
Lasers: theorie en praktijk

Een oplossing op zoek naar een probleem?



International Year of Light 2015



LASER

Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation



Waterstof atoom



Golflengtegebieden



Het zichtbare deel van het spectrum



Theorie Einstein

1917



Idee voor laser?

Realisatie pas in 1960



Charles Townes, ammonia maser 1954

Theodore Maiman, ruby laser 1960



Hoe bouwen we een laser?
► Selecteer geschikt lasermedium voor kleur 

(gas, vloeistof, vaste stof)

► Pomp naar aangeslagen toestand

► Gebruik sterk reflecterende spiegels



Wat onderscheidt laser van klassieke bron?

Continue laser 

►Monochromatisch, smalbandig

►Directioneel

►Coherent

Gepulste laser 

►“Wit” licht, breedbandig

►Lichtpulsen kunnen zeer kort zijn 

(picosec 10-12, femtosec 10-15, attosec 10-18)

►Herhalingsfrequentie instelbaar

Algemeen

Vermogens van milliwatt tot kilowatt



Hoe constant zijn natuurconstanten?

Vergelijk quasar spectra met lab spectra van H2  

gemeten met monochromatische laser



Directionaliteit en vermogen

Afstandsmeting aarde-maan

Plaats reflecterende spiegel op de maan

Richt een laserbundel op de maan

Vang na reflectie weerkaatste licht op

Tijdsverschil geeft nauwkeurige afstand

Snelheidsmeting met laser gun

Gepulste infrarood laser

Pulsen met vaste herhalingsfrequentie

Aantal gereflecteerde pulsen per 

tijdseenheid geeft snelheid



Coherentie, interferentie, holografie



Karakteristieke tijdschalen





Ultrasnelle pulslasers

Picosec 10-12

Femtosec 10-15

Attosec 10-18      Harm Geert Muller



Kernfusie en lasers

Hoogvermogen lasers de sleutel tot kernfusie



► Telecommunicatie via optische fibers

► CD, DVD lezen en branden

► Metaal snijden met hoog-vermogen pulslasers

► Laser gestuurd egaliseren

► Laser niveaumeter

► Medische toepassingen:

ooglenscorrectie, operaties, cosmetische 

behandelingen, tandheelkunde

► Lasershows

► Etc. etc. etc.

► Star wars?

Eindeloos veel toepassingen



Waarom star wars niet werkt

► Röntgenlaser nodig maar (nog) niet ontwikkeld

► Pompen met kernexplosie vereist

► Spiegels in Röntgengebied?

► Atmosferische verstoringen



Conclusie

Aanvankelijk werden lasers gezien als 

een ‘oplossing’ voor niet bestaande 

problemen

Lasers hebben zich ontwikkeld tot zeer 

veelzijdige instrumenten met zeer veel 

toepassingen in zuivere wetenschap, en 

industriële en medische techniek
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uw aandacht


