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Er is tijdens deze stage een onderzoek verricht aan een twee modes He-

Ne laser. Met behulp van een externe spiegel is een fractie van de uittre

dende laserbundel in de cavity teruggekaatst. 

De modulaties. die hierdoor op beide modes veroorzaakt worden. zijn aan 

de andere kant van de laser via een deelprisma en twee polarisatoren uit

gekoppeld. Er is nagegaan bij welke standen van de uitwendige spiegel 

de fasequadratuur optrad. 

Voor dit experiment zijn twee configuraties gebruikt. Bij de eerste wer-
i 

den de polarisatoren zo ingesteld. dat elk van beide slechts een ongemQ-

duleerde mode doorliet. De fasequadratuur bleek op te treden wanneer de 

externe spiegel zich op n.L( I,:'.: 2/27) maal de laserlengte bevond. 

Bijde andere configuratie wedr uitgegaan van het gemoduleerde signaal • 

. De pOlarisatoren werden nu ingesteld op de beide modulaties. Het bleek 

. dat de pOlarisatoren een instelling hadden die 450 verschoven was ten 

opzichte van de stand in de eerste configuratie. De positie van de ex

terne spiegel voor fasequadratuur was in dit geval n.L(l • 1) maal de 

laserlengte. 

De experimentele resultaten met de beide configuraties Zl.Jn allereerst 

vergeleken met een eenvoudige theorie uit de interferometrie (I); deze 

theorie kwam weI overeen met de tweede configuratie wat betreft de stand 

van de externe spiegel, maar kon niet de invloed van de laser, die zich 

manifesteert in een draaiing van de polarisatoren ten opzichte van de 

polarisatievlakken van de ongemoduleerde modes, beschrijven. 

Verder is er een theorie aangehaald, gepubliceerd door Peek, Boldwijn en 

Alkemade (2), die voor de beide modes apart de modulatie ·bes~nrijft en 

die een uitdrukking geeft voor de resultante van de als onafhankelijk 

veronderstelde gemoduleerde intensiteiten aan de andere kant van de laser. 

Er valt echter uit deze theorie geen verklaring af te leiden voor een 

verschillende st'a~ van de externe spiegel in de beide configuraties 

in geval van fasequadratuur. 

Mogelijk zal een volledige besc~rijving voor beide gevallen gezocht moe

ten worden in het feit, hoe sterk er een onderlinge wisselwerking binnen 

de laser bestaat tussen de beide gemoduleerde signalen en in hoeverre dit 

er de oorzaak van is, dat de polarisatievlakken van de modulaties draaien 

tijdens doorgang door de laser. 
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In de groep plasmafysica is voor metingen van elektranendichtheden in een 

gepulste baog ontlading;,met magneetveld een interferometer ontwikkeld vol

gens het principe van Ashby en Jephcott£l) 

Ret principe van deze interferometer berust op het feit, dat een laser ge

voelig is voor de fase van de terqggekaatste straling in de lasercavity. 

Ret nadeel van deze interf~rometer is~at de elektronendichtheid een mono

tone verandering in de tijd moet zijn en dat in geval van weinig zogenaam

de "fringes ll
, hetgeen optreedt bij kleine elektronendichtheden, de meting 

onnauwkeurig wordt. 

Tevens is met deze methode niet het teken van de faseverandering te bepa

len, dat wil dus zeggen een toe- of afname van de elektronendichtheid. 

Om deze moeilijkheden op te lossen is een experiment uitgevoerd met een 

laser, waarbij niet een mode gebruikt werd, maar waarbij twee modes gemo

duleerd werden. Met deze twee modes, afkomstig van een He-Ne laser was 

het mogelijk fasequadratuur te maken. 

Metdeze interferometer kan dan niet aIleen de grootte maar ook het teken 

van de faseverandering bepaald worden. Dit laatste vormt ~n belangrijk 

aspect bij experimenten aan plasma's. 

Een ander voordeel is het feit, dat er slechts weinig optische hulpmid

delen nodig zijn, namelijk een uitwendige spiegel, zodat er sprake is 

van een goede mechanische stabiliteit, die belangrijk is bij dit soort 

metingen. 

De twee modes van de laser, die lineair gepolariseerd zijn en waarvan de 

polarisatievlakken onder ling een loodrechts stand innemen, worden uitge

koppeld met behulp van een deelprisma en twee polarisatoren. 
; 

De faserelatie tussen de modulaties op deze beide modes, die dus een 

maat is voor de verandering van de optische weglengte in het medium, wordt 

gedetecteerd. 

De verandering van deze optische weglengte werd tijdens de experimenten 

gerealiseerd met behulp van een piezo-elektrisch kristal, waarop de ex

terne spiegel gemonteerd was. 
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In hoofdstuk III zal een beschrijving gegeven worden vande toegepaste 

laser (111.1) en verder van de optische randapparatuur (111.1) en de 

mechanische hulpmiddelen (111.3). 

Een diepgaande theoretische behandeling van de laser en de laserwer

king is met opzet achterwege gelaten, omdat de laser zelf als een soort 

"black box" beschouwd is tijdens deze experiment en. Eventuele intl!ractie 

tussen de beide modulaties op de modes binnen de laser, welke aanwezig 

bleek te zijn aan de hand van de experimenten, is dan ook niet verder 

onderzocht. 

Voor een uitgebreidere behandeling van deze laser zij dan ook verwezen 

naar het stageverslag van W.M. Sluyter (3) • 

In hoofdstuk IV worden twee theoretische modellen aangehaald om eerder 

genoemde faserelatie en stand externe spiegel te kunnen verklaren. 

Deze theorien worden in hoofdstuk V vergeleken met de experimentele re

sultaten. De conclusies, die hieruit vallen af te leiden zijn terug te 

vinden in hoofdstuk VI. 

In een appendix zijn nog weergege~en: de tekst van een gebruikt computer

programma, werk tekening van de mechanische constructies en een lijst der 

gebruikte symbolen. 

Tenslotte is er nog een lijst van literatuur opgenomen, waarnaar in het ver

slag wordt verwezen. 
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III. I de laser. 

500 o 

fig. 1. Homogeen verbreed versterkingsprofiel voor de He-Ne laser met 

longitudinale modes. 

\000 

Bij de uitvoering van de experimenten is. gebruik gemaakts van een He - Ne 

laser van het type Spectra Physics SP 133. 

Het frequentiegebied b.Vg, waarin deze laser werkt, is afgebeeld in fig. 1. 

Dit gebied b.va, dat 1000 MHz breed is, wordt begrensd door optredende ver

liezen binnen de laser. 

Met behulp van de laserspiegels wardt als het ware een frequentie uit dit . 
profiel "gesneden", en weI zo, dat de golflengte past tussen de spiegels. 

Dat wil zeggen, dat die golflengte moet voldoen aan de staande golfrelatie: 

k • A = 2L 

Dit. is echter niet de enige mogelijkheid. Een andere mode met een golflengte 

A.~~~ kan ook optreden, mits deze voldoet aan een analoge relatie: 

(k + 1) (A - & ) = 2L. 
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Hieruit en met behulp van A :: c/n:V kan 'Worden afgeleid. dat het fre-

quentieverschil tussen de beide modes b:v == c/2nL bedraagt. 

v" " 

De laser geef( Lh. a •. een s~.~~a_B:.l~, dat bestaat uit meer~_~!,~~, longitudinale 

modes. Deze verschillende modes zijn in eerste instantie gemeten met een 

optische spectrumanalyser (4). Zie ook figuur 2 en~ 

Met deze spectrum-analyser kon ook tijdens de experimenten de modestruc

tuur van het laserlicht bekeken worden. 

De analyser bestaat uit een resonator. waarvan de beide spiegels gedeelte

lijk doorlatend zijn. De spiegels zijn gescheiden door een piezo-elektrisch 

element. Door een zaagtandspanning op dit element te zetten verandert de 

lengte van de resonator. Via de ene spiegel komt het te meten signaal met 

golflengte A de sesonator binnen. Is de afstand van de be ide spiegels 

gelijk aan k.: dan zal'een staa~de golf met maximale intensiteit in de re-. 
nator ontstaan. Via de andere spiegel treedt dan een maximaal signaal uit. 

Dit signaal wordt op een fotodiode gefokusseerd. Het signaal van de foto

diode als vertikale spanning en de zaagtand als tijdbasis worden op een 

oscilloscoop aangesloten. Uit deze meting verkrijgt men dan de mode-structuur. 

zichtbaar op het scherm van de oscilloscoop. 

scope 

:-- - --I...-e_
Y 

- __ ! ..... - ---f1/0/iJ zaagtand generator 

J . 

J vertik. ingang 
J 
J 
J t __ -

. 
fotod~ode 

II 

\\ 
spiegel 

Fig. 2. 

tijdbasis 

piezo-elektr. 
element 

\ 

laser 

if 
spiegel lens 

scanning techniek met behulp van een optische spectrum-analyser. 



-6-

, 

fi&., 3; Modestructuur van de Re- Ne laser gemeten met de optische 

. spectrum-analyser. 

Ret blijkt, dat de laser in een 3-mode structuur werkt. waarvan een mode 

zeer gering in intensiteit is. zie fig. 3. 

Door een optische polarisator in de laserbundel te plaatsen is verder ge

bleken dat de modes lineair gepolariseerd zijn en dat hun polarisatievlak-
. ;---, . 

ken onderling een loo.drechte stand innemen • 
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De polarisatietoestand wordt bepaald door de anisotropie van de laser

spiegel, dus eigenlijk door de structuur van de laser zelf. 

Meer hierover is terug te vinden in (6). 

Wat de stabiliteit van het lasersignaal betreft, kan opgemerkt worden, 

dat de modes onder het dopplerprofiel (figuur, 1) heen en weer driften. 

Deze driftverschijnselen worden veroorzaakt door temperatuurvariaties 

in het plasma, die de lengte van de buis en zodoende ook de golflengte 

van het laserlicht beinvloeden. 

Tijdens de experimenten met de optische spectrumanalyser bleek, dat 

de mode met de grootste intensiteit een soort voorke~rspolarisatie be

zat. Deze bleef behouden bij het omspringen van de mode-structuur. 
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111.2 De experimentele opstellins. 

De experimentele opstelling is afgebeeld in figuur 5: De laserbundel 

wordt aan de ene kant van de cavity gescheiden door middel van een deel

prisma DP in twee bundels. In de lichtwegen van de beide bundels zijn 

polarisatoren geplaatst. 

De instelling van deze polarisatoren is aanvankelijk zo geweest dat bij 

afwezigheid van enige m odulatie de ene bundel cr -gepolariseerd is en 

de andere TI -gepolariseerd. 

Op elk van beide diodes Dl en D2 (fabrikaat EG&G type SGD-IOOA) zal 

in dit geval een der beide mod~s terechtkomen, hetgeen resulteert in 

een gelijkspanning over de weerstanden Rl en R2. 

De elektrische schakeling voor de lichtdetectie i afgebeeld in figuur 6. 

spanningsbron 
cr 

V R1 
01 Pl 

O·--l-c:::J-r 
0·30" I I 0------

I • I I 
I I' 
I I I 
I I f 
I I J 
I I I 
I I 
I I I 
I I I L- ______ ' 

RIc P.lcIOOK 

Rl::: 0 .. 60 K 

1- I 
I ( 

• 
I 

L 
I 

DP 

P2. 
TI 

X 
1- ----- r--() 

I 
I 
I 
I 
I 

l _________________ _ y 
-0 

Rl ~----------_' 

I L.. _____________ --' 

fi§uur 6. Elektrische schakeling 

R3 dient ervoor om de beide gelijkspanningen over Rl en R2 even groot te 

maken. 
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I '" I ,,' 
absorberend .J- _.-=....- --.... -- --- materiaal ,,- --

0 4 5 6 7 8 

figuur 7. Filter Fl 

De beide modes van de laser kunnen gemoduleerd worden door een gedeelte 

van het laserlicht met de ext erne spiegel S3 terug te sturen in de cavity. 

De spiegel heeft een reflectie van 99%. 

Het filter Fl dient om te teruggekaatste intensiteit te varieren, zie 

figuur 7. Met behulp van een Hewlett-Packard power meter, type 8334 A 

is de doorgelaten intensiteit bij verschillende dikten van het absor

berend materiaal bepaald. De resultaten zijn terug te vinden in onder

stande figuur. 

]~----------------------~ 

o~ 

--. ... X [elll] 
figuur 8. Doorgelaten intensiteit als functie van de dikte van het filter. 



-11-

Met een filter F2 kon tijdens de experiment en nog een gedeelte van de ge

moduleerde bundel uitgekoppeld worden om de mode-structuur van bet laser

signaal tijdens de experimenten te kunnen observeren. 

Verder is bet mogelijk am een polarisatiefilter F3 in de bundel te plaatsen 

om bet polarisatievlak van de gemoduleerde bundel te kunnen varieren. 

111.3 Mecbaniscbe constructie. 

Om de spiegel 53 op verscbillende afstanden van de laserspiegel 82 te 

kunnen plaatsen en om bet gebele systeem op een zo eenvoudig mogelijke 

manier te kunnen uitricbten zijn enkele mecbaniscbe bulpmiddelen gecon

strueerd en gebouwd. 

Allereerst de laser. Deze is geplaatst in een stalen bak, voorzien van 

verscbillende instelinricbtingen. De richtingen waarin de uitlijning 

gedaan kan worden zijn afgebeeld in figuur 9. 

.. 

f ,. : .. ": 
, , , 

! ~ 
fig. 9. scbematiscbe weer-gave van de l.9::,"ser uitlijninricbtip.s. 

In de appendix kan men de werktekening van deze uitlijninricbting 

terugvinden. De spiegel 53 is geplaatst in een spiegelhouder met een 

piezoc-elektrisch kristal. Dit is weer in zijn gebeel gemonteerd.op 

een stalen constructie die verplaatsbaar is over een recbtgeleiding 

in de ricbting van de laserbundel. 

In figuur 10 is scbematiscb de mechaniscbe constructie van de opstelling 

getekend. Door combinatie van de instelmogelijkbeden van de laser en 

van de spiegelbouder is bet mogelijk om tijdens verplaatsen van de ex

terne spiegel de laserbundel altijd netjes in de cavity tecoen terugkeren. 

.. ,' 
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III. 1 Eenvoudig model uit de interferometrie. 

We gaan uit van een schematische opstelling zoals die vanfiguur 11. 

Ll is hier de lengte van de lasercavity, met aan weerszijden de spiegels 

81 en S2. L2 is de afstand tussen de uitkoppelspiegel 82 en de externe 

spiegel 83, waarmee een gedeelte van de laserbundel wordt teruggestraald. 

De He-Ne laser heeft twee lineair gepolariseerde modes, waarvan de pola

risatievlakken een loodrechte stand ten opzichte van elkaar innemen. 

De derde mode is vanwege zijn geringe inte:nsiteit in het verdere verhaal 

verwaarloosd. 
51 ~ S2. t E, --t---
~~g. 11. 8chematische opstelling van de spiegels. 

De beide ongemoduleerde modes worden aangeduid met E} in de x-richting en 

E2 in de y-richting. Bij de terugkoppeling wordt ervan uitgegaan dat er 

IIgewone" interferentie optreedt tussen de in de laser aanwezige straling 

en de teruggekoppelde straling. 

Deze interferentie wordt voor beide modes apart bekeken. Deze zaak kan men 

dan alsvolgt beschrijven: 

De ongemoduleerde bundel van de eerste mode ter pi aa-tse L}, dat wi! zeggen 

iets links van de spiegel S2 is 

E = it e i (k 1 L 1 - WIt + <P 1 ) 
. 1 1,0 

-, waarin E1,0 de amplitude van de 

lichtgolf voorstelt. 

Voor de gereflecteerde bundel kan men dan op dezelfde plaats schrijven: 

hierin is Ct de fasesprong, die"E1 ,R ondergaat ten gevolge van het twee keer 

passeren van spiegel S2 en de reflectie aan spiegel S3. 
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Het interferentiepatroon verkrijgt men door de beide golven te superpo

neren, met de eis dat de a-mode alleen interfereert met de teruggekaatste 

bundel van de a-mode en niet met die van de ~-mode. 

De intensiteit van de samengestelde bundel is te schrijven als: 

Voor de andere mode geldt een analoge behandeling. 

-;2 = E2 ,0 e i (k2 L 1 . - w 2 t + 4> ) ) 

~,R =E;,O,R ei(k2L 1 + 2 k2L2 - ozt + 4>2 +( 2) 

Hieruit bepalen we weer de samengestelde bundel: 

Ret faseverschil tussen de beide modulaties is dan gelijk aan: 

,.-." .-. 
l\l9= e - e = 2 (k - k)L + a 2 - a _ ... ,2_ ) 2 1 2 1 

We kunnen a 2 - '1 gelijk aan nul nemen, omdat we geen optische elementen 

met opgedampte metaallagen gebruikt hebben, zodat de fasesprongen voor de 

beide modesnagenoeg gelijk zijn. 

Voor de fasequadratuur, dat wil niets anders zeggen dan een faseverschil 

van 90 0 of 2700 tussen de beide modulaties, geldt dan: . 

l\8 ttt; e 2 - 9 1 = 2 (k2 - k 1 ) L2 = (n.!. 1). 2 ~ 

dan is 

e 2-9 1. = 4~(Al - A2)·L2 = (n::. !).2~ 

A}A2 

en n = 0,1,2,etc. 
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A 1 - A = & 2 1 dus 

& 4n ± dUB 
A 2 -

.L2 
& }A} 8 } 

zodat hieruit voIgt: 

4n .±. 

8 

Ais nu geldt, dat A 1 >~ & 1 dan voIgt uit 

L2/Lt = (4n ~ 1)/4 

dUB L2 = L 1 (n ~ D. 

is 
&] ~Vl 

nu = --
Al V] 

~Vl 
c 

met = --
2L1 

Met anderewoorden de interferentiepatronen in dit model zijn 900 uit fase 

voor een spiegelafstand voor 83 van L2 = Lt(n ~ !). 
Men kan op gelijke manier aantipen dat ze in fase zijn voor een spiegel 

afstand van een geheel maal de laserlengte, entegenEase voor L2 = Lt(n! i). 
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IV.2 Model van Peek, Boldwijnen AIDkemade (2). 

Wanneer we stabiele laserwerking bekijken, gaan we ervan uit dat in de 

cavity de versterking na een rondgang van de lichtbundel gelijk is aan 

een: 

= , waarbij a=a (w) - a 
m 0 

hierin is a de versterkingsfactor en a de verliesfactor ten gevolge 
m 0 

van de strooiing van het laserlicht. 

We kunnen voor bovenstaande betrekking ook schrijven: 

In(r
t
r

2
) + 2aL = 0 

In(r
1
r

2
) + 2 am(W)L~2ao L = 0 

am(w) = ao + (l/2L)ln(l/r1r
2

) 

In (1) bIz 218-275 wordt een relatie afgeleid tussen de Q-waarde van de 

laser en de versterkingsfactor a (w), deze luidt: 
m 

a = w/2Q.v met v = c/n m g g c 

Q = 
W W.nc L/c """ c .21T 

want w=--= 
c 2a

O
L + In(l/r

1
r

2
) A.n 2a .-

m nc -.... 

2 en nc ~ 1 en r = R. Verder is aoL te verwaarlozen, zie ook 

(~) bIz 230, en dus houden we uiteindelijk over: 

'211'L/ A 

Bijl}et model beschreven door Peek e.a. gaat men ervan uit, dat bij 

terugkoppeling van een gedeelte van de uit de laser tredende bundel 

de Q-waarde, zoals die hierboven is afgeleid, zal veranderen. 

Voor de uittredende intensiteit van de laser kan men schrijven: 

c 

1= CJ/S , waarin a een verzadigingsparameter 

voorstelt; een gasconstante dus. 

Deze intensiteit is ook gelijk aan 

I = a' -1TV /Q 
a 



-16-

Wanneer er nu een ext erne spiegl geplaatst wordt zal de Q waarde van' 

de laser veranderen en dus ook de uittredende intensiteit. 

Ret systeem S2 - 83, zie ook figuur II, vormt als het ware een Fabry

Perot interferometer. (FPI) 

Voor de reflectiecoefficient van dit systeem kan men in (7) een aflei

ding aantreffen die als resultaat geeft: 

R = R + (1 - R ) 
2 2 

waarin 0 = 41fLZI A , hetgeen het faseverschil tussen E} ,0 en E) ,O,R is. 

De Iaserintensiteit kan nu geschreven worden als: 

zodat 61 == I - I o 

c 
Ln = - In 

4L6 

c 
=-

, waarin ~~= 'signaalversterking 
laser 

c = constante 

[ In(IIR1R) - In(1/R1F2)1 = ~ (In(R2IR)). 
) 4L6 

R2 

(J - R3) 1 
+ RZR

3 
+ 2(R2R3)!COS O 

In ons geval hebben we niet een, maar twee modes ~n de laser, die ook 

beiden door de terugkopppeling beinvioed worden. V~~r beiden geIdt: 

en waarbij 1..2 < AI' 

en 

Stel nu (L2/L}) = (LolL}) + I.sinwt, waarbij I de op Ll genormeerde os

ciIIerende amplitude'van de beweging van de derde spiegel is. Deze oscll

latie, die min~tens ~A moet bedragen, zorgt ervoor, dat de faserelatie 

een gehele lissajous-figuur doorloopt. 

Voor de modulatie van de eerste mode geldt dan: 

c =-- In (i) 
4L6 
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voor de andere mode geldt een analoge betrekking: 

.Il 12 = .....£.. In R2 
4L8 

R + (I - R ) [I -2 . 2 

(E) 

Met behulp van (i) en (ii) kan men nu afhankelijk van de waarde 

van L2, de afstand tussen de externe spiegel en de uitkoppelspiegel van 

de laser, het faseverschil tussen de beide modulaties uitrekenen. 

Door de spiegel rond L2 oscillaties te laten uitvoeren, krijgt men 

de bekende lissajous-figuren, wanneer men de beide fase-relaties in 

X-y coordinaten uitzet. 

Met behulp van een computerprogramma, waarvan de tekst in de appendix 

terug te vinden is, zijn enkele berekeningen gedaan, voor verschillende 

posities van de ext erne spiegel. De resultaten zijn teug te vinden in 

figuur 12. 

Verder is nog berekend in hoerverre de gedaante van de figuren verandert 

wanneer de reflectiecoeeficient van de derde spiegel verandert. Dez e -.. 
berekeningen zijn afgebeeld in figuur 13 • 

./ 
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figuur. 12. Lissajous-figuren bij versehillende posities van 53. 

I em 2cm 3 em 

4 em 5 em 6 em 

7cm 8 em 9 em. 

10 em J 1 em 12 em 
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13 em 14 em 15 em 

17 em 18 em t9 em 
"'" 

20 em 21 em 22 em 

23 em 24 em 25 em 
," 
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R := 5% R = 3% 

R = 2 % R = 1,5 % 

R = 1 % R = 0,5 % 

figuur 13. Lissajous-figuren bij verschillende reflectiecoefficienten van 

83 en bij een vaste positie. 



-21-

Allereerst zijn de polarisatoren PI en P2, zie ook figuur 5, zodanig in-. 
gesteld, dat op Dl de 6-mode en op D2 de 11' -mode terecht kwam. De in-

stelling geschiedde als voIgt: in plaats van de diode Dl is de spectrum 

analyser in de gesplitste laserbundel geplaatst, zodat op de scope 

de mode-structuur zichtbaar werd. Door de polarisator PI te draaien, 

kanmen een instelling verkrijgen, waarbij aIleen de 6-mode doorgelaten 

wordt. 

Door deze handeling .. op de plaats van D2 te herhalen met dien verstande, 

dat men hier slechts de 1i-mode doorlaat, krijgt men twee bundels, die 

elk een andere mode bevatten. 

De afbeelding die achtereenvolgens zichtbaar worden op het scherm van de 

osc~.~loscoop, zijn a£gebeeld in figuur 14. 

Ret bleek dat de (5 -mode een vertikaal polarisatievlak en de 'If -mode een 

horizontaal polarsatievlak had. 

Ret gehele systeem is vervolgens uitgelijnd. .~. 

Met behulp van filter Fl is een instelling bereikt, waarbij slechts enkele 

procenten van het laserlicht teruggekaatst wordt in de lasercavity.~ 

Ret bleek tijdens de experimenten, dat een overmatige terugkopp~ling 

een instabiliteit binnen de laser tot gevolg had, die naast de gewone 

instabiliteitten gevolge van temperatuurvariaties optrad. 
. \ 

Ret gevoeligst voor terugkoppeling bleek de l~ser bij modecompetitie~ nl • 
\ . - -.- - -

waar de externe spiegel zo geplaatst was, dat er fasequadratuur optrad. 

In de gevallen, waarbij de beide modulaties in fase waren daarentegen 

kon.de terugkoppeling tot 10% opgevoerd worden, zander dat er instabili

teit veroorzaakt werd. 

Bij een geschikte instelling van het systeem is de faserelatie gedetec-
( 

teerd, dat wil zeggen het faseverschil tussen de beide modulaties als 

functie van de positie van de externe spiegel S3. 

Om de spiegel te laten oscilleren, teneinde een lissajousfiguur te krijgen op 

het scherm van de osd1(oscoop , is ap het piezo-kristal een wisselspanning 

aangesloten. 

, . 
t:,t .y 



fig. 14 a 

modestructuur zonder 

polarisatiefilters 
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fig. 14 c iT - mode. Stand po

larisator horizontaal. 

i;. 

fig. 14 b (J - mode .Stand pola

risator vertikaal 
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Ret kristal geeft een uitrekking van 0,44 ~m bij een aangelegde spanning 

van 100V, terwijl de golflengte van het laserlicht ongeveer 0,63 ~m was. 

Ret bleek, dat precies een rondgang langs'de lissajousfiguur gemaakt werd 

wanneer de spanning van OV tot 80V opgevoerd werd. Spiegel S3 was dan 

over een afstand van ~A verschoven. 

Volgens de theorie, afkomstig uit de interferometrie, moet de relatie tussen 
_. / .. -.. _- ,~ 

het fas'everschi1j.er:. . e beide modulaties en de plaats van de externe 

spiegel een lineair verband opleveren, in a£gebeeld als streep-

lijn. 

De experimenteel bepaalde relatie vertoont echter een geheel ander gedrag. 

Ook dit gedrag is afgebeeld in figuur IS. De experimenten zijn zeer tijd

rovend in verband met de voortdurende instabiliteit van de laser door 

allerlei uitwendige invloeden , zoals temperatuurvariaties in de experi-

menteerruimte, en akoestische linv!Loeden. '. (I. " 
) 

Ret is dus zeer wenselijk een gestabiliseerde laser voor dit soort experi-

menten(~te gebruiken, en~de omgeveing af te schermen 

Om te kontroleren of de orientatie van de externe spiegel~invloed heeft op 

de metingen, zijn de experimenten herhaald, waarbij S3 telkens 90
0 

ver

schoven werd. De verandering van de orientatie bleek geen invloed op de 

resultaten te hebben • 

.t. 

Verder is het geb:l~kentijdens de experiment en , dat herhaaldelijk een hin-

derlijke modulatie van 100 kHz op het meten signaal aanwezig WfoS. 

Deze is waarschijnl:bgk te wijten aan .~·plasm~osdl~3tfes. . ... 

Bij deze instelling van het systeem is tevens met een extra polarisator 

P3, geplaatst tussen de spiegels S2 en S3, de invloed bekeken, die de 

draaiing van de polarisator uitoefent op het beeld op de oscilloscoop, 

gevormd door de signalen afkomstig van Dl en D2. 

83 werd in de positie gepllatst waarbij de beide modulaties in fase 

zijn. 

Wanneer nu de polarisator gedraaid wordt valt te verwachten dat het beeld 

op de scope overeenkomstig meedraait. Dit bleek geenzins het geval. 

De beelden bij verschillende standen van de polarisator P3 zijn afgebeeld 

in figuur 16. 

• 
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fiiliuur 15b 

•• 0 

£i~uur 15.c o 
il¢ - 90 , fasequadratuur. 
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figuur ISd. !lef> = 0
0 in fase 

figuur 15.e oef> = 1800
, in tegenfase. 
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(P, vediCClol) 

/ 

figuur 16. Afbeeldingen op het scherm van de scope bij verschillende 

standen van polarisator P3 en met S3 op een geheel aantal 

malen de laserlengte. 
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Zoals uit figuur 16, te zien 18, is er weI een rechte lijn aanwezig op 

het scherm, maar de richting komt niet overeen met de orientatie van 

de polarisator P3. 

Uit deze resultaten blijkt, dat er een interne koppeling tussen de 

beide modulaties binnen de laser moet plaat8vinden. Deze koppeling 

maakt, dat, terwijl men de modulatie op de ene mode volledig weg- t fil tert met P3 , men toch op de diodes dl en D2 een bijdrage terug- I; 

vindt. 

Dit experimenteel gegeven heeft geleid tot een experiment met een 

andere ins telling van de polarisatoren PI en P2. 

Deze werden zo ingesteld, dat ze elk slechts een der gemoduleerde 

signalen doorlieten. 

/i 

\' 
De externe spiegel werd eerst op een geheel aantal maal de laser

lengte geplaatst. Vervolgens werd polarisator P3 ingesteld zo, dat er 

slechts een mode ,,,.erd doorgelaten. Dit werd gecontroleerd door met 

F2 een gedeelte van de laserbundel uit te koppelen en op de op

tische spectrumranalyser af te beelden. 

He polarisatoren PI, P2 werden nu dusdanig gedraaid, dat slechts 

een de modulatie doorliet. Dit werd herhaald voor de andere mode. 

H tbl k ht f d t d t d d 1 · t 450 gedraa1'd e ee ac era, a e s an van e po ar1sa oren 

was ten opzichte van die tijdens de vorige experimenten, zie figuur 

17. 

figuur 17. stand van PI en P2 tijdens 

de eerste experimenten na in

stelling op de ongemod. modes. 

stand PI en P2 na in

stelling op de modulaties 

Bij de bepaling van de relatie tussen het faseverschil tussen de 

beide modulaties en de stand van de externe spiegel 53 bleek men een 

lineair verb and aan te treffen zoals dat eerder afgebeeld is in 

figuur 15a. 
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Zoals uit de resultaten van dit onderzoek blijkt is het mogelijk met deze 

relatief simpele opstelling fasequadratuur te krijgen en verder lijkt het een 

een bruikbare methode om plasmadichtheden te meten, hoewel deze expe

rimenten als zodanig nog niet zijn uitgevoerd. 

WeI blijft het probleem van de stralingsterugkoppeling in de laser en 

de kennelijke draaiing van de polarisatievlakken der beide modes bestaan. 

Het verdient dan ook aanbeveling het experiment dat het interferometrische 

model bevestigt te herhalen, daar, indien het optreden van draaiing juist 

is, de eerste meting foutief is en weI in die zin dat op beide fotocellen 

een menging van beide modulaties plaatsvindt. waardoor.1er mis schien weI 

een vorm van fasequadratuur optreedt maar deze zeker niet de goede is. 

Ook kan worden gesteld, dat het interferometrische model beter het experiment 

beschrijft dan het model van Peek e.a. Er is in het laatste geval uitgegaan 

van een bepaalde formulering voor de intensiteit van de laser binnen de ca- .. 

vity, die nogal simpel is. Het is daarom aan te raden via de theorie van 

bijv. Lamb een bet ere beschrijving van genoemde laserintensiteit te vinden 

en daaruit een mogelijk betere beschrijving van het lasergedrag af te Ieiden • 

Verder dient de hier gebruikte laser (SP-133) vervangen t~worden door een 

kaser waarvan theoretisch vaststaat dat oscillaties in slechts twee modes 
-... 

mogelijk zijn. De hiervoor aangeschafte Hughes H~3121 laser lijkt de meest 

geschikte. 

Ook hiermee zullen op korte termijn experimenten dienen te worden uitgevoerd 

om zijn gedrag beter te leren kennen. 

,. 
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Lijst der ~ebruikte symbolen. 

c 

E 

I 

k 

n 

n c 
Q 

R 

r 

t 

v g 

lichtsnelheid 

elektrische veldvector 

intensiteit 

golfgetal 

lengte lasercavity 

afstand van de laser tot de uitwendige spiegel 

integer 

complexe brekeningsindex 

kwaliteitsfactor voor de laser 

reflectiecoefficient 

amplitude-reflectiecoefficient 

tijd 

groepsnelheid van de laserbundel 

fasesprong, die optreedt t.g.v. passeren spiegel 

signaalversterking van de laser 

verliesfactor 

versterkingsfactor 

verzadigingsparameter 

fase van de modulatie 

golflengte van het laserlicht 

frequentie van het laserlicht 

cirkulair golfgetal van het laserlicht, 
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APPENDIX 

Tekst ,programma ter berekening Lissajousfiguren a.d.hv. model van Peek. 

be&in file input, output; 

~ r2,r3,10,s,pi; 

integer i,j,m,n; 

~ arral il,i2,i3,i4(0:]000); 

read(input,/,r2,r3,m); 

!££ n:=l step 1 until 27 do 

begin 10 := n/27; 

end' -' 
end. -

write(output, //,"R2",x4,"R3",x4,"lo",x8,"M",/// ); 

write(output, F4.2,x2,F4.2,x2,F6.2,x2,F6.2 ,r2,r3,lO,m); 

s:=I/m; 

pi:::3,14158; 

write(output, /,"i(1)",x8,"i(2)" ); 

!££ i:=O step 1 until m do 

begin il(i):=ln(I+«1-r2)/r2).(I-«1-r3)!(1+r2.r3+sqrt(r2. 

r3).cos(i.s.2.pi»»); 

end' -' 

i2(i): =In{l +( (I -r29/r2) ~ (I -« l-r3) / (I +r2. r3t.2. sqrt (t2. 

r3).cos(i.s.2.pi+lo.2.pi»»); 

!2! j:=O ~ 1 until m do 

begin 

write(output, /,F8.4,x2,F8.4,x2,F8.4 ,il(j),i2(j»; 

end' -' 
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