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FASEQUADRATUUR EN MODE-STABILISATIE VAN 

EEN 2-MODE He-Ne LASER T.B.V. LASER 

FEED-BAct{ INTERFEROMETRIE 

G.M.W. Kroesen 

VDF/NT 81-06 

Rapportnr. PT 0515 

maart 1981 

Deze stage is verricht in de groep atoom- en plasmafysica, vakgroep 

Deeltjesfysica, afdeling der technische natuurkunde, onder leiding 

van C.J. Timmermans. Een gedeelte heeft plaats gevonden binnen de 

afdeling der Werktuigbouwkunde, groep produktietechnologie, met 

begeleidiug van P. Schellekens. 

Q 



Samenvattjl..n.tt 

Ter contrSle van theoretische voorspellingen zijn er experimenten 

verricht met een fasequadratunr feed-back laser-interferometer. 

De resultaten bevestigen de veroDderstelling die gemaakt is bij de 

theoretisehe afleiding. Daarna is overgegaan tot stabilisering van 

de gebruikte 2-mode He-Ne laser zonder Brewstervensters met behulp 

van een piezo-element. Uit ijkmetingen tegen een Jodiumdamp-gesta

biliseerde laser bleek dat de frequentieafstand van beide lasers 

bekend is (22 MHz), nauwkeurig (standaarddertatie 0,2 MlIz) en re

produceerbaar. Dit maakt de piizo-element gestabiliseerde laser A~ 

geschikt als absolute substandaard. 
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1: Inleidipg 

0. van een plasma de Teranderingen van de elektronendicht

heid te kunnen meten, zowel de absolute waarde ala het teken, is een 

opstelling ontwikkeld (Timmermans et aI, 1978) die beruat op fase

quadratuur. De resultaten die met deze opstelling werden bereikt 

stemden niet vOlledig overeen met de theorie. Daarom is ze op enkele 

panten gewijzigd. De huidige opstelling gedraagt zich zoals de theorie 

het voorspelt. Omdat metingen met behulp van fase-quadratuur aIleen 

mogelijk zijn als de mode-structuur van de laser stabiel in de tijd 

is, en de twee modes zo symmetrisch mogelijk in het Doppler-profiel 

l1ggen, is overgegaan tot mode-stabiUsatie Tan de gebruikte ~hes 

312111 laser (zonder Brewstervenaters) door mddel van een piezo-element, 

gemonteerd op de laserre-onator. Met deze laser zijn ijkmetingen ver

richt tegen een Jodiumdamp-gestabiliseerde laser. Deze 12-laser heeft 

een zeer nauwkeurig bekende en stabiele frequentie. Ret bUjkt dat. 

in de bij dit experiment ingestelde situatie de frequentie-a£stand 

van een mode van de Bnahes laser tot de Jodiumlaser 22 Mhz bedr __ gt, 

met een apreiding van 0,2 Mbz. De piizo-element gestabiliseerde laser 

heeft due een instelbare, bekende, reproduceerbare frequentie, en 

is daaram ook geschikt als absolute substandaard, en als ijkings

instrument Toor Fabry-Perot interferometers ter bepaling van het 

apparaatprofiel. Eventueel kan men een van beide modes, indien ge

wenst, elimineren met behulp van een polroidfilter~ Andere laser

systemen die hiervoor ook geschikt zouden zijn, zoals bijvoorbeeld 

de Lamb-dip laser, zijn in het algemeen omvangrijker, gecompliceerder 

en due ook dtturder. 

Tot slot een woord van dank aan Piat Schellekena Toor de 

intenaieve begeleiding, George van de Molengraft voor de tips en 

uitvoering Tan de mechanische constructies, Piet van Malsen Toor 

de vervaardiging van diverse electrische componenten en last but 

not least Bob Timmermans, eTeneens voor de intenaieve begeleiding. 
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2: Theori e (oveni cht ) 

2.1 Laserfysica 

De laserwerking beruit op gestimuleerde amissie. Dit is 

het verschijllSel dat een foton van de juiste frequent!e een atoOlll 

of ion in een bepaalde aangeslagen toestand kan stimnleren tot ver

val in een lagere toeatand, waarbij een foton vrijkomt dat dezelfde 

frequent!e, faae en polarisatietoestand heeft ala het oorsproDkelijke. 

Avo 

--k ';0 ~ 

/\J'\ ~vt. 
~l;a 

~ 

E/ 

(la) (lb) 

figuur 1: gestimuleerde amissie en absorbtie, schematisch weergegeven. 

la: gestimuleerde emissie 

lb: absorbtie 

E2. 

Sf 

Hat omgekeerde proces noemt men absorbtie. Een en ander wordt geillustreerd 

in figunr 1. Gestimuleerde emissie zorgt dus voor verdubbeling van 

een foton, absorbtie elimineert er een. Men kan dit quantitatief 

voorstellen door de relaties: 

(gestim. amissie) 

(absorbtie) 

waarin U(~) de spectrale intensiteit van het opvallende licht is, 

en B21 en B12 de zogenaamde Einsteincoefficienten zijn, met: 

(1 ) 

(2) 



Verder geldt: 

(It ) 

P2~ s~elt de overgangswaarsehijnlijkheid voor van toestand 2 near 

toestand 1. Als de niveau's 1 en 2 beset zijn me~ n1 resp. ~ at&

men per m', dan bedragen de vers~rkingen: 

(gest. em.) (5) 

(ab8orb~ie) (6) 

De nettovers~erking bedraagt dan: 

gag -g_ ge a 

No:rmaal is ~.{ ~ , waardoor de versterking negatief is; er sal 

due s~raling geabsorbeerd worden. Men kan er eehter Toor zorgen 

dat ~ ') n1 ' waardoor de straling vers~erkt zal worden. Deze toe

stand noem~ men popula~ie-inversie. 

Bij Be-Ne lasers bereikt men de populatie-iuversie als 

vol~ (sie figaur 2): 

I- - - - - - -- - - - --- ---

----6 

figuur 2: het seheppen van populatie-inversie hij He-Ne lasers, 

sehematisch weergegeven. 
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De overgang EJ~E~ bij het Reliumgas vordt veroorzaakt door de 

electronenstoot in de gasontlading. Door zogenaamde botsingen van de 

tweede soort kunnen de sangeslagen Reliumatomen hun energie over

dragen aan de Neo:aatomen. Doordat het niveau E~ van He metastabiel 

is. en er dus betrekkelij~4veel sangeslagen Re-atomen zijn, kan 

men, door de concentratie van He enige malen groter te maken dan 

de concentratie Ne, de populatie-inve~sie voor Ne bewerk$telligen. 

Dit alles kan aIleen dankzij het feit dat de betrokken spectraalover

gangen van He en Ne gepaard gaan met bij:aa gelijke energiin. 

( E2 - E1 ::::: E~ - EJ ;e. 623 DlIl) Dit proces noemt men "optisch 

pompen". Ret uit'tredende licht is in hoge mate monochroma'tisch, en 

komt overeen me't een spectrallijn van Neon. 

De a'tomen die het licht ui'tzenden bewegen met isotroop 

verdeelde snelheden, die in grootte een Boltzmann-verdeling volgen. 

Bet in 'en richting waargenomen licht zal due door het Doppler-effect 

een frequentieverschuiving ondergaan. Ret licht dat door het hele 

gasmengsel vordt ui tgezonden zal dus Diet meer een scherpe spectraal

lijn zijn, maar gespreid worden in een gebied rond die lijn. Dit 

noem't men de Doppler-verbreding. (zie fig. 3) 

stilstaande 
atomen 

figuur 3: Doppler-verbreding van een spectraallijn. 

Als men het plasma tussen twee parallelle spiegels zet, 

die bijvoorbeeld 1% van het licht doorlaten, ontstaan er tussen 

bewegende 
atomen 

deze spiegels s'taande lichtgolven. De frequentie van deze staande 

golven en de lengte van de zgn. laserresonator (i.e. de afstand tus

sen de spiegels) voldoen aan de volgende relatie: 

c v., = -=.0. >.., 
c 

"2'L (8 ) 



Dit' ?olgt uit de oscillatie?oorwaarde: 

Bierbij is: c = liohtsnelheid 

n = geheel getal, groter dan 0 

L = lengte laserresonator 

~= golflengte behorend bij n 

V_ = frequentie behorend bij n 

Er zijn dus a11een !requenties mogelijk die voldoen san (8), en 

waarvan de intensiteit voldoet san: 

(10) 

waarbij 1 de optredende verliezen zijn bij onder meer de niet totaal 

re!lecterende spiegels, en g voIgt uit (7). 

Uit het Doppler-profiel worden dus bepaaide frequenties 

geseloteerd, die ook nog een intensiteit moeten hebben die voidoet 

san (10). Hierdoor blijft het santal werkelijk uittredende friquenties 

tot een eindig aantal beperkt, de zogenaamde Itmodes". Deze modes 

hebben een vaste ondelinge afstand, de zogenaamde mode-spaoing, die 

Toidoet aan: 

c 
2L (11) 

Bet santal modes is afhankeUjk van de lteffectieve breedte" van het 

Dopplerprofiel, en van de mode-spacing. Zie fig. ~. 

spectre into 

L 
freq. 

a 

----~~--.-------~~----~----~---------g = 1 

k 
effectieve breedte 

figuur ~: de mode-structuur van een laser. 
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a: mode, die voldoet aan (10), en dus uittreedt 

b: mode, die Diet voldoet &aD (10), en dus uitsterft. 

De door ODS gebruikte laser, de Hughes 3121H, heeft een 

mode-spacing van ca. 685 MHZ, en een effectieve breedte van 1500 MHz. 
De lengte van de laserresonator is 21,9 em, vat overeenkomt met (11). 

Bet is duidelijk dat er slechts twee modes kannen optreden. 

Ben extensievere behandeling van dese laserfysiea is te 

vinden in de literatuur ( Tradowaky, 1972, hoofdst. 2,3,4 en 5; 
Sargent, 1974, chapter 3,4,8,9,10,17,18) 

Als de lengte van de laserresonator (ook weI eavityleDgte 

genoemd) seer kleine veranderingen ondergaat, bijvoorbeeld ala uit

setting door temperatuursverhoging, zal ten eerste de ligging van 

een bepaalde mode binnen het Doppler-profiel veranderen, en ten tweede 

de mode-spacing. Voor de mode-spacing.betekent dit: 

Voor de frequentie van een bepaalde mode betekent dit: 

= \{ .. -= 
'f .. 

H:ierbij is: 

AL 
'1111 • L = v., .AT. V2500 MHz per graad temp. verandering 

d..<JL = ui tsettingscoefficient glas ~ 5 • 10-6 K-1 

L = cavitylengte = 21,9 em 

v" = frequentie van de mode ~ 5 • 10lll Hz 

c.v .. s = mode-spacing ~ 7 • 10Bnz 

De verandering in de mode-spacing is dna te verwaarlozen. Men kan zien 

dat 'en graad temperatuursverandering voldoende is om de mode door 

het hele Dopplerprofiel te laten lopen. Er treden temperatuursverschil
o len op van ca. 150 C. Het"lopenlt van de modes door het protiel noemt 

men ook vel "driftenn • 

* want ~lA""s~ A Vi. = ~ 
!V .... &\{", L 



2.2 : Fasequadratu~ 

Bet is niet ouredelijk de volgende veronderstelling te 

maken, die de basis geeft aan de fasequadratuur: 

Aanname: De twee modes van. een 2-m.ode laser kulmen als onafhankelijk 

beschouwd worden, en hun polarisatierichtingen veranderen 

Diet bij reflectie aan een e%terne spiegel. Dit kamt er 

op neer dat bij terugkoppeling van het licht in de cavity 

elke mode &lleen zichzelf beInvloedt. 

Uitgaande van. deze aanname kan men de volgends redenering opstellen. 

Als twae siDusvormige signalen met gelijke freqentis, pola

risatietoestand en intensiteit interfereren, is de resultante: 

De amplitude is dus 2coS(-tA<p) = 2coS(tdq). 

De intensiteit van het gemengde signaal is eveured!g met het kwadraat 

van. de amplitude, dus 

1 = 10 cos
2(tA.'f) = 10 (! + tcoS(Ap» 

1:=intenBiteit 

Bij interferentie van. twee signalen die identiek zijn, maar een fa

severschil A~ hebben is de intensiteit dus eveuredig met cos(Ao/). 

Men kan nu het licht dat de laser aan een zijde uitstraalt 

met een derie, externe spiegel in de cavity terugkaatsen, waar dan 

interferentie zal optreden. 



L. 
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• , 
11 

.... [ _L_Q~_Il..;..C_QV_;..,.:1:. y'---__ --l~ - - - - - - - ~ - -- - ----¥-/ 
~, ~1 ~, 

fignur 5: principe van de fasequadra'tuuropatelli:ag. 

Beschoaw twee nabarige modes: 

mode 1: Ll 
n. A. =-2 

Na het door1open van de exteme cavity L2 heeft mode 1 een fasever

schuivi:ag van 2"11". 2;~ = n.21f~ Ljz/L1 = t:. <.pI ondergaan, en mode 2 

2"\\". 2~/'tvz. = z-n-. ~/L1 • (n+1) = A 4>1. 
De twee bunde1s interfereren in de laserresonator, waar de intenai

teiten evenredig zullen zijn met i 

I1 - C1 + C2 cos Acp. voor mode 1, en 

I2 = C1 + C2 cos ~~~ voor mode 2, 

&1 thana voor zover men ldjkt naar de AC-componenten. Hen kan I1U ver-

schillende gevallen beschouwen. ~, 

2) dan 
:r. 

dan A Cf1... - 4 eft = 2kTi .:t Tr /2 
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-+--+-+--~ r~ (12) 

Deze laatste situatie noemt men fasequadratuur. ( C1 en C2 yo~den 

bepaald door de reflectiecoifficiinten van spiegels M1,2,; en door 

andere lasereigenschappen) 

In de gevallen 1) en 2) kan men ill sOJllllige si tuaties het 

taken van een kleine verandering Tan 6. <.p, niet door intenai tei tame

ting Tan mode 1 en 2 Tas'tateIIen, in geval ;) weI. ,A.q,wordii volle-

dig vastgelegd door zijn sinus en cosinus, op een term 211"na. 

Zie fig. 6. 

situaiiie 1) en 2) situaiiie ;} 

figaur 6: intenaiteitsverandering Tan mode 1 en 2 bij kleine variatie 

Tan Jt6 Cfl 

Met behulp van fasequadratuur kan men dus t:. q. (endus indireeii ook 

de lengiie ~) bepalen op een veelvoud Tan 211 na. In di t hele betoog 

wordii met een lengiie de zogenaamde optische weglengiie bedoelt, ge

definiierd ala: 

L:= n. S 

n: brekingsinde: van heii medium 

S: geometrische lengte 

L: opiiische veglengiie 
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2.3: Polarisatie van de modes 

Bet blijkt dat de modes van de laser om en am orthogonaal gepolari

seerd zijn, i.e. de polarisat1ericht1ng van een bepaalde mode staat 

loodreeht op die van zijn buren biJm.en de Dopplerkromme. Dit verschijn

sel is door velen waargenomen ( BeJm.ett et al, 1973; Balhorn et al, 

1972; T~ermans et aI, 1978) en sommigen hebben gepoogd het te ver

klaren ( Balhorn et al, 1975; Keijser, 1977; Yoshino,1971). Bet blijkt 

dat de voorkeursriehting van de polarisatie het gevolg is van aniao

tropien in de apiegels ( Yoshino, 1979). 

Een ander effect is, dat de polarisatierichtingen van-aIle 

modes 900 draaien als 'en mode door de top.van het Dopplerprofiel 

heen drift. 

C·1 

poI.oA.. z. r~'" Y'~.I 

situatie bij L=L a situatie bij L=L +bL a 
si tuatie bij L=L +24 L a 

figuur 7: het omklappen der polariaaties bij het passeren van de top. 

De derde situatie is de uomgeldapte" situatie. Voor een 2-mode laser 

kan men de volgande redenering poneren: 

Bij het ontstaan van een nieuwa uittredende mode 3 komt mode 1 

in het "gebied" van mode 2, behorende bij een bepaalde polarisatie

richting die vastligt door anisotropie van de laserspiegels. Evenzeer 

komt mode 3 terecht in het gebied van mode 1, waar een loodrechte 

polarisatie gedwongen is. De polarisatie van mode 1 draait dUB 900 

bij het passeren van de top. 



,= Fasequadratuur,e!pertmenten 

3.1: de meetop8~elling 
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figuur 8: de meetopstelling bij fasequadratuurerperimenten, schematisch. 
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3.2: besprekin; van de delen van de opstelling. 

De lengte van de externe cavity ~ kan gevarieerd worden 

met het piezo-el~ent op de extra spiegel ~. Door deze spiegel over 

een halve golflengte te bewegen, dat wil zeggen ca. 0,3 micrometer, 

kan men de Sase van het teruggekaatste licht laten lopen van 0 naar 

2~. Bet element heeft een piizo-electrische constanta van 0,~~/100V, 

Dua er is een visselspanning nodig met een top-topspanning van circa 

96 V. Bij di t e:periment werd de verandering in optische weglengte 

(zie (13), pagina 10) bereikt door de geometrische lengte te varieren. 

Bet ligt in de bedoeling om een interferometer van het type fasequa

dratuur te gaan gebruiken om dichtheden van plasma's te gaan maten, 

en dan is de brekingsindex verantwoordelijk voor de veranderingen in 

de optische weglengte. 

De polarisatiefilters worden aerst onderling orthogonaal 

gezet, en daarna aangepast aan de polarisatierichtingen van de laser 

door verdraaien van de hele houder met fotocellen, beamsplitter en 

filters, totdat op de oscilloscoop m~male verschillen van de ge

interfereerde signalen te zien zijn. St&an de polarisatierichtingen 

van de laser namelijk niet parallel aan die der filters, dan zal 

filter P1 een deel van het signaal van P2 opvangen en omgekeerd. 

Blierdoor wordt de Lissajous-figuur van de intensiteiten der beide 

modes vervormd in de richting van de diagonaal ~. 

De grijSYig dient om de grootte van de terugkoppeling van 

het laserlieht te bepaIen, en tavens als beamsplitter om de spectrum

analyser van het laserlicht te voorzien. Men moet de terugkoppeling 

weI beperken, omdat men, als men bijvoorbeeld alles terug zou koppelen, 

de laser weI eens uit zou kunnen interfereren; dat wil zeggen dat de 

interferent!e zoln invloed heeft op het laserproces dat de ontlading 

uit evenwicht gebracht kan worden, en uit gaat. Dit verschijnsel noemt 

men "destructieve interferentie lf • 



De spectram-analyser maakt de mode-stnctuur ziohtbaar op 

de oscilloscoop. Wil men namelijk experimenten gaan doen, waarbij 

de intensiteiten van beide modes worden gevarieerd en gemeten, dan 

zal de mode-stncttar zo symmetrisch mogelijk moeten zijn. Dit ter 

voorkoming van het verschijnen van een eventuele derde mode, en 

als garantie voor de vergelijkbaarheid van de beide fasedata. Verder 

zal in ieder geval moe ten gelden dat de structuur van de modes niet 

in de tijd verandert. Tar controle kan men DB de spectram-analyser 

in de gaten houden, en het experiment stoppen als de modes te ver 

uit de symmetrisehe toestand we gdri f ten. Zie figuur 9. 

figuur 9: symmetrische lasermodes. 

De laser is van het type Hughes 3121H, met een mode-spacing 

van 685MHz, en een eavitylengte van 21,90 ± 0,01 em. Wegens optredende 

verliezen werd deze laser niet geacht te kunnen werken in een drie-

mode situatie (zie ook pagina 7). Tijdens de experimenten is echter 

gebleken dat een situatie met drie modes weldegelijk kan optreden, 

en destnctief is voor de resultaten van de metingen met behulp van 

fasequadratuur. Dit is een der redenen voor de eis van symmetrische modes. 

De fotodiode's zijn van het type SGD 100 A, en werken op 

aen Bias-spanning van -15 V. De beamsplitter deelt de bundel in 

tweeen, en de polarisatoren seleeteren elk sen mode. Aan de uitgangen 

van de fotocellen meet men dus de intensiteiten van de beide modes 

afzonderlijk. Op een oscilloseoop worden de uitgangsspanningen van 

diode 1 en 2 in een Lissajous-figuur weergegeven. 



3.3: l:'esultaten 

Volgena de theorie ( zie formule (12) op page 10 ) moet 

het beeld op de oscillo8coop een cirkel zijn Toor ~ = L1.(k Z 1/~), 
een rechte lijn 1=% Toor L2 == L1 .k , een rechte y=-x Toor 

L2 == L1• (k + i) t en een eHips in andere gevallen. Binnen de mee-t

nauwkeurigheid wordt hieraan Toldaan ( zie ook de appendix ). 

In de fasequadratuurstand is de opstelling erg geToelig 

Toor mechanische trillingen. Ok geluidstrillingen brengen de extra 

spiegel zodanig in beweging dat de metingen, zoals ze bij dit experi

ment zijn uttgevoerd, Terstoord knnnen worden. Uiteraard is dit met 

een interferometer altijd het geval. Bij dit experiment is gekeken 

naar relatief lange tijdschalen. De extra spiegel M3 beveegt met 

een frequentie van 50 Hz; er zijndus tijden in het spel Tan 20 meec. 

Bij plaama~xperimententvaar gekeken wordt naar Teranderingen Tan de 

dichtheid en dus Tan de brekingsindex, zijn in een gepulste si~tie 

in onze groep tijden van belang die kleiner zijn dan 1 meec, zodat 

de eTentuele mechanische trillingen minder Tan belang zijn. 
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1.;: mode-stabilisatte met behulp van een piizo-element. 

4.1: inleidi:ei 

Zoals eerder staat vermeld (pagina 7) driften de modes 

door de Doppler-kromme ala de temperatuur van de buia toe- of afneemt. 

»it komt doordat de lengte van de laserresonator verandert bij tempe

ratuursvariatie. Men lean nu, met deselfde beam.eplitter, polarisatoren, 

en fotodiodes als bij de fasequadratuur is gebruikt, de intensiteiten 

van de twae modes omzetten in een voltage. Bet verschil van deze 

spanningen verandert ala de ligging van de modes in het Dopplerprofiel 

verandert. Dit zogenaamde "errorsignaaltt lean men met een regelcir

cuit terugkoppelen op de eavitylengte door middel van een versterker 

en een piiso-element, dat met een houder op de plasmabuis is geklemd, 

en een der laserapiegels beveegt. Bij goede dimensionering van een 

en ander lean men bereiken dat een lengteverandering door de tegenkop

peling via het regelcircuit wordt tenietgedaan. Het regelcircuit is 

sche~atisch weergegeven in figuur 10, en wordt uitvoeriger besproken 

in de volgende paragrafen. 

piaso- . 
el ..... nt ~ 

lengte 
laser
resonator 

2 

intenaiteit 
mode 1 en 2 

integrator 

figaur 10: belnvloedingsschema van het regelcircuit 

verschil 



4.2: de onderdelen van de regelkriy 
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vervolg figuur 11. 

A: de laser en de montage van de honder erop. 

Q) • de HUghes 3121H Bel-Ne laser · 
® · kathodeaanslui ting • 

Q) • anode-e.ansl ui tng f tevens justeerinrichting laserspiegel · 
® · laserspiegel • 

@ • laserspiegel · 
@ ! piezo-element, ci 1 indervormig , -6 0,44 • 10 m/100V 

<]) • piizo-elementhoutier, tekening in fig. 11 C • 

QD ! aandrukschroef waarmee het piizo-element een voor.panning 

gegeven kan worden. (mecha~8che spanning!) 

GD : kogelgewricht, heft asymmetrische aandrukking op 

@ cilindervormige, almnini'tlDl klem 

@ : cilindervormig, aluminium aandrukstuk 

B: de aandrukschroef. 

materiaal: Invar 

c: de piizo-elementhonder. 

materiaal: Invar 
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In figaar 11 is een sche~s gegeven van de laser, en de 

beve8~iging van de piezo-elemen~houder erop. Me~ behulp van de sandruk

scbroef 8 kan san he~ piizo-elemen~ een mechanische voorspanning 

gegeven worden. De houder is door middel van een scbroef op de plasma

buts geklemd. Als het piizo-elemen~ nu ui tzet word~ de lasercan ty 

in elkaar gedruk~. Als materiaal voor de houder is Invar gekozen, 

vat een lage uitze~tingscoifficiin~ heeft (3.10-6 m.m-l .K-1). 

Bet bij spiegel 4 (fig. 11) uit~dende licht wordt met 

behulp van een beamsplitter en polarisatoren en fotodiodes geana

lyseerd op een analoge Manier ala bij de fasequadratunropstelling 

(zie figuur 8). De intensi~eiten van de twee modes worden dus omge

zet in spanningen. Dit komt overeen met blok 2 van figuur 10. 

Deze twee spanningen worden in een verschilvers~erker 

van elkaar afge~okken. 

figuur 12: schema verschilversterker. 

Dit komt overeen me~ blok 3, figunr 10. 

Daze verschilspanning wordt tegen de tijd geintegreerd. 

zie figuur 13. 
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< 

V\A.: ~ J (v~ - Vc;) ci-t 
/I 

-} 
I~ ~c... 

figaur 1': schema integrator 

Met behulp Tan de tnstelbare spanning V; kan men de ligging Tan 

de modes binnen het Dopplerprofiel instellen. Zolang de ingangsspan

Ding, in dit geval V" tevens verschilspanning(fig 12), niet exact 

gelijk is &an de instelbare spanning V; zal de uitgang Vlt toenemen 

in de loop Tan de tijd. Daadoor wordt het pieso-element langer totdat 

de gewenste waarde van V, is bereikt. 

In strikte zin is de integrator de eigenlijke regelaar. 

Er is gekozen Toor een integrerende regaling omdat deze in principe 

een eindfout nul heeft~ Deze fase komt overeen met biok It I lta, 

figuur 10. 

De ui tgangsspanning van de integrator wordt vervolgens 

versterkt tot een niveau tussen 0 en 800 V. De versterking van de 

gebruikte hoogspanningsTersterker is bij benadering lineair. 

Zie figuur llt voor het schema. 

Bij de afdeling der Werktuigbouwkunde, vakgroep produktie

technologie, onderwerpgroep fysische bewerkingen, de heer F. Theuws, 

was een dergelijke versterkerschakeling a1 in gebruik. Deze is op 

enkele punten gewijzigd, onder meer om ze geschikt te maken voor 

spannjngen tot 800 Volt. 

De hoogspanningsversterker komt overeen met bIok 5 in fi-

guur 10. 
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De uitgangsspanning van de hoogspauo;agsversterker wordt 

toegediend aan het piezo-element dat is gemonteerd op de laseresona

tor zoals is te zien in figuur 11. Een ui.tzetting van het piizo-ele

men;; komt overeen met een verkleining van de carl tyl~ngte, wat weer 

gepaard gaat met een versehuirlng van de modes in de richting van 

grotere frequenties, en dus een ander intensiteitsversehil van de 

modes geeft. 

Dit komt overeen met biok 6 van figuur 10, dat biok 1 

beinvloedt.De regelkring is nu gesloten. 

De eleetronics van de regeikring, dat wil zeggen de biokken 

3,~,~a en 5 van fig. 10, is in zijn geheel ondergebraeht in een 

19-inch rek, compleet met de nodige voedingen. Een gebruiksaanwijzing 

van dit rek is opgenomen als appendix • 

De gebruikte fotodiode is in eerste instantie de SGD100A. 

Deze geeft bij belichting met de laser een spanning af van es. 0,5 v. 
Om de operationele versterkers van de versehilversterker (f1g.12) 

effectief te knnnen sturen is er een spanning in de orda van micro

volts nodig. In het microvoltgebied is het gebruikte Ie tamalijk 

onstabiel. Doordat se is opgenoaen in een tegenkoppelingslus kan men 

echter aaDnemen dat eeD spanning van cs. 10-8 Volt nog een merkbaar 

effect zal hebben. Men kan dan door de grote versterking het op-ampje 

dan nog net "ideaal" veronderstellen. Dit betekent dat men met deze 

electronische componenten maximaal een stabiliteit kan halen die men 

als voIgt lineair kan afschatten: 

~ _ Ii!.. 10-8 -8 
v - V = 0,5 = 2.10 

Dit betekent dat de maximaal haalbare spreiding in de frequentie 

met deze componenten ongeveer 1 ~mz is, wet neerkomt op een standaard

deviatie in de frequentie van ca. 0,3 }mz. 



,*" 3: praktische problemen en hun eventuele oplossing 

4.3.1: long-term 

Wil men de laser over lange tijd (in de orde van degen,weken) sta

biliseren dan treden er een aantal problemen op. De eeaste daarvan 

vindt zijn oorzaak in het feit dat in de loop der tijd de druk die 

heerst in de plasma-buis afneemt door diffusie, bijvoorbeeld door 

de gluBn wand heen .. Bierdoor neemt de druk af, en dus ook de dicht

heden van Be en Ne. Dit beeft als gevolg dat de Dopplerkromme lager 

wordt (zie Schellekens, I, peg. 2.4). De instelling gebeurt op abso

lute intensiteitsverschillen, en zal dus bij een anders gevormde 

Dopplerkromme naar een ander punt g&an, vat de frequentie aangaat. 

Aan dit probleem is niets te doen zonder de plasmabuis te vervan-

gen. 

Verder kan de honder slippen over de .buis. Door de aard 

van de regeling zal dit geen ander instelpunt tot gevolg bebben, 

maar komt weI neer op een beperking van het regelbereik. Een oplos

sing hiervoor is gevonden door de piezo-el~ent bouder te voorzien 

van een bajonet-vergrendeling op een ring met nokken die uat. kit 

ouwrikbaar op de laserbuis wordt gemonteerd. 

Ook kan er t omdat de bonder een voorspanning geeft aan bet 

piezo-el~ent, kruip optreden in de houder zeif. Dit effect zal welis

waar naawelijks meespeIen, maar is toch waard genoemd te worden. 

Een oplossing is nog uiet gevonden. 

De regeling staat of valt met de stabiliteit en de nauw

keurigbeid van deaectroniscbe elementen, met name die in de versehil

versterker (fig. 12) en die in de integrator (fig. 13). De nu gebruik

te elementen zijn, vooral met bet oog op temperatuurs-verschillen, 

niet a1 te nauwkeurig. 



Bij he't opwarmen van de buis DA insehakeling treden tempera

taursverschillen op van ea. 150 K. Dit komt overeen met een uitzet

ting van de buis van: 

-6 .& L == L • Ol~L. 4 T == 150.10 m 

-6 Ean dergelijk lengteverschil kan met een piizo-element dat 0,~4.10 m 

ui tze't bij een S:.2anning van 1 V Men dient dus .----,..--
/ DA insohakeliq van de laser een opwarmtijd te respecteren.die, 

in de praktijk is gebleken, in de orde van 1 a 2 uur 

Per graad temperatuursvariatie is er een spanning nodig 

op het piizo-elemen't die men als voIgt kan afschattan: 

J:,. L == L • "'¥-. T 
-6 = 1..10 m 

V = 4 L/ ~ ;: 250 V 

Met een totaal regelberiek van ca. 800 Volt kan men dus stellen da't 

ean temperatuursvariatie van maximaal 3 K door de stabilisatie nog 

kan worden opgevangen. Bet is de vraag boe de temperatuur van de 

buis zieh op lange termijn gedraagt. 

~.3.2: short-term 

Als men de laser over korte tijd stabiel wil bebben (uren) treden 

bovengenoemde problemen nauwelijks Ope Allen de onnauwkeurigheid van 

de electronica speeit bier nog mee. Zoals reeds eerder is vermeld 

(pag. 22) is met deze electronica het maximum aan stabiliteit ca. 

300 kHz. 

(3::: piezo-electrische constante, voor bet gebruikte 

element ca. O,~~ • 10-6/100 m/V 
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l.t:.4: resultaten 

Om gegevens te krijgen over het gedrag Tan de frequen~ie 

van de gestabiliseerde laser is overgegaan tot meting Tan deze fre

quentie. nit is gebeurd in he~ laboratonum voor lengtemeting, vak

groep prod.uktietechnologie, afdeling derwerktuigbouwk:ande, onder 

lei ding Tan P. Schellekens. De frequentie ken men me~en door zoge

naamde nfrequen~ie-beatmetingenlf 

4.4.1: de fre9uen~ie-beatmetingen 

In een ops~elling als schematisch is weergegeven in figaur 

15 ken men de verschilfreqen~ie Tan twee lasers meten. 

I 
I 
I 

I 

laser A 

- - - - ~- --rt..;;:~;;..... ___ ....;1 laser B 
"'-. 
"-. _. -. _. - ._. -halfdoorlatende spiegel 

figuur 1;: opstelling voor beatmetingen, schematisch weergegeven. 

Laser A is een jodium-gestabiliseerde laser (Schellekens II) 

die gebruik~ ken worden als referentie. De frequentie van deze laser 

is zeer nauwkeurig bekend en:uiters~ stabiel. Laser B is de te ijken 

laser, in dit geval de piezo-element gestabiliseerde laser die in 

dit verslag beschreven wordt. 



Men kan bewijzen (Schellekens II. pag. 4.1 tim 4.3) dat 

de resulterende intensite1t die de fotodiode meet wisselt met 4en 

frequentie, die gelijk is &an het verschil in frequentie van de 

lasers A en B. Deze verschiltrequentie wordt gemeten door een fre

quentieteller, en verwerkt door een micro-eomputer, die de gegevens 

uitprint, en de standaarddeviatie van een aantal opvolgende metingen 

bepaalt. Men kan eehter ook de frequentieteller verbinden met een 

reeorder, en zo een continue weergave krijgen van het gedrag over 

langere tijd. 

4.4.2: resultaten van de metingen 

Metingen zoals boven zijn besehreven bebben plaatsgevonden. 

Een kleine neerslag hiervan is te vinden in appendix • Samenvattend 

kan men eoneluderen dat de verscbilfrequentie vaststaat, met een 

spreiding van ca. 200 kHz, ala men meet op short-term. In bet weekend, 

wanneer de temperatuur van de experimenteerruimtes constanter is 

dan op werkdagen, kan men een peri ode van 1; uur waarnemen, waarbin

nen de frequent!e Diet meer dan 1 MHZ afwijkt ~ bet gemdddelde. 

Ook is de laser enige mal en uitgezet, afaekoeld, en opnieuw 

aangestoken. Na een opwarmperiode van ca. 1 uur keert de frequent!e 

terug naar exact dezelfde waarde als voor bet uitzetten. De atabi-

lisatie is dUB reproduceerbaar. 
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,: faseguadratuur met ,.stabiliseerde laser 

Ala men zander meer de fasequadratuurinterferentie en de 

mode-stabiliaatie met behulp van een piazo-element tegelijkertijd 

toepast, regelt de stabilisatielus aIle interferentiefringes weg. 

Er is gep~obeerd een laagdoorlaatfilter (afval 18 dB/octaaf, aikap

frequentie 10 Hz, Butterworth-benadering) te plaatsen tussen de 

fotodiodes en de verschilversterker. Zie fig. 16. 

.>---r--"-----(J v .... 

figuur 16: laagdoorlaatfilter; schema 

De bed~e1i.ng ~s de hoogfrequente interferentiesignalen voor de 

regeling te blokkeren. Bet circuit werd echter instabiel, Sing 08ci1-

leren. Dit kwam doordat de fasedraaiing in het hele circuit met de 

filters te groat is bij ontsteking. 

Een oplossing kan misschien worden gevonden door een filter 

te nemen van lagere orde (3 dB/octaaf), dit op te nemen in de regel

kring, en dan de integratietijd van de integrator aan te passen. 
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6: conclusies 

Uitgaande van de resultaten op pagina 15,26 en 27 kan men 

met het oog op eventuele toapassingen de volgende conclusies trekken: 

1) Met behulp van de fase-quadratanr feed-back interferometer is men 

in staat van een verandering in de optische weglengte van de ex

terne cavi~ sowel de absolute waarde als het teken te bepalen. 

2) De resultaten van de buidige opstelling stemmen volledig overeen 

met de theorie. 

3) Mode-stabilisatie met behulp van een piezo-element maakt een 

2-mode Be-Ne laser zonder Brewstervensters geschikt ala absolute 

substandaard, bijvoorbeeld ter bepaling van het apparaatprofiel 

van Fabry-Perot interferometers, en ter ijking van Dye-lasers. 

~) Combinatie van stabilisatie en interferometrieis niet zonder 

meer mogelijk. 
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7: suggesties voor verbeteringen 

In dit hoofdstuk worden een aantal suggest!e. gedaan om 

de stabilisering te verbeteren. Het blijkt dat de temperatuursver

anderingen de grootste oorzaak zijn van het driften van de modes. 

Dler kan men op twee manieren iets doen: 

1) Thermostatisch regelenvan de temperatuur van de lasercavity. 

door deze in een kast te plaatsen waarvan de temperatuur naawkeu

rig geregeld kan worden. Dit is een redelijk betrouwbare en, wat 

belangrijker is, reproduceerbere methode. Bet heeft ale bezwaar 

dat de opstelling duurder en moeiilijker manouvreerbaar wordt. 

Door de opwar.atijd van de temperatuursstabilisatie yordt er een 

ertra traagheid ingebouwd. 

2) Compenseren van de ui. tzetting van de Iaserbuis door temperatuurs

verhoging. Men kan de constructie van de piezo-elementhouder zoals ze 

staat weergegeven in figuur l1t page 17, zodanig wijzigen dat men 

in het verlengde van de piezo-cilinder nog een biok aluminium. kan 

plaatsen. De uitzettingseoifficiint van het invar van de houder 

is lug, die van het aluminiumblok hoog. De ui tzet"ting van de 

laserbuis wordt dan volledig gecompenseerd. Men kan de volgende 

afsehatting plegen: 

Dan geldt: 

hierbij is ot,t= 5.10-6 K-1 

L-l = 22 em 

-6 -1 -6 -1 
01'-,= :;.10 K cl..A(= 25.10 K 

L-A.= 10 em 

Het is duidelijk dat met deze lengteverhoudingen men de lengte

verandering door temperatuursverschillen volledig kan opheffen 

(theoretisch) • 
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Een dergelijke cons~ruc~ie is al in gebruik bij enekele laser

systemen van P. Schellekens (Schellekens II, paragraaf 2.2.1 en 

2.2.2). Bet voordeel van dese vorm van temperatuurscompensatie 

is de eeDYoud en effectiviteit. Bet economisch voordeel boven 

de vorige oplossing is groote 

:;) Vergroten van het regelbereik door stapeling van pieso-elementen, 

de sogenaamde piaso-stack. Een poging in dese richting is onder

nomen, maar mislukt door te kleine doorslagspanning van de plaat

jes. Ze waren 0,; mm dik, waarover ca. 800 V kwam testaan. Met 

een doorslagspanning van lucht van ca. 1000V per mm is vlug in 

te sien dat dergelijk dunne plaatjes niet sonder meer 800V kunnen 

verdragen. Men zou. kunnen proberen de stack in te gieten in bars. 

4) VerEoten van .de nattwkeurigheid van de eleetronica. Zoals op pagina 

22 staat vermeld werkt de elektronica op de rand van zijn kunnen. 

Men kan eenvoudig verbetering brengen door bijvoorbeeld de Ie's 

LM324 en 1741 te vervangen door de Analog devices AD 542, die veel 

stabieler en nattwkeuriger is. De fotodiodes kan men verT&ngen door 

de HAD 100 A. Dese diodes hebben een operationele versterker in

gebouwd in hun voet. Alboewel de eigenlijke fotodiode identiek 

is &an de SGD 100 A, werkt men met de HAD toch eenvoudiger. Men 

kan hier de gevoeligheid eeDYoudig vergroten door de versterking 

van de ingebouwde versterker te vergroten. Bij de SGD's kan dit 

principe ook toegepast worden, maar dan is er een extra versterker

schakeling nodig, die aan hoge eisen dient te voldoen vat betreft 

nattwkeurigheid en stabiliteit. In 'en der opstellingen sijn de 

HAD's reeds ingebouwd, en werken inderdaad iets effectiever dan 

de SGD's. 

5) Qptimalisatie van de regelaar. Eventueel na inbouwen van een 

laagdoorlaatfilter (pag 27), kan men de eigenlijke regelaar, dus 

de integrator, wegnemen, een sinusvormig variirende spanning 

met variabele frequentie toevoeren aan deingang van de hoogspan

ningsversterker, en aan de uitgang van de~verschilversterker de 

responsie van het error-signaal opmeten als functie van de frequen

tie. 
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Op deze manier kan men een Bode- en Nyquist diagram opstellen. 

Men kan dan, bijToorbeeld met Wiener-Ropf teohniek, de regelaar 

opttmaliseren (Tan der Grinten, pag. 290 e.v.). Deze methode 

heeft echter pas zin als pant 4) is uitgevoerd, omdat,zoals 

blijkt uit de resultaten op pag. 26 en de afschatting op pag. 22, 

met de huidige electronica het maximum &an stabiliteit is bereikt. 
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Appendix A: metingen fasequadratuur 

Met de opstelling zoals ze staat beschreven op pagina 12 zijn metin

gan verricht, waarvan de resultaten in de volgende tabel zijn weer

gegeven. De lengte van de laseresonator is L1 2 21,9 em. 

Lissajousfiguur ~ Lissajousfiguur 

intensiteiten ~ intensiteiten 

4l.f CIwI f '5' 0; O'IM ~ 
Y''f 0V1 ~ )6~ -4--

I 

'6~ ~ "58 CW\ -+ 
4-:;. VWI + boC-"'M ~ 
48C/m -$- 60 J~ V'WI • -ED-
4q CIwt -$- 6:zc-w, + 
,oVw> -$- 64 Vwt --f-
':ZVw! 4- GbVYv) -+-
l) 4 C/wt -9r =rrC/wl * 
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Overeenkomstig peg. 25/26 zijn frequentie-beatmetingen verricht. 

Elke serie bestaat uit een aantal metingen met een bepaalde, vaste 

tijd tuBsen de meetpunten. Met behulp van sen microcomputer zijn 

gemdddelde frequentie en standaarddeviatie uitgerekend. Met"gemdddelde 

f~equeniii" wordt de verschilfrequentie bedoeld van de Jodi~gesta

biliseerde laser en de piizo-gestabiliseerde laser. Zie oak pag.25/26 

en figuur B1. 

meet-
serie 
Dr. 

1 

2 

3 

It 

5 

tijd tuBsen 
metingen 

1 sec. 

10 sec. 

10 sec. 

10 sec. 

60 sec. 

, 

aantal 
metingen 

25 

10 

25 

100 

50 

, . ..,...... ....... ,. 
// \ .• 

A.i \0 

, , 

- - --'";;"---- ---- -_ ... 

~ 

4v 

figuur BI.: Illustratie beatfrequentie. 

gemiddelde frequ. .:t standaard-
deviatie 

21,93 .:t 0,09 MHZ 

22,42 + 0,1~ MHZ -
22,3.:t 0,5 MHZ 

21,41 .:t 0,21 MHZ 

22,28 .:t 0,19 MHZ 

c,: 

~,,: 

I2. - ~~~ta.b. ~ !(/.a~4 ~ , 

b",Qt~n~"L"t.· .. , Il<t"'q~"(,,,;ol al5 

"'Q,..itld4IJe ! ... ..,<,(~ .. 't;fl " 

Uit een continne meting over langere tijd gedurende het weekend 

met behulp van sen recorder is gebleken dat er een peri ode van 15 

uur is geweest waarin de frequentie van de piezo-gestabiliseerde 

laser niet meer dan 1 MHZ afweek van de gemiddelde waarde. , 



-CI-

GEBHUIKSAANWIJZING PIEZD-ELEMENTSTUHlNG. 

Gerrit Kroeeen 
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Piezo-elementsturins. 

1: netaansluiting 

2: hoog~~anni.ngsvoeding 

;: hoogspanningsversterker 

~: verschilveraterker en integrator 

5: voeding fotodiodes 

6r laagfilter8 

7= laagspanningsvoeding 
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1: ne~sluitins. 

a) controlelampje; brandt als de voedingen atrao. krijgeu. 

b) Sehakelaar; ia opgeno .. n in serie met de netaansluitlng, sehekeit 

de hele kast aan of uit. (te zien san het controlelampje) 

De netaansluiting geechiedt san de achterkant met behulp van een 

euroatekker. Op de eurostekkeraaneluittng bevinden zich tvee ze

keringen van 250 mA, evenala een netfilter. De frontplaat kan weI 

verwijderd worden, maar blijft door een streng anoertjes verbonden 

lIlet de kast • 

.. i' .... A .-.- ---r 
. ~ E3 ~ 

{
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U. V.. ~""'-_r";;...;C'O;;;;-A3-__ """! .,1 it u. 
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---. 
Schema netaansluiting. 

2: hoog.paunipssvoadins_ 

De hoogspanningsvoeding levert een spanning van rond de 800 en de 

825 volt, .. t een rilllpel van ca. 1 volt. De maximaal toalaatbare 

be lasting is 10 lIlA per kanaal. De hele schakeling is door middel 

van een speciale eonnector van de firma Delta electronics te Zierik

zee aangesloten op de bedrading &an de achterkant, en kan in zijn 

geheel uit dekast geschoven worden. Dit gedeelte i. gemaakt door 

de heer v~ ~~en ~ «!!...P.T .D.:.s.... .. _ 

tichema boogspanninsavoeding. 



j: hooSseanningeversterker 

c) BNC-plug: ingang 

d) hoogspau.nings-BNC-plug: uitgang 

de versterker i8 min ot meer lineair. Ala de incang loopt van 0 

tot oa. 10 Volt, geett de uitgang een spanning van 0 tot 800 Volt. 

Ingang88panningen kleiner dan 0 volt leveren 0 volt &an de uitgang. 

spanningen groter dan 10 volt leveren de ~e waarde van 800 V. 

Ret baals.chema van de v.raterker kvaa van Frita !heava, Iroep 

'ysi8che bewerkingen, atdeling de Werktuigboawkande, fRE. Dit 

schema is met enige vijaigingeD gebruikt. AaDaluiting op de voedingen 

geschiedt door eeD speciale connecter. (Aaphenol) De. hele versterker 

kan uit de kaat gechoveD wordeD. De veraterker dient bij voorkeur 

Diet op stroom belast worden, aij ia berekend voor sturing van aen 

piizo-element, vat geen .trooa Traagt. Ret ache.. ia te vindeD op 

de volgende pagina. 
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Vi-I 

~: verschilversterkar en integrator. 

e) BNC-pl ug: ui tgang 

!) potmeterknop: vergelijkspanning integrator 

g) scbakelaar: verwisselt de ingangen 

b) BNC-plug: ingang 1 

i) BNC-plug: ingang 2 

De uitgang is het verschil van de ingangsspanningen, geIntegreerd 

naar de tijd, met een integratietijd van rond 0,1 seconde. Is bet 

verscbB van de ingangen groter dan de inatelspaaning van de' 

intelrator ( in te stellen met de potmeter op bet front ) vindt 

integratie plaats naar maximaal +15V, is sa kleiner dan wordt gein

tegreerd naar maximaal -15V. De ingangen kunnen verwisseld worden . 
door middel van de schakelaar op het :tront. De schakeling is met 

de bedrading aan de achterzijde verbonden door een connector, en 

kan in zijn geheel nit de kast geschoven worden. 

Schema verschilversterker en integrator. 



51 vo.ding fotodiodes 

j) 2%-polige &mphenol plug, aanalui~ing tvee fotodiodea 

»it gedee1te is apeciaal antworpen voar de fotodiodea BAIl 1000 A 

van de firma GG&G. De aansluitingen van de diodekontacten 1 tot en 

met 10 dient te geachieden op de plugcontacten resp. 12 tot en met 

3. Op bet printje bevindt :lich de voeding, de ofts.tregeling, eA 

de regeling van bet ui tga.o.g8ni veau. Aanalui ting op de bedradina door 

een connector, bet hele plaatje kan uit de kaat leschoven wordeA. 

-~.,~V~ ________________ ~:~~~ __________________ -r~~ •• v 

~----------------~-~------------------~ 

Sehema voedins fotodiodea. 

6: laadilters 

k) tngang 1t BNC-plug 

1) uitgang 1t BNC-plug 

18) ingang 2, BNC-p1ug 

n) uitgang 2, BNC-plug 

Achter dit frontplaatje bevinden sich tvee laagfiltera. Bet zijn 

derde-orde filters (atval 18 dB/oetaat) in de Butterworth-benad.ring. 

(zie dic~t m..~ronische schakeleingen voor N, deel 1, ... ehreven 

door Per.oon, THE). Atkaptrequen~ie (3 dB punt) 10 Hz. 



- ~8-

Variaties die in kortere tijd als ca '0 .. eo. ongedaan worden 

gemaakt komen er nler doorheen. 
~----------------~ 10."" 

I 0." .... 

Schema laagfilters 

De frontplaat is nit de kast te schuiven, aanslnitina door e.n 

conneotor. 

0') 8chakelaar; Bohakeit het laagspanninasgedeelte ~ en uit . 

p) 

q) 

r) 

baoane.tekkerplug; + l' Volt 
o Yolt, aardpunt 

" ; - 1, Yolt 

Di t gaded te verzorgt de voedina van de laagapanningscomponen •• n 

van de hele ka.t. Aansluitngen op bet front zijn voor voorkomende 

gevallen gemaakt. De plaat kan nit de kaat genomen worden, aan.lutting 

op netspaDDing etc. door middel van een connector. 

Sohema laapapanningavoeding 



-c.~-

Gebruik Tan het rek Toor .tahili.ati. TaD een 2-.ode laser. 

-Zet de beide achakelaars b) en 0) op uit. 

-Voed de fotodiodea door middel VaD een 2~polige amphenolplug 

op deel 5 

-Voer de uitgangen van de fotodiodes met een ENG-plug in de laagf1lters 

in deel 6 
-Verbind de laagdoorlaatliltera met da incangen TaA de verachilver

sterker/integrator ( deal. ). Ala de laagdoorlaatfl1ters Diet 

nodig zijn kunnen de uitgangan VaD de totodiodes d~rect op deel 

• &anlesloten worden ae~ BNG-pluggen. 

-Verbind de uitgang TaD deel ~ met de inaang TaD d. hoogap&nninas

veraterker (deel ,) .t behulp TaD een korte BNC-kabel. 

-Verbind d. uitgang TaD de hoogspanninasversterker .. t het pi •• ~ 

element met behulp Tan e.n hoogapanninga-BNG-plug. 

-Zet de achakelaars b) en 0) op &an. 

-Spe.l net zo lang .et de achakelaar g) ell de poiaeter f) tot de 

laaer stabiel ia, en Diet oacilleert. Eell eD aoder kan waarg_nomeD 

met behulp TaD een apectrwa-analyaer en eea o.cillo8coop_ De plaats 

VaD de modes binnen het Dopplerproliel kan ingesteld worden met 

i.e potmeter f). 



- Co tt)-

frouble-ahooting 

- Teet of de laagapaaningavoeding weI spaaning al&,et~ op de pluggen 

p) eu. r). Zonie~, yerwijder dan de componenten 3,It,5. en 6,en 

te.~ dan weer. Is er nog steeds geen 8paaning van 15 V, dan zit 

de fou~ in de yoeding of de bedrading daarTan~ Is er DU weI .paaning, 

dan zit de fout in een der componenten. 

- Voer component, in en test de spaDDing. 

- Doe he~zelfde .et de componenten reap. 6'%',3 

un moet de slechte coaponent gsvonden zijn. Bet ~oeken van de 

fout in elke componen~ kan het beat ge8chieden door het doormatea 

met behulp van een voltaeter. Dit dient op eigen in~icht aan de 

hand van de schema'a te gebeuren. Raadpleeg eventueel het logboek 

van Gerrit kroesen, getlteld fe.equadratuur, berustend bij, Bob 

TiDlllermans. 
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