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HOOFDSTUK I.

INLEIDING

Wanneer men een verhaal wil schrijven over de ~abrikage van een bepaald

type laser kan in een inleiding niet voorbij worden gegaan aan de korte,

stormachtige ontwikkeling die dit typisch fysische instrument heeft

doorgemaakt. Daarom een korte samenvatting van de belangrijkste gebeur

tenissen uit zijn historie. De laser is ontstaan uit de mikrogolftech

nieken waar reeds in 1951 gedacht werd aan het gebruik van de door Einstein

aangegeven mogel ijkheden om E.M. straling te versterken.

Er is recent een zeer interessant artikel verschenen van Schawlow (23*) dat

het ontstaan van de eerste masers en de daaruit ontwikkelde lasers ver

telt.

N.B.: (23*) duidt op literatuurverwijzing 23, zie achterin.

De eerste werkende maser staat op naam van C.H. Townes en stamt uit 1954.

Het was een ammoniak gasmaser werkend op een frekwentie van 23,87 GHz
-8en had een uitgangsvermogen van 10 Watt.

Daarna is de ontwikkeling op het maser - microwave amplification by stimulated

mission of radiation - gebied zeer snel gegaan

In 1956 beschreef onze landgenoot N. Bloembergen de eerste vaste stof

maser werkende in het mikrogolfgebied terwijl in 1958 Townes en Schawlow

de eerste in het infrarood en zichtbare gebied werkende masers beschreven.

Deze zgn. optische masers zijn later lasers - light amplification by

stimulated emission of radiation - genoemd.

Voor de gas lasers is het verhaal van Javan (24*) uit 1959 van belang

waarin hij aangeeft hoe mogelijk laserwerking in gassen wordt verkregen.

Hij beschrijft de inversie in termen van een negatieve temperatuur in

de boltzmann bezetting van de atoomnivo's.

Typerend voor de verwarring in dit tijd rond het al of niet funktioneren

van lasers zijn de verhalen over de mogelijkheid van het bouwen van

optische masers terwijl anderen met berekeningen aantoonden dat deze

niet konden werken.

Toch werd in 1960 door Maiman de eerste optische pulslaser beschreven

terwijl in 1961 Javan de werking van de gas laser aantoonde.

Daarna hebben een groot aantal fysici laserwerking gerapporteerd in de

meest uiteenlopende stoffen.
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De meest belangrijke typen lasers zlJn op dit moment de He-Ne gaslaser,

de CO2 gas laser, de argon-ion laser en de vast stof puIs lasers.

Hoewel de He-Ne laser reeds in 1961 werd uitgevonden in het aantal

publikaties over zijn werking en de dimensionering zeer beperkt.

Toch moeten bij de grote laserfirma's als Spectra-Physics, Hughes,

Jodon deze gegevens voorhanden zijn.

De meest volledige beschrijving van gaslasers is te vinden in het

boekje van Sinclair (9~) waarin ook de beroemde theoretische beschrij

ving van Lamb (7*) is opgenomen.

In dit verslag wordt een poging gedaan om via een aantal hoofdstukken

waarin de belangrijkste lasergrootheden worden geintroduceerd te komen

tot een ontwerp voor He-Ne lasers.

Voor kleine He-Ne lasers is de single mode berekening van toepassing ter

wijl voor grotere He-Ne lasers de multi mode berekening dient te worden

toegepast (hoofdstuk 4).

Daarna wordt de fabricage methode beschreven die het ons mogelijk maakte

een zeer goed werkende plasmabuis voor de laser te verkrijgen. In hoofd

stuk 6 wordt een meetmethode beschreven om de belangrijkste grootheden

in de laser tijdens dit proces te meten waardoor het mogel ijk wordt een

optimaal produkt te verkrijgen. Ook worden voor twee door ons gefabri

ceerde plasmabuizen de belangrijkste meetresultaten gegeven.

In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste formules en resultaten

samengevat en wordt een foutenbeschouwing gegeven.

Voor zover ons bekend is de in hoofdstuk 6 beschreven methode om aan de

pompopstell ing bij verschillende vuldrukken en stroomsterken de ver

sterking in de laser te meten nog niet eerder uitgevoerd.

Smith (5~) heeft weI verschillende plasmabuizen gemeten en het gebruik

van een instelbare spiegel in de laseropstel1 ing aangegeven om de ver

sterking te meten.

De opdracht om te komen tot een optimaal ontwerp van plasmabuizen voor

He-Ne lasers heeft zeer veel literatuurstudie gevergd en daarnaast de

nodige experimenten.

Er is onder andere geexperimenteerd met kathodes, vulprocedures, warmte

behandeling van componenten voor de plasmabuis en kitten voor de beves

tiging van de vensters op de plasmabuis.

Tijdens de experimenten zijn ook nog twee meetmethoden ontwikkeld.
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Een ervan was noodzakel ijk om de binnendiameter van het capillair voor

de plasmabuis zeer nauwkeurig te meten terwijl de andere zeer bruikbaar

moet worden geacht om absorptiecoefficient van een damp voor laser

straling nauwkeurig te meten.

Deze laatste methode wordt hier kort aangegeven waarbij voor aanvullende

informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
Het gaat hier om de bepaling van de absorptiecoefficient van jodiumdamp

voor laserstraling met golflengte 0,6 ~m.

De absorptiecoefficient dient bij verschillende drukken te worden gemeten.

Er wordt in de opstellingen beschreven in hoofdstuk 6 behalve de roteer

bare spiegel ook nog een absorptiebuis met het betreffende gas tussen

de spiegels van de laseropstelling geplaatst.

De opstel1 ing is schematisch weergegeven in fig. 1.

S1 13

o
S2

Fig. 1. MeetopsteZZing ter bepaZing absorptiecoefficient
van gas.

81~ 82: laser spiegels

A : ZaserpZasmabuis

B : absorptiebuis

C : roteerbare spiegel

D : koelsysteem voor jodium.
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Om de jodiumdamp te produceren werd een kleine hoeveelheid vast jodium

in de absorptiebuis gebracht waardoo~ door de temperatuur van dit vaste

jodium te varieren,ook de dampspanning in de buis kan worden ingesteld.

De absorptieverl iezen t.g.v. de extravensters kunnen worden bepaald door

eerst zonder jodium te meten of door het jodium op een zeer lage tempera

tuur te brengen waardoor de dampspanning dermate laag wordt dat de in

vloed verwaarloosbaar is.

Ter orientatie: Brengt men de temperatuur op 80 K d.m.v. vloeibare stik

stof dan is de dampdruk van jodium 10-5 mm Hg terwijl deze voor 300 K

0,5 mm Hg bedraagt.

De meetresultaten van deze opstelling zijn nog niet beschikbaar maar

gezien de ervaringen met de opstelling mag op een goed resultaat worden

gerekend.

De meting zal in (14*) worden beschreven.

Tenslotte een woord van dank aan Jan Versteeg, sektie Optika van de groep

Glastechnische Bewerkingen van de C.T.D. die bij de gehele realisatie van

dit projekt een hoofdrol heeft gespeeld en zonder wiens hulp dit projekt

niet had kunnen worden uitgevoerd. Hij heeft zich de techniek van het

fabriceren van plasmabuizen eigen gemaakt op een wijze die internationaal

belangstelling heeft gewekt.

Verder was hij een goede collega die altijd bereid was om naar onze,

dikwijls wilde, ideeen te luisteren. Verder dient de leiding van de groep

Glastechnische Bewerkingen dank te worden gezegd voor hun hulp en belang

stelling bij de experimenten en de zorgvuldige fabrikage van de laser

componenten.

Opm.: Voor de druk is in dit verslag als eenheid mm Hg (Torr) gekozen

daar deze veel voorkomt op vacuum en lage druk meetapparatuur;

voor omrekening geldt 1 mm Hg = 133,322 pa.
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HOOFDSTLIK 2.

He-Ne LASERMECHANISME.

2.1. He-Ne energienivo schema.

Het He-Ne lasermechanisme is sinds 1961 een aantal malen globaal beschreven.

Tot nu toe is echter geen preciese beschrijving van het laser mechanisme

gepubl iceerd. Met name de invloed van hogere energienivo's, processen tus

sen nivo's en invloed van diffusie zijn niet geheel bekend.

In dit hoofdstuk zal worden aangegeven welke processen een rol

spelen en welke verwaarloosd kunnen worden.

Daaruit kan dan de bezetting van die twee lasernivo's worden geschat die

bepalend zijn voor de versterkingsfaktor 9 van het lasersysteem. Ook kun

nen dan een aantal eisen worden aangegeven waaraan de gasontlading dient

te voldoen.

In fig. (2.1) is het energienivoschema voor het lasersysteem gegeven.

AIleen de meest belangrijke nivo's zijn opgenomen.
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Fig. 2.1. Energieschema He-Ne.
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2.2. BeZangrijkste processen in het Zasersysteem.

Voor laserwerking zijn een aantal processen noodzakelijk. Het is echter

niet zo dat dit de enigste processen zijn die deelnemen aan het laser

proces. In 2.3 zal het geheel van processen worden bekeken.

We onderscheiden hier achtereenvolgens de volgende noodzakelijke processen~

a. Exitatie van He atomen door energierijke elektronen waardoor de

metastabiele He toestanden 2'5 resp. 235 worden bezet. Processen:

,. He + e + E, ~ He* (2'5) + e + E2
2. He + e + E

3
~ He* (2 35) + e + E4

Hierin is E,-E2 resp. E
3

-E4 de aanslagenergie. Met He*(2's) resp.

He*(23s) wordt de aangeslagen toestand bedoeld.

Het proces verloopt dus in beide richtingen echter de

kans op deexitatie is kleiner.

b. Bezetting van de 3 52 resp. 2 52 nivo'~ van Ne door botsingen van

de tweede soort tussen He en Ne.

De processen zijn:

He* (2'5) + Ne t Ne* (3 52) + He

He* (2 35) + Ne ~ Ne* (2 52) + He

Zoals uit fig. , blijkt is de eerste wisselwerking endotherm, d.w.z.

kinetische energie wordt omgezet in potentiele.

De tweede wisselwerking is exotherm

De kans op het naar links lopende proces is groter t2.3).

c. Gestimuleerde emissie van de aangeslagen Ne 2 53 en 2 52 naar de energe

tisch lagere 3 P4 en 2 P4 nivo's.

Er zijn drie processen die laserwerking veroorzaken:

,. Ne* (3 52) + h v, + Ne* (3 P4) + h v
1

+ h v,.
De bij deze overgang vrijkomende straling heeft een golflengte

van 3,39 ~m.

2. Ne* (3 52) + hV2 + Ne* (2 P4) + h v2 + h v 2
De golflengte van de straling bedraagt 0,63 ~m.

3. Ne* (2 52) + h v 3 + Ne* (2 P4) + h v 3 + h v 3
De golflengte bij deze overgang is , ,15 ~m.
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Zoals reeds eerder gezegd zijn dit niet de enigste processen tijdens

het laserproces.

Het derde proces C zal pas gaan overheersen indien de 3 52 resp. 2 52

nivo's van Ne gemiddeld beter bezet zijn dan de lagere Ne nivo's en vol

doende invallende straling van de juiste golflengte aanwezig is.

In de volgende paragraaf zal d.m.v. balansvergelijkingen bekeken worden

wat dit voor invloed heeft op de lasergeometrie.

2.3. InvZoed bezetting Ne en He nivo's voor Zaserwerking op A =0,63 ~m.

Daar in dit verslag de nadruk wordt gelegd op de He-Ne laser werkend op

A = 0,63 ~m zal hier dit proces nader worden bekeken. Voor de andere over

gangen zijn ana loge processen te beschrijven.

Mitchell en Zemansky hebben in hun boek (25*) reeds aangegeven hoe de

absorptie van straling in een gas te berekenen was. Zij geven eerst een

formulering en verwaarlozen daarin later de term die het laserproces beheerst.

Hun uitdrukking waarin alleen de dopplerverbreding is meegenomen luidde:

waarin:

g (v) + 1 dl= -1- dx = go exp

~ 2kT
~v = 2 v -- In 2

D 0 Mc2
(2)

met: g(v) de versterkingscoefficient per lengte-eenheid bij de frekwentie v

'Ii de frekwentie behorende bij de overgang
0

~vD: de dopplerbreedte van de 1i j n

T de temperatuur van de atomen

M de massa van de atomen.

I de intensiteit van de straling.

Voor go was de volgende relatie afgeleid:

9 =~ln 2 g2
A

21 [N2 _ ~l A0

2

o TI 4TI g2 g, ~'liD

waarin g2 de ontaardingsgraad van het bovenste lasernivo en g, die van

het onderste; voor A = 0,63 ~m zijn dit 3 52 en 2 P4.

N2 aantal atomen per cm3 in 3 52 toestand

N, aantal atomen per cm3 in 2 P4 toestand

A2l de overgangswaarschijnlijkheid van nivo 2 naar nivo

A de golflengte behorende bij deze overgang.o
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Opm.: In formule (1) is reeds een minteken verwerkt omdat het oorspron

kelijk over absorptieproeessen ging, terwijl in de laser versterking

(negatieve absorptie) wordt verkregen. Verder wordt in hoofdstuk 4

het totale proees in ogensehouw genomen, waarbij ook naturrlijke- en

drukverbreding worden meegenomen. Daar het in deze paragraaf gaat om

de proeessen die lei den tot laserwerking wordt hier gewerkt met

formule (3).

Uit formule (3) voIgt onmiddellijk dat aIleen laserwerking zal optreden als

> 0 (4)

Om de bezettingen N2 en N, te bepalen worden nu de balansvergelijkingen

voor He- (2'5), Ne- (3 52) en Ne- (2 P4) gegeven.

Voor het He- (2's) nivo luidt de vergelijking:

nH . n <cry > + N 6 1 = Me + Mn <crv >- + D v2
Me e e 2r r e e

waari n nHe
n

e
n <cry >

e e

M

e
r

aantal He atomen per em3

aantal elektronen per em3

waarsehijnlijkheid voor aanslag van He atomen door

elektronen [see-'J_

aanta 1 Ne atomen in 3 s2 toestand (Lt~31

waarschijnl ijkheid voor ex~atie-overdraeht van Ne- (3 52)

naar He* (2's) [see-'J

aantal He atomen in metastabiele 2's toestand per em3

waarsehijnlijkheid voor energie-overdraeht van He- (2'5)

naar Ne- (3 52) ~ec-'J.

waarsehijnlijkheid voor deexitatie van He door elektronen.

verlies van He- door diffusie

diffusiecoeffieient He- (2'5).

Opm.: Er is hier aangenomen dat de bevolking van het 2'5 He- nivo door

wisselwerking met het 23s He* nivo verwaarloosbaar is.
(Er is niet voldaan aan de selektieregel ~s=O)

Voor het Ne* (3 52) nivo is de volgende balans op te stellen:
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N 0 I + N AI
2 r 2

(6)

AI is de totale overgangswaarschijnl ijkheid van het Ne lt
(3 52) nivo

naar lagerliggende nivo's en grondtoestand.

Er is hierbij aangenomen dat de bevolking van het 3 52 nivo gedomineerd

wordt door het proces Mo r . Dit is gezien de ligging van het 3 52 nivo

toelaatbaar.

D d AI b d b I H N AI A. 107 (2lt
).e waar evan e raagt voor een gang aar gasmengse e- e: .~

Voor 0 is de waarde:
r

(p in mm Hg)

met detailed balancing voIgt dan voor 0':
r

~E
exp kT

zodat voIgt:

0 1

r
PHe ~E

o - exp kT
r PNe

(7)

It D<crv > +-
e f..2

Uit (6) voIgt nu voor de dichtheid N2 :

M 0
N = r

2 O' + AI
r

met (8) is nu voor (5) te schrijven:

nH n <crv >
M = e~-e~-...;e;.....-----__

0 1

or (1 - 0I :A I ) + ne
r

(8)

2 DMEr is hier gebruik gemaakt van de relatie: DV M%-7. .
A"

A is de karakteristieke diffusielengte voor Helt atomen en is gedefinieerd

door:

met: L de lengte van de ontladingsbuis

R de straal van de ontladingsbuis.

D :t: 440 cd sec- 1 (p ~ 1 mm Hg)
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Voor het Ne~ 2P4 nivo is de volgende balans op te stellen:

L: N. Ai 1 + n . nNe <ave>l = L: N1 A
i>1 I e i <1 1i

of nNe . n <ave>l + L: N. Ai 1e i >1 I

N1 =
L: A1i

i <1

Dit is te herschrijven tot:

(10)

Bij de uitdrukking (10) zijn de volgende opmerkingen te maken:

a. Ladenburg (2~) heeft gemeten dat de overgangswaarschijnlijkheden Al i

ongeveer gel ijke waarden hebben en wei Ali % 108 sec- 1.

b. A2l = AI zoals reeds eerder opgemerkt en heeft de waarde

A . = AI = 10 7 sec- 1.21
c. De nivo's N. worden hoofdzakelijk door exitatie door elektronen bezet

I

en zijn dus evenals de laatste term in de teller van (10) evenredig

met n . De <av > waarden zijn hiervoor echter evenals voor het nivoe e
niet bekend .

. d. Gestimuleerde emissie is hier evenals voor nivo 2 verwaarloosd.

Nemen we nu aan dat gezien de ligging van deze energienivo's:

(11)

dan voIgt voor N1:

N2 A21
L: A

1
.

i <1 I

N1 wordt dan bepaald door het aantal overgangen dat mogel ijk is van

de 2 P4 naar de 1 s nivo's van neon.

Het 2 P4 nivo bezit de toestand 3Po terwijl het 1 s nivo de toestanden

l Pl , 3PO ' 3P1 , 3P2 bezit. Volgens de selektieregels ~S = 0 en ~L = ±

of ~L = 0, J = 0 f J = 0 en ~J = 0, ± 1 blijft dus over de overgang

3Po -+- 3Pl ·



- 2.8 -

Het is echter mogelijk dat de overgang 3Po ~ l P1 toch gaat

neon de selektieregel ~s niet zo sterk is (zie B.S.M.)

Met de waarden voor A1i en A21 gaat (11) dan over in:

7N2 ·10 N
2

N1 % 2.108 = 20

omdat voor

(12 )

De uiteindel ijke versterking wordt nu bepaald door de gl resp. g2 ont

aardingsgraden van de nivo's 2 en 1.

Voor het nivo 1(2 P4) d.i. de toestand 3Po geldt J 1 = 0 zodat volgt:

9 = 2 J + 1 = 11 1

Voor het nivo 2 (3 s2) staat de toestand l P1 zodat J2 = 1.

Er volgt dus voor g2

Met (12) en (4) volgt dan:

Voor (3) volgt nu:

9 = V1n 2' 10
7

o 1T ~

(14 ). M

daar h berekend kan worden uit het energieverschil tussen nivo 2 en 1
o

(h
O
~ 0,63 m) en ~vD uit (2) geschat kan worden (T % 300 ok) volgt dus

uit (13) dat go evenredig is met de bezetting van het 3 52 nivo van neon.

Uit (8) is met de gegeven waarden voor 8 • 8' en AI en de partiele druk-
r r

ken voor He en Ne de verhouding tussen N2 en M te bepalen.

Uit het energieschema en T % 300 k volgt ~~ % 2, zodat (8) overgaat in:

1. 7 x 106
Pne

N2 =-------..;.;.::-.-_--=6 71.7 x 10 x 7.4 PHe + 10
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p
Uit (14) voIgt dat de verhouding ~ zo klein mogel ijk moet worden maar

PNe PHe
uit (9) voIgt door omschrijven met nHe = kT dat grote waarden van M

PHe
zijn te verkrijgen door de verhouding --- groot te maken.

PNe
Er zal dus een optimum dienen te worden gevonden.

Uit eigen experimenten en (21*) is gebleken dat de verhouding PHe : PNe =

7 : 1 een optimum is. Gordon en Labuda (2*) en (3*) toonden aan dat bij

konstante waarde van pD de elektronenenergie konstant was en dat er een

optimum bestond voor de pD waarde.

Voor kleine plasmabuis binnen diameters geldt:

pD ~ 3.0 p in mm Hg, D in mm. (hoofdstuk 6)

N
2Met deze gegevens is nu voor een bepaalde plasmabuis de verhouding 11 te

bepalen.

B.v.
Voor een waarde van D =

NZ 1
1 mm voIgt 11 % 60

e vd A, waarin A het

het elektron, voIgt

De waarde van M kan nog worden beinvloed door de waarde voor de elektronen

dichtheid n . Bij konstante pD waarde is de elektronenergie konstant ene
volgens Ee = ~ m vd

2 dus ook vd (driftsnelheid).

Uit de formule voor de stroom door de buis I = ne
de buisdoorsnede en e de lading vanoppervlak van

dat n 'V I.e

Het is dus mogelijk door de stroom door de buis te regelen ook de bezet

ting van M zodanig te beinvloeden dat eem maximum optreedt. Dit blijkt

niet uit formule (9). Immers daaruit blijkt:

lim
n-+<x>

e

M= M =max

nH <crv >
e e

*<crv >
e

Echter ook bij een te grote concentratie elektronen zullen de botsings

processen gaan overheersen. De versterking vertoont ook hier dus een opti

mum. In fig. 2.2 is een grafiek gegeven, afgeleid uit eigen meetgegevens

waaruit dit optimum duidelijk is af te lezen.
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o 5 15

Fig. 2.2. 'leT'steT'kingscoefficient a.f. v. I VOOT' veT'schiUende

drukken.
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Opmerking:

*Oaar een waarde voor <crv > en voor de diffusiecoefficient van He ont-
e

breekt is het niet mogelijk de absolute waarden voor Men dus voor N
2

te bepalen. Het is echter met deze theorie wel mogelijk gebleken een

aantal eisen af te leiden waaraan de He-Ne gasontlading dient te vol

doen.

Ook kan door gebruik te maken van de door Gordon (2*) gegeven maximale

waarde vaar M ~ij een druk van 0,7 mm Hg een waarde voor NZ worden bepaald

en daaruit een waarde voor N1. Hiermee is dan met formule (3),

A = 0,6 ~m en A8 0 = 750 MHZ een schatting vaar 9
0

te maken.

Tenslotte mag nog worden opgemerkt dat de isotopensamenstelling voor neon

nog invloed heeft op het uiteindelijke lijnprofiel van de laserstraling.
. . b ZONVoor een symmetrisch lijnprofiel dient een zUlvere Isotoop .v. e

te worden genomen. Door de 1ichtere isotoop 3He te gebruiken kan ook nog

enige winst in de waarde voor Mworden verkregen en dus in de uiteinde

1ijke versterking.
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HOOFDSTUK 3.
LASERGEOMETRIE

In dit hoofdstuk zullen formules worden gegeven waarmee het mogel ijk is

lasergrootheden als bundeldiameter, kromtestraal van golffront en diver

gentie van de laserbundel te berekenen. Er is hier uitgegaan van de diffrak

tietheorie van Fresnel en de benaderingen die hierbij worden gebruikt. De

resultaten gegeven in de formules (7) tim (15) stemmen overeen met de

resultaten gegeven in het boek van Siegman (DE 7110). Zijn methode ter

bepaling van de kromtestraal van het golffront is hier ook gebruikt.

N.B. Met de kromtestraal van het golffront van de laserbundel wordt bedoeld

de meetkundige plaats van die punten op het golffront die gelijke fase

bezitten. Plaatst men op die plaats een spiegel met de juiste kromtestraal

dan zal het golffront gereflekteerd worden zonder vervorming waardoor ver

liezen door buiging zeer klein zullen zijn. Dit verhaal is echter ook omkeer

baar d.w.z. plaatst men spiegels om een lasermedium dan zal het veld binnen

de spiegels zich zo instellen dat kromtestraal van spiegel en golffront

samenvallen. Dit wordt veroorzaakt doordat de spiegel aIleen die E.M.

straling in zichzelf reflekteert die loodrecht op de spiegeloppervlakken

aankomt. De rest van de straling zal zeer snel uit de resonator verdwij-

nen en in het laserproces geen rol spelen.

Er zal in dit hoofdstuk ook nog iets worden gezegd over andere trillings

toestanden die in lasers voorkomen en soms schadelijk maar soms ook

nuttig zijn.

3.1. AfZeiding Zaserbundelgrootheden.

Het gedrag van stral ing komende van een bron in de vrije ruimte kan worden

beschreven door oplossing van de Helmholtz-vergelijking:

2
~~ + k ~ = - S(x,y,z)

Waarin: S(x,y,z) ~

~

k

bronverde ling,

de amplitude van

de golfvektor k

het golfverschijnsel,
21f

= T .
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Oplossing van de Helmholtzvergel ijking (26*) leidt tot de volgende

uitdrukking:

waarin G(p,Q) de Greense funktie van de vrije ruimte voorstelt, met:

G(p,Q) = en

De formule (1) is via een transformatie (26*) te herschrijven in

Uitvoeren van de differentiatie levert dan met kr
p

» 1 en cos 8 =

Uitschrijven van rp in kartesische koordinaten levert nu:

2 2 ~
\/ 2 2 2 ( (x-xO) +(y-yO) )

rp = V(x-xO) + (y-yO) + z = Z 1 + 2
Z

Met de eerste twee termen van de Taylorreeks voor de wortelvorm voIgt nu:

2 2(x-xO) +(y-yO)
r ;e z + 4Z

jk e
~p(X ,Y ,Z) = 2~ Z

(2) gaat nu over in: (rp % Z, aIleen voor de noemer!).

-jk(x-x )2+(y_y )2

- j kZ J/ "0 (x
O

•yO' 0) e 0 2Z 0 dxO dyO

(3)

Interpretatie

~p(x,Y,Z) te berekenen.« 1

~p(X,Y,Z) is de amplitude van het elektrische veld, veroorzaakt door een

veldverdel ing ~O in het vlak (xo,yo'O).

Kent men deze veldverdel ing dan is hiermee voor kleine hoeken en voor
2 2(x-xO) + (y-YO)

Z2
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Bij een laserresonator met sferische spiegels zal dit ook lukken door

dat hier altijd een vlak is aan te wijzen waar het golffront vlak is,

zodat daar ter plaatse, bij het kiezen van dit vlak als ingangsvlak

~ = ~(xo'Yo,o), alleen over xO,YO behoeft te worden geintegreerd.

Voorbeelden:

1. Resonator met twee spiegels met gelijke kromstraal.

Het integratievlak ligt midden tussen de spiegels loodrecht op de

resonatoras.

Fig. 3.1.

2. Een van de spiegels heeft kromtestraal R = 00

Het integratievlak ligt op deze spiegel.

Fig. 3.2.

Berekening ~p(X,y,Z)

--------------------

Voor deze berekening wordt uitgegaan van een gaussische ampl itudever

deling over het vlak (xO,YO). Deze aanname zal later nader toegelicht

worden.

De amplituQeverdeling over (xo,yO) kan dan worden geschreven als:



(4)

op 1 1evert: C = V!:.. '1·
1T Woamp 1i tude

e

2 2
\f? - j I x;X

~(x,y) = v~ .!. e
1T w

- 3.4 -
2 2

xo +Yo
2

~O (xO,YO) = C e Wo

Normalisatie van de intensiteit i~ het intreevlak (xO'YO)

Opm.: Uit (4) voIgt dat een sferische golf met gaussische

verdeling kan worden geschreven als: (28*)
2 2

- x +Y
2

w

2 2
_ j!. x +y

waarin eAR de fase in het beschouwde punt (x,y) beschrijft.

R is de afstand van de as van het intreev1ak tot het punt (x,y).
2 2

- x +Y
2

we beschrijft de gaussische amp1itudeverde1ing

w is de amp 1i tude waarb i j deze is afgenomen tot een .!.
e

van het maximum.

. ke - j kZ V? t fJoor(
~p(x,y) =~ --- e

21TZ 1T Wo -00

Invu11en van (4) in (3) 1evert de vo1gende
2 2

xo +Yo
2

Wo

integraa1 :

Deze integraal kan worden berekend door over te gaan op poo1coordinaten:

(de nu vo1gende berekening kan worden overges1agen zonder ver1 ies van

info rma tie! )

* Ste 1: xo = Po cos ~O

YO = Po sin ~O

x = P cos ~

y=psin~

~p gaat over in:

of:

~p (p , Y') = V-;--t .
1T Wo
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Nu is:

Zodat ~p(p,~) overgaat in:

( p2)
-jk Z+- 00

"k 2Z 1 2 J (~J e ~ a Z
2~Z a

De integraal is een Hankeltransformatie van het type

. k 1
Stel nu ex = #+-2 ' dan levert deze integraal:

Wo k2 p2
2 - Z2 1fa

7
-apo

J o
k 1e (I PPo) Po dPo = - e

a 2ex

_ ¢ + _1_) p 2
2Z 2 0

Wo

ex is om te schrijven tot:

·k(l .>.)~ --~
2 Z 2

~wo

Invullen in ~p(p,~) en e-machten bij elkaar nemen, levert nu met

ffl
j(arc tg ~)

- ~ = 1 (~ ~wo.2 + 2 e ..
~wo ~WO

k p
2

e-
j Il(z)

(6)

Met: 2 2 2
2p = x + Y

t >..Z
,.... ~wo

'I'(Z) = arc g-- R(Z) = Z + j2 >..
~WO
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Vergelijking van (6) en (5) levert nu na omschrijven:
,

l+(AZzrw(Z) = (])
7TWO

(~oz)
2

R(Z) Z + 1 (8)= . -Z

Met (7) en (8) voIgt dan dat 2w(Z) die diameter van de bundel is waar
<Pp max . . ()de amplitude <P p gedaald is tot e ' terwlJI R Z de kromtestraal

is van het golffront vanaf Z = 0 (beschrijft plaatsen van gelijke fase).

In fig. 3.3 is dit nog eens aangegeven.

Fig. 3.3.

Benade r ingen:

AZAls ----» 1 gaat (7) over in
7TW02

AZ
w(Z) %:;w en (8) in R(Z) % Z.

o

Voorbeeld: A = 0,6 jJm Wo ~ 0,50 mm.

dan is~~ 0,8 zodat AZ
1 pas voldaan isaan de voorwaarde -----2 » voor

7TW O 7TWO
Z % 10 m. De divergentie van het veld kan worden berekend uit:

W(Z) AZ Atan e % e = ----- % ---- = ---
Z 7TW

O
Z 7TW

O
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Uit (14) en (15) voIgt dat de bundeldiameters reeel en begrensd zlJn

als 1 - g1 g2 > 0 of 0 < g1 g2 < 1. Hieruit voIgt de stabiliteitsvoor

waarde voor de laserresonator:

(16)

Deze voorwaarde kan ook met de paraxiale stralen methode worden afgeleid

(13 lt
).

Opmerkingen:

De versterking van een gaslaser wordt bepaald door de ontladingslengte en

door de diameter D van de plasmabuis waarin de ontlading plaatsvindt.

Deze diameter legt dan w(Zl) resp. w(Z2) vast daar bij te grote

waarden van w(Z) een groot gedeelte van het veld wordt afgesneden door

de diameter van de plasmabuis.

De hierdoor veroorzaakte verliezen kunnen worden berekend uit de volgende

formule ~ = 1 -~. Daar de intensiteit evenredig is met 1~12 en lO op
o

1 is genormeerd volgt nu

I (d) 21T D/2 2 _2p 2/w2
~ = 1 - -- = 1 - I ! -2 e p dp dy

10 0 o 1TW

D2

~ =1 - ~- e-D
2

/2W
2
) 2w2

(17)= e

Voor D = 3w voIgt hieruit: ~ ~ 0,01 - 1%., terwijl dit voor D = 4w

levert ~ = 0,0003 =0,03%.

In de praktijk wordt daarom meestal aangehouden

3w < D < 4w (18 )

Te grote plasmabuis diameters leveren verlies aan versterking op zoals

in hoofdstuk 4 is aangegeven en veroorzaken lIoff axis ll modes (hoofdstuk 3).

In hoofdstuk 6 worden een paar voorbeelden van resonatorberekeningen ge

geven uitgaande van speciale eisen te stellen aan plasmabuizen voor kleine

He-Ne lasers. De berekeningen zijn natuurlijk ook te gebruiken voor andere

typen lasers daar in de afleiding geen speciale eisen zijn gesteld aan de

golflengte.
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3.2. Trillingstoestanden in de laser.

Uitgaande van de Helmholtzvergel ijking en de Fresnelbenadering zijn in

de vorige paragraaf voor een gaussische intensiteitsverdel ing de bundel

afmetingen en kromtestralen berekend.

Wordt nu op de plaats Z een spiegel met kromtestraal R bevestigd dan zal

een gedeelte van de intensiteit worden gereflekteerd.

Het golffront zal omkeren en in zichzelf reproduceren op een fasesprong

na.

Op de andere spiegel zal het proces zich herhalen waarna het golffront

terugkeert in het uitgangsvlak (xO,yO'O) waar het weer in fase dient

aan te komen zodat de totale fasesprong na reflekties op beide spiegels

2~ of een veelvoud daarvan dient te zijn.

M.a.w. de resonantieconditie is 2kl = q 2~ of ;~L = q 2~ waaruit voIgt:

en

Er zijn dus meer frekwenties tegel ijk mogelijk in de laser; dit aantal

wordt bepaald door de lengte van de laser en door het frekwentiegebied

waar laserwerking mogelijk is.

Voor een He-Ne laser is dit frekwentiegebied ongeveer 1000 t1HZ zodat voor

een laser met plasmabuis lengte van 30 em (~L = 500 MHZ) al voor tenminste

twee frekwenties tegel ijk aan de resonantievoorwaarde is voldaan.

De laser oscilleert dan in de zgn. longitudinale modes. Gaat men uit

van een niet gaussische verdeling in het intreevlak dan blijkt het toch

mogel ijk te zijn aan die hiervoor gestelde eisen te voldoen.

De functies ¢(xo,yo'O) die voldoen zijn

H (x)
n

Waarin Hm(x) een hermitepolynoom is gedefinieerd als

2 en 2
= (_l)n eX _ eX

dX
n

Zodat HO(x) = 1 2
= 4x -2 etc.

Verder behandeling is te vinden in (13~).
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Deze laatste veldverdeling veroorzaakt andere trillingstoestanden in

de laser, de zgn. hogere orde modes, of "off-axis" modes, ook wel aange

duid met TEM ,modes waarin m,n de graad van het hermiet polynoom aan-mn
geeft.

De frekwenties van deze trill ingstoestanden kunnen worden berekend uit:(2~)

arc cos Vgl g2 C
\) = q+ (m+n+l) -2L (20)q,m,n n

De frekwentieverschillen tussen de TEM modes zijn dus veelvouden van:mn

arc cos V¥; C
n • 2I

waarin L de afstand tussen de spiegels van de laser is.

Enige metingen aan lasers oscillerend in meerdere trillingstoestanden

De "off axis" modes kunnen gemakkel ijk worden herkend doordat de uitkomende

laserbundel nu, afhankelijk van de waarde van m en n, een aantal spots ver

toont die volledig gescheiden zijn waar te nemen en te fotograferen. Fig.

3.4, 3.5, 3.6, tonen een aantal van de lagere orde modes.

Het frekwentieverschil tussen deze trill ingstoestanden kan worden gemeten

m.b.v. een beatfrekwentiemeting.

Hiertoe wordt de uittredende bundel uit de laser afgebeeld op snelle foto

diode, die een signaal afgeeft dat de verschilfrekwentie bevat (14~). Deze

verschilfrekwentie kan nu worden gemeten met een spektrumanalyzer.

De opstelling is schematisch weergegeven in fig. 3.7.
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Fig. 3.4. Pig. 3.5.

Fig. 3.6.
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Fig. 3.7. Beatfrekwentiemeting off-axis modes.

Het scherm en recorder werden gebruikt bij het fotograferen resp. registreren.

De laser was eigen bouw.

Gegevens: Kromtestralen spiegels: R1 = 00 R2 = 120 cm

Afstand tussen spiegels: L = 30 cm.

Hieruit is nu met (21) ~v te bepalen.m,n
Er voIgt:

~v = 83,3 MHZm, n

Terwijl uit (19) voIgt: ~Vo,o = 500 MHZ.

Het verschil in frekwentie tussen de "off axis· ' modes is dus hier veel

kleiner dan tussen de longitudinale modes.

Fig. 3.8 geeft een registratie van de uitgang van de spektrumanalyser

bij de meting van het verschil in frekwentie tussen de TEM OO en TEM01 mode.

De waarde van 88,7 MHZ die uit deze registratie voIgt stemt redelijk over

een met de berekende waarde 83,3 MHZ.

De pieken bij 88 resp. 89 MHZ zijn kunstmatig ingebracht via een ijkbron

die deze frekwenties genereert.
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Fig. 3.8. Registratie frekwentieverschil TEM OO en TEM01 ·
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~ A: Zoals is aangetoond kan de laser in verschillende trillings

toestanden tegelijk oscilleren.

Voor het geval men is geinteresseerd is in een hoog uitgangs

vermogen is het interessant deze situatie te kreeren daar in

dit geval meestal een effektiever gebruik wordt gemaakt van

het geexiteerde gasmengsel in de plasmabuis. Een voorbeeld

is de Spectra-Physics 133 M laser. Hier is het uitgangsver

mogen een faktor 1 tS verhoogd t.o.v. het S.P. 133 type door

de "mu lti-mode" toestand te kreeren.

Voor interferentiele metingen en frekwentiemetingen is het voor

komen van meerdere trillingstoestanden zeer storend. Er wordt in

die gebieden naar gestreefd de zgn. IIsingle-frequencyll toestand

te bereiken.

Een goede methode is de plasmabuisdiameter klein te houden b.v.

D % 3w.
De lIoff axis·· modes krijgen hierdoor zulke verI iezen dat osci llatie

niet meer mogelijk is.

(verI iezen > versterking).

B: Gezien de cirkelsymmetrie van de opstelling zou men verwachten dat

de lIoff-axis ll modestrukturen ook cirkelsymmetrisch zijn.

Theoretisch is dit ook zo maar praktisch blijkt t door het niet lood

recht op de as staan van spiegels en inhomogeniteiten in oppervlak

ken van spiegels en brewstervensters t dat aIleen de m,n modestrukturen

optreden.
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HOOFDSTUK 4.
VERSTERKING IN He-Ne LASERS.

4.1. Inleiding.

Om het uitgangsvermogen van een He-Ne laser te kunnen berekenen is het

noodzakel ijk de intensiteit van de straling W binnen de laserspiegels

te bepalen.

De intensiteit buiten de spiegels voIgt dan uit de relatie:

W = t W.
U I

waarin t de transmissie van de laserspiegel is waarachter men waarneemt.

Het uitgangsvermogen, uitgedrukt in watts, wordt dan gevonden door

de uitdrukking

P = B t W.
U I

B is de effektieve laserbundeloppervlakte.

In de hierna volgende afleiding wordt een maximale intensiteit Wafge

leid op de as van de plasmabuis; deze intensiteit neemt echter af met

toenemende radius zodat hiervoor een korrektie dient te worden inge

voerd op de laserbundeloppervlakte.

De berekening is gebaseerd op een model voor een 2 nivo lasersysteem

en stamt oorspronkelijk van Gordon (6*), Lamb (7*) heeft de theorie

later verder uitgewerkt.

4.2. Versterking in een laser zonder dopplerverbreding.

De versterking in een lasermedium kan worden beschreven door de volgende

relatie:

= I e
gZ

o

Waarin 10 de intensiteit van de invallende straling, 9 de versterkings

coefficient en Z de door de stral ing afgelegde weg in het medium. 9 is

te vergel ijken met de absorptiecoefficient voor straling gaande door

een medium. De absorptiecoefficient wordt in de dispersietheorie (8*)
aangeduid met K en is gedefinieerd als:



K = 4 7T V K

C
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g(v) =

(2)

p(v) dv

waarin v de frekwentie van de inval lende straling en K het imaginaire

deel van de brekingsindex n is. C is de lichtsnelheid.c

Uit de dispersietheorie heeft voigt (25*) een uitdrukking voor de

absorptie van straling in een gas afgeleid die later door Gordon is

toegepast om de versterking in een gaslaser te berekenen. Sinclair (9*)
heeft later uitgaande van kwantummechanische beschouwingen een model

opgesteld voor een laser werkende door inversie tussen 2 nivo's die niet

ontaard zijn. Daaruit wordt voor een botsingsverbrede overgang de vol

gende relatie voor de versterkingscoefficient afgeleid:

2
v /.l JO ----,...----:-
C £0 1;

Waarin JO = N2 - N1 met N2 resp. N1 de aantallen atomen in de aangeslagen

toestand 2 en 1 als er geen elektrisch veld aanwezig is.

Bij invallende stral ing moet hier dan een korrektie. worden aangebracht.

Y' is de botsingsverbrede 1ijnbreedte behorende bij de overgang van toestand

2 naar toestand 1. Y' kan worden bepaald uit de relatie:
s

Y' =Y' (1 +~r!-s Wo

Wo wordt de verzadigingsparameter genoemd Iw/cm2 I en is een maat voor het

aantal atomen in de gasontlading dat aan het laserproces deelneemt.

Als we de dopplerverbrede 1ijn aanduiden met ~vD dan zullen als Y~ » ~vD

alle atomen aan het laserproces deelnemen, terwijl als Y~ « ~vD slechts

een gedeelte van de atomen bijdragen.

W tenslotte is de intensiteit van het stralingsveld in de gasontlading met:

4.3. InvZoed sneZheidsverdeZing atomen op versterking.

Bij de versterking in een gaslaser zullen de atomen een bijdrage leveren

afhankelijk van de snelheid die ze bezitten.

Voor de snelheidskansverdeling geldt in redel ijke benadering

Ml
( M)~ 2kt dv

27TkT e
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Deze formule is om te schrijven door de volgende relatie te substitueren

Vi is de frekwentie die de stilstaande waarnemer "mee t".

Formule (3) gaat nu over in

p(v l
) dv ' (4)

De bijdrage van het atoom met snelheid tussen v en v+~v tot de ver

sterking g(v) wordt dan gegeven door:

2 -(v'-vO/~vD)22 v ~ J O dv'
-:--........,_ -:::__~ y I • ...;;.e ..."..._..."....__

~VD/TI C EO n (v_v,)2+y,2
s

Voor aIle atomen wordt de versterking dan:

-((v'-vO)/~vD)2
...;..e -::-_..."...._ dv I

(v_v , )2+y, 2
o

waar in

I i j n.

go YI 5'"
g(v) =--

TI 0
;; v l J o9 = en ~vD de halfwaardebreedte van de dopplerverbredeo C EO li ~VD

In principe kan uit (5) voor elke frekwentie de versterking worden berekend.

Echter zullen go en yl in het algemeen niet bekend zijn.

In de volgende paragraaf zal worden aangegeven hoe in de praktijk voor

single mode en multi (longitudinale) mode lasers uit (5) de versterking

en het uitgangsvermogen kan worden bepaald.

In principe zal de afleiding geldig zlJn voor elk twee nivo lasersysteem

waarvoor (5) is afgeleid, echter is er geen rekening gehouden met de ont

aarding, deze heeft voor He-Ne lasers geen grote invloed (hoofdstuk 2).

4.3. Praktische uitdrukkingen voor versterking en uitgangsvermogen.

Integratie van (5) leidt, na substitutie van

Vi_V v-vo 0
t = ---:-~-v-D- , ~ = ~vD

yl
5n =--

~VD

tot de volgende uitdrukking voor g(v): (9~)

g(v) (6)
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Z. (~+in) is het komplexe gedeelte van de plasmadispersiefunktie (10*).
I

Het reeele en komplexe gedeelte uit de plasmadispersiefunktie gedragen

zich als de grootheden n en X uit de dispersietheorie.

Uit (6) is de gaincoefficient g(v) voor de top van de spektraallijn

(v = vO) in de benadering y~ » ~vD te berekenen. Men verkrijgt dan

de gaincoefficient voor deze zgn. homogeen verbrede lijn:

(])

Analoog levert yl
s

Ii jn

(8)

In een stationnaire situatie, zoals in een laser het geval is, zal zich

een evenwicht instellen, zodanig dat de versterking g(vO)1 gelijk is

aan de totale verliezen at'

I is de lengte van de gasontlading.

De intensiteit W in de laser stabiliseert dan op een waarde W
1

zodat dan

u i t (8) vo I9 t :

of 2
W1 _ (go 1)
Wo - ---a;- -

Buiten de laser meet men dan achter een spiegel met transmissie t de inten

siteit:

W = t Wu 1

Met (9) wordt dit:

W= t W((,:L.)2 - 1)
u 0 at

(10)

(11)

Uit I iteratuur en eigen metingen (hoofdstuk 6) blijkt voor een He-Ne

laser werkend op 0,6 m de volgende waarde voor go te worden gevonden:

3 x 10-4
go % . D·
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o is de diameter van de gasontladingsbuis.

Opm.: (11) is via de relatie tussen p en D (zie hoofdstuk 2) ook in p

uit te drukken.

Uit (7) volgt voor de stationnaire toestand in de laser:

A go 1
a = 9 ( 11

0
) 1 =

l+W/WO
t

daaruit volgt:

W
1 A go

- 1 (12 )-=
Wo at

Voor multimode lasers (plasmabuislengte groter dan 25 em) nadert A

tot de waarde 1 (11 l1e
).

Daarmee levert (12):

W = t W (~- 1\
u 0 at )

Opm.: (13) levert waarden die zeer goed met praktisehe gege~~ns overeen

stemmen (hoofdstuk 6). Voor go geldt weer go = 3 x
0

10 terwijl

metingen voor Wo voor dit soort lasers de volgende waarde oplever

de
2Wo :t 28 W/em (hoofdstuk 6)

Tot nu toe is gesproken over gaslasers die voldeden aan Y~ » ~vD of

Y~ « ~vD' Oit blijkt eehter alleen voor multimode lasers een gesehikte

benadering te zijn.

Voor de single mode gas lasers, met name He-Ne lasers werkende op 0,6 ~m,

zijn deze uitgangspunten niet juist.

Voor dit geval zal weer worden uitgegaan van (6),

Er wordt uitgegaan van de verhouding:

n' =
maximale versterking bij v = V o
totale verl iezen in de laser

(14 )

n' wordt de exeitatieparameter genoemd.

Uit (14) volgt dan dat n' moet voldoen aan

n' =



- 4.6 -

Uit (6) voIgt voor de maximale versterking bij v = V o (verzadigings

effekten verwaarloosd) g(vO):

go . yl
9 (V o) = -r Z. (I -.-)

v1T I Llv
D

De totale verliezen kunnen weer worden berekend uit de overweging dat

de laser zich in evenwicht weer zal instellen op een zodanige intensi

teit W1 in de laser dat geldt:

Uit (6) voIgt nu:

Substitutie in (14) levert de volgende uitdrukking

W
Ui t (15) is nu (12*) bi j bekende n I en y " d- te bepa Ien.

o
W1In fig. 4.1 is voor verschillende waarden van y',Wf tegen n l uitgezet.
o

Bij bekende y' en Wo is nu de uitgangsintensiteit Wu buiten de laser

te berekenen uit

W = t Wu 1

Smith (12*) heeft voor He-Ne lasers werkende experimenteel op 0,6 ~m y'

en Wo a.f.v. p bepaald.

Deze krommen zijn in fig. 4.2. en 4.3. afgebeeld.
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Fig. 4.1.
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De waarde voor n' wordt bepaald uit

go I go I
n ' =--=--at a+t

Voor go blijkt uit experimenten weer:

3 x 10-4
go :t 0

is de lengte van de gasontlading.

a zijn de totale verliezen in de laser.

t de transmissie van de spiegel waarachter men meet.

De intensiteit uit de laser is weer te berekenen met

W = t Wu 1

Hiertoe kan met de relatie pO % 3,0 p bepaald worden als 0 bekend is

en daarmee uit de figuren 4.2 en 4.3 Wo resp. y'.
Daarna is dan, met deze gegevens en de berekende n ' , uit fig. 4.1 W1
te bepalen.

lowe I uit (15) als uit (13) voIgt dat de uitgangsintensiteit afhankel ijk

is van de transmissie t van de uitkoppelspiegel.

Voor een goede laserwerking zal dus een optimum dienen te worden gezocht

voor t.

Voor (13) is dit zonder meer te berekenen door te stellen:

awu 0-- =at

W t Wo
go I

1)met = (a+t" -u

dit levert: t = Igo I a - aopt

Deze oplossing is fysisch gezien aIleen acceptabel voor die waarden van 3

waarvoor geldt
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Voor He-Ne gaslasers van dit soort is meestal voldaan aan deze voor

waarde. Immers gal neemt waarden aan tussen 4 en 6% terwijl de ver

liezen a voor normale lasers rond 1% liggen.

Voor single mode lasers is t opt moeilijker te berekenen daar W1 niet

expliciet in t is uit te drukken. Smith (11*) heeft voor een aantal

waarden van Y' de optimale transmissie voor dit soort lasers numeriek

bepaald (figuur 4.4).

In principe zijn deze uit (15) te bepalen.

0.24 rr---'--

0.20

I:.
0.16
~
a~

10.12

0.08

0.04

.. -_..._------
Smi th [ll*J

ria 240 Me/S

o 2 4 6 8 I 10 12
Gm/O ---+

14 16

Fig. 4.4.
t G'

Verloop ~qt a.f.v. ~ Voor single mode lasers voor
m a

verschillende waarden van y'.
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Het uitgangsvermogen wordt zoals reeds vermeld berekend uit:

waar in:

P = B t W, (Watt) (4.'6)

B

W,
t

de effektieve laserbundeldoorsnede cm2

-2intensiteit binnen de laser Watt cm

transmissie van de uitkoppelspiegel.

5telt men de laserbundeldoorsnede op TIW
2 dan zal B als men kiest

3,5 w < D < 4w (hoofdstuk 3) te berekenen zijn uit: I

521
B~'S". TI W

Opm.: In het olgemeen wordt een gosloser opgebouwd ult een plosmobuis

met versterking Gm = gal, een spiegel 5, met htge reflektie

(b.v. R, % 0,997) en een uitkoppelspiegel 52 mft transmissie t

en reflektie R2 = 1 - (a1 + t) waarin a1 de ab orptie en ver

strooiingsverliezen van spiegel 52 zijn.

Per rondgang is de laser dan op te vatten als ten plasmabuis

met versterking 2Gm en verliezen a = , - R1 + t,.
De totale verliezen at worden nu:

In fig. 4.4 kan daarom gerekend worden met:

G1 2Gm _ m-=a - R1 + a1

Worden plasmabuizen met brewstervensters (13*) gebruikt dan dienen

de verliezen aan° deze vensters ook in rekening te worden gebracht.

Per rondgang komt men 4 vensters tegen. G1

mWordt het verlies per venster op a2 gesteld dan wordt a- in dit geval

G' 2Gm _ m
a- = 1 - R

1
+ a

1
+ 4a

2

In fig. 4.5 is het hierboven beschrevene nog e ns in schema weergegeven.
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51 52

8
~ 'Vi

IJp ~ ~ -y
~ ?

a2. a2.
i, at R1

Fig. 4.5. Schematische voorstelling verliezen aan gaslasers

met brewstervensters v
1

en v
2

.



HOOFDSTUK 5. 
PLASMABUISFABRIKAGE. 

5.1. InZeiding. 

- 5.1.-

De gaslasers zijn onder te verdelen in twee typen, t.w.: 

a. Gaslasers waarbij de spiegels direkt op de plasmabuis gekit zijn, 

b. Gaslasers met brewstervensters. 

Degaslasers behorende tot het type a worden in vele afmetingen en 

uitgangsvermog~ns door de bekende firma's als Spectra-Physics en Hughes 

geleverd.Dit zijn echter i.h.a. multimodelasers. Single mode lasers 

van dit type zijn moeilijk te maken doordat vanwege hun korte lengte 

(I s 15 cm) de spiegels zeer kort bij de gasontlading komen te zitten. 

De altijd in de ontlading aanwezige lonen kunnen door de hoge veldsterkte 

een dusdanige energie krijgen dat ze bij botsing met de spiegels deze 

beschadigen waardoor de verliezen in de resonator aanzienlijk verhoogd 

kunnen worden.· 

Omdit te vermijden moet de spiegel aan de kathodezijde een stuk verder 

van de ontlading geplaatst worden. Verder vereist de hier bedoelde laser 

. spiegels met de zgn. hard-coatings die aileen met speciale opdampappara

tuur vervaardigd kunnen worden, terwijl ook het bevestigen van deze 

spiegels op de plasmabuis speciale technleken vereist daar ze meteen op 

hun plaatsmoeten zitten en nlet justeerbaar zijn. 

Daar hetin onze experimenten noodzakelijk was tussen de spiegels optische 

componenten te plaatsen, is gekozen voor de gas laser van het typeb met 

de zg. brewstervensters. 

De fabrlkage van deze plasmabuis zal .hierna behandeld worden. 

5.2. PZasmabuiskonstruktie. 

De plasmabuis met brewstervensters Is opgebouwd uit de volgende onderde

len: 

a. Cap i II a I r 

b. Brewstervensters 

c. Kathoderulmte 

d. Anode, kathode en getter. 
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In fig. 5.1 is de doorsnede van een plasmabuis met brewstervensters

gegeven.

A

E

~g. 5.1. Doorsnede plasmabuis He-Ne lasers.

A : Capillair

B : Brewstervenster

C : Anode

D : Kathoderuimte

E : Kathode

F: Getter.
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5.2.a. Bet capillair.

Het capillair wordt vervaardigd uit pyrex evenals de rest van het glas

I ichaam met uitzondering van de brewstervensters. Bij het ontwerp van

de laser is de plasmabuisbinnendiameter D bepaald zodat hiermee een keuze

kan worden gemaakt uit de aanwezige glassoorten. De wanddikte moet ten

minste 4 mm zijn wil men de plasmabuis kunnen hanteren in een laserop

stelling. De capillairen dienen te worden gekontroleerd op rechtheid en

diameter daar hierin, zoals is gebleken tijdens de fabrikage van de voor

dit onderzoek bestemde plasmbuizen, grote afwijkingen optreden in aanwe

zige magazijnvoorraden.

Vooral de rechtheid is belangrijk aangezien daardoor de effektieve

capillairdiameter D wordt bepaald die bij te kleine waarden aanzienlijke

diffraktieverliezen kan veroorzaken (hoofdstuk 3). Het is daarom ook van

groot belang nauwkeurig toe te zien op het recht blijven van de plasma

buis tijdens het inklemmen in de laseropstelling. Zie hiervoor eventueel

het later uit te brengen verslag (14-).
De vlakken waarop de brewstervensters later worden bevestigd dienen bij

voorkeur in een opspanning te worden aangebracht.

Er kunnen hierbij twee soorten fouten ontstaan Lw. de "roll-angle" en

de Ilpitch-angle". De "roll-angle" duidt op het niet in een vlak liggen

van de normalen op de brewstervensters, terwijl de "pitch-angle" slaat op

de afwijking van de uit de brekingsindex van kwarts berekende brewster

hoek (550 31').

Dit is de hoek tussen de normaal op het brewstervenster en de as van het

capillair. Om geen te grote invloed op de versterking uit te oefenen mogen

de voorgenoemde fouten niet groter zijn dan 10
.

Bij grotere afwijkingen zullen zij als resonatorverliezen in rekening

moeten worden gebracht. Het verdient verder aanbeveling. de vlakken waar

op de brewstervensters worden aangebracht zo te pol ijsten dat de vlakheid

geen grotere afwijkingen vertoont dan ongeveer 1 ~m, daar anders de later

te bevestigen vensters krom trekken waardoor dubbelbreking kan optreden

wat tot ongewenste polarisatie-effekten aanleiding kan geven.

5.2.b. Brewstervensters.

De brewstervensters worden i .h.a. vervaardigd uit kwarts daar dit materiaal

aanzienlijk minder absorptieverl iezen voor A = 0,6 ~m heeft dan pyrex.
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Pyrex vertoont weI grote absorptie voor infrarode straling, waardoor

het geschikt is als venstermateriaal voor grotere lasers die aIleen

in A = 0,6 ~m mogen oscilleren. Men neemt dan het (kleine) extra ver

lies door absorptie voor 0,6 ~m op de koop toe.

De brewstervensters dienen extreem goed te worden gepolijst daar elk

krasje in het oppervlak forse verstrooiingsverliezen zal veroorzaken.

Het is daarom absoluut noodzakel ijk vensters uit magazijnvoorraden na

te polijsten. Het materiaal moet verder homogeen zijn en goed vlak.

De vlakheid moet beter zijn dan 1~ speciaal het gebied waar later de

laserbundel door zal gaan.

Bij He-Ne lasers dient de dikte van de vensters minimaal 2 mm te zijn

daar anders vervormingen kunnen optreden door de aanwezige drukverschil

len.

5.2.c. Kathoderuimte.

Aan de kathoderuimte worden geen speciale eisen gesteld. De vorm wordt

aangepast aan de afmetingen van de kathode zodat de te gebruiken aluminium

kathode met een speling van ongeveer 1 mm in de kathoderuimte past. De

kathoderuimte wordt aan de zijbuis van het capillair gesmolten z6, dat de

zijbuis ongeveer 20 mm de kathode ingaat. Hierdoor wordt bereikt dat er

binnen de kathode een radieel elektrisch veld ontstaat wat een nette

elektronen-emissie van de binnenzijde van de kathode veroorzaakt, terwijl

ook ionen komende uit de zijbuis minder sputtering zullen veroorzaken. Ook

zullen eventuele sputterprodukten moeilijker de betrekkelijk nauwe zijbuis

(3 a 4 mm diameter) inkomen waardoor verontreiniging van de brewsterven

sters voorkomen wordt.

In fig. 5.1 is het doorlopen van de zijbuis in de kathode aangegeven.

In onze experimenten is verder gebleken dat het verstandig is een kathode

ruimte-volume van tenminste 50 cm3 tegebruiken als buffer zodat kleine

drukveranderingen geen direkte invloed op de pD verhouding gaan uitoefenen.

5.2.d. Anode, kathode en getter.

Als anodemateriaal wordt meestal een wolfraampen gebruikt met een dikte

van 1 mm. Deze pennen zijn commercieel verkrijgbaar en worden ingesmolten

in het zijbuisje aan het capillair.
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Het wolfraam wordt tot ongeveer 1000 °c uitgestookt zodat dit later

in de gasontlading geen aanleiding geeft tot verontreiniging.

De doorvoer aan de kathodekant is eveneens een wolfraampen waaraan

een nikkelen pen is gelast die dan in de kathode wordt geklemd. Aan de

nikkelen pen wordt een rond schuitje gelast dat het gettermateriaal

barium bevat. Het barium is bedoeld om eventueel vrijkanende zuurstof

te binden en wordt daartoe verdampt en neergeslagen op de glaswand

tegenover het schuitje. Het verdampen kan geschieden door een stroom

door het schuitje te leiden en het daardoor te verhitten. Dit kan via

een extra kathodepen of door een hoogfrekwent magnetisch veld door

het ronde schuitje te leiden.

Bij deze laatste methode is geen extra kathodepen noodzakelijk, terwijl

ook geen hoge stromen door de kathodepennen hoeven te worden geleid wat

het gevaar voor ontstaan van lekken verminderd.

Er is echter weI een hoogfrekwent generator met een vermogen van onge

veer 3 kW nodig.

De kathode wordt vervaardigd uit aluminium met een zuiverheid van 99,9%.

Dit materiaal heeft bij de proeven bewezen zeer geschikt te zijn. Het is

relatief goedkoop en de kans is zeer gering dat er tijdens het gebruik in

de laser nog stoffen vrijkomen die de laserwerking nadelig kunnen bein

vloeden.

De kathode wordt uit het massieve aluminium gedraaid m.b.v. een draaibeitel

met diamanten snijkant. Hierdoor wordt voorkomen dat tijdens het verspanings

proces resten beitelmateriaal in het aluminium terecht komen en het emissie

proces beinvloeden.

Tijdens het draaiproces wordt een overmaat water toegevoegd. Hierdoor worden

zuurstof atomen gebonden aan het zuivere aluminium en wordt een laag Al 203
gevormd van 50 nm dikte. De Al 20

3
binding is zeer hecht en staat zelfs

toe dat de kathode later tot ± 400 °c wordt verhit waardoor restgassen en

stoffen aan de oppervlakte kunnen worden verwijderd. Ook is bij de op deze

manier vervaardigde kathodes geen sputtering waargenomen.

0pm.: Het elektronenemissieproces is waarschijnlijk het gevolg van veld

emissie. Daarvoor is een veldsterkte van 109 Vim noodzakelijk. Over een

laagdikte van 50 nm betekent dit een spanning van 50 V die gemakkelijk

uit het spanningsverschil tussen anode en kathode kan worden verkregen.
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5.3. Samenbouw pZasmabuis onderdeZen.

Nadat de onderdelen van de plasmabuis zijn vervaardigd volgt de samen

stelling en warmtebehandeling.

Alle onderdelen worden daartoe eerst zorgvuldig gereinigd door ze te

spoelen in een 10% oplossing RBS 25 (temperatuur 70 °e) gedurende 30 min.

daarna uit te wassen in water. Daarna spoelen in gedestilleerd water

en drogen in een stofarme oven op 120 °e.
De in twee delen vervaardigde kathoderuimte wordt, nadat de kathode met

getter is gemonteerd,aaneengelast.

Het geheel wordt hierna aan de zijbuis van het capillair gesmolten.

Aan de andere zijbuis wordt de anodendoorvoer met anode gelast.

Alvorens nu de brewstervensters aan te brengen dienen de nog aanwezige

resten verontreinigingen op de glaswanden en kathode te worden verwijderd.

Hiertoe wordt de plasmabuis zonder vensters in een buisoven gebracht die

het geheel verhit tot ± 400 °e.
Hogere temperaturen hebben weinig zin daar dan de kathode wordt aangetast.

De buisoven wordt tijdens dit proces op laag vakuum gehouden (10- 4 mm Hg),

waardoor vrijkomende gasresten worden afgevoerd. De procesduur bedraagt

hier 5 a 10 uur.

Hierna is de plasmabuis zover gereed dat de brewstervensters kunnen worden

aangebracht. Dit aanbrengen is een van de belangrijkste processen daar even

tuele verontreinigingen die achterblijven aan de binnenzijde direkt een

extra verl iesfaktor introduceren boven de in hoofdstuk 4 beschreven ver-

1iezen at.

De vensters dienen eerst zorgvuldig gereindigd te worden m.b.v. lenzen

papier bevochtigd met spektroskopisch zuiver aceton. Het is raadzaam de

gereinigde vensters te inspekteren m.b.v. een intensieve lichtbundel waar

door eventuele verontreinigingen verstrooiing van het doorvallende 1icht

zullen veroorzaken. Het is ook mogelijk hiervoor een laserbundel te ge

bruiken.

Daarna kunnen de vensters op het capillair gelegd worden en aangedrukt;

de vensters mogen dan niet meer verplaatst worden.

Er is hiertoe een eenvoudige kleminrichting ontworpen die ge~chetst is in

fig. 5.2.

/
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A
'~f---C

-+--- D

Pig. 5.2. KZeminrichting brewstervensters.

A : WegkZapbare u-vormige beugeZ

B : Aandrukstift voor brewstervenster

C : SpiraaZveer

D : PZasmabuishouder

E : Kit

F : KZembeuge Z pZasmabuis.

Nadat beide vensters op deze wijze zijn gemonteerd kan de kit worden

aangebracht.

Er is geruime tijd geexperimenteerd met verschillende soorten kit; dit

heeft geresulteerd in twee bruikbare soorten:

a. Varian Torr Seal

b. APeO - p 313 (Hel ix bonding).

Torr Seal, bekend uit de vakuumtechniek is stroperig en daardoor gemak

kelijk aan te brengen. Er zijn in het Laboratorium voor Lengtemeting

der T.H.E. reeds 3 jaar plasmabuizen in gebruik die met Torr Seal gekit

zijn. Sommige buizen lekken echter na enige tijd, wat waarschijnlijk ver

oorzaakt wordt door haarscheurtjes in de zeer hard wordende Torr Seal.
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Er is daarom ook geexperimenteerd met APea P 313. Deze kit is elas

tischer en daardoor wat beter geschikt voor de temperatuursverande

ringen waaraan de plasmabuis bloot staat.

Verder is deze kit licht vloeibaar wat eist dat het venster op de

plasmabuis wordt aangedrukt, voordat de kit wordt aangebracht, dit

om het binnendringen van kit in de plasmabuis te verhinderen.

De aldus gekitte plasmabuis wordt in een oven gebracht en enige uren

op 80 °e gehouden zodat de kit goed kan uitharden alvorens met het

pompproces kan worden begonnen. Het spreekt vanzelf dat al de bovenbe

schreven werkzaamheden in een zeer schone stofarme ruimte dienen te

worden uitgevoerd daar anders de kans groot is dat zich stofdeeltjes

in de plasmabuis afzetten die later tijdens het laserproces op de

vensters terecht komen. Na het uitharden wordt de plasmabuis direkt aan

de gereedstaande pompinstallatie gesmolten, waarna het pompproces kan

beginnen.

5.4. Het pompproces.

De geheel bij de Sektie Glastechniek van de eTD ontwikkelde pompappara

tuur bestaat uit een roterende schuif-voorpomp, een kwikdiffusie hoofd

pomp en een vulinstallatie.

De vulinstallatie bestaat uit een pyrex hoofdbuis waaraan enige zijbui

zen zijn bevestigd waaraan achter doseerventielen de voorraadflessen

met de isotopen van He en Ne zijn bevestigd.

De hoofdbuis is verbonden met de kwikdiffusiepomp via een koelval terwijl

de laatste zijbuis verbonden is met de te vullen plasmabuis. In deze

zijbuis zijn nog enige kranen aangebracht om na het vulproces de plasmabuis

te kunnen afsluiten van de vuleenheid. Verder is in de zijbuis nog een

Piranymanometer aangebracht om de partiele drukken van He en Ne te

kunnen meten tijdens het vulproces. Het geheel is schematisch weerge-

geven in fig. 5.3.

Voordat met het pompen van de plasmabuis begonnen wordt is het geheel

reeds gepompt tot een druk van 10-7 torr, de kranen A, B, e zijn

daarbij gesloten.

Daarna kan kraan Copen als mede de teflonkraan daarachter. Hierna wordt

het gehele systeem nogmaals gepompt tot een druk van 10-7 mm Hg, dit

gedurende 24 uur.
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Hcz. D

G

Erg. 5.3. Schema vulstation He-Ne lasers.

A"B : Doseerkranen

C'C : Hoofdkranen

D"E : ~orraadflessen He" Ne

F : Koelval

G : Plasmabuis

r8l Teflonkraan

M1 : Pirani manometer

M2 : Ionisatiemanometer

H : Tweel.Vegkraan.
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De buizen zijn daarbij omwikkeld met een verwarmingstape die het

mogelijk maakt deze tot ongeveer 150 °c te verhitten om zodoende nog

aanwezige waterresten weg te pompen. Hierna wordt kraan C1 gesloten

en de manometer M1 in werking gesteld.

Daarna wordt via doseerkraan B het neon ingebracht tot ongeveer de be

rekende druk,dan wordt B gesloten en wordt via het openen van A het He

ingeb rach t.

Dit proces neemt ongeveer 30 min. in beslag doordat het gas vanuit D en

E in de plasmabuis G moet diffunderen.

Hierna kan C worden gesloten evenals A. Daarna wordt de gasontlading gestart

en gedurende een uur bedreven.

Meestal heeft de gasontlading een blauw-rode kleur wat duidt op aanwezige

zuurstofresten. Dan wordt de ontlading gestopt en de kranen C en C1 ge

opend en het aanwezige gasmengsel weggepompt en de druk op 10-7 mm Hg

geb racht.

Hierna volgt opnieuw de bovenbeschreven vulprocedure waarbij de berekende

vuldruk van He met ongeveer 1 mm Hg wordt overschreven.

C1,C ffi A,B worden gesloten en de gasontlading gestart. De aldus verkregen

gasontlading blijft gedurende ongeveer drie dagen in werking zodat even

tuele diffusie van vooral He in kathode en glaswanden heeft plaats gehad.

Dit proces, door ons inbranden genoemd, heeft een zeer gunstige invloed

op de levensduur.

Bij commerciele produkten (Spectra-Physics) blijkt namelijk soms een zo grote

afname van He op te treden, door diffusie in de kathode, dat geen inversie

meer optreedt. Start men de gasontlading van dit soort buizen dan zal na

enige dagen toch weer laserwerking optreden doordat He vrijkomt aan de

kathode. Het proces is echter zeker niet geheel omkeerbaar, waardoor een

forse afname in versterking gaat optreden.

Na het inbranden tens lotte wordt de plasmabuis opnieuw leeggepompt en wordt

de getter geaktiveerd, d.w.z. het gettermateriaal wordt verdampt en op

de glaswand neergeslagen. Dan gevuld tot de berekende partiele drukken van

He en Ne. De ontlading wordt dan weer gestart en als deze de juiste kleur

heeft (roze-rood) wordt de ontlading gestopt en de plasmabuis onmiddellijk

afgesmolten.

De plasmabuis is nu voor gebruik gereed.
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HOOFDSTUK 6.
BEREKENING PLASMABUIS EN EXPERIMENTEN.

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van een plasmabuis besproken die aan

een aantal bekende eisen dient te voldoen.

Daarna worden in het tweede gedeelte de experimenten besproken die zijn

uitgevoerd om de meest belangrijke grootheden die het gedrag van de

plasmabuis bepalen, te meten. Ook zijn de meest belangrijke meetresultaten

gegeven.

6.1. Ontwerp plasmabuis.

De te fabriceren plasmabuizen dienden te worden gebruikt in een laser

resonator waarin ook nog een absorptiebuis was geplaatst. De absorptie

buis bevat een kleine hoeveelheid gezuiverd jodium met de daarbij be

horende jodiumdamp.

Deze absorptiebuis veroorzaakt een extra verlies in de laserresonator

van 2%. De absorptie is afhankel ijk van de druk (14~). De absorptiebuis

is afgesloten met brewstervensters zodat nu totaal vier vensters in

de laserresonator geplaatst zijn. Zie figuur 6.1.

Fig. 6.1. Laser met absorptiebuis.

A : Plasmabuis,

B : Absorptiebuis,

81,82: Laserspiegels.



- 6.2 -

De verliezen a per rondgang door de resonator zullen in deze situatie

4,9% bedragen. Ze zijn als voIgt opgebouwd:

Absorptiebuis 4%
Absorptie en transmissie 52 0,3%

Absorpt ie en scatteri ng aan 8 brewstervensters: 0,4%

Absorptie aan 5, 0,2%.

De versterking per rondgang voIgt uit:

G' = 2 G =
m m

-46.0 x 10 x I
D

x 100%

omdat voor laserwerking moet gelden G~ > a, voIgt voor ~:

Opm.: I is die lengte van het capillair waarin zich het aktieve laser

medium bevindt. Dit is meestal de afstand tussen de zijbuizen van

de plasmabuis.

D is de inwendige diameter van het capillair.

I en D kunnen worden bepaald uit de eisen te stellen aan de frekwentie

vormen die de uitgaande stral ing mag bevatten.

Deze eisen zijn:

a) De straling mag geen transversale modi bevatten.

b) Met de absorptiebuis in de resonator moet de laser in een

frekwentie oscilleren (single mode situatie).

Een aanvullende eis is dat de laser met inachtneming van de eisen a) en b)

een zo groot mogelijk uitgangsvermogen en dus versterking dient te hebben.

Deze eis komt voort uit het gegeven dat dit type lasers later in meng

experimenten dienen te worden gebruikt, waarbij een uitgangsvermogen van

minstens 150 ~W noodzakel ijk is om goed verwerkbare signalen te ver

krijgen (14-).
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Oaar R(z) slechts langzaam verandert met Wo (formule 3.8) wordt door

leveranciers van laserspiegels slechts een beperkt assortiment kromte

stralen geleverd Lw.R = 0,3, 0,7, 1,2 m en R = 00. Voor A = 0,63 ~m

en Z ~ 30 cm leveren deze laserspiegels modediameters 2w(z) van 0,6

tot 1 mm (formule 3.15).

Met voorwaarde 3.18 levert dit de volgende waarden voor 0:

0,9 < 0 < 1,5.

Met het oog op eis a) die vraagt om kleine plasmabuisdiameters (hfst. 3)

werd gekozen voor de glascapillairen met 0 = 1,20 mm.

N.B.: Bij 0 = 1,20 mm voIgt met de voorwaarde pO % 3,0 een gasdruk in

de plasmabuis van p = 2,5 mm Hg.

Oeze waarde is zodanig dat met de grafieken 4.2 en 4.3 gemakkelijk

Wo en yl kunnen worden bepaald.

De lengte I wordt beperkt door de eis b). Zoals in hoofdstuk 3 is afge

leid zlJn de longitudinale trillingstoestanden in de laser gescheiden

door een frekwentie-afstand ~vm = ~L waarin L de afstand tussen de

spiegels is.

Voor laserwerking in ~~D longitudinale frekwentie is dan noodzakel ijk

dat ~vm > ~vL waarin ~vL het frekwentiegebied is waarover laserwerking

optreedt.

Oaar ~vL toeneemt met 1 moet een optimum bepaald worden.

Voor lasers met een jodiumabsorptiebuis van 8 cm blijkt een spiegelaf

stand tussen 20 en 25 cm redelijk aan eis b) te voldoen (14*).

Ter orientatie:

Voor een optimaal ontworpen He-Ne laser voor A = 0,63 ~m en 0 = 1 mm

mag de spiegelafstand niet meer dan 12 cm bedragen om oscillatie in

~~D frekwentie te verkrijgen.

In de boven beschreven situatie mag de maximale plasmabuis lengte onge

veer 15 cm zijn. Hieruit resulteert een, technisch realiseerbare,

lengte 1 van 13,0 cm.

De rondgaande versterking G1 is nu met 0 = 1,20 mm te berekenen en bedraagt:
m

G1 = 6,50 %.m
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Voor de rondgaande verliezen a was gevonden a = 4,9% zodat ruimschoots

is voldaan aan

G1 > am

Met de nu bestaande gegevens is een optimale transmissie t t te berekenen.op

4.3 is met p = 2,5 mm Hg y' te bepalen. Er volgt daaruit

MHZ.

Uit fig.

y. = 190

Oaarmee is uit fig. 4.4 t~~t te berekenen met G~/a = Z:~ .
m

Oit resulteerd

Met G' = 6 50~m ' 0

t. ~
In G' =

m
volgt nu:

0, 16.

t t = 1 %.op

Opm.: Er is hier gerekend met maximale absorptieverliezen in de absorptie

buis. Oaardoor zitten we in de grafiek in figuur 4.4 in het gebied

waar kleine variaties in a grote variaties in t t zullen opleveren.
G1 op

De faktor ~ zal door deze variaties in a echter groter
a

worden zodat t t aIleen zal toenemen. Oit heeft een gunstige invloed'. op
op de laserwerking.

voor y. = 190 tiHZ:

W1
1.w-%

0

GI W
1Uit fig. 4.1 is, met de bekende G~ en at via n l = am, de verhouding w-

te bepa 1en . t 0

Oit levert

Nu voIgt uit figuur 4.2 voor p = 2,5 mm Hg:

2 2Wo = 20 W/cm en dus ook W1 ~ 20 W/cm .

Het uitgangsvermogen voIgt nu uit: (form. 4.16)

(a)

2w is de modediameter op de spiegel met transmissie t.
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Deze dient nu nog bepaald te worden uit de kromtestralen van de spiegels.

De resontor d iende om prakt i sehe redenen een vTakke sp iege I 52 te bevatten,

zodat aIleen voor 51 nog een keuze gemaakt moest worden. Er zijn spiegels

verkrijgbaar met t = 0,9% en R = 60 em en R = 120 em.

Met L = 24 em voIgt uit:

dat beiden voldoen aan de stabil iteitsvoorwaarde voor de resonator (hfst. 3).
De modediameter van de laser dient ook te voldoen aan:

3w < D < 4w (b)

(fo rmu Ie 3. 15)

waarin: L = 240 mm

A = 0,6 x 10-3 mm

1 L 1. 1 L 0,6.g1 = - - = g2 = - - =R1
, R2

dat w = 0,30 mm.

Hier is voor D = 1,20 mm niet voldaan aan (b).

Voor R = 120 em voIgt analoog:

w = 0,35 mm.

Nu is weI voldaan aan (b), zodat gekozen is voor een spiegel 51 met

R = 120 em en t = 0,9%.

Voor het uitgangsvermogen aehter spiegel 51 voIgt nu met (a):

p % 430 ~w.

Latere metingen aan dit type laser leverden uitgangsvermogens van 350

resp. 320 ~W (14*).
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De afwijkingen zlJn mogelijk te verklaren ui Qde onnauwkeurigheden

de vermogensmeter (t 5%) en de bepaling van ~ in fig. 4.'.
o

van

Opm.: De hier beschreven methode ter bepaling van P is toegepast op een

zeer speciaal type laser met zeer veel verI iezen in de resonator.

Daarom mocht de berekening voor single mode lasers worden toegepast.

Verder is P bepaald achter de uitkoppelspiegel S, met de transmissie

door S2 als verlies.

Het is natuurlijk evenzo mogelijk om Pachter S2 te berekenen met de

transmissie door S, als verlies.

Het is ook mogelijk de verliezen en versterking per doorgang te

berekenen en daaruit P te bepalen.

6.2. Experimenten.

6.2.1. Beschrijving meetprincipe.

Tot hier zijn de diverse grootheden beschteven die het gedrag van de

He-Ne laser bepalen.

Nu zal een methode worden beschreven waarmee deze grootheden kunnen

worden gemeten. Deze methode berust op het inbrengen van een variabele

verI iesbron in de resonator waarna a.f.v. deze verliezen P gemeten wordt.

Het is hierdoor mogel ijk de versterking G' a.f.v. de stroomsterkte door
m

de plasmabuis te bepalen bij verschillende drukken. Verder kan voor multi-

modelasers de grootheid Wo uit formule 4.'3 worden bepaald als de verster

king G1 en P bekend zijn.m
In hoofdstuk 4 is aangetoond dat het uitgangsvermogen P afhangt van de

totale verI iezen in de resonator. Wanneer deze verliezen zo groot worden

dat juist geen oscillatie meer optreedt voldoen ze aan:

Versterking = Totale verI iezen of: G~ = at'

De versterking kan dus worden gemeten door onder verschillende kondities

at zo groot te maken dat G~ = at' Voor verschillende gasdrukken kan G~

worden gemeten door de plasmabuis aan het in hoofdstuk 5 beschreven vul

systeem te laten en daar ter plaatse een resonator om de ~lasmabuis te

bouwen, waarbij dan ook tevens de variabele verI iesbron kan worden inge

bouwd.
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Door bij elke ingestelde gasdruk de stroom I te varieren kan G~ a.f.v.

I worden bepaald waaruit dan voor elke druk peen optimale I voIgt.

De variabele verliesbron bestaat uit een kwartsplaats die roteerbaar

is om een as loodreeht op de as van het capillair van de plasmabuis.

Deze rotatie is zo ingerieht dat geen "s kew-angle" fout optreedt

(hfst. 5).

Daar de te roteren kwartsplaat bundelversehuivingen introdueeert, is de

spiegel 52 vlak, terwijl voor spiegel 51 een kromtestraal R = 120 em

is gekozen.

De afstand tussen de spiegels bedraagt ongeveer 300 mm. Verder is een

van de spiegels gemonteerd op een eilinder van piezo-elektriseh materiaal

(13*) zodat de lengte van de resonator op maximaal vermogen kan worden

ingesteld.

In fig. 6.2 is de opstelling sehematiseh weergegeven (bladzijde 6.8).

De foto's op bladzijden 6.9 en 6.10 geven een overzieht van de meetopstelling.



- 6.8 -

k

POtrl P .......---
--......

Ne

5,

D

~~f-_-L-P.S_A_
2. F

Fig. 6.2. MeetopsteZZing ter bepaZing Zasergrootheden.

A : Amperemeter

B : Hoogspanningsvoeding voor pZasmabuis

C : Fotodetector

D Vermogensmeter

E Piezo-ciZinder

F : P.S.A.

G : Piranymanometer

H : Roteerbare spiegeZ

J PZasmabuis

K : Vu ZinstaUatie

0: Kl'anen

Sl~S2 : LaserspiegeZs.
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Het is voor deze opstelling belangrijk precies te weten welke verliezen

door de kwartsplaat worden geintroduceerd. Daartoe wordt nu eerst een

verband afgeleid tussen de hoek $, die de normaal op de kwartsplaat maakt

met de as van de laser, en de door ~ veroorzaakte verliezen l(~). In

fig. 6.3 is de situatie schematisch weergegeven.

5

Fig. 6.3. Roteerbare kwartspZaat in resonator.

P : pZasmabuis

A : roteerbare kwartspZaat

82 vlakke ZaserspiegeZ.

De verliezen die in deze situatie optreden zijn te scheiden in:

a) absorptieverliezen in A

b) reflectie en scattering verliezen tegen A.

-O\d
De absorptie-verliezen in A voldoen aan 1= 'Oe waarin 0\ de absorptie-

coefficient en d de dikte van het doorlopen materiaal is.

Nu is voor kwarts 0\ % 10-3 cm- 1 zodat voor de kwartsplaatdikte van 2 mm

deze absorptieverliezen verwaarloosbaar zijn. Er blijven de reflectie-

en scatteringverliezen tegen A. Deze laatsten mogen voor niet al te grote

afwijkingen t.o.v. de brewsterhoek gelijk worden gesteld aan deze

verliezen bij brewstervensters.
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De reflektieverliezen worden berekend aan de hand van de situatie

geschetst in fig. 6.4.

!
!
/
/
/

~--+---~----......--~

I
Fig. 6.4. Verliezen in laserbundel.

Uit fig. 6.4 voIgt voor de intensiteit van de aan de linkerkant gere

flekteerd bundel:

of:

IR(l-R)2
= IR + ..:...-.;,..:..........;~

1-R2

I =IR (1 + (l-R)2)
R 1-R2

R < 1

De relatieve verliezen 11 bedragen dan:

(
1 + (l-R)2)

1-R2
(2)
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Voor de van spiegel 52 gereflekteerde bundel 'I geldt analoog:

Nu is

1 1 = ~ = R (1 + (l-R)2 )
2 " 1-R2

'I = , _ I = I (1 - R (1 +....:...(1_-.......R),......2 J)
R 1-R2

(4)

Door alles onder een noemer te brengen is voor (4) te schrijven:

zodat voor I RvoIgt:

en voor

I I = I ( (l-R) 2 )

1-R2

II =IR(1+(l-R)2).(l-R)2
R 1-R2 (l-R)2

1
2

= _,IR = R (1 + (l-R)2) • (l-R)2

1-R2 1-R2

Voor de totale reflektieverliezen voIgt dan: (2) + (5)

of: (6)

Opm. : Er is hier uitgegaan van totale

Bij het experiment is uitgegaan

Dit levert met (3):

reflektie van de eindspiegel 52'

van een eindspiegel met R
S

= 0,997.
2

(
(l-R)2 )I

R
I = 0,997 RI I. 1 + ~~-

1-R2

Deze invloed is verwaarloosbaar.

De reflektiecoefficient R kan berekend worden met de Fresnelformules

voor reflektie. Voor licht gepolariseerd in het vlak van inval (laser

situatie) voIgt daaruit:

E1)2 2
R = (-f = t g

2
(¢_¢I)

~ ~ tg (¢+¢I)

waarin ¢ de hoek van inval en ¢' de hoek van breking.
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(7) is om te schrijven in een meer bruikbare vorm voor een rekenmachine

met de relatie:

sin ~

sin ~I

n'
=-

n

waarin n de brekingsindex van lucht en n' de brekingsindex van kwarts

(1,455) .

Nu is n % 1 zodat volgt:

sin ~I
sin ~= n l

en ~I = arc sin (sin ~)
n l

(7) gaat met (8) over in:

(8)

tg
2

( ~ - arc sin (sin ~))

R n' (9)=
tg

2
( ~ (sin ~))7T

sin+ arc n l

Uit (6) en (9) z i j n nu de verliezen 1(~) te berekenen.

Opm.: Voor de brewsterhoek ~B voor n'

en daarmee uit (6) 1(~B) = O.

= 1,455 volgt uit (9): R = 0
7T

In figuur 6.5 zijn de verliezen 1(~), rond de brensterhoek ~B' uitgezet

a.f.v. ~.

Er werd gemeten voor ~ < ~B daar voor ~ > ~Bde kwartsplaat slechts over

kleine hoeken verplaatst kon worden i.v.m. de snel toenemende verl iezen

voor ~ > ~B'



Theo~etisch be~ekende waarden Z(~) voor een kwartsvenste~ n = 1~455 ...,

6

6462.58 60

---~ ¢ (bg)

5452.50

Fig. 6.5.

4442.40
o

38

1

2

3

4

5
l(¢) ('4 )
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6.2.2. MeetprograJJ1J11a.

Daar niet veel bekend was over de hier gefabriceerde plasmabuizen werd

besloten de experimenten in twee gedeelten uit te voeren. Aan de eerste

volgens de in hoofdstuk 5 beschreven methode gefabriceerde plasmabuis~

werden inleidende metingen uitgevoerd.

Aan de hand van deze resultaten zou dan het tweede meetprogramma worden

vastgesteld. Het meetprogramma luidde als voIgt:

De totaaldruk varieert van 1 tot 4 mm Hg in stappen van 0,5 mm Hg, meng

verhouding He : Ne = 7 : 1. Bij elke druk P meten a.f.v. ¢.
Bij elke druk de stroom I door de plasmabuis varieren en bij iedere in

stell ing van I, de kwartsplaat roteren tot de hoek ¢ waarbij de lasermax
stopt met oscilleren. Er geldt daar G1 = at . Uit deze laatste meet reeks

m cjl
is dan G~ a.f.v. I te berekenen met pals parameter.

Omgekeerd is uit deze gegevens G' a.f.v. p te meten met I als parameter.m max
I a is de stroom waarbij maximale versterking optreedt.

r.1 x
Verder kan als de versterking is bepaald)uit de gemeten P Wo worden bere-

kend.

Er is hier uitgegaan van de multimodesituatie, zodat formules 4.13 en 4.16

kunnen worden toegepast voor deze berekening.

6.2.3. MeetresuZtaten le experiment.

Daar het experiment nogal breed was opgezet leverde dit een groot aantal

meetgegevens. Deze zijn in tabelvorm en grafieken samengevat. Zo levert

tabel I voor een druk van p = 2,5 mm Hg het uitgangsvermogen p(¢), ¢,
R(ep) en I (¢).
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(rnA)

2

3
4

5

6

7
8

9
10
11

12

13
14

15
16

17,5

<Pm gem

235
233,5
233,0
232,5

233,0

233,5
234,5

235,5
236,0
237,0
238,0

239,0
240,0
241 ,0

242,0
244,0

<Pm werk

46,5
45,0
44,5
44,0

44,5
45,0
46,0

47,0

47,5
48,5

49,5

50,5

51 ,5
52,5

53,5
55,5

I (<p)%
m

2,06
2,60
2,80

3,00
2,80
2,60

2,24
1,88

1,70
1,36

1,05

0,77

0,51

0,30
0,14

o

G'(I) (%)
m

3,76
4,30
4,50

4,70
4,50
4,36

3,94
3,58
3,40
3,06

2,75
2,47
2,21

2,00

1,84

1,70

Tabel II. I : Stroom door de plasmabuis.

<Pm gem : Maximale instelling kwartsvenster

waarbij laser juist stopt met

osciUeren.

<P . Werkelijke hoek <p van kwartsvensterm werk'
waarbij laser juist stopt met

osciUeren.

: Maximale verlies door <Pm werk'

: Rondgaande versterking bij I.

In figuur 6.6 is voor elke druk p G1 a.f.v. I uitgezet.
m

Deze grafiek geeft aan dat voor elke druk p er een optimale stroom-

sterkte is aan te wijzen waarop de laser dient te worden ingesteld

om maximale versterking te verkrijgen.

Verder blijkt de vuldruk zoals reeds eerder is beschreven een be

langrijke rol te spelen; ook hier is een druk aan te wijzen waar

een maximum voor G' optreedt.
m

Ook verschuift ~ optimale stroomsterkte voor hogere waarden van p

naar lagere waarden van I.



1

2.

1

Meting le laserbuis

P.5,5
P=4.0

p:: 1,5

pI!:. 1,0

P=2.0

P=2..5 (lnlYl He )

C1'.

5 10 /5
--~ I (tnll)

20

Fig. 6.6.
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Dit wordt veroorzaakt doordat er weliswaar minder elektronen beschikbaar

zijn voor aanslag maar weI meer He-atomen.

Het optimum in I is verklaarbaar door te stellen dat voor te hoge stroom

sterkten een ontvolking van de He-metastabielen zal plaats vinden, ter

wijl voor te lage stroomsterkten niet voldoende He-metastabielen worden

gevormd.

De lagere waarden voor G1 bij hogere drukken kan worden verklaard uit
m

de ontvolking van de He-metastabielen door elektronen speciaal bij deze

hoge re dru kken .

Nadat de experimenten waren afgesloten werd de plasmabuis gevuld tot

p = 2,5 mm Hg en afgesmolten.

In het laboratorium werd daarna voor deze druk een aantal metingen van

P a.f.v. ¢ uitgevoerd.

Het uitgangsvermogen bleek nu een faktor 1,5 hoger te zijn dan

gedurende het experiment.

Ook de uit G1 te berekenen 9 bleek lager te zijn
m 0 3 0 10-4

dan de opgegeven literatuurwaarde go = ~.~~~--

Na een zorgvuldige analyse bleek dat deze afwijking veroorzaakt moest

zijn door een onreinheid in het kwartsvenster.

Voor het tweede experiment werd daarom nog meer aandacht besteed aan

het reinigen van vensters en spiegels.

Dat wij niet de enigen zijn die problemen hebben met dit soort storingen

blijkt uit een uitspraak van D.C. Sinclair:

"When anything strange happens to a BrewsteY'Windo'W laser, it

is usually caused by the BrewsteY'Windows".

6.2.4. Meetprogramma 2e experiment.

Bij het le experiment werd voor een groot aantal drukken het gedrag

van de laser bestudeerd, waardoor voor het tweede experiment met een

minder groot aantal drukken kon worden gewerkt. Ook was de gasvoor

raad He-Ne te beperkt om hetzelfde meetprogramma uit te voeren.

Er werd nu gekozen voor de vuldrukken p = 2, 2,5, 3 en 4 mm Hg.

Lagere drukken dan 2 mm Hg hebben volgens fig. 6.6 geen zin te meer

daar moet worden gerekend met drukverliezen in de tijd zodat bij

vullingen lager dan 2 mm Hg deze drukverliezen een aanzienlijke re

duktie in de versterking zouden gaan veroorzaken.
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Verder bleek uit fig. 6.6 het verschil tussen p = 3,5 en p = 4,0 mm Hg

dermate gering dat ook de vulling p = 3,5 mm Hg uitgelaten werd.

Het tweede experiment werd verder op dezelfde wijze uitgevoerd als het

eerste. Na het experiment werd de plasmabuis eveneens gevuld met een to

taaldruk p = 2,5 mm Hg en werd voor deze druk een aantal metingen P

a.f.v. ~ uitgevoerd in het laboratorium.

Verder bleek uit latere metingen (14*) dat de twee plasmabuizen gebruikt

in nagenoeg gelijke opstel lingen ook vrijwel gelijke uitgangsvermogens

leverden, zodat de in het eerste experiment gesignaleerde storing veroor

zaakt moet zijn door externe omstandigheden.

6.2.5. MeetresuZtaten 2e experiment.

In tabel III zlJn voor dit experiment voor p = 2,5 mm Hg P, ~ , ~ k'gem wer
R, 1(~) gegeven, terwijl in tabel IV de meetresultaten I, ~ , ~ k'm gem m wer
1 (~) en G1(1) zijn getabelleerd.m m

In fig. 6.7 is voor de eerder genoemde drukken G1 a.f.v. I uitgezet.m
De hier verkregen krommen vertonen hetzelfde gedrag als in fig. 6.6 maar

weI is de rondversterking G1 aanmerkelijk toegenomen.
m

De maxima liggen een faktor 1,5 hoger dan in fig. 6.6. Dit is in overeen-

stemming met de gemeten faktor 1,5 uit de vermogensmeting in het eerste

expe r imen t.

Daar uit formule 4.13 blijkt dat P ~ _1_ is dus at de oorzaak van de te lage
at

gemeten waarde van G1 in het eerste experiment.
m

P (mW)

2,07

1,80

1,62

1,44

1 ,26

1,08

0,90

0,72

0,54

0,36

0, 18

0,09

0,03

°

255,5

254,0

253,5

252,5

251,5

250,5

250,0

249,0

248,0

246,5

243,5

240,5

239,0

238,0

~werk

55,5

54,0

53,5

52,5

51 ,5

50,5

50,0

49,0

48,0

46,5

43,5

40,5

39,0

38,0

°
0,0002

0,0004

0,0008

0,0013

0,0019

0,0023

0,0030

0,0039

0,0052

0,0081

0,0111

0,0127

0,0137

°0,08

0,14

0,30

0,51

0,77

0,90

1 ,20

1 ,53

2,06

3, 19

4,37

4,96

5,34

TabeZ III.

Meetresultaten 2e

experiment

p = 2~5 mm Hg.
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I (rnA)
<Pm gem <Pm werk 1 (<p) (%) G1(1) (%)

m m

2 242,5 42,5 3,58 5,28

3 239,5 39,5 4,76 6,46

4 238,5 38,5 5, 15 6,85

5 238,5 38,5 5,15 6,85

6 238,5 38,5 5, 15 6,85

7 240,5 40,5 4,37 6,07

8 241,0 41 ,° 4, 17 5,87

9 242,5 42,5 3,58 5,28

10 243,5 43,5 3, 19 4,89
11 244,0 44,0 3,00 4,70

12 245,0 45,0 2,61 4,31

13 246,0 46,0 2,24 3,94
14 247,0 47,0 1,88 3,58

15 248,0 48,0 1,53 3,23
16 248,5 48,5 1,37 3,07
17 249,0 49,0 1,20 2,90

18 249,5 49,5 1,05 2,75

19 250,0 50,0 0,90 2,60

20 251 ,0 51 ,0 0,63 2,33

Tabel IV. Meetresultaten 2e meting p = 2,5 mm Hg.
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Uit G' is een faktor gl te berekenen. De rondgaande versterking wasm 0

gedefinieerd als:

G' = 2 9 1m 0
met

gl
o

9 =o d

In hoofdstuk 4 is de 1iteratuurwaarde voor g' gegeven. Deze luidde:
o

-2g'=3,Ox10 %.
o

Voor de meetwaarden in fig. 6.7 is nu gl uit G' berekend.o m
Deze zijn uitgezet in fig. 6.8 en geeft een direkte informatie over de

kwal iteit van de hier vervaardigde plasmabuizen alsmede een indikatie

over de te gebruiken vuldrukken en stroomsterkten.

Uit fig. 6.8 is het verloop van g' a.f.v. p te bepalen bij optimaal
o

ingestelde stroomsterkte. Deze relatie is uitgezet in fig. 6.9.

Ook kan uit fig. 6.6 en 6.8 het verloop van de optimale stroom a.f.v. de

druk worden afgeleid. Dit verband is uitgezet in fig. 6.10.

Nu G1 en gl bekend zlJn voor de plasmabuizen kan uit de formules 4.13m 0

en 4.16 en de gegevens in tabel I I I Wo berekend worden. Combinatie van

4.13 en 4.16 levert:

5 2
p = 1r 1f W t Wo (

G1 )m _ 1

at Cj»
(10)

N.B. Er is hier uitgegaan van de multimodesituatie. Voor een spiegel

afstand van 300 mm is hier aan voldaan.

De bundeldiameter 2w is voor L = 300 mm weer met formule 3.15 te bere

kenen. Dit levert:

2w = 0,74 mm.

De transmissie van de uitkoppelspiegel bedraagt: t = 0,9%, terwijl de

verliezen a volgen uit:
t(cj»

a = a + 1(cj»
t(cj» t

In deze situatie was at = 1,7% terwijl 1(cj» volgt uit tabel III.

G' is de rondversterking die eveneens in de tabel is gegeven.
m
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In tabel V is veer p = 2,5 mm Hg en de daarbij ingestelde maximale ver

sterking G~ = 6,85 het verleep van Wo bij teenemende verliezen I(~)

gegeven.

p (mw) l(~) (%) Wo (Watt -2
~werk em )

2,07 55,5 0 28,25

1,80 54,0 0,08 26,12

1,62 53,5 0, 14 24,59

1,44 52,5 0,30 24,54

1,26 51 ,5 0,51 24,80

1,08 50,5 0,77 25,18

0,90 50,0 0,90 22,76

0,72 49,0 1,20 21,85

0,54 48,0 1,53 19,92

0,36 46,5 2,06 18,10

0, 18 43,5 3, 19 18,56

0,09 40,5 4,37

0,03 39,0 4,96

TabeZ V. VerZoop Wo a·f·v. U~) .

in (10) naar nul gaat en daardeer veerdie waarden de verm

De laatste twee waarden veer Wo in de tabel zijn niet gegeven daar bij

G'
m _ 1

a
t(<p)

Wo een fysisch niet interessante waarde eplevert, emdat daar de multimede-

situatie niet meer bestaat.

Het gedrag van Wo a.f.v. I(<p) veer verschillende drukken is uitgezet in

fig. 6.11.

In fig. 6.11 is te zien dat er veer p = 2,0 en p = 4,0 mm Hg een gebied is

aan te wijzen waar Wo kenstant verendersteld mag werden terwijl ditge

bied veer p = 2,5 en 3,0 mm Hg aanmerkelijk kleiner is.

Dit betekent dat de multi-medesituatie veer deze erde laatste drukken

veer slechts lage waarden l(<p) aanwezig is.

Veer aIle drukken geldt dat de aflepende tak het gedeelte vertegenweerdigd

waar de laser in ~~Q frekwentie eseilleert (single mede situatie).

Het gedrag veer p = 2,5 en 3,0 mm Hg is niet helemaal verklaarbaar.



D

tI
[]

X : 2..0 mM 1{9'

"a
p= l(,o

.~

0
)(

0 2,5 "
"

)( a
~ A "

P=2p A 3,0 M

WO~G"'...1] 0

a '1,0

)l

,I

f

a
15'

po: 2.,5
0

0

0 0

~

0 "l-

/:;

A
0 A

0
a

0'.

2.0

N
I.D

0 ~

X

0

o

Pig. 6.11.

:1 2.



Gemiddeld wordt hier gevonden Vl
O

% 27,5

lager dan de literatuurwaarde (9*).
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Het is mogelijk dat de verbreding van het versterkingsprofiel G1

a.f.v. v daar nog geen aanleiding geeft tot de multimodesituatie

terwijl dit bij P = 4,0 mm Hg wel het geval is.
Uit fig. 6.11 mag wel worden gekonkludeerd dat de in hoofdstuk 4 ver-

melde waarde voor Vl
O

' in het geval de verliezen in de resonator 1($)

niet al te groot zijn, redelijk door dit experiment wordt bevestigd.

1./ -2 D 1· .watt em . eze Igt lets
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HOOFD5TLlK 7.

5AMENVATTING BELANGRI~IK5TE GEGEVEN5, FOUT5CHATTING EN CONCLU5IE5.

7.1. BeZangrijkste gegevens.

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat een groot aantal zaken de

werking van de He-Ne laser beinvloeden.

Er is aangetoond dat de versterking in een He-Ne laser wordt bepaald door

de gastoestand in het capillair van de plasmabuis, de lengte van het

capillair en de diameter.

In hoofdstuk 6 is beschreven dat de maximale versterking van stral ing per

doorgang, in de door ons gefabriceerde plasmabuizen, beschreven wordt

door:

9 I = 3,2 x 10-2. l (%)
o D

(1)

Waarin I de aktieve lengte van de gasontlading en D de binnendiameter

van het capillair. De diameter van de laserbundel op de spiegels 51 en 52

is te berekenen uit:

en

(2)

Als I en dus ook L wordt opgevoerd zal de laserbundeldiameter toenemen.

Om geen te grote diffractieverliezen te krijgen zal dan ook D moeten

worden opgevoerd. Voor diffractieverl iezen kleiner dan 1 0/00 moest D

voldoen aan

3w<D<4w

Voor He-Ne lasers werkend op A = 0,6 ~m lopen, bij een stabiele resona

toropstell ing, de bundeldiameters uiteen van 0,5 tot 1,5 mm voor gang

bare waarden van R en bij lengten L tussen 10 en 50 em. De grootste

bundeldiameter in de door ons gebruikte opstelling met L = 30 em,

R1 = 120 em en R2 = 00 bedroeg 0,74 mm. Echter voor spiegels met zeer

grote kromtestralen (vele meters) kan de bundeldiameter snel toenemen

zoals de formules l2) leren.
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Voor de verhouding van de partiele drukken PHe

gebruikt.

PNe werd steeds 7

De invloed van deze verhouding op de versterking, is in het gebied

5:1 < PHe:PNe < 10:1 niet erg groot.

De verhouding PHe:PNE = 7:1 geeftwel een maximum in de versterking (21~).

Het uitgangsvermogen van de He-Ne laser wordt voor de twee soorten van

oscillaties, single mode resp. multi mode, versehillend berekend.

De grens wordt bepaald door de lengte van de laser en de verliezen at in

de resonator.

Voor normale verliezen zal bij een laserlengte van 30 em en langer reeds

met vrueht gebruik gemaakt kunnen worden van de formule

waarin:

2w de diameter van de laserbundel aehter de spiegel waar

gemeten wordt;

t de transmissie van deze spiegel uitgedrukt in frakties

(b.v. t = 0,9% wordt t = 0,009);

Wo verzadigingsparameter Wo.~ 28 Watt em- 2

G1 rondgaande versterking G1 = 2 9 I'm m 0 '

at totale verliezen per rondgang transmissie inbegrepen.

Voor een aantal verliezen in de resonator zijn standaardwaarden bekend:

A. Verstrooiing en absorptie aan spiegeloppervlak

B. Verstrooiing en absorptie aan brewstervenster

C. Diffraktieverliezen voor 3 w < D < 4 w

0,2 %
0,05 %
0, 1 %

Opm.: Onder normale verliezen worden verstaan die verliezen die door

bovenstaande drie bronnen worden veroorzaakt. Indien absorptie

buizen of roteerbare brewstervensters in de resonator worden ge

braeht moet van abnormale verliezen worden gesproken. Indien

daardoor at groot wordt kan voor lengtes groter dan 30 em nog

single mode oseillatie optreden .
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Dit bl ijkt ook uit de grafiek (6.11): voor grotere waarden dan I (~)

en dus at gaat Wo afnemen en mag niet meer met (7.6) gerekend worden.
Cp)

Er is daarom bij de eerste berekening in hoofdstuk 6 gebruik gemaakt

van de single mode berekening.

CDe single mode situatie is bereikt als voldaan is aan: 2I > ~vL'

2~ is de longitudinale mode separatie en ~vL is het frekwentiegebied

waarover lasewerking optreedt.

Voor He-Ne lasers met ~~~~~!~ verliezen bedraagt ~vL: 1000 - 1500 MHZ.

Het vermogen van de single mode laser kan bepaald worden uit de grafische

methode beschreven in hoofdstukken 4 en 6.
Zoals reeds in hoofdstuk 5 is beschreven is de plasmabuis vervaardigd uit

de volgende materialen:

A. Capi llai r, kathode en anode ruimte Pyrex

B. Brewstervenster : Kwa rts

C. Anode : Wolfraam

D. Kathode : Zuiver aluminium

E. Getter : Bar i um.

De brekingsindex voor kwarts bedraagt 1.455 voor A = 0,6 ~m. De hierbij be
ohorende brewsterhoek ~B bedraagt 55,5 .

De keuze van de spiegels hangt af van de eisen die aan de plasmabuis worden

gesteld.

Allereerst zal bezien dienen te worden of de laserspiegels geschikt zijn voor

de lasergolflengte waarop gewerkt wordt. Voor de meeste lasergolflengten

zijn spiegels commercieel verkrijgbaar.

Daar men dikwijls gebruik maakt van het maximale uitgangsvermogen van de

laser wordt die in deze gevallen zo berekend dat vrijwel aIle vermogen

aan een zijde wordt uitgestraald. Aan de andere zijde wordt dan een spiegel

met hoge reflektie gebruikt (R % 99,7%).
De optimale transmissie aan de Ilopen" zijde wordt berekend met de in hoofd

stuk 4 aangegeven methoden.

Voor de single mode situatie is het verstandig

zen i.v.m. de stabiliteit van de oscillatie.
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Het is natuurl ijk niet noodzakel ijk t zo te kiezen dat t = t t;op
waarden t < t t zijn zonder gevaar voor instabil iteit toelaatop
baar voor t > t t kan echter wel instabiliteit optreden.op

In fig. 7.1 is een schets met maatinschrijving gegeven van de in hoofd

stuk 5 beschreven plasmabuis. In fig. 7.2 geeft een plaatje van het

resultaat van de inspanningen.

Opm.: De voedingsspanning benodigd voor de hier beschreven plasmabuizen

is afhankelijk van de afmetingen der plasmabuis en de waarde van

de anodeserieweerstand R .
v

Voor 'stabiliteit van de ontlading moet R = _ av
v al

In dit geval levert dit waarden voor R van
v

50 kU < R < 200 kU.
v

De voedingsspanning neemt hier waarden bij aan van 1800 - 3000 V.

Het benodigde vermogen 1igt hierbij tussen 10 en 20 W. De start

spanning VB kan hierbij waarden aannemen tot 5000 V.
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Fig. 7.2.
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7.2. ConcZusies en foutenbeschouwing.

In hoofdstuk 4 zlJn methoden beschreven ter bepaling van de versterking

en het uitgangsvermogen van de He-Ne laser, dit zowel voor de single mode

als de multi mode laser.

Voor het uitgangsvermogen zlJn geen literatuurgegevens bekend, weI voor

de grootheden go en WOo Sinclair (9*) en Smith (5*) rapporteren identieke

waarden voor zowel go als Wo t.w.:

3,0 -2 -2
1 x 10 • 1 (%) en dus gl (%)go = = 3,0 x 10D 0

W = 30 W -2
0

em

De waarde voor Wo is door Smith (5*) bepaald,voor go is geen bron bekend.

De maximale waarde voor gl door ons gemeten in het tweede experiment
o

bedraagt:

gl = 3,2 x 10-2 (%)
o

= 2 9 1.o
tenslotte wordt bepaald door at (~) te meten, er geldt daar de

m

gl wordt berekend uit de waarden voor 9 I die weer bepaald wordt uito 0

G1

m
G1

m
relatie:

Voor een foutsehatting in gl moet eerst de mogelijke fout in a
o tm(~)

bepaald worden.

Nu was

Een sehatting voor
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Een sehatting voor de mogelijke fout in Wo voIgt uit:

G1 (10)

Opm.: Sw zal grote waarden gaan aannemen in het gebied m_ ~ 1.
o a t (¢)

Daar is de uitdrukking voor Wo niet geldig. Er zal hier voor de

foutbepaling uit worden gegaan van een waarde van at die een
(¢)

"goede ll waarde voor Wo oplevert.

De 2 S waarde van de vermogensmeting voIgt uit de door de fabrikant opge
p

geven waarde voor deze vermogensmeter (HP 8330 A - 8334 A).

waarde voor

Hiervoor werd opgegeven 2 S = 5%, terwijl voor teen waarde
* p *2 St = 0,05% (13 ) en voor w: 2 Sw = 0,01 mm (14 ).

Voor a t (¢) is een waarde van 2% genomen met de bijbehorende

P: P = 2 mW. Invullen van de gegevens in (10) leidt tot:

-2
2 Sw ~ 3,0 Wem

°
Zodat het uiteindel ijke resultaat voor Wo luidt:

is opgenomen:

-2em (11)

We mogen nu stellen dat de waarde (7.9) de literatuurwaarde zeer dieht

benaderd, terwijl ook de waarde voor Wo in het interval aangegeven in

(7.11) ligt.

Er kan dus voor de lasers gefabrieeerd volgens de besehrijvingen in dit

verslag met vrueht gebruik worden gemaakt van de hier gehanteerde bere

keningswijzen.

N.B.
Het meten van de vuldruk is uitgevoerd met een manometer van het type

Pirany. Deze is geijkt voor de hier gebruikte gassen. De onnauwkeurig

heid van de ijking bedraagt ongeveer 10%.

Het is dus mogelijk dat de hier opgegeven waarden voor de druk fouten

bezitten van deze grootte.
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De bepaling van de mogelijke fout in de berekening van het uitgangs

vermogen voor de single mode situatie ligt wat moelijker dan in de

multi mode situatie. Er is hier uitgegaan van een grafische methode

waardoor de bepal ing van de fout mede door de nauwkeurigheid in de

grafieken wordt bepaald.

Er wordt m.b.v. peen waarde voor Y' bepaald waarmee dan weer grafisch
W,
w- wordt verkregen.
o

Daarna wordt m.b.v. p Wo bepaald waarmee dan W1 is te berekenen.

Tezamen met de fout in p wordt de relatieve fout in W, gesehat op 15%.

Het uitgangsvermogen wordt nu weer berekend uit

5 2
P =~ TI W t W,

Met de gegevens uit de berekening in het eerste gedeelte van hoofdstuk 6

is nu de mogelijke fout in P te bepalen.

Voor Sw en St zijn dezelfde waarden genomen als in de voorgaande fout

sehatting.
-2Met W1 % 20 Watt em voIgt voor P:

2 S = 0,'0 mW.
p

De waarde voor P in hoofdstuk 6 bedraagt:

P = 0,43 mW.

Het uiteindelijke resultaat voor P in de single mode situatie wordt nu:

P = (0,43 ± 0,10) mW

Er is voor deze lasers gemeten P = 0,35 mWen P = 0,32 mW (14~).

Dit stemt redelijk overeen met de hier gegeven waarde.
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Uit de meetresultaten en foutschatting valt te concluderen dat de plasma

buizen gefabriceerd volgens de hier beschreven methode redelijk overeen

stemmen met theorie en literatuurwaarden. Er zijn nu in het Laboratorium

voor Lengtemeting van dit soort plasmabuizen in gebruik die, over een

tijdvak van een jaar gemeten, geen achteruitgang in versterking en

uitgangsvermogen vertonen. Ook hebben metingen van Joll iffe (22*) uitge

wezen ook het ruisnivo van de hier beschreven lasers zeker niet slechter

is dan van commerciele produkten.

Er valt verder te verwachten dat, indien de faciliteiten voor het monteren

en vullen van de plasmabuizen verbeterd worden, de kwal iteit van deze

buizen nog toeneemt.

Hoewel hieraan reeds onderzoek verricht is kan onderzoek naar het exitatie

mechanisme, wandinvloeden en drukverandering in de plasmabuis ook nog

helpen de kwal iteit van de plasmabuizen te verbeteren.
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