
Detektion av CO i förbränningsflöden via absorptionsmätningar
med hjälp av en kvantkaskadlaser med distribuerad återkoppling

Bakgrund 
Av människans energianvändning står idag olika förbränningsprocesser för ca. 80%. Ökningen av levnads-
standard i många utvecklingsländer sker via äldre teknologi, så denna andel lär inte minska inom kort. 

För att minska miljöpåverkan kan man använda förnybara energikällor, tex. biomassa, eller
optimera förbänningsprocesserna, så att utsläppen hålls nere. I detta arbete diskuteras möjligheten att mäta
koncentrationen av koloxid (CO), i tex. biomassugnar, med hjälp av en så kallad kvantkaskadlaser. 

Principen för mätning - Absorptionsspektroskopi
En gasmolekyl kan samtidigt vibrera och rotera kring sitt eget centrum, vilket innebär ett visst mått av
energi. Kvantmekaniken innebär att endast vissa energinivåer är tillåtna. Därför kan molekylen befinna sig
endast i bestämda kombinationer av rotationshastighet och vibrationsfrekvens (energitillstånd).

Ljus är ett flöde av fotoner, vars energi bestäms av deras frekvens. Om en foton träffar en molekyl,
hoppar denna med viss sannolikhet upp i ett högre tillstånd genom att absorbera fotonen. Detta sker endast
om fotonens energi stämmer överens med skillnaden mellan tillståndens energier.

Vi kan finna koncentrationen av CO i en gasvolym, genom att genomlysa den med fotoner som vi vet har
en bestämd sannolikhet att absorberas av just CO-molekylerna. Vi måste då mäta fotonflödet före och efter
passagen. En väl vald laser1 är en bra ljuskälla, eftersom en laser sänder ut fotoner med bestämd energi. 

Kvantkaskadlasern – Ett exempel på ingenjörskonst inom nanotekniken. 
I denna minimala laser leds elektrisk ström tvärs igenom en mängd tunna skikt av olika halvledarmaterial.
Genom finurligt val av sammansättning och tjocklek av skikten, ordnas nivåerna för elektronernas
vibrationsenergi i ’trappsteg’. I skissen till vänster nedan har alltså elektronerna i materialets vänstra del
högre vibrationsenergi än elektronerna till höger i materialet. På varje trappsteg stannar elektronerna och
vibrerar ett litet tag, innan de utsänder en foton och ramlar ner till nästa, där de vibrerar litet långsammare.
Fotonens energi blir densamma som skillnaden i elektronens vibrationsenergi mellan trappstegen. Antalet
trappsteg är typiskt 20-70, så varje elektron som passerar materialet skapar en kaskad av nya fotoner. 

Nyckelfenomenet för det vi kallar laserverkan är att varje foton sedan kan stimulera en elektron någon
annanstans i materialet till att hoppa ner ett trappsteg, varvid ännu en identisk foton skapas, så att vi får en
kedjereaktion. Halvledarstrukturen har dessutom parallella, speglande ändytor, så att fotoner med ’rätt’
rörelserikting återsänds till materialet och stimulerar detta till att skapa nya fotoner. Den ena spegeln är
halvgenomskinlig, så att en lämplig andel av fotonerna läcker ut och bildar en ljusstråle. Detta illustreras i
principskissen till höger ovan, där skikten avbildas liggande.  

                                                          
1 LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
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