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Eln~kristallen van beryllium- lanthanaat waaraan een "dope"
is toegevoegd»

De idtvinding heeft betrekking op êên-kristallen en
meer in het bijzonder op êên-kristallen van beryllium
lanthanaat waaraan een

fr

dope" is toegevoegd en op ket gebruik

van dergelijke kristallen als lasergastheren.
5

Het gebruik van lasers in wetenschap en industrie beeft
algemene aanvaarding gevonden in een steeds toenemende verscheidenheid aan toepassingen» Lasers hebben toepassing gevonden in zulke diverse gebieden als afstandsmeetapparatuur,
optische heelkunde en het boren van metalen. Kort gezegd

10 werken lasers op het principe van lichtversterking door gestimuleerde emissie van straling en kunnen uitzonderlijk
intense concentraties van licht te weeg brengen. De in de
laserruimte geproduceerde lichtstraal wordt versterkt in een
laser gastheermateriaal« Materialen die gebruikt zijn als
lasergastheren omvatten gassen, vloeistoffen, glasprodukten
en enkel kristallijne vaste stoffen.
Indien enkel kristallijne vaste stoffen gebruikt worden
als lasergastheren hebben de kristallen gewoonlijk de vorm
van verlengde staven. De structuur van het kristallijne
20 materiaal dient vrijwel perfect te zijn aangezien elke optische
inhomogeniteit verstoring en verstrooiing van de laserstraal
zal veroorzaken en daarbij de intensiteit en coherentie van
de straling verminderen* Onvolkomenheden in het kristal die
de laserwerking nadelig zullen beïnvloeden omvatten des25 oriëntaties, chemische concentratie-gradiënten, dislocaties,

inclusies en belletjes®
Materiaal van potentieel of gerealiseerd commercieel
"belang als zeldzame aardmetaal ion lasergastheren omvatten
l y ü ^ O g s m (YAG:M) en ïgAlgOgiM (TALO), alswel de op fluor5 apatiet (PAP) en silicaatoxyapatiet (SOAP) gebaseerde
materialen en bepaalde variaties daarvan. YAGs.Nd heeft tot
nu toe onder deze materialen de grootste commerciële toepassing gevonden vanwege de gunstige combinatie van spectroscopische s warmte-transport en sp armings-op tische eigenschap10 pen„ Het is evenwel moeilijk en duur om te laten groeien, in
het bijzonder bij een hoge graad van "doping"o
De uitvinding heeft nu betrekking op één-kristallen van
beryllium lanthanaat waaraan een dope is toegevoegd, die
nieuwe en voordelige eigenschappen bezitten,
15

In de beryllium lanthanaat kristallen waaraan een dope
is toegevoegd volgens de onderhavige uitvinding mag niet meer
dan 50 atoomprocent van de lanthaanplaatsen bezet zijn door
"dope,f-middel5 en dus kunnen de beryllium lanthanaatkristallen
waaraan een dope is toegevoegd volgens de onderhavige uit-

20 vinding tot 50 atoomprocent van het lanthaan door een dopemiddel vervangen hebbene De voorkeur verdienende samenstellingen zijn die met de algemene formule

Be

2 L a 2-2x Z 2x^5'

waar

^ri

Z een dope-middel is gekozen uit de groep bestaande uit
praseodymium5 neodymium, samarium, europium, gadolinium,
25 terbiums dysprosiums holmium, erbium, thulium, ytterbium en
mengsels daarvan en waarin x een positieve waarde niet groter
dan ongeveer 0,2, en bij voorkeur ongeveer 0,01 tot 0,2 is,
die gebruikt kunnen worden als lasergastheren» In het bijzonder de voorkeur verdienend als lasergastheren zijn beryllium
30 lanthanaatkristallen volgens de onderhavige uitvinding waarin
het dope-middel neodymium is0
De kristallen volgens de onderhavige uitvinding kan men
laten groeien volgens elke standaard kristal~groeitechnieks
zoals smeltgroeitechniek; met inbegrip van de Czochralski
35 methode j de Yerneuilmethode of de Bridgman-Stockbargermethode 9
waarvan de Czochralskimethode<, beschreven in een artikel van

<JQ Czoetoalski ia 2eitschrift fur Physikalische Chemie, Tol. 92? 219-221 (1918) en recenter "beschreven in een artikel van
Eo Nassau en L.G» Tan ïïitert, Journal of Applied Physics, Tol.
51 a 1508 (1960) j de voorkeur Terdiento In overeenstemming met
5 deze methode wordt een smelt gevormd uit een mengsel van aanvankelijke ingrediënten* waarbij de samenstelling van de smelt
de samenstelling van de groeiende kristallen bepaalto Een
kiemkristal wordt in de smelt gebracht en gelijktijdig geroteerd
en langzaam teruggetrokken» daarbij kristalgroei op het kiem«]Q kristal bevorderend.
Eên-kristallen van lasergastheermaterialen zijn eveneens
verkregen met de Terneuiltechniek, die bestaat uit het laten
vallen van met een vlam gesmolten gepoederd materiaal op de
gesmolten kap van een kiemstaaf, waarna het. kiemmateriaal
stolt langs de bodem van de gesmolten kap voor het vergroten
van de lengte van de kiemstaaf. De kiemstaaf laat men langzaam
zakken teneinde het gesmolten oppervlak van de kap op een nagenoeg constante afstand van de' hitte-bron te houden. Andere
groeimethoden, zoals de Bridgman-Stockbargermethode, zijn
20 algemeen bekend voor de deskundigen»
De voordelen verkregen met de beryllium lanthanaat
• kristallen volgens de onderhavige uitvinding kunnen illustratief vergeleken worden met T A G : M , dat op ruime schaal gebruikt wordt als een lasergastheer.
25

Hogere dope-middel (aangegeven door Z in de bovengenoemde
formule) concentraties zijn mogelijk in dergelijke beryllium
lanthanaatkristallen dan tot nu toe bereid werden met YAG-:ITd.
Berylliumlanthanaatkristallen volgens de onderhavige uitvinding
zijn zachter dsn de traditionele YAG:17d kristallen; dit maakt

JO gemakkelijkere, en snellere verwerking van de kristallen
•mogelijk voor het vervaardigen van het gewenste kristalprodukt.
Toorts zijn de beryllium lanthanaatkristallen volgens de
onderhavige uitvinding optisch bi-axiaal, met een monokliene
kristalstructuur, en bleken voorts in staat te zijn tot emissie
35 van lineair gepolariseerde straling, indien toegepast als een
' lasergastheer0 Dus is het mogelijk, indien gepolariseerde

straling gewenst wordt, om lineair gepolariseerde straling
te verkrijgen uit de "beryllium lanthanaatkristallen volgens
de onderhavige, uitvinding zonder de noodzaak van additionele .
beperkende optiek, bijvoorbeeld een polarisator, waardoor
5 verliezen aan vermogen vermeden worden die verbonden zijn met
het gebruik van dergelijke additionele beperkende optiek.
Verder zijn zowel pulserende als continue golfwerking
bij kamertemperatuur verkregen onder gebruikmaking van een
beryllium lanthanaatkristal waaraan een dope is toegevoegd
10 volgens de onderhavige uitvinding als een lasergastheer,
waardoor de bruikbaarheid van dergelijke kristallen nog verruimd wordto
Enkele beryllium lanthanaatkristallen van hoge optische
kwaliteit kan men laten groeien uit de smelt met een snelheid
"Ï5 die significant groter is dan de groeisnelheid .die mogelijk
is bij het uit de smelt doen groeien van YAG-sM kristallen.
Dit feit is economisch zeer significant aangezien snellere
groei zich laat vertalen in een efficiënter gebruik van de
groei-apparatuur en de daarbij behorende inrichting» Verder
20 kan men kristallen van beryllium lanthanaat waaraan een dope
is toegevoegd laten groeien bij een temperatuur die lager
is dan die welke vereist is met 'YAG-sM® hetgeen dus resulteert
in verlaagde energie-kosten en minder smeltkroes verliezen.
Tenslotte is de ongewenste kern aan materiaal die traditioneel
25 verkregen wordt bij het groeien van YAGsNd kristallen, afwezig of relatief minimaal hij het groeien van kristallen
volgens de onderhavige uitvinding, waardoor een aanzienlijke
afname van afvalmateriaal te weeg gebracht wordt.
Volgens de onderhavige uitvinding worden ëên-kristallen
30 van

beryllium, lanthanaat waaraan een dope is toegevoegd

verschaft, die tot 50 atoomprocent van het lanthaan door dopemiddelionen vervangen hebben0 De voorkeur- verdienende
kristallen volgens de onderhavige uitvinding zijn die met de
formule B e p L a ^ p x Q g »

waarin Z een dope-middel is gekozen

35 uit de groep bestaande uit praseodymium, neodymium, samarium,
europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium.

thulium., ytterbium en mengsels daarvan en waarin x, waarmee
het gedeelte van 1 anthaanplaatsen in de kristalstructuur dat
bezet is door de % ionen voorgesteld wordt, een positieve
waarde niet groter dan ongeveer 0,2 en bij voorkeur ongeveer
5 0 S 001 tot 0,2 en in het bijzonder oügeveer 0,007 tot 0,015,
iso Andere mogelijke dope-middelen omvatten de transuraan
elementen, dat wil zeggen de actiniden zoals actinium,
thorium en dergelijke. Voorbeelden van beryllium lanthanaat
kristallen waaraan een dope is toegevoegd volgens de onder10 havige uitvinding zijn weergegeven in de tabel A 0
gabel A
Zxistalformule

15

20

Atoompercentage dope-middel
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0,1
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20j0

Be

2 L a 1,996 X b 0,004°5

0,2

Be

2La1,984M0801605

0,8.

Be

2 I ' a 1,826^0,17^°5

•

8,7

50
Het de term "êên-kristallen" van beryllium lanthanaat
wordt hier bedoeld kristallen met een minimum lineaire dwarsdoorsnede afmeting van ongeveer 0,25 mm en een minimum
lineaire longitudinale afmeting van ongeveer 0,50 mm„ Hoewel
55 kristallen die commercieel gebruikt worden als lasergastheren
normaliter tenminste 2 S 5 maal 25 mm in afmetingen zijn, dient
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dit niet als beperkend te worden beschouwde Dus worden de
kristallen volgens de onderhavige uitvinding die toegepast
worden als lasergastheren, in grootte slechts daardoor beperkt dat zij êên-kristallen moeten zijn in de betekenis zo-,
5 als hierboven gedefinieerd» Waar de beryllium lanthanaat
êên-kristallen waaraan een dope is toegevoegd volgens de
onderhavige uitvinding toegepast worden als lasergastheren,
verdient het de voorkeur dat dergelijke kristallen van hoge
optische kwaliteit zijn, dat wil zeggen dat deze kristallen.
10 bijna volledig vrij dienen te zijn van gebreken zoals
belletjes, spanning, metalliek of niet-metalliek oxide tweede
fase insluitingen en korrelgrenzen met een geringe hoek en
in het algemeen niet meer dan ongeveer 10 gewichtsdelen per
miljoen aan onzuiverheden dienen te bevatten en meer in het
15 bijzonder niet meer dan ongeveer 5 delen per miljoen» Toorts
kunnen de êên-kristallen van beryllium lanthanaat waaraan een
dope is toegevoegd met hoge optische kwaliteit, die bij voorkeur toegepast worden als lasergastheren, in het algemeen gekarakteriseerd worden als zijnde defect- en onzuiverheden20 vrij in zodanige mate dat optische verliezen veroorzaakt door
dergelijke defecten en onzuiverheden, niet groter dan ongeveer
0,005/cm en bij voorkeur niet groter dan ongeveer 0,003/cm
zijn»
Onzuiverheden die bij voorkeur vermeden dienen te worden,
25 omvatten metallieke ionen zoals strontium en kwik, die ionen
stralen bezitten die gelijk zijn aan- die van lanthaahionen
maar die valenties hebben die verschillen van de +3 waardige
staat

van de lanthaanionen» De relatieve afwezigheid van

dergelijke onzuiverheden is belangrijk aangezien deze kleur30 centra kunnen vormen die de laserwerking kunnen beinvloeden
door verspillen van ingebrachte energie als hitte of door hetuitstralen van energie bij "non-lasing" golflengten,,
Zoals hiervoor genoemd verdient, hoewel verschillende
methoden gebruikt kunnen worden voor het verkrijgen van de
35 beryllium lanthanaat êên-kristallen waaraan een dope is toegevoegd volgens de onderhavige uitvinding, de Czochralski

7smslt groeimethode de voorkeur. In liet oog dient evenwel te
worden gehouden,, dat vele van de proces parameters die hierna vermeld worden (zoals zuiverheid van het uitgangsmateriaal
en nauwkeurige temperatuurregeling), die van belang zijn ge5 vonden voor het groeien van kristallen met hoge optische'
kwaliteit onder gebruikmaking van de Czochralski techniek,
. eveneens van belang zijn indien andere methoden gebruikt
worden voor het verkrijgen van dergelijke kristallen.
Toor het laten groeien van een êên-kristal van beryllium
10 lanthanaat waaraan een dope is toegevoegd volgens de onderhavige uitvinding, worden de uitgangsmaterialen, dat wil zeggen 1 ^ 0 ^ ? BeO en dope-middel, in een geschikt vat of smeltkroes uit hitte-bestendig (refractory) materiaal gebracht en
daarna verhit tot het mengsel gesmolten is 0 Het gewenste dope15 middel (Z) kan toegevoegd worden als een dope-middel verbinding gekozen uit de groep bestaande uit Z^O^, Z^COO^)^ en
of mengsels daarvan. Teneinde beryllium lanthanaat
kristallen waaraan een dope is toegevoegd te verkrijgen van
hoge kwaliteit is het uiteraard noodzakelijk om uitgangs20 materialen van iioge zuiverheid te gebruiken. Dus dienen, voor
. het verkrijgen van de kristallen volgens de onderhavige uitvinding van hoge kwaliteit, de uitgangsmaterialen niet meer
dan de volgende maximale concentraties aan onzuiverheden te
bevatten, aangegeven in gewichtsdelen gebaseerd op het uit.25 gangsmateriaal: I ^ O ^ , 50 delen per miljoen onzuiverheden en
bij voorkeur 10 delen per miljoen; BeO, 100 delen per miljoen
onzuiverheden en bij voorkeur 10 delen per miljoen; en dopemiddelverbinding, 20 delen per miljoen onzuiverheden en bij
voorkeur 10 delen per miljoen.
50

Het is algemeen bekend bij het uit de smelt laten groeien
van vele kristallen zoals bijvoorbeeld YAG-ïffd, dat een overmaat van het gekozen dope-middel ten opzichte van de hoeveelheid dope-middel die in het kristal gewenst wordt, toegepast
dient te worden in de smelt teneinde een kristal met de ge-

3 5 wenste dope-middelconcentratie te verkrijgen. De vereiste
overmaat aan dope-middel sal uiteraard variëren met het dope-

741

middel dat gekozen is» Bijvoorbeeld, aangezien de verdelingscoefficiënt voor het uit de smelt laten groeien van BëgLag^
2x^2x^5 waarin Z is Nd, ongeveer 0,66 is, dient ongeveer 1,52
maal de gewenste dope-middelconcentratie in het kristal toe5 gepast te worden in de smelt teneinde de gewenste dope-middelconcentratie in het gegroeide kristal te verkrijgen,. Natuurlijk zals aangezien de smelt verrijkt wordt aan dope-middel
gedurende de groei van êën-kristal daaruit, het gegroeide
kristal varieren in atoompercentage dope-middel samenstelling
over de lengte van het gegroeide kristal, waarbij de mate
van deze variatie in atoompercentage dope-middelsamenstelling
voor een gegeven kristal toeneemt met een toename in het
percentage van de smelt dat opgenomen zal worden in het gegroeide kristal» Dus wordt9 voor een gegeven êén-kristal van
.15 beryllium lanthanaat waaraan een dope is toegevoegd volgens
de onderhavige uitvinding, met het atoompercentage dope-middel
dat daarin opgenomen is bedoeld de gemiddelde dope-middelsamenstelling van het kristal te definiëren,*
Het vat of de smeltkroes wordt geconstrueerd uit hitte20 bestendig materiaal met een smeltpunt dat hoger is dan het
smeltpunt van het uitgangsmateriaalmengsel „ Voorts dient de
smeltkroes in staat te zijn om thermische "shock" te weerstaan en dient nagenoeg chemisch inert te zijn voor het gesmolten uitgangsmateriaal» Hoewel vele stoffen gebruikt
25 kunnen worden als materiaal voor de smeltkroes, verdienen
wolfraam en iridium de voorkeur, waarbij iridium het meest
de voorkeur verdient0 Het verdient de voorkeur dat een inerte
atmosfeer gehandhaafd wordt rond de smeltkroes voor het tot
een minimum terugbrengen van de mogelijkheid van oxidatie
30 van smeltkroes materialen en de daaraan verbonden, opneming
van metallieke inclusies in de smelt die als optische verstrooiingscentra in het gegroeide kristal zullen fungeren,
waarbij de bruikbaarheid als lasergastheermateriaal verminderd wordto Een dergelijke atmosfeer kan bestaan uit een
35 inert gas„ bijvoorbeeld argon, helium, neon, krypton of
stikstofo

Waarneer' ^ ( C O ^ en/of Z ( H O j ) j gebruikt worden in het
uitgangsmateriaalmengsel als de dope-middelverbinding,
resulteert de toepassing van warmte die voldoende is om het
mengsel te doen smelten in de ontleding van de carbonaat en/
5 of nitraat dope-middelverbinding tot het overeenkomstige
' dope-middeloxide (S^O^), vergezeld met de ontwikkeling van
kooldioxide en/of stikstofoxiden. Terwijl de aanwezigheid van
kooldioxide en/of stikstofoxide gassen boven het oppervlak
van de smelt niet de groei verhindert van beryllium lantha- .
iO naat kristallen waaraan een dope is toegevoegd van een hoge
kwaliteit, is in ieder geval de ontleding van de carbonaat
of nitraat dop e-middelverbinding praktisch volledig voor het
inzetten van de kristalgroei wegens • de tijdsduur die vereist is om een smelt te verkrijgen uit de vaste uitgangsmaterialen* Dit resulteert dus in een praktisch volledige
ontwijking van dergelijke gassen uit de smelt, waardoor het
aantal belletjes dat zich kan vormen in het groeiende kristal
na inzetten van de kristalgroei tot een minimum teruggebracht
wordt*
20

De temperatuur waarop de vaste uitgangsmaterialen verhit
dienen te worden voor het vormen van een smelt varieert,
uiteraard, in afhankelijkheid van de keuze van de speciale
gebruikte dope-middelverbinding, maar ligt in het algemeen
tussen 1370 en 14-5OO0» Terhitten van het uitgangsmateriaal

25 tot de gewenste smelt temperatuur wordt bij voorkeur uitgevoerd door middel van inductieve elektrische verhitting.
Andere verhittingsmethoden kunnen toegepast worden, evenwel
alleen indien zij gemakkelijk regelbaar zijn en de groeiomgeving van het kristal niet verontreinigen» Bij de induc30 tieve verhittingstechniek wordt de smeltkroes gebruikt als
een susceptor in een wisselend elektrisch veld» Stromen
worden geïnduceerd in de susceptorsmeltkroes en verhitten
aldus de smeltkroes tot een hoge temperatuur, waarbij het
uitgangsmateriaal in de kroes verhit wordt door middel van
35 geleiding en straling® Inductieve verhitting kan toegepast
worden bij atmosferische druk of bij drukten boven of beneden
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de -atmosferische® Ook kan de smeltkroes verhit worden door
middel.van rechtstreeks aanbrengen van elektrische'spanning
waardoor weerstandsstromen door de smeltkroes geleid worden.
De smeltkroes kan eveneens verhit worden door middel van
5 straling van weerstandsverhittingselementen zoals SiO Globars
of weerstandsdraden van edele of hitte-bestendige metalen.
Het is van uitermate groot belang bij al deze verhittingstechnieken

om

te waken tegen verontreiniging van dè

kristalgroei omgeving en middelen dienen eveneens aanwezig
10 te zijn voor het invoeren en handhaven van de gewenste atmosfeer boven de smelt0 Zodra het uitgangsmateriaal gesmolten
is zullen convectie-stromen binnen de smelt neigen tot het
roeren van de smelt en homogeniseren van de smelt samenstelling O
15

Een lên-kristalkiem met de gewenste samenstelling en gewenste kristaloriëntatie wordt daarna in contact, gebracht met
het oppervlak van de smelto Terwijl geschikte kiemen beryllium
lanthanaat en platina of iridiumdraad kunnen omvatten, heeft
de kiem bij voorkeur dezelfde samenstelling als die van het

20 gewenste êën-kristalprodukt» Een kleine hoeveelheid van de
kiem smelt en eên tempei&uurgradiënt wordt ingesteld tussen
het vaste deel van de kiem en de smelt» De kiem wordt daarna,
langzaam geroteerd en terug getrokken uit de smelt terwijl
materiaal van de smelt vast wordt op het raakvlak tussen het
25 vaste kristal en de smelt® De temperatuurgradiënt in de
vaste fase onmiddellijk naast dit raakvlak wordt gehouden op
een waarde die het mogelijk maakt dat de gewenste groeiomstandigheden verkregen wordena Maar-mate de kiem teruggetrokken wordt groeit een verlengd êên-kristal»
30

Het laten groeien van de beryllium lanthanaatkristallen
waaraan een dope is toegevoegd volgens de onderhavige uitvinding met behulp van de Czochralski-techniek kan uitgevoerd
worden in elk van de standaardapparatuur die toegepast wordt
voor smeltgroeien van kristallen onder gebruikmaking van deze

35 technieko Typerend voor een dergelijke inrichting is de met
water gekoelde inductie-verhittingsinrichting die is weerge-

«11-

geven in figa 1 0 Deze fi"g0 1 geeft een beeld, ten dele in
dwarsdoorsnede s van een dergelijke inrichting. Gesmolten
uitgangsmateriaal 2, bijvoorbeeld bestaande uit BeO,

-

en IdgO^g wordt gebracht in de smeltkroes 1, die bijvoor5 beeld uit iridium is vervaardigd en die rust op de isolerende plaat 3 ondersteund door isolerende ondersteuningsorganen
5* De smeltkroes 1 is omgeven door een isolerende huls 4,
die bij voorkeur uitsteekt-boven de rand van de smeltkroes
1, teneinde de vertikale thermische gradiënt en daarmee het
10 warmte-verlies van de smelt 2 te reduceren. De isolerende
plaat 3> isolerende huls 4 en isolerende ondersteuningsorganen 5 kunnen alle vervaardigd zijn uit een hitte-bestendig isolerend materiaal, zoals bijvoorbeeld zircoonoxide0
De smeltkroes. 1, samen met isolerende elementen 3j

en

15 5, zijn onder-gebracht in een cilinder 6, die bijvoorbeeld
ofwel een kwartsglas of Tycorbuis kan zijn, met eindp.Ts(;en 7
en 16 s waardoor een ruimte 18 begrensd wordt» De eindplaten
7 en 16 zijn voorzien van optische pyrometer waarnemingsopeningen 10 en 11, die observeren van de smelt 2 gedurende de be20 xferking mogelijk maken. Het observeren van de smelt 2 door
middel van de opening 10 wordt mogelijk gemaakt door aanwezigheid van de opening 19 in de isolerende plaat 3° De eindplaten 7 en- 16 zijn eveneens voorzien van gasleidingen 8 en
9, waardoor gas in de holte 18 geleid kan worden en waardoor
25 voorkomen kan worden dat vaste stoffen zich afzetten in de
waarnemingsopeningen 10 en 11 en daarbij het waarnemen door
deze openingen hinder en<,
In bedrijf wordt de gewenste temperatuur van de amelt 2
gehandhaafd door met water gekoelde verhittingsspiralen 15.
30 De kiemstaaf 129 waaraan de kiem 13 bevestigd is, wordt omlaag gebracht door de opening 17 ia de eindplaat 16 tot de
kiem 13 in aanraking komt met het oppervlak van de smelt 2.
Het daaraan volgende groeien van het één-kristal 14 van
beryllium lanthanaat waaraan een neondjnium-dope toegevoegd
35 is, wordt te->weeg gebracht door gelijktijdig langzaam roteren
en terugtrekken van de kiemstaaf 12 en de kiem 1-3 teneinde
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daarop liet groeiende kristal 14 te vormen., De kiemstaaf 12
is "bij voorkeur gemaakt uit een tegen thermische "shock" bestendig hitte-bestendig materiaal, zoals. A ^ O ^ of BeO. De
kiemstaaf 12 wordt geroteerd en vertikaal verplaatst door
5 middel van een gebruikelijk trekmechanisme van het schroeftype» Inertjgas, bijvoorbeeld stikstof, wordt; gelepLd in de
ruimte 18 door ofwel gasleiding 8 of 9» waarbij de andere
'gasleiding dienst doet als uitlaat teneinde een continu
doorleiden van vers inertgas mogelijk te maken indien geiO wenst»
Teneinde kristallen van hoge kwaliteit te verkrijgen
verdient het de voorkeur dat de smelttempensbuur nauwkeurig
geregeld wordt gedurende de groei van het kristal binnen
- 0 S 5°C van de gekozen temperatuur teneinde de vorming van
15 inhomogeniteiten in het groeiende kristal te vermijden,
zoals belletjes en spanningsconcentrerende oppervlaktescheuren die later zouden kunnen resulteren in kristalbreuk
gedurende het afkoelen» Deze temperatuurregeling kan te-weeg
gebracht worden met bekende middelen, zoals door regelen van
20 het uitgangsvermogen van de generator met een precisie, drievoudige temperatuurregelinrichting, waarvan de ingang is de
smelt of smeltkroestemperatuur, gemeten met een silicium
optische pyrometer»
Hadat een volledig gesmolten charge verkregen is, wordt
25 de temperatuur ingesteld op de gewenste aanvankelijke groeitemperatuur, die uiteraard varieert, afhankelijk van het
speciale gebruikte dope-middel, maar in het algemeen tussen
1370 en 14-50°C ligto Bijvoorbeeld is de aanvankelijke groeitemperatuur voor het groeien van êên-kristallen van beryllium
30 lanthanaat waaraan neo.-.dymium als dope is toegevoegd, 1400°C.
De kiem wordt daarna langzaam naar beneden gelaten tot contact
met het smeltoppervlak» Men begint daarna met het optrekken
van het kristal en gedurende de aanvankelijke groeiperiode
wordt de temperatuur van de smelt langzaam verlaagd van de
35 aanvankelijke groeitemperatuur met ongeveer 20°C, teneinde
langzaam de kristaldiameter te verhogen* Nadat de gewenste

kristaldiameter bereikt is, wordt de smelttemperatuur op het
kristal-smeltraafcvlak praktisch constant gehouden gedurende
de rest vaa de groeiperiode® Voor de groei van het gekozen
beryllium lanthanaatkristal kan de maximale treksnelheid be5 paald worden door het intreden van de vorming in het kristal
van defecten^ zoals belletjes, lege ruimtes of insluitingenin het kristal. Zo dient bijvoorbeeld, indien éên-kristall en
van beryllium lanthanaat waaraan neo-dymium als dope is toegevoegd^ met hoge optische kwaliteit gewenst zijn, de trek10 snelheid in het algemeen minder dan ongeveer 12,5 mm per uur
te zijn.
De rotatie-snelheid van de kiemstaaf en het groeiende
kristal kan in het algemeen tussen 10 en 60 rpm en bij voorkeur tussen 20 en 50 rpm bedragen. De rotatie-snelheid voor
15 de groei van een kristal met een gegeven diameter en gehalte
aan dope-middel wordt in het algemeen zo gekozen dat een
vlak kristal-smeltraakvlak verkregen wordt« Deze gekozen
rotatie-snelheid zal toenemen met afnemende kristaldiameter
en afnemend gehalte aan dope-middel. Zo bleek bijvoorbeeld
20 een kristalrotatie-snelheid van 4-0 rpm een vrijwel vlak raakvlak te leveren op 20 mm diameter kristallen die 0,7 atoomprocent

gesubstitueerd op

plaatsen bevatten.

Zoals algemeen bekend is voor de deskundigen, werken
vaste toestand lasers op het principe van lichtversterking
25 door middel van gestimuleerde emissie van stralingo De
aktieve ionen die in de lasers volgens de onderhavige uitvinding gebruikt worden zijn dope-middelen gekozen uit de
groep bestaande uit praseodymium, neo-dymium, samarium,
europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium,
30 thulium, ytterbium en mengsels daarvan, in de driewaardige
(-5-3) staat. Hoewel de nauwkeurige configuratie van de
componenten van een laser ruim variëren, wordt een typerende
laser waarin de beryllium lanthanaatkristallen waaraan een
dope is toegevoegd volgens de onderhavige uitvinding toege35 past kunnen worden als een lasergastheer, weergegeven in fig.
'2S 3?ig. 2 is een schematische weergave in gedeeltelijke door-

snede van een dergelijke laserinrichting0
In de "optisch, opgepompte" (optically pumped) laser die
weergegeven is met figo 2, zijn lasergastheer 21, bestaande
uit een beryllium lanthanaatkristal waaraan een dope is toe5 gevoegd volgens de onderhavige uitvinding, en een "oppompbron"
(pumping source) 22, bijvoorbeeld een xenongas-ontladingsoppompbron, ondergebracht in een kamer 20 die een sterk
reflecterend binnenoppervlak 23 bezit en die een elliptische
ruimte omvat, elk op een brandpunt van de ellips die gevormd
10 wordt deor de kamer 20. De lasergastheer 21 is voorzien van
bedekte einden 24- en 25 met een gebruikelijke dielektrische
anti-reflectie deklaago Een volledig reflecterende spiegel
27 en een gedeeltelijk reflecterende spiegel 28 zijn buiten
de kamer 20 geplaatst om de cilindrische as 29 van de staaf
15 21 e Laserwerking blijkt uit emissie, aangegeven als pijl 26,
die vrijkomt uit de gedeeltelijk reflecterende spiegel 280
Ook kunnen de einden 24- en 25 bedekt zijn met een gebruikelijke reflecterende deklaag teneinde een gedeeltelijk
reflecterend eind 25 en een volledig reflecterend eind 24
20 te leveren0
In figo 3 wordt een staaf 30 weergegeven die vervaardigd
is uit een êên-kristal van beryllium lanthanaat waaraan een
dope is toegevoegd volgens de onderhavige uitvinding, met
vlakke, parallelle, gepolijste uiteinden. De inrichting van
25 figo3 werkt zodanig dat binnen de staaf coherente straling
31 versterkt wordt die uit het andere einde van de staaf uittreedt als emissie straling 32.
De optisch opgepompte lasers waarin de êên-kristallen
van beryllium lanthanaat waaraan een dope is toegevoegd
30 volgens de onderhavige uitvinding gebruikt worden als lasergastheren, kunnen elka geschikte optische-oppompbron gebruiken,
ofwel op pulserende of continue wij ze „ Yoorbeelden van geschikte optische oppompbronnen omvatten: gas-ontladingsoppompbronnen, zoals gas-ontladingsoppompbronnen waarin xenon,
35 krypton of mengsels daarvan gebruikt worden; coherente en incoherente half-geleiderdiode-stralers zoals galliumarsenide

en galliumfosfIde? en metaaldampbronnen, zoals cesium,
• rubidium5 kalium en combinaties daarvan.
In fig» 4 is een optisch, absorptie spectrum weergegeven
bij kamertemperatuur, (27°C) voor een b-as één-kristal van
5 Be^La^ ^gi-^&Q 013®5

me b eerL

'

^^te

van

3 msi. De metingen voor

figa 4 Teerden gedaan op een Cary 14 "double beam" spectro• 'fotometer met een uitgangsregistreerspoor in optische
dichtheidseenheden. Het voor deze meting gebruikte kristal
bevatte 0,8 atoomprocent dope-middel»
10

Opgemerkt dient te worden dat continue laser-werking met
een beryllium lanthanaatkristal volgens de onderhavige uitvinding, bevattende 0,8 atoomprocent dope-middel, waargenomen
is voor een b-as staaf bij een ui tgangs golf lengte van 1070
nanometers.

15

Hoewel gesproken is over het gebruik van kristallen met
een b-asoriëntatie, behoeven de kristallen volgens de onderhavige uitvinding die gebruikt worden als lasergastheren
niet op deze wijze beperkt te zijn en kunnen eveneens gebruikt worden in andere oriëntaties.

20

De uitvinding wordt verder toegelicht aan de hand van de
navolgende uitvoeringsvoorbeelden, waarin delen gewichtsdelen
zijn tenzij anders is aangegeven.
"Voorbeeld I
Een uitgangsmateriaal, bestaande uit 50»02 delen BeO te-

25 zamen met 322,5 delen La^O^ en 3? 36 delen ÏT&gO^ wordt gebracht in een iridiumsmeltkroes die vervolgens geplaatst
wordt in een afgesloten met water gekoelde inductie-verMttingsinrichting als aangegeven met f ig» 1 o Het uitgangsmateriaal wordt verhit tot 1400°C voor het vormen van een
30 smelt, boven het oppervlak waarvan een atmosfeer van stikstof gehandhaafd wordt» Een kiemstaaf bestaande uit A ^ O ^ ,
die als kiem een kristal van b-as beryllium lanthanaat bevat, wordt in contact gebracht met het oppervlak vali^smelt,
langzaam geroteerd en tegelijkertijd teruggetrokken. Een
35 treksnelheid van 2,5 mm per uur en een rotatie-snelheid van
40 rpm wordt gehandhaafd gedurende een periode van 50 uren.

7
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Aan het einde van deze periode is een êên-kristal verkregen
van "beryllium lanthanaat waaraan neodymium als dope is toegevoegds met de gemiddelde samenstelling BegLa^ gg^Ndg 015^5
en met een lineaire dimensie van 146,2 mm en een dwars5 doorsnede dimensie van 20,$ mm.» Analyse van het verkregen
êên-kristal toont aan dat dit praktisch vrij is van metallieke insluitingen en andere optische defecten, zoals blijkt
uit het visueel niet-waarnemen van verstrooiing, belletjes
en barsten0
10

Voorbeeld II
Een staaf met afmetingen 5 x 50 mm wordt vervaardigd
uit het b~as êên-kristal van Be2la^ ^ q ^ M q q^O^»

ge-

groeid is uit de smelt volgens voorbeeld I« Deze staaf wordt
geplaatst in een optisch opgepompte laser, zoals weergegeven
15 in figo 2„ met een hoog reflecterend binnenoppervlak en een
pulserende xenon flitslamp van ongeveer 5 x 50 mm afmetingen,
tezamen met sterk reflecterende uitwendige vlakke spiegels,
op een lijn geplaatst langs de cilindrische as van de staaf
op een 30 cm afstand tussen de spiegels» De lamp wordt ont' 20 stoken met ongeveer 10 joules ingangsvermogen per flits,
waarna de laserw.erking onmiddellijk waargenomen wordt. Een
90%'s reflecterende uitgangsspiegel wordt daarna geplaatst
op het uitgangseinde en een serie van uitgangsmetingen wordt
gedaan bij verschillende ingangsenergie-instellingen. Een
25 drempelwaarde van 12 joules wordt gemeten en een lineair
vervalefficiëntie van 0,3% wordt waargenomen» Het hoogste
uitgangsvermogen onder pulserende xenonwerking is 431 milijoules voor een ingangsvermogen van 200 joules«, Een enkele
doorgangsverlieswaarde van ongeveer 0,005 per centimeter
30 wordt waargenomen»
Voorbeeld III
Een b-as êên-kristal van BegLa^ qqej^q 015^5 wordt verkregen door groeien uit een smelt, bevattende 50,02 delen
BeO, 322s5 delen lagO^ en 3936 delen ÏW^O^ volgens de werk35 wijze als aangegeven in voorbeeld I 0 Analyse van het verkregen êên-kristal toont aan dat het praktisch vrij is van
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metallieke insluitingen en andere optische defecten, zoals
"blijkt uit de visuele niet-waarneming van verstrooiing,
belletjes en barsten.
Een staaf" met afmetingen van 5 x 50 mm wordt vervaardigd
5 uit het bovengenoemde êên-kristal van Be^La^ ^Q^MQ Q^OJ-.
Deze staaf wordt aangebracht in de optisch opgepompte laser
als gebruikt in voorbeeld II „ De pulserende xenonflitslamp
wordt ontstoken bij ongeveer 10 joules ingangsvermogen per
flits, waarna laserwerking onmiddellijk waargenomen wordt,
10 Een 66%'reflecterende uitgangsspiegel wordt daarna geplaatst
bij het uitgangseinde en een serie van uitgangsmetingen wordt
uitgevoerd bij verschillende ingangsenergie instellingen
Een drempelwaarde van 9,5 joules wordt gemeten en een lineair
verval efficiëntie van 0,36% wordt waargenomen. Het h.oogste
15 uitgangsvermogen onder pulserende xenonwerking is 260 milijoules voor een ingangs vermogen van 90 jouleso De-uitgangsstraling blijkt lineair gepolariseerd te zijn.
Voorbeeld IV
De b-asstaaf van Be^La^ gg^&Q q ^ O ^ , gebruikt in voor20 beeld III, wordt geplaatst in een dubbele elliptische
reflectie pompkamer onder gebruikmaking van een paar wolfraam
filamentlampen. De staaf wordt opgepompt in de kamer bij een
3 kilowatt ingangs vermogen en 6,2 watt gegenereerd vermogen
wordt gemeten onder gebruikmaking van een nominale 1
25 transmissie uitgangsspiegel. Extrapolatie van drempelmetingen
levert een plaatsingsverlieswaarde van 0,0025 per centimeter.
Voorbeelden V -XVII
In elk van de voorbeelden V - XVII wordt de smeltgroei
werkwijze volgens voorbeeld I gevolgd, met uitzondering dat
50 de delen 1 ^ 0 ^ en de gekozen dope-middelverbinding als aangegeven in tabel B, gebruikt worden in plaats van de delen
La 2 0^ en

die gebruikt zijn bij voorbeeld I, Aan het

einde van de periode wordt een één-kristal van beryllium
lanthanaat verkregen waarin het gekozen dope-middelelement
35 opgenomen is, in elk van de voorbeelden V - XVII<,
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Tabel B
Voorbeeld

LagOj

No,

delen

Dope-middel

Dope-mid<
delen

V

325»5

SÏÏ^OJ

5 vi
YII

325s1
324,8

Eu o 0,
d. 3
Er 2 0 3

VIII

323 9 2

Pr 2 0 3

IX

320,9

Tb 2 0 5

X

317,7

Dy 2 0 3

5,49
9,32

307,9
305 9 0

HO 2 0j

20,78

Gd 2 0^

23,20

297,5

M2O5
ib 2 o 3

29,27
39,41

EU 2 0^
Tm 2 0 5

36,95
59,81

Nd 2 0 5

67,29

10 XI
XII
3CIXX
XIV
TT
15 TTI
XVII

293,2
291,6
275,3
260,6

0,349
0,704
1,15
2,64

COICLUSIES
1o Eên-kristallen van beryllium lanthanaat waaraan een
"dope" is toegevoegd, met het kenmerk, dat het beryllium
20 lanthanaat niet meer dan 50 atoomprocent "dope-middel" inplaats van lanthaan bevat.
2 0 Eên-kristallen volgens conclusie 1, met het kenmerk,
dat deze de formule

Be

2^ a 2-2x^2x^5 bezitten, waarin Z een

dope-middel voorstelt gekozen uit de groep bestaande uit
25 praseodymium,, neodymium, samarium, europium, gadolinium,
terbium, dysprosium9 holmium, erbium, thulium, ytterbium
en mengsels daarvan en waarin x een positieve waarde van
niet meer dan ongeveer 0,2 isQ
3o Eên-kristallen volgens conclusie 2, met het kenmerk,
30 dat het dope-middel gekozen is uit de groep bestaande uit
neodynium, europium, dysprosium en holmium»
4„ Eên-kristallen volgens conclusie 2, met het kenmerk,
dat in de formule x een waarde van ongeveer 0,001 tot 0,2
bezitB
35

5o Eên-kristallen volgens conclusie 3, met het kenmerk,
dat het dope-middel een mengsel van europium en neodymium is
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6© laser bestaande uit:
(a) een lasergastheer "bevattende tenminste één êên-kristal
van beryllium lanthanaat waaraan een dope is toegevoegd, met
de formule

Se I a

2 ' 2-2x22x*">5*

waar

^n

z een

dope-middel voorstelt

5 gekozen uit de groep bestaande uit praseodymium, neodymium,
samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium,
erbium, thulium, ytterbium en mengsels daarvan en waarin x
een positieve waarde is niet groter dan ongeveer 0,2; en
(b) middelen voor het stimuleren van de genoemde dope-middel
10 atomen die in het genoemde kristal aanwezig zijn teneinde
deze atomenjstraling te laten emitteren.,
7. Laser volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de
middelen voor het opwekken .van de dope-middelatomen bestaat
uit een gas-ontladings "oppSömpbron".
15

8. Laser volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat het
dope-middel gekozen is uit de groep bestaande uit neodymium,
europium, dysprosium en holaaium, 9o Laser volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat in de
formule x een waarde van ongeveer 0y001 tot 0,2 bezit.

20

10o Werkwijze voor het bereiden van êên-kristallen van
beryllium lanthanaat waaraan "een dope is toegevoegd, in
s.

hoofdzaak als besloten in dê'beschrijving en uitvoeringsvoorbeelden.
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