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SAHENVATTING

In dit verslag staat heterodyne detectie beschreven als mogelijke

coherente techniek. Met deze techniek zijn aanzienlijke

verbeteringen in de signaal-ruisverhouding te realiseren ten

opzichte van directe detectie: tot ca. 25 dB. De eerste vereisten

daarvoor zijn temperatuur- en stroomstabilisatie van de laser

diode, ter verkrijging van een stabiele frequentie van het

uitgezonden licht.

Er is een temperatuurstabilisatie gebouwd met een nauwkeurigheid

van 1 mK. Samen met een reeds beschikbare stroombron is daarmee

een opstelling gebouwd, waarin met twee onafhankelijke laser

dioden heterodyne detectie plaats vindt. Daarbij wordt alleen de

draaggolf overgezonden; er wordt gewerkt met een golflengte van

850 nm en er is nog geen glasvezel in de opstelling opgenomen.

Deze vereenvoudigingen zijn aangebracht om in de beschikbare tijd

toch een zo'n breed mogelijk beeld te krijgen van de problematiek

van coherente technieken.

Het licht van de twee laserdioden interfereert en indien de twee

lichtbundels evenwijdig op een fotodiode vallen, wordt de inter

ferentie omgezet in een elektrisch signaal. De frequentie daarvan

is gelijk aan het verschil in frequentie tussen de twee. laser

dioden.

Voor het constant houden van die verschilfrequentie is tenslotte

een regeling gemaakt. Deze meet de verschilfrequentie en corri

geert deze door stroomverandering van een laserdiode. De ver

schilfrequentie wordt constant gehouden op 160 HHz, echter

slechts gedurende korte tijd. Het is nog niet mogelijk gebleken

dit langere tijd te realiseren.



VOORWOORD

Het onderzoek dat in dit verslag is beschreven, is uitgevoerd als

afstudeeropdracht bij de vakgroep EC (Telecommunicatie) van de

afdeling Elektrotechniek op de TH Eindhoven.

Met deze studie is een beeld ontstaan van de mogelijkheden en de

problematiek van coherente technieken. Dit vormt de basis voor

een meerjarig onderzoeksproject op de vakgroep.

Op deze plaats spreek ik mijn dank uit voor aile medewerking die

ik op de vakgroep heb gehad en met name voor de directe begelei

ding door Prof. Ir. J. v.d. Plaats en Dr. Ir. H. v. Etten.
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Jan Hein Broekman
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Hoofdstuk 1: INLEIDING

Het gebruik van golflengten van ca. 1,3 pm en 1,6 ~m is voor

glasvezelcommunicatie steeds interessanter, omdat bij die golf

lengten vezels gemaakt kunnen worden met lage dispersie en lage

demping. Het nadeel van het gebruik van deze golflengten is dat

de bestaande detectoren in dat gebied een grote donkerstroom

hebben. Een oplossing daarvoor is het gebruik van coherente

technieken, waarmee de invloed van de i,rote donkerstroom kan

worden opgevangen.

Daarnaast zijn er nog bijkomende voordelen van coherente

technieken: effectiever gebruik van de beschikbare bandbreedte en

de mogelijkheid om hogere bitrates te gebruiken.

Er zijn dus nogal wat voordelen bij het gebruik van coherente

technieken. Deze technieken zijn echter niet zo eenvoudig te

realiseren, omdat er meerdere problemen moeten worden opgelost,

te weten:

- frequentiestabilisatie van de laserdioden.

- het verkrijgen van spectrale zuiverheid van de laserdioden.

- e r z i j n mod u 1 at i e t e c h n i eke n nod i g, wa arb i j s 1 e c h t seen par a-

met erg em 0 d u 1 e e r d w0 r d t ;. b. v. all e end e f r e que n tie._ And ere

parameters dienen constant te blijven.

- controle van de polarisatierichting.

Het doel van het onderzoek dat in dit verslag is beschreven, is

het maken van een opstelling waarin coherente techniek wordt

toegepast. Dit zal worden gedaan door met twee onafhankelijke

1 as e r d i 0 den (een a 1 s zen d ere n d e and era 1 s 10k ale 0 sci 1 1 a tor)

heterodyne detectie toe te passen. De complexiteit van coherente

technieken maakt het niet mogelijk om binnen de beschikbare tijd

van dit onderzoek, aile problemen op te lossen. Er zijn daarom

een aantal vereenvoudigingen opgenomen, om toch een volledig

beeld te krijgen van de vereisten voor coherente technieken. De

vereenvoudigingen zijn (kort weergegeven):

- In plaats van golflengten boven 1 ).1m te gebruiken, wordt er

gewerkt met een golflengte van 850 nm, waardoor er geen externe

cavity nodig is voor een goede spectrale zuiverheid.



Er wordt geen glasvezel in de opstelling geplaatst.

- AIleen de draaggolf wordt overgezonden.

De opzet van het verslag is als voIgt:

In het eerste hoofdstuk (Glasvezelcommunicatie) wordt het onder

werp coherente technieken in een breder kader geplaatst.

Vervolgens wordt de theoretische achtergrond behandeld (in het

hoofdstuk "Vergelijking van directe en heterodyne detectie"). Na

het bestuderen van de eisen voor heterodyne detectie en het plan

voor de opstelling (hfdst. 4), volgen de beschrijving van het

werk en de resultaten (hfdst. 5 tim 7).
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Hoofdstuk 2: GLASVEZELCOMMUNICATIE

2.1. Algemeen

Sinds het midden van de jaren zeventig is men in staat om zeer

zuivere glassoorten te produceren. Hiervan kunnen dunne glas

vezels met een bepaald brekingsindexprofiel gemaakt worden, die

licht over lange afstanden geleiden. Door het licht op een of

andere manier te moduleren kan informatie worden overgezonden.

Als lichtbronnen zijn daarvoor halfgeleider laserdioden en LEU's

beschikbaar en als detectoren halfgeleider fotodioden.

Voordelen van glasvezelcommunnicatie ten opzichte van koperlei

ding (coax-kabel) communnicatie zijn o.a.:

- grotere bandbreedte

- langere afstanden zonder tussenversterkers mogelijk

- veel minder gevoelig voor elektromagnetische storingen

Op dit moment is de meest gebruikte techniek in de glasvezelcom

municatie intensiteitsmodulatie aan de zendkant en directe detec

tie aan de ontv'angkant (H'l/DD). Intensiteitsmodulatie geschiedt

door de stroom door de bron te varieren zodat de intensiteit van

het uitgestraalde licht varieert. De hierbij optredende frequen

tievariatie is te verwaarlozen ten opzichte van de spectrale

breedte van de bron. Directe detectie vindt plaats door met een

fotodiode, een pin-fotodiode of een avalanche fotodiode (APD),

die licht-intensiteitsvariatie om te zetten in een stroomvaria

tie. Deze manier van informatie overbrengen is te vergelijken met

AM en omhullende detectie in de radiotechniek.

2.2. Coherente technieken

Bij de hierboven beschreven communicatietechniek (IM/DD) wordt

bij de detectie geen gebruik gemaakt van de informatie van de

waarde van de frequentie en fase van de draaggolf. Gebruikt men

deze extra informatie wel, dan is een verbetering van de signaal

ruisverhouding mogelijk. Dit noemt men coherente technieken.

"Coherente technieken" is een verzamelnaam voor heterodyne en

homodyne detectie. Beide technieken kunnen voorgesteld worden

door het systeem in figuur 1.



LOKALE

OSCILLATOR

I
I

~----0- DETECTORI~------~
VERDERE

SIGNAAL

VERHERKING

Figuur 1: Algemene opstelling voor coherente techniek.

Bij homodyne detectie heeft het licht van de lokale oscillator

precies dezelfde frequentie als die van ce bron; bij heterodyne

detectie is dit juist niet het geval. Voor heterodyne detectie

geldt namelijk:

Hierbij zijn f B en fLO respectievelijk de frequentie van. de bron

en de frequentie van de lokale oscillator en Rs de bitsnelheid

van de verzonden informatie. De verschilfrequentie moet groter

zijn dan de bitsnelheid van de informatie Rs daar anders verdere

signaal verwerking moeilijk wordt. De verdere signaal verwerking

is bij homo dyne detectie uiteraard anders dan bij heterodyne

detectie.

Het verschil in realiseerbaarheid van heterodyne detectie en

homodyne detectie komt vooral tot uiting in de nauwkeurigheids

eisen voor beide systemen. Deze zijn namelijk voor homo dyne

detectie veel hoger dan voor heterodyne detectie. De laatste

manier van detectie zal dan ook eerder te realiseren zijn; met

homo dyne detectie kan echter nog 3 dB extra aan kwaliteits

verbetering gehaald worden ten opzichte van heterodyne detectie.

(lit. [1] en [2])

Omdat de glasvezelkwaliteit in de loop der jaren beter is gewor

den, is de glasvezel steeds meer geschikt voor gebruik bij

golflengten boven Ipm; juist bij 1,3flm tot en met 1,6J1m is dit



interes~ant, vanwege lage dispersie en lage demping. Voor deze

hogere golflengten zijn er geen goede Si-detectoren, maar 111

V halfgeleider- en Ge-detectoren met een hoge donkerstroom en een

grote "excess noise"-factor. (Si-detectoren zijn zeer goed

ontwikkeld, mede door de kennis uit de IC-technologie.) am dan

toch een hoge systeem-kwaliteit te realiseren, kan men coherente

technieken gaan gebruiken, omdat daarmee de signaal-ruis

verhouding juist bij deze lange golflengten tot ca. 25 dB verbe

terd kan worden. (Zoals blijkt uit paragraaf 3.2. en lit. [3].)

Voor coherente technieken is het noodzak£'lijk dat de spectrale

breedte van de bron erg smal is en dat de absolute waarde van de

frequentie van de bron zeer stabiel is (zie paragraaf 4.1.). Dit

levert nog twee voordelen op, naast de reeds eerder genoemde:

- a. er kunnen meer onafhankelijke signalen naast elkaar over een

bepaalde bandbreedte verzonden word~n,

- b. door de kleine spectrale breedte kunnen hogere bit-rates

gebruikt worden dan bij 1M/DO. (Vooral bij homodyne detectie)

Ondanks de zeer hoge kosten van een systeem met coherente

technieken kan het bij langere afstanden toch de moeite waard

zijn zo'n systeem te gebruiken, wanneer daardoor' minder of

helemaal geen repeaters nodig zijn. Bijvoorbeeld bij verbindingen

tussen eila~den kan dit zeer voordelig zijn.

Dit zijn enkele redenen, waarom er steeds meer onderzoek naar

coherente technieken wordt verricht.

Met deze schets van de mogelijkheden van coherente technieken is

aangegeven waarom onderzoek hierin verantwoord is. Daarnaast is

de achtergrond van de in dit verslag beschreven studie

beschreven.
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Hoofdstuk 3: VERGELIJKING VAN DIRECTE EN HETERODYNE DETECT IE

In hoofdstuk 2 is gezegd dat met coherente technieken de ~ignaal

ruisverhouding tot ca. 25 dB verbeterd kan worden ten opzichte

van directe detectie. De volgende paragraaf maakt duidelijk op

welke wijze dat mogelijk is en paragraaf 3.2. geeft uitgebreidere

berekeningen van de signaal-ruisverhoudingen.

3.1. Verbetering van de signaal-ruisverhouding met heterodyne

detectie

Van resp. het verzonden lichtsignaal van de zender

oscillator beschouwen we de componenten van de

veldsterkte:

met gemiddelde vermogensdichtheid:

en de lokale

elektrische

(1)

waarin Z =J~O/EO is de impedantie van de ruimte; en:

met gemiddelde vermogensdichtheid:

De stroom door een PIN-fotodiode is:

( 3 )

( 4 )

i := ~h pet) (5)v

waarin e de lading van een

h de constante van Planck,

het optisch vermogen is:

pet) = pA

elektron is, n de quantum effici~ncy,

v de frequentie van het licht en pet)

( 6 )

1 1



A is de oppervlakte van de PIN-diode.

Daarnaast is:

(7)

Bij directe detectie zal de stroam zijn:

( 8 )

(Hogere arde termen van P(t) zullen geen aanleiding geven tat

stroom door de fotodiode.)

Evenzo is bij heterodyne detectie:

{AA
0

2 + l A 2 + A \
L. 1 s s' a

( 9 )

Voor verdere signaalverwerking wordt aileen gebruik gemaakt van:

(10)

Uit formules (8) en (10) voigt duidelijk dat door het 'rermogen

van de lokale oscillator erg groat te kiezen, men het vermogen

van het ontvangen signaal kan vergroten. De lokale oscillator

veroorzaakt wei extra "shot noise", maar het uiteindelijke

resultaat is tach een grate verbetering van de signaal-ruis

verhouding. Uiteraard is het vermogen van de lakale oscillator

wei aan praktische waarden gebonden; maar bij golflengten grater

dan 1 pm is met heterodyne detectie tach bijna de quantum-limiet

haalbaar; terwijl dit met directe detectie aileen mogelijk is met

Si-detectoren bij golflengten kleiner dan 1 ,urn. (Lit. [3])

3.2. Signaal-ruisverhouding voor directe en heterodyne detectie

Als definitie van de signaal-ruisverhouding nemen we:

S i 2

- : =
N a 2 + 2

SN at h

(11 )

1 2



2 2waarin a SN de shot noise is en a th de thermische ruis. De

achtergrondstraiing wordt verwaarioosd; de donkerstroom niet.

2 e I B

4kT B/R b

( 1 1 )

(12 )

waarin B de bandbreedte. T de temperatuur en R b de beiastings

weerstand is.

Uit (9), samen met de donkerstroom voigt voor heterodyne

detectie:

I hv
(~) {Po + Ps + (-1'-)}

Dit geeft samen met (11):

N e 2
I) ld hv 2

2 13 hV (Po + P s + -) + a
the

Ps

hv P s ld hv a 2(hv)2th
B (l +

Po
+ -er) +

(eI)2 2pI)
0

0

( 1 3 )

(14 )

( 1 5 )

Met Ps « Po kan de term Ps/P o in de noemer verwaarioosd worden.

Bij directe detectie geidt:

I hv
(~) {P s + (-1'-)}

1 3

( 16)



eq 2 2

S (hV ) P s

(17)

N e 2q Idhv 2
2 j) (hv ) {P s + (-)} + at he

Ps

(18 )

Idhv 2 (hv)2hv at h
2 B (-) {l + (er)} +

(eq)2 pI) s
s

Door de rnanier waarop de formules (15) en (18) uiteindelijk

geschreven zijn, is het verschil tussen de twee detectie methoden

duidelijk te zien. Bij heterodyne detectie wordt de therrnische

r u i sen del/ s hot n 0 i s e 1/ g e dee 1 d d 0 0 r d e f act 0 r Pol Ps. \~ ann e e r

Po>P s zal er, zoals al in paragraaf 3.1. is gezegd, een kwali

teitsverbetering optreden. Een ruwe schatting voor die verbe

tering is de verhouding tussen de vermogens van zender en lokale

oscillator Po/Ps.

Om nu de grootte van het kwaliteitsverschil met het hier gehan

teerde model aanschouwelijker te maken, vullen we in de hierboven

genoemde forrnules re~le waarden in. Er zijn realistische waarden

gekozen voor het golflengte gebied rond 850 nm, omdat het in dit

verslag beschreven onderzoek ook bij die golflengte plaats vindt.

Hij golflengten rond 1,3 en 1,6 ~m kan het kwaliteitsverschil nog

groter zijn, doordat de kwaliteit van de bij die golflengte

beschikbare componenten slechter is.

Nernen we de volgende waarden:

Ps = 30 /.l \~

Po 6 rnW

H = 200 kHz

R 0,43 A/W

I d = 2 , 5 nA

~ = 852,5 nm

14



samen met de responsiviteit van de fotodiode

en

4kT
['""- B , Rb

b

50Q, T 300 K •

geeft dit ingevuld in de formules voor de signaal-ruisverhouding:

SNRj = 63,9 dBdirecte detectie

SNRI = 84,6 dBheterodyne detectie

Het kwaliteitsverschil bij deze waarden is dus 20,6 dB.

Indien we andere waarden nemen voor P s dan is het verschil nog

groter:

P s 30 )J \oJ SNR hd - SNR dd 20,6 dB Po/P s = 23,0 dB

P s 3 Jl \V S{-lR hd - SNR dd 30, b dB Po/P s = 33,0 dB

P s 300 n\.J SNR hd - SNR dd 40.6 dB Po/P s = 43·.0 dB

Ps 30 n \.J SNR hd - SNRdd 50,6 dB Po/P s 53,0 dB

Het volgende hoofdstuk beschrijft de voorwaarden waaraan moet

worden voldaan om heterodyne detectie te verwezenlijken.
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Hoofdstuk 4: VERDER ONDERZOEK NAAR HETERODYNE DETECTIE

Coherente detectie is veel complexer dan directe detectie. Homo

dyne detectie stelt vervolgens nog grotere eisen aan het systeem

dan heterodyne detectie. Het is daarom voor de hand liggend om in

dit onderzoek te beginnen met heterodyne detectie.

In paragraaf 4.1. zijn de eisen die aan heterodyne detectie

worden gesteld, aangegeven. De daarop volgende paragraaf geeft

weer op welke wijze in de proefopstelling is geprobeerd aan deze

eisen te voldoen.

4.1. Eisen voor heterodyne detectie

De volgende problemen moeten opgelost worden om daadwerkelijk

heterodyne detectie te kunnen gebruiken: (lit. [3], [5], [6],

[7], [8], [9])

a. Stabilisatie van de frequentie

Gebruikelijke waarden voor de verschilfrequentie zijn

40 tot 1700 HHz. De frequenties van .laserdioden zijn een factor

105 tot 10 7 groter en wel van 200 tot 350 THz. Dit geeft al aan

hoe nauwkeurig de frequentiestabilisatie moet zijn.

De frequentie van het uitgezond~n licht is sterk afhankelijk van

de temperatuur en van de stroom; een zeer goede temperatuur

regeling en een goede stroomregeling zijn noodzakelijk. Een

kleine frequentiedri£t van de zender kan gecompenseerd worden

door frequentieregeling van de lokale oscillator, maar aangezien

de frequentiekarakteristiek van de laserdiode niet continu is

(zie hfdst 5, fig. 3), kan dat maar in een beperkt interval.

b. Spectrale zuiverheid

De relatieve spectrale breedte van zowel de zender als de lokale

oscillator dient klein te zijn. Dit is noodzakelijk om een

werkbaar spectrum van de verschilfrequentie te krijgen; genoemd

is al het zeer grote verschil tussen de laserdiodefrequentie en

de verschilfrequentie.

Frequentievariaties in de zender en in de lokale oscillator

dienen ook zo klein mogelijk te zijn. Dit leidt anders tot kwali

teitsvermindering van het ontvangen signaal.

16



c. Modulatietechnieken

Deze moeten van dien aard zijn, dat de laserdiode (in de zender

en in de lokale oscillator) niet van modus verandert. Gebeurt dit

wel, dan is de sprong in de frequentieband zo groot (groter dan

100 GHz) dat de verschilfrequentie geen praktische waarde meer

heeft.

d. Polarisatierichting

De polarisatierichting van het ontvangen licht van de zender moet

dezelfde zijn als die van de lokale oscillator. am dat te

bewerkstelligen zijn er verschillende mogelijkheden (lit. [7]):

- Een speciale glasvezel, die de polarisatierichting handhaaft.

- Het ontvangen licht splitsen in twee polarisatierichtingen,

beide bundels detecteren en vervolgens de signalen optellen.

- De polarisatierichting van de lokale oscillator aanpassen aan

die van de zender.

4.2. Onderzoekmethode

De doelstelling van dit onderzoek is een opstelling te maken voor

heterodyne techniek met twee onafhankelijke laserdioden. Hiervoor

staan ter beschikking vier Peltier-elementen, twee laserdioden en

een ontwerp voor een laserdiode-voeding.

De genoemde problemen uit het vorige paragraaf worden als volgt

aangepakt:

Ad a. Voor frequentiestabilisatie zal ten eerste temperatuursta

bilisatie moeten plaatsen vinden. (Dit staat beschreven in

hoofdstuk 5.) Ten tweede zal er een goede stroomregeling moeten

zijn. Voor die van de zender wordt gebruik gemaakt van het

bestaand ontwerp. (De beschrijving hiervan staat in hoofdstuk 6.)

Voor die van de lokale oscillator is een andere stroomregeling

ontworpen. (Dit staat beschreven in hoofdstuk 7).

Ad b. De spectrale breedte van de ter beschikking staande laser

dioden is 50 MHz. Dit zal voor de eerste experimenten zeker

voldoende zijn. Bij het gebruik van laserdioden met golflente

groter dan 1 pm zal de spectrale breedte niet smal genoeg zijn en
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zal men eerst dat probleem moeten oplossen.

Ad c. Bij de experimenten zal aileen nog de draaggolf worden

overgezonden.

Ad d. In de opstelling wordt nog geen glasvezel geplaatst; het

probleem van de polarisatierichting doet zich daarom nog niet

voor.

Het plan ziet er dan als voigt uit:

lokale

zender:

I¥J
~---

oscillator:

I
I

-~

ontvanger:

Figuur 2: Plan voor opstelling heterodyne detectie.

OTR = dubbele temperatuurregeling

IR stroomregeling

LO laserdiode

PIN = PIN-fotodiode

FR = frequentieregeling van de lokale oscillator

~ = beamsplitter

Beide laserdioden (zender en lokale oscillator) \vorden met een

dubbele temperatuurregeling op constante temperatuur gehouden.

Oaarnaast hebben ze ieder hun eigen stroomregeling. De twee

lichtbundels worden door een beamsplitter samengevoegd en als

mixer fungeert een fotodiode. De z 0 gedetecteerde

verschilfrequentie dient als input voor de stroomregeling die de

verschilfrequentie constant moet houden.
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Hoofdstuk 5: TEMPERATUURSTAilILISATIE

5.1. Inleiding

In paragraaf 4.1. is aangegeven dat de temperatuur van de laser

diode zeer nauwkeurig constant gehouden moet worden. Dit komt

omdat de frequentie van het uitgezonden licht zeer sterk van de

temperatuur afhangt en wei volgens de

figuur 3. Deze afhankelijkheid onstaat

karakteristiek in

hoofdzakelijk door de

f A
in THz in nm

358.2 637

~ -
~

356.6 836
,..---.

,..--J

--
359.0 635

20 25 30

-----. T •
In C

Figuur 3: Temperatuur-afhankelijkheid van het licht van de

laserdiode. (Uit lit. [llJ.)

thermische uitzetting van de cavity 1 van de laserdiode. Kleine

variaties in de temperatuur geven aanleiding tot zeer grote

variaties in de frequentie. Willen we de frequentie binnen 20 tot

200 MHz constant houden, dan dient daarvoor de temperatuur

constant te zijn respectievelijk tot op 1 en 10 mK. De hier

genoemde frequentie-waarden zijn in literatuur [5J en [10]

genoemd als geschikte waarden voor heterodyne detectie. De nauw

keurigheid van de temperatuurstabilisatie (tot op 1 a 10 mK)

1: Cavity = optische trilholte van de laserdiode
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voigt uit de gegevens van de laserdiode (zie lit. [11]):

o~ IJT zonder mode-hop pen

dJ..1aT zonder mode-hoppen

0,06 nm/K

= - 25 GHz/K

Uit deze gegevens blijkt dat er een zeer nauwkeurige temperatuur

stabilisatie nodig is. Hiervoor is een speciale behuizing ontwor

pen en een regelcircuit dat met Peltier-elementen de warmte van

de laserdiode kan afvoeren of toevoeren.

5.2. Behuizing van de laserdiode

Ter beschikking staan twee Peltier elementen, waarvan de eerste

de warmte van de laserdiode afvoert en de t.",eede de warmte van de

behuizing waarin de laserdiode zich bevindt en bovendien de

warmte van het eerste Peltier-element. Het geheel bevindt zich

dan weer in een buitenste behuizing. Zie figuur 4 biz 21.

Een microscoop-objectief convergeert het licht van de laserdiode

tot een evenwijdige bundel. Er is gekozen voor een lOx objectief

met numerieke apertuur NA = 0,25, waarmee de inkoppelefficil:~ntie

ca. 65% is. Een objectief met een grotere numerieke apertuur

geeft wei een grotere inkoppeleffici1:!ntie maar bij gebruik

daarvan zal de ruimte tussen het objectief en de laserdiode te

klein zijn. Er wordt in de geplande opstelling geen grote afstand

via glasvezel overbrugd. De grootte van het uitgestraalde

vermogen is dan niet van zeer groot belang en daarom is als

middenweg tussen ruimte en inkoppel-effici~ntie gekozen voor

genoemd objectief.

Om invloeden van buitenaf (zoals tocht en temperatuurvariaties)

te beperken kan de ruimte tussen het binnenste en buitenste huis

gevuld worden met een precies passende isolatie. Daarnaast kan

het geheel ook vacuUm gezogen worden. Bij proefnemingen bleek het

microscoop-objectief niet luchtdicht te zijn. Voor eventuele

herbouw is het ontwerp daarom iets ge\",ijzigd. ,De bouwtekeningen

daarvoor bevinden zich in bijlage A.
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Figuur 4: Speciale behuizing voor temperatuurstabilisatie van

de laserdiode;

I = laserdiode HLP 1400 van Hitachi,

II = Peltier-element HI 1021 van Marlow,

III = Peltier-element HI 1023 van Marlow,

IV = PIN-fotodiode BPW 34 voor terugkoppeling van het uitge-

straalde vermogen,

V = microscoop-objectief lOx en NA 0,25,

VI = binnenste behuizing,

VII = buitenste behuizing,

VIII = ruimte die gevuld kan worden met een passende isolatie.

5.3. Temperatuurregeling

Het uitgangspunt voor de temperatuurregeling is een weerstands

brug waarvan ~n tak een NTC-weerstand bevat en de andere takken

weerstanden met een zeer lage temperatuur-cogfficignt. De NTC

weerstand is van het type K19 van Siemens. Deze is gekozen van

wege:

- een hoge temperatuur col:!fficil:!nt (-4,0%/K),

- een lage tijdconstante (0,4s in lucht),

- zeer kleine afmetingen (kleiner dan 0,3mm x 0,4mm).
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Met thermisch-geleidende pasta is de NTC geplaatst op de laser

diode (op het plaatje van de laserdiode, zo dicht mogelijk bij de

laserdiode-chip).

De andere weerstanden bestaan ieder uit een koolweerstand in

serie met een metaalfilmweerstand waarvan de waarden zo zijn

gekozen, dat de temperatuurco~fficignt nul is.

De brug wordt gevoed met een constante spanning. De verschilspan

ning wordt versterkt ~n dient als input voor de stroomsturing van

het Peltier-element. Met de referentiespanning V ref kan de

gewenste temperatuur worden ingesteld. De regeling staat schema

tisch weergegeven in figuur 5. In bijlage B staat het volledige

schema.

temperatuur

opnemer

(weerstands

brug)

stroom-

sturing

Peltier

element.

Figuur 5: Het schema van de temperatuur regeling.

5.4. Metingen en conclusie

De temperatuur van de laserdiode wordt gemeten met behulp van de

spanning over de NTC, die er op geplaatst is. Hierbij moet opge

merkt worden dat de gemeten temperatuur niet de temperatuur van

de laserdiode-chip is, maar de temperatuur ter plaatse van de

NTC. Er kan dus verschil zijn tussen de werkelijke temperatuur

van de chip en de gemeten temperatuur. Dit verschil is uiteraard

zeer klein, gezien de korte afstand.

Uit metingen blijkt dat de temperatuur stabiel blijft binnen

ImK gedurende 60 minuten:

T <= 1 mK

22



Voor kortere tijden (gedurende ca. 5 minuten) blijft de tempera

tuur beter constant en wei:

T <= 0,1 mK

In bijlage C staat een meting waar de temperatuur is

geregistreerd als functie van de tijd. De stabiliteit van de

temperatuur zou voor de uitgezonden frequentie van de laserdiode

betekenen dat die binnen ca. 25 HHz resp. 2,5 HHz constant moet

blijven.

De met behulp van een Fabry-Perot-interferometer gemeten frequen

tie blijkt echter niet zo stabiel te zijn. De frequentie varieert

binnen een gebied van 15 tot 25 GHz gedurende enkele minuten. Het

resultaat van een meting staat in figuur 6. In bij lage D staat

beschreven op welke manier met een Fabry-Perot frequentiemetingen

.--,
/0 12<:.

Figuur 6: Resultaat frequentie-meting met behulp van een

Fabry-Perot interferometer.

uitgevoerd kunnen worden. Deze grote frequentievariaties zijn op

twee manieren verklaarbaar.

- Doordat er geen richtingsisolator tussen de laserdiode en het

microskoop-objectief staat, veroorzaken reflecties instabili

teiten in de frequentie van het uitgezonden licht.

- De aanwezige stroomvariaties komen ook tot uiting in frequen-

tievariaties. De stroom afhankelijkheid van de frequentie
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bedraagt namelijk ca. -3 GHz/mA.

Het is dus aan te raden om

- Een richtings isolator te plaatsen direct achter de laserdiode

om ongewenste reflecties te voorkomen.

- Een zeer stabie)e stroombron als voeding voor de laserdiode

te gebruiken.

Voor verdere experimenten hoeft deze grote frequentievariatie

geen probleem te zijn, indien de verschilfrequentie tussen de

twee laserdfoden maar zeer constant is. Dlt betekent dus dat

indien de "zender-laserdiode" in frequentie verschuift, de

frequentie van de lokale oscillator op dezelfde wijze moet

veranderen.
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Hoofdstuk 6: STROOMREGELING

De frequentie van het uitgestraalde licht van halfgeleider laser

dioden is niet aIleen afhankelijk van de temperatuur maar ook van

de stroom. Deze stroomafhankelijkheid is hoofdzakelijk het gevolg

van het veranderen van de brekingsindex door de stroom

(lit. [9J). De stroomafhankelijkheid is

~ - 3 GHz/mA,

In de opstelling is aanvankelijk gebruik gemaakt van een bestaand

ontwerp voor de voeding van be ide laserdioden. Dat ontwerp wordt

in het volgende paragraaf kort beschreven. In de uiteindelijk

gebruikte opstelling is voor de lokale oscillator een andere

stroombron gebruikt, waarin geen optisch teruggekoppelde

regeling zit. De reden daarvan en de beschrijving van die stroom

bron staat beschreven in het hoofdstuk 7.

6.1. Werking van stroomregeling

De regeleenheid bepaalt de juiste gelijkstroom door de laserdiode

volgens het principe van figuur 7.

PIN-diode :4 laserdiode

stroom-

sturing

Figuur 7: Principe van de stroomregeling voor de laserdiode.

Het gemiddelde uitgestraalde vermogen van de laserdiode wordt

constant gehouden met behulp van een PIN-diode die de lichtinten

siteit aan de achterzijde van de laserdiode meet. Dit dient als

ingangssignaal voor de stroomsturing. Voor het schema en de

gebruiksaanwijzing wordt verwezen naar literatuur [12J.
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Hoofdstuk 7: INTERFERENTIE

Het verschil in frequentie van de twee lichtbronnen wordt omgezet

in een elektrisch signaal door de twee lichtbundels te laten

interfereren en die interferentie te detecteren op een fotodiode.

De fotodiode kan een PIN-diode zijn. Het gebruik van een

avalanche fotodiode (APD) biedt geen extra voordelen omdat het

optimum van de signaal-ruisverhouding bij het gebruik van een APD

in de buurt ligt van versterking 1.

De bundels moeten zeer goed evenwijdig uitgericht zijn; anders

kan er geen elektrisch signaal worden gedetecteerd. Hoe nauwkeu

rig dat dient te zijn, wordt behandeld in paragraaf 7.1.

Met die nauwkeurige uitlijning is het mogelijk interferentie waar

te nemen. Daarvoor moe ten echter met de hand de stroom en de

temperatuur van de laserdioden zo worden geregeld, dat de

frequenties dicht bij elkaar liggen. In paragraaf 7.2. zijn de

verwachting van die interferentie en de interferentie die is

waargenomen, beschreven.

De verschilfrequentie moet voor enig praktisch gebruik van hete

rodyne detectie, constant blijven. Daarvoor is een schakeling

ontworpen en die staat beschreven in paragraaf 7.3.

7.1. Nauwkeurigheid van de uitlijning

Indien de twee lichtbundels niet zeer nauwkeurig evenwijdig zijn,

dan is geen interferentie waarneembaar als gevolg van fase

verschillen erin. Die faseverschillen geven gemiddeld over het

oppervlak van de fotodiode geen lichtintensiteitsvariatie en dus

ook geen stroomvariatie.

De nau\V'keurigheid kan o.a. op twee manieren uitgerekend worden;

zowel met geometrische als met golf optica. Voor beide geldt dat

de grootte van het oppervlak van de PIN-diode de nauwkeurigheid

bepaalt.

Geometrische optica

We vergelijken nu de twee laserdioden met de twee spleten uit het

interferentie-experiment van Young. Het inteferentiepatroon is nu

niet met het oog waarneembaar, maar de berekening komt sterk
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overeen.

De grootte van het opperv1ak van de PIN ... diode = 2 x 10- 3 cm 2

= 0,45 mm x 0,45 mm.

De afstand tussen de Iaserdioden is d, de ~fstand tot het viak

waar interferentie wordt waargenomen is D. Zie fig. 8.

< d
LD LO

~~\-
o I \

I \
I \
I \

x

Figuur 8: Benadering met geometrische-optica voor de bereke

ning van de uitricht-nauwkeur1gheid.

De wens is dat op het opperviak van de PIN-diode precies het

gebied van een maximum komt. Dus

1L x = 0,45 mm

d 0,19 mm

sin a

met D = 0,2 m, ~ = 852,5 nm.

Beschouwen we nu figuur 9, dan voIgt daar uit dat de hoek tussen

I
LD

d -

LD o >

Figuur 9: Hoek tussen de twee lichtbundeis.
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de twee lichtbundels kleiner moet zijn dan Y.

arctan(~)

Golf-optica

3~16"

De veldcomponenten van het licht dat door de twee laserdioden

wordt uitgezonden, kunnen voorgesteld worden door

Al cos(wlt - klr)

AZ cos(wzt - kZr)

met r de richtings-vector van elke golf. Zie fig. 10.

x r Al cos(wlt - klr)

j--7:
y~Z

AZ cos (w Z t - kZ r )

Figuur 10: Benadering met golf-optica voor de berekening van

de uitricht-nauwkeurigheid.

De componenten in de x-richting van de twee velden zijn:

Al cos{wlt - k l x sin(~a)}

AZ cos{wzt + k Z x sin(~a)}

Daar een optische detector een stroom genereert, die evenredig is

met het kwadraat van het opvallende veld, beschouwen we het

product van de twee velden:

De periode van de fase-hoek hiervan is:

+ (hogere

orde termen)



2

2 sin(~a)

Interferentie kan worden waargenomen indien een halve periode van

de fase-hoek op de PIN-diode valt:

0.45 mm

2 sin(~CK)

Hier uit voIgt:

Beschouwen we nogmaals fig. 9 op bIz. 28. dan wordt de (virtuele)

afstand tussen de laserdioden:

d 2 D tan(~«) = 0.19 mm

Dit resultaat komt dus overeen met dat van de geometrische

optica.

De twee lichtbundels zijn in de praktijk voldoende nauwkeurig

uitgericht door de bundels over zeer lange afstand (meer dan 10m)

te bekijken. De hoek tussen de twee bundels is veel kleiner dan

drie minuten.

7.2. Verwachting van de interferentie en metingen

Er wordt aangenomen dat het spectrum van de laserdiode een

Lorentz-profiel heeft:
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waarin t c de coherentie tijd is, A het totale uitgezonden vermo

gen, W de hoekfrequentie en Wc de centrale hoekfrequentie.

He t tot a leu i t g e z 0 n den v e r m0 g e n van b e ide I a s e r d i 0 den i s 6 m\~ •

Dus

Van de laserdioden is gegeven dat de bandbreedte 50 MHz is,

wa a r u i t v 0 I g t d a t dec 0 her e n tie - t i j d t c gel i j k i s a a n 2· 1 0- ~ s.

Hiermee zien de spectra er als voIgt uit:

2 4.10- 10,
Sew)

1 + (w - w)2 4'10- 16
c

met topwaarde ( w = w )c
2 4-10- 10 W,

Nu geldt voor het midden-frequentspectrum

1 1

+

2· A - Ao s

1 1

waarin t ci en Ai resp. de coherentietijd en het totale vermogen

van het middenfrequent spectrum zijn en tco en t cs de coherentie

tijden en Ao en As de totaal uitgezonden vermogens van de

afzonderlijke laserdioden zijn.

Het spectrum van de verschilfrequentie ziet er dan als voIgt uit:

24'10- 10,
S (w) =

met topwaarde 24-10- 10 W, , wat overeenkomt met -66 dBm. De spec-

trale breedte van het spectrum is 100 MHz.

Na het zeer nauwkeurige uitrichten en met een dubbele temperatuur

regeling is met de opstelling van fig. 11 pagina 31 interferentie

waar te nemen. (Het spectrum van beide laserdioden wordt met een

monochromator en een Fabry-Perot-interferomet~rbekeken, om waar

Ju



te nemen of de frequenties aan elkaar gel~jk zijn.) De inter

ferentie waargenomen met de spectrum analyser staat in figuur 12

op pagina 32. Hierin is nog geen duidelijk Lorentz-profiel

herkenbaar. am de interferentie beter te kunnen bestuderen is een

regeling ontworpen die deze i;terferentie (de verschilfrequentie)

vasthoudt. Dit staat in de'volgende paragraaf.

~
~

I
I

I

~ -- ---8- -~t1CHRI-~
I
I
I

Figuur 11: Opstelling waarmee interferentie waargenomen wordt;

DTR = dubbele temperatuur regeling,

LD laser-diode,

IR stroom-regeling,

ISO = richtings-isolator,

MCHR = mono-chromator,

FP = Fabry-Perot interferometer,

OSC = oscilloscoop,

PIN PIN-foto-diode,

20dB = versterking van 20 dB,

SA = spectrum-analyser.

IS] = beamsplitter
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Figuur 12: Interferentiesignaal op de

zontaal staat de frequentie uitgezet;

GHz1,2 f
~

spectrum analyser. Hori-

vertikaal het vermogen.

0.6
I

o,

-70

dB m

-60

-50

- [.0

7.3. Automatische controle van de verschilfrequentie

Er is een regeling gemaakt om de verschilfrequeutie van de laser

dioden constant te houden. Met de regeling wordt interferentie

waargenomen die veel groter is dan de interferentie die zonder de

regeling wordt waargenomen (zoals op de foto in fig. 12).

Stabilisatie van verschilfrequentie

Het licht van beide laserdioden kan men laten interfereren door

met de hand de stroom en de temperatuur zeer nauwkeurig af te

regelen, waarmee de frequenties nagenoeg aan elkaar gelijk kunnen

worden gemaakt. Er is nu een regeling nodig die deze inter

ferentie - dus de verschilfrequentie - constant houdt. Dit kan

zowel door de temperatuur van de lokale oscillator te veranderen

als de stroom ervan. Zie figuur 13 op pagina 33.

Het regelen van de stroom heeft het voordeel dat die regeling

zeer snel reageert op eventuele verschilfrequentievariaties, maar

het nadeel dat de stroomvariaties direct vermogensvariaties geven

en dus bij intensiteits-modulatie kwaliteits vermindering veroor

zaken. (Dit hoeft niet bij andere modulatie technieken.)

32



lijn van
constante f

p

---+ I
Figuur 13: Samenhang tussen het uitgestraalde vermogen P, de

temperatuur T (T 1 > T2)' de stroom I en de frequentie f van de

laserdiode. Mode hoppen is buiten beschouwing gelaten.

Traject A: T stijgt, f daalt, I is constant.

Traject B: T is constant, f stijgt, I neemt af.

Daarnaast moet de tijdconstante van de optisch teruggekoppelde

gelijkstroomregeling (die het uitgestraalde vermogen van de

laserdiode constant houdt) groter zijn dan die van de verschil

frequentieregeling. Zou de tijdconstante ongeveer even groot

zijn, dan worden de stroomveranderingen om de verschilfrequentie

te veranderen weer te niet gedaan om het uitgestraalde vermogen

constant te houden.

Het regelen van de temperatuur om de verschilfrequentie constant

te houden zal vanwege looptijden van de warmtestroom waar

schijnlijk te langzaam zijn om snelle veranderingen in de ver

schilfrequentie bij te regelen. Oaarom is gekozen voor een

stroomregeling.

Stroomregeling

In literatuur [10] staan

regeling beschreven.

twee mogelijkheden voor zo'n stroom-

Het eerste alternatief, een
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"digital control

een frequent ie

voor verdere

frequentiediscriminator. blijkt in de praktijk niet te voldoen

door de beperkte bandbreedte ervan. Het tweede.

of the difference frequency". maakt gebruik van

deler. omdat anders de frequentie te hoog is

verwerking.

Een frequentiedeler is echter ook in het eerste alternatief te

gebruiken. \.. aarmee dan het bandbreedte-probleem opgelost is en

toch gebruik wordt gemaakt van de eenvoud van dat alternatief.

Door tevens een integrator op te nemen. zal de eindfout kleiner

zijn. Het antwerp dat hiermee tot stand komt. is met op de vak

groep aanwezige apparatuur te bouwen. waardoor wachttijden op

bestellingen worden vermeden. Het ontwerp staat in figuur 14; het

volledige schema staat in bijlage B.

+

frequentie~ ,

discri

minator

frequentie

deler

detec

tor

spectrum

analyser

stroomsturing

voor laserdiode

Figuur 14: Ontwerp voor de verschilfrequentieregeling.

Met de referentiespannig V ref op de integrator is de gewenste

verschilfrequentie in te stellen. Deze is nu 160 HHz. omdat dit

de centrale frequentie is van de frequentie-deler. Door met de

hand de stroom en de temperatuur ZQ te regelen dat op de spectrum

analyser interferentie waar te nemen is. kan de schakeling die

interferentie in stand houden. of anders gezegd: de verschilfre

quentie binnen de bandbreedte van de schakeling constant houden.

De aanvankelijk waargenomen interferentie. zoals staat in fi

guur 12. houdt de schakeling ongeveer een halve tot eeQ hele

minuut vast. Dat de interferentie niet langer vast wordt

34



gehouden, kan veroorzaakt worden door:

- mode happen; minstens een van de laser-dioden is afgeregeld op

de rand van een modus. Slechts een kleine drift van de frequentie

in de richting van de andere modus geeft aanleiding tot mode

happen.

- het interferentie signaal; het is niet duidelijk genoeg voor de

frequentie-deler am er de juiste verschil frequentie uit te

herkennen.

- reflecties van spiegelende oppervlakken (zoals van het micro

scoop-objectief, lenzen en detector); deze kunnen aanleiding

geven tot instabiliteiten in de uitgezonden frequentie van de

laserdiode.

7 .4. Interferentie m.b.v. automatische controle van de verschil

frequentie

Tijdens enkele waarnemingen van bovengenoemde interferentie is

een 20 to 30 dB grotere interferentie waargenomen die slechts 10

tot 15 seconden door de schakeling is vast gehouden. Deze inter

ferentie staat in figuur 15.

p

r -20
in

dBm -30

-40

-50

o
I

0,6
I

1,2
I

f----j
in GHz

Figuur 15: Interferentie, waargenomen op de spectrum analyser

met de frequentieregeling in werking.

De eerder waargenomen interferentie is zeer waarschijnlijk

slechts interferentie is tussen twee kleine zijmodi onderling of
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tussen een zijmodus en een hoofdmodus. De interferentie van de

laatste foto ontstaat door interferentie tussen twee hoofdmodi.

De zijmodi zijn veel kleiner dan de hoofdmodij dit verklaart dan

het verschil van 20 tot 30 dB. Aangezien er veel meer zijmodi

zijn (al zijn ze nog zo klein), is de kans groter dat zij inter

fereren dan de hoofdmodi onderling.

De interferentie in figuur 15 voldoet meer aan de verwachting uit

paragraaf 7.2.: Enigzins is een Lorentz-profiel berkenbaar.
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Met de apstelling die voor heterodyne detectie is gebouwd blijkt

het inderdaad mogelijk te zijn om de verschilfrequentie van twee

lichtbronnen om te zetten in een elektrisch signaal. In de

experimenten die gedaan zijn, kon dit slechts gedurende korte

tijd. Hierdoor is de opstelling nog niet geschikt voor praktisch

gebruik.

Over de afzonderlijke onderdelen van de opstelling kan het

volgende worden opgemerkt:

- De temperatuurstabilisatie (regeling en behuizing) voldoetj de

temperatuur varieert binnen zo~n klein interval dat de uit

gestraalde frequentie van de laserdioden ruim voldoende stabiel

zou zijn voor heterodyne detectie. Uit frequentie metingen blijkt

echter dat de frequentie maar net stabiel genoeg is vaor verdere

experimenten. De oorzaak hiervan is dat de frequentie van meer

factoren afhangt, dan aIleen van de temperatuur.

- liet bestaande ontwerp voor de gelijkstroomregeling van de

laserdioden voldoet niet, omdat het daarmee zeer maeilijk is de

juiste gelijkstroom in te stellen. (Voor een nieuw antwerp zie

lit. [12].)

- liet uitrichten van de laserbundels is zeer belangrijk. Een

kleine afwijking leidt er toe dat geen interferentie kan worden

waargenomen. (Zie paragraaf 7.1.)

- Oe schakeling voor automatische controle van de verschil

frequentie werkt. liet is echter moeilijk te zeggen of door deze

sc"hakeling of door andere factoren de verschilfrequentie maar

kort wordt vastgehouden.
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Hoo£dstuk 9: AANBEVELINGEN

- Voor de bouw van nieuwe laserdiode-behuizingen is het ontwerp

iets gewijzigd. Daardoor zal het gebruik ervan in de praktijk

iets gemakkelijker zijn. Bouwtekeningen staan in bijlage A.

- Re£lecties van het licht van de lasedioden geven aanleiding tot

instabiliteiten in de uitgezonden £requentie. Indien er een

richtingsisolator direct acter de laserdiode geplaats wordt, zal

men hier geen last van hebben.

- Het gebruik van een

dioden. Hiermee zal

betere gelijkstroomregeling

het uitgezonden licht van

voor de laser

de laserdiode

meer £requentiestabiel zijn.
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10. BIJLAGEN

BIJLAGE A: BOUWTEKENINGEN VOOR DE BEHUIZING VAN DE LASERDIODE
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BIJLAGE C: METING VAN DE TEMPERATUUR VAN DE LASERDIODE
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BIJLAGE D: (fETING VAN DE FREQUENTIESTABILITEIT HET EEN

FABRY-FEROT-INTERFEROMETER

De frequentiestabiliteit kan worden gemeten met een Fabry-Perot

interferometer (FP). De FP is, kort samengevat, een periodiek

band-doorlaat-filter voor licht, waarvan de centrumfrequentie kan

varieren. Aangezien de meting met

afhankelijk is, bestaat het gevaar dat

variaties meet, die echter ontstaan

variaties van de FP.

de FP ook temperatuur

men schijnbare frequentie

zijn door temperatuur-

Kort wordt in deze bijlage de FP behandeld voor die aspecten, die

voor dit onderzoek van belang zijn. Voor verdere informatie

verwijs ik naar gegevens van literatuur [13] en [14].

Het belangrijkste deel van de FP bestaat uit twee evenwijdige

spiegels, die een klein gedeelte van het opvallende licht

doorlaten. Zie figuur C1.

bron detector

interferentie-

ringen

Figuur C1: Opstelling met Fabry-Perot interferometer.

Tussen de twee spiegels ontstaat een optische trilholte, waarvoor

de volgende relatie geldt:

rnA 2nd cos e (1)

\vaarin m een geheel getal, ~ de golflengte, n de brekingsindex

van het medium, d de afstand tussen de spiegels en e de hoek van

het invallende licht is. Op het vlak van de detector onstaat

daardoor een interferentie-patroon in de vorm van concentrische

ringen. He beschouwen nu relatie (1) met e = 0, n, en d con-

stant •.
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De FP is nu te beschouwen als een optisch banddoorlaatfilter met

centrale frequentie f c • Wanneer er een laserdiode met golflengte

~ op de FP straalt en het oplossend vermogen A}"/~ van de FP is

kleiner dan de breedte van de centrale modus van de laserdiode,

dan komt variatie van het gedetecteerde vermogen overeen met

frequentievariatie van de laserdiode. De steilheid van de laser

diode-karakteristiek bepaalt de grootte van de frequentieafhanke

lijkheid. Zie figuur C2.

doorlaat

karakteristiek

van de FP

spectrum LD

Figuur C2: Het oplossend vermogen van de FP is kleiner dan de

breedte van de hoofdmodus van de laserdiode.

Echter, wanneer het oplossend vermogen van de FP groter is dan de

breedte van de centrale modus van de laserdiode, dan komt nog

steeds de variatie van het gedetecteerde vermogen overeen met

frequentievariatie van de laserdiode, maar nu bepaalt de steil

heid van de doorlaat-karakteristiek de mate van frequent ie

afhankelijkheid. Zie figuur C3.

spectrum LO
--1

doorlaat

karakteristiek

van de FP

Figuur C2: Het oplossend vermogen van de FP is groter dan de

breedte van de hoofdmodus van de laserdiode.

Voor de meting van de s~abiliteit van de frequentie van het licht
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van de laserdiode moet dus bekend zijn wat het oplossend vermogen

en wat de breedte van de hoofdmodus is.

~et oplossend vermogen van de in gebruik zijnde FP is kleiner dan

de breedte van de hoofdmodus. De vermogens-variatie geeft een

indicatie voor de frequentieverandering. De grootte is bij de

meting aangegeven. Zie voor het resultaat van een meting

figuur 6 bIz. 23.
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