische, lichtbron. 

Coherentie 
Meestal wordt alleen over de tijdscoherentie, en de daarbij 
behorende coherentielengte, van laserbundels gesproken. De 
coherentietijd Tro hangt, voor een single-mode laser, direkt 
samen met de spectrale zuiverheid. De relatie tussen Tro en 6v 
is dan afhankeliJk van (de onzekerheid van) het met de 
laserbundel geassocieerde golfpakketje. Voor een Gaussische 
single-mode bundel. die een minimale onzekerheid heeft, 
ge 1 dt: 52 

'T co 

1 l 

4'1T 6v 
(1.33) 

Een gaslasermet een lijnbreedte van 100 Hz heeft dus een 
coherentietijd van ongeveer 0,8 ms, wat een coherentielengte 
van 240 km betekent. Dit is geweldig veel beter dan van een 
gewone lichtbron, met een coherentielengte van enkele 
centimeters. Voor andere, single-mode, bundels is Tco nog 
groter. 
Multimode lasers, zelfs twee-mode He-Ne lasers, hebben 
daarentegen een coherent~etijd die vergelijkbaar is met die 
van gewone llchtbronnen. 

Gerichtheid 
De divergentie van een laserbundel wordt bepaald door de 
energieverdeling over de bundeldoorsnede, de kromming van de 
golffronten en de diameter van de uittreedopening (meestal 
een lens). De geometrie van de holte speelt in het algemeen 
geen rol daar alleen lichtstralen evenwijdig aan de as 
mogelijk zijn. 
Voor een laserbundel met uniforme energieverdeling en vlakke 



golffronten zou voor een Ulttree-opening met diameter D de 
divergentie zijn:~ 

~ = 1,22 À/D (1.34) 
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Dit is echter een zeer geïdealiseerde situatie. Een betere 
maat voor de divergentie wordt verkregen door bundeldiameter 
en divergentie aan de hand van de energieverdeling op 
brandpuntsafstand voor en na de uittreedlens te bepalen. Dit 
resulteert in:~ 

À 
(1.35) 

De exacte waarde is alleen afhankelijk van de 
energieverdeling over de bundeldoorsnede. En net als bij de 
coherentietijd geldt het gelijkteken voor Gaussische bundels. 
Bovenstaande vergelijking geeft alleen de divergentie voor 
bundels met volledige ruimtelijke coherentie (vlakke 
golffronten). zodat in werkelijkheid de divergentie groter 
zijn zal. De maat D moet dan vervangen worden door de 
diameter van het coherentlegebied van de bundel op de 
uittreedopening. Die is altijd kleiner dan de opening zelf.~ 

Helderheid 
Een belangrijke parameter van lichtbundels, belangrijker dan 
vermogen of intensiteit, is de helderheid. Vermogen zegt, 
zonder dat de diameter gegeven wordt, niets en de intensiteit 
van een bundel verandert met de bundeldiameter. De helderheid 
van een bundel daarentegen wordt volledig bepaald door de 
condities aan de bron, en verandert dus niet tijdens 
manipulaties met de bundel. Helderheid (B) wordt namelijk 
gedefiniëerd als het per ruimtehoek (Q) en per oppervlakte 
eenheid (A) uitgezonden vermogen B a P/QA. 55 

Een van de helderste conventionele bronnen, een hogedruk 
kwikdamplamp met een vermogen van 100 W en een golflengte 546 
nm heeft een helderheid van 95 W/cm2 sr. Een single-mode He-Ne 
laser, met golflengte 630 nm en vermogen 1 mW, heeft 
daarentegen een helderheid van 1 GW/cm2 sr. Dit grote verschil 
wordt vooral bepaald door de geringe divergentie van de 
laserbundel.~ 
Ook kan de spectrale helderheid gegeven worden, dit is de 
helderheid per frekwentie, waarin helderheid en spectrale 
zuiverheid gecombineerd worden. Dit maakt het verschil tussen 
gewone lichtbronnen en lasers nog groter. De spectrale 
zuiverheid van bov~pstaande kwiklamp. en He-Ne laser zijn 
respectievelijk 10 1 W/cm2 srHz en 106 W/cm2 srHz. 
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1.8 Introductie enkele lasertypen 

In de loop der jaren zijn zeer veel uiteenlopende lasers 
uitgevonden en gebouwd, zowel wat betreft aktief materiaal, 
trilholte en inversiemethode als wat betreft pulsduur, 
bundelvermogen en golflengte. 
De meeste lasers voldoen precies aan de in voorgaande 
paragrafen gegeven schematische voorstelling van een laser: 
aktief materiaal, tussen twee spiegels, waarin door middel 
van een pompmethode een inversie teweeg gebracht wordt. Een 
aantal lasers wijkt daar echter meer of minder van af. 
Om de verscheidenheid aan typen enigszins te kunnen 
bespreken, is het noodzakelijk ze in groepen in te delen. De 
meest gehanteerde indeling is gebaseerd op het gebruikte 
aktieve materiaal, eventueel verder gedifferentieerd aan de 
hand van de excitatiemethode. Daarnaast worden lasers met 
extreme eigenschappen, zoals een hoogvermogen of een ultra 
korte puls, meestal apart vermeld. 

De indeling op grond van aktief materiaal ziet er als volgt 
uit: vaste stof lasers; vloeistoflasers; gaslasers: 
halfgeleiderlasers en de vrije elektronen laser. Hierbij is 
met name de gaslasergroep zo groot dat een verdere verdeling 
zinvol is. De halfgeleiderlaser, die eigenlijk een vaste stof 
laser 1s. wordt op grond van afwijkingen van het gebruikelijk 
lasersschema onderscheiden. Bij de gaslasers wordt om 
dezelfde reden vaak de excimeerlaser apart besproken. De 
rentgenlaser die meestal ook apart wordt ingedeeld. wordt 
hier biJ de vaste stof lasers besproken. evenals de 
garnmalaser. De laatste is pas zeer recent in de 
belangstelllng komen te staan. 

Vaste stof laser 
Een vaste stof laser is in het algemeen een eenvoudig 
systeem. bestaande uit een ronde staaf aktief materiaal, met 
een lengte van 10 tot 20 centimeter en een diameter van 0.5 
tot 2.5 centimeter. een flitslamp en twee spiegels. zie 
figuur 1.17. 
Het aktief medium bestaat in het algemeen uit een kristalliJn 
of amorf materiaal met een verontreiniging. De 
verontreiniging is meestal een twee- of driewaardig 
aardalkali-ion. met een concentratie van ongeveer 1%.~ Met 
name door de vele beschikbare kristalsoorten. is er een groot 
aanbod aan vaste stof lasers.~ 
Omdat de aktieve ionen door het (krista1-)rooster gefixeerd 
zijn is voor vaste stof lasers optisch pompen vaak de enige 
mogel1jkheid. Dit kan met flitslampe? voor gepulste werk~ng. 
of boogontladingslampen en lasers voor continue werking. 
De gebruiksmogelijkheden van vaste stof lasers worden 
gelimiteerd door de warmtegeleiding van het aktieve 
materiaal. Deze bepaalt namelijk de afvoer van de door de 
laser gedissipeerde energie. 
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De bekendste vaste stof lasers zijn ~e robijnlaser en de 
Nd:YAG-laser, respectievelijk met Cr+ in een Al 2o3-kristal en 
Nd3+ in een Y Als o12-kristal (yttrium aluminium garnet). De 
meest gebruikte laserlijn van robijn is de 694.3nm-lijn en 
voor Nd:YAG de 1062,3nm. 

electrode 

Figuur 1.17 De schematische voorstelling van de 
(eerste) rob1jnlaser. 59 

Dezè beide materialen lijken zoveel op elkaar dat ze in 
hetzelfde lasersysteem gebruikt kunnen worden. Het grootste 
verschil is dat Cr~ een drienivo en Nd~ een viernivo schema 
heeft. waardoor de laatste veel minder gevoelig voor 
temperatuurstiJging in het kristal is. Daardoor kan een 
Nd:YAG-laser. ondanks een geringer warmtegeleidingsveromogen, 
een hogere puls-frekwentie dan de robijnlaser hebben. 0 

Neodymium wordt ook in het goedkopere glas gebruikt. 
Andere vaste stof lasers zijn de 'stoichiometrische' laser. 
waarb1j de aktieve stof geheel in het rooster van het kristal 
gesubstitueerd is en dus n1et als verontreiniging 
aangebracht. En de kleur-centrum laser. daarin di5nen 
specifieke roosterafwijkingen als aktieve centra. 5 

De zeer exotische röntgenlaser. meestal apart beschouwd. 
berust op overgangen van de binnenste elektronen van zware 
metalen, bijvoorbeeld zink of seleen. Deze materialen worden 
daartoe eerst meervoudig geïoniseerd, waardoor ze de 
eenvoudi~e (elektronen-)structuur van l.ichtere elementen 
krijgen. Daarna ontstaat bij recombinatie met een vrij 
elektron een geëxciteerd ion, waarna dan gestimuleerde 
emissie mogelijk is. De golflengte van de resulterende 
straling is enkele tientallen nanometers. Alhoewel al sinds 
enkele jaren beweerd wordt dat deze lasers gemaakt zijn, is 
er nog steeds enige sceps1s over de mogelijkheden. 
Er wordt sinds enkele jaren ook over gammalasers, met 
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golflengten van enkele Angstroms, gesproken. En hoewel er al 
enthousiaste voorstellen gedaan zijn, zijn de benodigde 
basiskennis en technologie nog lang niet voor handen. Niemand 
lijkt daar ook gestructureerd aan te willen werken. 62 

Deze laatste twee typen hebben zo'n korte golflengte dat er 
geen spiegels voor beschikbaar zijn. Het aktieve medium moet 
daarom, voor voldoende versterking en geringe 
bundeldivergentie, smal en lang zijn, bijvoorbeeld draden van 
0.1 um doorsnede en 1 m lang. 

Vloeistoflasers 
De meest bekende vloeistoflasers ZIJn de kleustoflasers, met 
een fluorescente kleurstof in een vluchtige oplossing als 
aktief materiaal. De kleurstofmolekulen zijn groot en 
organisch, met zeer complexe spectra, en hebben zeer brede 
absorptie- en emissiebanden, zie figuur 1.18. Daardoor is de 
straling van en kleurstof over tientallen nanometers 
verstembaar. 

------

s, 

.T2 

~~ 0-'z I ) "(" = 1 s ' 
' I .s. 

"t" = 10 sf 

T, 

Figuur 1.18 Het energienivoschema (links) en de 
molekuulstructuur (rechts) van een vaG de meest 
gebruikte kleurstoffen: rhodamine 6G. 6 

Er zijn zeer veel verschillende kleurstoffen geschikt voor 
laserwerking, zodat Àe met elkaar een groot deel van het 
spectrum bestrijken. Kleurstoflasers, die bijzonder geschikt 
zijn voor het genereren van ultra-korte pulsen, worden in het 
algemeen optisch gepompt. 
Naast kleurstof lasers zijn er ook de minder gebruikte 
chelate-lasers en vloeistoflasers met trivalente aardalkali
ionen en organische oplossingen. 

Gaslasers 
De categorie gaslasers is verreweg de grootste, met meer 
laserliJnen dan in elke andere groep.~ Zowel de gebruikte 
aktieve materialen. de betrokken energietoestanden en de 
excitatie-methoden lopen sterk uiteen. Er worden 



respectievelijk atomen, ionen en molekulen; rotatie-, 
vibratie- en elektronen toestanden; flitslampen, lasers, 
hoogenergetische elektronen en gasdynamische en chemische 
reacties gebruikt. 
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De pompmethoden kunnen zo sterk uiteen lopen doordat. ten 
gevolge van de bewegingsvrijheid van de aktieve deeltjes, de 
overdracht van de excitatie-energie op allerlei manieren kan 
gebeuren. 66 

Net als de vaste stof laser is de gaslaser meestal een 
eenvoudig apparaat, bestaande uit een buis met het 
betreffende gas, twee spiegels en een geschikte 
excitatiebron. zie figuur 1.19. 

spiegel spiegel 

~ gasruis ~ 

~,~.··· ~···················~~ 

electrode electrode 

Figuur 1.19 De configuratie voor de helium-neon 
las er. 66 

Omdat er zoveel verschillende gaslasers ZlJn wordt deze groep 
verder pnderverdeeld. Dat kan op grond van de excitatie
methode , of uitgaande van het gebruikte aktieve mrteriaal, 
zowel wat betreft de deeltjessoort als de overgang . 
Hier worden de belangrijkste gaslasers besproken, waarbij 
automatisch de verschillende excitaties, deeltjes en 
overgangen aan bod komen. 

De helium-neon laser is de meest e~nvoudige, zichtbare laser 
en tevens de goedkoopste gaslaser.~ De neonatomen vormen het 
aktieve materiaal, de heliumatomen dienen alleen om de 
excitatie-energie over te dragen. De verhouding tussen de 
aantallen helium en neonatomen is tien staat tot één. De 
heliumatomen worden door botsingen met de bij een 
gasontlading vrijkomende elektronen geëxciteerd. 
Een typische He-Ne laser heeft een gasontladingsbuis van 2.5 
x 20 cm en levert enkele milliwatts voor straling van 
632,8 nm. 
De bekendste molekulaire gaslaser is de· co2 -laser. Deze kan 
net als de He-Ne laser door middel van een gasontlading 
gepompt worden ,eventueel met stikstof als intermediair. 
Een andere excitatiemethode is door ~en gasdynamische stroom. 

D1t wordt onder andere door Hecht in The Laser gu1debooi (19861 gedaan. 

t Z1e biJvoorbeeld bet A~~enciln Institute of Physics Hilnd/Jooi (19721 . 
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Hierbij wordt verhit C~ -gas van enkele atmosfeer met behulp 
van speciale nozzles naar zeer lage druk geëxpandeerd. 
Daardoor daalt de gastemperatuur zeer snel en ontstaat 
gedurende korte tijd een inversie, zie figuur 1.20. 

hoge druk 
(17 atm) 

expansiegebied 
~ 

--•~ gasstroom 
lage druk (0.1 atm) 

Figuur 1.20 De basisstructuur van een gasdynamische 
laser. 68 

De C~-laser. met een golflengte van 10,6 urn. was de eerste 
zogenoemde hoog vermogen 1 as er •· 69 en kan een vermogen van vele 
kilowatts leveren. 0 

De derde bekende gaslaser is de argon-ion laser. als 
vertegenwoordiger van edelgas-ion lasers. 
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Figuur 1.21 De relatieve intensiteiten van de meest 
gebruikte argonlijnen.n 

In 1980 def1n1eerde Het Pentagon een boogveraogen laser als een laser aet een veraogen van ainiaaal 
20 kW. 
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Deze laser is zeer delicaat en de excitatie is 
gecompliceerd.De lasernivo's liggen zeer ver boven het 
grondnivo, zie figuur 1.21. Edelgasionlasers kunnen continu 
en gepulst werken en vermogens van meerdere Watts leveren. 
Daarnaast zijn er nog de metaaldamplasers (met name goud en 
koper) de geïoniseerde metaaldamplasers (bijvoorbeeld 
Cadmium, met Helium als intermediair) en diverse ultraviolet 

* en infrarood gaslasers. 
Tenslotte zijn er twee nogal afwijkende typen, die daarom ook 
apart besproken worden: de chemische en de excimeerlaser. 

Bij chemische lasers, met als bekendste de waterstof 
fluoride-, de deuteriumfluoride en de jodidelaser, wordt de 
bij een exotherme reactie vrijkomende energie gebruikt voor 
de excitatie, zie figuur 1.22. Het reaktieprodukt zal een 
deel van de vrijgekomen energie als vibratieenergie opnemen. 
De zo ontstane inversie is van korte duur en de gestimuleerde 
emissie moet dan ook direkt na de excitatie plaats vinden. 

aanvoer 
~ 

.=::>uitlaat 

Figuur 1.22 Een overzicht van de gasstroom in een 
chemische laser.n 

Belangrijk voor de werking zijn een continue gasstroom, goede 
menging van de reaktiecomponenten en snelle afvoer van het 
reaktieprodukt. De krachtigste chemische laser van dit 
moment, de ALPHA, heeft een maximaal vermogen van 6 MW. 73 

Chemische lasers kunnen zeer hoge vermogens bereiken, maar 
daarvoor zijn wel zeer grote en complexe installaties nodig. 
De excimeer laser (de naam is afgele~d van'excited dimer', en 
betekent geëxciteerd molekuul bestaande uit twee identieke 
atomen: tegenwoordig worden echter ook andere molekulen 

Z1e bnvoorbeeld J. Hechts T/Je Laser guidebooi. (1966) . 
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gebruikt). lijkt op de chemische laser. Ook hier vindt een 
reaktie plaats tussen twee stoffen. waarbij een geëxciteerd 
produkt ontstaat, zie figuur 1.23. Daarbij houdt de 
overeenkomst echter op. 

energie 

gebomen 
excimeer 

losse 
atomaire 

------canponenten 

onderlinge afstand 

Figuur 1.2~ Het energieschema voor de excimeerlaser. 74 

Het excitatieproces is zeer complex, maar komt erop neer dat 
na een gasontlading een samengestelde molekuul ontstaat dat 
alleen in die geëxciteerde toestand kan bestaan. Er is dan 
ook geen sprake van een grondtoestand. en direkt na het 
verval valt het molekuul weer uiteen in de afzonderlijke 
atomen. Dit heeft als voordeel dat er, zodra er excimeer
molekulen bestaan. direkt inversie is.~ Dit onderscheidt de 
excimeerlaser van alle voorgaande types. 

Halfgeleiderlaser 
Een nog afwijkender type is de halfgeleider- of diodelaser. 
Door een voorwaartse stroom in een diode ontstaat een 
ladingsoverschot aan de p,n-overgang. wat overeenkomt met de 
excitatie van geleidingselektronen. Door de elektron-gat 
recombinatie die daarop volgt valt het geëxciteerde elektron 
terug naar een lagere. gebonden toestand 1n de valentieband. 
BiJ dit spontane verval kan een deel van de energie vrijkomen 
als foton. de rest komt vrij als warmte. Dit gebeurt in LED's 
en is 1n feite spontane emissie. 
Als de voorwaartse stroom groot genoeg is, wordt de 
ladingsd:ichtheid zo groot, dat gestimuleerde emissie gaat 
overheersen. Gedeeltelijk reflecterende zijvlakken zorgen 
dan. net als bij sommige vaste stof lasers. voor de 
terugkoppeling waardoor de karakteri~tieke laserbundel 
ontstaat. Door de geometrie is de bundeldivergentie relatief 
groot, enkele tientallen graden. 
Een halfgeleiderlaser kan gepulst en continu werken, met een 
vermogen van enkele milliwatts en is uitermate geschikt voor 



glasfibercommunicatie. 

oxide 
rM;aAs 

(actieve laag) 
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p-GaAlAs 

- n-GaAlAs ---hetero-overgargen 

F1guur 1.24 De meest gebruikte diodelaser heeft een 
(index-guided)strip-geometrische dubbele hetero
overgang: de aktieve laag wordt aan alle zijden omringd 
door ander materiaal (de index-guiding) en bestaat uit 
een smalle en dunne ~trook met en dwarsdoorsnede van 
ongeveer 1 x 10 um2

• Hierdoor is de drempelstroo~ 
waarbij de laserwerking op treedt, ongeveer 75 mA. 6 
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De winst in de aktieve laag van halfgeleidermateriaal is zo 
hoog dat een diodelaser met en lengte van 100 urn een continu 
vermogen van 60 mW kan leveren. Ook zijn diode lasers over 
25A verstembaar. 

Vrije-elektronen laser 
Het laatste lasertype. de vrlJe elektronen laser (VEL) wijkt 
geheel af van alle andere lasers, er komen geen atomen, 
molekulen of ionen aan te pas. De VEL berust op de 
wisselwerking tussen een elektronenbundel met relativistische 
snelheid en het elektromagnetisch stralingsveld. De naam is 
dus eigenlijk verkeerd. want echt vrije elektronen zullen 
niet wisselwerken. Door sommigen wordt de VEL overigens geen 
laser maar een optische lopende-golf elektronenbuis 
gevonden.n 
De meeste VEL's berusten op synchrotonstraling; een bewegend 
elektron in een statisch magneetveld, dat als funktie van de 
plaats verandert (een zogenoemd Wiggler-veld), zal een sinus
achtige beweging uitvoeren en daardoor (spontaan) fotonen 
uitzenden. Door ook een lichtbundel door het Wiggler-veld te 
sturen kan gestimuleerde emissie optreden, zie figuur 1.25. 
Dit is afhankelijk van de fase en frekwentie van zowel de 
lichtbundel als de elektronenbundel. De frekwentie van de 
straling hangt af van de snelheid va·n de elektronen. waardoor 
deze laser verstembaar is. 
Opmerkelijk is dat versterking door gestimuleerde emissie 
alleen plaats vindt als de frekwentie van de optredende 
elektronenoscillatie iets lager is dan de 
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resonantiefrekwentie. Bij resonantie is er geen netto 
uitwisseling tussen het veld en de lektronenbundel en boven 
resonantie neemt de bundel juist energie op. Ook dit is een 
afwijkende eigenschap van de VEL. bij alle andere lasers is 
er een klein gebiedje rond de resonantiefrekwentie waarin 
laserwerking op zal treden. 

wiggier-magneten 

geïnjecteerde 
e 1 ectronenb.Jrrle 1 

a uitleemenie 
stralirg 

•• • 
E ' gebruikte bundel 

Figuur 1.25 Schematische weergave van het principe van 
de vrije elektronen laser.n 

Met de VEL. die nog in het ontwikkelingsstadium is. is voor 
zichtbare straling alleen nog zeer lage vermogens bereikt. de 
verwachtingen zijn echter dat. met toenemende elektron
accelerator technologie het vermogen en de efficiëntie 
toenemen. Theoretisch is een rendement van 20% haalbaar. 

continu (cw)/ gemiddeld piek 
gepu.lst (P} À, vermogen puls-

lasertypen nm w kW duur 

Ruby p 694.3 10-10" 1 ms-10 ns 
Nd:YAG cw 1064 150 
Nd:YAG p 1064 400 10 1-5 ms 

Nd:YAG p 1064 4 2 x 10" 10-20 ns 

He-Ne cw 632.8 10-3-10-2 

Cu p 510.5 40 100 20-40 ns 
Ar+ CW 514.5 10-150 

He-Cd cw 325 0.1 
441.6 

co2 cw 10.6~tm (1-15) x loJ 

co2 p 10.611m 1oJ 10" 0.1-0.5 p.s 

N2 p 337.1 0.1 1oJ 10 ns 

KrF p 248 100 5 x 1oJ 10 ns 
Rhodamine 6G p 590 100. 100 10 p.s 

HF cw 2.6-3.3 p.m 10" 

HF p 2.6-3.3 p.m loJ 

GaAs cw 840 w-2 

Tabel 1.2 De belangrijkste eigenschappen voor de 
meest gangbare 1 as ers . 79 



H2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE LASER 

Bij een historisch overzicht van de geschiedenis van de laser 
wordt meestal begonnen met de introductie van wat nu 
gestimuleerde emissie heet door Albert Einstein in 1916. 
In dit verslag wordt het begin echter bij Max Planck gelegd. 
In 1900 voerde hij discretisering (van de emissie en 
absorptie) van elektromagnetische straling in bij zijn 
afleiding voor de energieverdeling van warmtestraling. ook 
wel zwarte straling genoemd. Dit inspireerde Einstein tot het 
invoeren van stralingsgeïnduceerde emissie en dat is het 
basisprincipe van de laser. 
Vanaf Plancks stralingswet worden de wetenschappelijke 
ontwikkelingen beschreven die uiteindelijk leidde tot de 
laser. 

2.1 Nieuwe wetenschappelijke ideeën 

In de tweede helft van de negentiende eeuw stond het 
zogenoemde probleem van de zwarte straling bij veel 
(theoretisc~e) natuurkundigen in de belangstelling, zoals 
Kirchhoff. Boltzmann en Wien. Geprobeerd werd voor de 
straling van een zwart lichaam de verdeling van intensiteit 
over de voorkomende golflengten theoretisch af te leiden. 
Zwarte straling. of warmtestraling, is de in een perfekt 
absorberende holte aanwezige elektromagnetische straling bij 
evenwicht tussen de omsloten ruimte en de wand. Deze straling 
bevat. in principe, alle golflengten en varieert met de 
temperatuur van de holte. De meeste lichtbronnen benaderen 
een (perfekte) zwarte straler. 

Experimenten met betrekking tot warmtestraling kwamen pas 
goed op gang na de systematische meting van de intensiteit 
als functie van de golflengte, K(À). door Langley in 1886. 1 

Tien jaar later publiceerde Wilhelm Wien, nadat hij van 
Paschen experimentele bevestiging had gekregen, een 
stralingswet die zeer goed leek te voldoen. Hij formuleerde 
zijn wet als volgt: 2 

ci>À= C/À5 
* exp [-c/ 0 e) 1 ( 2. 1) 

met ei> À intensiteit tussen À en À+ dÀ 
c constante 
c constante 
e temperatuur 

Deze wet werd al snel algemeen geaccepteerd. 
Door metingen met behulp van nieuwe technieken voor ver 
infrarood straling (12 - 18 urn), gecombineerd met andere 
holtes. werd in het voorjaar van 1900 eerter duidelijk dat 
ook Wiens stralingswet niet correct was. 
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Plancks quantisatie 
Inmiddels had in 1894 ook Max Planck, bij ZlJn intreerede 
voor de Pruissische Akademie der Wissenschaften, 
belangstelling voor het probleem van de zwarte straling 
getoond. 4 Hij werkte toen al vijf jaar in Berlijn, dat het 
centrum van de Duitse fysica was en snel het centrum van de 
hele wereld zou worden, met name voor het probleem van de 
zwarte straling. 
Thermodynamica was zijn (hoofd-)vak en hij war een overtuigd 
aanhanger van het mechanistische wereldbeeld. Zijn grote 
doel was het bewijzen van de tweede hoofdwet van de 
thermodynamica met behulp van de mechanifa. Dit bracht hem 
bij het probleem van de zwarte straling. Zwarte straling 
kwam, volgens de algemene opvatting. overeen met maximale 
entropie en was dus een thermodynamisch probleem. 

relatieve 
intensiteit 

golfle(YJte (nm) 

Figuur 2.1. De intensiteitsverdeling vrn zwarte 
straling als funktie van de golflengte. 

Op 19 oktober 1900 presenteerde Planck, op een lezing voor 
het 'Physikalische Gesellschaft', een nieuwe formule voor de 
energieverdeling van zwarte straling: 8 

c • À -5 

E 
exp[c/\TJ - 1 

Deze formule had hij gekozen uit een hele verzameling 
formules die hij afgeleid had op basis van geheel 

(2.2) 



willekeurige uitdrukkingen voor de entropie van een 
stralingsveld. 9 
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Pas op een latere zitting, 14 december, gaf hij een 
afleiding. Die was, net als een eerdere afleiding van Wiens 
stralingswet in 1899, gebaseerd op het evenwicht tussen de 
straling en fictieve lineaire, elektrische resonatoren of 
oscillatoren. Deze zouden zich in de holte bevinden en konden 
energie uitwisselen met de straling. 0 Hetgeen geheel in 
overeenstemming met de toenmalige opvattingen over • elektromagnetische straling was. Elke resonator kon 
stralingsenergie van één bepaalde golflengte uitzenden of 
opnemen. Van het totaal aan resonatoren berekende Planck de 
entropie, zo kon hij op een Boltzmann-achtige manier het 
(macroscopische) stralingsveld uit de (microscopische) 
resonatoren berekenen. 

Het cruciale punt in de afleiding van 14 december 1900 was de 
veronderstelling dat de uitwisseling van energie tussen de 
resonatoren en het stralingsveld niet willekeurig (klein) kon 
zijn, maar uit een geheel aantal energie-elementjes hv moest 
bestaan. De energie van het stralingsveld en de resonatoren 
bleef echter wel continu. Planck presenteerde zijn formule in 
december 1900 met de frekwentie (V) als variabele, in 
tegenstelling tot de toen gebruikelijke gewoonte de 

11 golflengte te nemen: 

8 1r hv 3 

dv (2.3) 
~ 

cJ exp[hv/k6J - 1 

met uv dv = energie van het stralingsveld met 
frekwentie tussen v en v + dv 

c lichtsnelheid (299.792 km/s) 
h 6.55 * 10 (exp -27) ergsec 
k 1,346 • 10 (exp -16) erg/grad 
e = temperatuur 

Deze stralingswet bleek al snel superieur aan alle andere 
formules en 1s ook nu nog algemeen geldig. De afleiding 
daarentegen is vele malen herzien. onder andere door Planck 
zelf. 

De constante h was volgens Planck een natuurconstante, net 
als k, die hij overigens al eerder in berekeningen gebruikt 
had. 12 Hij verkreeg bovenstaande waarden door vergelijking van 
zijn theorie met experimenten. Tegenwo~dig heeft h de 
nauwke~riger~ waarde 6,626176(36) * 10- ergsec (1 ergsec - 1 
cm2 g s 1 = 10 Js). Pas nadat Einstefn in 1905 'h ' het 
energiequanturn nQemde gaf Planck het de naam 
'Wirkungsquant' . 0 

Zie onder andere Lorentz in Lessen over t/Jeoretiscbe Jutuurkunde I: str1l iogst/Jeorie (1920) 
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Albert Einstein 
Albert Einstein is altijd geïnteresseerd geweest in 
thermische. elektrische en stralingsfenomenen. Mogelijk is 
dat gestimuleerd door zijn natuurkunde docent H. Weber aan de 
Eidgenossische Technische Hochschule (het Polytechnikum) in 
Zuri eh. 14 

Al tijdens zijn studie aan het Polytechnikum. ongeveer vanaf 
1899. dacht Einstein na over de aard van straling. 15 En in 
1901 veronderstelde hij een verband tussen thermische en 
optische eigenschappea van materie, met name de soortelijke 
warmte en de spectra. 
Ook uitte hij toen voor het eerst zijn bezwaren tegen Plancks 
resonatoren. en wel tegen de beperking die Planck aan de 
resonatoren oplegt: één periode of frekwentie en een bepaalde 
demping. 17 Hij kwam hierop doordat de klassieke opvatting over 
licht (de stralingsenergie is uniform over de golflengten 
verdeeld) het foto-elektrisch effekt niet (goed) kon 
verklaren. De klassieke theorie koppelde de lichtintensiteit 
in plaats van de fotonenergie aan het foto-elektrisch effect 
(bij lage intensiteit geen foto-elektron. bij hoge wel) .w 

Einstein vatte het equilibrium van zwarte straling op als een 
evenwicht tussen emissie en absorptie. Uitgaande van de 
juistheid van Wiens wet voor hoge trekwenties en lage 
temperatuur kwam hij tot de conclusie dat straling zich 
statistisch gezien gedraagt alsof het uit kleine deeltjes 
(quanta) bestaat. waarvan de energie evenredig aan de 
frekwentie van de straling is. Hij noemde dit een 
lichtquantenhypothese. de term foton wordt pas in 1926 door 
Gilbert N. Lew is ingevoerd. 19· 20, 21 

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, gebruikte 
Einstein Plancks wet en Plancks constanten hierbij helemaal 
niet. De energiegrootte van de quanta drukte hij uit in de 
universel~ gas~onstante (R). het getal van Avogadro (N0 -

6,0231 10 mol ) . de frekwentie (v) en de constante S. Deze 
constante, die voortkomt uit Wiens wet als deze als funktie 
van de frekwentie in plaats van de golflengte geschreven 
wordt, is gelijk aan (h/k) (h • de constante van Planck, 
k z de constante van BoltzmanB en c- de lichtsnelheid). De 
energie van een quant is dan: 

(2.4) 

Tot 1910 werd Einsteins quantentheorie, voor zover bekend bij 
andere fys~ci, of niet begrepen of met veel scepsis 
behandeld. De meeste fysici die zich met zwarte straling 
bezig hielden waren toen wel al overtuigd van een 
discontinuïteit. Na de Solvay conferentie van 1911 te 
Brussel, kwam een algemene discussie Qver Einsteins 
quantenhypothese echter goed op gang. 24 



Goldschm1dt Planck Rubens Lindeaann Hasenrobl Hostelet 
Nernst Srillouin So11erteld De Broglie Koudsen Herzen Rutherford Katerlingb Onnes 

Solvay Lorentz Warburg Wien Jeans Einstein 
Perrio Mda Curie Poincaré Langevin 

Figuur 2.2. De deelnemers van de eerste Solvay 
Conferentie in Brussel in 1911.~ 

4 9 

Met betrekking tot zwarte straling accepteerde Einstein 
Plancks stralingswet wel, maar diens afleiding niet. Diverse 
malen probeerde hij dan ook een andere afleiding te vinden, 
onder andere in 1907 en 1911 . Hij probeerde dat toen met 
reële resonatoren in plaats van Plancks fictieve; dat lukte 
echter niet.u 
In die tijd werkte Niels Bohr aan een (discreet) atoommodel. 
dat hij in 1913 publiceerde. Hij kon daarmee alle toen 
bekende spectraahlijnen verklaren. Het model was gebaseerd op 
drie postulaten: 

- Elk atoom heeft stationaire toestanden met discrete 
energieën , in zo'n toestand wordt geen energie 
uitgezonden; 
- Overgang van de ene naar de andere toestand is mogelijk 
onder absorptie of emissie van een foton met frekwentie 
V= E/ h: 
--Alleen die elektronenbanen zijn mogelijk met 
gequantiseerd impulsmome nt (van h~t elektron ten opzichte 
van de kern) gelijk aan L = nh/2w. 

Me t dit gequantiseerde atoommodel probeerde Einstein in 1916 
opn1euw Plancks stral1r1gswet af te leiden. Deze afleiding was 
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overigens maar een klein onderdeel in een publjcatie over de 
wisselwerking tussen straling en gasmolekulen. 
Zijn redenering was als volgt: 

Ga uit van een verzameling identieke moleculen en neem 
aan dat elk molekuul de discrete toestanden 1, 2, 3, ... 
met energieën E1 , E2 , E3 •.. hebben. Zoek nu nieuwe 
regels voor de uitwisseling van energie tussen de 
moleculen en de straling, zodanig dat daarmee Plancks 
wet af te leiden is. 

Analoog aan de bekende radioaktieve reacties voerde hij voor 
het uitzenden van straling door een molecuul een statistische 
wet in: 

dW = \a dt (2.5) 

Hierin is dW de waarschijnlijkheid dat een molecuul van 
toestand m overgaat naar de lagere toestand n, onder 
uitzending van straling. in tijdje dt. ~ is een 
karakteristieke constante voor de betreffende overgang van 
dat molekuul. 

Bij de instraling van een molecuul voerde Einstein, analoog 
aan Plancks theorie waarin afhankelijk van de fase van de 
resonator en het stralingsveld een resonator positieve of 
negatieve arbeid verrichtte, twee mogelijke processen in. Hij 
liet zowel emissie als absorptie optreden. 
Voor de waarschijnlijkheid var. de overgang van n naar m, die 
overeenkomt met absorptie van een lichtquant , voerde hij in: 

dW = Ban p dt (2.6) 

En voor een overgang van m naar n, dit komt overeen met 
emissie van een quant; 

dW = Bn
1 

p dt (2.7) 

Hierin is p de dichtheid van het stralingsveld (voor de 
Juiste golflengte) en zijn de B's weer karakteristieke 
constanten. Deze twee processen noemde hij beide 
toestandsveranderingen door straling. Einstein spreekt dus 
niet van negatieve absorptie, nog van gestimuleerde emissie. 
Deze beide termen werden voor het ee~st door J. van Vleck in 
1924 voor het derde proces gebruikt. 29 

Door nu te stellen dat deze drie processen per tijdseenheid 
in evenwicht zijn. kon Einstein de stralingsdichtheid 
berekenen. Voor de verdeling van de ~oleculen over de 
toestanden 1. 2, 3 .... nam hij de (kanonieke) 
toestandsverdeling van Boltzmann aan: 

exp (-~/kT) (2.8) 



met Pn = ontaarding van nivo n 

Dit geeft voor de toestanden m en n: 

(2.9) 

Einstein nam nu aan dat P samen met T oneindig groot zou 
worden en vond zo een afhankelijkheid voor B~ en B

0 

(2.10) 

Daardoor gaat voorgaande vergelijking over in: 

p (2.11) 
exp( (E

1
- E

0 
)/kT) -1) 

Dit is exact Plancks stralingswet . 

Als belangrijkste resultaat van ZlJn berekeningen in deze 
pub l icati e noemde Einstein het gegeven dat emissie een 
gericht proces is en niet sferisch. Met andere woorden dat 
een lichtquant impuls heeft. 
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Albert Einstein legde zonder het te weten met de invoering 
van de stra l ingsgeïnduceerde emissie de basis voor de laser. 
Door namelijk zulke omstandigheden te creëren dat 
gestimuleerde emissie gr oter is dan absorptie en spontane 
emisie . kan er straling aan materie onttrokken worden. zoals 
in de laser gebeurt. Het duurde echter nog tientallen jaren 
vo orda t de kenmerken en mogeli j kheden van gestimuleerde 
emissie tot de wetenschappers doordrongen. Het duurde 
biJvoorbeeld alleen al tot na 1923 . de ontdekking van het 
Compton-effekt. voordat het deeltjeskarakter van licht 
algemeen geaccepteerd was.~ 

2.2 Twee belangrijke technische ontwikkelingen 

Ondanks experimentele bevestiging van het bestaan van 
gestimuleerde emissie in 1930 werd er met betrekking tot het 
proces zelf niets ondernomen. Het zou tot 1951 duren voor er 
systematisch aan gewerkt werd . In de tussenliggende jaren 
werden er echter wel twee nieuwe technieken ontwikkeld die 
later bij de laser een belangrijke rol zouden gaan spelen. 

Magnetische resonantie: tijdelijke inversie 
Sinds de jaren twintig stond de snelheid van verandering van 
het magnetisch moment van materie ten gevolge van een 
uitwendig. wisselend magneetveld in de belangstelling. Zowel 
theoretisch als experimenteel werden de excitatie en 
relaxatie van magnetische nivo's onderzocht. 
Begin jaren veertig vonden de eerste experimenten plaats met 
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met betrekking tot de toe- of afname van de magnetisatie 
onder absorptie of emissie van energie (magnetische 
resonantie genoemd). Bij een van die experimenten trad in 
1946 inversie op. Inversie is belangrijk voor het verkrijgen 
van gestimuleerde emissie. 

magnetische 
veldsterkte 

Figuur 2.3. Enkele van de door Bloch tijdens ZlJn 
magnetische resonantie experimenten gemeten signalen. 
Links het verloop van het magneetveld als funktie van 
de tijd en de vier tijdstippen waarop gemeten werd. 
Rechts de vier gefotografeerde oscilloscoopbeelden. 
Plotselinge verlaging van het magneetveld tot beneden • de resonantiesterkte H . heeft een omkering van het 
signaal tot gevolg. Deze omkering heeft echter enige 
tijd nodig. Het positieve piekje links in het spoor van 
tijdstip twee betekent dat de bezetting van de nivo's 
nog niet in evenwicht met de nieuwe waarde vftn het veld 
is: er is. tijdelijk, een inverse bezetting. 

Felix Bloch. de betreffende fysicus. was echter zo op 
relaxatieti~den gefixeerd dat hij hier totaal geen aandacht 
aan schonk. Misschien omdat de inversie maar tijdelijk was. 
het duurde slechts enkele seconden. 
Twee jaar later besprak Nicelaas Bloembergen. uitgaande van 
Blochs opstelling. wel de bezetting van magnetische nivo's. 32 

Maar ook hij legde geen verband tussen inverse bezetting van 
twee energienivo's en (netto) gestimuleerde emissie. 
De methode om door middel van een snel wisselend magneetveld 
inversie te creëren, later adiabatische magnetisatie genoemd, 
zou voor de vaste stof laser belangrijk blijken. 

Optisch pompen: continue inversie 
Een andere methode om. grote. verandering in de bezetting van 
atomaire nivo's te verkrijgen werd door Kastler. Brossel en 
andere ontwikkeld. Kastier ontwikkelde tegelijkertijd een 
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methode om eventuele atomaire bezettingsverschillen zichtbaar 
te maken. Alfred Kastler bestudeerde oorspronkelijk, net als 
Bloch. magnetische resonantiefrekwenties. Daarbij ontwikkelde 
hij een heroriënteringsmethode die berust op impulsbehoud bij 
de wisselwerking tussen elektromagnetische straling en 
materie. 
Afhankelijk van de polarisatie van het invallend licht zal 
een bepaalde excitatie-overgang in het bestraalde atoom de 
voorkeur hebben. Circulair gepolariseerd licht bijvoorbeeld 
komt overeen met een atomaire overgang met een veranderring 
van het magnetisch quanturngetal van 1 (om = 1). Alleen die 
ene corresponderende overgang zal plaats vinden. De door de 
lichtbundel geëxciteerde atomen zullen wel naar alle 
(toegestane) lagere toestanden terugvallen. Hierdoor ontstaan 
bezettingsverschillen en zelfs kan inversie bereikt worden. 
Deze methode. optisch pompen, levert in tegenstelling tot 
adiabatische magnetisatie continue inversie op. Zolang de 
lichtbron blijft instralen zal een eenmaal ontstaan 
bezettingsverschil gehandhaafd blijven.n 

2.3 Wat er verder (niet) gedaan werd 

Vanaf 1924 werd er ook met betrekking tot gestimuleerde 
emissie wel een en ander geschreven en geëxperimenteerd. maar 
dit had geen invloed op de ontwikkeling van een apparaat 
gebaseerd op netto gestin)uleerde emissie, de latere maser en 
laser. 
Richard Tolman zei in 1924 in een artikel over vervaltijden 
van atomen in hogere quanturntoestanden (afgeleid van gegevens 
ov~r intensiteiten van absorptielijnen): 

"The process of negative absorption, however, trom 
analogy with classica] mechanics, would presumably be 
of such nature as to reinforce the primary beam, and we 
must assure ourselves that the magnitude of this 
reinforcement is negligible. This can easily be done'~ 

Hij beschouwde gestimuleerde emissie dus alleen als storende 
faktor bij absorptiemetingen. 

Negatieve absorptie werd met betrekking tot dispersie al in 
de jaren twintig onderzocht. Negatieve dispersie komt overeen 
met de invloed van gestimuleerde emissie ofwel negatieve 
absorptie op de brekingsindex van materie. Bij de 
experimenten die het bestaan van negatieve dispersie voor het 
eerst bevestigen. tussen 1924 en 1930, kwam Ladenburg zelfs 
dicht bij netto gestimuleerde emissie. 
Ladenburg merkte (wel) op dat de verhouding tussen de 
bezettingen van een aangeslagen nivo (~ ) en het grondnivo 
CNJ) bij stijgende ontladingsstroom groter werd. En dat Nk 
groter was naarmate Ek kleiner was. 
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Figuur 2.4. De door Ladenburg gemeten F-waarden (boven) 
en bezettingen (onder) van de bij zijn experimenten 
betrokken nivo's. Vanaf ontladingsstromen van 100 mA 
lopen de F-waarden significant uiteen; die voor de 
grootste golflengten nemen het meeste af. Dit is een 
gevolg van het toenemen van de bezetting van de 
aangeslagen nivo's bij toenemende stroomsterktes.~ 

Hij zei niets over de mogelijkheid van netto gestimuleerde 
emissie en heeft blijkbaar ook geen pogingen ondernomen dat 
te bereiken. Mogelijk omdat hij daar helemaal niet op uit 
was. Maar zeker telde mee dat hij dacht dat het onmogelijk 
was. omdat hij constateerde dat Nk verzadigt. Daarnaast zal 
het in verband met de dissipatie van energie door de 
ontladingsbuizen moeilijk zijn geweest de stroom nog verder 



op te voeren, wat nodig was voor het verkrijgen van netto 
gestimuleerde emissie. Wel merkte hij op dat negative 
dispersie overeen komt met de negatieve absorptie in de 
theorie van elektromagnetische straling. En dat ook die 
allleen belan~rijk is voor grote golflengten en hoge 
temperaturen. 

55 

De Rus V.A. Fabrikant, die in 1940 promoveerde op straling in 
een gasontlading liet het, voor zover bekend, bij de 
opmerking: "Voor molekulaire of atomaire versterking is het 
noodzakelijk dat N1 ;N2 > g2;g1 • Zo'n situatie is nog niet 
geobserveerd in een gasontlading, maar kan in principe wel 
bereikt worden. Onder zulke omstandigheien zou de uitgezonden 
straling groter zijn dan de inkomende". 

De eersten die dit verwezelijken zijnLamben Retherford. Zij 
zeggen in 1950 een en ander over de bezetting van nivo's en 
negatieve absorptie. Ze publiceren dan een artikel over hun 
microgolf onderzoek van 1947 naar de fijnstructuur van 
waterstof. In appendix I, over de omstandigheden in een Wood
ontlading, merken ze op dat de absorptie van straling afhangt 
van de bezetting van de diverse toestanden. En dus van de 
mate van produktie en verval van de geëxciteerde atomen. Maar 
uitrekenen hiervan vereist volgens hun een apart onderzoek. 
Voor de toestanden met n•1 en nc2, van atomair waterstof, 
bespreken ze het wel. 
Op grond van ruwe berekeningen concluderen ze dat ten gevolge 
van 'radiation trapping' de 2p-nivo's hogere bezetting dan de 
2s-nivo's zullen hebben. met als gevolg dat grote negatieve 
absorpt1e gevonden zou moeten worden. Ze merken daarna op dat 
hiervoor grote afwijking van equipartitie nodig is en vinden 
het zeer wenselijk dat zulke effekten onderzocht worden. Met 
name onder ontlad1ngsomstandigheden die geen voorkeur voor 
equipartitie hebben.~ 

Een jaar later, in 1951, werd dit verband zelfs aangetoond 
door Purcell en Pound. In een brief aan the Physical Review, 
over magnetische resonantie-experimenten. schrijven ze: 

"The state of the spin system just after this treatment 
is thought to be properly described by a negative spin 
temperature. The system Joses internal energy as it 
gains entropy, and the reversal deflection corresponds 
to induced r~diation. '~ 

En weer een jaar later herhaalde Ramsey dit nog eens in het 
jaaroverzicht met betrekking tot de ~ernfysica.E 
Niemand besteedde echter aandacht aan het op deze manier 
creëren van inversie, noch aan het feit dat een systeem in 
een negatieve temperatuurtoestand door gestimuleerde emissie 
coherente versterking van straling kan geven. Dit idee werd 
pas in 1956 geopperd.• 



56 

De betekenis van 1924-19~2 
Bij de bespreking van de periode 1924 - 1952 wordt, met 
betrekking tot de ontwikkeling van de laser, meestal 
opgemerkt dat de kennis wel beschikbaar was en er desondanks 
geen laser ontwikkeld werd. Deze opmerking is (mijns inziens) 
wel juist maar niet op haar plaats; zij wordt pas achteraf 
relevant, nadat het idee geopperd is een maser of laser te 
construeren. 

Zo waren de introductie van de constante h en gestimuleerde 
emissie, door Planck en Einstein, alleen maar noodzakelijke 
stappen in het theoretisch onderzoek naar zwarte straling 
geweest. 
En vanaf 1924 werd. steeds als gestimuleerde emissie ter 
sprake komt. aangenomen dat het bij de gebruikelijke 
experimenten verwaarloosbaar was. Er werd telkens 
verondersteld dat er zulke extreme. van equilibrium 
afwijkende. omstandigheden nodig zouden zijn dat netto 
gestimuleerde emissie onmogelijk was. Daar werd verder dan 
ook geen aandacht aan besteed. ook niet door Bloch en 
Kastler. 

Bovendien voldeden de beschikbare elektronische 
stralingsbronnen aan alle behoeften. 
Behoudens een enkele uitzondering werd tot 19~2 dan ook 
helemaal niet gedacht aan de mogelijke constructie van een 
laser, noch als stralingsbron noch als versterker. 
Alle ontwikkelingen met betrekking tot de latere laser. zowel 
theoretisch als experimenteel. vonden plaats bij het 
onderzoeken van andere fenomenen. zoals de meting van 
realaxtietijden, spectra, dispersie en magnetische 
resonantie. 
Er moet dan ook verklaard worden hoe het komt dat het 
onderzoek naar elektromagnetische. coherente versterking (en 
oscillatie) van straling in 1952 plotseling op gang kwam. 
Daaruit zal dan tevens duidelijk worden waarom dit niet 
eerder gebeurde. 

2.4 Een quanturnmechanische microaolf oscillator 

Tijdens de Tweede wereldoorlog ontstaat. voor het eerst een 
vraag naar (elektronische) stralingsbronnen voor kortgolvige 
straling. Zo had de Amerikaamse luchtmacht aan Bell Telephone 
Laboratories gevraagd een 24 GHz radar {•1.25 cm golven) te 
ontwikkelen; gebruikelijk was toen 10 GHz. 
Omdat 24 GHZ een ongebruikte frekwentie was zou storing door 
de vijand uitgesloten zijn an nauwkeurigere bombardementen 
zouden dan mogelijk worden. De inspanningen leverden niet 
het beoogde resultaat. zoals Charles Townes. werkzaam bij 
Bell. al voorspeld had. Het zorgde er echter wel voor dat de 
microgolftechnologie tot ontwikkeling kwam en grootschalig 
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wetenschappelijk onderzoek naar de wisselwerking van 
microgolven met materie gestart werd. Hetgeen tot dan toe een 
nauwelijks onderzocht was; zo ontstond de 
microgolfspectroscopie. 

Universitair en bedrijfsonderzoek 
Eerst werd het onderzoek grotendeels in industriële 
laboratoria uitgevoerd. De belangrijkste waren: Bell 
Telephone Laboratories, Westinghouse Research Laboratories. 
Radio Corporatien America Laboratories en het 
stralingslaboratorium van Columbia University. 
In het begin van de jaren vijftig raakten de industriële 
onderzoeksprogramma's in verval. Soms verlieten de 
leidinggevende onderzoekers het bedrijf of verloren ze hun 
belangstelling voor microgolf spectroscopie. In andere 
gevallen vond de bedrijfsleiding andere onderzoeksterreinen 
belangrijker en staakten zij het onderzoek. Zodoende vond dit 
onderzoek toen alleen nog plaats aan de universiteiten. 42 

Een van de bedrijven die het onderzoek naar korte 
golfstralers gestopt had was Union Carbide. Schulz van de 
divisie Carbide and Carbon Chemieals Corporatien wilde met 
behulp van licht bepaalde chemische reacties catalyseren 
(foto-catalyse). De bestaande oscillatoren bleken daar niet 
geschikt voor te zijn en er werd besloten om lange termijn 
onderzoek aan een grote Universiteit te steunen. Zij gaven 
daartoe de universiteit van Columbia een beurs van 10.000 
dollar per jaar om een promovendus aan te trekken.c.~ 

Uit het universitaire onderzoek kwam het idee voor een 
quanturnmechanische versterker voor microgolven voort. Er 
werd. als vervolg op de inversie experimenten van Pound en 
Purcell, gezocht naar methoden om verder uit elkaar gelegen 
atomaire of moleculaire energienivo's te inverteren. Het 
daarop volgende stralin~sverval zou dan mogelijk in het 
microgolfgebied liggen. 
Tegelijkertijd nam de militaire belangstelling voor 
microgolftechnologie, met name voor generatoren, weer toe. In 
1950 zette het Naval Office of Research een studiecommissie 
voor millimeter golven op, met Charles Townes. inmiddels 
werkzaam bij de universiteit van Columbia en de autoriteit 
voor microgolfspectroscopie, als voorzitter. 46 

De precieze start van het zoeken naar een quanturnmechanische 
microgolfstraler (de latere mar~r) is niet bekend, maar moet 
ergens in 1950 of 1951 liggen. ·4 Duidelijk is dat in die 
tijd op meerdere plaatsen. onafhankelijk van elkaar. aan zo'n 
apparaat gewerkt werd. 

B. Lengyel zegt 1n 1966 al dat op grond van publicaties alleen moeilijk tot een juiste reconstructie 
te komen is. Veel materiaal was voor publicatie al besproken op min of meer openbare conferenties, of 
v1a de cJrculerende per1odiek laboratoriuarapporten verspreid. 
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Versterking van straling door gestimuleerde emissie 
Dat gestimuleerde emissie versterking van een 
electramagnetische golf kon geven was inmiddels goed bekend. 
Maar details van het proces of manieren om het effektief te 
gebruiken waren nog totaal niet voorhanden. Dat werd in het 
begin ook maar door enkele onderzoekers bestudeerd. De meest 
invloedrijke, en daardoor ook meest bekende. onderzoeken 
vonden plaats aan het Lebedev Instituut in Moskou en de 
universiteiten van Maryland en Columbia in Amerika. 
Een van de eersten die zich met betrekking tot microgolfstra
ling daarmee bezig hield. was echter de microgolffysicus H. 
Motz van Stanford University. Hij publiceerde in 1951 een 
beschrijving van het basisprincipe van de latere vrije elek
tronen laser. Door een relativistische elektronenbundel door 
een wisselend magneetveld te sturen zou, analoog aan de 
werking van de vacuüm elektronenbuizen, coherente 
stralingspulsen van enkele honderden watts in het millime
tergebied verkregen kunnen worden. Bij experimenten in 1953 
werd dit bevestigd. Daardoor bleek dat op deze manier ook 
versterking van invallende elektromagnetische golven mogelijk 
was. Ondanks het feit dat zijn ideeën direkt, via 
publikaties. bekend waren duurde het nog tot 1971 voordat op 
dit principe werd ingegaan. 47 Misschien kwam dat doordat de 
fys1ci inmiddels volledig gefixeerd waren op het maken van 
moleculaire versterkers. 

De eerste publieke beschrijving van een moleculaire 
microgolfversterker was van Joseph Weber, specialist in 
quantumelectrodynamica en microgolfspectroscopie, aan de 
Maryland Univarsity en consultant voor het US Navy Ordinance 
Laboratory.~ Op de 'Electron Tube Conference' van juni 1952 
in Ottawa Canada. presenteerde hij de resultaten van zijn 
(theoretisch) promotie-onderzoek naar de mogelijkheid om 
coherente microgolfstraling aan kristallen en gassen te 
onttrekken. In verkorte versie werd deze lezing in 1953 in 
een klein elektrotechnisch tijdschrift (Trans. I.R.E. PGED) 
gepubliceerd. 49 

Weber benadrukte dat onder normale omstandigheden absorptie 
van straling op zou treden. net als bij 
microgolfspectroscopie. Als de bezetting van de betrokken 
nivo's echter geïnverteerd werd. hij noemde dit 'upside down 
Boltzmann distribution' en 'negative temperature 
distribution'. zou gestimuleerde emissie overheersen. Een 
invallende elektromagnetische golf zou dan versterkt worden 
en er zou coherente straling uitgezonden worden. Dit kon 
volgens hem alleen in situaties ver van equilibrium. 
Hij gaf twee mogelijkheden aan om inversie te bereiken. 
Plotselinge omkering van een magnetisch veld zou. gedurende 
de relaxatietijd, inversie geven in gassen en kristallen met 
een intrinsiek moleculair of atomair magnetisch dipool 
moment. Makkelijker zou volgens hem zijn gebruik te maken van 
het lineair Stark-effect. Een continue gasstroom door het 



59 

gebied van elektrisch veld omkering zou dan zelfs continue 
coherente straling geven. Als voorbeeld gebruikte hij het 
arnmonia-rotatiespectrum, waarvoor hij bij een frekwentie van 
30 GHz ee~ versterking van 0,02 db per meter (=1,0023) 
berekende. 
Weber besloot de lezing met de uitspraak dat de juiste 
overgang in een kristal of vloeistof sterke verbetering 
hiervan zou geven.~ 
Alhoewel Webers inversie-voorstellen nooit zijn uitgevoerd en 
hij alleen over versterking sprak, hij zei helemaal niets 
over oscillatie, is zijn beschrijving van de basisprincipes 
van een quanturnmechanische microgolfversterker helder en 
correct. 
Naar aanleiding van de conferentie in Ottawa vroeg R.C.A. hem 
een lezing over zijn werk en ideeën voor hun bedrijf te 
houden. Weber deed dit, hij ontving er 50 dollar voor. Na 
deze lezing vroeg Townes hem een kopie van de tekst op te 
sturen. Het is niet bekend of dat gebeurd is en wat Tewnes er 
eventueel aan gehad heeft. Pas in een voetnoot van een brief 
aan the Physical Review van 8 juli 1957 noemt Townes Webers 
onderzoek. evenals dat van anderen. In diezelfde noot zegt 
Townes echter al in mei 1951 op een conferentie melding van 
zijn onderzoek te hebben laten maken. 51 

2.5 De eerste maser 

De fundamentele problemen met betrekking tot de constructie 
van microgclfstralers waren in 1951 goed bekend: het 
construeren van een kleine. nauwkeurige resonator en het 
koppelen van de resonator-energie aan het elektromagnetisch 
veld. Townes zegt dat het idee voor de constructie van de 
ammonia-maser In oktober 1951. tijdens een verblijf voor de 
militaire millimeter commissie in Washington. gekregen te 
hebben.~ Plotseling zou hij de (een) oplossing voor beide 
problemen gezien hebben. Zij corresponderen namelijk precies 
met de omschrijving van (overgangen tussen toestanden met 
verschillende energieen van) molekulen. Het enige probleem 
was dan nog het vinden van een manier om molekulen te kunnen 
gebruiken. Maar ook dat had hij binnen enkele minuten 
opgelost. Van een molekuulbundel moesten de hoogenergetische 
molekulen van de laagenergetische gescheiden worden, waarna 
ze door een holte gestuurd moesten worden waarin de aanwezige 
elektromagnetische straling emissie door de molekulen zou 
stimuleren. Townes zei hiervan niets tegen de overige 
cornmi ss i e-l eden. 53 

Terug op de universiteit werkte hij ~et idee samen met Zeiger 
en Gordon uit. Zij gebruikten daarvoor overgangen tussen de 
rotatie-vibratienivo's van arnmonia. 54 

Het gebru1k van de eenheld dec1bell geeft al aan dat de maser als de opvolger van de elektronische 
stral1ogsbronnen, zoals klystron en magnetron, beschouwd werd. 
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De ammoniamaser 
Er zijn twee redenen waarom Townes net als Weber ammonia 
gebruikte. Ten eerste was, minstens voor het microgolfgebied 
bekend dat ammonia enkele scherpe absorptiepieke~ heeft en 
daarom dus ook scherpe emissielijnen zal hebben. Ten tweede 
had Townes bij het onderzoek naar de 24 GHzradar bij Bell, 
nadat hij opgemerkt had dat ammonia net als water deze 
straling absorbeert, ielf het absorptiespectrum van ammonia 
uitvoerig bestudeerd. 
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Fjguur 2w5. Het ammoniamolekuul (links) en het 
d b f f d -b t • - t 57 energienivo schema voor e etre ene v1 ra 1en1vo s. 

Het onderzoek werd voor het eerst genoemd in het 
laboratoriumkwartaalrapport van 31 december 1951. Daarin 
worden vier onderdelen voor een experimentele opstelling. 
voor wat zij toen een molekulaire oscillator noemden, 
beschreven. Een molekuulbundelbron; een afbuigingsgebied, 
analoog aan het Stern Gerlach experiment van 1924. voor 
scheiding van de molekulen: de holte waar gestimuleerde 
emissie plaats moet vinden en een detector voor het waarnemen 
van de straling.~ 
Eerst werd gedacht een 0,5 mm oscillator (dat is 6*1011 Hz) te 
kunnen bouwen. wat ten opzichte van de elektronenbuizen een 
verbetering zou zijn, al snel werd overges~~rt naar het 
bekendere terrein van de centimetergolven. · 
Na twee jaar hebben ze succes en wordt eind december 1953 
versterking verkregen voor 24 GHz-straling (• 1,25 cm 
golven), wat ruim binnen de mogelijkheden van de 
elektronenbuizen was. De eerste elektromagnetische versterker 
is dan een feit. 
Al vrij snel werd de naam MASER (Molecular Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation) bedacht. In de eerste 
vermelding in een wetenschappelijk tijdschrift. een brief in 
the Physic.:d Review van 1 juli 1954, worden al drie mogelijke 
toepassingen genoemd: spectrometer. versterker en oscillator. 
Een uitgebeide theoretische beschouwing van het apparaat 



verschijnt pas op 15 augustus 1955 en een praktische op 1 
juni 1956, beide weer in the Physical Review. 
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Figuur 2.6. De drie onderdelen van Townes' molekulaire 
oscillator60 
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Het apparaat bleek eerder een oscillator dan een versterker 
te zijn. Een oscillator die een frekwentie had die door de 
vacuumbuizen ook gegenereerd kon worden (het klystron) en 
bovendien niet verstembaar was. Vooral dat werd als een groot 
nadeel gezien. Later bleek dit juist het sterke punt van de 
ammonia-maser te zijn: hrt was daardoor uitermate geschikt 
a 1 s frekwentiestandaard. 1 

Basov en Prokhorov 
In dezelfde tijd werkten Basov en Prokhorov aan het Moskouse 
Lebedev Instituut ook aan een quanturnmechanische 
microgolfversterker. In hun onderzoek naar het gebruik van 
molekuulbundels voor spectroscopie waren zij tot eenzelfde 
ontwerp als Townes gekomen: versterking van een 
elektromagnetische golf in een resonante holte door de van 
een bundel afgescheiden hoog-energetische molekulen. 
Zij claimen overigens al op de All Union Conference on Radio 
Spectroscopy van mei 1952 de theoretische mogelijkheid van de 
constructie van zo'n apparaat uiteengezet te hebben. 62 

Hun eerste publicatie dateert echter van oktober 1954, dus na 
de melding van het succes door Townes et al. In tegenstelling 
tot Townes' brief, bevatBasoven Prokhorovs artikel al een 
uitvoerige studie naar het gebruik van molekuulbundels in de 
microgolfspectroscopie. Zij geven daarin gedetailleerde 
berekeningen met betrekking tot de rol van de relevante 
fysische parameters zoals (effekten van) lijnbreedtes en 
resonantieholte-dimensies. Ook passen ze deze berekeningen 
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toe op het rotatiespectrum van CsF, alhoewel hieruit bleek 
dat de benodigde trilholte ~iet te construeren was (een te 
hoge Q-waarde was vereist). 

In terugblikken op de maser (en laser-)ontwikkeling zegt 
Townes dat de vermenging van elektronika en molekulaire 
spectroscopie de benodigde conditie voor het uitvinden van de 
maser schiep.~ Ook zegt hij pas later ontdekt te hebben dat 
het idee van versterking van elektromagnetische golven door 
gestimuleerde emissie al eerder in de literatuur genoemd was, 
onder andere door Weber. 
Het wezenlijk nieuwe van hun maser vindt hij de toevoeging 
van een externe resonator voor terugkoppeling. Verder heeft 
volgens Townes de maser in wetenschappelijke en industriële 
kring verschuivingen veroorzaakt. Het begrip coherentie, dat 
bij veel fysici nog maar vaag bekend was, kwam door de maser 
volop in de belangstelling te staan, waardoor de nadruk weer 
meer op he~ golfkarakter van elektromagnetische straling kwam 
te liggen. 6 

En de industrie. die eerst nogal lauw op de maser reageerde, 
begon weldra met het fabriceren van praktische versterkers. 66 

2.6 Verdere maserontwikkelingen 

Het maser-principe voor oscillatie en versterking was 
radicaal anders dan de gevestigde buizentechnologie. Er wordt 
gebruik gemaakt van atomaire en molekulaire toestanden in 
plaats van die van vrije elektronen. Maar de tijd bleek er 
rijp voor en de maser-ontwikkelingen volgden elkaar in hoog 
tempo op. 

Drienivo masers en paramagnetisch materiaal 
Noq 1n 1954 werden er verschillende andere inversie-methoden 
vo~rgesteld. 67 Het meest opmerkelijk was het 3-nivo idee van 
Basov en Prokhorov.~ Met behulp van rf-straling zouden de 
molekulen van een bundel, met drie energienivo's, naar het 
hoogste nivo geëxciteerd worden.Daarna zou tussen de bovenste 
twee of, na eerst spontaan verval. tussen de onderste twee 
nivo's gestimuleerde emissie mogelijk zijn. Basoven 
Prokhorov merken daarbij wel op dat beide mogelijkheden ook 
een nadeel hebben. Vindt de maser-werking tussen de onderste 
twee nivo's plaats, dan moet het laagste van deze twee 
vrijwel leeg gepompt worden. Vindt het tussen de bovenste 
twee nivo's plaats, dan ligt de grootte.van de energiequanta 
waarmee geëxciteerd wordt nauwkeurig vast (zie paragraaf 
1. 5) . 
Een geheel ander voorstel werd gedaan door M. Strandberg, van 
het Massachusetts Institute of Technology. In 1955 merkt hij 
op dat het gebruik van paramagnetische stof bij lage 



temperatuur een aanzienlijke verbetering op zou leveren.~·* 
In 1956 stelt Bloembergen, dan werkzaam aan de Harvard 
Universiteit, een combinatie van beide voorstaan~e methoden 
voor: een 3-nivo maser met paramagnetische stof. Het lukte 
de groep van de Harvard universiteit niet zo'n apparaat te 
bouwen. 

De eerste operationele drienivo paramagnetische maser werd 
gebouwd door Scovil, Feher en Seidel van Bell Telephone 
Laboratories. Zij meldden hun succes in een brief aan the 
Physica.T Review, die geplaatst werd op 15 januari 1957. De 
precieze datum van hun succes wordt daarin niet genoemd. De 
gebruikte paramagnetische stof was het driewaardige 
neodynium-ion in ethylsulfaat. Er werd gepompt met een 17.5 
GHzklystron terwijl de maser-straling zelf een frekwentie 
van 9·GHz had. 
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Dit was de eerste maser die daadwerkelijk voor communicatie 
en radar gebruikt kon worden. Tevens werd door deze maser de 
inmiddels weer groeiende belangstelling van de 
bedrijfslaboratoria nog verder aangewakkerd. Deze maser kreeg 
dan ook als eerste commerciële betekenis. 

De robijnmaser 
Alle eerste masers waren eigenlijk alleen oscillatoren: er 
kon geen signaal mee versterkt worden.n 
De eerste. paramagnetische. versterker was van McWhorter en 
Meyer van het M.l.T. Zij gebruikten Cr1 in K3CO(CN) 6 en 
verkregen versterking van straling van 2,8 GHz. 

De meest succesvolle maser gebruikte ook het chroom 3+, maar 
dan in het Al 2o3 -kristal, het nu bekende robijn. De eerste 
werkende robijnmaser, die gepompt werd met een klystron van 
24,2 Ghz (!), gaf 20 db versterking voor straling van 9,22 
GHz. 
De constructeurs merkten op dat robijn enkele zeer nuttige 
eigenschappen had: een hoge chemische stabilitiet; goede 
thermische geleiding en lage diëlektrische verliezen. 
In 1957 en 1958 werden dan ook veel robijn-masers gebouwd. En 
in korte tijd ontstond er een enorme diversiteit in de 
robijn-masers, wat betreft afstembaarheid, 
frekwentiestabilitiet. bandbreedte en kostprijs. De 
gesofisticeerde laboratoriumapparaten waren groot en zwaar en 
moesten tot 1.7 Kelvin afgekoeld worden. De praktische masers 
voor radiotelescopie en radar waren veel handzamer. Zij 
werkten bij 77 Kelvin, konden dus met vloeibare ntikstof 
gekoeld worden. en wogen compleet maar 3.5 pond. 
De robijn maser was zo onderdeel van het ingenieursschap 
geworden. 

Bu1ten deze mededeling is niets van Strandberg met betrekking tot bet gebru1k van paramagnetische 
stoften gevonden. 
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Andere maserconcepten 
Ondertussen werd ook gewerkt aan verbetering van het maser
concept zelf. Een ontwikkeling was verdergaande beïnvloeding 
van de twee masernivo's door meervoudig pompen. Naast het 
pompen nodig voor het creëren van de inversie. werd ook 
tussen bepaalde andere nivo's gepompt om verzadiging van het 
bovenste masernivo tegen gaan. of om de relaxatietijd van het 
(spontane) verval naar het laagste nivo kunstmatig te 
verhogeH. Zo ontstonden de zogenoemde push-pull. push-push en 
masers. 
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Figuur 2.7 Links een push-pull schema. in het midden 
twee push-push schema's en rechts een push-pull schema 
met een oscillatiefrekwentie die groter is dan de 
pompfrekwentie. Tevens zijn de inversies aangegeven. 74 

Een andere ontwikkeling was de lopende golf maser. Hierbij 
werd geen resonantieholte gebruikt. maar een golfpijp waar de 
elektromagnetische golf een keer doorheen liep. Daardoor 
kunnen in- en uitgangssignaal makkelijk gescheiden worden en 
heeft zo'n maser een grote frekwentiestabilitiet. Om 
voldoende versterking te krijgen moest de golf echter wel 
vertraagd door het aktieve materiaal lopen. 

signaal in 
trage-golf circuit 

pompen=> 

maser materiaal 
signaal uit 

Figuur 2.8 Een sch~matische weergave van een lopende 
golf configuratie. 
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2.7 De laser; een optische maser 

In 1957/58, denken verschillende wetenschappers ook aan het 
verhogen van de oscillatiefrekwentie van masers tot in het 
infrarode en zichtbare gebied, van 3*10 11 tot 7,7*10 14 Hz. De 
start voor grootschalig onderzoek naar zo'n optische maser 
was een artikel van Tewnes en Schawlow in the Physical Review 
van 15 december 1958. Deze publikatie was het resultaat van 
een gezamelijke studie sinds augustus 1957. 
Schawlow, inmiddels werkzaam bij Bell, en Townes, nog steeds 
docent aan de Columbia Univarsity maar ook consultant voor 
Bell, waren onafhankelijk van elkaar op de gedachte gekomen 
dat masers misschien ook met kortere golflengten gemaakt 
konden worden. Schawlow dacht daarbij vooral aan infrarode 
straling, omdat voor de infrarood-spectroscopie alleen zwakke 
bronnen beschikbaar waren. 
In augustus 1957 hoorde Schawlow dat Tewnes daar sinds de 
zomer ook over nagedacht had. en zij besloten dit samen te 
gaan bestuderen. 76 Ze dachten daarbij niet zozeer aan het 
belang van een optische oscillator en versterker, maar zagen 
het meer als een uitdaqing iets te doen wat nog niemand 

77 -
gedaan had. 

Townes en Schawlows voorstel 
Omdat in het infrarood-gebied veel minder experimentele, dat 
wil zeggen spectroscopische, gegevens beschikbaar waren dan 
in het zichtbare, besloten Tewnes en Schawlow zich direkt op 
een optische maser te concentreren. 
De problemen met betrekking tot een kortere golflengte waren 
duidelijk. Eerst moest een geschikte ove:gang met het juiste 
energieverschil gevonden worden CdE a 10~ J >>kT). Een 
groter probleem werd echter gevormd door het feit dat 
spontane emissie met een factor v3 toeneemt en daardoor 
groter dan gestimuleerde emisie kan worden. Ook waren de 
elektrische pompmogelijkheden beperkt, klassieke bronnen ZlJn 
of zeer breedbandig of monochromatisch zeer zwak en niet 
afstembaar. Tenslotte was er het probleem van het maken ~an 
een resonantieholte die slechts één golflengte toestaat. 

Townes en Schawlow bekeken achtereenvolgens vervaltijden, 
excitatiemogelijkheden en de verliezen voor 
alkalimetaaldampen in een resonator. De reden daarvoor was 
dat deze metalen waterstof-achtige atomen hebben, gemakkelijk 
te verdampen zijn en hun energienivo's goed bekend zijn. 
Naarmate de berekeningen vorderden begofl het erop te lijken 
dat versted:ing. met name in kalium-damp. mogelijk was. 
Pas later werd de resonator aandachtig bekeken. Schawlow had 
vanaf het begin een Fabry-Perot inte~ferometer in gedachten; 
die had hij biJ zijn promotie-onderzoek ook veel gebruikt. 
Het probleem was dat er dan zoveel optische modes mogelijk 
waren. Townes dacht echter dat een mode spontaan alle anderen 
wel zou gaan overheersen. 
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Na adoptie van de Debye-golven zag Schawlow dat het aantal 
mogelijke modes aanzienlijk kleiner zou worden als de 
spiegels kleiner werden gemaakt en verder van elkaar gezet 
werden. 

spiegel 

spiegels 

a. Typische Fabry-Perot interferometer. De 
spiegels zijn groot, bijvoorbeeld 7 cm, en 
staan op korte afstand van elkaar. ongeveer 
gel1jk aan de spiegeldiameter. 

spiegel 

b. Typische laser-resonator. de afstand tussen 
de twee spiegels is veel groter dan de 
spiegeldiameter. Alleen golven ongeveer 
evenwijdig aan de as zijn mogelijk, andere 
verlaten de resonator via de mantel. 

Figuur 2.9. Een Fabry-Perot en een laser resonator 

Townes en Schawlow, die later zeggen niet geweten te hebben 
dat soortgelijke resonatoren al eerder voorgesteld waren, 
onder andere door Gould en Dicke. voelden zich enigzins 
opgejaagd door andere onderzoekers die ook op dit terrein 
bezig waren. Zij schreven daarom in het voorjaar van 1958 een 
artikel over hun bevind~ngen, zonder op· experimentele 
bevestiging te wachten. 9 Hierin waren voor het eerst alle 
ideeën met betrekking tot de optische maser bijeengebracht en 
met berekeningen gefundeerd. Daarnaast vroeg Townes in juli 
1958 tevens financiële steun aan het 'Airforce Office of 

t 
Dit is een eindig 111t1l ellstische golven in kristallen, door Debye iagevoerd bij zija atleidiag 
ven de soortelijke venate voor veste stof. 
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Scientific Research' .00 Die steun kwam snel, en het artikel 
werd in the Physical Review van 15 december 1958 
gepubliceerd. Alhoewel veel mensen nogal sceptisch waren. 
onder andere van "Bell" zelf. betekende dit artikel de start 
van veel onderzoeken naar materiaal en methoden voor de 
constructie van optische masers. 
Bell Laboratories weigerde in eerste instantie ook een 
patentaanvraag voor Townes en Schawlow in te dienen. maar 
deed dat uiteindelijk toch. 81 Op dat moment was overigens nog 
helemaal niet bekend hoe zo'n apparaat gebouwd moest worden. 
Met name de pompbron en de mode-selectie waren nog steeds een 
prob 1 eem. 82 

V. A. Fabrikant 
Voor de publicatie van Townes en Schawlow in 1958 was er ook 
al enig onderzoek naar optische masers gedaan. Al in het 
begin van de jaren vijftig moet Fabrikant, die reeds in zijn 
proefschrift van 1940 over inversie en versterking door 
gestimuleerde emissie sprak, aan een quanturnmechanische 
versterker voor zichtbare staling gewerkt hebben. Hij heeft 
namelijk al op 18 juni 1951 een patent aangevraagd met de 
titel: "Een methode voor de versterking van 
elektromagnetische straling (ultraviolet. zichtbaar. 
infrarood en radiogolven)". Fabrikant beschreef hierin, 
voordat er sprake van de maser was, de mogelijkheden van een 
optische versterker. Hij zag toen al in dat inversie nodig 
was om gestimuleerde emissie effektief te kunnen gebruiken en 
dat een resonante structuur ook significant was. Als 
mogelijkheden voor de excitatie noemde hij instraling 
(=optisch pompen) en elektrische ontlading in gassen. 
Fabrikant heeft onder andere geëxperimenteerd met 
geëxciteerde cesiumatomen. maar onderzocht, naar later bleek. 
verkeerde overgangen en had daardoor geen succes bij zijn 
pogingen zo'n versterker te maken. Was hij daar wel in 
geslaagd, dan had hij zonder de "omweg" van de maser de laser 
uitgevonden als uitbreiding op de bronnen voor optische 
spectroscopie. 
Doordat zijn patent pas in 1959 gepubliceerd werd. heeft hij 
helemaal geen invloed op de ontwikkeling van maser en laser 
gehad. Dit ondanks zijn duidelijke en heldere ide~ën omtrent 
versterking met behulp van gestimuleerde emissie.~.M 

Dicke en Boyle 
Daarnaast waren er onder andere de Amerikanen R. H. Dicke en 
W. S. Boyle die significante ideeën met-betrekking tot 
coherente zichtbare straling ontwikkeld hadden. De eerste. 
medewerker van het Palmer Physical L?boratory in Princeton, 
hield zich al geruime tijd bezig met het genereren van 
coherente straling. hij had daarbij de term 'superradiance' 
ingevoerd. Door een gas in een superradiante toestand te 
brengen, bijvoorbeeld met behulp van een stralingspuls, zou 
door de onderlinge correlatie van de molekulen spontane 
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emissie coherent versterkt worden. 
Dicke noemde een apparaat gebaserd op dit principe een 
optische bom; de straling zou volgens hem gekarakteriseerd 
worden door een ongewoon korte en intense lichtexplosie. Hij 
sprak in dit versband echter helemaal niet over een of andere 
terugkoppe 1 ing. 5·86 

Ook hem werd, in 1958, een patent toegekend, namelijk voor 
een configuratie die een staande golf tussen twee parallelle 
vlakken gebruikt.~ 
Een tweede Amerikaan. Boyle, had volgens Schawlow eveneens al 
voor de publicatie van Townes en Schawlow ideeën over 
gasontladings- en halfgeleider optische maser. maar heeft dat 
nooit gepubliceerd. Hij heeft later wel hij een patent met 
betrekking tot halfgeleiderlasers verworven.~ 

Gordon Gould 
In 1957 bestudeerde ook Gordon Gould de mogelijkheden van een 
optische maser. Dat was tijdens zijn promotie-onderzoek, naar 
de optische excitatie van thalliumatomen in molekuulbundel 
resonantie experimenten. aan de universiteit vi~Columbia, 
slechts een paar kamers verwijderd van Townes. • Townes 
sprak hem zelfs eens in verband met de mogelijkheden die 
thallium flitslampen boden voor excitatie. 
Alhoewel Goulds promotor (P. Kusch) hem verbood op de 
optische maser te promoveren, zette hij toch door.~ Zijn 
aante}:eningen over een optische maser 1 iet hij op 13 november 
1957 n·=·taris-l-en. 91 Hi_i geeft het apparaat dan ook de naam: 
' 1 ö.ser · . 
:r1 1958 verl1et Gould de universiteit. zonder gepromoveerd te 
=iJn. en ging naar TRG. Daar vertelde hij over zijn laser
ldeer::r~ er1 be~: lot er: vJerd dit verder u i t te werken. 
In 1959 werd op grond van een rapport van 100 bladzijden. een 
bedrag van $ 300.000 aan het Advanced Research Project Agency 
gevraagd. Het leger dat zeer in 'straalwapens' geïnteresseerd 
was gaf zelfs $ 999.000. Het onderzoek moest wel geheim 
• . - - Qi 
.nlJ.JV<:-n. 

2.7 De race naar de eerste laser 

Naar aanleiding van Schawlow en Townes' artikel van december 
1958. bestudeerden verschillende onderzoekers de 
mogelijkheden van robijn voor een vaste stof optische maser. 
Daar waren drie redenen voor: paramagnetische resonantie werd 
inmiddels beter begrepen: robijn heeft brede absorptiebanden. 
geschikt voor optische excitatie. en nauwe emissielijnen; 
door het veelvuldig gebruik van robijn voor (gewone) masers 
was er een grote varièteit in beschikbare kristallen 
ontstaan. 
Ook Schawlow vond robijn interessant en onderzocht het. Maar 
hi_i zag het niet als serieuze kandidaat voor een optische 
maser. Met name het leegpompen van het grondnivo, nodig voor 
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inversie. leek hem een te groot probleem.~ 

Velen zoeken een optische maser 
Op twee conferenties in 1959 werd, met name in de 
wandelgangen. veel over de optische maser gesproken, waardoor 
het onderzoek enorm gestimuleerd werd. Veel laboratoria 
starten na deze conferenties een eigen onderzoek naar een 
optische maser. 
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Figuur 2 10 Links het nivoschema van robijn, met de 
twee brede absorptiebanden en de emissielijnen. Rechts 
het absorptiespectrum, zowel voor straling lo~drecht op 
de kristalas (//) als evenwijdig ( ) daaraan. 

Op de Ann Arbor Conference on Optical Pumping van juni 
spraken onder andere Schawlow, Gould en Ali Javan. De 
laatste, die bij Tewnes gepromoveerd was, had in april van 
dat jaar voor het eerst over de mogelijkheid van een optische 
maser gehoord. Hij was in oktober een systematisch onderzoek 
naar het vervaa~digen van een laser, met gas als aktief 
medium gestart. 
Op de eerste 'Quantum electronics conference' van september 
1959. waar onder andere Basov en Schawlow aanwezig waren. 
stonden voornamelijk microgolfonderwerpen op het programma. 
De optische maser was echter het onderwerp van vele informele 
gesprekken. Door deze conferentie werden onder andere Sorokin 
en Stevensen van IBM en Maiman van Hughes aangespoord hun 
inspanning met betrekking tot hun eigen· onderzoek te 
vergrot en. 93 

Rond de constructie van de eerste laser was zo tegen het 
einde van 1959 een ware wedloop ontstaan, waar veel 
onderzoekers aan deelnamen. De gebruikte aktieve materialen 
liepen nogal uiteen: aardalkalikristallen (Garrett en Kaiser 
bij Bell). robijn (Maiman. maar ook groepen bij Columbia en 
TRG), Helium-Neon (Javan) en pure helium (Sanders ook bij 
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Be 11) . 
In het voorjaar van 1960 zag het er niet naar uit dat de 
optische maser, zoals het apparaat nog steeds genoemd werd, 
snel gerealiseerd zou worden. Gould leek alleen maar 
problemen tegen te komen, Javan boekt ook nauwelijks 
vorderingen en Maiman leek zich op het optisch pompen van 
vaste stof masers te concentreren. Tenslotte verkondigde 
Schawlow ook nog dat robijn ongeschikt was als aktief 
materiaal voor een vaste stof optische maser. 

Een verrassende winnaar 
De bekendmaking van de eerste werkende optische maser. op de 
optica conferentie van Rochester. in juni 1960 kwam dan ook 
als een grote verrassing. Niet in het minst omdat hij gemaakt 
was door Maiman van Hughes Aircraft Research Laberatory in 
Malibu en het aktieve materiaal een vaste stof was. Bovendien 
was Maimans laser zeer eenvoudig. 
Op 16 mei 1960 had hij in een klein staafje robijn (5 cm lang 
en 1 cm in doorsnede), met twee gepolijste Miteinden die als 
spiegel fungeerden, laserwerking verkregen. De excitatie 
gebeurde simpelweg door een standaard flitslamp, weliswaar 
met een extreem hoge spanning. Deze configuratie resulteerde 
in een korte laser-puls (ongeveer 1 milliseconde) met een 
diep rode kleur.% 
Algemeen was verwacht dat de eerste laser een gaslaser zou 
zijn, vervaardigd door Columia, Bell of TRG. Daardoor werd 
Maimans bericht met grote scepsis ontvangen. En doordat Bell 
in augustus 1960 Maiman laser reconstrueerde en daar in 
oktober een artikel over publiceerde richtte de aandacht zie~ 
tenslotte volledig op Bell, als hadden zij de race gewonnen. 

2.8 De laser-explosie 

Maimans robijn laser markeert het begin van een ware explosie 
van gerealiseerde lasers en van de öntwikkeling van 
aanverwante technieken. Het aantal publicaties met lasers als 
onderwerp steeg in die jaren fors. van 3 in 1960 naar 561 in 
1964. terwiil over de maser tot dan toe in totaal 352 
publicaties-verschenen waren.~ 
Veel groepen probeerden aan de hand van de door Hughes 
verspreide foto ook een robijn laser te construeren en 
slaagden daar relatief snel in. Maar ook werden nieuwe 
lasertypen in een snel tempo ontwikkeld. Nog in 1960 werden 
een viernivo vaste stoflaser en een gas-laser gemaakt. 
In november 1960 verkregen Peter Sorokin en Mirek Stevenson, 
van IBM, netto gestimuleerde emissie met een golflengte van 
2,5 urn in calcium fluoride verontreinigd met uranium 
(Ur3+: CaF ) . Het kristal moest daartoe tot 20•K afgekoeld 
worden. beze laser, die zelf nooit een succes werd, lag ten 
grondslag aan de later zeer succesvolle neodymium-YAG laser. 
Enkele weken later meldden zij ook laserwerking bij 708,5 nm 
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in Samarium calcium flouride. 99 

En op 12 december 1960 verwezenlijkten Ali Javan, William 
Bennett en Donald Herriott de eerste gaslaser. In een helium
neon mengsel verkregen zij laserwerking bij 1.15 urn, de 
tegenwoordig meest gebruikte helium-neon lijn is fij 632,8 
nm. Deze laser was de eerste die continu werkte. 10 

Figuur 2.10 Een van de foto's van Maiman die 
uitgedeeld werd op de persconferentie van Hughes. 
Hier bestudeert hij enkele onderdelen van een 
robijnlaser. Later bleek dat zowel de flitslamp als 
de staaf robijn van deze foto niet de door Maimau 
gebruikte zijn. Deze waren namelijk beide kapot. 1 

Intussen hadden de betrokken fysici zich gerealiseerd dat. 
als je de materie maar fors genoeg exciteert. vrijwel elke 
stof kan laseren. En in de volgende jaren worden de meest 
uiteenlopende lasertypen bedacht en verwezenlijkt: diode 
laser !GaAs) in 1962: koolstofdioxide- en ionlaser CHg+ als 
voorloper van het later succesvolle Ar+) in 1963; metaaldamp
IHe-Cdl en chemische CHCl) laser in 1965 en de kleurstoflaser 
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in 1966. 102 

Tegelijk met deze explosie van nieuwe aktieve materialen, het 
aantal vermelde laserlijnen was van 20 in 1962 naar 110 in 
1964 gestegen, kwam ook een stroom van onderzoeken naar 
aanverwante aspecten op gang. 
De karaktertstieken van de laserbundel werden al direkt 
onderzocht . 103 Technieken voor hoge piekvermogens (Q-spoiling 
of -switching), voor zeer korte pulsen (mode-locking) en voor 
frekwentie verdubbeling ( met behulp van niet-lineaire 
kristallen) werden ontwikkeld. En de processen in het aktieve 
materiaal en de invloed van de trilholte werden uitgebreid 
bestudeerd . 104 

Ook werd al in 1961 de eerste poging ondernomen Jasers op 
commerciële basis te produceren. Maiman had direkt na het 
succes van zijn robijnlaser ontslag genomen bij Hughes en het 
bedrijf Quantatron begonnen. Dit lukte echter niet, en hij 
was snel failliet. Daarna richtte hij, met steun van Union 
Carbide, Korad op en dit werd al snel een belangrijke 
laserleverancier . In 1961 begonnen meerdere bedrijven met de 
produktie van commerciële lasers, onder andere werd Spectra 
Physics toen opgericht, maar dat was toch nog steeds een 
riskante bezigheid . 105 

De markt bestond voornamelijk uit universiteiten en bedrijven 
die een laser voor eigen onderzoek wilden hebben. De echte 
toepassingen kwamen pas in de jaren zeventig goed opgang. 1~ 
Maar inmiddels is het aantal toepassingen vrijwel ontelbaar 
geworden . 



H3 DE BETEKENIS VAN DE LASER 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een inventarisatie van 
de toepassingen de huidige betekenis van de commerciële 
lasers beschreven. Andere lasers, zoals die voor straalwapens 
en laserfusie, worden buiten beschouwing gelaten. Zij zijn 
voorlopig nog niet geschikt voor gebruik en hebben daarom op 
dit moment, als apparaat, geen maatschappelijke betekenis. 

Het aantal toepassingen van de laser is tegenwoordig enorm 
groot en zeer gevarieerd. Een aantal van deze toepassingen is 
specifiek voor de laser, zij zijn met andere apparaten niet 
mogelijk. Andere zijn dat wel , maar zijn met een laser 
goedkoper, doeltreffender of eenvoudiger. 
Door de vele toepassingen is de laser voor zeer uiteenlopende 
groepen van belang. Voor wetenschappers, maar ook voor de 
industrie, de gezondheidszorg en het leger. Zij kunnen niet 
meer zonder ; in de beginjaren was dat wel anders. 

3.1 De positie van de eerste lasers 

Voor de eerste lasers was het zeer de vraag wat ermee gedaan 
kon worden. Wetenschappelijk waren ze zeer interessant en ook 
de militairen toonden veel belangstelling. Maar 
toepassingsmogelijkheden op andere, meer maatschappelijke, 
terreinen leken er, met uitzondering van de communicatie, 
niet te zijn. Eigenlijk was er helemaal geen behoefte aan een 
apparaat dat coherente straling, met een hoge intensiteit en 
een lage bundeldivergentie, produceerde. Die kwam pas na 
enkele jaren op gang, nadat beter bekend was wat de laser 
voor eigenschappen had. Of zoals Arthur Schawlow met 
betrekking tot de laser het uitdrukte: 

' Invention is the mother of necessity• . 1 

De enige concrete toepassing leek, in de eerste jaren, die 
van draaggolf in de communicatie . Als opvolger van de 
radiobronnen zou de laser, met zijn veel hogere frekwentie, 
veel meer informatie via één verbinding kunnen overbrengen. 

Demonstraties 
Het was in die tijd een groot probleem de karakteristieke 
eigenschappen en het (wetenschappelijk) belang van de laser 
aan het publiek uit te leggen. Voor een deel kwam dit doordat 
de wetenschappers zelf (nog) niet wist~n wat er met een 
laserbundel mogelijk was . 
In september 1960 voelde Bell Laboratories zich genoodzaakt 
een experiment te organiseren om hét verband van de laser met 
communicatie, het hoofddoel van de firma, aan te tonen . 
Daartoe werd een laserstraal van het ene laboratorium naar 
een vijfentwintig mijl verderop gelegen láboratorium 
gestuurd . Het experiment slaagde, de lichtbundel was door de 
ontvangers zelfs met het blote oog waarneembaar, en een 
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oscilloscoopbeeld werd gefotografeerd. Op die foto was een 
door pulsen en spikes gesimuleerde boodschap zichtbaar. 2 

Dit experiment werd kort daarop op een persconferentie gemeld 
en met grote belangstelling ontvangen. Het leek een 
bevestiging van de mogelijkheid informatie via laserstralen 
over te brengen. 

De eerste publieke demonstratie vond plaats op 17 november 
1960, tijdens de Nerom Electronics Meeting in Boston. Ter 
illustratie van Schawlows lezing werd de puls van een robijn
laser getoond als een rode flits en een tijdelijk rood vlekje 
op een scherm. Iets anders hadden ze niet kunnen bedenken, 
maar voor wetenschappers was dit ook al spectaculair genoeg. 3 

Deze demonstratie werd later nog enkele malen herhaald, in 
juni 1961 voor het eerst met een draagbare robijnlaser. 

Figuur 3.1 Een enthousiaste Schawlow met het 
laserpistooltje tijdens een ballonnendemonstratie. 4 

Rond die tijd ontdekte Williard Boyle, ook van Bell 
Laboratories, dat na focussering van een laserbundel op het 
oppervlak van een absorberend materiaal, een deel van het 
materiaal verdampt werd. Weldra werden tijdens demonstratie 
gaatjes in scheermesjes geboord. Zelfs werd het vermogen van 
een laser in 'Gillettes", het aantal scheermesjes dat met een 
enkele puls doorboord kon worden, ~itgedrukt. 

Naar aanleiding van Boyles ontdekking ontwikkelde, en 
gebruikte, Bell binnen enkele jaren lasers voor het boren van 
gaatjes in diamant. Ook stimuleerde Boyles resultaat de 
speculaties over een dodelijke straal weer. 
Schawlow rekende echter voor dat, met de toenmalige techniek 



van maximaal één puls van 1 Joule per sekonde, een mens zes 
jaar beschoten zou moeten worden om geheel te verdampen. 
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In januari 1962, tijdens het televisieprogramma 'Science in 
action' gebruikte Schawlow een andere demonstratie om de 
mogelijkheden van de laser te tonen. Hij schoot een ballon 
die door studenten met kartonnen vinnen bekleed was -zodat 
hij er als een ruimteschip uitzag- met een laser kapot. Dit 
idee was uit nood geboren; de laser die hem ter beschikking 
stond had een vermogen van minder dan 1 Gillette, zodat het 
doorboren van een of meerdere scheermesjes niet mogelijk was. 
Deze demonstratie sprak zeer tot de verbeelding en werd dan 
ook verder ontwikkeld . 
In december 1963 kon met een kleine robijnlaser, ingebouwd in 
een speelgoed straalwapen een blauwe ballon die in een rode 
zat kapot geschoten worden (zie figuur 4.1). De rode ballon 
bleef daarbij intact. 5 

Toepassingen 
Een van de eerste concrete toepassingen was de foto
coagulatie, een oogoperatie. In 1962 werd deze aan de 
universiteit van Stanford voor het eerst op een mens 
uitgevoerd. 6 Door een team van twee artsen, een fysicus en 
twee lasertechnici werd het losgeraakte netvlies van de 
directeur van de electronica en radio afdeling van de 
universiteit weer aan de oogbol vastgemaakt. Dit gebeurdf 
door het met enkele schoten van een laser te puntlassen. 
Deze oogoperaties leidde overigens tot de ballondemonstraties 
van december 1963. Zij berusten op enkele belangrijke 
kenmerken van een laserbundel. Ten eerste kan met de laser 
een voorwerp bewerkt worden zonder dat daarbij fysiek contact 
nodig is. De laser hoeft niet dichtbij of aan het netvlies te 
komen. Er kan daardoor in de oogbol gewerkt worden zonder dat 
die geopend moet worden. Dit was echter ook al zo met de 
eerder gebruikte xenon buislampen. 
Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van twee specifieke 
voordelen van de laser. Het focusseren van de toch al smalle 
bundel op een klein plekje van het netvlies is zeer 
eenvoudig. En de laserpuls hoeft maar een milliseconde te 
duren om het netvlies te hechten. Daardoor zijn eventuele 
bewegingen van het oog, of van de oogleden niet storend. Ook 
voelt de patiënt nauwelijks iets, waardoor verdoven niet 
nodig is. 
Een praktisch voordeel is nog dat de laser-coagulator vrij 
compact en zeer handelbaar is. 

Een veelbelovende toepassing was het boren en lassen van 
metalen en niet-metalen. Met name voor precisiewerk in de 
elektronica-industrie waren de eerste, gepulste, lasers zeer 
geschikt . Het lassen van contactdraden op transistor-chips 
ging zeer snel, binnen een microseconde, en was zeer 
betrouwbaar. Ook het bewerken van broze, niet voor de 
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conventionele verspanende technieken geschikte materialen 
werd volop uitgeprobeerd. 8 

Verdere toepassingen in een ver gevorderd stadium waren een 
laser-radar ('Colidar', wat staat voor 'coherent light 
radar'), een draagbare afstandsmeter voor op het slagveld 
(zie figuur 4.2) en een gyroscoop voor met name de 
vluchtcontrobe van intercontinentale raketten tijdens hun 
middenfase.~ 1 

Figuur 3.2 De 'laser range finder' van Hughes. De 
laserbundel wordt vanuit de lange loop afgevuurd en via 
de korte loop worden de gereflecteerde pulsen weer 
ontvangen. De telescoop dient voor het richten. 11 

Het vermelden waard is tenslotte nog Schawlows idee, van eind 
1963, om een laser-gum te maken. Hij dacht dat er wel een 
flinke markt zou zijn voor een apparaatje dat type-inkt van 
een vel papier zou kunnnn verwijderen, zonder het papier 
daarbij te beschadigen. 1 Hij verwezenlijkte zijn idee wel, 
(zie figuur 3.3) maar het werd geen succes. Misschien werkte 
het niet goed genoeg, of was het apparaatje niet praktisch 
(de laser moest met een flitslamp gepompt worden13 >. Mogelijk 
was het ook te duur. Dat er wel degelijk een markt voor was 
moge blijken uit de correctielinten en -vloeistoffen van 
tegenwoordig. 

Verwachtingen en voorspellingen 
In het midden van de jaren zestig werd door de betrokken 
fysici herhaaldelijk gezegd dat de laser nog maar aan het 
begin van de ontwikkeling stond en dat de meeste toepassingen 
nog zouden volgen. Vervolgens werden dan meestal enkele voor 
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de hand liggende korte termijn toepassingen genoemd, met 
meestal de nadruk op communicatiemogelijkheden. Vrijwel nooit 
werden lange termijn voorspellingen gedaan. Dit werd in 1967 
wel gedaan door H. Kahn en A. Wiener in het kader van een 
futurologisch onderzoek naar de mogeljjke maatschappelijke 
ontwikkelingen tot aan het jaar 2000. 14 In deze studie noemden 
zij de lasertechnologie als een van de onderzoeksterreinen 
die zeer waarschijnlijk belangrijk zouden worden. Als 
belangrijkste parameter noemden zij het vermogen van de 
laserbundel bij een constant gewicht en volume van het 
apparaat. 

Figuur 3.3 Het verdampen van type-inkt met Schawlows 
laser-gum. Dit gaat zo snel dat de inktdamp de wa~te 
afvoert voor deze in het papier kan door dringen. 5 

Kahn en Wiener voorspelden drie categorieën van toepassingen: 
1. Op grond van het hoge vermogen van de laserbundel 

zouden tunnelbouw, de produktie van chemicaliën en een 
dodelijk straalwapen mogelijk worden. 

2. De nauwe bandbreedte zou afstandmeting, vuurgeleiding, 
spectroscopie, de fotografische opslag van zeer veel gegevens 
op een klein opppervlak en katalyse van chemische reacties 
mogelijk maken. 

3. De hoge frekwentie zou de communicatie nieuwe 
mogelijkheden bieden. 
De meeste mogelijkheden biedende en meest belangrijke 
toepassingen zagen ook zij in de c~mmunicatie liggen. Daarbij 
legden ze ook een verbinding naar de computer, met name bij 
de informatieverwerking. 
Herhaaldelijk wezen ze op een lagere kostprijs als voordeel 
van het gebruik van de laser, met name bij de produktie van 
chemicaliën, voor communicatie en voor een 
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verdedigingasysteem tegen raketten. 

3.2 De betekenis van de huidiae lasera 

Wat de grote lijn betreft hebben Kahn en Wiener gelijk 
gekregen. Nu, 1989, zijn er al zeer veel lasertoepassingen, 
en dat aantal neemt nog steeds toe, met een toenemend belang. 
De laser is inmiddels doorgedrongen tot alle terreinen van de 
samenleving. Naast de militaire en wetenschappelijke sector 
wordt hij ook veelvuldig gebruikt in met name de industriële 
en medische sectoren. Daarbij heeft de laser een faam 
opgebouwd van snel, nauwkeurig en perfect. Dit wordt 
weerspiegeld door het gebruik van naam laser voor diverse 
gebruiksvoorwerpen en diensten, zoals voor een zeilboot, een 
computerme~k, een tractor en een buro voor grafische 
vormgevin~'. De aanduiding laser wordt dan tevens gebruikt om 
aan te geven dat modernste technieken gebruikt worden : 

Wat de concrete toepassingen aan gaat zitten zij er echter 
flink naast. Zo overschatten ze de mogelijkheden van de 
hoogvermogen lasers. Deze blijken totaal niet in staat te 
zijn grote hoeveelheden materie te verdampen, nodig voor de 
tunnelbouw en dodelijke wapens. En alhoewel er nu onderzoeken 
lopen naar de mogelijkheden van lasers voor kernfusie en 
antiraketwapens, lijken die op korte termijn niet 
verwezenlijkt te kunnen worden. Materiaalbewerking met 
lasers, op dit moment de grootste toepassing, hebben zij 
daarentegen niet voorzien. Ze merkten alleen op dat diamant 
met lasers doorboord kan worden, zoals bij Bell gebeurde . 
Vervolgens is de kostprijs voor het gebruik van lasers in het 
algemeen fors gestegen en niet gedaald. Dit komt grotendeels 
doordat er steeds complexere lasers gebouwd worden. Daarnaast 
is er vaak dure randapparatuur nodig om de laser te kunnen 
gebruiken. Ook daar hebben zij niets over gezegd. 
Voor de communicatie tenslotte begint de laser inderdaad 
onmisbaar te worden. Dit is echter voor een belangrijk deel 
te danken aan de fabricage van geschikte glasvezelkabels . 

Kahn en Wiener legden de nadruk bij hun voorspelling op het 
vermogen van de laser . Een hoog vermogen zagen zij als een 
vereiste voor veel van de nieuwe toepassingen. 
Het vermogen , beter is de helderheid, is echter maar één van 
de nuttige en bruikbare eigenschappen van de laser. Voor 
commerciële lasers is het zelfs een minder belangrijk 
gegeven. Er wordt tegenwoordig vooral gestreefd naar 
goedkopere lasers, geschiktere laserlijnen en handzamere 
apparatuur. 

De lasermarkt 
De huidige positie van de laser is het best te beschrijven 
aan de hand van het marktoverzicht van de commerciële lasers. 
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Uitgesplitst naar de belangrijkste toepassingsgebieden geeft 
dit een goed beeld van het gebruik van de meest gangbare 
lasers. 
Het blad Laser Focus World, voorheen Laser Focus/Electro
Optics, stelt jaarlijks een overzicht samen voor de 
wereldmarkt van commerciële lasers. Het is een schatting van 
de totale verkoop van lasers en essentiële onderdelen, 
gebaseerd op enquêtes onder leveranciers en op gegevens uit 
openbare publicaties. Deze overzichten gaan alleen over de 
verkochte lasers, niet over complete systemen of toebehoren 
zoals optiek. Wel wordt de verkoop van essentiële onderdelen 

t 
meegenomen. Het is niet duidelijk of de communistische 
landen hierbij inbegrepen zijn. Veel zal dat echter niet 
uitmaken daar hun omzet gering zal zijn ten opzichte van de 
niet-communistische landen. 
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Figuur 3.4 De ontwikkeling van de geschatte totale 
wereldmarkt voor commerciële lasers van 1983 tot en met 
1989 (niet gecorrigeerd voor inflatie). De cijfers tot 
en met 1987 zijn definitief, de omzet van 1988 is nog 
voorlopig en die van 1989 een verwachting. Tot en met 
1985 zijn deze schattingen gebaseerd op gegevens van 
Amerikaanse en Europese bedrijven. _vanaf 1986 ook op 
die van Japanse bedrijven, waarschijnlijk valt daardoor 
de definitieve omzet van 1986 20 miljoen dollar hoger 
uit dan de eerste raming. De Japanse produktie bestaat 
overigens voornamelijk uim diodelasers (zo'n 76% van 
hun totale laserproduktiel ) . 

Alle cijfers over oiZetten, verkochte aaatallen ea geaiddelde prijzea zijD, teazij aaders ver~eld, 
afgeleid van deze overzichten. 
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Volgens schattingen was de totale markt voor complete 
lasersystemen in 1984 een faktor acht groter dan die voor de 
lasers alleen (bijna 2.9 miljafgd dollar tegen 353 miljoen 
dollar voor de lasers alleen) . 9 

Onder commerciële lasers worden alle lasers verstaan die voor 
civiele toepassingen gebruikt worden. Lasers die (speciaal) 
voor overheids- en militaire toepassingen gemaakt worden. 
zoals lasers voor isotoopscheiding en het fusie-onderzoek. 
laserwapens. gyroscopen en vuurgeleiders. worden buiten 
beschouwing gelaten. Deze categorie is overigens wel de 
grootste. in de Verenigde Staten is alleen voor militajre 
laseruitgaven voor 1989 al 700 miljoen dollar begroot. Er is 
echter maar een beperkt aantal bedr~jven bij de ontwikkeling 
van deze speciale lasers betrokken. Ook neemt het belang van 
deze sector sinds enige jaren a~. De militaire markt groeit 
veel minder dan de commerciële. 
De totale wereldmarkt voor commerciële lasers is de afgelopen 
jaren gestegen van 274 miljoen dollar in 1983 naar 633 
miljoen in 1988 (zie figuur 3.4). Alhoewel dit een forse 
stijging is. weliswaar niet gecorrigeerd voor inflatie, telt 
de lasermarkt macro-economisch gezien nog nauwelijks mee. Zo 
was met de chips-industrie in de niet-communistische landen 
in 1988 zo'n 55 miljard gemoeid.n De grote groei. 26% in 1984 
en 27% in 1985, is er overigens uit. In 1987 was er zelfs een 
dieptepunt met amper 5% groei, maar de voorlopige cijfers 
over 1988 en de verwachtingen voor 1989 spreken al weer van 
zo'n 15% groei. 
Deze cijfers voor de totale commerciële markt geven maar 
beperkte informatie over het gebruik van de laser. Er is niet 
aan te zien welke lasertypen het meest gebruikt worden. en 
het zegt niets over de verbreidheid van het laser-gebruik. 

De meest gebruikte lasers 
De meest gangbare. commerciële lasers ZlJn in acht groepen in 
te delen. Drie categorieën bestaan uit een enkele laser: de 
co2 1 as er. de he 1 i um-neon 1 as er en de he 1 i um-cadmi um 1 as er. 
De ander vijf groepen worden gevormd door vijf lasertypen: de 
vaste stof lasers. de ion lasers. de ?iode lasers, de 
kleustoflasers en de excimeer lasers. Elke categorie 
onderscheidt zich op een aspect van de andere. en dat 
onderscheid is dan merstal ook de reden van het gebruik van 
het betreffende type. 

De Helium-Neon en diodelaser zijn bei~e laagvermogen lasers. 
enkele tot tientallen milliwatts. en zijn zeer goedkoop. De 
gemiddelde prijs voor helium-neonlasers is $ 184 (de duurste 
is $ 400 en de goedkoopste $ 80) . 

t 
Zie paragraaf 1.8 voor een beknopte beschrijving van deze laser(type)n. 

I In het overzicht van 1984 onderscheidde Llstr FDcus/EitctrP~ptica nog eea aegende, rest 
categorie. van voornatelijk gaslasers. Liter echter niet teer. 
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Figuur 3.5 De gehaalde 
omzetten (in miljoenen 
dollars) en de verkochte 
aantallen voor de acht 
meest gebruikte lasers 
van 1984 tot en met 1988. 
De grafieken zijn geba
seerd op de voorlopige 
verkoopcijfers; voor 1984 
zijn geen aantallen be
kend. 
Van alle types. met uit
zondering van de diodela
sers. neemt het verkochte 
aantal nog steeds slechts 
langzaam toe. Vooral de 
toename van de excimeer 
en ionlaser zijn. met 
1985 als uitgangspunt. 
gering. 
De diodelaser. die al 
jaren het meest verkocht 
werd. heeft sinds 1986 
ook de grootste omzet. 
alhoewel die nu rond de 
180 miljoen dollar stag
neert. 
De helium-neonlaser weet 
zich. tegen de verwach
tingen in. goed te hand
haven. Dit komt voor een 
deel omdat er veel ver
vanging nodig is van bui
zen voor reeds verkochte 
systemen. 
De omzet in kleurstofla
sers is. ondanks een ge
middelde jaarlijkse groei 
van het verkochte aantal 
van 15%. fors gedaald 
doordat de prijs in 1987 
i~ gehalveerd. 
Van de helium-cadmiumla
ser tenslotte werden er 
in 1988 veel meer ver
kocht en steeg de prijs 
flink. Daardoor verdub
belde de omzet toan. 

- 0- IOn -•- exc1meer 

···O· ·• diode - • - he-cadrrm.m 
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Een He-Ne buis moet om de zes tot negen maanden vervangen 
worden f4n dit bepaalt voor een groot deel de afzet van He-Ne 
lasers. 4 De gemiddelde prijs voor diodelasers is $ 10. maar 
de geavanceerde diodelasers. onder andere die met relatief 
hoge vermogens van enkele watts of die met een kleine 
lijnbreedte. kosten tot $ 2000. 
Beide lasers worden in bijna elk toepassingsgebied gebruikt. 
maar toch vooral voor de verwerking van informatie. 
Voorbeelden hiervan zijn de streepjescodelezers. de printers 
en de CD-speler. Zij zijn de enige lasers die op grote schaal 
gebruikt worden (zie figuur 3.5). De diodelaser heeft dit 
vooral te danken aan de opkomst van de glasvezeltechnologie. 

De co2 en vaste stof lasers (voornamelijk Nd:YAG) worden 
meestal gebruikt om hun hoge bundelvermogen. respectievelijk 
meerdere kilowatts en honderden Watts. Ze worden vooral 
gebruikt voor snijden en boren in de industrie en voor 
bepaalde operaties. maar ook veel in onderzoek en 
ontwikkeling. Beide variëren in prijs van zo'n $ 15.000 tot 
$ 50.000 

De ionlasers worden vooral om de laserlijnen. blauw-groen en 
ultra-violet, en de relatief hoge vermogens, tot 25 Watt voor 
straling met golflengten van 458 to 515 nanometers en 3 Watt 
voor 275 tot 305 nanometers, gebruikt.~·~ Materialen reageren 
beter en heftiger op deze korte golflengtes. Ionlasers zijn. 
net als de co2- en de vaste stof laser, vrij duur. 
Afhankelijk van de bundeleigenschappen kosten ook zij tot $ 
50.000. Ze worden vooral in onderzoek en bij ontwikkeling 
gebruikt. 

Het gat tussen de blauw-groene en ultraviolette lijnen van de 
ionlasers wordt door de helium-cadmiumlaser, gedeeltelijk, 
opgevuld. Hij levert (maar) 3 mW voor straling van 325 
nanometer en 50 mW bhj 442 nanometer. Deze laser kost zo'n 
$ 4000 tot $ 12.000. 

De laatste twee typen. de kleurstof- en excimeerlaser. zijn 
nog niet erg geschikt voor praktische toepassing en worden 
vooralsnog voornamelijk bij onderzoek en ontwikkeling 
gebruikt. Het grote voordeel van de kleurstoflasers is de 
beschikbaarheid van vele kleurstoffen en de afstembaarheid 
over tientallen nanometers. Met de beschikbare kleurstoffen 
kan het hele zichtbare gebied royaal bestreken worden. 
Daardoor is voor een bepaalde ioepassing altijd de meest 
optimale golflengte te kiezen. 
Excimeerlasers hebben relatief zeer korte golflengten. vanaf 
157 nanometer. De straling ligt dus in het ultraviolette 
gebied en de fotonen hebben een hoge energie. Daardoor is er 
goede interactie met bindingen in polymere materialen en zijn 
deze lasers zeer geschikt voor medische toeBassingen en 
materiaalbewerking in de micro-elektronika. 



Naast de hierboven genoemde voordelen van de diverse typen 
zitten er ook nadelen aan het gebruik van lasers. 
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Een groot nadeel is de lage efficiëntie voor de omzetting van 
de totale gebruikte energie in straling. Deze loopt uiteen 
van slechts 0,1% voor de helium-neonlaser tot 20% voor 
sommige diodelasers. 
Daarnaast zijn sommige lasers zeer duur. de duurdere 
excimeerlasers kosten rond de 50.000 dollar eB de krachtigste 
kooldioxidelasers zelfs tot 1 miljoen dollar. Andere lasers 
zijn zeer complex. bijvoorbeeld de kleurstof- en de excimeer. 
en gevoelig voor storingen. Met name de excimeerlaser 
gebruikt bovendien zeer reactief aktief materiaal: halogenen. 

3.3 Lasertoepassingen 

Het aantal toepassingen van de laser is inmiddels zo groot 
dat het onmogelijk is ze allemaal te noemen. Ook zijn ze zo 
divers dat een algemeen geldend beeld voor de betekenis van 
de laser voor de verschillende toepassingen niet te geven is. 
Vaak vervangt de laser oude methoden of technieken omdat het 
betreffende werk met een laser sneller. praktischer of 
efficiënter gedaan kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij de netvliesoperaties. In die gevallen is er sprake van 
andere. concurrerende methoden die de laser moet verdringen. 
De eventuele nadelen aan het gebruik van de laser zullen bij 
deze substitutie zeker van belang zijn. 
Bij andere toepassingen biedt de laser nieuwe mogelijkheden 
ten opzichte van de bestaande methode en is de laser een 
aanvulling op die methode. De laser zal dan veelal naast de 
andere methoden gebruikt worden, dus zonder dat vervanging 
nodig is. Hierbij zullen eventuele nadelen niet zwaar mee 
tellen. daar er geen sprake van conffurrentie is. Dit is 
bijvoorbeeld zo met de laser-radar. 3 

Ook is er een onderscheid naar de aard van de laser in de 
toepassingen. De laser kan gebruikt worden als zelfstandig 
gereedschap, bijvoorbeeld snij-apparatuur voor 
metaalbewerking. Er is dan alleen wat randapparatuur nodig om 
de laser te kunnen gebruiken, zoals een richtsysteem voor de 
bundel, een voedingsbron en besturingsapparatuur. 
Daarnaast kan de laser een, relatief klein maar onmisbaar. 
onderdeel van een bepaald apparaat of systeem. bijvoorbeeld 
de laserprinter. zijn. 

Voor de laser zijn acht grote toepassingsgebieden te 
onderscheiden. Deze gebieden omvatten de industrie. 
wetenschap en technologie, de gezondheidszorg. consumptie
artikelen, kantoorapparatuur en enkele diensten. 
De gebruikte lasertypen. omzetten en verkochte aantallen 
variëren sterk per toepassing. 
Verreweg de grootste toepassingsgebieden zijn de 
materiaalbewerking en onderzoek & ontwikkeling.Zij waren in 
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Figuur 3.6 De omzetten 
in miljoenen dollars 
(boven) en de aantalen 
verkochte lasers (onder) 
voor de acht onderscheide 
toepassingsgebieden voor 
de jaren 1984 - 1988. De
ze grafieken zijn geba
seerd op de voorlopige 
cijfers. (Voor 1984 zijn 
geen aantallen bekend.) 
Wat opvalt is dat het ge
bied met de hoogste omzet, 
materiaalbewerking, de 
minste lasers koopt. 
Daarvoor worden dus de 
duurdere lasers gebruikt 
(gemiddelde prijs: 
46.424,00 dollar). 
Voor de medische toepas
singen en voor onderzoek 
& ontwikkeling worden 
ook relatief dure lasers 
gebruikt (gemiddeld 
4.055,00 dollar). 
De grootste stijging in 
aantal verkochte lasers is 
geboekt in de grafische 
sektor, een faktor 40 in 
drie jaar. Ondanks deze 
enorme stijging is de om
zet voor de grafische sec
tor nauwelijks gestegen 
doordat de gemiddelde 
prijs sterk is gedaald 
($465,00 in 1985 tegen 
$13,80 in 1988). 
Bij optische geheugens 
tenslotte is de groei 
vrijwel gestagneerd en de 
omzet zelfs flink gezakt. 
Ook hier daalt de gemid
delde prijs dus. 
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1988 goed voor respectievelijk 147 en 142 miljoen dollar. 
Daarna volgt op een goede derde plaats de gezondheidszorg, 
met 103 miljoen dollar. In de middenmoot zitten communicatie, 
grafische toepassingen en optische geheugens (met als 
uitschieters de laserprinter in de compact disc speler) met 
omzetten van respectievelijk 70, 57 en 54 miljoen dollar. 
Kleinere toepassingsgebieden zijn uitlijnen, meten en testen 
($35 miljoen) en streepjescode-lezers ($19 mijoen). zie 
figuur 3.6. Tenslotte is er nog een restgroep. met vermaak en 
display als grootste leden, van zo'n 10 miljoen dollar. 

Materiaalbewerking 
In de industrie wordt de laser voor de bewerking van 
materiaal voornamelijk als warmtebron gebruikt voor: snijden, 
boren, graveren en lassen en harden; markeren en solderen; 
prepareren van maskers voor de chips-produktie. Er worden dan 
ook voornamelijk hoogvermogen lasers gebruikt. 
Het boren, snijden en graveren van metalen en niet-metalen 
zoals hout, kwarts en plastics en het harden en lassen van 
metalen kan ook met diverse andere technieken uitgevoerd 
worden. De laser wordt hier dan ook voornamelijk voor 
specifieke bewerkingen gebruikt, gebaseerd op de voordelen 
ten opzichte van die ander technieken. Deze voordelen zijn: 
het te bewerken materiaal wordt niet belast waardoor geen 
vervorming op kan treden; de laser is zeer flexibel. 
gevarieerde handelingen kunnen met één systeem en zonder veel 
tijdverlies uitgevoerd worden (bijvoorbeeld het boren van 
gaten met verschillende diameters); de warmte wordt zeer 
lokaal en zeer snel toegevoerd, waardoor de omgeving 
nauwelijks beïnvloed wordt. 
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Figuur 3.7 De omzetten voor 
de verschillende lasers 
met betrekking tot materi
aalbewerking in 1988. 

type aantal gemiddelde 
prijs ($) 

co2 1850 50.000,-

vaste 1200 38.333,-
stof 

ion 65 40.000,-

excimeer 45 57.778.-

Tabel 3.1 Aantallen en gemid
delde prlJS in dollars voor de 
betreffende lasers voor 1988. 
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Verder zijn er voor sommige bewerkingen nog enkele specifieke 
voordelen. Zo geeft de laser bij snijden weinig 
afvalmateriaal doordat de snede zeer smal is (0,4 mm) en is 
de rand vaak voldoende glad voor verdere bewerkingen. En bij 
lassen en graveren zijn geen vulstoffen dan wel chemicaliën 
nodig. 
Bij het markeren van plastics en papieren etiketten, wordt de 
laser als een soort diaprojektor gebruikt om een bepaalde 
tekst of opschrift aan te brengen. Daarbij verkleurt het 
plastic of wordt inkt van het papier verd~pt, bijvoorbeeld 
bij elektronische componenten en plastic verpakkingen. Deze 
methode is zeer betrouwbaar, er kunnen geen inktvlekken 
ontstaan, en ook zeer snel, tot 1500 stuks per minuut. 
In de fijnmechanica en de elektronica-industrie wordt de 
laser tenslotte voor preciesiewerk gebruikt. Bij het solderen 
van onderdelen aan horloges en pacemakers wordt vooral 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid de laserbundel op een 
zeer klein opppervlak te focusseren en de warmte zeer snel 
toe te dienen. Bij de vervaardiging van spoedweerstanden en 
ic-maskers, en zelfs ic's, wordt dezelfde eigenschap benut. 
Voor deze toepassingen bestaan geen andere technieken met een 
vergelijkbare nauwkeurigheid. 

Bij al deze toepassingen is de laser een substantieel 
onderdeel van het gehele snij-, boor- of graveerapparaat. 
Hiervoor worden voornamelijk co2 en Nd:YAG-lasers gebruikt in 
verband met hun hoge vermogens. Voor bepaalde toepassingen 
worden ook wel ion- en excimeer lasers gebruikt. Alle in deze 
sector gebruikte lasers zijn duur. 

Onderzoek & ontwikkeling 
Dit gebied omvat zowel zuiver wetenschappelijk als toegepast 
en industrieel onderzoek en de lijst van toepassingen is 
zeer uitgebreid en gevarieerd. Onderzoek & ontwikkeling is 
dan ook de enige sektor waar elk lasertype substantieel 
gebruikt en elke laser-eigenschap optimaal benut wordt, met 
name eigenschappen die op andere gebieden niet of nauwelijks 
van belang zijn zoals de mogelijkheid tot grote 
coherentielengte, grote spectrale zuiverheid en ultra-korte 
pulsen. 
Wetenschappelijke toepassingen van de laser zijn bijna in 
elke wetenschappelijk discipline te vinden, zoals 
spectroscopie, onderzoek naar materiaaleigenschappen, het 
sturen van bepaalde chemische reactie~ en het bestuderen van 
de verplaatsing van continenten. En natuurlijk is er het 
onderzoek naar de (werking van de) lasers zelf. 
Het toegepaste en industriële onderzoek is vooral gericht op 
verbetering van reeds gebruikte lasers, het geschikt maken 
van nieuwe lasers, bijvoorbeeld de excimeerlaser en het 
vinden van nieuwe toepassingen. 
In deze sector is de prijs van de lasers in het algemeen van 
ondergeschikt belang, hier liggen de gemiddelde prijzen van 
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de diverse typen in het algemeen dan ook hoog. 

milj .$ 

50 

type 

co2 

aantal 

450 

(gem.) prijs 

21.111.-

40 

C02 v.st. ion diode He..Ne kl.st. exc. He.Cd 

Fiquur 3.8 De omzetten voor 
de lasertypen voor onderzoek. 
en ontwikkeling in 1988. 

De gezondheidszorg 

v.stof 900 34.444,-

ion 1200 28.333,-

diode 13704 1459,-

He-Ne 18000 400,-

kl.stof 900 18.888,-

excim. 352 56.818,-

He-Cd 500 6.000,-

Tabel 3.2 Verkochte aantallen 
en gemiddelde prijzen in 
dollars. 

Alhoewel een van de eerste toepassingen medisch was (hechten 
van het netvlies) en dit segment nu een van de grootste is 
met een omzet van 103 miljoen dollar in 1988, is deze sector 
nog steeds niet zo groot als verwacht werd. En op dit moment 
zijn de leveranciers nog maar gematigd optimistisch. 32 

Het aantal medische toepassingen van de laser neemt weliswaar 
nog steeds toe, maar is nog steeds niet overweldigend. Dit 
komt voor een deel doordat de laatste jaren zoveel andere, 
nieuwe apparaten en technieken ontwikkeld zijn. Artsen en 
ziekenhuizen kiezen dan ook vaak voor ae aanschaf van andere 
apparatuur, voor andere behandelingen. Bovendien is een 
complee~ lasersysteem nogal duur, een paar honderdduizend 
dollar. 
De voordelen van de laser boven andere methoden zijn de 
precisie waarmee de bundel op een klein gebiedje gericht kan 
worden en het doseren van de warmte. Bij sommige 
behandelingen is het belangrijk dat er. op afstand geopereerd 
kan worden, bijvoorbeeld bij aandoeningen aan het oog en bij 
hersentumoren. Er is dan geen beschadiging van omringend 
weefsel. 

De medische toepassingen ZlJn in twee categorieën in te 
delen: therapeutische, waarbij de patiënt daadwerkelijk 
behandeld wordt, en diagnostische. Tot de diagnostische 
toepassing behoren onder andere het sorteren en tellen van 
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cellen, het testen op aids en het doorlichten van DNA.~ 
De therapeutische tak, die zes maal zo groot is als de 
diagnostische, berust op twee verschillende effekten bij de 
interactie van straling met weefsel. Beide het zijn gevolg 
van opwarming doordat het weefsel de straling absorbeert. 
Belangrijk hierbij is het aanwezige pigment in de te 
behandelen weefsels. De kleur bepaalt namelijk welke 
lasergolflengte. in verband met de benodigde absorptie, het 
meest geschikt is. 
Bij geringe opwarming, van 60 tot 90 graden Celsius. treedt 
klontering op in de lichaamsvloeistoffen (dit heet 
coagulatie) en kunnen bloed- en andere vaatjes gedicht 
worden. Bij hogere temperaturen, vanaf 100 graden, zal het 
weefsel verdampen of zelfs vlamvatten. 
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Figuur 3.9 De uitgaven voor 
medische laser ( ;--- is the
rapeutisch en f{).·J is diagnos
tisch) in 1988. 

v.stof 1400 21.429.-

ion 4050 10.667,-

diode 1464 478,-

He-Ne 15500 213,-

kl.stof 270 11.482,-

excim. 20 50.000,-

He-Cd 70 5.000,-

Tabel 3.3 Aantallen en 
stuksprijzen in dollars 
voor de betreffende lasers 
in 1988. 

De oogheelkunde is het enige specialisme waar de laser 
veelvuldig gebruikt wordt; 65% van de Amerikaanse oogartsen 
gebruikte ~n 1986 regelmatig een laser bij de behandeling van 
patiënten. Naast het hechten van net~liezen wordt de laser 
ook voor het dichten van kapotte vaatjes en 
oogvochtkanaaltjes. met name bij suikerpatiënten. en het 
corrigeren van het hoornvlies, waardoor het dragen van en 
bril of contactlenzen overbodig wordt, gebruikt. 
In vijf andere specialismen wordt de laser door 14 tot 30% 
van de specialisten gebruikt. Onder andere door oor-, neus
en keelartsen voor het behandelen van neuspoliepen, stemband
en slijmvliesafwijkingen en voor de behandeling van 



89 

goedaardige gezwellen en gezwellen in het voorstadium van 
kwaadaardigheid. Door neurologen vooral voor het verwijderen 
van tumoren dicht bij vitale delen. Daarbij is de kans op 
beschadiging van de omgeving van de tumo~ gering en geeft 
deze methode ook weinig littekenweefsel. 
In vier specialismen wordt de laser verder sporadisch 
gebruikt en voor een aantal specialismen zijn 
lasertoepassingen in voorbereiding. Optimistisch wordt vaak 
gesteld dat de andere nog zullen volgen. Maar met name de 
lage percentages geven aan dat de laser nog maar weinig 
gebruikt wordt. 

Problemen bij medische toepassingen ZlJn nog het manipuleren 
van de laserbundel. vaak moet dit nog met starre systemen 
(buizen en spiegeltjes) gebeuren, en de beschikbaarheid van 
optimale golflengte. Voor het eerste probleem biedt de 
ontwikkeling van geschikte glasfibers steeds vaker uitkomst. 
Wat de golflengtes betreft wordt veel verwacht van de 
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excimeerlasers en wordt er gehoopt op de ontwikkeling van 
verstembare vaste stofl~s~rs en zelfs op de nog experimentele 
vrije elektronenlasers. · 
Ook beginnen in de gezondheidszorg de (hoge) kosten van 
apparatuur een belangrijke factor met betrekking tot de 
aanschaf te worden. 

Informatieverwerking 
De laser wordt zowel gebruikt voor de transmissie als voor 
opslag van informatie. In beide gevallen is hij maar een 
klein onderdeel van een uitgebreid informatieverwerkend 
systeem. De laser vormt dan ook maar een fractie van de 
totale kosten. Tevens zijn daardoor voor deze toepassingen. 
die berusten op de geringe bandbreedte en de relatief hoge 
frekwentie van de straling, ook andere technologieën 
belangrijk. Deze twee toepassingen worden gedomineerd door de 
diodelasers. zie tabel 3.4. De verkochte aantallen lopen in 
de miljoenen per jaar en zij vormen 97% van de totale omzet 
van 124 miljoen dollar. 
Door de ontwikkeling van glasvezelkabels is het mogelijk de 
hoge frekwentie van laserstraling te benutten om berichten 
met een hoge informatiedichtheid te versturen. Dit is vooral 
aantrekkelijk voor telefoonverhingen over lange afstanden 
(interlokaal tot intercontinentaal) en dataverbindingen voor 
computers over kleine afstanden (tot 2 kilometer), voor grote 
afstanden zijn relatief dure lasers nodig. De grootste 
moei 1 ijkheden vormen de koppeling tuss.en de lasers en de 
glasvezelkabel. de vervorming van het signaal ten gevolge van 
dispersie en de kosten van lasers met een kleine bandbreedte 
en van glasvezels met goede transmissie-eigenschappen. 41 

De opslag van gegevens heeft door de doorbraak van de compact 
disc (-spelers) een enorme grote markt veroverd. Belangrijke 
toepassingen naast de CD zijn de CD-ROM (Read Only Memory) en 
de WORM (Write Once Read Many), beide in combinatie met 
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computers. Door de korte golflengte van de beschikbare 
lasers, 780 tot zelfs 650 nanometer, kunnen op een klein 
oppervlak enorme hoeveelheden informatie (digitaal) 
opgeslagen worden. De CD-ROM en de WORM zijn nog vrij duur, 
voor de laatste kost een schijfje enkele honderden guldens en 
een speler 10.000 gulden, maar de ont~ikkelingen gaan zeer 
snel en de prijzen dalen net zo snel. Eeij4fisbare en een 
interactieve CD zijn de volgende stappen. · 

Naast de transmissie en opslag is er (het lezen van) de 
streepjescode, waarmee produkten geïdentificeerd en gevolgd 
kunnen worden. Het gebruik van lasers berust hierbij op de 
geringe bundeldivergentie. Met behulp van een lezer worden de 
streepjescodes omgezet in een digitaal signaal dat daarna 
verder gemanipuleerd kan worden. 
De mogelijkheden voor de streepjescode zijn vrijwel 
ongelimiteerd. Bij productieprocessen (met name bij 
massaproduktie), de verkoop van goederen (vooral in de groot
en detailhandel), maar ook in ziekenhuizen kunnen er de 
goederenstromen snel mee in kaart gebracht worden. Ook kunnen 
individuele produkten op hun weg tijdens de produktie en bij 
eventuele montage gevolgd worden. 

lasertype diode He-Ne ion He-Cd 

omzet 70 0,15 - -
commu-

aantal 154000 300 - -
nicatie 

prijs 455,- 500,- - -

omzet 50 - 2 1,5 
infor-
ma tie- aantal 14,2 milj - 200 300 
opslag 

prijs 3,52 - 10000,- 5000,-

omzet 6 12,6 - -
steep-

aantal 150000 150000 - -
jescode 

prijs 40,- 84,- - -

Tabel 3.4 De omzetten, verkochte aantallen en 
gemiddelde prijzen voor de in de informatieverwerking 
gebruikte lasers voor 1988. De omzet is in miljoenen 
dollars, de aantallen in stuks en de prijs in dollars. 

Op dit moment wordt de streepjescode nog maar weinig, bijna 
uitsluitend in de grotere levensmiddelenwinkels, gebruikt. 



In Nederland werkte eind li87 slechts vier procent van alle 
winkels met streepjescode. 
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Dit deel van de lasermarkt wordt, wat omzet betreft, nog door 
de Helium-Neonlaser beheerst. Maar ook hier rukt de 
diodelaser op, er werden in 1988 evenveel van verkocht als 
van de Helium-Neon. 

Grafische toepassingen 
In de grafische sector ZlJn er twee grote lasertoepassingen 
voor de laser: kleurscheiding en printen. 
Voornamelijk Ar+ maar ook He-Ne en He-Cd-lasers worden voor 
kleurscheiding in de vierkleurendruk gebruikt. De markt 
hiervoor is vrij stabiel, de afgelopen jaren werden steeds 
circa 5000 lasers gekocht. 
Voor de laserprinter, meestal in combinatie met computers 
gebruikt, is de markt daarentegen explosief gestegen van 
honderdduizend stuks in 1985 tot vier miljoen in 1988. Ar+
lasers worden voor de betere printers gebruikt. He-Ne voor de 
middenklasse en diodelasers voor de goedkope printers. Van de 
beide laatste laserprinters stijgt de kwaliteit echter, en 
beide rukken daardoor op. 
De grote voordelen van laserprinters ten opzichte van andere 
methoden zijn de grote snelheid en het grote oplossend 
vermogen. Er kunnen honderden vellen A4 per minuut gedrukt 
worden en de resolutie is driehonderd punten per inch. 
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Figuur 3.10 De omzetten 
voor de grafisch sector 
( =:= is printers en p{sJ 
is kleurscheiding) in 1988. 

type aantal (gem.) prijs 

ion 9500 1.895,-

diode 4,1 milj 5,61 

He-Ne 40500 375,-

He-Cd 550 2.182,-

Tabel 3.5 De aantallen en de 
gemiddelde prijzen in 1988 
voor de in de grafische sector 
gebruikte lasers. 

In feite is de laserprinter een copieerapparaat waarvan de 
schrijver. in dit geval de laser, extern bestuurd kan worden. 
Dit is ook de reden waarom de laserprinter zo snel een groot 
succes kon worden. De laser werd ingebouwd in het al 
bestaande copieersysteem dat gebruik maakt van een 
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elektrostatische drum die plaatselijk ontladen wordt. 
Daardoor kon de prijs voor laserprinters laag blijven.~ 

Uitlijnen, teaten en meten 
De laatste grote toepassingscategorie bestaat uit uitlijnen 
van constructies. testen van produkten en meten van diverse 
grootheden. 
Bij uitlijnen wordt gebruik gemaakt van het feit dat een 
laserbundel. bij ongehinderde voortplanting, een rechte lijn 
volgt. De laser wordt vooral gebruikt voor nivobepaling in de 
bouw. de landbouw en de wegenbouw en het uitlijnen van 
werktuigen, zowel bij tunnelbouw als de 
halfgeleiderindustrie. Voor de laatste toepassing worden 
vooral de He-Cd lasers gebruikt. voor de overige He-Ne en 
diodelasers.fl 

milj. $ 

25 
type aantal (gem.) prijs 

20 

15 

10 

C02 v.st. 1on diodeHe.Ne kl.st. exc. He.Cd 

Figuur 3.11 De omzetten 
voor uitlijnen ksf] en voor 
testen en meten [::J . 

co2 30 13.333.-

v.stof 100 20.000.-

ion 275 14.545-

diode 19675 517.-

He-Ne 47700 226.-

kl.stof 10 20.000.-

He-Cd 400 5.250,-

Tabel 3.6 De aantallen en ge
middelde prijzen voor de in 
1988 verkochte lasers. 

Het testen en meten is een zeer diverse groep. Zo worden 
afstanden en snelheden. maar ook oppervlakteruwheden en 
-deformaties met lasers gemetan. Deze metingen berusten op de 
coherentie van laserstraling. Verder worden proefdrukken in 
de grafische sector gemaakt. produkten in produktielijnen 
geteld en gecontroleerd, vingerafdrukken onderzocht en wordt 
in de houtindustrie de te volgen zaagsnede aangegeven.ft 
Tenslotte vallen in deze categorie de laser-radar, die onder 
andere voor de meting van luchtveroptreiniging gebruikt wordt 
en de lasermicroscoop.~ Voor testen en meten worden de 
duurste diodelasers gebruikt. gemiddeld $ 1762 per stuk. 



93 

3.4 De toekomst van de laser 

Voorspellen van de toekomst is altijd een hachelijke zaak. 
Met name onderzoeksresultaten en toepassingsmogelijkheden van 
bijvoorbeeld de zijn niet af te dwingen. Dit is meteen ook 
het sterke punt van toegepast onderzoek: onvoorziene 
ontdekkingen en toepassingen kunnen gevonden worden. 
De verwachting van Kahn en Wiener dat lasertechnologie 
belangrijk zou worden is uitgekomen. Maar de laser is niet zo 
belangrijk geworden als zij dachten. Op dit moment ontwikkelt 
de laser zich alleen tot een cruciaal onderdeel van de 
informatieverwerking. 

Dat ook voorspellen op korte termijn moeilijk is, zelfs voor 
kenners van de lasertechnologie, blijkt wel uit de 
verwachtingen van de laserproducenten. In de topjaren, 1985 
en 1986, waren de verwachtingen voor de ontwikkeling van de 
lasermarkt vrij goed. Maar in 1987 en 1988 juist tegengesteld 
aan de uiteindelijke resultaten, zie figuur 3.12. De ene keer 
werd veel te veel groei verwacht. de andere keer juist te 
weinig. 

40 groei(%) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Figuur 3.12 De stijgingspercentages voor de totale 
omzet van de commerciële lasermarkt van de laatste 
jaren. ~ is de aan het begin va~ elk jaarverwachte 
groei: r:~~M is de geschatte groei direkt na afloop van 
het jaar en ~is de later bijgestelde gerealiseerde 
groei. 

De gedetailleerde verwachtingen voor de omzetten en 
verkoopaantallen per toepassingsgebied en per lasertype 
wijken, met name voor materiaalbewerking. communicatie en 
informatie-opslag en voor de diodelasers, kleurstoflasers en 



94 

He-Cd lasers, nog meer af van de uiteindelijke realisatie. 
Verschillen van 25 tot 100 procent komen regelmatig voor. 

Verwachtingen 
Alhoewel de laser zeer flexibel is en voor zeer veel 
uiteenlopende toepassingen gebruikt kan worden en ook wordt, 
is de laser niet hèt apparaat waar iedereen op zit te 
wachten. Voor verschillende toepassingen moeten verschillende 
lasers gebruikt worden; één lasersysteem voor alle 
toepasingen bestaat niet. 
Voor de meeste toepassingen is de laser een aanvulling op 
andere technieken, met eigen specialistische mogelijkheden. 
Voor de meeste lasers zal toekomstig onderzoek dan ook 
gericht zijn op het ontwikkelen van lasersystemen speciaal 
voor bepaalde toepasingen. Waarbij optimaal gebruik gemaakt 
wordt van de voordelen die de laser ten opzichte van andere 
technieken biedt, met name een grote helderheid, precisie en 
snelheid. 
De markt voor deze lasers zal, met de voortschrijdende 
technologische ontwikkeling, voorlopig wel blijven groeien, 
maar zal nooit echt groot worden. 
De algemene trend daarbij zal zijn: afstembare lasers (vooral 
vaste stof51 ), handzamere lasers, minder complexe lasers en 
goedkope(re) lasers. Daarnaast zal natuurlijk voor bepaalde 
toepassingen gestreefd worden naar smallere lijnbreedtes, 
hogere piekvermogens, kortere pulsen en uitbreiding van het 
aantal beschikbare laserlijnen. 
Wat al deze ontwikkelingen betreft zit de laser nog steeds in 
de ontwikkelingsfase. Het is daarom niet mogelijk te zeggen 
hoe de toeko~stige lasers er voor de diverse toepassingen uit 
zullen zien. 

Toepassingsgebieden waar de laser wel zijn stempel op kan 
drukken zijn de informatieverwerking, waar de laser nu al 
belangrijk is, de robotica, zowel voor het waarnemen als voor 
geautomatiseerde laserhandelingen, en de fotonica, een 
integratie van optica en elektronica, en andere soortgelijke 
gebieden. Niet voorziene toepassingen en onverwachtte 
combinaties met andere technologieën zullen een belangrijke 
rol spelen bij het tot stand komen van soortgelijke 
mogelijkheden. De gebruikte lasers zullen daarbij een steeds 
kleiner deel uit gaan maken van het totale systeem waarin ze 
gebruikt worden. 
Deze verwachting wordt gesteund door de huidige trend in de 
verhouding tussen de totale lasermarkt en die voor de 
complete systemen. In 1~~3 was deze faktor zeven, in 1984 
acht en in 1985 twaalf. · 4 Voor 198p komt deze faktor 
waarschijnlijk rond de twintig uit. Hierbij zijn de 

Dit is een eigen schatting, gebaseerd op de gegevens van Llser Focus lorldvoor de verkochte 
aantallen diodelasers voor printers en coapact disc spelers en de geaiddelde prijzen voor deze 
systeaen. 



diodelasers doorslaggevend. Zowel de compact disc speler en 
de laserprinter zijn als systeem orden duurder dan de 
gebruikte lasers. Bovendien zijn de in 1988 verkochte 
aantallen van deze twee systemen enorm groot. 
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De laser zal voor al deze toepassingen slechts een 
halffabrikaat zijn en in een groot systeem ingebouwd worden. 
Belangrijke aspecten zullen daarom zijn betrouwbaarheid, 
levensduur, afmetingen, koppelingsmogelijkheden aan 
bijvoorbeeld glasvezels of elektronische schakelingen en de 
kostprijs. 
Voor de handliggende toepassingen zijn de vervanging van alle 
koperleidingen in de telecommunicatie door glasvezelkabels 
voor het Integrated Services Digital Network (ISDN) en de 
optische computer. Deze laatste als aanvulling op de 
bestaande computers, vooral als het gaat om h~t verwerken van 
(grote hoeveelheden) optisch opgeslagen data. ·56 

De diodelaser lijkt de enige te ZlJn die voor al dit soort 
ontwikkelingen geschikt is. Op dit moment is hij ook de en~ge 
laser die een zekere mate van volwassenheid heeft bereikt. 

Figuur 3.13 De sectoren die op dit moment door de 
diodelaser bestreken worden.~ 

Hij is klein en goedkoop en behoort inmiddels tot de 
gebruiksgoederen (hij wordt in massaproduktie gemaakt). 
De diodelaser heeft daardoor alles in zich om in allerlei 
systemen en technieken geïntegreerd te worden, vooral als 
elektronika of glasvezels een rol spelen. 



H4 EEN ONTWIKKELINGSMODEL VOOR WEIENSCHAP EN TECHNOLOGIE 

Het denken over de beoefening en ontwikkeling van wetenschap 
vormde tot de renaissance één geheel met de 
wetenschapsbeoefening zelf. Volgens de toenmalige opvattingen 
bestond kennis uit theorieën die aangaven hoe de natuur 
behoorde te zijn, uitgaande van haar aard. En deze theoriëen 
bevatten De Waarheid. Zo was de verklaring voor de ,vrije, 
val van een steen dat deze zich vanuit rijn wezen wilde 
verenigen met zijn oorsprong: de aarde. 
Langzamerhand groeiden het beoefenen van en het filosoferen 
over wetenschap uit elkaar, waarbij tevens de inhoud 
veranderde. De wetenschap was niet langer op zoek naar de 
waarheid, maar na~r zuivere wetten en theorieën, gebaseerd op 
de naakte feiten. 
In dit hoofdstuk wordt het traject-model voor de ontwikkeling 
van technologie op het ontstaan van de laser toegepast. Dit 
model bouwt voort op Kuhns theorie voor de ontwikkeling van 
wetenschap. Als inleiding op dit model wordt eerst Poppers 
fasificationisme behandelt. 

4.1 Wetenschapsontwikkeling 

Tot het begin van deze eeuw was de algemene (wetenschaps
filosofische) opvatting dat wetenschap bestond uit kennis van 
bewezen uitspraken; de rechtvaardigingsopvatting. 3 Het was de 
theoreticus die, uitgaande van de beschikbare gegevens, 
universele theorieën probeerde op te stellen. De 
experimentator had alleen tot taak deze theorieën te toetsen. 
waarna ze door de theoreticus eventueel herzien werden. 4 

Het standaardbeeld 
Deze algemene opvatting is terug te vinden in het zogenoemde 
standaardbeeld. Volgens deze opvatting bestaat het 
wetenschappelijk onderzoek uit een empirische cyclus: 

1. door waarnemingen worden gegevens verzameld; 
2. op grond van de verzamelde gegevens ontstaat een 
vermoeden en wordt een (universele) hypothese opgesteld; 
3. uitgaande van de zo ontstane hypothese worden 
voorspellingen gedaan; 
4. de voorspellingen worden daarna op hun waarheid 
getoetst; 
5. tenslotte wordt de hypothese aan.de hand van deze toets 
geëvalueerd en eventueel bijgestel~, zie figuur 3.1. 

In dit beeld van de wetenschap zit een aantal 
veronderstellingen met betrekking tot de beoefening ervan dat 
inmiddels achterhaald is. Zo wordt uitgegaan van objektieve 
waarnemingen en naakte feiten; tegenwoordig is er algemene 
overeenstemming dat beide niet bestaan. 
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evaluatie 

~ 
toetsen 

~ 
voorspellingen 

~ 
universele hypothese 

~ 
waarneming & gegevens 

Figuur 4.1 Schematische weergave van het stanua~rd
beeld voor de vooruitgang van wetenschap. 

Toetsen van een hypothese zou verificatie inhouden, maar in 
feite wordt er alleen gezocht naar gegevens die de 
hypothetische theorie bevestigen. Tenslotte onderkent dit 
beeld het belang van experimenten niet, zij spelen een 
ondergeschikte rol bij de tot stand koming van theorieën, en 
laat het de technologie (de toegepaste wetenschap) geheel 
buiten beschouwing. 

Met het begrip wetenschap wordt meestal, net als in 
bovenstaande opvatting, het produkt 'kennis' bedoeld, waarbij 
het niet (zo) belangrijk is hoe deze kennis tot stand is 
gekomen. Het heeft echter een tweede betekenis, namelijk die 
van wetenschapsbeoefening. Hierbij gaat het juist om het 
proces van verzamelen van kennis: welke rol spelen 
rationaliteit en objektiviteit en hoe verloopt de onderlinge 
communicatie van de wetenschappers. 
Overeenkomstig deze twee betekenissen kan er ook op twee 
verschillende manieren tegen wetenschap aangekeken worden. Of 
het karakteriseren, verdedigen en kritiseren van 
wetenschappelijke uitspraken kan beschouwd worden, of juist 
het handelen van de onderzoekers en de omstandigheden waarin 
dit gebeurt. Het eerste wordt de context van recrtvaardiging 
en het tweede de context van ontdekking genoemd. 
Meestal wordt, net als in het standaardbeeld, 
wetenschappelijke kennis alleen in de context van 
rechtvaardiging onderzocht. Dit wordt dan verantwoord door 
erop te wijzen dat het niet belangrijk is wie een uitspraak 
doet of hoe de uitspraak tot stand komt. Alleen de gebruikte 
begrippen en hun logische samenhang worden dan bekeken. 
Om te begrijpen waarom de wetenschappelijke kennis en de 
technologie zijn zoals nu het geval is, is het echter zeer 
belangrijk te weten hoe ze tot stand kwamen. Daarvoor is het 
nodig de beoefening van wetenschap. ook in de context van 
ontdekking, te bestuderen. 
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4.2 Karl Popper en het falsificationisme 

In het begin van deze eeuw werd duidelijk dat alle theorieën 
in principe onbewijsbaar zijn en het begrip waarheid was niet 
langer geschikt om theorieën op te beoordelen. Het werd 
vervangen door waarschijnlijkheid. Deze verzwakking van de 
rechtvaardigingsopvatting bleek onvoldoende toen Karl Popper 
aantoonde dat alle theorieën even onwaarschijnlijk zijn: 
onder zeer al~emene omstandigheden is de waarschijnlijkheid 
namelijk nul. Daarop voerde Popper. om te voorkomen dat het 
rationele denken verworpen moest worden, een verdere 
verzwakking door: het falsificationisme. Deze theorie werd 
(pas) in de jaren zestig bekend. 

De oorsprong 
Popper. in 1902 in Wenen geboren, was in ZIJn studententijd 
zeer onder de indruk van Marx, Freud, Adler en Einsteir. Van 
het marxisme was hij aanvankelijk zelf een voorstander , 
Freuds psycho-analyse kende hij van discussies onder de 
studenten, en met ~lfred Adler had hij samengewerkt in 
sociale projekten. Het ontstaan van en de discussie rond 
Einsteins relativiteitstheorie volgde hij vanaf het begin met 
grote interesse. 
In 1919 zag Popper grote verschillen tussen Einsteins theorie 
en die van de andere drie. de eerste was testbaar, met het 
risico van falsificatie, terwijl voor de andere drie alleen 
maar confirmatie te verkrijgen was. 1° Feiten en gebeurtenissen 
konden altijd zo uitgelegd worden dat ze in overeenstemming 
waren met de theorie. 
De daarop volgende jaren ontwikkelde Popper een geheel nieuwe 
kijk op theorieën en ontwikkelingen in de wetenschap, die hij 
tegenwoordig nog steeds verkondigt. Hij werd daarbij geleid 
door zijn kritiek op het logisch positivisme. 

Het falsificationisme 
Na grondige analyse van de theorieën van Marx. Freud, Adler 
en Einstein kwam Popper tot de conclusie dat de eerste drie 
zich geheel aan de toets der kritiek onttrekken: overal 
hebben zij, achteraf, een passende verklaring voor. De 
relativiteitstheorie daarentegen nodigt juist uit om getest 
te worden, zij voorspelt en verbiedt bepaalde zaken. 11 Volgens 
Popper draagt dan ook alleen Einsteins theorie bij tot de 
groei van wetenschappelijke kennis . 
Het centrale idee in zijn theorie werd dat kennis toeneemt 
door pogingen om fouten in de bestaande opvattingen te 
ontdekken en verbeteren: we leren alleen van onze fouten. Wie 
niet het risico neemt fouten te maken zal weinig of niets 
leren. Het is volgens Popper dan ook noodzakelijk riskante 
theorieën te bedenken, die het risico lopen verworpen te 
worden. 

Elke ontwikkeling begint, volgens Popper, steeds met het 
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leren kennen en formuleren van een probleem. Dit probleem 
ontstaat doordat de (oude) theorie en bepaalde (nieuwe) 
waarnemingen niet met elkaar in overeenstemming te brengen 
zijn. Voor het oplossen van het probleem wordt dan een nieuwe 
theorie opgesteld. Aan de hand daarvan wordt een testbaar 
voorstel gedaan, waarna de cruciale fase plaatsvindt: het 
testen. Essentieel is dat dit testen het verwerpen van de 
theorie, en niet het bevestigen. als doel heeft. Tenslotte 
volgt een keuze tussen de concurrerende theorieën. 
In Poppers theorie draait alles om het testen. Hij vindt dat 
een theorie nooit bevestigd kan worden. inductie is volgens 
hem een fictie, zodat alleen falsificatie mogelijk is. Ook 
vindt hij het zinloos een bestaande theorie door minder 
strenge voorwaarden aan te passen aan nieuwe resultaten, dat 
wordt "een conventionalistische draai aan de theorie geven" 
genoemd. Tenslotte zijn uitspraken of theorieën die niets 
voorspellen ook betekenisloos voor de (groei van) wetenschap. 
Wetenschap is volgens ~em dan ook het meest gebaat bij zeer 
risicovolle theorieën. Doorstaat zo'n theorie namelijk de 
tests. dan is zij uiterst waardevol voor de wetenschap. de 
grenzen van de wetenschap zijn dan verlegd. 
Daarvoor is het echter wel nodig dat de nieuwe theorie niet 
alleen onafhankelijk testbaar is, ook moet zij sterker dan de 
oude zijn. Zij moet de oude theorie omvatten en nieuwe. 
riskante. voorspellingen doen. 

probleem P1 • hypothese T1 • test---. geen falsificatie --+T1 blijft gehandhaait 

l.falsificatie ---.T1 wordt verworpen
1 

probleem P2 
~ 

hypothese 

• test 

Figuur 4.2 De groei van wetenschappelijke kennis 
volgens Karl Popper. 

Hoe een theorie tot stand komt vindt Popper overigens 
helemaal niet belangrijk of interessant. Er bestaat volgens 
hem geen zuiver rationalistische methode waarmee nieuwe 
theorieën gemaakt kunnen worden. Altijd is er wel een 
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metafysisch element nodig op grond waarvan een ,stoutmoedige, 
gissing geformuleerd wordt. De hele wetenschap(-sbeoefening} 
draait volgens Popper rond gissingen en verwerpingen 
(conjectures and refutations, 1963). 

4.3 Een Popperiaanse kijk op de ontstaansgeschiedenis van de 
laser 

Poppers falsificationisme is, alhoewel er enkele grote 
bezwaren aankleven, zeer goed geschikt om de ontwikkelingen 
rond zwarte straling aan het begin van deze eeuw en de eerste 
ideeën over de maser en laser te beschrijven. Op zich is dat 
niet gek daar Popper zich vooral door Einsteins 
wetenschappelijke handelen heeft laten inspireren. 

De stralingswet 
Planck had. voor hij in oktober 1900 zijn stralingswet 
presenteerde, al meerdere pogingen achter de rug om, op grond 
van de heersende opvatting van een continu stralingsveld, een 
beter met de experimenten overeenstemmende wet af te leiden. 
Maar dat was hem steeds niet gelukt. Ook zijn uiteindelijke 
stralingswet presenteerde hij zonder afleiding. 

Einstein en Planck hadden beiden vanaf 1900 gezocht naar een 
manier om deze nieuwe stralingswet met behulp van de 
gevestigde theorie af te leiden. Al hun pogingen daartoe 
mislukten echter. 
Dit is precies in overeenstemming met Poppers opvatting dat 
conventionalisme geen bijdrage tot de groei van wetenschap 
kan leveren. Ook het verzet van Lorentz en Planck tegen 
Einsteins lichtquantenhypothese kan opgevat worden als 
conventionalisme; zij wilden de oude elektromagnetische 
golftheorie niet over boord zetten. 
Het is overigens opmerkelijk dat Max Planck zich lange tijd 
tegen deze hypothese heeft verzet. In 1909 schreef hij 
namelijk zelf over Jeans in een brief aan Wien: 

"He is the model of a theorist as he should not be, 
just as Hegel was in philosophy: so much the worse 
for the fa cts i f they don' t fit" 

Dit is een uitspraak die Popper zelf. maar dan over Planck, 
gedaan zou kunnen hebben. 

Wat met betrekking tot het opstellen en afleiden van de 
stralingswet in eerste instantie ontbrak, was een vermetele 
gissing om de grenzen van de conventionele opvattingen te 
overschrijden. Planck zelf noemde zijn discretisering van de 
energie(-uitwisseling), nodig om de wet af te kunnen leiden, 
later een vermoeden dat bevestigd werd. 12 Maar dit was niet 
voldoende. 
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Wien en Einstein constateerden beiden rond 1910 dat het, ten 
aanzien van de afleiding van Plancks stralingswet, ontbrak 
aan nieuwe ideeën. Wien zei in zijn Nobelprijsrede van 1911: 

"New thoughts will have to be set to work, but the 
result will be great, because we shall obtain a 
profound insight ,lJ 

Einstein vroeg zich in een publicatie over het 
stralingsprobleem bovendien af wie er voldoende fantasie had 
om, op grond van enkele formules, een nieuwe lichttheorie te 
construeren. 

Zowel Plancks discretisering als Binsteins lichtquanta en 
gestimuleerde emissie hypothese zijn vermetele gissingen 
geweest die, tot nu toe, niet gefalsifieerd konden worden. 
Zij hebben de theorievorming grote stappen vooruit geholpen; 
ook de pogingen deze veronderstellingen onderuit te halen 
hebben (juist) bijgedragen tot een beter inzicht in het 
stralingsprobleem. 

Maser en laser 
Ook met betrekking tot de ontwikkeling van de laser zijn er 
enkele stappen te onderscheiden waarop Poppers kijk op de 
groei van wetenschap van toepassing is. 
Tot 1950 werd wat betreft gestimuleerde emissie geen enkel 
nieuw. riskant idee geopperd. Het werd alleen als 
bijkomstigheid bij andere experimenten beschouwd en de 
theorie-vorming bleef op een laag nivo steken. 
Met de ideeën van Weber, Basov en Prokhorov en Townes, om 
gestimuleerde voor de versterking van microgolfstraling te 
gebruiken, kwam er een abrupt einde aan de periode van 
wetenschappelijke stilstand. Aan deze nieuwe ideeën, die 
voortkwamen uit het microgolfonderzoek, zaten nogal wat haken 
en ogen. Maar uiteindelijk leidden ze tot de ammoniakmaser, 
gevolgd door een hele stroom van wetenschappelijk onderzoek 
en de latere toepassingen van de maser. 
De volgende belangrijke stap was het idee van Schawlow en 
Townes om hetzelfde principe toe te passen op zichtbare 
straling, daarbij de infrarood straling overslaand. Ook dit 
bleek een subliem idee. 
Naast deze twee grote vorderingen met betrekking tot (het 
gebruik van) gestimuleerde emissie zijn er voor de 
uiteindelijke ontwikkeling van de lase! nog diverse 
belangrijke, kleinere stappen nodig geweest. Voorbeelden 
hiervan zijn het vasthouden van Maiman aan het gebruik van 
robijn als aktieve stof, en het gebruik van een flitslamp 
voor het pompen, bij de ontwikkeling van de eerste laser. 
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4.4 Wetenschappelijke paradigma's en technolo;ische trajecten 

De Amerikaanse wetenschapshistoricus Thomas Kuhn heeft een 
geheel eigen, revolutionaire visie op de ontwikkeling van 
wetenschap geformuleerd. Kuhns theorie kan als vervolg op 
Poppers falsificationisme gezien worden, waarbij het accent 
meer op de discontinuïteit in de ontwikkeling van wetenschap 
ligt. De uitgangspunten van zijn visie ontwikkelde hij naar 
aanleiding van een studie naar de overeenkomsten tussen de 
mechanica van Aristoteles en Newton. Daarbij kwam hij tot de 
conclusie dat de vraagstelling waar hij vanuit gegaan was 
verkeerd was. De beide stromingen hadden hun mechanica binnen 
geheel verschillende denkramen, die een grote stempel op de 
theorievorming gedrukt hadden, ontwikkeld. Zo was Aritoteles 
geïnteresseerd in verandering in het algemeen, ook die van 
een opgroeiend mens. Terwijl bijvoorbeeld Newton en Galileï 
specifiek de verandering in beweging van voorwerpen 
onderzochten.~ 

Paradigma's 
De centrale punten in Kuhns visie werden dan ook: 

1. Het belang van het kader waarbinnen een bepaalde 
wetenschappelijke discipline beoefend wordt: de 
disciplinaire matrix; 
2. De wijze van benadering die, binnen.een disciplinaire 
matrix gebruikt wordt: het paradigma. 15· 

In de disciplinaire matrix liggen wetten en definities (de 
problematische achtergrondkennis), metafysische en 
filosofische uitgangspunten en waarden en normen vast. 
Het paradigma dient als exemplarisch voorbeeld voor de te 
volgen wetenschappelijke methode; het maakt de disciplinaire 
matrix zichtbaar en is daarom een belangrijk onderdeel van de 
opleiding tot wetenschapper. 
Wetenschapsbeoefening ziet Kuhn verder voornamelijk als 
probleemoplossen, dat normaal gesproken volgens een vast 
patroon, binnen de disciplinaire matrix en volgens het 
paradigma, verloopt. Het paradigma focusseert alle aandacht 
op bepaalde, geselekteerde problemen en geeft één welbepaalde 
richting aan voor het oplossen ervan. 16 De te onderzoeken 
problemen, te hanteren oplossingsmetBode èn de mogelijke 
oplossingen liggen daardoor al vast. 1 

Tijdens een periode van normale wetenschappelijke aktiviteit 
wordt volgens Kuhn dan ook dogmatisch gehandeld. De 
disciplinaire matrix wordt tijdens deze periode wel verder 
uitgewerkt en ingevuld, echter zonder ~at daarbij de grenzen 
worden overschreden. Voorop staat het oplossen van problemen 
en niet zoals Popper zegt het weerleggen van theorieën, er 
wordt gewerk~ aan behoud en versteviging van de heersende 
opvattingen. 1 En in plaats van de betreffende theorie wordt 

In zijn eerste werk noemde Kubn beide aspecten 'paradigma', later (1969) taakte bij bet bier 
gehanteerde onderschetd. 
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de betrokken onderzoeker getest: bekeken wordt of de 
betreffende onderzoeker in staat is bepaalde problemen in de 
theorie in te passen .19 

Paradigma-wisseling 
Deze drang tot verdediging van de heersende theorieën leidt 
volgens Kuhn nu juist tot de verandering van disciplinaire 
matrix en paradigma. De normale wetenschapsbeoefening zal zo 
namelijk problemen zichtbaar maken die niet via het heersend 
paradigma opgelost kunnen worden. 
Op zich is dat nog geen reden om dat paradigma te verwerpen. 
Zodra er echter meerdere onoplosbare problemen centraal in de 
wetenschappelijke aktiviteit komen te staan (Kuhn noemt ze 
dan anomalieën) ontstaat er een crisis waarin zowel de 
matrix als het paradigma ter discussie komen te staan. Dit 
zal eerder gebeuren naarmate er minder (nieuwe) problemen met 
het heersende paradigma aan te pakken zijn. Ook sociale, 
economische en politieke factoren spelen hierbij een rol, ZlJ 

bepalen mede het belang dat de wetenschappers hebben bij het 
inpassen van be~~alde anomalieën in het heersende 
begrippenkader. · 
Een heersend paradigma zal zonder alternatief echter nooit 
verworpen worden; pas vanuit alternatieve paradigma's kunnen 
anomalieën als weerlegging van het heersende beschouwd 
worden. Een paradigma-loos tijdperk sluit Kuhn, behalve aan 
het begin van een wetenschappelijke discipline, uit. 

normale 
paradigmatische 
wetenschaps
beoefening-

nieuw 
----~•-. paradig

strijd 
---•" crisis + tussen 

concurrererrle 
alternatieven 

ma 

Figuur 4.3 Kuhns revolutionaire theorie voor de groei van 
wetenschap. 

Er zal nu een strijd plaatsvinden tussen de voorstanders van 
het oude paradigma en die van de alternatieven. Uiteindelijk 
zal er een nieuwe disciplinaire matrix met een nieuw 
paradigma tot stand komen, waar de anomalieën maar ook de 
oplosbare problemen van het oude paradigma binnen passen. 
Er is pas sprake van een wezenlijk·verandering als de (oude) 
anomalieën meer dan randverschijnselen van de nieuwe 
opvattingen zijn. 

De saaenleving beeft bier dus de mogelijkbeid tot tuodaaeotele beïnvloeding van de veteoscbap(
sontwikkeliogl 
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Deze paradigma-wisseling lijkt veel op Poppers opvatting over 
de groei van wetenschappelijke kennis. Toeft is Kuhns theorie 
heel anders dan Poppers falsificationisme. 1 Popper heeft het 
over een voortdurend falsificeren van theorieën. Kuhn 
daarentegen onderscheid periodes van falsificatie, de crisis 
en de paradigma-wisseling, en periodes waarin de theorieën 
helemaal niet ter discussie staan, de normale 
wetenschapsbeoefening. 

Een paradigma-wisseling is volgens Kuhn geen (zuiver) 
rationeel proces. Het is volgens hem meer een bekeren tot. Er 
kan op formele gronden namelijk niet tussen de twee 
paradigma's gekozen worden om~at ze beide bij verschillende 
disciplinaire matrices horen. De gehanteerde begrippen en 
theorieën zijn daardoor formeel niet te vergelijken. 
Verder kan daarom ook niet over groei van wetenschappelijke 
kennis in termen van toenemend waarheidsgehalte gesproken 
worden. 22 Dit zou alleen ten aanzien van opeenvolgende 
paradigma's binnen één disciplinaire matrix kunnen. 

Economische theorieën 
Kuhn heeft het in zijn werk alleen over de ontwikkeling van 
(zuivere) wetenschap, en gaat er vanuit dat het een autonoom 
proces is. De rol en de invloed van de technologie laat hij 
geheel buiten beschouwing. Toch is, zeker sinds de tweede 
wereldoorlog, duidelijk dat technologie een grote invloed op 
de hele maatschappij heeft. 
Het waren de economen die het eerst. en tot voor kort als 
enige, het belang van technologie onderzochten. 
In het begin van deze eeuw merkten zij op dat economische 
groei voor een groot deel op innovaties berust. Een van de 
eersten die het belang van innoveren, voor het bedrijfsleven, 
inzag was Schumpeter (Business Cycles, 1939). Hij ging er 
vanuit dat de markt bepaalt wat een producent moet maken. 
Technologie was in zijn ogen daarbij alleen maar een goed 
hu 1 pmidde 1. 
Later werd ingezien dat de technologie, en de ontwikkeling 
ervan. de drijvende kracht achter innovaties is. Daarna werd 
de relatie tussen (succesvolle) innovaties en technologische 
ontwikkeling veelvuldig onderzocht. Dit leverde een wirwar 
van causale verbanden op. De eerste die deze relatie 
systematisch bestudeerden waren de beleidsonderzoeker Richard 
Nelson en de econoom Sidney Winter. In het begin van de jaren 
zeventig ontwikkelden zij een model om-de ontwikkeling van 
technologie te beschrijven, geb~seerd op Kuhns theorie over 
de ontwikkeling van wetenschap. 
In 1982 modificeerde de Italiaan Giovanni Dosi hun model. 24 

Het zo ontstane technologisch-traject-model sluit zeer nauw 
aan bij Kuns visie op de ontwikkeling van wetenschap. 

Kubn koppelt een paradiq~a wisseling steeds aan een wisseling van disciplinaire aatrix. Bet lijkt 
echter ntet ooaogelijk dat binnen een matrix verschillen de paradigaa's eliaar kunnen opvolgen. 
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Technologische trajecten 
Analoog aan Kuhns disciplinaire matrix definieerden ZlJ een 
technologisch regime als het geheel van fysische, economische 
biologische en institutionele faktoren dat het technisch 
handelen van een bedrijf vastlegt. Technologisch paradigma 
definieëren zij als het onderzoeksprogramma dat als voorbeeld 
en patroon voor het oplossen van ~eselecteerde technologische 
problemen dient. 
Uitgaande van een bepaald regime kan een technologie zich dan 
volgens verschillende paradigma's ontwikkelen. Zo onderscheid 
Dosi voor de vliegtuigindustrie de volgende drie principiële 
benaderingen: het verhogen van het rendement van de motoren; 
het verbeteren van de verhouding tussen lift en weerstand en 
het verlagen van het gewicht van het vliegtuig. 
Op grond van het heersend technologisch regime en het gekozen 
paradigma zal een technologie zich volgens een bepaald 
traject ontwikkelen. Globaal zien alle technologische 
trajecten er hetzelfde uit. Allemaal hebben ze eenS-vormig 
verloop, zie figuur 4.4. In het begin is er nauwelijks 
technologjsche vooruitgang, de curve loopt vrijwel 
horizontaal. Langzaam maar zeker zal de technologie echter 
groeien en de curve zal progressief worden, totdat de groei 
er grotendeels uit is. De grenzen van het paradigma zijn dan 
bereikt en de curve zal weer horizontaal gaan lopen. 
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Figuur 4.4 Het frekwentiebereik voor ~e generatie van 
coherente straling in de loop de jaren. Duidelijk is 
het begin van een S-curve te herkennen. 
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Het begin van een traject wordt in het algemeen gemarkeerd 
door een of andere ontdekking of uitvinding. Daarna worden 
meestal meerdere, uiteenlopende voorstellen gedaan om de 
betreffende ontdekking toe te passen en verder te 
ontwikkelen, een soort natuurlijke variatie. Na verloop van 
tijd wordt hier een mogelijkheid uit geselekteerd waar alle 
betrokken ondernemingen zich op richten; het paradigma is 
gekozen. 

De selektie van het paradigma wordt (mede) bepaald door de 
selektie-omgeving. Deze omvat alle externe en interne 
taktoren die een bepaalde technologie beïnvloeden, zoals 
institutionele kenmerken, de afnemers van de produkten, het 
verspreidingsmechanisme voor vernieuwingen en eventuele 
regulerende instanties. 

Een groot verschil ten opzichte van Kuhns ontwikkelingsmodel 
is dat in het Nelson-Winter/Dosi model meerdere paradigma's 
naast elkaar gehanteerd kunnen worden. 

Aanvullingen op het trajectmodel 
Nelson, Winter en Dosi hebben de doelen die aan een paradigma 
ten grondslag liggen niet in hun beschouwingen betrokken. Een 
paradigma komt echter pas tot stand nadat een doel 
geformuleerd is. Verder zijn er naast het algemene doel ook 
minder belangrijke nevendoelen te onderscheiden, die afhangen 
van de omstandigheden waarin de betrokken technologie 
gebruikt wordt. 
Daarnaast kunnen ook voor onderdelen van technologieën 
paradigma's en trajecten onderscheiden worden. Daardoor is 
het mogelijk dat, zoals Nelson, Winter en Dosi terecht 
stellen. meerdere paradigma's tegelijkertijd bestaan. Het 
algemene traject van de gehele technologie is dan een 
superpositie van de trajecten van de onderdelen. En de 
vooruitgang van de technologie als geheel is daarbij steeds 
te danken aan (technologische) vooruitgang van een van de 
onderdelen. 

Dosi heeft dit bij de bespreking van de vliegtuigtechnologie 
niet gezien. Noch het algemene doel noch het daarop 
gebaseerde paradigma heeft hij in zijn beschouwingen 
betrokken. Het door de luchtvaartindustrie gehanteerde doel 
is het zo snel mogelijk vervoeren van zo veel mogelijk 
passagiers of vracht. Het paradigma dat daarop ontstaan is, 
is: één grote cabine waar veel passagiers of lading in kan, 
motoren voor de voortstuwing en vleugels met het juiste 
profiel voor een liftkracht. Een ander doel, bijvoorbeeld een 
eigen vliegtuig voor ieder individu (net als bij het 
wegvervoer), zou een ander paradigma en een ander 
technologisch traject opgeleverd hebben. 
Elk van de door Dosi onderscheide drie benaderingen, 
verbetering van de motoren, verhoging van de lift of 
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verlaging van het gewicht, komt dus overeen met een van de 
drie onderdelen waaruit het algemene paradigma is opgebouwd. 
En het algemene traject ontstaat door vooruitgang die 
afwisselend met betrekking tot elk van de onderdelen geboekt 
wordt. 

Daarnaast gaan zowel Kuhn als Nelson, Winter en Dosi er 
vanuit dat, gegeven een bepaalde disciplinaire matrix dan wel 
een technologisch regime, de ontwikkeling van respectievelijk 
wetenschap en technologie grotendeels vastliggen. Hoogstens 
kan op ondergeschikte punten nog enige invloed uitgeoefend 
worden. Pas als de grenzen van het heersende paradigma 
bereikt zijn zijn er radicale veranderingen mogelijk. 
Over de mogelijkheid van wisselwerking tussen de trajecten 
behorend bij verschillende paradigma's (binnen een 
onderzoeksterrein) of wisselwerking tussen trajecten van 
verschillende onderzoeksterreinen hebben zij het helemaal 
niet. Ook komt de relatie tussen wetenschap en technologie 
geheel niet aan bod. Met name dit laatste is een groot gemis. 
Sinds het einde van de vorige eeuw, toen de grote 
bedrijfslaboratoria ontstonden, is er een steeds sterker 
wordende wisselwerking tussen wetenschap en technologie. Kort 
weg komt het er op neer dat een wetenschap altijd de meest 
moderne apparatuur gebruikt en een technologie altijd 
probeert nieuwe wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk toe 
te passen. Daardoor is een nauwe band tussen wetenschap en 
technologie ontstaan en tegenwoordig kunnen beide dan ook 
niet buiten de ander. 
Het is juist deze relatie die bepalend was voor het ontstaan 
van de maser, de voorloper van de laser. 

4.5 Het tr~jectmodel en de l~serontwikkelina 

De maser en de laser vallen, in eerste instantie, in de 
technologische categorie van monochromatische coherente 
stralingsbronnen. Ze komen voort uit de behoefte aan sterke 
hoogfrekwente stralingsbronnen. 
Tot de jaren vijftig ontwikkelde deze technologie zich 
analoog aan Kuhns patroon voor normale wetenschapsbeoefening. 
Alle stralingsbronnen werden op grond van het 
elektronenbuizen paradigma ontwikkeld: een vacuümbuis met een 
elektronenbundel en resonantieholtes. 
Tijdens de tweede wereldoorlog ontstond er, met name voor 
betere radarinstallaties, behoefte aan krachtige bronnen met 
een hogere frekwentie dan tot dan toe mogelijk was. En tegen 
het einde van de jaren veertig ons~ond eenzelfde behoefte in 
de spectroscopie (zie hoofdstuk 2). De toenmalige stand van 
wetenschap en technologie, gepaard aan het buizen-paradigma, 
was niet toereikend hieraan te voldoen. Deze beperking van de 
technologie veroorzaakte een Kuhniaanse crisis in de 
wetenschap van de coherente stralingsbronnen. 



Wetenschap en technologie 
De ontwikkelingen met betrekking tot gestimuleerde emissie 
waren tot 1950 zuiver wetenschappelijk en vonden met name 
binnen het magnetisch-resonantie onderzoek plaats (zie 
hoofdstuk 2). Dat onderzoek was toen in een periode van 
normale wetenschapsbeoefening. 
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Het optreden van gestimuleerde emissie werd daarbij of gezien 
als bevestiging van de theorie of als hinderlijke complicatie 
bij de metingen. In ieder geval was het geen onderwerp van 
gericht onderzoek. En er werd in het geheel niet gedacht aan 
(de mogelijke) toepassing van het gestimuleerde emissie 
principe voor het maken van monochromatische coherente 
stralingsbronnen. 

De verbinding tussen deze wetenschappelijke ontwikkelingen en 
de, latere, technologische toepassing wordt gelegd door de 
microgolfspectroscopie. Alle laserpioniers van het eerste uur 
waren voorheen spectroscopisten. 26 Het spectroscopisch 
onderzoek was sterk ontwikkeld sinds de crisis met betrekking 
tot de stralingsbronnen. Er was grote belangstelling ontstaan 
voor de wisselwerking tussen straling en materie, 
voornamelijk van wetenschappelijke aard. 
Als gevolg van deze belangstelling nam ook de interesse voor 
het beïnvloeden van de bezetting van atomaire energienivo's 
toe. Met name voor het inverteren ervan, zoals Pound en 
Pureeli eerder al gedaan hadden. Al vrij snel wordt er aan 
het construeren van een elektromagnetische stralingsbron voor 
microgolven gedacht. 
De wetenschappelijk microgolf-ontwikkelingen en het 
technologisch stralingsbronnen-traject sluiten zo bij elkaar 
aan en leveren tenslotte de maser en laser op. 

Matrix en regime 
De wetenschappelijke matrix, nodig voor de ontwikkeling van 
maser en laser, was al in de jaren twintig ontstaan (met het 
ontstaan van de quantummechanica) . In de jaren twintig tot 
vijftig werd de matrix verder uitgewerkt en ingevuld. De 
begrippen gestimuleerde emissie en coherentie spelen daarbij 
nauwelijks een rol. 
Het technologisch regime, nodig voor maser en laser, moest 
daarentegen nog een grote verandering ondergaan. Het idee dat 
nooit ver van equilibrium afgeweken kon worden moest 
vervangen worden door het besef dat dat wel mogelijk was en 
zelfs inversie haalbaar was. 

Voor de constructie van de laser waren nog twee veranderingen 
nodig. Het moest mogelijk worden ook voor zichtbare straling 
inversie te creëren. Dit bleek achteraf nogal mee te vallen, 
en kwam er alleen maar op neer dat de excitatie bruut genoeg 
zijn moest. Ook moest er een trilholte voor zichtbare 
straling ontworpen worden. Dit werd door Schawlow opgelost 
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door een Fabry-Perot achtige resonator te gebruiken. 
Onderdeel van het technologisch regime was ook de gedachte 
dat het het eenvoudigst zou zijn in gassen laserwerking te 
verkrijgen. Deze veronderstelling werd door Maimans 
robijnlaser ontzenuwd. 

Een nieuw paradigma 
Uit deze veranderingen kwamen de eerste lasers voort, die als 
recept voor de verdere ontwikkelingen zouden gaan fungeren. 
Het laserparadigma, dat al voor een groot deel door de maser 
bepaald was, bestond uit: 

1. Neem een bepaalde hoeveelheid atomen of molekulen, 
waarin inversie gecreëerd kan worden; 
2. Pomp er veel excitatie-energie in; 
3. Plaats het geheel in een trilholte. 

Het doel dat met dit paradigma nagestreefd werd was in eerste 
instantie het verkrijgen van laserwerking in zoveel mogelijk 
verschillende materialen, en was voornamelijk 
wetenschappelijk van aard. 
Dit paradigma heeft de verdere laserontwikkeling steeds 
gestuurd. Dat wordt goed weerspiegeld door de ontwikkeling 
van de theorie over laserwerking. Die is namelijk geheel 
opgebouwd rond de drie paradigma-onderdelen, in elk laserboek 
is dit te zien. 

Wat de lasertypen betreft is met name de VEL een geval apart. 
Alhoewel deze ook coherente zichtbare straling kan leveren, 
past hij veel beter in het vacuümbuizen-paradigma dan in het 
laser-paradigma. De gyrotrons, klystrons en magnetrons kunnen 
als de voorlopers beschouwd worden. Ook voor deze 
stralingsbronnen is een duidelijk traject aan te geven. 
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Nevendoelen 
Naast bovenstaand hoofddoel werden er verschillende 
nevendoelen nagestreefd. Deze varieerden per lasertype en per 
toepassing. In het algemeen kan gesteld worden dat de 
volgende doelen gesteld zijn: 

een hoog (gemiddelde) vermogen, 
- een hoog piekvermogen, 
- een hoge efficiëntie, 
- een korte pulsduur, 
- een lange levensduur, 
- een lage kostprijs, 
- handzame apparatuur. 

In de loop der tijd kan de relatieve belangrijkheid van de 
nevendoelen wat vari~~en, maar in feite zijn ze alle zeven 
nog steeds aanwezig.~H 
Ten aanzien van elk van de doelen wordt een andere, eigen 
aanpak gevolgd om ze te verwezenlijken. Voor elk doel is vaak 
dan ook een of meerdere paradigma's aan te geven. En door elk 
van deze paradigma's wordt een eigen (neven)traject 
gedefinieerd. 

Voor de algemene laserontwikkeling kan een wetenschappelijk 
en een technologisch traject onderscheiden worden. 
Voor het wetenschappelijke traject ligt de start in het begin 
van deze eeuw, bij de introductie van stralingsgeïnduceerde 
emissie door Albert Einstein. Tot aan de eerste maser in 1954 
zijn de ontwikkelingen minimaal. Vanaf de eerste maser tot 
aan 1970 is er een stormachtige vooruitgang; er zijn zeer 
veel wetenschappelijke doorbraken. En vanaf 1970 vindt de 
wetenschappelijke ontwikkeling weer in een rustiger tempo 
plaats, iaar is de wetenschappelijke groei nog lang niet 
voorbij. 0 

Het technologisch traject begint in 1954, met de eerste 
maser. De beginfase voor de technologie loopt tot en met 
1969. De wetenschappelijke belangstelling is dan veel groter 
dan de technologische. Vanaf 1970 wordt de technologie 
belangrijker en worden potentiële toepassingen en markten 
verkend. Deze periode loopt tot 1985 en wordt gekenmerkt door 
een groot verloop in betrokken bedrijven. Tegenwoordig zit de 
lasertechnologie in de produktiefase. Toepassingen en markten 
zijn geïdentificeerd en de op specifieke toepassin~en 
gerichte produktontwikkeling neemt nog steeds toe. 

Paradigma's van de laserontwikkeling 
Het hoofddoel is vrij snel na de eerste lasers licht 
gewijzigd. Nog steeds worden er nieuwe aktieve materialen. 
met hun eigen laserlijnen. gezocht (en gevonden). Maar het 
accent ligt nu meer op het vinden van zoveel mogelijk 
verschillende laserlijnen. Al vanaf 1962 wordt met behulp van 
niet-lineaire kristallen de frekwentie van laserlijnen 
verdubbeld, dit is echter zeer inefficiënt. De meest 
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praktische oplossing is echter het maken van verstembare 
lasers. Ook dat wordt al geruime tijd gedaan. Voorbeelden 
hiervan zijn de kleurstoflaser, de vrije elektronen laser en 
de diode laser. de laatste tijd wordt vooral aan vaste stof 
verstembare lasers gewerkt. Tegenwoordig worden ook oude, nog 
niet gebruikte laserlijnen alsnog in gebruik genomen. 32 

Het paradigma van de hoogvermogenlasers, vooral van belang 
voor de ontwikkeling van laserwapens, bestaat uit twee delen. 
Ten eerste het vinden van een aktief medium met een zo hoog 
mogelijke winstcoëfficiënt voor de versterking van straling. 
En ten tweede uit het bouwen van een laser met een zo groot 
mogelijk volume aktieve stof. 
In de loop der jaren zijn steeds andere lasertypen genoemd om 
dit te verwezenlijken, van de Nd:glas-laser in het begin van 
de jaren zestig via de co2-laser zijB nu de chemische en de 
vrije elektronen laser aan de beurt. Per lasertype 
verschilde de gehanteerde aanpak. Tot nu toe zijn de 
resultaten, voor de militairen, niet bevredigend. 
Voor hoge piekvermogens (met name voor fusie onderzoek) en 
ultra-korte pulsen (voor wetenschappelijk onderzoek) zijn 
voorbeeldige paradigma's aan te geven. Voor beide is een 
techniek ontwikkeld die zeer bevredigende resultaten 
oplevert: respectievelijk Q-switching* en Mode-lockin~. Beide 
dateren al van de beginjaren van de laser. 
Efficiëntie, kostprijs, duurzaamheid en bedieningsgemak 
tenslotte worden in principe voor elke laser nagestreefd. De 
specifieke toepassing zal daarbij uitmaken hoe belangrijk ze 
zijn. Voor wetenschappelijke toepassingen zijn ze 
bijvoorbeeld van ondergeschikt belang, maar voor commerciële 
toepassingen juist belangrijk. 

Door 11ddel van een sluiter voor een van de spiegels, wordt resonantie tijdelijk onmogelijk geaaakt. 
Doordat wel voortdurend gepompt wordt zal de inversie zeer groot worden. Daardoor 
ontstaat na openen van de sluiter een zeer grote puls. 

1 Door. bij een multiaode-laser te zorgen dat op een bepaald punt in de trilholte alle aaavezige 10des 
in fase ziJn. zal een zeer scherpe maximum in de intensiteit van de bundel ontstaan. Hierdoor 
ontstaat na elke rondgang door de trilholte een zeer korte laserpuls. 
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Slotwoord 

De bestudering van de voorgeschiedenis van de laser was 
zonder meer de moeite waard. Het gaf onder andere een indruk 
van de gang van zaken met betrekking tot de beoefening van 
wetenschap: wetenschappelijke kennis komt in het algemeen 
maar langzaam tot stand en het duurt soms lang voordat 
bepaalde nieuwe ideeën algemeen geaccepteerd ZlJn. 
Met name leverde het een helder beeld van de theorievorming 
rond gestimuleerde emissie. 
Het lijkt nuttig de wetenschappelijke èn technologische 
ontwikkeling van de laser, vanaf 1960, ook grondig te 
bestuderen. Het grote aantal publicaties dat sinds de eerste 
laser is verschenen, en nog steeds toeneemt. zal hierbij 
wellicht een probleem ZlJn. Beperking tot een globaal 
overzicht, of tot een enkel type, lijkt daarbij daarom 
noodzakelijk. 

Met betrekking tot de maatschappelijke betekenis van de laser 
is duidelijk geworden dat. ondanks het grote aantal 
toepassingen. de laser(-technologie) geen belangrijke positie 
inneemt. 
De enige laser die. op uiteenlopende gebieden. onmisbaar 
lijkt te worden is de diodelaser. Alle overige typen hebben 
slechts een marginale betekenis. Zij zijn alleen voor 
bepaalde, zeer specialistische. toepassingen van belang. Dit 
komt onder andere doordat voor iedere toepassing een ander 
lasersysteem nodig is. en deze systemen vaak meerdere 
honderdduizenden guldens kosten. 
Wat. als aanvulling. nog onderzocht zou kunnen worden is de 
positie van de lasersystemen ten opzicht van andere 
technologieën voor de verschillende toepassingsgebieden. 
Belangrijke punten hierbij zijn het aandeel dat de lasers in 
de totale markt voor elk toepassingsgebied hebben, en de 
verschillen ten opzichte van concurrerende apparaten. 

De cruciale stappen in de ontstaansgeschiedenis van de laser 
konden op basis van Kuhns paradigmatheorie geanalyseerd 
worden. En op grond van het technologie-ontwikkelingsmodel 
van Nelson, Winter en Dosi, waren de trends met betrekking 
tot de verschillende eisen die aan de laser gesteld worden, 
te onderscheiden. 
Zowel Kuhns theorie als Nelson, Winter en Dosi's model laten 
de processen die bij het tot stand komen van wetenschappe
lijke kennis en bij de ontwikkeling van technologie een rol 
spelen, buiten beschouwing. . 
Vervolgonderzoek zou het toepassen van wetenschapssociolo
gische of Habermas-achtige modellen als onderwerp kunnen 
hebben. Daardoor kunnen de sociale en politieke aspecten, die 
bij het formuleren van een technologisch doel en bij het 
selecteren van het paradigma een rol spelen. meegenomen 
worden. 


