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Rapport Nr. PT 0443 

FREKWENTIESTABILITEIT VAN GESTABlllSEERDE HELIUM-NEON LASERS 

P.H.J. Schel1ekens 

Laboratorium voor Lengterneting, Technische Hogeschool Eindhoven 

Samenvatting 

In dit artikel wordt het gedrag van frekwentiegestabil iseerde He-Ne 

lasers behandeld. Na een inleiding over de opbouw van deze lasers 

wordt aandacht geschonken aan de verschil1ende technieken die 

gebruikt worden om de frekwentie van dit type laser te stabiliseren. 

Hierna wordt aangegeven hoe de frekwentiestabil iteit kan worden 

gemeten en wat de resultaten zijn voor een aantal van de beschreven 

lasertypen. Tot slot worden de toepassingsgebieden aangegeven. 

1. Inleiding 

Hoewel de meeste lezers ongetwijfeld bekend zijn met de He-Ne laser 

zal hier de opbouw nog eens in het kort worden aangegeven. 

De laser is op te splitsen in een gasontladingssysteem dat invallende 

straling kan versterken en een spiegelsysteem dat voor laserwerking 

zorg draagt en mede de frekwentie van de straling bepaald die de laser 

uitzendt. De gasontlading wordt bedreven in een nauwe buis met een 

binnendiameter van 1 - 2 mm. De elektroden, wolfraam voor de anode en 

een aluminium cilinder als kathode, zijn in met de nauwe buis verbonden 

wijdere gedeelten aangebracht. De versterking van straling - gestimu

leerde emissie - wordt verzorgd door de neon atomen die in een geschikte 

energietoestand zijn gebracht via energie-uitwisseling met de helium

atomen. De drukverhouding He : Ne bedraagt ongeveer 7 : 1 bij een 

totaaldruk van 200 tot 500 Pa afhankelijk van de binnendiameter van 

de gasontladingsbuis. Plaatst men nu spiegels met zodanige eigenschappen 

(krommtng en reflektie) om de gasontlading dat straling na een rond-

gang in de laser in zichzelf terugkeert en daarbij een netto versterking 

ondergaat dan zal laserwerking optreden. Hieruit volgt dat in het station

naire geval de versterking gel ijk is aan de totale verliezen. Voor een 

goed gedimensioneerde He-Ne laser [IJ- is het mogelijk in het zichtbare 

gebied (A = 0,6 ~m) over een frekwentiegebied van 1500 MHz aan deze 

voorwaarden te voldoen. 

-) [I J 1 . .. • _ : IteratuurverwlJzlng. 
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Naast het zichtbare gebied is laserwerking in het infrarood 

(A = 1,15 ~m en A = 3,39 ~m) mageJ ijk. De gasontlading kan tussen 

de Jaserspiegels zelf worden opgesloten of tussen kwarts vensters 

geplaatst onder de brewsterhoek. In dit laatste geval treedt 

lineaire polarisatie van de stral ing op daar slechts in een pola

risatierichting de verliezen t.g.v. reflektie voldoende klein zijn. 

Gewoonlijk wordt een van de laserspiegels gebruikt voor uitkoppeling 

van straling terwijl de andere een zo hoog mogelijke reflektie heeft. 

De figuren la en 1 b geven de hier beschreven typen He-Ne lasers 

schematisch weer. 

Fig. la. He-He laser met brewstervensters. 

A : laserspiegels; B : gasontladlngsbuis met 

brewstervensters; C : anode; D : kathode; 

E : spanningsbron; R : serleweerstand. 

Fig. lb. He-Me laser met laserspiegels direkt 

op de gasontladlng. 

2. De frekwentiebepalende grootheden in de He-Ne laser 

De relatie tussen de laserfrekwentie en de andere grootheden in de 

laser kunnen uit het hierna volgende model worden afgeleid; de invloed 

van axiale frekwenties en spiegelkrommingen zijn venvaarloosd. 
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We veronderstel1en dat in de He-Ne laser een staande golf optreedt 

waarbij voldaan is aan 

L == k ~ 
2 

(a) 

Hierbij is L de afstand tussen de laserspiegels, A de golflengte van de 

laserstral ing en keen (groot) geheel getal. 

Met de relatie A = ~ (b) voIgt nu door substitutie: nv 

(c) 

Hierin is vL de laserfrekwentie, C de lichtsnelheid en n de brekings

index. Uit (e) voIgt dat meerdere frekwenties tegelijkertijd kunnen 

optreden als voldaan is aan 

(d) 

~v is het frekwentiegebied waarin laserwerking kan optreden; dit ne 
bedraagt ongeveer 1500 MHz voor de He-Ne laser. Een frekwentie treedt 

op als 2CL > ~v waaruit met n N 1 en C == 3.108 ms- 1 voIgt dat L < 0,1 m! 
n ne 

De meest bekende He-Ne lasers zullen dus meerdere frekwenties tegelijker-

tijd uitzenden. Wordt de laser zo gedimensioneerd dat deze stral ing van 

~en frekwentie uitzendt dan kan deze frekwentie "ergensll in het gebied 

komen te liggen afhankel ijk van de instelling van L. 

Bij een laserfrekwentie van 5.10
,4 

Hz is de relatieve onzekerheid der-

halve 
~v ne --= 9 -6 1,5.10 =3.10 

5 . 10 '4 
(e) 

Hieruit kan men konkluderen dat het frekwentiegedrag van de He-Ne laser 

weinig beter is dan dat van konventionele goede lichtbronnen. Er 

zijn daarom de laatste 15 jaar steeds nieuwe ideeen aangedragen om de 

frekwentiestabiliteit van deze lasers te verbeteren. In de nu volgende 

paragrafen zullen de stabilisatiemogelijkheden van de He-Ne laser 

worden besproken. 

~v ne 
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3. Frekwentiestabilisatie op referenties verbonden met de neonlijn 

Zoals uit (e) voIgt is de laserfrekwentie vL te veranderen door de 

laserlengte L te verstemmen. 

Registreert men tijdens het verstemmen de intensiteit van een een

frekwentielaser (L ~ 0,1 m) a.f.v. de frekwentie dan blijkt deze, 

mits geen verzadigingseffekten optreden, een gaussisch verloop te 

hebben met een maximum vL = v • v is de frekwentie behorende bij . ne ne 
het maximum van de neonspektraallijn. 

Door vL via L te sturen kan men de laser zodanig afregelen dat steeds 

is voldaan aan vL = v • ne 
Het sturen van L kan worden uitgevoerd door een van de laserspiegels 

op een dunwandige cilinder van piezo-elektrisch materiaal (PZT) te 

monteren en via verandering van de lengte van de cilinder L te veran

deren. De lengteverandering van de cilinder is evenredig met de aange

Jegde spanning over de cilinderwanden. Legt men een sinusvormige 

spanning Vo sin 2nvMt aan dan zal de laserfrekwentie gemoduleerd worden 

volgens: 

(f) 

Hierin is ~vL het frekwentiegebied waarover gemoduleerd wordt 

(l1V
L 

= eVa) en v
L 

(a) de via L ingestelde laserfrekwentie. v
L 

(0) is 

verder te justeren door nog een instelbare gelijkspanning aan de PZT 

toe te voeren. 

Stelt men nu hiermee vL(O) zo in dat VL (a) > vne dan voIgt dat de 

intensiteitsvariaties vI van de laser t.g.v. v
M 

dezelfde frekwentie 

hebben maar in E~9~~fase zijn en indien vL{O) < v eveneens gelijke ne 
frekwentie maar l~_i~~~. Indien vL (0) = vne dan geldt vI = 2vM. 

Fig. 2 geeft de laatste twee gevallen weer. 

t 

-" 
Fig. 2. Intenslteltsgedrag 
He-Ne laser blJ verschll
lende vl(n). 
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Er is elektronische apparatuur (lock-in versterker) die bij detektie 

van I (v), i nd i en 

afgeeft dat deze 

PZT em vL(O) bij 

VI = vM)een gelijkspanning met zodanige polariteit 

na versterking kan worden teruggekoppeld naar de 

te regelen tot vL(o) ~ v • Fig. 3 geeft een mogelijk ne 
stabilisatieschema \lJaarbij gebruik is gemaakt van een lock-in versterker. 

N.B.: Stabilisatie op de top van het neon lijnprofiel kan worden verstoord 

door verzadigingseffekten in de laserversterking rond v = vne ' waar

door vne meestal slecht gedefinieerd is. 

-0'---

M 
p 

Fig. 3. Stabilisatiesehema He-He laser. 
D : detektor; A : versterkers; H : frekwentlegever voor 

vH; P : lock-In versterker. 

A 

Zoals reeds opgemerkt kan in goed gedimensioneerde een-frekwentielasers 

verzadiging van emissie optreden voor vL = v • Deze effekten zijn ne 
beschreven door W.E lamb [IIJ en. worden veroorzaakt door interaktie 

van laserstrallng met aangeslagen neonatomen met axiale snelheid nul. 

Meet men in deze situatie de laserintensiteit I(v l ) dan treedt voor 

v = v een "deuk" op in het intensiteitsprofiel, de zg. "lamb-dip". L ne 
Experimenten, in het lab. voor lengtemeting THE, aan een zelfgebouwde 

laser [I I IJ van dit type hebben uitgewezen dat de afmetingen van de 

dip bepaald worden door de mengverhouding, druk en stroomdichtheid 

in de He-Ne laser. Fig. 4 geeft een polaroidopname vanaf een oscilloscope 

van het intensiteitsverloop van dit type laser. 

Het stabilisatieschema voor dit type laser kan gelijk zijn aan het voor

gaande waarbij hier op het minimum van de lamb-dip wordt afgeregeld [III]. 
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Dimensioneert men een He-Ne laser zodanig dat voldaan is aan: 

c C 
-- < 8V <-2nL ne nL 

dan treden bij juiste instelling van L twee laserfrekwenties tege-

I ijkertijd op met frekwentieverschil [w = 2~L • \Janneer de laserspiegels 

direkt op de gasontlading worden gemonteerd (Fig. lb) dan treedt bij 

dit type laser orthogonale lineaire polarisatie op van de twee laser

frekwenties veroorzaakt door anisotropie-effekten in de spiegelopper

vlakken. 

Via polarisatoren zijn deze frekwenties te scheiden en uit meting van 

de bijbehor~nde intensiteiten I (v1). I (v2) kan men een regelsignaal 

V = C{I (vt-I (v2» verkrijgen dat L zodanig stuurt dat l(v1) = l(v2). 

Fig. 5 geeft het stabil isatieprincipe en Fig. 6 een mogelijk stabili-

satieschema [IV]. 

Fig. 5. Stabilisatleprlncipe 

twee-frekwentielaser. 

L laser; T : spiegel translator; 

D deelprisma; P : polarisatoren; 
F fotodetektor; A : verschllver

sterker; • : orthogonale lin. pola

risatie· 

Fig. 6. Stabilisatieschema 

twee-frekwentlelaser. 



- 7 -

Brengt men de He-Ne laser in een axiaal magneetveld dan zal de neon-

1 ijn.vorden opgespl itst in twee J ijne.J die, afhankel ijk van de sterkte 

van het magneetveld, een frekwentiegebied ~(vne) uit elkaar liggen. 

De strallngen behorende bij deze neonlijnen zijn tegengesteld cirkulair 

gepolariseerd. Stelt men nu, via justage van L, de laserfrekwentie vL 
in op een waarde nabij v dan oscil1eert de laser t.g.v. het "pushing-effekt" 

ne 
op twee frekwenties vL ± ~vL waarbij ~vL afhangt van ~(vne)' Een veel 

gebruikte waarde is ~vL = 1 MHz. De stralingen vL ± ~vL zfjn evenals 

de neonlijnen tegensteld cirkulair gepolariseerd zodat door gebruik 

van een i plaatJe deze te scheiden zijn in twee orthogaal I ineair gepola

riseerde strallngen. Frekwentiestabilisatie is nu weer mogeliJk met als 

kriterium l(vL + /',v L) = l(vL - ~vL)' Het stabilisatieschema kan gelijk 

zijn aan het onder 3.3 beschrevene [VJ. Fig. 7 schetst het stabllisatie

principe. 

--J 

Fig. 7. Stabilisatieprincipe via splitslng van neonlijnen. 

Het spreekt vanzelf dat het hierboven beschreven stabilisatieprincipe 

aJ leen kan worden toegepast in een laser die weer voldoet 2~L :> ~vne 
. daar anders meerdere frekwenties optreden die optisch niet te schelden 

z i j n. 

4. Frekwentiestabilisatie via externe referenties 

4.1. !!:!!~121!:!g 

De in paragraaf 2 beschreven stabilisatiemethoden zijn allen gekoppeld 

aan de neon!!jn en dus onderhavig aan frekwentiefluktuaties hiervan. 
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Verschillende auteurs rVI] hebben deze fluktuaties beschreven en 

rapporteren als belangrijkste invloed een drukafhankelijke verschui

ving van 0,2 MHz Pa- 1. Daar drukveranderingen van 100 Pa in deze lasers 

geen zeldzaamheid kunnen deze verschui"ingen dus aanzienlijk zijn 

(10- 8 < tJ.v < 10-7). 
v 

Er is daarom gezocht naar externe referenties die een betere frekwen-

tiestabiliteit hebben. 

Uit dit onderzoek zijn twee belangrljke typen gestabiliseerde He-Ne 

lasers naar voren gekomen met excellent stabiliteitsgedrag. Allereerst 

werd in 1969 een He-Ne laser geintroduceerd die gestabiliseerd werd 

m.b.v. verzadigde absorptie in methaandamp en werkende op een golf

lengte van 3,39 ~m. In 1970 werd een He-Ne laser beschreven gestabi

liseerd op verzadigde absorptie in jodiumdamp en werkende in het zicht

bare gebied (A = 0,63 ~m). Hoewel de methaangestabiliseerde laser 

een lets betere frekwentiestabil iteit vertoont is de jodium gestabili

seerde laser favoriet omdat deze in "gewone" optische opstell lngen 

kan worden gebruikt. 

Daar de toegepaste stabilisatietechniek gelijk is zal hier in het 

kort de jodiumgestabiliseerde He-Ne laser worden besproken zoals deze 

in het Lab. voor Lengtemeting THE is gebouwd [VIIJ. 

4.2. Q~-~~:~~:~~:~2_g~~!~elll~~~r2~_!~~~r 
De laser is van het brewstervenstertyp~ waarbij behalve de gasont

ladingsbuis ook een absorptiebuis tussen de laserspiegels is gemonteerd. 

Een van de spiegels is ook hier weer bevestigd op een PZT waarmee L 

gemoduleerd en gestuurd kan worden. 

In de absorptiecel bevindt zich gezuiverd jodium (127J
2

) in vaste 

vorm met damp waardoor de toestand van het jodium vastligt als funktie 

van de temperatuur P
J2 

= f(T). Door nu voldoende intense straling van een 

geschikte frekwentie door de jodiumdamp te sturen is het, binnen de 

laserspiegels, mogelijk de absorptie in de jodiumdamp te verzadigen. 

In het ultgangssignaal van de laser manifesteert zich dit verschijnsel 

als een !~~~~~~ In de intensiteit met een maximum samenvallend met de 

(resonante) absorptiefrekwenties van de jodiummolekulen. 

Daar het mechanisme van de verzadiging analoog is aan het onder 3.2 
beschrevene wordt de hier optredende "dipt' weI de "inverse Lamb-dip" ge

noemd. Er zijn bij dit type laser totaal 10 frekwenties binnen het laser

frekwentiegebied ~v waar verzadigde absorptie optreedt. ne 
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Fig. 8a. geeft het verloop l(vL) in het gebied waar verzadigde absorptie 

waargenomen is terwijl Fig. 8b de lijnvorm van een v~n deze inverse 

Lamb-dips in detail toont. De absorptiefrekwenties vertonen evenals het 

neonlijnprofiel een drukafhankel ijkheid doch deze is veel geringer, nl. 

8v(P) Z 6 KHz Pa- t
• Omdat rond T = 300 ok voor de dampdruk~temperatuur

relatie van het jodium geldt '* = 2,5 Pa k- 1 voIgt hieruit dat bij een 

temperatuursstabilisatie van 0,3 keen frekwentiestabiliteit wordt be

reikt van ~V (p) ~ 10- 11 . Slaagt men erin de He-Ne laser voldoende nauw-· 
v 

keurig vast te zetten op de verzadigde absorptielijn dan is dus een 

hoge frekwentiestabi I iteit te verwachten. De stabl isatiemethode is ver

geljjkbaar met deze beschreven onder 3.1 en 3.2; wei zijn een aantal ver

fijningen aangebracht i.v.m. de afmetingen van het signaal. 

Fig. 9 geeft het stabiJisatieschema van dit type He-Ne laser • 

.. 

Fig. 9. Stabllisatieschema He-Ne-127J2 laser. 
A : gasontladlngsbuls; 8 : absorptiebuis 127J2 ; C : tempe

ratuurkontrole 127J2 ; D : fotodetektor; M : modulator voor 
PZT; P : lock-In versterker; A : versterkers; I : integrator; 

F' : filter. 
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Wanneer het regelsysteem voldoende zorgvuldig bedreven wordt is het 

mogelijk onder de hier aangegeven omstandigheden een relatieve fre

kwentiestabil iteit te bereiken van 10- 11 [VI IJ. Voor de methaangesta

bil iseerde laser zlJn zelfs nog betere waarden gevonden. Het Comlt~ 

Consultatif pour la Definition du Metre (CCDM) heeft in 1973 [VI I IJ een 

voorlopige waarde voor de golflengte van een van de absorptielijnen 

van de J 2 laser vastgelegd waarmee het nu mogelijk is ook de golflengte 

van andere gestabiliseerde lasers te bepalen (zie paragraaf 5). 

5. Bepaling van de frekwentiestabiliteit van He-Ne lasers 

Vanwege de hoge frekwentie van de stral ing is het nlet mogelijk de fre

hJentiestabiliteit van de hier beschreven lasers rechtstreeks te meten. 

Heeft men twee onafhankelijk gestabiliseerde lasers met frekwentie 

v 1 en v 2 dan kan door mengen van de stral ing uit het gedrag van de 

hierbij ontstane verschilfrekwentie v
1
-v2 worden afgeleid wat het 

frekwentiegedrag van lasers afzonderlijk is. Wordt de straling van 

twee vergelijkbare lasers gemengd dan zal voor de variantie van het 

mengprodukt gelden 

S~ = S~ + S~ z 2 S2 

SM 
zodat voIgt S = -- . 

12 
Zijn de stabil isatiemethoden duidelijk verschillende b.v. S, » 52 

dan voIgt SM Z S," 

Deze situatie komt voor als men de straling van de jodiumgestabiliseerde 

laser mengt met een van de lasers beschreven in paragraaf 3. 
De absolute frekwentie van een gestabiliseerde He-Ne laser kan bepaald 

worden door de verschilfrekwentie tussen een jodiumgestabiI iseerde 

laser, waarvan de frekwentie bij internationale afspraak vast ligt, 

en een andere gestabiliseerde He-Ne laser te meten. 

Het mengen van laserstraling geschiedt via het op elkaar afbeelden van 

de bundels m.b.v. spiegels en lenzen. De samengevoegde bundels 

worden afgebeeld op een snelle, gevoelige fotodiode waarna het hierdooT 

afgegeven signaal wordt versterkt en gemeten en daarna verder verwerkt. 

Fig. 10 geeft schematisch het meetsysteem met informatieverwerking weer. 
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---------------~-----

LASER I 

LASER II 

Fig. 10. Schema van opstelling voor het meten van de stablliteit 
van lasers. 

A : versterker; D : fotodetektor; L : lens. 

5.2. fr~~~~n!l~~!~~lll!~l!_~~n_~~lg~_l~~~r!ye~~ 

Met het onder 5.1 beschreven meetsysteem zijn stabiliteits- en frekwen

tiemetingen uitgevoerd aan jodiumgestabil iseerde lasers en tussen jodium

gestabiliseerde lasers en andere gestabi1 iseerde lasertypen. 

Fig. 11 geeft het verloop van het frekwentieverschil tussen twee jodium

lasers. De meetwaarden zijn frekwentiefluktuaties gemiddeld over 10 s. 

H+t+4#I+~~~~"!\tYt~~~ 
- ~(-;--) 

Fig. 11. Frekwentiegedrag van twee JZ gestabiliseerde 

lasers, Lab. voor lenQtemetinq THE. 

Uit deze metingen b! ijkt dat de frekwentievariaties niet groter zijn 

dan 10 kHz. Dit komt overeen met een relatieve frekwentiestabiliteit 

beter dan 2 . 10- 11 . Stabiliteitsmetingen met andere lasers hebben 

uitgewezen dat de frekwentievariaties hiervan vee! groter zijn. 

In fig. 12 is een tabel gegeven met gemiddelde frekwentieva~iaties van 

een aantal gestabiliseerde lasers, gemeten in het Lab. voor Lengte

meting THE. 



Type gestablliseerde 

He-Ne laser 

He-Ne- 127J 
2 

Twee-frekwentle laser 

Lamb-dip laser 

Zeeman-laser 
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Gemiddelde frekwen

tievariaties (MHz) 

1,5 

3 

Frekwentieverschil met 

J 2 laser (MHz) (I-dip) 

o 
107 

-18 

24 

Fig. 12. Meetwaarden verschillende typen gestabili

seerde He-Ne lasers. 

6. Conclusies 

Hoewel de met.ingen in het Lab. voor Lengtemeting nog niet zijn afgesloten 

kan gesteld worden dat de jodiumgestabiJiseerde lasers een geschikte 

bron zjjn om het frekwentiegedrag van andere He-Ne lasers te bestuderen. 

Men kan hiermee ook de absolute frekwentie van de He-Ne lasers bepalen 

waarna met de bekende waarde van de lichtsnelheid [VII IJ de golflengte 

in vakuum kan worden berekend. Uit fig. 12 blijkt dat de lamb-dip 

stabil isatie een beter stabiliteitsgedrag oplevert dan de andere lasers 

hoewel de relatieve fluktuaties ~ voor aIle lasers beneden 10-7 blijven. 
\I 

WeI bl ijken veel grotere frekwentieverschillen op te treden tussen ver-

schillende lasers van een stabil isatietype. Zo zijn frekwentieverschillen 

gemeten van 25 MHz tussen twee zeemanlasers terwijl zij beiden werden 

gebruikt in een interferometer waarin werd aangenomen dat hun frekwentie 

gel ijk was. 

Samengevat kan gesteld worden dat de hier besproken lasers gebruikt kunnen 

worden als lichtbron in interferometers mits met bovenbeschreven methoden 

de golflengte is bepaald. De relatieve meetfouten t.g.v. frekwentiefluk

tuaties zullen dan beneden 10- 7 bl ijven. 
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