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I. Inleiding. -2-

Het doel van deze stage was ~n begin te maken met de bouw 

van In optimale Lamb-dip gestabiliseerde, 6J2,8nm He-Ne laser. 

Daarvoor moest eerst enige theoretische kennis van de fysica 

van gas~lasers opgedaan worden. Stabilisatie van tn laser wil 

zeggen: Het vastzetten van de frequentie tussen bekende gren

zen. Daar de frequentie bepaald wordt door. de optische afstand 

tussen de spiegels, zal deze gestabiliseerd dieneri te worden. 

Yordt de lengte niet gestabiliseerd, dan kan frequentiedrift 

optreden over het gehele gebied van de Doppler-verbrede Ne-lijn, 

waar laserwerking mogelijk is. Voor het gebruikte lasertype be

draagt dit !1500MHz ofwel In relatieve onnauwkeurigheid van 

0,J;10-5 • Om de te bouwen laser te kunnen gebruiken als refe

rentie bij interferometrische lengtemetingen is .In nauwkeurig-

'heid van 10-7 vereist. De eerste frequentiestabilisatie is 

uitgevoerd door het vastzetten van de laser op,de top van het 

intensiteitsprofiel van de neonspectraallijn. Dit gafgeen goede 

resultaten, daar dit profiel nogal breed is en de top ervan 

nogal vlak verloopt. Een betere methode is het stabiliseren op 

de. Lamb-dip, 'n deukje in de top ,van het intensiteitsprofiel~ 

(fig.l). Lamb bewchreef dit verschijnselalseerste (lit.l). 

1:0.1500 MHz 

fig.l Lamb-dip 

De breed:te van de dip wO!:bdt"')bepaald door de homogene lijn-:: '. ' 

breedte. ,Deze bedraagteo.300MHz, terwijl de dopplerbreedte van 

het intensi tei tsprofiel ca.1500MHz bedraagt. 
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II Interactie van straling en materie. 

, ' 

II.l Gestimuleerde emissie en absorptie. 

De basis van laserwerking ligt in de interactie van electro

magnetische straling en materie. Daarom bekljkenwe eerst de moge

lljke interacties. Beschouw 'n atoom met tweemogelljke energieni

veau"s El en E2 , waarvoor geldt: 

E2 -E1= AE = h", 

h:constante van Planck. 

V;:f'requentie van het f'oton met energie Ae 

We plaatsen 'n atoom in 'n E.M.veld. Als dit veld resonant is 

tussen de niveauts 1 en 2, m.a.w. als het veld 'n :f'requentie ~ 

,hee:f't, kan er absorptie of' gestimuleerde emissie optreden vol

gens :f'ig 2 • • ' .," 

I .. - E'1,. \::&, 

I 4~ 

h'Vo h"'Oo 
h-oo ~ 1 

~ h"\)o .~ 
~ I 

" E\ l t:t 
-

. r 
~ 

gestimuleerde emissie I absorptie 

Fig.2 Gestimuleerde emissie en absor.ptie 

De kans op wisselwerking is evenredig met de spectrale ener

giedichtheid van de opvallende straling U( ».) Jsm-3 , en wordt 

gegeven door: 

P2~1 = B21·U(~.) 
P 1~2 = B 12 • U (VI) ) 

(gest. emissie) 

(a,,:>sorptie) 

Voor de Einsteinco~f':f'icienten B21 en.B12 geldt: 

-21 = B12 

• 

(4) 

Opmerkelljk is dat blj gestimuleerde emissie het ge3mitteerde 

:f'oton coherent is met het opvallende :f'oton, waardoor we dus te 

maken hebben met versterking van straling. Hierop berust de 

. laserwerking. 
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Veronderstel nu een bezetting van de niveau's 1 en 2 van 

n 1 resp. ~2 atomenper m3 en invallendestraling met U(~o), dan 

bedraagt de versterking t.g.v. gestimuleerde emissie: 

gge = B21·u(~Q).n2 
en de versterking t.g.v. absorptie: 

ga = -B12·u(~O).nl 

De nettoversterking bedraagt dan (met (4) ):' 

g = B12• U("'Vo )· .(n2-n1 ) 

(5) 

(6) 

Normaal zal de bezettingsgraad vanhet hoger gelegen niveau 2 

lager zljndan die van niveau 1, waardoor n 2-n1 <O en de 'netto

versterking negatief is, m.a.w. er .zal straling geabsorbeerd 

worden. Indien we erin slagen n 2-n
1
>o te maken (populatie

inversie), dan wordt de straling versterkt vo:lgens (7). 

II.2 Spontane emissie, natuurlljke lljn

verbreding en botsingsverbreding. 

~s er geen E.M.veld aanwezig is hebben de niveau's 1 en2 

toch eindige levensduren "t, en "t'~ • D.w.z. atomen, die zich 

in niveau i bevinden, vervallen onder uitzending van 'n foton 

met'passende energie naar lager gelegen niveau's volge~: 

i=1,2 

zodat voor het aantal atomen in niveau i dan geldt: 

n1.('t) = ni(o).e-t/'t'i = ni(O).e-ti t 

-1 
~i: vervalsconstante s 

(8) 

Door de eindige levensduur van 'n niveau is de energie 

van dat niveau niet exaet bepaald, maar zal In onzekerheid ~E 

hebben volgens de onzekerheidsrelatie van Heisenberg: 

AEi .~ti = th 
~ti =~'t'i 

Hierdoor zal de frequentie,·die past blj de overgang 2:'" 1,niet 

exaet bepaald zljn, maar In spreiding h~12 vertonen volgen~: 

" 
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Dit betekent, dat er niet allen gest1muleerde em1ss1e en 

absorpt1e mogelijk is in 'n E.M.veld met £requent1e~o' maar 

ook, met tn kleinere waarsehijnlijkhe1d, in E.M.velden met :fre

quent1es in de buurt van \> • Deze waarsehijnlijkheid. wordt gegeven 
o " 

door de genormeerde Lorentz:funct1e: (:f1g.5) , 
. 1 ,''l{'" , 

. L(~ --">0) = ;r.~ . 2 ,J/. 
.(y~))o) +6 

(12) 

2~ = 2A"V12 is de breedte van de lijn op halve 

hoogte. 

Formule (7) voor de nettoversterk1ng wordt nu a£hankelijk 

van de £requent1e van de opvallende stral1ng. 

Deze natuurl~Ke lijnverbred1ng is In homo gene verbreding 

d.w.z. ieder atoom met In resonant1e£requent1e~' hee£t 'n 
, 0 

kansdichthe1d L('~- \) ). U(v) om met straling met £requent1e "V o -
te wisselwerken. In Andere vorm van homogene verbred1ng is de 

botsingsverbred1ng. In Atoom kan niet allen door spontane emis

sie, maar ook door botsingtn niveau verlaten. Bij In gemiddelde 

tijd 't b tussen twee bots1ngen krijgen we ,weer' tn Lorentzvorm met: 

(14 ) 

Convolut1e van beide Lorentzvormen gee£t tn Lorentzvorm met: 

( 15) 

De gemiddelde botsingstijd~b is voor 'ngas vrtiWel aIleen a£

hankelijk van de druk en welomgekeerd evenred1g. Dit betekent datt 

~b reeht evenredig met de druk toeneemt. (lit.5) 

II., Verzadig1ng bij In homogeen verbrede lijn. 

Besehouw In medium met twee energieniveau's 1 en 2 met bezet

tingsgraad n, resp. n 2 deeltjes per m', vervalsconstante ¥1 resp.: 

)$"2 s-1 en exei tat1etempo Al resP.!-2 s-'m-3• A.1s in di t medium' . 

lin,monochromatisch electrisch veld 

E{t) = E cos(2~Vt) o (16) 

heerst, vinden we voor de bezett1ngsgraden de volgende 



"rate-equations" (~it.4 en fig.3) 
, 

~. :: ~2-¥2n2-tR{n2-D1) 

fl.1 :: Al-¥lD1+tR(n,a-n1) 

E2.lhl, ----------

:rig.:3 Rate-equationf?_ 
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(17) 

(18) 

De term met de rate-constante R ste~t de gestimu1eerde overgang 

van 2 -.1 voor. Sinc1a:i.rj 1i t. 4 )geeft:: 

(19) 

~: het e1ectrisch dipoo~moment voor 2-+1 
Uit (17) en (18) vo1gt voor de stationa:i.re toestand d.w.z. 

6.2 = lit = 0 :: 

(20) 

A~s J o positief is, is er sprake van popu1atie-inverf?ie voor ni

veau 1 en 2. De amp~itude van -n monochromatisch E.M.ve1d zal 

nu toenemen vo1gens: 

(22) 

Uit substitutie van (20) en (12) in (13) vo~gt voor g(v): 

g(~) :: C.J • 1; (23) 
o 2 2 W 

('\)-\) ) + Y • ( 1 +W-) 
. 0 U so 

.. 



,de verzad:igingspara

meter Yan het medium 

,de energiedichtheid 

van het E-veld. 

o :lichtsnelheid. 
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(24) 

,volgens Sinclair (lit~4) (27) 

Yoor toenemende waardes van Eo zal R toenemen en n 2-n1 afnemen 

Tolgens(19).(mits J positief). We spreken dan van ontvolking o . 
TaD het bovenniveau. Hierdoor zal ook de versterking afnemen, 

aoa1s uit (23) blijkt, waar W toeneemt. (fig.~) 

-l( o 

In bovenstaand model is alleen rekening gehouden met de 

aatuurlijke lijnverbreding i De botsingsverbreding kan eenvoudig . 

in rekening gebracht worden door ~ te vervangen door~. in (23). 

AlI •• n (24) moet dan nog aangepast worden (lit.4): . 
2 

If = l112 Eo-i1 c. 'I" 
80 ~ (28) 

21'2 r 
• 



n.4 Inhomo.gene verbreding. -9-

lBij de homo gene lijnverbreding heeft'ieder atoom In zeltde 

kans evenredig met L('\1-V )dV om te wisselwerken met straling' o 
met I'n frequentie tussen '\) en ~+d». Beha1ve de homogene ver-

breding is er ook nog inhomogene lijnverbreding'. Hierbij is de..; 

resonantietrequentie)) van verschi11ende atomen verdeeld vo1-o '. 
gens 'n kansdichtheid p(V -V ) rond tn ideale resonantiefre-o 00 . 

quentie \l • De voornaamste inhomogene verbreding bij gas sen 
00 . 

wordt veroorzaakt door het Doppler-effect. Een atoom dat met 

snelheid v in dezelfde richting als het E.M.veld beweegt zietde· 

frequentie van deze straling verhoogt met ~n bedrag: 
~-~ , 

/" 

A"i = -V .T 
00 -• 

De resonantietrequentie van dat atoom is dan schijnbaar verhoogd 

met lin; bedrag -J).~ i We nemen voor de component van' de snelheid 

van het atoom in de richting;\waarfnide straling zich voortplant 

I'D. Maxwell-Boltzman verdeling: 

P(v)dv = -L.exp..(v/u)2dv (,0) 
2 2 uVTf 

u=<v > =~ ('1) 
e 

Di t geeft ". veraiing van Av = "\) -'\) ': (fig.S) 

p(AV)d'O) =.J 41n2' • ..L. ::p t -41>12. (.0.'\1 /"''\ID)~ (32) 
Tr . A'Y . 

I 

".' 'I .~ i 

1.0 

-

~ D £ 
A"D = "VoO!!. \/4ln2 , de halfwaardebreedte(jJ) 

c 

. ' 

£ De factor 'I 4ln2' wordt veroorzaakt door het verschil tussen 

hal:tvaardebreedte·en verwachtingswaarde. 

.' 
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Xi., Verzadiging bij inhomogeneverbreding. 

Door de Doppler-verbreding krijgen we ensembles atomen 

met verschi1lende resonantiefrequenties. Het tota1e 1ijnpro

fie1 vinden we door Lorentzprofie1 en Dopplerprofie1 te con

'Yolueren. Dit geeft 'n zogenaamd Voigtprofiel (fig.6 ). 

'.00 

-l':a.C7j) _'00 0 
£ig-O Voigtprofie1. 

t= 1,0 MHz 
1000 MHz 

Voor ieder ensemble apart kunnen we rate-equations als 

( 17) en (18) geven. A1s we de exci ta ti etempi A 2 en A 1 en de ver

valsconstanten ~1 en~2 onafhanke1ijk van de snelheid van de ato

men veronderstellen worden deze rate-equations: 

.ii2 ('\1 )d'\l = A,2P ("IJ - 'V 00 )d~ - ¥2n2 ('\> )d,\) -tR(V). (n2 (v)-n1 ("V) )dY (34) 

At('\) )d'\1 = A,1 P(V-»oo )dv - Yl n 1 ('\) )dV +iR('\». (n2 (v )-nl ("\» )d\> (3.5) 

2-,;2 
met R('\) =)A- o. '<f (36) 

~2 (v-V )2+,,2 
00 I 

Voor de stationaire toestand (A2 = Al =0) vinden we dan: 

('\7
00 

is vervangen ,door V 0) • 

~("1)dV -n (';) )d~ ':: Jop("V-))o)<N 
1 l+R(y).::L 

¥1~2 
A1s de DopplerbreedteD"VD klein is t.o.v. de homogene lijnbreedte 

~ geldt voor ieder atoom, dat,z'n resonantiefrequentie Vvoldoet 

aan: 

of'wel 
'\)o-V« ~ 
R(--V) ~R('" ) 

o 
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I 

Ieder atoom heeft dan onafhankelijk van zijn reeonantiefrequentie 
Cl 

de~fde kane om met etralingmet frequentie~te wisselwerken. We 

merken mets van iJllhomogene verbreding en spreken van 'n homo

geen verbrede overgang. 

Als l::,VD>'> ~ is, dan is voor veel atomen "'V -~O»~. Vooral 

deze atomen is dus R(~)«t en daze atomenzullen niet wissal

werken met het E.M.veld. AIleen de atomen met resonantiefrequen

ties binnen 'n band .~. rond de frequentie van het E.M.veld zul

len met het E.M.veld wisselwerken. AIleen voor deze atomen zal 

ontvolkingvan het bovenniveau optreden. In tn sterk E.M.veld 

met frequentie~ zal het v~rschil in bezettingsgraad als fuctie 

van de resonantiefrequentie gegevenworden door fig.7.' We zien, 

dat het veld tn gat veroorzaakt in het profiel van de bezettings 

graad en dus ook in "gainprofiel", de versterking als functie van 

de frequentie van het aangelegde veld. Di t verschijnse'l wordt 

-hole-burning" genoemd. 

o --+- "'" 
'Yo ~ --+ 'Vres. 

fig.7"Hole-burning". 

Verschil in bezettingsgraad in 

'n E.M.veId met frequentie ~. 
• 
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III _ Energi eni veau " s van He en Ne_ 

In fig.8 is het energieniveauschema van He en Ne gegeven. 

Het blijkt dat de metast.abiele He niveau's 2 15 en 235 vrijwel 

samenvallen met de Ne niveau's 352 en 252 - Daar dezeHeniveau"s 

metastabiel zijn, zullen in een gasontlading betrekkelijk veel 

He atomen in deze niveau's verblijven. Deze He atomen kunnen 

door botsingen energie uitwisselen met Ne atomen, die dan aan

geslagen worden tot de passende-niveau's 352 en'252 , terwijl de 

He atomen terugval.len naar de grondtoestand. Hierdoor treedt 

populatieinversie op tussen de 352 en 252 Ne niveau's en de la

gergelegen 3P4 en 2P4 niveau's. Er zijn drie overgangen, die dan 

E.M. straling van passende trequentie kunnen versterken •.. ll.l. 

3S2 .... 3P4 , 

35
2-2P4, 

2S2~2P4' 

met A. =3, 39fU1 

met A =0, 63fm 

met .A. =1, 151'm 
Wij gebruiken de overgang met de "rode" golflengte ~=0,6~m. 

De natuurlijke lijnbreedte >s bedraagt voor deze overgang (lit. 5): 

(( =13MHz. Voor de botsingsverbreding 't b:' die vrijwel evenredig 

met de druk toeneemt, geldt {lit.5}: ~b = 200MHz als p = 400Pa. 

De Dopplerbreedte is te berekenen met (33). Voor A=o,63 m en 
t 

T = 300K vinden we dan: A'V D = 1400MHz. ~Daar ~ = «:¥b4<A~D 

voIgt nu dat we in deze He-Ne laser te maken hebben met In 

iDhomogeen verbrede overgang. 

, . . 



l >18 

:m CeV 

17 

16 

o . 
f':lg.8 

>-

-* 

eT 

recombinatie 

door botsingen 

met de wand. 

Energieniveau"s van 'He en 20Ne 

)P4 ; . 

20,.30 eV :: 
-." 

. .. 
18,70 eV _ .. 
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XV.Lasertheorie. 

XV.1 De lasertrilholte. 

Om laserwerking te krijgen hebben we behalve In medium met 

populatieinversie tussen twee niveauts oCok In trilholte nodig. 

Deze wordt gevormd door twee vrijwel totaal refl.ecterende spie-

gel.s. In deze' trilholtebevindt zich 'n plasmabuis met anode A 

en kathode K (fig,gen 10). Door de gasontlading treedt er popu

latieinversie op tussen o.a. het 3S2 en het 2P4 Ne niveau (hast.III) 

In het capil.lair C bevindt zich dan het medium, waarmee E.M.

stral.ing met A. =0, 63 Jtm ve+,sterkt kanworden. De as van het ca:

p£l.l.air valt samen met de as van de trilholte. We kunnen nu twee 

soorten lasers onderscheiden. Bij de ene soort zitten de spiegels 

vast op het capillair, we spreken dan van In gesl.oten trilholte, 

(fig.9). Bij de andere soort, de open trilholte, staan de spiegels 

los van het capillair. (fig. to) Hierdoor is het mogelijk om de 

lengte van de trilholte te varieren en experiment en' in de tril

hol.te uit te voeren. Het capillair wordt dan afgesloten met twee 

kwartsvensters B. 

c 

----- ....... ......., 
- --- .... 1--..--

~g.9 gesloten lasertrilholte. 

c 

---
- ... - -- 1--...--, 

Fig.10 open lasertrilholte. 
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In de trilholte kunnen nu staande E.M.golven ontstaan 

met golflengte A , die voldoet aan de resonantievoorwaarde: 

Met de relatie: 

L: afstand tussen despiegels 

+ 6 k: geheel getal -10 

A-'\) = n.c 

OJ lichtsnelheid 

n: brek1ngsindex 

volgtuit (38) voor de resonant1efrequentie van de trilholte: 

(40) 

'n Andere waarde v~~r k geeft . In andere long1.tud1nale mode. 

De amplitude ~ van het E-veld van de k-de longitudinale mode 

voldoet aan de volgende continuItei tsvergel.ijld.ng: 

(41) 

Ck , de versterking per foton met frequentie v~ 

per rondgang in de trilholte. 

~: de verliezen per foton met frequentieVk 

per rondgang in de trilholte. 

Ve proberen nu per rondgang de totale verliezen kleiner te 

ma.k.en dan de versterk1ng per rondgang door het plasma, voor "n 

of meer longitudinale modes.Daardoor zal de amplitude van die 

mOde(s) toenemen. Er zal In stationa1re toestand worden bere1kt, 

waarin Gk=~t omdat voor toenemende ~ de versterk1ng Gk afneemt 

t.g.v ontvolk1ng van het bovenniveau (23). 
De grootste verliezen treden op bij de spiegels, die niet 

100% ref'lecteren, maar In verlies geven: 

O(spiegel = (1-R1 ) + (1-R2 ) (42) , 

Ri : reflectieco3f'ficient van spiegel 81 

In 'n open trilholte zullen ook verliezen optreden aan de kwarts

vensters t die het capilla1r af'sluiten. Deze worden daarom onder 
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de Brewsterhoek gemonteerd, zodat voor ~~n polarisatierichting 

van het E.M.veld de verliezen t.g.v. terugkaatsing aan de ven

sters minimaal zljn. Deze bedragen dan ±O,05% per venster per 

doorgang(lit.6). Er treden ook diffractieverliezenop aan de 

rand van het capillair. Deze kunnen klein worden gehouden door 

In geschikte keuze van de capilla1rdi~eter d. Voor d moet gelden 

(43) 

w: straal van de bundel waar de amplitude is 

afgenomen met In factor l/e t.o.v. het centrum 

XV.2 Intensiteit in de trilholte als 

functie van de afstemfrequentie. 

De verschijnselen, die optreden bij "hole-burning"lijken nogal 

complex. Een ervan komen we tegen in tn gaslaser met tn tengevol

ge van Dopplerverbreding inhomogeen verbrede overgang. In In 

trilholte, die afgestemd is op 'n frequentie "'iJ k1: V 0" bevindt 

zich 'n staande E.M.golf mits Gk>ork.Deze staande golf bestaat 

uit tn naar links en In naar rechts lopende golf met frequentie 

~k. De naar rechts Iopende golf zal aIleen wiss~lwerken met en 

energie onttrekken aan atomen met In snelheid 

'Yk = '\)0- '\)k.c (44) 
"V 0_ 

naar rechts, terwijl de naar links Iopendegolf aIleen energie 

onttrekt aan atomen met In snelheid vk naar links. In plaats 

van '&n gat zullen er nu tWee gaten in het profiel van de be

zettingsgraad ontstaan symmetrisch t.o.v. "\) = ~ • (fig.11) o 

.. ~ ----.. .. 
--~. 

44---

F1g.11 rrhole-burning"Cin lIn; staande golf 

met frequentie ~. 
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Bij afstemming van de trilholteop ~ =~o zu1len beide 

gaten samenvallen. Di t betekent, dat, als \) k f,: "\l 0 het E.M. veld 

door twee pakketjes atomen rond v
k 

versterkt wordt, terwijl , 

als 'Yk = -Vo slecht 6~n pakketje atomen voor versterking zorgt. 

Als 'f voldoende klein is t.o.v.~~D zal de intensiteit, die 

uit de laser komt, kleiner zijn dan voor bijv. "'\)k= "'\)o±".;.t,(i. We 

krijgen dan In deuk in het intensiteitsprofiel van de laser ter 

plaatse van "'V , de zogenaamde Lamb-dip. o 
Lamb (lit.l) heeftdeze als eerste beschreven. Hij geeft In 

formule voor de intensiteit als :fu.notie van de afstemfrequentie 

voor extreem lage drukken in de plasmabuis. Szoke en Javan (lit~7) 

hebben de afleiding van I.;amb aangepastvoor hogere vuldrukken. 

, Zij geven voor de versterking G
k 

van straling met frequentie ~k' 

waarbij~k de afstemfrequentie van de trlholte is: 

~ == Go .exp [-4ln2.("Vk-'VO >;~.f1-r2~(1+· ,~(rl .)}(45) 
. " . A»D l "'~k-Vol 

G : o constante, evenredig met Jo.De versterking 

ale TO en ""k= "'0· 2 
oonstante, evenredig met~ enafhankelijk 

van delevensduren 't:i. van de energieni veau' s 

~: amplitude van het E-veld met frequentie \) k 

1r , harde-botsingsparameter' 

~'I zaohte-botsingsparameter 

Voor ¥ en ~' gelden: 

~ == Oab+ h.p 

l'c ~ + s.p 
p: druk 

s,h: 'constanten 

~ab: natuurl~Ke lijnbreedte. 

(46) 

(47) 

De drukterm in )( wordt veroorzaakt, door zogenaamde harde bot

singen, waarbij de fase van de golffunotie van het Ne atoom vol
t 

ledig verstoort wordt (lit.7). V~~r X komt er dan nog 'n bij-
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drage bij van de "zachten botsingen. Dit zijn kleine hoek ver

strooiingen, waarbij de fase van de golffunctie behouden blijft, 

maar de snelheid van het atoom in de richting van het E.M.veld 
. 2 

verandert. Formule (42) is 'n eerste-orde benadering in ~-. De 
2· ~ 

factor met Ek drukt de ontvolking van het bovenniveau u:1t. Het 

samenvallen van de twee. "holes" voor ""k-:::~ 0 komt tot uitdrukking 

in de Lorentz-achtige term 

U~~ de cotinuiteitsvergelijking (41) volgt, dat in sta~ 

tionaire toestand geldt: 

(48) 

We kunnen nu het intensiteitsprofiel afleiden door substitutie 

van (48) in (45), ditgeeft ~2~t wat volgens (25) evenredig 

is met de intensiteit in de trilholte, als fUnctie van de afstem

f'requentie 

met 

"'i -'\) . 
= 1 -lrJt-l.e~p 4ln2(-~~DO)2 

1+. llSl 
~t2 + ('V

k
-'V

o
)2 

G mt = -2 = maximale versterking 
'G(k totale verliezen 

~': excitatieparameter. 

Voor de door ons ontworpen trilho~te geldt (lit.6) 

(49) 

(50) 

IV)' ~:3 (51) 
De eerste-orde benadering voor G

k 
(42) is allen geldig 

2 2 voor niet te grote waardes van ~ Ek. Dit betekent, dat volgens 

(49) ~' niet te groot mag zijn. Volgens Sargent (lit.8) is deze 

benadering geldig tot "t = 1,2. Voor hogere waardes van,' 

moeten hogere orde termen meegenomen worden. Stenholm en Lamb 

(lit.9) beschrijven In algemene afleiding. Het is dan echter 

niet.meer mogelijk 'n rechtstreekse uitdrukking voor E2 ("Vk ) 

te geven. E2(~k) moet dan numeriek opgelost worden. 
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Sargent (lit.S) beschrljft deze afleiding ook. Sinclair 

(lit.4) gebruikt 'n andere benaderingsmethode .dan Szoke en 

Javan, de "rate-equation approximation". Hlj geeft het volgende 

intensiteitsprofiel: 

(52) 

c: constante 

Deze uitdrukking lljkt veel op (49) maar komt voor grotere waardes 

van ~' beter overeen met·de werkelijkheid. In fig.12 is E
2 (vk ) 

volgens (52) weergegeven. De lljnbreedtes 0' ~' en A"VD zljn' in 

overeenstemming met de Of63~m Ne-lijn blj gebruikelljke drukken. 

De breedte van de Lamb-dip OL,'die gedefinieerd is als de halve 

breedte van de dip op halve hoogte, blljkt ongeveer gelijk te zljn 

aan it, zoals ook te verwachten is. De relatieve diepte van de 

dip is vrljwel niet afbankelijk van de parameter ~', maar neemt 

weI sterk toe met afnemende waardes van l'. E.e.a is duidelijk 

te constateren in de figuren in app.l. Daar blijkt 09k, dat de 

vorm van het centrum van de dip vrljwel onafhankel:i,ik. is vanA"'-)D 

-800 _'too 0 
t , .« I 

'lQO 
t 

~ <= X'.: ~ 00 N I-\,i! 

A~=\.::.;oQHH~ 

"1)' .: 3. 
., 
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V. Frequentiestabilisatie op de Lamb-dip • 

. V.l. Stabilisatieprincipe. 

We willen de laserfrequentie en dus de laserlengte stabi

liseren op het minimum van de Lamb-dip. De noodzakelijke lengte

veranderingen worden bewerkstelligd door 66n laserspiegel op 'n 

~i3~o!ransducer, 'n cylinder van pi3zoelectrisch materiaalt te 

bevestigen. De lengteverandering van de cylinder is afhankelijk 

van de spanning over de cylinder volgens: 

41 = C.4V 

A.l: lengteverandering ~1 
AV: spanningsverandering \y1 

(.53) 

0: constante afhankelijk van de afmetingen en het 

materiaal van de cylinder tm/V} 

We hebben nu nog 'n regeleenheid nodig, die detecteert 

waar de laser zich bevindt t.o.v.het minimum van de Lamb-dip, 

en aan de hand daarvan 'n spanning afgeeft aan de P.Z.T., 

waardoor tn afwijking gecompenseerd wordt. We krijgen dan het 

volgende schema:(fig.13) 

F 
C! 

R. 

Fig.13 Schematische voorstelling van de regeling. 

A: eindversterker. p: piezotransducer • ... 
R: regeleenheid. 

F: f~todetector. 

s: spiegels. 

0: c~pillair van de plasmabuis. 
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V.2 Beschrljving van de stabilisatie-methode. 

Daar bij elke intensiteit tenminste twee £requenties beho

ren, kan aan de hand daarvan niet bepaald worden aam welke zijde 

van het minimum van de dip de laser staat. Daarom is het noodza

kelijk de helling van het intensiteit.spro£iel te gebruiken, deze 

hee£t immers bij elk extreem tn nUlpunt. In de praktijk kan dit 

gerealiseerd worden door de laserlengte te moduleren~ en dus ook 

de laser£requentie, volgens: 

'\) = "a>L + k. sinc.vt 

~ : a£stem£requentie • 

. ~L: gemiddelde a£stem£requentie. 

k : modulatie diepte o£tewel £requentiezwaai. 

~ : circel£requentie van de modulatie. 

Uit :tig.1,4 blijkt hoe nu de intensitei.r varieert als :tunctie 

van de tijd voor verschillende 'waardes van ~L • ____ . ____ .... __ ..... _.-. 

-+--
I 
. ::::::J\K. - c: ~ l.- . 

. ~'" 

Fig.14 Ingang P.S.D. bij verscldllende waarden van "V L . 

in de gevallen a en b varieert de intensiteit met de modula

tie:trequentie, maar onderling in tegen:tase. In geval c varieert 

de intensiteit met de dubbele £requentie. Als regeleenheid (£i·g.13) 

gebruiken we tn £ase-gevoelige-detector (P.S.D.). Deze gee£t 'n 

gelijkspanning a£ , die evenredig is met de amplitude van de com-
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ponent met £r~quentie gelljk aan, de modulatie£requentie ~, boven

dien is het teken van deze gel:IJkf!pann1ng a£hankelljk van de £ase 

van die component. 

De amplitude van de component met £requentie ~is in eerste 

orde evenredig met de helling van het intensiteitsproi'iel ter ~'t 

plaatse v
L• Dit betekent, dat de uitgang van de P.S.D. in eerste 

orde evenredig is met de eerste a£geleide van het intensiteits

profi.el. De P. S.D. ·heeft behalve In ingangssignaal ook tn refe

rentiesignaa~ in de vorm van ~n blokspanning met £requentie ~ 

nodig. Blj sturing van de re£erentieingang van de P.S.D. met 'n 

blokspanning met frequentie n.w, zal de uitgang van de P.S.D. 

'n gelljkspanning af'geven evenredigmet de component van het in

gangssignaal met f'requentie n.~. Deze gelljkspanning is dan in 

eerste orde evenredig aan de n-de af'geleide van het intensiteits

prof'iel. Blj sturing van de P.S.D. met' 'n '.even harmonische 

van eN zal de uitgang van de P.S.D. lin extreem vertonen voor 

~L = '\)0' terwljl 'n oneven harmonische 'n nuldoorgang geeft Ivoor 

~L = "\)0· 

Als de uitgang van de P.S.D. teruggekoppeld wO.rdt naal;' de 

P.Z.T., stelt de laserlengte zich in op 'n nuldoorgang van de 

uitgang van de P.S.D •• We kunnen dus eventueel alle oneveniaf

geleides van het intensiteitsprofiel gebruiken voor stabilisa

tie op het centrum van de Lamb-dip. 
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en plasmabuis. 

VI.1' Inleiding. 
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w. kunnen nu tn aantal eisen opgeven, waaraan de te ontwer

pen laser moet voldoen. Er is volgens de methode beschreven in 

lit.6 'n trilholte en In plasmabuis ontwikkeld, die zo goed moge_ 

ItK aan deze eisen voldoet. In het kort wordt dit nog In keer 

beschreven. Er wordt extra aandacht besteed aan de vulcondi-

ties van de plasmabuis, di~ de vorm van de Lamb-dip bepalen. deze 

vulcondities zijn experimenteel bepaald. 

VI.2 Berekening van de trilholte 

De te ontwerpen laser moet aan de volgende eisen voldoen; 

a) De trilholte moet stabiel zijn. M.a.w. de bundeldiameter van 

de staande golf in de trilholte moet reBel en begrensd zijn. 

) (Ii t.6). 

b) De laser mag slechts in een frequentie tegelijk o.scilleren 

(single frequency eis). 

,_~-...J 

c) DeLamb-dip moet geschikt zijn voor stabilisatie, ~.a.w. zo sma! 

en diep mogelijk. . 

d) De laser moet voldoende vermogen voor interferenti3le metin

gen leveren (~O,5 mW). 

e) De levensduur van de plasmabuis mag niet te kort zijn. 

f) De frequenties~abilisatie moet plaatsvinden door stabilisatie 

vaq de resonatorlengte L. 

Aan a) is voldaan als geldt (lit.6): 

o < ( 1 - ~). ( 1 - ~) < 1. (5.5) 
Ri , kromtes!raal van ~piegel Si. 

De resonatorlengte L wordt beperkt door b). In IV.1 is a£

geleidt dat voor In resonantiefrequentie van de trilholte geldt: 

c 
"\)k = k.'2iiL (40) 

Twee opeenvolgende 

frequentieafstand: 

"'\1
k 

longitudinale modes zijn gescheiden door In 

o = '2ii'L (56) 
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Voor laserwerking in slechts ~~n longitudinale mode tegelljk moet 

gelden: 

~L: het frequentiegebied, waarin laserwerking kan op

treden (fig.15). 

Voor het door ons gebruikte type laser (He-Ne 0,6, m):Ls 

'.lL ~ 1500 MHz. 

f~.\'5· qo..\v,rrot-'e.l 
\"'t\eey- lo~~;b,J c\.~ ~c....le 

o..l~ AVA"VK. ~oJ.C\.\: c\ e lQ.;~er l~ 
'J\I\oJe.. ..l e'le-l.y\.c.. 01. c.i. \.\.eev-\:;. 

.... "_ . ..-P-.~. ~ 

We kunnen 'n single frequericy oscillatie krijgen door de verliezen 

0( groter te maken" waardoor ~ L kleiner wordt. Het nadeel van -' 

deze methode is dat de verliezen vrlj exact bekend moeten zljn. 

We kunnen ook "'\) k groter maken door de laserlengte L kleiner. te 

maken. De door ons te ontwerpen laser hoeft allen single-mode te 

zljn in 'n gebied rond de resonantiefrequentie. We hebben dan ook 

gekozen voor tn laserlengte : 

L :: 0,15 m (58) 
zodat: "V k :: tOOO MHz. 

De laser zal dalll single-mode zljn in 'In gebied van ±500 MHz rond 

de resonantiefrequentie. 

Behalve dat er eventueel verschillende longitudinale modes 

voor kunnen komen, kunnen er ook verschillende transversale modes 

tegelljkoptreden, welke ook weer in verschillende frequenties 

oscilleren (lit.6). Wlj willen,dat.de laser all~ in de "grond-
e. 

mode" oscill$r~ waarin de intensiteit 'n Gaussische verdiing 

over de doorsnede van de bundel hee~t. Dit kunnen we doen door -

de diameter van het capillair d zo klein te kiezen, dat aIleen 
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voor de grond-mode, de TEMoo-mode, de nettoversterking positief 

is, terwijl van de andere modes zoveelwordt afgesneden, dat de 

nettoversterking negatief is. Dit betekent, ··dat d moet voldoen 

aan (lit.6): 

d<.4w 

en met (43) 

3w < d < 4w (60) 

We kunnen de hogere transversale modes extra onderdrukken door 

"n van de laserspiegels vlak te kiezen (R1 = co). Di t betekent 

volgens (55) voorde kromtestraal van de andere spiegel: 

(61) 

Er was nog In spiegel voorradig met R2 = 1,20 m en In trans

missieco(:tfficient T2 = 0,9 %. Ook was er nog 'n vlakke spiege.l 

voorradig met transmissie T1 = 0,07.%.Met behulp van de formu

les (14) en (15) van hoofdstuk 3 van lit.6 kunnen we nu de af

metingen van de TEM bundel op de spiegels berekenen: 
00 

W1 = 0,28 mm 

w2 = 0,30 mm (62) 

Volgens (60) moet de capillairdiameter d dan voldoen aan: 

0,90 mm < d < -1,20 mm (63) 

Daar er capillair met d = 1,20 mm op voorraad was is voor deze 

gekozen. 

Om .aan f) te voldoen moet 'n open trilholte gebruikt wor~ 

den en tn plasmabuis met Brewstervensters. 

VI.3 Schatting van het uitgangsvermogen. 

Nu de afmetingen van de trilholte en de plasmabuis bekend 

zijn, kan 'n schatting gemaakt worden van het optimale uitgangs

vermogen van de laser. Dit wordt ~edaan volgens de methode in 

lit.6.De totale verliezen per rondgang bedragen ± 0,7%, welke 

als voIgt zijn opgebouwd: 

scattering en absorptie aan spiegel Sl: 0,2% 

s'cattering en absorp-p:1e aan spiegel S2: 0,3% 

scattering en absorptie aan 4 Brewsters:0,2% 

De totale versterking per rondgang bedraagt (lit.6): 
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G = 6,0 • 10-4 • 1 • 100% (64) 
o d 

1: 1engte van de gasont1ading. D.i. de afstand 

tussen de zljbuizen van het capi11air(fig.10). 

Voor L = 0,15 m is 1 = 0,10 m de maximaa1 haa1barewaarde. Met 'n 

capi11airdiameter d = 1,2 mm vinden we: 

Uitgaande van 'n vu1druk van JJO Pa (2,5 Torr) kunnen we nu tn 

optima1e transmissiecoefficient voor de uitkoppe1spiege1 bepa1en: 

(66) 

Dit komt zaer goed overeen met de voorradige spiegel 82 • (T=0,9%) 

·Yoor de excitatieparameter~' geldt dan: 

versterking = 
verliezen' 

G o 
Of+T 

= J 

Voor 'n vuldruk van 330 Pa is de intracavity-intensiteit (lit.6) 

Wi = 0,50 w/mm2 (68) 

dit resulteert in In uitgekoppelde intensiteit: 

W = 0,8 mW, 

wat binnen 10% overeenkomt met de intensite1t, die gemeten is. 

VI.4 Vulcondities p1asmabuis, 

beschrljving meetopste11ing. 

De ¥orm van de Lamb-dip wordt.voornamelijk bepaa1d door 

de parameter ~'t die vrijwe1 rechtevenredig met de vu1druk 

is (lit.1). Ook hangt de vorm van de dip nog af van de exci

tatieparameter ~" die voora1 bepaa1d wordtdoor de stroom~ 

sterkte I door de plasmabuis en de partia1e drukken van He 

en Ne. Om tn Lamb-dip te krijgen, die zo goed moge1ijk geschikt 

is voor stabi1isatie zijn experiment en gedaan bijverschi11ende 

vuldrukken (150-500 Pal. Hierbij is; de verhouding van de par

tiale drukken van 3He en 20Ne constant gehouden. 

eenel'\ 
Daze experimenten zijn gedaan metvaezelfde plasmabuis, die 

aande pompopstelling van de C.T.D. sectie optica was ge-
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smolten. In fig.16 wordt In schematische voorstelling gegeven 

van de gehele opstelling. (:2\-' ook ~;'i.A b eV\ At) 

Als regeleenheid wordt In lock-in versterker gebruikt, 

die behalve tn P.S.D. nog In ingangsversterker en tn aantal 

filters bevat.De eindversterker en de oscillator zijn in de 

groep lengtemeting zelf ontworpen en gebouwd voor de Jodium

gestabiliseerde He-Ne lasers. Met behulp van de oscilloscoop 

kan op ieder gewenst moment het intensiteitsprofielbekeken 

worden. 

A ~He lO~,. 
. t'le 

D 
S I 

2 

F .X 
C~_ 

fig.16 Schematische voorstelling meetopstelling. 

AI Pirany-manometer;. 

B: hoogspanningsvoeding. 

c: amp~remeter. 
D: piezotransducer. 

E~ 1'otodetector. 

F: lock-in versterker. 

G: oscillator. 

H: eindversterker. 

5
1

• 2 : laserspiegels. 

P: plasmabuis. 

XI x-y schrijver 
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De vuldruk is gemeten met tn Pirany-manometer. Deze is 

geijkt voor de Mer gebruikte gassen.De ijkonnauwkeurigheid 

bedraagt ongeveer 10~. De opgegeven waardes van de druk kun

nen dus mogelijk fouten van deze grootte bezitten. 

Als fotodetector is gebruik gemaakt van ~n I.C. : 

HAD 1QOOA, dat behalve tn fotodiode ook nog In operationele 

versterker bevat. In de appendiJF:' wordt de ijkgrafiek van de _. 

gebruikte detector gegeven.(fig~A5) 



VI.5 Vulcondities plasmabuis, 

meetresultaten. 

Voor de verschillende vuldrukken is het intensiteits

profiel geregistreerd blj verschillende stroomsterktes. Voor 

iedere vuldruk. zljn registraties gemaakt van de ~erste,s tweede 

en derde " a fgeleide" met behulp van de lock-in versterker. 

Deze registraties zljn gemaakt blj die stroomsterktes, waar

Toor de diepte van de dip maximaal is. 

In fig.17 zljn resu1taten gegeven van de met de osci1-

loscoop geregistreerde intensiteitsprofielen bij verschi1-

lende vu1drukken en optimal'e stroomsterktes (uitgez. 

Fig.18 is 'n registratie van het intensiteitsprofiel, dat 

-is opgetekend met behulp van 'n~powermete~aan de uitkoppel

zijde (aan de kant van S2). Fig.19,20 en 21 zljn de eerste 

drie "afge1eides lt blj d,zelfde vu1lingen stroomsterktes als 

fig.18. 

De 1aserlen~te wordt gestabiliseerd op 'n nuldoorgang 
$S.~""U'\g 

van de uitgang~van de lock-in. We krijgen 'n betere stabi-

'liteit naarmate de helling van de uitgang van de lock-in 

[V/MHz] ter plaatse yam de n1i1ldoorgang groter is. \~e stabili

seren op de eerste of derde "a£geleide", .daar deze'n nul

doorgang ter p1aatse van het centrum van de Lamb-dip hebben. 

Daarom is in fig.22 deze helling uitgezet als functie van de 

vuldruk. Het blijkt dan, dat de vuldruk zo 1aag mogelljk moet 

zljn voor In optimale Lamb-dip. Uiteindelijk is gekozen voor 'n 

vu1druk van 330 Pa· (2,5 Torr), omdat er anders te weinig gas 

in de plasmabuis aanwezig is, waardoor de levensduur verkort 

Yordt. De levensduur wordt voorname1ijk beperkt door het ver

dwijnen van Ne. Daarom is gekozen voor tn mengverhouding 

PHe t PHe = 1:5, hoewel uit fig.22 blijkt, dat In mengver

houding met meer He, PNe : PHe = 1:9. tn iets betere Lamb

dip geeft. 



Fig.17a P = 222 Pa 

PNelPHe = 1;5 

Fig.17c P = .389 Pa. 

PNe:PHe = 1:5 

-.30-

fig.17b P = .3.33 Pa 

PNe:PHe = 1:5 • 

fig.17d P= 444 Pa. 

Plfe"PHe = 1:9 

Fig.17 Vermogensprofielm.b.v. 

oscil1oscoop. 

x-as: 140 MHz/Dive 

y-as: 50 mY/Dive 



Fig.18 Intensiteitspro:fiel opgetekend met de 

powermeter aaD de uitkoppelzijde. 

p = 330 Pa (2 t 5 Torr), PNe'PHe = 1:5 
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Fig.20 Uitgang lock-in met referentie,3(.). 
= 

. 
fig.21 Uitgang lock-in met referentie 2~. 

-::=r-

-)2,-
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VII Conclusie. 

Tljdens deze stage is In plasmabuis ontworpen, die 

samen met In passende trilholte In intensiteitspro~iel gee~t 

met 'n goede Lamb-dip om op te stabiliseren. Uit onze ex

perimenten is gebleken, dat de SP119 van Spectra-Physics 

zeker geen optimale Lamb-dip hee£t. Onze Lamb-dip is beter, 

maar nog niet optimaal. Dit kan aIleen door In nog lagere 

vuldruk te kiezen, maar dan wordt de levensduur van de plas

mabuis belangrljk korter t.g.v. onvermijdelijk verlies van He _ 

en Ne door di~£usie en gas-clean-up_ 
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