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TO 2563 ____________________ _______ ....... - t:Jersey Uuclear~Avco Isotopes, Inc.,
Bellevue, Washington, Yerenigde Staten van Amerika.

Laserversterker.
t

De uitvinding heeft betrekking op een laserversterker en meer j
■in het bijzonder op kamers voor het bevatten en bekrachtigen van een j
, ! versterkend medium. -. t ■ I

5 ; Bij lasertoepassingen zoals laserverrijking zoals beschreven j
j in, het Amerikaanse octrooischrift 3»772.519 vereist een efficient ■; |
jlasergebruik uitgangsimpulsen met hoge intensiteit en hoge impuls» 1

■;herhalingssnelheden. De vïaag naaï hoge impulsherhalingssnelheden b$
hoge intensiteiten in een laserversterker schept niet alleen een be- '

10 hoefte aan een efficiente warmteextractie doeh tevens de behoefte :
aan een snel-stromen van het de laseïwerdcing teweegbrengende zgn '
’’'lasing" medium door het versterkende kanaal.
1 De intensiteit van de laserstraling bij dergelijke doepassingens
is een functie van de versterking in de lasergenerator, die weer een : 

15 'functie is van het actieve las ervers terkende medium in de weg van de
■laserstraling. Meer in het bijzonder, indien een nauwkeurige frequent 
tieregeling gewenst is zoals bij laserverrijking, heeft de voorkeurs-; 
vorm van een laserversterker een lang actief medium, waarbij de ver- j 

'sterking wordt bereikt door de lengte van de weg bij een enkele stra- 
20 -lingsdoorgang in plaats van-veelvuldige reflectie door het verster- 

.kende medium. Eet is derhalve gewenst te voorzien in een lang ver™ 
isterkingskanaal van actief medium zonder vervorming of verzakking in
het kanaal als gevolg van de lengte van de elementen die het kanaal .

; i
definieren. - :e ,

25 In een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding wordt een in,- -
richting verschaft voor laserversterking met hoge versterkings- en 
iintensiteitsniveau's met een zeer hoge laserimpulsherhalingssnelheid»1 

In de laserversterker volgens de uitvinding is een tweetal langwerpi
ge kamers parallel aangebracht om tussen zich tegenover elkaar bevin-' 

3.0 • dende oppervlakken van de kamers-een lang smal kanaal tot stand te
/brengen voor het stromen van het actieve lasingmedium. Met vloeistof ' 
.gekoelde flitslampen zijn in elke kamer aangebracht voor het ver
schaffen van de excitatie door de kamers naar het actieve medium, dat 
,tussen de zich tegenover elkaar bevindende oppervlakken van de kamers



in het smalle kanaal stroomt. De plaatsing van de flitslampen in de 
kamers maakt hun thermische isolatie van het stromende medium mogelijk, 
terwijl gelijktijdig een efficiente "bekrachtiging van het medium moge
lijk is.

Een bij voorkeur cilindervormige glazen constructie van de kamera 
maakt het mogelijk dat grote lengten van het versterkingskanaal kunnen 
worden verwezenlijkt zonder een noemenswaardige vervorming langs een 
nagenoeg rechte optische weg. Yerder is de constructie van rechte ci
lindervormige kamers bijzonder eenvoudig en niet kostbaar* Bovendien 
wordt het lasingmedium gemakkelijk in dwarsrichting door het laelngka- 
naai met een hoge stromingssnelheid gevoerd om buitengewoon hoge im~ 
pulsherhalingsnelheden mogelijk te maken»

De uitvinding zal onderstaand nader worden beschreven onder ver- 
wijzing naar de tekening waarin bij wijze van voorbeeld een voorkeurs
uitvoeringsvorm is weergegeven, waartoe de uitvinding echter niet is 
beperkt.

Figuur 1 is een zijaanzicht van een laserversterker volgens de 
uitvinding,

Figuur 2 is een binnenaanzicht in doorsnede van de laserverster
ker van figuur 1 langs de lijn II-II.

Figuur 3 is een langsaanzicht in doorsnede van een flitslampbuis 
en koelleiding te gebruiken in de laserversterker van figuur 2.

Figuur 4 is een aanzicht in doorsnede van een flitslampstelsel 
volgens de lijn IY-I7 van figuur 3 met de flitslamp en koelleiding 
van figuur 3*

De uitvinding beoogt een laserversterkergeometrie met een ver
lengde kanaallengte voor een hoge versterking en werking met hoge im
pulssnelheid zonder buitensporige warmteoverdracht naar het lasingme- 
dium. Het is duidelijk dat de beginselen van de uitvinding ook kunnen 
worden toegepast op andere geometrieën dan die weergegeven in de voor- 
'keursuitvoeringsvorm, die onderstaand zal worden beschreven.

Hoewel de in de voorkeursuitvoeringsvorm weergegeven laserver
sterker bestaande laserstraling kan ontvangen en versterken is het 
duidelijk, dat de inrichting ook kan worden gebruikt als een oscilla
tor of afgestemde versterker door het opnemen van reflectors voor het



vormen van een optische holle ruimte.
Een zijaanzicht van de laserversterker, waaraan de voorkeur 

wordt gegeven, is weergegeven in figuur 1. Een in het algemeen cilin- . 
dervormige mantel of houder 14 gemaakt van roestvrij staal of derge- ■ 

5 lijke», bevat een actief lasingmedium dat hieraan wordt toegevoerd j
door een pomp 12 over een inlaatleiding 16 en wordt afgevoerd door I 
een-uitlaatleiding 18. De lengte van de inrichting wordt typisch ge- ; 
kozen voor een vooraf vastgestelde versterking om een gewenst uit
gangsniveau te bereiken. Als gevolg van de extrusieachtlge aard van 

10 de onderstaand beschreven versterkerstructuur kunnen aanzienlijke
lengten worden verwezenlijkt zonder vervorming, die schadelijk voor 
de laserprestatie is. 4 5)SO.cm eea typische lengte om gebruikt te ;
worden bij de onderhavige toepassing van de laserverrijking» ;

!
Een binnenaanzicht in doorsnede van de versterker van figuur 1 ■ 

15 is weergegeven, in figuur 2» Het actieve medium typisch een kleurstof :
zoals Rhodamine 6G in een desbetreffend transportfluidum* wordt van-. : 
uit de leiding 16 toegevoerd aan een inlaat spruit stuk 20« Het inlaat-.' 
spruitstuk 20 ie voorzien van openingen 2 1, die de ingevoerde kleur- 
stofstfoom van het versterkergebied af richt om stromingsturbulentie ■ 

20 in dat kritische gebied van de kleurstofstromingsweg te minimaliseren.
Een scherm 22 is aangebracht in de kleurstofstromingsweg om turbulen
tie te verminderen, wanneer de kleurstof door het actieve gebied 
stroomt. Een afvoerspruitstuk 24 Tan een soortgelijke uitvoering als . 
het inlaatspruitstuk 20 kan de kleurstofoplossing ontvangen, nadat 

25 deze het actieve lasinggebied is gepasseerd» Het actieve lasinggebied
26 van de versterker wordt begrensd tussen twee kamers begrensd door 

i ö
;cilindervormige buizen 28 en 30, die evenwijdig aan. elkaar in de hou- ‘ 
/der 14 zijn aangebrachto Het actieve lasinggebied 26 wordt gedefini
eerd als een plaats of een gebied met een minimum scheiding, ongeveer . 

30 drie millimeter in breedte, tussen de evenwijdige tegenover elkaar
staande buitenste oppervlakken, van de cilindervormige buizen 28 en 30. 
,De scheiding tussen de buitenwanden van de buizen 28 en 30 en de bin- : 
nenwand van de houder 14 is minimaal gemaakt om virtueel al het kleur
stof medium door het gebied 26 te dwingen.

35 buizen 28 en 30 zijn typisch rechte cilindervormige glazen



’ 'buizen gevormd van met wa.rmte 'behandeld duurzaam materiaal zoals 
PTHEX vervaardigd door Corning Glass Works, Corning, New York. PYB.EX 
glas heeft de gewenste eigenschap van een optisch filter voor het af-; 
schermen van ongewenste ultraviolette straling (teneinde ongewenste 

5 :bekrachtiging van het fluïdum te verminderen) en heeft in het alge
meen lage thermische uitzetting. De rechte cirkelvormige, cilinder
vormige configuratie is gemakkelijk, omdat zij het gebruiken van vele. 
.gemakkelijk geconstrueerde onderdelen mogelijk maakt. Het is duide- : 
lijk, dat andere materialen met soortgelijke optische en fysische 

10 .eigenschappen kunnen worden gebruikt.
De buizen 28 en JQ, die elk een kamer begrenzen, worden bij 

voorkeur gevuld met een inert droog gas, zoals stikstof teneinde j 
condensatie en verontreiniging van de binnenste optisch doorlaatbare 
oppervlakken hiervan te verhinderen.

15 Binnen elk van de twee kamers bevindt zich een flitslampstelsel
32i dat dicht bij het actieve lasinggebied 26 is geplaatst* Het flits
lampstelsel 32 wordt in werking gesteld voor het verschaffen van in
versie energie aan het actieve medium binnen het actieve lasinggebied. 
-26, Het flitslampstelsel 32- is duidelijker in figuur 4 weergegeven en 

20 is voorzien van een lang ïï-vormig kanaalelement 34» waarvan het gebo
gen binnenste oppervlak is bekleed met een krijtachtige stof voor het 
verkrijgen van een diffuse reflector 36. Geschikte reflecterende stof
fen zijn magnesiumoxyde en bariumsulfaat. De diffuse reflector 36 le
vert een geenspiegelende reflectie van de flitslampstraling in het

25 .actieve lasinggebied 26. Het gebruik van een dergelijke diffuse re
flector 26 vereenvoudigt uitvoering en constructie en maakt het moge-1 4
lijk, dat het flitslampstelsel 32 fysisch zo dicht mogelijk bij het 
actieve gebied 26 kan worden geplaatst waar een maximum rendement kan 
worden bereikt.

30 ; In het flitslampstelsel 32 bevindt zich een koelmantel 38, die
aangebracht is in het kanaalelement 3 4,en waaraan koelwater vanuit 
een spruitstuk 40 wordt toegevoerd, zoals weergegeven in figuur 3.
Het spruitstuk 40 is bij voorkeur elektrisch niet geleidend. Een 
flitslamp 44 is in de koelmantel 38 aangebracht, zodat zij volledig

***■
35 aoor het koelwater wordt omgeven. Het spruitstuk 40 heeft een gelei-

7 6 0 5 1 2 4



;dende staaf 42, die zich hierdoorheen uitstrekt om een elektrische
• verbinding met de flitslamp 44 maken. Een soortgelijk spruitstuk
en geleidende staaf (niet weergegeven) zijn aan het tegengestelde
einde van de flitslamp 44 aangebracht. De flitslamp 44 bevat een gas,

5 dat geschikt is om een boogontlading te onderhouden voor het optisch
:bekrachtigen van de kleurstofoplossing. ' j' 1 

Het overdrachtsmateriaal voor de flitslamp 44 ejl de koelmantel '
• - I

;38 is bij voorkeur een synthetische kwarts zoals SÏÏPKASIL gemaakt ; 
idoor Amersil Inc., Hillside, lew Jersey of SPECTROSIL gemaakt door 

10 Thermal American Fused Quartz Company, Mountville, lew .Jersey. Deze
materialen zijn bijzonder geschikt omdat zij optisch doorlatend in j 
het verre ultraviolet.zijn en geen verlies van het overdrachtsvermo- . ■ 
'gen door solarisatie ondergaan,
; Aangezien het flitslampstelsel 32 aan. een intense verwarming

15 blootstaat, zijn extra koelelementen aangebracht. In figuur 4 is een :
koelleiding 46 in thermisch contact met het kanaalelement 34 weerge
geven. Typisch wordt water van een van de spruitstukken 40 aan de lei
ding 46 het ene einde toegevoerd en van het flitslampstelsel 32 '
aan het andere einde af gevoerd. Water is het voorkeurskoelmiddel voor; 

20 het stelsel 32 aangezien het het voordeel heeft zowel een hoog speci-
.fiek warmte- als goed optisch overdrachtsvermogen te bezitten*

De koelinriohting voor de flitslamp 44 is een duidelijk voor
deel doordat zij zowel de thermische als fysische scheiding van het 
flitslampstelsel J2 van het actieve lasinggebied mogelijk maakt. Het 

25 regelen van de thermische omstandigheden in het actieve lasinggebied '
26 is belangrijk om een optische straalkwaliteit te handhaven en. 
straaldivèrgentie te beperken.

Om de fluiduxnstroom door de inrichting verder te regeleio. is een'
stroomombuiginrichting 48 stroomafwaarts van het gebied 26 aangebracht.

30 De stroomombuiginrichting 48 voorziet in een meer constant doorsnede-
.oppervlak in het gebied onmiddellijk stroomafwaarts van het lasing
gebied 30, Hierdoor wordt de fluidumstroomscheiding beperkt, die au- < 
ders in een divergerend stromingskanaal zou optreden en verstoringen 
in de stroom door het gebied 26 veroorzaken, die schadelijk voor de 

35 laserprestatie zijn.



De ■ cilindervormige buizen 28 en 30 worden bij voorkeur afgedicht 
aan de einden van de houder 14 door O-ringvormige elementen (niet 
weergegeven), zodat een fluidumdicht interieur voor de houder 14 wordt 
verkregen. Dezelfde of andere geschikte afdichtingen kunnen worden 
gebruikt tussen de buizen 28 en JO en de leidingen 38 en 46 over een 
geschikte ondersteunende structuur (niet weergegeven).

De extrusieachtige vorm van de versterker in de voorkeursuit
voeringsvorm heeft een voordeel, doordat zij de constructie van zeer 
.lange laserversterkers en dienovereenkomstig met hoog vermogen moge
lijk maakt zonder structurele moeilijkheden om de vorm te handhaven. 
Een cilindervorm is voor de eenvoud van de uitvoering bijzonder voor» 
delig. Laserversterkers volgens de uitvinding zijn gebouwd voor toe
passingen met een zeer hoge impulssnelheid met impulsvermogens, die 
een halve Joule overschrijden,

De beschreven inrichting volgens de uitvinding is geschikt om 
te worden toegepast in installaties voor het verwerken en produceren 
van isotopen zoals besproken in het bovengenoemde Amerikaanse 0c- 
trooischrift 3*772,519* Opgemerkt wordt dat de uitvinding niet be
perkt is tot de beschreven uitvoeringsvorm en dat veranderingen en 
wijzigingen mogelijk zijn zonder het kader van de uitvinding 'te ver
laten.
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C o n c l u s i e s

; 1 „ Inrichting voor het 'bekrachtigen van een fiuidumlasermedium
gekenmerkt door eerste en tweede, zich tegenover elkaar bevindende 
, evenvrijdige wanden voor het begrenzen van een kanaal voor de stroom 
; van het fiuidumlasermedium tussen de zich tegenover elkaar bevinden-- 

5 de wanden, welke zich tegenover elkaar bevindende wanden optisch
- doorlaatbare gedeelten langs de lengte van het-kanaal dwars op de - 
; fluidumstroom bezitten, een inrichting, die aan de optisch doorlaat-
; b ar e gedeelten van de zich tegenover elkaar bevindende wanden grenst 
om een optische bekrachtiging aan het fluidumkanaal thermisch geiso- 

10 ' leerd van het fluidumkanaal toe te voeren, waarbij het lasermedium
' door het fluidumkanaal wordt gedwongen,
2. Inrichting volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat de inrich»
- ting voor het toevoeren van een bekrachtiging in thermische isolatie 
is voorzien van een koelleiding die de, de bekrachtiging toevoerende

15 inrichting omgeeft en een inrichting om de leiding van. het fluidum
kanaal te isolereno

1 3. Inrichting volgens conclusie 2 met het kenmerk, dat de door-
: laatbare wandgedeelten niet doorlaatbaar zijn. voor een vooraf vastge- 
:steld optisch, spectrum teneinde ongewenste bekrachtiging van het 

20 fluidummedium te verhinderen*
4 . Inrichting volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat de inrich
ting die de optische bekrachtiging toevoert is voorzien van een ci-

■ , lindervormige flitslamp en een reflecterend oppervlak, dat de flits
lamp gedeeltelijk omgeeft en zodanig is geplaatst dat straling van 

25 de flitslamp in het fluidumkanaal wordt gericht»
5» ‘ Inrichting volgens conclusie 4 gekenmerkt' door een doorlaatbare 
mantel, die de flitslamp omgeeft en een inrichting om fluidum aan het 
gebied tussen de doorlaatbare mantel en de flitslamp toe te voeren 
teneinde de flitslamp te koelen.

JO 6« Inrichting volgens conclusie 5 gekenmerkt door een leiding, die 
in thermisch contact staat met het reflecterende oppervlak en een in
richting om een koelfluidum door de leiding te voeren.
7» Inrichting volgens conclusie 6 met het kenmerk, dat de leiding 
in verbinding staat met de doorlaatbare mantel voor de stroom van



het koelende fluidum.
-8. Inrichting volgens conclusie 1 gekenmerkt door een inrichting. '
voor het verminderen van turbulentie in het lasermedium dat door het 
fluidumkanaal wordt gedwongen.
• 9o Inrichting voor het bekrachtigen van een fluidumlasermedium ■
gekenmerkt door eerste en tweede cilindervormige buizen, die evenwij-< 
:dig aan elkaar zijn aangebracht, een fluidumkanaal dat begrensd wordt! 
: tussen zich tegenover elkaar bevindende wanden van de cilindervormige; 
buizen langs een aanzienlijke lengte van de cilindervormige buizen, 
waarbij de zich tegenover elkaar bevindende wanden van de cilinder- 
: vormige buizen langs het fluidumkanaal optisch doorlaatbaar zijn, 
een inrichting binnen ten minste een van de cilindervormige buizen om 
; een optische bekrachtiging aan het fluidumkanaal toe te voeren en 
een inrichting om het lasermedium door het fluidumkanaal te dwingen.
10, Inrichting volgens conclusie 9 met het kenmerk, dat de cilin
dervormige buizen èen droog gas bevatten.
11, Inrichting volgens conclusie 9 met het kenmerk, dat een buis- 
vormige houder is voorzien van een fluiduminlaat en een uitlaat en 
de eerste en tweede cilindervormige buizen omgeeft, een buisvormig 
inlaatspruitstuk in de buisvormige houder dat in verbinding staat
'met de inlaat en van openingen is voorzien die van het fluidumkanaal 
zijn afgekeerd om het lasermedium naar het fluidumkanaal in te voe- 
;ren en een buisvormig uitlaatspruitstuk in de buisvormige houder dat 
; in verbinding staat met de uitlaat en van openingen is voorzien, die 
van het fluidumkanaal zijn afgekeerd om het lasermedium uit het in- 
. laatspruitstuk door het fluidumkanaal te ontvangen.
12, Inrichting volgens conclusie 11 gekenmerkt door een inrichting 
om een drukhoogte in de stroom van het lasermedium stroomafwaarts 
van het fluidumkanaal te handhaven en een scherm, dat stroomopwaarts 
van het fluidumkanaal is aangebracht om turbulentie in het laserme
dium tegen te werken.
.13. Laserversterker voor het bekrachtigen van een fluidumlaserme
dium gekenmerkt door een in het algemeen cilindervormige houder.met 
een fluiduminlaatspruitstuk en een fluidumuitlaatspruitstuk, eerste 
en tweede rechte cilindervormige buizen in de cilindervormige houder,



- welke eerste en tweede cilindervormige buizen evenwijdig aan elkaar 
zijn aangebracht voor het begrenzen van een kanaal voor de stroom van 
het fluidumlasermedium tussen de zich tegenover elkaar bevindende 
buitenste oppervlakken van de buizen, welke eerste en tweede cilin
dervormige buizen een droog gas bevatten, terwijl gedeelten van de 
eerste er. tweede cilindervormige buizen in het gebied van de zich 
: tegenover elkaar bevindende oppervlakken niet doorlaatbaar zijn voor 
een vooraf vastgesteld optisch spectrum teneinde een ongewenste be- 
:krachtiging van het medium te vermijden, eerste en tweede rechte ci
lindervormige flitslampen, die binnen de eerste resp. 'tweede cilin
dervormige buizen zijn opgesloten en in de nabijheid van het stro»
.mingskanaal zijn aangebracht, in welke eerste en tweede flitslampen 
, een boogontlading is opgesloten en welke flitslampen in het algemeen 
doorlaatbaar voor de in de ontlading opgewekte straling zijn, eerste 
ien tweede koelmantels, die.-, de eerste resp» tweede flitslampen om
sluiten waarbij de eerste en tweede koelmantels gevormd zijn van een 
in het algemeen doorlaatbaar materiaal, eerste en tweede reflectors, 
die de eerste en tweede flitslampen en de koelmantels omgeven om de 
straling van de eerste en tweede flitslampen door het kanaal te rich
ten, een leiding in een thermisch contact.met de eerste en tweede re~ 
flectors, een inrichting om een koelfluidum naar de leiding te voeren 
om de eerste en tweede reflectors te koelen, een inrichting om een 
optisch doorlaatbaar koelfluidum door de eerste en tweede koelmantels 
:en om de eerste resp» tweede flitslampen te voeren, een recht buis
vormig inlaatspruitstuk in de cilindervormige houder voorzien van 
openingen, die van^het fluidumkanaal zijn afgekeerd om het laserme
dium in de cilindervormige; houder over de lengte van het fluidumka»
.naai in-te voeren* een recht buisvormig uitlaatspruitstuk in de ci- 
lindervormige houder voorzien van gleuven, die van het fluidumkanaal 
zijn afgekeerd voor het ontvangen van het lasermedium van het inlaat
spruitstuk door het fluidumkanaal, een stromingsombuiginrichting, die 
evenwijdig aan het fluidumkanaal aan de stroomafwaartse kant van het 
fluidumkanaal is aangebracht om turbulentie in de stroom van het la
sermedium te verminderen en een-scherm, dat tussen het inlaatspruit- 
stuk en het fluidumkanaal is aangebracht om turbulentie in het laser-



medium -tegen te werken.
1 4. Laserversterker voor het bekrachtigen van een fluidurulaserme- 
dium gekenmerkt door een houder voorzien van een fluiduminlaatspruit
stuk en een fluidumuitlaatspruitstuk, eerste en tweede extrusieachti- 

5 ge elementen in de cilindervormige houder, welke eerste en tweede ex-
trusieachtige elementen evenwijdig aan elkaar zijn aangebracht voor 
het begrenzen van een kanaal voor de stroom van het fluidumlaserme- 
dium tussen de zich tegenover elkaar bevindende oppervlakken van de 
elementen, waarbij de gedeelten van de eerste en tweede extrusieachti-

10 ge elementen in het gebied van de zich tegenover elkaar bevindende op
pervlakken doorlaatbaar zijn voor een vooraf vastgesteld optisch spec
trum alleen om een ongewenste bekrachtiging van het medium te vermij
den, eerste en tweede flitslampen, die in de nabijheid van het stro
mingskanaal zijn geplaatst, in welke eerste en tweede flitslampen een

15' boogontlading is opgesloten en welke flitslampen in het algemeen
doorlaatbaar voor de in de ontlading opgewekte straling zijn, eerste 
en tweede koelmantels, die de eerste resp. tweede flitslampen omslui-

1
ten, waarbij de eerste en tweede koelmantels zijn gevormd uit een in 
het algemeen doorlaatbaar materiaal, eerste en tweede kanaalvormige

20 reflectoren, die de eerste en tweede flitslampen en de koelmantels
gedeeltelijk omgeven om de straling van de eerste en tweede flitslam- ■ 
pen door het fluidumkanaal te richten, een inrichting om een optisch 
doorlaatbaar koelfluidum door de eerste en tweede koelmantels en om 
de eerste resp. tweede flitslampen'te voeren, een inlaatspruitstuk in 

25 de houder om het lasermedium in de houder over de lengte van het
fluidumkanaal in te voeren, een uitlaatspruitstuk in de houder voor 
het ontvangen van het lasermedium van het inlaatspruitstuk door het 
fluidumkanaal en een stroombelemmering aan de stroomafwaartse kant 
van het fluidumkanaal teneinde turbulentie in de stroom van het laser- 

JO. medium te verminderen.




