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1.1 

HOOFDSTUK 1. rNLEIOING 

Sinds in 1961 de eerste gaslaser werd geintroduceerd is veel aan

dacht besteed aan het stabil iseren van de frekwentie'van dit type 

laser. Hiermee wordt bedoeld het vastzetten van de frekwentie van 

de laser op een referentie waarvan de drift toelaatbaar en bekend 

is. Daar de frekwentie van de laser via de oscillatorvoorwaarde 

bepaald wordt door de optische lengte tussen de spiegels van de 

laser zat deze gestabiliseerd dienen te worden. Sij helium-neon 

gastasers waarvan genoemde lengte niet gestabil iseerd wordt kan 

een frekwentiedrift optreden over een groot gedeelte van de doppler

verbrede neonttjn die voor de laserwerking zorg draagt (1*). 

Voor dit type laser komt dit overeen met een frekwentiegebied van 

ongeveer 1500 MHz wat een relatieve frekwentie-onnauwkeurigheid 

voor de rode neontijn oplevert van ongeveer 0,3 x 10-5• Wanneer 

gestreefd wordt naar lichtbronnen die als standaard gebruikt kunnen 

worden dient deze onnauwkeurigheid niet meer te zijn dan 1 x 10-9 

wil men tot verbetering van de huidige standaard komen. 

De eerste frekwentiestabilisatie is uitgevoerd via het vastzetten 

van de laser op de top van de neonspektraall ijn (2*). Daar deze 

lijn breed is en het gebied in de buurt van de top erg vlak, ,is het 

niet gemakkelijk met deze methode goede resultaten te verkrijgen. 

Een betere methode is het vastzetten van de laserfrekwentie op de 

"Lamb-di pti in het neonlijnprofiel. 

Lamb (3*) beschreef dit verschijnsel dat veroorzaakt wordt door ver

zadiging van de versterking in de laser wanneer de frekwenti~ van deze 

samenvalt met de frekwentie behorende bij de top van het neon-lijn

profiel. Oaar bij deze frekwentie alleen die atomen die een axiale 

snelheid nul hebben een bijdrage tot genoemde versterking leveren 

zal hier~geen dopplerverbreding optreden. De lijnvorm van deze 

IILamb-di pll wordt derhalve bepaald door de natuurlijke lijnbreedte 

met daarop gesuperponeerd kleine storingen als starkverbreding, 

botsingsverbreding etc. 

Fig. 1 geeft een schets van de resulterende intensiteit die de 

laser uitzendt als de frekwentie ervan langzaam gevarieerd wordt. 

(* = literatuurverwijzing) 
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1.2 
Lamb-dip 

200 MHz 

Vo v -
Fig. 1. Intensiteit He-Ne laser a.f.v. frekwentie. 

Daar b'i] elkeintensiteit tenminste twee frekwenties behoren zal het 

noodzakelijk zijn de hel1ing van het lijnprofie1 te gebruiken wi1 

stabilisatie toegepast kunnen worden. Deze heeft immers bij elk 

extremum een nulpunt waardoor e1ke top en da1 vastligt. 

Praktisch kan dit gereal iseerd worden door de laserlengte te modu

leren waardoor ook de frekwentie gemoduleerd wordt (zie ook hoofd

stuk 2). 

De effekten op de intensiteit bij een kleine frekwentiemodulatie van 

de laser zijn weergegeven in fig. 2. 

Het gaat hier om frekwenties waarbij de laserfrekwentie vL zich in 

de lamb-dip bevindt. De frekwentiemodulatie is van de vorm: 

waarin k de amplitude van de modulatie en w de cirkelfrekwentie. 
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Fig. 2. Effekt van frekwentiemodu1atie van de 

laser bij verschil1ende frekwenties vL• 

Uit de p1aaijes b1ijkt dat de intensiteit zodanig wordt gemoduleerd 

dat in de geva1len a. en b. deze1fde frekwentie optreedt maar in 

tegenfase en in geval c. de dubbe1e frekwentie. 

Op dit principe is een stabi1isatiesysteem te baseren dat o.a. door 

Spektra-Physics is gebruikt in haar kommerciee1 uitgebrachte 119 laser. 

Oeze wordt vee1 gebruikt a1s lichtbron voor interferentie1e metingen 

en vertoont een frekwentiestabiliteit van 1 x 10-9 gedurende dagen. 

~ewlett-Packard heeft in haar eveneens kommercieel uitgebrachte 

He-Ne lasersysteem gebruik gemaakt van opsp1 itsing van de neonlijn 

door een magneetve1d • . ~ 
Oit idee is gel ijktijdig ontwikkelddoor Dr. de Lang, verbonden aan 

het Nat. Lab. (NV Philips) (4~). Het nadee1 van dit soort gestabili

seerde lasers is dat zij gestabiliseerd worden via een referentie 

die verbonden is met de neonlijn. De frekwentie van de neon1ijn op 

zich wordt name1ijk beinv10ed door de druk in de gasont1adingsbuis 

van de laser. Daar de druk over 1angere tijd afneemt (1~) zal de 

frekwentie van de neon1ijn en de daaraan gekoppe1de laser verschuiven. 

De relatieve frekwentiestabil iteit van dit type lasers wordt daardoor 

over langere tijd gelimiteerd tot 1 x 10-7 (5~). 
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Het lijkt daarom beter uit te gaan van stabilisatiereferenties 

die bovenbeschreven effekt niet of in vee! mindere mate vertonen. 

Er ~ient echter hier al te worden opgemerkt dat men dan frekwentie

gestabiliseerde lasers gaat ontwerpen die als standaard kunnen worden 

gebruikt om bovenbeschreven lasers te kal ibreren. 

De aanzet tot de nieuwe ontwikkeling is in 1967 gegeven door P. Lee 

(6-) die als referentie geexciteerd neon gebruikte en daarmee ee~ 
verzadiging van absorptie van laserstraling deed ontstaan. Deze verza

diging manifesteert zich als ·een maximum als men de laserintensiteit 

~a;f.v. de frekwentie meet. Oe verzadiging treedt ook.weer op bij wissel

werking tussen atomen met snelheid nul en de laserstraling. Hall (7-) 
heeft voor het eerst een niet geexciteerd gas als referentie gebruikt. 

Hij plaatste daartoe evenals Lee een cel met absorberend gas in serie 

met de gasontladingsbuis tussen de spiegels van de laser. Door de 

hoge intensiteit van de laserstraJing werd bij bepaalde frekwenties 

verzadiging van absorbtie bereikt evenals dit bij Lee het geval was. 

De methode van Hall heeft het voordeel dat gebruik wordt gemaakt van 

een passieve absorber waardoor de invloed van de gasontlading 

vermeden wordt. Als absorber werd door Hall voor methaangas (CH4) geko

zen dat een absorptielijn heeft die samenvalt met een verre infra-

rood laserlijn (3,4 ~m). 

Hall claimde al direkt een re.1atieve frekwentie-onnauwkeurigheid van 
-11 1 x 10 wat aanmerkel ijk beter was dan de primaire 'golflengtestan-

daard krypton 86. Deze bereikt onder zeer speciale kondities een 

nauwkeurigheid van ten hoogste 2 x 10-9• 

Fig. 3 geeft een schema van het bovenbeschreven lasertype met het bij

behorende intensiteitsverloop a.f.v. de frekwentie. 

f 
-I 

Fig. 3. Schema He-Ne-CH4 laser met bijbehorend 

intensiteitsverloop. 

-" 
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Het nadeel van dit type laser 1igt opgesloten in de keuze van 

de absor'ptieJ ijn van CH.4 die in het verre infra-rood 1 igt 

waardoor speciale detektoren en optiek (kwarts) benodigd zijn 
" . 

bij meting van het gedrag van dit type lasers en bij interferen-

tiele metingen met deze lichtbron. 

Hanes en Dahlstrom (8~) rapporteerden in 1969 van eenzelfde type 

He-Ne laser met als absorber jodiumdamp. 

J2 heeft een absorptielijn (R-127) in het zichtbare gebied dat 

samenvalt met het neonspektrum. Uit eerste metingen bleek een veer-

~~iental lijnen uit hyperfijnstruktuur van de R-1Z7 I ijn verzadigde 

absorptie te v~rtonen. 

Dit type laser is, evenals de laser gestabiliseerd op verzadigde 

absorbtie in CH.4' de laatste vijf jaren bestudeerd in een aantal 

laboratoria in Europa, Amerika en Canada met het doe I te komen 

tot een nieuwe lengtestandaard. 

In 1973 is in het laboratorium voor Lengtemeting een onderzoek ge

start met het doel ~-gestabiliseerde lasers te ontwikkelen die 

vergelijkbaar waren met lasers van hetzelfde type ontwikkeld in 

andere laboratoria. Via vergelijkingsmetingen tussen lasers uit 

verschil1ende laboratoria wordt gepoogd een specifikatie te geven 

voor een He-Ne-JZ laser die kan dienen a1s primaire lengtestandaard 

of minstens als werkstandaard • 

. In het laboratorium voor Lengtemeting is gepoogd a1le onderde1en voor 

dit type laser zelf te fabriceren omdat daardoor vo1ledige vrijheid 

bij het ontwerpen werd verkregen. Daarom is in het begin vee1 aan

dacht besteed aan de produktie van de gasontladingsbuis van ~e 

laser (1~) en later aan het produceren van absorbtiebuizen gevuld 

met zuiver JZ * Daarnaast is gestreefd naar een kompakte laser

opstelling die inklusief de elektronische apparatuur vervoerbaar is 

naa r andere 1 abora tori at. b. v. bovengenoemde ve rge 1 i j k i ngsmet i ngen. 

In dit rapport worden in hoofdstuk 2 de fysische, mechanische en 

elektronische aspekten behandeld waarna in hoofdstuk 3 de fouten

bronnen aan de orde komen. 

Hoofdstuk .4 beschrijft het meetprincipe en geeft een overzicht van 

de meetopstelling bij het meten van de frekwentiestabil iteit tussen 

de drie gebouwde lasersystemen. 
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In hoofdstuk 5 worden aIle meetuitkomsten beschreven terwijl in 

hoofdstuk 6 aanbevelingen worden gedaan ter verbetering en verge-

1 iJkingen met andere laboratoria worden gemaakt. 

De 1 iteratuurl ijst en enige appendices met "moei 1 ijkere" gedeelten 

kompleteren het geheel. 

Tot slot een woord van dank aan Jaap Koning voor zijn onvermoeibare 

steun bij dit projekt en aan Jan Versteeg die altijd bereid bleef 

nog een gasontladingsbuis of absorbtiebuis te produceren die .beter 

werkte dan de voorgaanden en. last but not least George v.d. Molengraft 

/voor zijn enorme steun en vakmanschap bij ontwerp en bouw van de soms 

zeer ingewikkelde. fijnmechanische konstrukties. 
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HOOFDSTUK 2. BESCHRIJVING VAN HET He-Ne-J2 LASERSYSTEEM 

2.1.Het fysisch systeem 

Zoals reeds in de inleiding is aangegeven bestaat het systeem uit een 

gasontladingsbuis met in serle een absorptiecel beiden voorzien van 

brewstervensters (1*). Om het geheel zijn laserspiegels geplaatst. 

De absorbtiebuis is voorzien van een kleine hoeveelheld zuiverjodium 

dat zich bij kamertemperatuur op de fase-overgang tussen vast en damp 

bevindt. Door deze eigenschap 1igt het verband tussen druk en tempe

ratuur volledig vast zodat via temperatuurregeling van het vaste jodium 

de dampdruk in de cel geregeld kan worden. 

Dit is van be1ang daar daarmee de eventuele drukverschuiving van de 

absorbtiel ijnen van het jodium kan worden tegengegaan via tempe

ratuursstabilisatie van het vaste jodium. Ook kan hiermee de achtergrond 

absorbtie worden ingesteld; deze wordt later behandeld. 

Het absorbtiespektrum van jodium is erg gekompl iceerd zelfs als men 

zich bepaald tot het rode gebled waar zij samenvalt met het laserlijn

profiel. Indit gebied zijn twee absorptielijnen van belang t.w. de 

R-127 lijn en de P-33 lijn. 

Beiden bezitten een hyperfijnstruktuur; de R-127 lijn die samenvalt 

met het laserl ijnprofiel is opgesplitst in 21 lijnen ~venals de P-33 lijn; 

de laatsten liggen grotendeels buiten het laserlijnprofiel 
. Fig. 4 geeft het geheel schematisch weer. 

(genorma
, 1 i seerd) 

1 ,0 

0,5 

Fig. 4. 

o 1 ,0 

'" 1111 U! R(127) 

-+ v in GHz. 

Chapman-Bunker 
J.of Chem. Physics 
Vol 57, nr. 7, 1972. 

2,0 
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De R-127 rotatielijn behoort tot de 11-5 vibratieband van de 8-X elek

tronische overgang in molekulair jodium. 

In appendix I is een samenvatting gegeven van de belangrijkste gege

vens uit de spektra van diatomische molekulen voornamelijk stammende 

uit het boek van Herzberg (9~). 

Kroll (10·) heeft de metingen van Hanes (8·) voor wat betreft de fijn

struktuur van de R-127 I1jn theoretisch verklaard; zijn berekende waar

den stemmen zeer goed met de door Hanes gevonden waarden overeen. 

In fig. 5 zijn de belangrijkste 1 ijnen uit de hyperfijn struktuur van 

de R-127 1 ijn nog eens uitgezet met de door l-emes en Kroll gevonden 

waarden. Na dez~ spektroskopische eigenschappen van het jodium te 

hebben bestudeert kan het verschijnsel van de verzadigde absorptie 

nader bekeken worden. 

1 abc defg hij kIm n 

III 1111 III IIII 
-129,3 -152,3 297,3 280,1 153,6 

288,5 166,9 126,3 
139,7 

o 
22,2 22,0 -137,1 -162~0 

....... 1---- " 

Fig. 5. Ligging fijnstruktuur R-127 lijn t.o.v. 

laserlijnprofiel. 

D.e verzadigde absorbtie kan ontstaan door intensieve wisselwerking 

tussen de laserstraling en absorberende molekulen. 

Wanneer deze stral ing met frekwentie vL invalt op het gas zullen 

die deeltjes straling absorberen die vol doen aan: 

vL = " (1 <~) (vL > v ) (1) 
res res 
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waarin v de frekwentie behorende bij het energieverschil tussen res 
de absorberende nivo's van het' st'ilstaande molekuul, v de snelheid m 
van het molekuul in de richting van de straling en vL de lichtsnel-

heid in het medium. Wordt in deze situatie de snelheidsverdeling van 

de molekulen in het onderste absorptienivo bekeken dan 'zal in deze 

verdeling een deuk verschijnen voor v = v (zie fig. 6). m 

n 

1 

o 

Fig. 6. Snelheidsverdel ing molekulen na wisselwerking 

met laserstraling voor vL > v res 

Voor laserstraling die zich na reflektie in tegengestelde richting 

beweegt geldt analoog 

(2) 

Hierdoor ~ntstaat een de uk in de snelheidsverdeling bij v = -v . m 
In een laser zul1en dus ~r v

L 
~ vres twee deuken in de snelheids-

verdeling verschijnen (fig. 7). 
Het zal duidelijk zijn dat wanneer de laser zodanig wordt ingesteld dat: 

v = v L res 

die molekulen aan het absorbtieproces zullen deelnemen die een snelheid 

nul hebben in een richting evenwijdig aan de laserstraling. Er zal dan 

in dit geval tweemaal een deuk ter plaatse v = 0 verschijnen in de 

snelheidsverdel in9. 
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-v 
m 

o 
--..... -~ v 

Fig. 7. Snelheidsverdeling molekulen bij laser

instelling vL F v • res 

Zijn nu tijdens het eerste ~eelte van de wisselwerking meer dan de 

helft van de motekuten met v = 0 in de aangeslagen toestand ge-

komen dan zullen tijdens het tweede gedeelte meer fatonen in de laser

b'undel bI ijven dan voor de onmiddell ijke omgeving waar v F O. 

Er treedt hierverzadiging van absorbtie op. Het verschijnsel mani

festeert zich dus als een toename in de intensiteit indien de laser 

is ingesteld OP v L = v • res 

Opgemerkt dient te worden de 1 ijnbreedte van deze intensiteitstoename 

eindig is doordat het hier gaat om de lijnbreedte van de overgang van 

de absorberende nivo's van het jodium. 

De overgangswaarschijnlijkheden van deze niva's zijn A. z 5.10-5 s-l. 
I 

Hiermee volgt met AE.T = t, T = (EA.)-l en AE = hAv een natuurlijke 
I 

1 ijnbreedte van: 

De lijn is niet dopplerverbreed (v = 0) wet botsingsverbreed. 
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Kent men de druktemperatuurrelatie dan kan de druk in de J 2-cel 

geregeJd worden en we1 zodanig dateen verzadigd absorptiesignaal 

ontstaat waarop laserstabil isatie mogelijk is. 

Uit experimenten is gebleken dat een sterk verzadigd absorptiesignaal 

een betere referentie is voor laserstabilisatie dan een zwak signaal 

(zie ook hoofdstuk 5). Behalve de reeds besehreven drukverbreding is 

er ook een drukversehuiving van de verzadigde absorptielijnen. Er'· 

zijn literatuurwaarden die eehter niet geheel overeenstemmen zodat 

voor de eigen lasers deze verschuivingen nog eens zijn gemeten. 
. /J.v . -11 -1 

Voor de d, e, f, 9 groep werd gevonden -- = -3,0 x 10 k voor 
v 

de h, i, j groep ~ = -3,6 x 10-11 k-l. 
v * Deze waarden stemmen overeen met de door Cerez (23 ) gevonden waarden 

(~= -3 x 10-11 k- 1). 
v 

Om een laser met absorptieeel te kunnen dimensioneren is het nood

zakelijk althans bij benadering de intensiteit van de laserstraling 

binnen de spiegels te kunnen sehatten die nodig is om verzadigde ab~ 

sorbtie te krijgen. 

In appendix I I is via tijdsafhankel ijke storingsrekening een waarde voor 

deze 1ntenslteit gesehat: 

W. = 1 mW/mm2• 
I 

Daar het uitgangsvermogen van de laser wordt berekend 'uit: 

5 2 
P="S"1T W tW j 

(5) 

vplgt hieruit een uitgangsvermogen van 3,~ uW. I.h.a. is, wanneer 

oscillatie is verkregen, aan deze voorwaarde voldaan. 

De laatste vraag die moet worden opge]ost om tot een ontwerp te komen 

is of, met een absorptieeel van enige em lengte tussen de spiegels 

van de laser, oseillatie kan worden verkregen. 

Algemeen geldt dat laserwerking mogelijk is wanneer de versterking 

van straling gaande door het lasermedium groter is dan aIle verliezen 

die in de laser optreden. 

Deze verliezen zijn verstrooiing, absorptie in en transmissie door 

de laserspiegels. 

In formule-vorm: (1*) 

G ~ a + t (6) m 
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waarin G de totale versterking per rondgang door de laser, a de m 
totale verliezen t.g.v. absorptie en verstrooiing aan diverse optische 

elementen die in dit soort gekompliceerde lasers noodzakel ijk zijn 

en t de verliezen door transmissie. 

De waarde van Gm is te berekenen uit (1~): 

-2 1 
Gm = 3,2 x 10 x d (%) {7} 

met 1 de aktieve lengte van de gasontlading en d de diameter van het 

capil1air van de gasontladingsbuis. 

G wordt meestal nlet groter dan 5% daar als 1 groot wordt genomen ook 
m I 

d moet toenemen daar anders diffraktieverl iezen gaan optreden (1~). 
Daar t ongeveer 1% is en absorbtie en strooiingsverliezen ongeveer 

0,7% blijft voor absorbtie in jodium 3,3%. 
De literatuur geeft bij kamertemperatuur een absorbtiecoefficient van 

0,1 m- 1 zodat een absorptiecel van 10 em ongeveer 2% zal absorberen 

per rondgang. Vee1 langer kan de absorbtiecel niet worden daar als 

nevenvoorwaarde bij oscillatie geldt dat de laser slechts een fre

kwentie mag uitzenden. 

In formulevorm: 

(8) 

hierin is AV
L 

het frekwentiegebied waar laserwerking mogelijk is en 
C 2I het frekwentieverschil tussen twee opeenvolgende frekwenties die 

in een la$erresonator kunnen optreden. 

Dit frekwentieverschil is eenvoudig af te leiden uit de resonantie

konditi"es binnen een laserresonator: 

2L = k ). 

2l == (k-t) (>'+6A) (10) 

l is de afstand tussen de spiegels, keen geheel getal en A de 

golflengte van de straling in de laser. 

Uit (9) en (10) voIgt: 

2l == (2; - 1) (A + 6),) of (lOa) 
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met L » A vo1gt nu 

(11) 

Nu is A = ~ . met C de 1 ichtsnelheid in vakuum en n de brekingsindex. nv ' 

Uit i\ 
C 

= -- voIgt na differentieren: nv 

AA -Av T == v (12) 

Na substitutie van (12) in (11) voigt nu 

-C . 
AV = 2riI (13) 

1 1 - C a s n ~ 1 evert dit AV = 2[ (q.e.d.). 

Uit (8) voigt dat men de 1engte van L moet beperken voor oscil1atie in 

~ frekwentie. Daar v
L 

onder standaardkondities, d.i. jodiumlengte 

van 1~ em en temperatuur 20 °c ongeveer 1000 MHz (1~) bedraagt vo1gt 

voor L: 

L < 0,3 m. 

In appendix I I I is voor een laser van dit type een berekening van het 

uitgangsvermogen gegeven. 

Deze berekening 1evert: 

P = 350 uW. 

Met (5) volgt een waardeW. = 180 mW/mm2, zodat zeker verzadigde absorb
I 

tie wordt verkregen. De figuren 9 en 10 geven osciloscope opnamen van 

de verzadigde absorptiel ijnen gesuperponeerd op het laserlijnprofiel. 
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Fig. 9. Oscil[oscope beeld d, e, f, g absorbtie-

1 ijnen (D.C nivo 1 Volt). 

Fig. 10. Oscilloscope beeld d-absorbtielijn. 

1 cm == 0,5 mV. 
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Opmerking: 

De binnendiameter van de absorbtiecel kan het absorbtieproces beinvloe

den als deze klein is. 

Daartoe dient een schatting te worden gemaakt van de vrije weglengte 

van de jodiummolekulen. De eel dient enige malen de vrije weg

lengte groter te zijn dan de laserbundel daar hij anders het 

absorbtieproces in de laserbundel kan beinvloeden. Voor de vrije 

weglengte geldt: 

1 
<A> = ----::-

12 71' 0
2 

N 

N kan worden berekend uit P = NkT. 

N is de deeltjesdichtheid (m-3). 

o de werkzame doorsnede voor botsingen tussen de deeltjes 

K de konstante van Boltzmann. 

Voor 0
2 = 70x 10-20 m2, T = 300 k en P = 26,7 Pa • 

Volgtvoor <ft.>: 

. -4 
<A> = 3 . 10 m. 

Bij een bundeldiameter van 1 mm zal de binnendiameter van de absorbtie

buis dus minstens 3 mm moeten zijn wil geen storing van het absorbtie

proces optreden. 

In de opstel1ing is gekozen voor een diameter van 8 mm dit mede 

om technische redenen. 

Zeer recent (13-) is een methode beschreven om het verzadigd absorbtie

signaal te verbeteren door de celwand te verhitten en zodoende via 

interakties met de deeltjes energie over te dragen met het doel een 

. betere bezetting van het onderste absorbtienivo te krijgen waardoor 

meer deeltjes aan het absorbtieproces dat naar verzadiging leidt 

zullen deelnemen. 

Wanneer de laserstraling voldoende intensief is zal het verzadigde 

absorbtiesignaal toenemen daar dit een funktie is van het aantal 

deeltjes in het onderste absorbtienivo (13-). 
Er wordt voor temperatuurtoename van de celwand van 120 °c een ver

vijfvoudiging van het signaal gemeten. 
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Om dit experiment te kunnen uitvoeren is een oven ontworpen en 

ingebouwd in een van de hier beschreven lasers. 

Eerste eigen metingen leveren een forse toename van het signaal 

(faktor 4 a 5 voor ~T = 145 ok). 

Zie hiervoor hoofdstuk 5. 
In appendix IV is de ovenberekening en ontwerp beschreven. 

2.2 Het mechanische systeem 

2.2.1. ~1~~!L!~_g~!!~!:Li!HHL2~.:.~gn2!!!:!~!1~ 

Zoals eerder opgemerkt bepaalt de optische lengte tussen de spiegels 

van de laser de frekwentie waarop deze zal oscilleren. Oit voIgt uit 

de vergelijkingen (9) en (11): 

2L = kC 
nv 

Hieruit kan door de totale differentiaal te nemen en te delen door 2L 

worden afgeleid: 

(14 ) 

Recentelijk gepubliceerde waarden voor dit type laser geven een waarde 

voor een gestabiliseerde laser: 

In de niet gestabiliseerde toestand kunnen aIleen variaties worden toe

gelaten die in de gestabil iseerde toestand gekorrigeerd kunnen worden. 

Het is go~d een onderscheid te maken tussen langzame en snelle fluktuaties. 

Langzame fluktuaties in lengte en brekingsindex zullen zolang zij binnen 

de grenzen van het stabilisatiesysteem blijven door het regelsysteem 

worden gekompenseerd. 

De grenzen worden bepaald door integratoren en eindversterkers tezamen 

met de gevoeligheid van piezo-transducer die in paragraaf 2.3 behandeld 
wordt. 

Hier kan weI gesteld worden dat steeds in een richting veranderende 

temperatuur (lengte, n) pf druk (n) niet kunnen worden toegelaten daar 

anders genoemde elektrische komponenten in hun bovengrens zullen 
vastlopen. 
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Fluktuaties die sneller zijn dan d~ tijdkonstanten die in het regel

systeem voorkomen (enige sekonden) zullen klein moeten zjjn wil 

stabilisatie behouden blijven. 

Zij zullen in effekt kleiner moeten zijn dan de totale breedte van 

de absorptielijn ~ 10 MHz), zodat hiermee voIgt: 

( 15) 

De brekingsindexvariaties zlJn te verdelen in variaties van de index 

van lucht tussen de optische komponenten en de brekingsindex van 

het plasma in de laser. 

De variaties in optische weglengte in de komponenten wordt verwaar

loosd. 

De brekingsindex van de lucht wordt bepaald door de druk, temperatuur 

en vochtigheid. Uit de gegevens van Edlen (14*) kunnen de volgende 

relaties worden afgeleid: 

a. Temperatuu r: (dn) =_ 
nT' 1 ' 'aT AT a = T 

9,3xl0-7k- 1 ( 16) 

b. Druk (dn) = - 1 I a AT a :: -0 2xl0-8p-1 ( 17) 
n p p p , a 

c .. Vochtigheid: (dn) = - I ' aH AT a H :: O,4Xl0-9P:1 ( 18) 
n H 

Hierin is l' de totale relatieve lengte van de luchtkolom tussen de 

spiegels van de laser (II = AL/L). 

Debovenstaande gegevens zijn berekend voor standaardkondities t.w. 

T = 20 OCt P = 105 Pa en H :: 1133 p • 
a 

VOor een realisatiewaarde van I' = 0,1 voIgt voor de verschillende 

bijdragen tot n: 

b. 

c. 

Hieruit kan gekonkludeerd worden dat men indien de eis (15) aange

houden dient te worden snel1e temperatuursfluktuaties binnen 0,1 k 

dienen te worden gehouden terwijl drukfluktuaties binnen 100 P 
a 

moeten bl ijven. 
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Er zal dus voor eenakoustische afscherming van de laser gezorgd 

moe ten worden waarmee dan tevens snelle temperatuursfluktuaties 

onderdrukt kunnen worden. 

In het gas domineren de elektronen de "gewone" brekingsindex (15*): 

-16 2 (n-1)- = 4,45 x 10 AO n· e e 
(19) , 

De elektronendichtheid wordt bepaald uit de stroomdichtheid in 

de gasontlading: 

(20) 

waarin e de lading van het elektron en va de driftsnelheid van de - ~ elektronen. Daar vd ~ f(l) (16 ) is ne ~ J zodat fluktuaties in 

ne klein gehouden kunnen worden door de stroom door de gasontlading 

te stabiliseren. 

De invloed van de Yerandering van n is te schatten uit(19) en (20). 
5 -1 e -6 

Neemt men Yd = 10 ms en A = O,6xl0 m dan voigt hiermee (dJN 10-3A) : 

zodat de inYloed van verandering van n zeer gering is. e 
Oaar echter n het versterkingsproces in de laser beinyloedt (1·) en' e 
daarmee de intensiteit eryan is het toch raadzaam de stroom te stabil i-

sereno 

Volgens (14) zullen ook veranderingen in de mechanische lengte'L aan

lelding 'geven tot verandering van de laserfrekwentie. 

Deze lengteveranderingen kunnen veroorzaakt worden door temperatuurs

invloeden ,?P het mechanisch systeem en buigtrillingen in het systeem 

die op hun beurt lengtevariaties veroorzaken. 

, De temperatuursinvloeden, I.h.a. langzame invloeden, kunnen beperkt 

worden door de lasertrilholte een zodanige materialenopbouw te geven 

dat uitzettinggekompenseerd wordt. 

Hiertoe moeten de afstandsstaven voor de spiegelhouders en andere 

komponenten die in dezelfde richting uitzetten een lage uitzettings

koefficient hebben waarna met de komponenten die in tegengestelde 

richting uitzetten gekompenseerd wordt. 
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Fig. 11 geeft een schema met aanduiding van de bijdragende komponenten 

en wezenlijkematen voor deze berekening. 

L3 L1 l2 

'r l- -1- -~ ~ \\ 

I ·1 
\'. J I-.~ \ 

:\:: \\ 
\\ 

s 

L4 

~C5~ j: __ ~ _________ l_l_a_se_r ______________ ~ __ ~ ______ __ 
L 6 

Fig. 11. Schets lasertrilholte. 

Ll 

L2,L
3

: 

l4 

lS 

l6 

l7 

LS 

-s -1 
Zerodur afstandsstukken Ll = 300 mm aLl = 5.10 k 

= 3.10-6k- 1 Justeerschroeven Invar L ~ 10 mm a
L . . 2 

-6 -1 
Invarhuis L4 = 1~ mm a

L4 
= 3.10 k 

Piezoelektrische cylinder LS = 20 mm aL = 
. -65-1 

L6 = S mm a L6 = 3.10 k Laserspiegel S1 

L7 = 10 mm aL = 5.10-7k- 1 

7 
Spiegeldrager LS = 20 mm as = ? 

I 

Ste It men nu dat Llasec:= 0 voor een temperatuurssprong AT dan moet gelden: 

L
7
aL - LSaL' = 0 

7 S 
(21) 

Met de getalwaarde uit fig. 11 voIgt dan: 
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De spiegelhouder die spiegelS2 draagt dient dus te zijn vervaardigd 

uit een materiaal met 1age uitzettingskoefficient. 

Invar dat een speciale warmtebehandeli'ng heeft ondergaan is hier 

toepasbaar (Nilo 36; Fa. de Bruin, Rotterdam). 

Wordt de lasertrilholte volgens bovenstaand principe opgebouwd dan 

zul1en de temperatuursinvloeden beperkt blijven tot die op de brekings

index en zijn in een gesloten bak storend bij het opwarmen van .het 

lasersysteem. 

Om deze invloed te kompenseren is een verwarming ingebouwd die het 

lasersysteem na uitschakelen op de bedrijfstemperatuur houdt. 

De lengteveranderingen t.g.v. trillingen in de laserkonstruktie zijn 

gemeten door buiten de konstruktie door de lucht en via de vloer 

tril1ingen over een brede frekwentieband naar de tafe1 met laser

opstel1ingen te sturen en de respons van de lasersystemen te meten. 

Zoals eerder is aangegeven dient de laserspiege1 S1 lineair en sinus

vormig getransleerd te kunnen worden in een richting 100drecht op het 

spiegeloppervlak. 
A 

De lineaire verplaatsing dient maximaal 2 = 0,3 ~m te zijn, de sinus-

vormige 0,04 ~m. 

Voor deze verplaatsingen kan gebruik worden gemaakt van piezo-elektrisch 

materiaal~ In de hier beschreven opstel1ingen is gebruik gemaakt van. 

een cylinder van bovengenoemd materiaal van het fabrikaat Jodon, type 

Mo-44. De gevoeligheid bedraagt 0,004 ~m/V. Voor bovengenoemde verplaat

singen zijn dan spanningen nodig van 80 resp. 10 Volt. 

Het gedrag van het P-E materiaal wordt verder beschreven in paragraaf 

2.3, terwijl een verslag. van metingen is gegeven in hoofdstuk 5. 
,~ 

Uit hoofdstuk 3 zal duidelijk worden dat hoge eisen dienen te worden 

gesteld aan de lineariteit van dit materiaal daar a-lineairiteit aan

leiding geeft tot ongewilde verschuiving van de laserfrekwentie. 

2.2.2. De mechanisch konstruktie -------------------------
De mechanische konstruktie dient zo te worden ingericht dat aan eerder 

beschreven eisen t.a.v. spiegeljustering is voldaan (18*) terwijl verder 

de zerodurafstandsstukken der spiegels zodanig moeten worden gemonteerd 

dat zij vrij kunnen uitzetten in de konstruktie. 



2.16 

De laserkonstruktie is daartoe opgebouwd uit een stalen draagsysteem 

bestaande uit drie pijpen evenwijdig aan elkaar opgesteld en gekoppeld 

door eindplaten. De zerodur staven zijh aan een einde in een der eind

platen ingeklemd terwijl het andere eind vrij kan uitzetten door de 

tweede e Indp 1 aat. 

Opde zerodurafstandsstukken zijn, d.m.v. een kinematische konstruktie, op 

de spiegeldragers afgesteund. De gasontladingsbuis is evenals de absorp

tiebuis in een aluminium drager gemonteerd die op zijn beurt ophet 

stalen draagsysteem yan de trilholte is afgesteund. 

De absorptiebuis is voorzien van ~en zjjbuis waaromheen een koelsys

teem is bevestigd om de temperatuur van het jodium te kunnen regelen. 

Het koelsysteem bestaat uit een koperen b1ok, omgeven door een tempex 

isolatiemantel, dat op een koeler is bevestigd. De koelerwerking berust 

op het peltiereffekt. 

Oe warme kant van de koeler is gemonteerd op de aluminium bodemplaat 

van het laserhuis. In het koperen koelblok zijn een weerstandsthermo

meter en een thermokoppel aangebracht. 

De weerstandsthermometer meet de absolute temperatuur, het thermokoppel 

het temperatuursverschil tussen jodiumzijbuis en koelblok. 

Bij een der lasers is om het gedeelte van de absorptiebuis dat zich in de 

laserbundel bevindt een oven aangebracht met het doel de buiswand 

te verhitten om de eerder beschreven verbetering van absorptiesignaal 

te verkr i j gen. 

De berekeningen voor oven en koelsysteem alsmede een beschrijving zijn 

opgenomen in appendix IV terwijl de meetresultaten in hoofdstuk 5 

zijn opgenomen. Fig. 12 geeft een doorsnedeschets van het gehele 

lasersysteem terwijl de foto's in de figuren 13, 14 en 15 de werkelijke 

laserkonstruktie afbeelden. 



Fig. 12. Doorsnede ng. I 
I 

1 Spiegeldrager met Justageschroeven! 
2 Eindplaat draagkonstruktie . . 
3 Pijpen draagkonstruktie 
4Zerodur afstandsstaven 
5 Spiegel laser 
6 Stofafdichtingskap 
7 Laserplasmabuis 
8 Huis verhittingsgasoven I 

9 Isolatiemateriaal (hi ttebestendig) I 

1 Q 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Tl 
T2 

T3 

VerhTt tTngsd 
Absorptiebuis 
Laserspiegel 
Piezo-elektrische cylinder 
Isolatiemateriaal koelblok 
Koelblok absorptiebuis 
Peltierelement 
Grondplaat tevens warmte-afvoer Peltierkoeler 
Cu-Const thermokoppel tussen koelblok en absorptiebuis 
Pt-100 weerstandsthermometer, meet absolute temperatuur 
koelblok 
Cu-Const thermokoppel tussen koelblok en absorptiebuiswand. 

N 

'" 
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Fig. 15. Bovenaanzicht laseropstell ing. 

Het laserhuis tenslotte bestaat uit een bodemgedeelte vervaardigd uit 

aluminium plaat, waarop het laserdraagiysteem, koelblok en foto

detektor zijn bevestigd. 

Op het bodengedeelte rust een kap van aluminiumplaat die aan de binnen

zijde is voorzien van geluiddempend materiaal. 

Het laserhuis rust op rubber dempers die het geheel een eigen frekwentie 

van ongeveer 5 Hz geven . 

De gasontladingsbuis is zoals reeds eerder vermeld gekonstrueerd naar 

gegevens vastgelegd in (1~). Na een levensduur van ruim twee jaar is 

een van de gasontladingsbuizen defekt geraakt. Bij een spektrale analyse 

bleek dat een gedeelte van het neon verdwenen was. 

Dit is te wijten aan "clean-up" van neon en ook hel ium aan glaswanden en 

kathode. Bij hel ium is het verschijnsel minder erg daar de partiele 

druk van hel ium veel groter is (P He - PNe = 7 : 1). 

De nieuwe gasontladingsbuizen bevatten relatief meer neon waarmee dan 

een langere levensduur verwacht mag worden. 
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De absorptiebuis is vervaardigd naar de mateo zoals deze in 2.1 zijn 

berekend. Oe buis is verder voorzien van brewstervensters (18~) om 

de in vensters optredende verliezen te minimaliseren. 

Ook is de buis voorzien van een zijbuis om het vaste jodium m.b.v. 

het koelsysteem op een bepaalde temperatuur te kunnen instellen. 

Fig. 16 geeft een schets van de absorptiebuis. 

Fig. 16. Doorsnede absorptiebuis. 

De absorptiebuis dient te zijn gevuld met jodium van een zo groot 

mogelijke zuiverheid. Het hier gebruikte vas~e jodium heeft de volgende 

samenstelling: 

127J2 gehalte 

Cl gehalte 

Br gehalte 

> 99,5% 

~ 0,005% 

~ 0,005% 

i 

Niet vluchtige bestanddelen: gehalte < ,49% 

Door toevoeging van CaO en kJ zijn broom en chloor te binden: 
," 

2CaO + 4 Cl + 2CaCl 2 + 02t 

2 kJ + 2 Br + 2kBr + J 2 

De dampspanningen van kBr en CaCl2 zijn bij kamertemperatuur te ver

waarlozen. Daar jodium in vaste vorm zeer hygroscopisch is zal het 

noodzakelijk zijn jodium dat aan omgevingsinvloeden is blootgesteld 

te ontdoen van water. 
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Hiertoe is in het vulsysteem een vat met P20~ ingebouwd waardoor de 

jodiumdamp wordt geleid alvorens deze naar het elgen! ijke vuJ

systeem gaat. De waterdamp zal door het P
2
0S gebonden worden, zodat 

het jodium dat na sublimatie uit de jodiumdamp ontstaat zeer weinig 

water be~at « 10-4%). 
Alvorens het jodium wordt gesublimeerd in de zijbuis van de, aan het 

vulsysteem gelaste, absorptiebuis wordt gedurende enige tijd aan 
-4 . 

het geheJe systeem gepompt (druk 2,S x 10 Pa ). Gedurende deze 

periode is een bak m~t ijs am het vat met gesublimeerd jodium ge

plaatst om te voorkomen dat het jodium wordt weggepompt. WeI zullen 

eventueel sporen waterdamp verdwijnen daar de dampdruk van water veel 

hoger is dan die van jodium bij dezelfde temperatuur (faktor 100). 

Hierna wordt het vat met ijs am de zijbuis van de absorptiecel 

gepJaatst waarna het jodium hierin sublimeert (~ 1 mm3). 

Direkt daarna wordt de absorptiebuis afgesmolten en is voor het gebruik 

gereed. 

De absorptiebuis is geheel uit kwarts vervaardigd daar de brewsterven

sters op de buis worden g.elast m.b.v. een dunne laag pyrex bij een 
! 

oventemperatuur van 1000 °e. 
Deze bevestigingsmethode is noodzakelijk daar bleek dat geen van de 

bekende soorten kit bestand bleek tegen de irwerking van jodium. 

De laag pyrex moet zeer dun zijn (10 - 30 ~m) daar deze anders t.g.v. 
I 

het verschil in uitzettingskoefficienten schurt na het afkoelen. 

Bij bovengenoemde laagdikten ontstaat een tu senstruktuur die weI 

bestand is tegen grate temperatuursverschiJl n. Daar de vensters 

van de absorptieceJ zeer zuiver dienente zi n werd de cel zander 

vensters aan het vulsysteem gelast. 

Nadat het pyrex en de zeer zorgvuldig gereinigde vensters waren aange

bracht werd het pomproces gestart waarna direkt met de vulprocedure 
" 

werd begonnen. Oit heeft het voordeel dat zieh weinig stofdeeltjes 

kunnen afzetten aan de binnenzijde van de absorptiecel. 

Fig. 17 geeft een overzicht van de opstel1ing bij het aansmelten van 

de vensters aan de absorptiebuis. 

Het vuJlen van de absorptiebuisis op fig. 18 afgebeeJd. 
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2.3. Het elektronisch systeem 

Zoals eerder vermeld wordt de toename in uitgangsintensiteit ten gevolge 

van verzadigde absorptie van 127J2 gebruikt als referentie om de fre

kwentie van de He-Ne gaslaser te stabiliseren. 

Met een lichtgevoelige detektor kan de intensiteitsvariatie worden 

waargenomen; de respons van de detektor moet groot zijn in het fre

kwentiegebied van de laser d.l: rond 630 nm. Daar de waar te nemen 

signalen zeer klein zijn zal de detektor ruisarm moeten zijn evenals 

de versterker die het detektorsignaal versterkt tot een bruikbare 

waarde. 

Oe uitgangssignaalhoogte na de versterker bedraagt hooguit enige mV 

zodat het ruisnivo hooguit enige honderden ~V mag zijn wil het laser

signaal waarneembaar zijn. 

Ook zal de laserruis zeer laag moeten zijn. Daarvoor is allereerst een 

stabiele gasontlading nodig (l~) waarbij de beste resultaten voor wat 

betreft het ruisnivo kunnen worden bereikt met een stroomgestabi1 iseerde 

voeding die dan zo wordt ingesteld dat een zp laag mogelijk ruisnivo 

wordt bereikt. Hierbij speelt de elektronenemmissie uit de kathode van 

de gasontladingsbuis een belangrijke rol; het oppervlak dient groot te 

zijn (z 50 cm2) waardoor grotestroomdichtheden worden vermeden. 

In hoofdstuk 1 is gebleken dat het noodzakelijk is de iaserlengte te 

moduleren wit men genoemde intensiteitsvariaties kunnen waarnemen. 

Oit wordt bereidt via translatie van een van de laserspiegeJs door 

middel van een piezo-elektrische cylinder (PZT) waarop de spiegel is 

be.vestigd. 

Voor de lengteverandering van de cylinder en dus van'de laserspiegel geldt: 

'~"1 1 d V 
41 =t' 31 

waarin: 

t 

== de lengte van de PZT 

== de wanddikte 

d31 = een materiaalkonstante 

V = de aangelegde spanning 

de waarden van d
31 

liggen rond -2.10- 10 m/V. 

(23) 
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V~~r de hier gebruikte cylinder met I = 20 mm en t = 1 mm voIgt dan: 

A1 = - 0,004 vm/V 

Het is verder noodzakelijk dat de PZT lineair is, d.w.z. een aangelegde 

spanningsvorm moet onvervormd in een lengteverandering worden omgezet • 

Niet lineair gedrag levert harmonischen in de beweging van de laser

spiegel en dus in de modulatie van de laserfrekwentie die zoals 

later zal blijken een storende invloed zullen hebben. 

Een groot aantal metingen aan het gedrag van de PZT zijn samengevat 

in hoofdstuk 5. I 

In de inleiding is e~n mogelijkheid gegeven om een stabiliseren de 

regel ing voor de laserfrek\ventie op te baseren. 

Er dient daarbij uitgegaan te worden van de eis, lasers te bouwen met 
-11 een relatieve frekwentiestabil iteit - over langere tijd - van 1.10 • 

Het te bouwen regelsysteem zal wanneer de laser niet precies op de 

verzadigde absorptie staat ingesteld een foutsignaal moeten genereren 

en omzetten in een stuursignaal dat indien het, met de goede fase, 

wordt teruggevoerd naar de PZT de laserlengte en dus zijn frekwentie 

terugregelt naar fout nul. 

In fig. 19 is dit principe schematisch weergegeven. 

- 0 --{]'\;: 7L 
U 

r' 

0 

Fig. 19. Schema regelsysteem laser. 

D detektor 

o : omzetter 

PZT Piezocytinder 

~ 
-

PZT I 
-
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Om de laser nominaal op de goede frekwentie in te stellen zal een 

rnstelbaar gel ijkspanningssignaal ,nodig zijn waarna het regelsysteem 

de laser vast moet zetten op de frekwentie behorende bij het ver

zadigde absorptiesignaal. 

Zaals in hoofdstuk 1 is beschreven in het geval van laserstabilisatie 

op de IILamb-di p" wordt dit p.rincipe hier toegepast blj stabll isatie op 

de verzadigde absorptielijn van 127J2 , 

Flg., 20 geeft in dit geval de laserintensiteit a.f.v. de frekwentie. 

t 

---............. v 

Fig. 20. Intensiteitsverloop laser a.f.v. frekwentie 

rond verzadigde absorptielijn. 

Indien de laserfrekwentie vL = v
1 

dan zal de intensiteitsmodulatie in 

fase zijn met de lasermodulatie, voor vL = v2 in tegenfase terwijl 

voor vL = Vo de intensiteit met de dubbele frekwentie is gemoduleerd. 

De omzett~~ uit fig. 19 zal het faseverschil tuisen de instel1lngen 

\)1 en v2 moeten detekteren terwijl hij in het geval Vo geen stuur

sfgnaaT moet afgeven. Oit nu kan bereikt worden met een fasegevoelige 

detektor (P.S.D.) waarvan de werking globaal op het volgende neerkomt. 

Het ingangssignaal wordt vermenigvuldigd met een referentiesignaal en 

geintegreerd en verschijnt daarna op de uitgiang van de P.S.D. 

Stelt men het ingangssignaal op A sin wt en ~ei referentiesignaal op 

B sin wt dan levert de P.S.D. na een period~: 



Zijn 

T 2· 
V = f AB sin wt dt 

o 
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AB'll 
=-

W 

referentie en ingangssignaal in 

T 
V = f AB sin wt sin (wt+'ll) 

0 

(24) 

tegenfase dan voIgt: 

-AB'll dt =-w 

Als de laser is ingesteld op "L = "0 voIgt voor het uitgangssignaa'l 

van de P.S.D.: 

T 
V = f AB sin wt sin 200t dt = 0 

o 
(26) 

Het zal duidel ijk zljn dat wanneer de P.S.D. nulpuntsdrift vertoont 
• de laatste situatie zich nlet precies op de top van de verzadigde 

absorptiel ijn zal voordien maar iets verschoven. Deze verschuiving 

zal evenredig zijn met de drift van de P.S.D. Uit metingen aan de hier 

gebruikte P.S.D. blijkt dan een drift van 2 mV een frekwentiestabili

tiet van 1.10-
11 onmogel ijk maakt (zie hoofdstuk 5). 

Het spreekt verder vanzelf dat het regelsysteem stablel dient te zijn. 

Hi ertoe za 1 . de tota 1 e fased raa ling in het sys teem k 1 e i ner dan 180
0 moeten 

zijn bij versterkingen ~ 1, terwijl het regelsysteem verder zo moet 

zij~ ingericht dat geen nulfout optreedt. 

2.3.2. ~~~~~_Y~!L~~Lf2~~9~~~~!l~~yg~~!!I 

In 2.3.1 is de globale werking van de P.S.D. besproken waarbij een refe

rentiesignaal werd gebruikt met dezelfde frekwentie als het ingangs

signaal. Het is echter evenzeer mogelijk een referentiesignaal te ge~ 

br-uiken met andere frekwentie, het heeft zelfs voordelen, zoals In de 

hierna volgende analyse zal blijken. 

Wanneer de laser op een bepaalde frekwentie "0 wordt ingesteld terwljl 

de frekwen'tie rond deze instel1 ing wordt gemoduleerd met frekwentie

variatie 8",dan is de laserintensiteit te beschrijven met: 

waarbij 8" voldoet aan de eerder afgeleide relatie: 8" = - 8L~' 
"0 
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Met (23) vo1gt hieruit: 

Vo 1 
llv ==- T t d 31 V 

Als de modu1atiespanning een zuivere sinU5vorm heeft is deze relatie 

te schrijven a15: 

met Vo 
L 

t 

== 'de laserfrekwentie 

= de lengte tus5en de spiegels 

= de I~gte van het P.l.T. 

= de wanddikte van het P.l.T. 

d31 = materiaalkonstante van het P.l.T. 

(28) 

Daar llv < llva kan I rond l(vO) met een Tay10rreeks beschreven worden: 

(IlVa is de lijnbreedte van het absorptiesignaal). 

I == I (vO) + llv II (vOl + (llv) 2 
III{v ) + C:\v) 3 

1"1 (va) + •••• 2! 0 3! 
(29) 

Schrijft men: llv = k sin wt dan voIgt met de theorie uit 3.3.1 voor het 

uitgangssignaal van de P.S.D. in geval van referentiesignalen: 

a. A sin wt: T T 
Vpsd == ~ I A sin w t d t = A ~ I (v 0) 5 i n w t d t + 

T 2· AT2 3 
+ A 6 k I'(vo)sin wt dt+2T 6 k III{vO) sin wt dt + ••• 

(30) 

b. A sin 2wt: T T 
Vpsd == J I ~ sin 2wt dt == A J l(vO) sin 2wt dt + 

o 0 

T T 
+ Ak 6 II(vO) sin wt • sin 2wt dt + 2~ k2 ~ 1"(vO) sin2wtsin2wtdt 

+ 

c. A sin 3wt: 



V psd 

T 
= f 

o 
A sin 3wt 

2.28 

T 
= A f l(vO) sin 3wt dt + 

o 
T Ak2 T 2 

+ Ak III (vO) siriwt sin3wt dt + 2! 6111(vo)' sin wt sin3wtdt + 

3 T 
+ A3

k
! lllt' (v 0) sin 3 w t sin 3w t d t + .••• (32) . 

Uit het bovenstaande voIgt het volgende te konkluderen: 

a. Uit (30) dat de eerste en hogere (oneven) afgeleiden Vpsd bepalen 

bij referentiiefrekwentie w. 

b. Uit (31) dat tweede en hogere afgeleiden V d bepalen bij referentieps 
frekwentie 2w. 

c. Uit(32} dat derde en hogere afgeleiden Vpsd bepalen bij referentie

frekwentie 3w. 

Daar het bij de stabiIisatie de bedoeling is dat aIleen gebruik wordt 

gemaakt van de lijnvorm van de absorptiel ijn moet invloed van het 

achtergrondlaserlijnprofiel zo klein mogelijk zijn. 

Verder moet V d = 0 als de frekwentie van de laser op de top van deze ps 
lijn wordt ingesteld. Het zal dus noodzakelijk zijn de lijnvorm van 

achtergrondprofiel te kennen of te kunnen benaderen. Uit fig. 4 valt 

af te leiden dat deze lijnvorm gekompliceerd is daar Rij beinvloed . 

wordt door achtergrondabsorptie van de P-33 en R-127 lijn van jodium. 

Wallard (21~) beschrijft het lijnprofiel als een parabool met daarop 

gesuperponeerd een Lorentz-lijnprofiel: 

2 2 
2 Y 2 + B(v-vb) + C(v-vb) + D 

Y +(v-v ) 
a 

lev) = (33) 

waarin v '~de frekwentie behorende bij de top van de absorptiel ijn en a 
vb de frekwentie behorende bij de top van het achtergrondlijnprofiel. 

y is de halfwaardebreedte van het Lorentz-l ijnprofiel. Voor deze 

lijnvorm is het aantrekkel ijk een referentiesignaal met frekwentie 3w 

daar de eerste term die bijdraagt tot Vpsdde derde afgeleide 1111 (v O) 

bevat zodat het kwadratisch verband en dusde achtergrondl ijnvorm 

verdwi jnt. 

We blijven echter met de eis dat Vpsd = o als Vo = v • 
a 
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Daartoe worden de afgeleiden I (n)(v) bepaald 

+ C (34) 

,I pi (v) = (35) 

(36) 

Hieruit blijkt dat I'" (v) + 0 als v + v zodat ook voldaan is aan a 
de tweede eis. , 

IV Een nadere analyse leert verder dat termen met I (vO) geen 

leveren maar eerst die termen met IV(vO} met koefficient 
5 226 vanwege de waarde van k t.o.v. de noerner van (y +(v-va ) ) 

zee r k 1 e i n wo rd t ( ~~ ~ 5. 1 0 - 5) • 
2.4 .S! 

bijdrage 
AkS . 5T die 

In fig. 21 zijn de vormen van de afgeleiden I(n){v) gegeven van het lijn-

profiel; de eerste en derde afgeleide vertonen een nulpunt voor v = v • a 
Fig. 22 geeft een registratie van het uitgangssignaal van P.S.D. bij 

een referentiesignaalfrekwentie w. 
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I I (v) 

v a 

, 

I"(v) 

f 

r a r 
1111 (v) 

t 

I 

I 
val 

0:1 r 0;1 r I 

Fig. 21. Afgeleiden I (n)(v). 

--
--t .... V 
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Fig. 22. Registratie V d voor referentiesignaal w. ps 
(Opname THE Lab. voor Lengtemeting) 

. Fig- 23 eenzelfde registratie voor frekwentie 3w. 
r'T rT'lc":;' ik '!" :: ,,:1:,:: ::k' ';::[:[ :':: ::'; ='::1:::i :,::1':::1" I::~: if:: :r:i ':::1';;: :::'1":':: "" ",:1::" :;::1:::; ;:::t::::::r: ': .. ":.err r: 1 i '; I " : :1:' !!: "::::1' ': " .:: "!, ';;<1 : r; \<1 
:. f··! .. ·· -- ~--::. 21 .: I : .'! ," : :, : , j :\: ,:T ,:1 

, I· 

--.. .... .. 

: 

t .. ---

Fig. 23. Registratie Vpsd voor referentiesignaal 3w. 
(Opname THE Lab. voor Lengtemeting) 

.-- ,- . 
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2.3.3. ~~~~~_y~~_b~~_~Y~~_r~9~1§Y2!~~~ 

Uit (32) bleek dat het uitgangssignaal V d bij referentiefrekwentie ps 
3w van de volgende vorm is: 

(36) 

Wordt de bijdrage van vijfde en hogere afgeleiden verwaarloosd dan is 

voor (36) te schrijven: 

V d = ps 

y~(v-v ) (y2_(v-v )2) 
a a 

C 22 4 
(y +(v-v ) ) 

a 

(37) 

Het is mogelijk dit signaal te versterken en terug te koppelen naar 

de P.Z.T. en daarmee dan de laser bijsturen naar vL = va' 

Echter V d + 0 voor v + v zodat dit een proportioneel werkende ps a 
rege 1 i ng wordt. 

I.h.a. levert dit soort systemen een nulfout op wat vo1gt uit de af-' 

wljkingsverhouding AV (22*) van het regelsysteem 

AV :;: 11 + PRI (38) 

waar P de overdrachtsfunktie van het proces (laser + PZT) en R de over

drachtsfunktie van het rege1systeem. Oaar P eindig is za1 a1leen a1s: 

R + ~ AV + O. Voor een proportionele regeling is R een versterker met 

eindige versterking zodat er dus met een nulfout AV gerekend moet worden. 

Wordt het signaal V d geintegreerd alvorens te worden versterkt en ps 
teruggekoppeld naar de P.Z.T. dan wordt deze fout geelimineerd tenminste 

a1s hierbij R + 00. 

Oit ge1dt in zeer goede benadering 

het principeschema in fig. 24. 

voor een integrator gebouwd volgens 

c 

u 
u 

Fig. 24. Principeschema integrator. 
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Met bekende regels voIgt voor harmonische signalen i. af te leiden: 
I 

U - R 
t u L (39) -=-u i R, 1 + jto RL C 

u RL 
Als toR

L 
C < 1 dan u geldt -::::: --

Uj R, 

Daar RL de lekweerstand van de kondensator C voorsteld, en deze voor 

een goede kondensator zeer groot is (10 8 n), zal voor lage frekwenties 

en niet te hoge R, de versterking zeer groot zlJn. 

Voor deze frekwentie is de fasedraaiing 180
0

• Wanneer toRLC > 1 kan men 

schrijven: 

Hieruit voIgt voor harmonische signalen 

u = - -1- f u. dt 
u R,C I 

(40) 

De werking is zuiver integrerend; de fasedraaiing 900
• 

Met bovengegeven beschouwingen kan nu het regelsysteem worden ontworpen 

dat de laserfrekwentie kan stabi1 iseren. 

Het is in fig. 25 schematisch voorgesteld. 

Fig. 25. Regelsysteem laserstabil isatie. 

o Fotodetektor 
A Operationele versterkers 
F Frekwentiegever t¥, 3w 
PSD Fasegevoelige detektor 
I Integrator 
P.Z.t.: Pi ezo-e 1 ekt r i sche verp 1 aats i ngsgever 
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Opmerking: Het is natuurlijk mogelijk dit regelsysteem nog te ver

fijnen door b.v. de tijdskonstante van de integrator 

instelbaar te maken 'of meerdere integratoren achter elkaar 

te gebruiken. Men dient echter de totale fasedraaiing te 

beheersen daar anders oscil1atie kan optreden (zie 2.3.4). 

In fig. 25 is het regelsysteem en overdrachtssyteem schematisch weerge

geven waar in principe aile elementen voorkomen die een ro1 speten bij 

de stablliteit van de regelkri~g. 

Opgemerkt dient te worden dat in het eingelijke ontwerp de spanningen 

uit de frekwentiegever, integrator alsook instelbare gelijkspanning 

voor het justeren van de laserfrekwentie tezamen op de ingang van de 

versterker All worden gesommeerd. 

Wil men een indruk krijgen van het gedrag van het systeem dan zul1en 

de afzonderl ijke komponenten geanalyseerd dienen te worden. 

Daartoe kunnen onderscheiden worden: 

a. Een overdrachtssysteem bestaande uit laser + P.l.T. 
b. Een regelsysteem bestaande uit: 

1- Fotodetektor 0 

2. Versterker Al 
3. P.S.D. 
4. Integrator 

5. Versterker A2 

In het kort zullen nu al deze komponenten en hun gedrag behandeld worden. 

a1. P.l.T. 

Het vervangingsschema voor de P.l.T. is in fig. 26 gegeven. 

o 
U. 

I 

c 

L 

R s 

Fig. 26. Vervangingsschema P.Z.T. 
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Hierin zi jn: Co de capaciteit van de P. l. T. 

RO de lekweerstand 

e, L en Rs stellen de mechanische energieverliesbronnen 

Co kan berekend worden uit de formule voor een cylinderkondensator: 

e = 

A 
met: EO = 8.8 x 10-12 ~ec 

m 

E = 1750, r = 20 mm', R2 = 6 mm, R1 = 5 mm. 

Er voIgt nu C = 10,7 x 10-9 F 

Een capaciteitsmeting leverde 14,25 x 10-9F. 

v~~r. 

1 Een impedantie meting bij 1000 Hz geeft z = 11,2 kQ. Neemt men Izi =-we 
dan voIgt C = 14,22 x 10-9 F , zodat de impedantie vrijwel vo 11 ed i 9 door 

de capaciteit wordt bepaald. 

lelfinduktiemetingen geven bij 1000 Hz geen meetbare waarden. 

De waarde van RO is zeer hoog (~ 108 Q) zodat het schema vereenvoudigd 

kan worden (bij f < 1000 Hz), het vervangende schema is in fig. 27 gegeven: 

Co----
U. 

I 

o 

r' 

Fig. 27. Vervangend schema P.l.T. 

u 
C 

Hierin is nog opgenomen de weerstand van de toevoerdraden Rd' Voor de 

overdrachtsfunktie geldt hier: 

Rd 
+ - (1 + jwROC) 

RO 
Voor lage frekwenties zal hier dus geen fasedraaiing optreden (wROC « 1). 
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a2. Laser 

De laser zet via het verzadigde absorptielijnprofiel het modulatie

signaal van de P.Z.T. om in een vergelijkbaar signaal. Er treden t.g.v. 

de vorm van de absorptielijn weI hogere harmonischen op' in het uit

gangssignaal van de laser. 

Fasedraaiingen van 1800 treden op tussen de frekwentieinstellingen op 

de flanken van het absorptieprofiel. 

bl. Fotodetektor 

Deze zet het uitgangssignaal van de laser om in een spanning volgens 

(goede benadering): 

(41) 

Er zal hier geen fasedraaiing optreden. 

b2. Versterker A1~2 

Dit zijn operationele versterkers voor te stellen door het schema gegeven 

in fig. 28. 

u. 
I 

>----L---U 
U 

Fig. 28. Operationele versterker. 

Onder de veronderstelling dat de ingangsstromen ~ 0 en de openloop

versterker A + ~ geldt hiervoor: 

Uu R2 
(42) -.= --IU. Rl I 

Er treedt hier een fasedraaiing op van 1800
• 
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b3. P.S.D • 

. De P.S.D. wordt gebruikt met een referentiefrekwentie 3w waarvoor een 

uitgangssignaal V d resulteert: ps 

v == C lUi (v) 
psd 

• Ak3 T 3 
C wordt berekend Ult ---31 ~ f sin wt sin 3wt dt 

vO J • 0 
met k = lr . t . d31 VO' 
Voor I'lt (v) kan geschreven worden: 

223 (y + (v-v ) ) 
a 

Er treedt hier geen fasedraaiing op. 

b4. Integ rator 

Voor de overdrachtsfunktie van de integrator geldt: 

u 
u -= 

u-t . 

(43) 

{44} 

Indien wRLC < zal er een fasedraaiing van 1800 optreden, als 

wRLC > 1 zal deze 900 worden. Hier kan door geschikte keuze van Rl en C 

bij de lage frekwenties,waar het hier om gaat, de fasedraaiing 

vah deze komponent tussen 900 en 1800 blijven. 

b5. De totale fasedraaiing in het systeem wordt nu: 

'tot = 'pzt + 'laser + ~psd + ¢A
1 

+ ¢A
2 

+ ~I + ¢D = 'I 

(45) 

Voor de to~ale overdrachtsfunktie: 

H = H • HI' HO • HA • H d' HI' HA (46) tot pzt aser 1 ps 2 

Het is niet eenvoudig de overdrachtsfunkties van aIle elementen te be

palen vooral deze van laser en P.S.O. De laser met PSD kan in het 

gebied rond absorptiefrekwentie benaderd worden als een lineair element 

daar V == C.I"I en 1"1 rond dit punt vrijwel 1 ineai r verloopt. psd 
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Daar de laserfrekwentie nagenoeg 1 ineair in de laserlengte is kan gesteld 

. worden dat de verplaatsing van de P.Z.T. evenredig is met het uitgangs-

signaal van de P.S.D. . V 

In hoofdstuk 5 wordt dit in metingen bevestigd. De verhouding vpsd is 

voor twee lasersystemen gemeten en bedraagt resp.: pzt 

(~PSd) = 2 
pzt I 

(~) = V ' ,25 
pzt II 

De overdrachtsfunktie wordt dus bepa~ld door integrator en eindversterker A2" 

Voor lage frekwenties voIgt met (46) , 

Htot ~ C (WRI1 c) . ( :~ ) 
I A2 

(47) 

Het regelsysteem is volledig te beheersen met integrator en eindversterker. 

Dit blijkt in de praktijk ook het geval te zijn: 

Bij de integrator zijn R, en C variabel gehouden terwijl ook R2 is te 

justeren. Met deze mogelijkheden zijn zowel een stabie1 als instabie1 

regelsysteem te kreeren. 

Opmerking: Men kan hier niet zonder meer het Nyquist kriterium hanteren 

daar de mate van stabiliteit van het regelsysteem de standaard

afwijking in de frekwentiestabiliteit kan beinvloeden. Het is 

daarom aan te raden genoemde komponenten binnen dit kriterium 

variabel te houden. 
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HOOFDSTUK 3. SYSTEMATISCHE INVLOEDEN OP DE LASERFREKWENTIE 

. 3.1. Systematische effekten t.g.v. het fysische systeem 

Evenals bij emissielijnen het geval is, isde frekwentie der verzadigde 

absorptielijnen onderhevig aan verschuivingen. Doordat de ontlading ont

breekt zul1en Starkverschuivingen geen rol spelen evenals Zeemanverschui

vingen t.g.v. magnetische velden. 

Een verschuiving die weI een rol speelt is deze welke veroorzaakt wordt 

door interaktie Itussen de absorberende molekulen. Met name de elektri

sche velden van de deeltjes die inwerken op de energienivo's van de andere 

deeltjes. De invloed wordt groter naarmate de druk toeneemt en leidt 

tot een verschuiving van de frekwentie van de verzadigde absorptielijnen 

en dus van de hierop gestabiliseerde laser. 

In hoofdstuk 5 zijn metingen van dit effekt beschreven welke resulteren, 

na omrekening naar de jodiumtemperatuur, in een frekwentieverschuiving 

van -15 kHz k- 1 wat overeenstemt met in de literatuur beschreven waarden. 

Daar een frekwentieverschuiving van 5 kHz een relatieve frekwentieveran

dering van 1.10-11 inhoudt is het noodzakelijk de temperatuur van het vaste 

jodium binnen 0,3 k konstant houden wil men genoemde 1.10- 11 kunnen bereiken. 

3.1.2. fr~~~~QSI~Y~r~£b~!YIQg_s~g!Y~_n~~llg~!~g~n_~~~Qre!l~lllQ~Q 

In hoofdstuk 1 zijn globaal de frekwentieverschil1en gegeven tussen de 

14 absorptiel ijnen; preciezere waarden volgen uit de metingen in hoofdstuk 5. 

De frekwentieverschillen varieren tussen 8 en 22 MHz en daar de absorptie

lijnen een halfwaardebreedte hebben van 2,4 MHz zul1en de lijnen elkaar 

enigszins overlappen. Hierdoor zullen met name de lijnen die aan slechts 

een kant aan een andere 1ijn grenzen dus de a, c, d, g, h en j lijnen . 
asymmetrisch zijn (zie fig. 29). 

Daar voor detektie van deze lijnen modulatie van de frekwentie noodzakelijk 

is zal bij gebruikelijke modulatie-ampl itudes van 5 a 6 MHz een verschuiving 

van de laserfrekwentie t.o.v. top van het lijnprofiel optredenbij 

stabllisatie van de laser. 



I 
I 

a 

3.2 

b 

Ftg. 29. Lijnvormen a, b, c groep. 

c _____ ... '\) 

Vooral voor die lijnen die erg gestoord worden door buren zal deze ver

schuiving aanzienlijk zijn. Cerez (23*) heeft voor de a tIm j Jijnen 

deze verschuiving a.f.v. de modulatie-amplitude berekend en deze voor 

de a, b, c groep gemeten. Eigen metingen stemmen niet overeen met de 

door hem berekende waarden (hoofdstuk 5). Wij vinden een extra lineaire 

bijdrage die voor de meeste 1 ijnen 13 kHz/MHz bedraagt wat overeenstemt 

met waarden door Wallard en Helmcke gevonden (27*). 

Wel is uit deze metingen duidelijk dat men de modulatie-amplituden der 

lasers binnen 300 kHz gelijk moet houden en men het best kan stabiliseren 

op lijnen gelegen tussen andere lijnen b.v. e, f, i, 

3.2. Syst~matische effekten t.g.v. het elektronische systeem 

Enkele komponenten zullen wanneer zij drift vertonen t.g.v. temperatuur, 

spanning of stroomvariaties een verschuiving van de laserfrekwentie 

veroorzaken. Hierna worden kort de belangrijkste komponenten beschreven. 
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A. Drift in de P.S.D. 

Wanneer de laser precies op de frekwentie van de absorptielijn staat 

ingesteld dient de P.S.D. een uitgangssignaal V d = 0' af te geven. ps 
Treedt b.v. tengevolge van ternperatuursinvloeden een nulpuntsdrift 

op dan kan V d # 0 wat leidt tot bijsturen van de laserfrekwentie ps . 
totdat V d= 0 waarbij de laserfrekwentie verschoven wordt t.o.v. de 

ps 
absorptielijnfrekwentie. 

Hetingen hebben uitgewezen dat de nulpuntsdrift van de hier gebruikte 

P.S.O.'s (PAR) kan oplopen tot 6 a 7 mV per dag. 

Hierdoor worden .frekwentieverschuivingen veroorzaakt tot 30 kHz (6 x 10-11 ) 
! 

en zijn niet toelaatbaar. Daarom zal regelmatig deze drift moeten worden 

gekontToleerd en bijgestuurd. 

Ook zal gezorgd moeten worden voor een konstante temperatuur van de P.S.D. 

daar deze een groot gedeelte van de drift veroorzaakt. 

B. Drift in de integratoren. 

Wanneer Vpsd = 0 zal ook de na de P.S.D. volgende integrator een uitgangs

signaal nul moeten afgeven. Drift van de ingangsstromen kan echter aan

leiding geven tot verandering van de ingangsspanningen waardoor de inte

gratie kan gaan optreden die gekompenseerd wordt door een verschuiving van 

de laserfrekwentie op dezelfde wijze als bij de P.S.D. 

Daar zoals later zal blijken (hoofdstuk 5) de spanningsvariaties hierdoor 

op uitgang P.S.D. en ingang integrator kleiner moeten zijn dan 0,5 mV zal 

de toe te passen operationele versterker van goede kwaliteit moeten zijn. 

De hier toegepaste versterker van Analog Devices (40 J) vertoont een 

maximale stroornvariatie van 25 pA bij 25 °c wat bij een gangbare weer

stand R; van 50 kQ een spanningsvariatie geeft van V = 1,25 ~V en derhalve 

toelaatbaar is. 

Ook kunnen nog spanningsvariaties op de ingang van de versterker optreden 

(t 50 ~V/k voor 40 J). Hieruit volgt dat de ternperatuur binnen enige graden 

konstant moet worden gehouden wil de invloed op de frekwentie binnen 10- 11 

blijven. 

C. Drift in de eindversterkers. 

Drift in de eindversterkers zal in eerste instantie een verschuiving van de 

laserfrekwentie betekenen die op zijn beurt via de P.S.D. een tegenspanning 

oproept en via integrator in tegenfase bij de versterker.aankomt en de drift 



daar elimineert. Daar het spanningsnivo op de integrator blijft bestaan 

~al de laserterugschuiven naar z1~~ oude positie zodat de drift geen 

invloed heeft op de laserfrekwentie. 

a. Invloed bij kwadratische benadering van het achtergrondprofiel. 

Wordt de laserintensiteit benaderd door: 

2 2 
= 2 X 2 + B{v-vb) + C(v-vb) + 0 

X +(v-v ) a 

I(v) 

dan zal bij voorkomen van harmonischen in de modulatiefrekwentie de 

uitgangsspanning van de P.S.D. zich anders gedragen dan in hoofdstuk 2 

is beschreven. 

Wordt de laserfrekwentie voorgesteld door: 

vL = Vo + a1 sin oot + a2 5in(2oot+$2) + a3 5in(3oot+$3) 

(48) 

dan gaat (31) over in: 

T 
Vpsd = A 6 l{vO,a1·a2·a3} sin 200t dt = 

T T 
= A f I(vo) 5in2ootdt + A f II(vO) [a1sinoot sin200t + 

o 0 

+ •••••• 

Uit deze vorm is reeds te konkluderen dat bij een referentiefrekwentie 200 

nu er e~n bijdrage met de eerste afgeleide voorkomt. 

Voor een referentiefrekwentie 300 voIgt op ana loge wijze: 
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T 
Vpsd = A f I (va) sin3wt dt + 

o 

T 
+ A f II{VO) [a 1sinwt + a2sin{2wt+~2) + a3sin{3wt+~3)] sin3wtdt + 

o 

A T 
+-31 f . 0 

I 
(50) 

Hier zullen bijdragen die eerste en tweede afgeleide bevatten voorkomen 

zodat de invloed van het achtergrondprofiel niet te verwaarlozen is. 

Oe grootte van de bijdragen is afhankel ijk van de grootte van de ampl ituden 

der harmonischen 

Gekonkludeerd moet worden dat de modulatiefrekwentie "zuiver" moet zJjn d.w.z. 

men moet de hogere harmonischen onderdrukken. Een schatting levert bij 

d d kk ' 60 dB' I f k . h . . 1 0 -1 2 een on er ru Ing tot een maxima e re wentleversc ulvlng van • 

b. Invloed bij Gaussische benadering van het achtergrondprofiel 

Benaderd men de laserintensiteit als een Gaussische profielvorm gestoord 

door zwakke achtergrondabsorptie met verzadigde absorptie dan kan daar

voor geschreven worden: (24*) 

met 

= A{V,vO) {1 + kB (v,v )} 
a a 

. [V-V
OI

2 

A(v,vO) = AO exp - AvO 

A 
met 2AvD de lijnbreedte op eO • 

(52) 

k is de verhouding van de hoogte 

hoogte van het totale lijnprofiel 

van de verzadigde absorptielijn tot de 

(k F::J 10-3). 

V~~r B geldt weer: a B 
a 

y2 = --::--:.--~ 
y2+(v-v )2 

a 
Analyse van deze lijnvorm met de methoden beschreven in 3.2.2.1 levert 

zelfs in geval van "zuivere" modulatie (a2 = a
3 

= 0) een frekwentiever

schuiving bij instelling van de laser op vL = va' 
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Cerez (23*) heeft deze benadering bestudeerd in geval de modulatie 

zuiver is enook bij aanwezigheid van harmonischen. Hij berekent in 

geval van zuivere modulatie en 1 igging van de d, e, f, 9 absorptie

liJnen op de top van het achtergrondprofiel een frekwentieverschui-
. 1 .10- 11 b 'I J" 11 . d 1 f k . d b vlng van Inste Ing van e aser re wentle op e a, ,c 

of h, i, J 1ijnen. Voor de d, e, f, 9 groep is deze verschuiving te 

verwaarlozen. 

Zoals ook voIgt uit de analyse in 3.2.2.1 geeft een tweede harmonische 

een frekwentieverschuiving die afhangt van ~2 en de verhouding a2/a 1• 

Aanwezigheid van derde harmonischen veroorzaakt een ,verschuiving bepaald 

door ~3 en a3/a 1• 
Cerez komt bij een onderdrukking van -70 dB tot een relatieve frekwentie

verschuiving van 2.10- 11 voor de a, b, c groep. 

Samenvattend kan gesteld worden dat bij stabil iteitsmetingen tussen lasers 

de modulatie~amplituden gelijk moeten zijn en de frekwenties zo goed 

moge1Jjk (- 70 dB) vdj van hogere harmonischen. Dit houdt ook in dat de 

P.Z.T. zeer goed lineair moet zijn (zie hoofdstuk 5). Verder dient de 

laser bij voorkeur op de absorptie1 ijnen rond de top van het achtergrond

profie1 gestabil iseerd te worden met een voorkeur voor de e, f 1 ijnen, 

terwij1 daarbij de modulatie-amp1 itude niet te groot mag worden (~6 MHz). 

8ij deze beschouwingen is uitgegaan van een bekende achtergrondprofielvorm 

die echter van laser tot laser kan verschil1en. 

'Het is daarom beter dit profiel van tevoren te meten alvorens de afwiJkingen 

te schatten die door dit profiel veroorzaakt worden. Een grove indikatie 

kan men verkrijgen uit registraties van de P.S.D. uitgang in het geval 

van referentiefrekwentie w en 3w (zie ook fig. 22, 23). 
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HOOFDSTUK 4. HET METEN VAN DE FREKWENTIESTABILITEIT VAN LASERS 

4.1. Inleiding 

Tot nu is gesproken over de bouw en het fysisch gedrag van het laser

systeeem. Nadat het instrument "van de band rolt" zaJ gemeten moeten 

worden wat de frekwentiestabil iteit en reproduceerbaarheid zijn: 

De meest bekende methode is het mengen van laserbundels door deze via 

prisma's en spiegels samen te brengen op een fotodetektor. De fotode

tektor zal dan, indien deze in staat is de resulterende frekwentie te 

volgen, een wisselspanningssignaal afgeven dat de verschilfrekwentie 

der gemeten lasers bevat. 

Dit signaal kan na versterkt te zijn aan een elektronische teller 

worden toegevoerd die de gemeten frekwentie digitaal kan aangeven. 

In de hier te beschrijven meetopstell ing heeft de teller een uitgang 

van waaruit de gemeten waarde via een interface en ponser in ponsband 

wordt vastgelegd. Met de komputer kunnen daarna deze gegevens verder 

worden verwerkt. 

4.2. Het mengen van laserstraling 

In dit model wordt uitgegaan van een vlakke E.M. golfbenadering met lineaire 

polarisatie. De lineaire polarisatie wordt in lasers met brewstervensters 

zoals hiertoegepast zijn vrijwel exakt bereikt. 

De vlakke golfbenadering is gezien het karakter van de laserbundel toelaat"

baar. Hier wordt het mengen van twee laserbundels bekeken met .het super

positie~egin5el. 

De straling van laser 1 wordt voorgesteld door: 

i (k
1

.-; -w
1 
t+¢t) 

':[1 = E10 e 

. en die van laser II door: 

(52) 

(53) 



waarbij "7 
K = I 1

-+ 21T 
k ek ' k = T 
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W
1

'W
2 

cirkelfrekwenties der" laserstraling 

~1'~2 daarbij optredende fasehoeken 

Voor het resulterende E-veld in t: volgt met het superpositiebeginsel: 

(54) 

De intensiteitsverdeling in t: wordt berekend uit: 

I =: C CE • ~) (55) 

(55) kan met (54), (52) en (53) geschreven worden als: 

= C (E1+E2) • (El+E2)~) = C(E~O+E;O+2El0·E20 cos $) 

(56) 

~ = (i~1-~2) • 
-+ (w1-w2)t + $, - <P2 (S]) met r -

-+ -+ 
N.B.: Als E, ~ E2 volgt uit (56) I = konstant. 

Men kan (57) omschrijven tot 

(58) 

met 

De resulterende intensiteit is nu te splitsen in een tijdsafhankelijk 

en een konstant gedeelte: 

I = I k + I (d (60) 

waari n: 
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De resulterende intensiteit wisselt met de verschilfrekwentie der 

beide lasers. Valt het mengsignaal op een lineaire fotodetektor 

dan zal aan de uitgang van de schakeling een spanning worden gemeteh 

van de vorm: 
(62) 

Dit signaal kan nu verder verwerkt worden zoals in de volgende para

graaf wordt besproken. 

4.3. De meetopstelling 

De meetopstelling bestaat uit drie vol1edige lasersystemen die twee aan 

twee tegen elkaar gemeten kunnen worden. 

De lasers zijn evenwijdig aan elkaar op een trill ingsongevoel ige tafel 

opgesteld waarbij via spiegels en mengprisma steeds twee laserbundels 

kunnen worden samengebracht. 

Het mengprodukt wordt via een lens op een avalanche-fotodiode afgebeeld. 

Het door de fotodiode afgegeven signaal wordt door een breedbandversterker 

versterkt en daarna toegevoerd aan een frekwentie-analysator en elektro

nische teller. 

Met de analysator kan worden nagegaan of het lasersignaal zuiver is, d.w.z. 

slechts een frekwentie per laser, en ookof stoorfrekwenties het meet-

. sys teem b i nnend r i ngen. 

Met de elektronische teller worden genoemde verschilfrekwenties geteld 

met teltijden die instelbaar zijn (0,1, 1, 10 s). 

De gemeten frekwenties worden daarna via interface en ponser in ponsband 

vastgelegd waarna m.b.v. komputerprogramma's en komputer gemiddelde 

waarden en afwijkingen worden berekend. 

In fig. 30 is de meetopstelling schematisch weergegeven. 

De gemidd~lde verschilfrekwentie tussen de verschillende absorptielijnen 

kunnen nu vergeleken worden met resultaten uit andere laboratoria. 

Uit de standaardafwijking kan het gedrag van de lasers t.a.v. stabiliteit 
worden afgeleid. 
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Fig. 30. Schematisch overzicht meetopstelling ter bepaling 

laser frekwentiestabil iteit. 

1,11,111 lasersysteem 

RI,RII,RIII: stuursystemen 

S spiegels 

0 bundel onderbrekers 

D mengprisma 

L lens 

A. F. Avalanche-Fotodiode 

A breed-band-versterk~r 

SA frekwentie-analysator 

ET elektronische teller 

interface 
p ponsbandponser 
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4.4. Frekwentiestabiliteit en reproduceerbaarheid 

Wallard (28~) maakt in zijn beschouwing over frekwentiestabiliteit 

van lasers onderscheid in stabiliteit over kortere tijd. « 15) en 

stabiliteit over langere tijd (> 15). 

De variaties in het eerste tijdsgebied zijn deze veroorzaakt door 

stoten en tril1ingen van buitenaf evenals trill ingen die in het regel

systeem optreden. Zij zijn i.h.a. groter van amplitude dan de fluktua

ties die over 1angere tijd optreden. 

De frekwentietel1er waarmee gemeten wordt middelt over instelbare 

tijdsinterval1en en men verwacht daardoor dat bij random fluktuaties 

bij middeling over grotere tijdsgebieden de variatie in meetwaarden 

zal afnemen en zal konvergeren naar een eindwaarde. 

De variatie in meetwaarden kan worden uitgedrukt in de standaard

afwijking, berekend volgens: 

Als zoals bovenstaand reeds in aangegeven ruisbronnen voorkomen zullen 

deze v~~r langere T (middelingstijd) uitgemiddeld worden en zodoende 

geen rol spelen in de berekening van S. 

Als zij echter voorkomen in grotere tijdsgebieden spelen zij weI een 

rol en voorkomen dat S konvergeert voor grote tijden T. 

De berekening van de variantie uit dit soort meetresultaten zoals 

Allen (25~) die heeft voorgesteJd komt hieraan tegemoet. 

Hij berekent het kwadratisch gemiddeJde van twee opeenvolgende meet

resul taten: 

2 N (Vi +21
-V j .)2 

S (2,T) = - l 
,~ N i=l 

(64) 

waarbij N ~ 100 voor een betrouwbare waarde van S. 

Deop deze manier verkregen variantie konvergeert weI in die situaties 

waar S berekend uit (63) niet konvergeert. 

Oe verwerking van meetresultaten volgens (64) stamt uit het mikrogolf

gebied waar men al eerder met standaarden met vergel ijkbare eigen

schappen werkte. 
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De waarden, voor verschillende tijden T, berekend met (64) kunnen 

dubbel logaritmisch tegen T worden uitgezet. De helling van deze grafiek 

draagt informatie over de sxoringsbronnen die inwerken.op het meet-

en regelsysteem van de lasers. 

De reproduceerbaarheid van het lasersysteem is een andere grootheid 

die van eminent belang is bij het ontwikkelen van een nieuwe golflengte

standaard. 

De reproduceerbaarheid wordt verkregen uit meetwaarden volgend na uit

schakelen en weer inschakelen op de nominaal gelijke frekwentie, van een 

van de lasers in het verschilmeting experiment. 

Uit een aantal vkn deze meetwaarden wordt een spreiding 6v berekend 

(6v Z 35) waarna de reproduceerbaarheid wordt berekend uit: 

- (65) R =-
v 

-waarin v de gemiddelde frekwentie van de lasers is tijdens de meting. 
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HOOFDSTUK 5. BESCHRIJVING VAN METINGEN EN RESULTATEN 

5.1. Gedrag Peltier koelsysteem 

In appendix IV is de berekening van het koelsysteem gegeven alsmede 

de belangrijkste afmetingen en gebruikte materialen. 

Daar ten tijde van de levering van de peltierelementen de laser

konstruktie gereed was zijn de elementen met koelsysteem recht

streeks ingebouwd. Dit had nog het voordeel dat het gedrag in de 

werkelijke omgeving kon worden bestudeert. Fig. 12 geeft een 

doorsnede van 0.;. het koelsysteem zoals dat in de laseropstelling 

is gemonteerd. Het gedrag van het systeem is gemeten in een werkend 

lasersysteem bij een omgevingstemperatuur van 25 °C. 

De temperatuur is gemeten met een Pt-l00 weerstandsthermometer ge

schakeld in een weerstandsbrug bevattende de Pt-l00 thermometer, 

enige vaste weerstanden en een instelbare weerstand die de weerstand 

van de Pt-l00 simuleert en waarop men rechtstreeks de meetwaarden in 

0,1 K kan aflezen. De nulinstel1ing van de brug wordt afgelezen op 

een Fluke pV meter. 

Verder wordt het temperatuursverschil tussen koelblok en jodiumcel, 

gemeten met een Cu-Const. thermokoppel (gevoeligheid 40 pV k- 1). 

Door nu de stroom door het peltierelement te varieren vindt men het 

verband tussen de stroom door het element en de temperatuur van de 

jodiumcel. 

Fig. 31 geeft het schema van de meetbrug (wheatstonevariant) waarmee 

de absolute temperatuur van het koelblok is gemeten. De brug is van 

het z.g. driedraadstype zodat de invloeden van de toevoerdraden ge

kompenseerd worden. 

De grafiek in fig. 32 geeft voor een aantal relevante waarden R(t) 

a.f.v. T voor de Pt-l00. 

In fig. 33 zijn dan de tijdens het beschreven experiment gemeten 

waarden TJ uitgezet tegen de stroom door de Peltierkoeler. 
2 
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Pt-l00 

Pt-l00 simulator 

Fl uke 

loon loon 

v 0-------

Fig. 31. Schema meetbrug Pt-l00. 

Fig. 32. R{t} Pt-l00 a.Lv. t. 
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Fig. 33. Temperatuursverloop J2 absorptiebuis a.f.v. 

stroom door Peltierkoeler. 

Er mag gekonkludeerd worden dat het koelsysteem aan zijn doel beantwoord 

d.i. met niet al te hoge stroomsterkten de temperatuur van de zijbuis 

der absorptiecel te kunnen regelen tussen 5 en 25 °e. 

Opmerking:Ter bepaling van de insteltijd die het systeem nodig.heeft 

om na een stapsgewijze stroomverandering een eindtemperatuur 

te bereiken is gedurende deze insteltijd een aantal metingen 

TJ verricht. Dit levert zoals te verwachten een kromme van 
2 -tIT vo rm: T = A - Be' • 

L is bepaald uit raaklijnen aan deze kromme. Dit leverde een 

waarde T ~ 250 S waarmee een insteltijd van 4T is gekozen. 

5.1.1. §~~r~9_~~~~_~~~r_~~r~~r~I~9_~2:f~1~~~~ 

De ovenberekening is opgenomen in appendix IV met informatie over toe

gepaste materialen en afmetingen. 
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Het gedrag van de oven is bestudeerd buiten het lasersysteem bij een 
o· .. 

omgevingstemperatuur van 22 C. Verwacht moest worden dat daarom meer 

elektrische energie moest worden toegevoerd om de oven op de vereiste 

temperatuur (150 °C) te kunnen brengen. De temperatuur van de oven is 

gemeten met een thermokoppel Cu-Co waarbij de koude las verbonden was 

met het koperen koelblok waarin de jodiumzijbuis was geplaatst (zie. fig. 12). 

Met de eerder genoemde Pt-l00 thermometer werd de absolute temperatuur 

van het koelblok gemeten. De grafiek in fig. 34 geeft de relatie tussen 

de toegevoerde vermogen en de temperatuur van de jodiumcelwand. 

De vereistetemperatuur van 150 °c wordt bereikt bij een vermogen van 

4 Watt. Oit is meer dan de berekende 2,5 Watt; het verschil is te 

verklaren uit de andere omgevingstemperatuur dan in het model is aan

genomen terwijl ook de warmtelek langs zijbuis en vensters in het 

model gedeeltelijk is verwaartoosd. De warmtelek langs de zijbuis bleek 

geen grote invloed te hebben op de temperatuur van het J2-koelblok; 

het temperatuursverschit bedroeg minder dan 0,1 k. 

Tot opgemerkt dat de maximale spanning over de oven 

bedroeg en de stroomsterkte bi' dez. 

Fig. 34. Temperatuursverschil 

vermogen Q in oven. 
toegevoerd 
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5.1.2. ~ff~~!_~~~_g~_~~r~~r~lDg_QQ_b~!_~e~QrQ!I~~lg~~~l 

~ het effekt van de verhitting van de ovenwand te bestuderen is 

een'meting uitgevoerd waarbij de signaalhoogte van de verzadigde 

absorptielijn werd gemeten a.f.v. de temperatuur van de celwand. 

Oaarvoor werd het monitorsignaal van de P.S.D. waargenomen op een 

oSGilloscope waarvan de tijdbasis werd gestuurd met een frekwentie 

geJijk aan de modulatiefrekwentie van de laser. 

Oe modulatie-ampl itude was zo gekozen dat de gehele 1 ijnvorm op de 

oscilloscope zichtbaar werd. De laser werd ingesteld op de D-absorp

tielijn. Fig. 35 geeft een opname van de absorptielijn bij een tem

peratuur van 16~ °c genomen vanaf de oscilloscope. 

Fig. 35. D-absorptielijn bTj J 2 celwand van 165 °C. 

In verband met de warmte-ontwikkeling door de oven (max. 5 w) moest 

de laser tijdens het meetproces worden herjusteerd waardoor tezamen met 

de insteltiJd bTJ elk meetpunt de meting veel tljd in beslag name 

Er is daarom tot nu toe slechts een meting uitgevoerd; de meetuitkomsten 
zijn grafisch 6 weergegeven in fig. 3 • 
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Het signaal nam gedurende het meettrajekt maximaal een faktor 5 toe 

wat overeenstemt met de door Cerez gepubliceerde waarde. 

Het verloop van de meetpunten blijkt de bezetting van het onderste 

absorptienivo te vol gen. 

Deze bez~tting voldoet bij evenwicht aan 

n = n 
o 

-6E/kT e (66) 

In fig. 36 is n opge~omen voor een paar waarden van T omgerekend naar 

de arbitraire waarden voor de int.ensiteit zoals deze in de grafiek 

voorkomen. 

Ook zijn eninge meetwaarden van Cerez in de grafjek opgenomen. 

5.2. Gedrag uitgangsvermogen laser a.f.v. temperatuur J 2-absorptiecel. 

Een scnatting van de absorptiekoeffieient. 

Tijdens de meting naar het gedrag van net J2-koelsysteem is ook het uit

gangsvermogen van de laser gemeten daar hieruit informatie kan worden 

verkregen over de absorptie van laserstral ing door J2, 

Deze absorptie wordt grotendeels bepaald door dissociatie van J 2-molekulen. 

De absorptje is nlet te verzadigen (23~) in tegenstel1ing tot de veel 

klelnere rotatie-absorptie die in dit verslag beschreven is. 

Cerez (23~) geeft een verhouding tussen de absorptiekoefficienten van 

10-
2 

zodat de te meten absorptiekoefficient beschouwd kan worden aIg 

zijnde veroorzaakt door het eerste verschijnsel. 

Het uitgangsvermogen van de laser kan benaderd worden door: 

De waarde van Wo is njet konstant dit in tegenstelling tot de multimode
situatie (1~), 

Wo wordt dan ook verkregen uit meetwaarden uit (1*) voor vergeliJkbare 

waarden van P. De totale absorptie zit opgesloten in a; deze bestaat uit 

een gedeelte met konstante absorptie veroorzaakt door optisehe komponen

ten en een gedeelte wat veroorzaakt wordt door absorptie van J
2

. 

In fig. 37 is de totale absorptie van J 2 a.f.v. de jodiumdruk gegeven 

voor een absorptiecel met effektieve lengte van 80 mm. 
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Fig. 37. Verloop absorptie JZ a.f.v. P. 

, Uit de grafiek is een absorptiekoefficient voor J2 te schatten t.w. , 

-1 
ex = 0.045 % P 

Dit is de absorptiekoefficient berekend per rondgang door de laser dus 

tweemaal' de absorptielengte van 80 mm. 

5.3. Het gedrag van de piezo-etektrischeverplaatsingsgever (P.Z.T.) 
" 

5.3.1. !~l~lgl~g' 

In hoofdstuk 3 is reeds het belang aangegeven van het lineair zijn van de 

P.Z.T. Het is noodzakelijk dat de P.Z.T. een har~onisch signaal omzet in een 

harmonische verplaatsing van dezelfde frekwentie waarbij hogere harmo

nischen zoveel mogel ijk onderdrukt moeten zijn(- 70 dB). Er zijn hier-

toe door verschillende personen in het kader van stages metingen ver-

richt aan P.Z.T. van het fabrikaat Jodan speciaal het type MD-44 dat in 

de laseropstelling wordt gebruikt. In het kort worden nu'deze metingen 
samengevat. 
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De gevoel igheid van de MD-44 is gemeten door een induktieve verplaat

singsopnemer tegen het bovenvlak van de P.Z.T. cyl inder te plaatsen 

terwijl het ondervlak op een tafel rustte die gekoppeld was aan de 

opnemer. Daarna is voor een aantal spanningen toegevoerd aan de 

P.Z.T. de statische verplaatsing van het bovenvlak gemeten. De metingen 

leverden een gevoel igheid 1 I : 

I I = 4.3 nm V 
-1 

Tij dens deze metingen werd de spanning stapsgewijs opgevoerd tot 100 Volt 

om daarna weer stapsgewijs terug te keren naar 0 Volt. Uitzettenvan de 

meetgegevens leverde een kromme op met hysterese terwijl een sluitfout 

van ongeveer 20 nm werd gekonstateerd. 

De sluitfout is waarschijnlijk te wijten aan temperatuursinvloeden op 

de opstelling. Een schatting levert bij uitzettingskoefficienten van 
- -6 -1 -6 . -1 

opstel1ing en P.Z.T. van resp. 11,5 x 10 k en 3,5 x 10 keen 

lengte':'invloed: 

AI = 160 AT om 

waardoor een temperatuursinvloed van 0,12 k voldoende is om de sluitfout 

is. 

het experiment weer • 
. :-- ----~-- --

I,· .- ,-"-I 

Fig. 38. Statisch gedrag PZT bij spanningen tot 
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Daar de RC tijd van P.I.T. met voedingsbron te klein is (z 0,2 s) 

. moet een verklaring worden gezocht in hystereseverschijnselen in het 

kristal. Ook McKeith (29~) reeft voor een gelijkvormig~ P.I.T. deze 

hysterese gemeten en komt tot vergelijkbare waarden, echter hij vlndt 

grote verschillen tussen verschil1ende soorten P.I.T. De beste resul

taten worden verkregen met een P.I.T. opgebouwd uit verschil1ende schij

yen P.Z.T. 

Ook zijn registraties gemaakt van de uitgang van de P.S.D. met 3w 
referentie waarbij de spanning op de P.Z.T. lineair opliep tot een 

topwaarde en daarna lineair terug. 

De figuren 39,40 en 41 geven deze registraties waarbij duidelijk fre

kwentieverschuivingen tussen de absorptiel ijnen zijn waar te nemen 

t.g.v. hysterese. Ook speelt hier de vrije drift van het lasersysteem 

nog een rol daar tijdens de registraties het regelsysteem was uitgescha

keld. Wel valt op dat voor de registratie in het kleinste spannings

gebied (l6 V) nauwel ijks nog hy'sterese meer is waar te nernen. Oit duidt 

er op dat de hysterese een kleine invloed zal hebben bij modulatiespan

ningen van 600 mV die noodzakelijk zijn voor een frekwentiemodulatie 

van 10 MHz. 

Bij analyse v~n de figuren 39,40 en 41 blijkt dat bij een spannings

variatie van 60 Volt een verschuiving van 25 MHz optreedt, bij 39 Volt 

een verschuiving van 10 MHz en bij 15 Volt 1,4 MHz. Past men door deze 

meetpunten een kromme van de vorm: 

/J.v == AV2 

waarin /J.v de frekwentieverschuiving, V de amplitude van de toegepaste 

spanning en A een konstante dan volgt voor A: 

4 -2 A = 0,69 x 10 Hz V 

Extrapoleert men naar een maximale modulatiespanning van 1 V dan levert 

deze een frekwentieverschuiving van/J.v = 6,9 kHz. 

Daar de laser zich ergens hiertussen zal stabiliseren zal hierdoor een 

maximale verschuiving van 3,5 kHz opleveren. Oeze waarden ligt net tegen 

de grens van toelaatbare verschuivingen (1.10- 11 = 5 kHz). 

De alineariteit zal ook hogere harmonischen in de modulatie veroorzaken; 

zij zul1en gezien de grootte van de hysterese geen grote invloed hebben. 
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Deze grootheden zijn dynamisch gemeten door aan de P.l.T. een wissel

spanning toe te voeren en de verplaats'ing van een aan de P.l.T. be

vestigde laserspiegel te meten met een Fotonic Sensor. Dit instru

ment meet kontaktloos door, via fiber-optiek, de intensiteit van de 

door de laserspiegel gereflekteerde bundel te meten die het eerst ' 

zelf heeft uitgezonden. Het instrument is gebruikt in het lineaire 

stuk van zijn karakteristiek. 

De faseverschuiving is gemeten door het sinusvormige ingangssignaal 

naar de P.l.T. te vergelijken met het signaal afgegeven door de 
o Fotonic Sensor. Er zijn resonanties en fasedraaiingen van 90 gemeten 

bij twee frekwenties t.w. 2040 Hz en 6680 Hz. Voor de modulatiefre

kwentie van 600 Hz bleek een fasedraaiing van 80 op te treden. 

De resonantie bij 2040 Hz is waarschijnlijk een mechanische resonantie 

van de opstelling terwijl die bij 6680 Hz de eigenfrekwentie van het 

P.l.T. is. 

5.4. Nulpuntsdrift P.S.D~ 

In hoofdstuk 3 is reeds aangegeven dat nulpuntsdrift in de P.S.D. aan

leiding geeft tot frekwentieverschuiving indien het regelsysteem ge

sloten is. Daartoe is de uitgangsspanning der beide aanwezige P.S.D.'s 

geregistreerd m.b.v. een mV recorder. Op het referentiekanaal werd een 

signaal met frekwentie 3w toegevoerd (w)s de modulatiefrekwentie), ter

wijl de ingang van de P.S.D. werd kortgesloten. Voor de P.S.D. PAR 128 

werd gedurende 6,? uur een maximale drift van 7 mV ge.meten en voor de 

P.S.D. PAR 128A een drift van 5 mV gedurende 7 uur. 

Om het effekt van de drift in het lasersysteem te bestuderen werd d.m.v. 

het op de,p.S.D. aanwezige Zero-Off-Set systeem een serie nulpuntsdrift

spanningen in het laserregelsysteem gesimuleerd. 

Hierbij werd de verschilfrekwentie van twee gestabiliseerde lasers gemeten 

terwijl bij een van de lasers de bovengenoemde nulpuntsdrift werd ge
simuleerd. 

In fig. 42 zijn de meetuitkomsten grafisch weergegeven. 

Het lasersysteem I werkt met P.S.D. PAR 128, lasersysteem I I met P.S.D. 
PAR 128 A. 
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Uit deze metingen is nog een interessante grootheid te schatten die 
Vpsd reeds in hoofdstuk II is gebruikt t.w. de verhouding V m.a.w. wat 

voor een effekt heeft een uitgangssignaal V op de pzt 
psd 

verschuiving van de P.Z.T. door V • 
pzt 

Immers hier is de frekwentieverschuiving 8\) gemeten a.f.v. V d' Past 
ps 

men V d rechtstreeks toe op de P.Z.T. dan verkrijgt men een frekwenps 
tieverschuiving 8\)1 te berekenen uit: 

waarin 8L de verschuiving van de P.Z.T. is t.g.v. V d' Uit fig. 42 is dan ps 
te berekenen dat voor lasersysteem I: 

V 
....1?!2. = 2 
V 
p~t 

voor lasersysteem 1 I: 

v 
~-V - 1,25 

pzt 

De 

verzwakt. 
van de beide P.S.D.'s worden dus in het 

op 

8 P.S.D. PAR 128 

o P.S.D. PAR 128 A. 
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Uit de gemeten nulpuntsdrift der beide P.S.D.'s en de gegevens in fig. 

42 is af te leiden dat deze drift leidt tot frekwentieverschuivingen 

van 30 kHz voor lasersysteem 1 en 32 kHz voor lasersysteem II. Deze 
-11 drift levert een relatieve frekwentieversehuiving van z 6.10 

en is de~halve niet toelaatbaar. 

Het is dus noodzakelijk gedurende elke meting het nulpunt te kontroleren 

en eventueel opnieuw in te stellen. Verder is het aan te bevelen de P.S.D. 

enige uren voordat de meting aanvangt in te sehakelen zodat het instru

ment in temperatuursevenwicht is, dit geldt uiteraard evenzeer voor de 

andere apparatuur. 

5.5. Frekwentieverschuiving t.g.v. drukverandering J2 

Ook deze foutenbron is in hoofdstuk 3 besproken. Daar in de literatuur weinig 

gegevens over deze frekwentieversehuiving te vinden waren is aan twee 

lasers deze frekwentieversehuiving gemeten. 

Daartoe werd weer de versehilfrekwentie gemeten tussen twee lasers waarbij 

een laser vast gestabiliseerd werd op een absorptiel ijn terwijl de bij 

andere laser, eveneens gestabil iseerd, de jodiumdruk werd gevarieerd door 

de temperatuur van het vast jodium te varieren. Elk meetpunt werd 15 keer 

gemeten met een integratietijd van 10 s voor de elektronisehe teller. 

Voor dit experiment zijn de e en f absorptielijnen gebruikt daar deze 

het minste invloed van modulatie-amplitude ondervinden (zie 5.6). 

Fig. 43 geeft de frekwentieverschuiving a.f.v. de jodiumtemperatuur voor 

laser I. 
-1 De grafiek levert een frekwentieverschuiving van -17 kHz k wat neerkomt 

op een relative verschuiving van -3,6 x 10- 11 k- 1• 

Fig. 44 geeft dezelfde informatie voor laser II, hier is een frekwentie-

h . . 14 -1 -11 -1 verse ulvlng gemeten van - kHz k wat neerkomt op -3,0 x 10 k. 

Cerez (25-) geeft een relatieve versehuiving van -3 x 10- 11 k- 1 wat 

zeer goed met de hier gemeten waarden overeenstemt. 
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Fig. 43. Frekwentieverschuiving laser a.f.v. temperatuur J 2• 

Fig. 44. Frekwentieverschuiving laser II a.f.v. 
temperaruut J 2• 
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5.6. Verschuiving van de laserfrekwentie a.f.v. modulatie-ampl itude 

Ook deze invloed is in hoofdstuk 3 aan de orde geweest. 

Cerez (23*) heeft berekeningen uitgevoerd voor aIle absorptiel ijnen 

en geeft in zijn artikel een duidelijke indikatie van de frekwentie

verschuivingen van de laserinstel1ing op absorptielijnen die gestoord 

worden door hun buren. 

De grootste afwijkingen worden gevonden voor de a, b, c groep.Deze 

absorptielijnen hebben de grootste intensiteit, zeer waarschijnlijk 

door geringe achtergrondabsorptie waardoor zeer goede verzadigde ab

sorptie ontstaat (fig. 44), en 1 iggen het dichtst bij elkaar (z 8 MHz). 

Daar hun onderlinge afstanden ongelijk zijn (5.7) zal zelfs voor de b

lijn toch een modulatieverschuiving ontstaan. 

In de THE-laseropstelling is in tegenstelling tot hetgeen Cerez deed 

een poging gedaan de frekwentieverschuiving voor de andere absorptie

lijnen te meten. Zoals reeds eerder vermeld stemmen deze resultaten 

niet met de berekeningen van Cerez overeen. 

Het is niet geheel duidelijk waaraan deze verschil1en te wijten zijn. 

Er zijn na het experiment kontrolemetingen verricht aan de invloed van 

het achtergrondprofiel. Bij de laser die voor het experiment gebruikt 

werd is echter geen invloed van dit lijnprofiel gekonstateerd. Het experi

ment is uitgevoerd door een laser (laser I) te stabiliseren op de F-

,absorptielijn en een tweede laser. te stabil iseren op achtereenvolgens 

de d tim j lijn. Bij de tweede laser werd voor elke instel1ing de ampli

tude van de modulatie gevarieerd van 4 tot 10 MHz. Elke meetwaarde is 

het gemiddelde uit 20 metingen met tellerintegratietijd van 10 s. 

In fig. 45 zijn de werkelijk gemeten frekwentieverschuivingen grafisch 

weergegeven terwijl fig. 46 dezelfde metingen weergeeft na een korrektie 

van +13,0 kHz/MHz. Duidelijk is nu de tendens waar te nemen die voIgt 

uit de theoretische beschouwingen van Cerez, hoewel de hier gemeten 

waarden iets groter zijn. In fig. 47 zijn de meetwaarden uitgezet 

voor de h, i, j absorptielijnen alsook dezelfde meetwaarden gekorrigeerd 

met een hel1ing van 11,2 kHz/MHz. De gekorrigeerde meetwaarden vertonen 

afwijkingen van de door Cerez berekende waarden; deze afwijkingen vallen 

echter binnen de meetonnauwkeurigheid. Uit deze meetresultaten kan ge

konkludeerd worden dat er voor de d, e, f, 9 lijnen een extra frekwentie

verschuiving van -13 kHz/MHz gemeten is boven de door Cerez berekende 
waarden. 



5.19 

Wal1ard rapporteert een frekwentieverschuiving van 12 kHz/MHz bij een 

'jodiumtemperatuur van 18 °c en bij 6 °c van 5 kHz/MHz. Kennelijk 

hangt de verschuiving van de jodiumdruk af. Oit kan dui~en op een ver

anderende lijnassymmetrie a.f.v. de jodiumdruk. 

Helmcke (27~) rapporteert een frekwentieverschuiving tussen 5 en 10 

kHz/MHz zodat hiermee gesteld kan worden dat geen systematische effekten 

in het lasersysteem oorzaak zjjn van de gemeten extra frekwentiever

schuivingen t.o.v. de Cerez waarden doch dat een door Cerez niet in zijn 

berekeningen betrokken fysische bron oorzaak van de verschuiving moet 

z ijn. 
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5.7. Metingen aan gestabiliseerde lasersystemen. 

Stabiliteit en reproduceerbaarheid 

5.7.1. !nh:lgl!:!g 

Als afsluiting van het onderzoekwerk zlJn aan drie lasersystemen 

stabiliteitsmetingen uitgevoerd waarbij steeds twee laserbundels 

werden gemengd waaruit dan vol gens de in hoofdstuk 4 beschreven 

methode de verschilfrekwentie werd bepaald. Uit deze metingen is dan 

de standaardafwijking berekend. De resultaten m.b.t. stabiliteit 

blijken zeer af te hangen van de instelling van het regelsysteem 

met name de tijdskonstante van de integratoren moet zeer zorgvuldig 

worden ingesteld evenals de versterkingsfaktor van de eindversterker. 

Het onderzoek naar het meest effektieve regelsysteem wordt voortgezet 

evenals de analyse van het fysisch systeem t dit met betrekking tot 

systematische effekten b.v. geintroduceerd door lijnvormen. 

De resultaten die hier gegeven worden zijn daarom een tijdopname en 

zul1en naar wij hopen op korte termijn verbeterd kunnen worden nu er 

de beschikking is over drie komplete lasersystemen die allen redelijk 

funktioneren. Tot nu zijn er geen specifieke reproduceerbaarheids

metingen uitgevoerd echter in paragraaf 5.7.2 wordt een matrix van 

metingen gegeven waaruit gegevens over reproduceerbaarheid kunnen 

worden verkregen. 

Om een indruk te krijgen van de frekwentie-afstanden van de absorptie

lijnen zoals deze door de lasersystemen worden geproduceerd zijn een 

groot aantal verschilmetingen uitgevoerd tussen de lasersystemen I en I I. 

Daarbij werd laser I achtereenvolgens gestabiliseerd op de absorptie

lijnen a tIm j waarbij laser I' voor elke instelling van laser I op .' 
aIle lijnen a tIm j werd gestabiliseerd. V~~r elke kombinatie werden ver

schilmetingen uitgevoerd. De resultaten zijn de gemiddelden uit 

minstens 10 metingen elk. De tellerintegratietijd steeds 10 s. 

De metingen zijn in pons band vastgelegd en per komputer verwerkt. 

Fig. 46 geeft de resultaten in matrixvorm. De resultaten bij instelling 

op gel ijke 1 ijnen zijn niet gegeven daar de gebruikte frekwentie

teller daar niet geschikt voor is. 
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a b c d e f CJ h I J 

. 8.900 16.928 134.800 147.653 161.013 174.181 277.883 299.833 321. 395 

8.976· B.161 125.93-2 138.787 152.137 165.329 269.012 290.969 312.531 

17.047 8.301 117.802 130.644 143.997 157. 197 260.888 282.805 304.400 

134.862 

147.742 

161.095 

174.297 

278.047 

~99.980 

325.542 

126.030 117.897 12.877 26.204 39.421 143.077 165.009 

138.906 130.780 12.895 13.361 26.535 130.224 152.132 

152.256 144.139 26.224 13.385 13.227 116.879 138.784 

165.464 157.339 39.437 26.582 i 13.255 103.661 125.598 

269.210 261'.086 143.168 130.325 116.923 103.778 21.865 

291 . 139 283.018 165. 111 152.247 138.887 125.694 22.034 

312.701 304.592 186.671 173.810 160.452 147.255 43.577 21.636 

Fig. 46. Matrixmeting frekwentie-afstanden absorptielijnen 

in (MHz). 

186.59~ 

173.727 

160.360 

147.170 

43.434 

21.489 

De matrix 1evert een aantal zeer interessante gegevens. Er blijkt dat de 

meetresultaten tussen de d, e, f, 9 groep binnen 30 kHz met elkaar over

eenstemmen. Vergelijking van deze meetresultaten met de resultaten gevonden 

tijdens een internationale vergelijkingsmeting in Braunschweig in 1976 

I~ert dat aIle meetresultaten bepaald door de d, e, f, 9 lijnen van. 

laser I met ~ lijnen van laser I I binnen 20 kHz overeenstemmen met 

deze internationale meting (PTB - NPL - BIPM). De uitkomsten van de 

h, i, j lijnen van laser' met aIle lijnen van laser I I vertonen afwij

kingen die oplopen tot 160 kHz. Middelt men de verschilmeting tussen 

de h, i, j groepen der beide lasers dan stemt het gemiddelde weer binnen 

20 kHz overeen met bovengenoemde referentie. Dit moet ook daar bij een 

meting, waarbij een laser een frekwentieverschuiving vertoont (hier ken

nelijk laser I) voor een groep lijnen, met een overeenkomstige groep van 

een andere laser men eenmaal te groot en eenmaal te klein meet. 

Voor metingen tussen niet overeenkomstige groepen lijnen geldt dit 

niet tenzij aIle lijnen dezelfde frekwentieverschuiving vertonen. 

Worden de meetwaarden van de h, i, j lijnen van laser J gekorrigeerd 

met een korrektie + 85 kHz dan stemmen ook deze waarden met de 

internationale metingen overeen binnen 20 kHz. 
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Voor de a, b, c groepen is zo'n. anaJyse nlet te maken daar hiervoor 

de vergelijking ontbreekt. 

Stelt men echter dat de systematische invloed op de a, b, c groep 

van laser I ongeveer gelijk is aan die op de h, j, j groep, wat ge

zien hun beider afstand tot de d, e, f, 9 groep (z 104 MHz) redelijk 

lijkt, en voert men daarom ook een korrektie van 85 kHz in dan blijven 

de verschillen beperkt tot 40 kHz over het gehele gebied. Dan komt 

men aldus tot een reproduceerb~arheid: 

/J:.v 
k=-= v 

40 • 103 

4,74 • 10 14 
-11 ::: 8,4 x 10 

Opmerking:Na analyse van de meetresultaten, die wezen op een frekwentie

verschuiving door laser I, is de P.S.D.-uitgang geregistreerd 

waarbij bleek dat de fase tussen meetsignaal en referentie

signaal njet optimaal was ingesteld. Hiermee kan mogel ijk de 

opgetreden frekwentieverschuiving worden verklaard. 

Gedurende de matrixmetingen zijn steeds eenvoudige stabiliteitsmetingen 

uitgevoerd die bestonden uit het bepalen van de standaardafwijking van 

de enkele meting zoals deze in hoofdstuk A is beschreven. 

De waarde van 5 voor de enkele meting varieert, afhankel ijk van 

1ingen en akoustische invloeden, tussen 7 en 15 kHz (~ : 1,5 
v 

De laaiste stabilitejtsmetingen zijn weergegeven In fig. 48. 

instel-

3 x 1011). 

Zij hebben betrekking op een meting tussen laser II en laser It I waarbij 

dl\ tijdskonstante van de integrator van laser III werd gevarieerd terwijl 

deze van laser II zo optimaal mogelijk was ingesteld. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat komputerberekenlng~n van de Al Ian 

variance voor verschillende tellerintegratietijden in voorbereiding zijn 

maar tot nu toe geen Allan variance berekeningen zijn uitgevoerd. 



Fig. 48~ Gedrag standaardafwijking bij verschilmeting laser II + laser III 

a.f.v. integratietijdskonstante laser I I I. 
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HOOFDSTUK 6. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In het voorgaande is een poging gedaan de lezer inzicht te geven in 

de ontwerpfilosofie die ten grondslag lag aan de bouw van gestabi-

1 iseerde He-Ne lasers. 

Er is aandacht besteed aan de fysische achtergronden die tot het 

ontwerp hebben geleid terwijl daarnaast de keuze van de mechanische 

opbouw en regelsysteem is gemotiveerd. 

Er is verder nagegaan welke sy~tematische fouten kunnen optreden en 

hoe zij kunnen worden teruggebracht tot een aanvaardbaar nivo. 

Naast dit theoretisch gedeelte zijn een groot aantal experimenten 

uitgevoerd die enerzijds bedoeld waren om de komponenten van het 

systeem te testen en anderzijds om de meetuitkomsten van het volledige 

systeem met gepubl iceerde resultaten te vergelijken. Gekonkludeerd 

mag worden dat het gedrag van de drie ontwikkelde lasersystemen in over

eenstemming is met de theorie zoals deze in de eerste hoofdstukken is 

beschreven. 

De meetresultaten wijzen tevens uit dat een redel ijke stabiliteit en 

reproduceerbaarheid is bereikt die echter nog niet volledig beantwoordt 

aan het uitgangspunt gestabiliseerde lasersystemen te ontwerpen die 

een relatieve frekwentiestabil iteit bezitten van 1 • 10- 11 en een 

reproduceerbaarheid ~n dezelfd~ ordegrootte. 

,Ook blijken nog niet geheel begrepen effekten op te treden zoals de 

lineaire frekwentieverschuiving van 13 kHz/MHz bij variatie van de 

modulatie-amplitude. Een zorgvuldig~ analyse van de lijnvorm van 

het verzadigde absorptiesignaal kan hier well icht een oplossing brengen. 

Om de invloed van het achtergrondl ijnprofiel goed te kunnen bestuderen 

is het noodzakelijk de precieze lijnvorm te kennen. 

In hoofdstuk 3 is voor benaderingen van deze 1 ijnvorm de invloed be

schreven,'~et verdient echter aanbevel ing de werkel ijke vorm te gebrui

ken daar deze wordt beinvloed door de laserparameters. 

Wil men de stabiliteit van het lasersysteem verbeteren dan dient ook 

het regelsysteem verder geanalyseerd te worden waarbij gestreefd moet 

worden naar hoge versterkingen bij lage frekwenties. 

Daar ook gebleken is dat hysterese optreedt in de P.Z.T.'s dient te worden 

nagegaan hoe deze kunnen worden verbeterd. Publ ikaties op dit gebied 

wijzen in de richting van toepassing van piezo-elektrische schijven 

soms in gestapelde vorm. 
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De vraag of de mechanische konstruktie voldoende star is en voldoende 

afgeschermd tegen akoustische invloeden kan pas beantwoord worden als 

blijkt dat de invloeden hiervan de stabiliteit bepalen wat tot nu 

toe niet het geval is. 

Wat betreft de eis van vervoerbaarheid kan worden gesteld dat hieraan 

voldaan is; de laser is ingebouwd in een vervoerbaar aluminium huis 

waarin naast koelsysteem en oven oak een akoustische afscherming is 

aangebracht terwijl aan de achterzijde van het huis voorzieningen 

zijn aangebracht voor aIle elektrische aansluitingen. 

Hierbij zijn het meetgedeelte en gedeelte waarop zich de aansluitingen 

voor voedingsspapningen en stromen bevinden gescheiden. 

De elektronika van het regelsysteem is ingebouwd in drie aluminium 

kasten, hiermee kan in principe de laser gestuurd worden. 

Uit de meetresultaten in hoofdstuk 5 is gebleken dat het niet een

voudig is met de aanwezige P.S.D. '5 (PAR) aan de gestelde eisen te vol

doen. Men dient voor elke meting de P.S.D. opnieuw in te stellen terwijl 

ook tijdens de meting de drift gekontroleerd en eventueel gekorrigeerd 

dient te worden. 

Ook hier zal verder onderzoek noodzakelijk zijn wat kan uitmonden in 

de aanschaf van verbeterde PARis of de aanmaak van eigen apparatuur naar 

gegevens van het N.P.L. of P.T.B. 

Het voorgaande overziend komt men tot de konklusie dat hier een drietal 

l~sersystemen is ontwikkeld van aanvaardbare kwaliteit die echter verder 

ontwikkeld dienen te worden wil men de laser als standaard gebruiken. 

De verdere ontwikkeling dient te geschieden in samenwerking met belang

stel1enden (Dienst voor het I Jkwezen, V.U. Amsterdam, Sterrenwacht Utrecht, 

Vakgroep Deeltjesfysika THE). Ook ~al intensief kontakt met buitenlandse 

laboratoria noodzakelijk blijven vanweqe het internationale karakter 

van het projekt. 

Deelgebeiden uit het projekt kunnen dienen als stage- en afstudeerop

drachten terwijl het qehele projekt kan dienen als basis voor een promotie

opdracht waarbij moqelijk noq andere typen qestabiliseerde lasers kunnen 

worden onderzocht waarbij steeds de internationale ontwikkelingen in het 

oog dienen te worden gehouden. 
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APPENDIX I. ENIGE OPMERKINGEN M.B.T. HET JODIUMSPEKTRUM EN HET 

ONTSTAAN VAN HYPERFIJNSTRUKTUUR 

Oit verslag was gewijd aan de beschrijving van het gedrag van een laser 

gestabiliseerd op verzadigde absorptielijnen voorkomende in het 

spektrum van het jodiummolekuul. 

Zoals opgemerkt behoren de lijnen tot de hyperfijnstruktuur van rotatie

lijnen uit het jodiumspektrum. De hyperfijnstruktuurlijnen behoren 

allen tot de elektronen overgang: 

De elektrontoestanden zijn B voor de aangeslagen toestand en X voor 

de grondtoestand. 

De toestand van het molekuul wordt aangegeven met 3rr resp. 'E 
o 0 

Hier volgt nu een korte verklaring van het molekuulspektrum en vergelijking 

met de atoomtoestanden. 

De toestand van een atoom wordt beschreven door: 

waarin S de totale elektronenspin is (Vektorsom). L is het totale baan-
. ++ 
impulsmoment J = IL+51. L = 0, ',2, ... en wordt aangeduid met S, P, 0, F, 

J wordt bepaald uit J = It + 51. 
Voor een molekuul (2-atomig) bestaan de kwantumgetallen L en S alleen 

tangs de as door de kernen van het molekuul. 

Zij wo~den aangeduid met ten t, waarbij A = IMLI met ML = L, L-1, L-2, ••. L 

en E = S, 5-1, S-2 ... -S. 

Analoog aan het atoom worden de toestanden voor A aangeduid met Griekse 

letters: 

hierin is L = 0, rr = 1, A = 2, ~ = 3 etc. 

Ook hier is er het totale impulsmoment t.w. 

omdat AI It voIgt dan n = It + tl . 
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De toestandsaanduiding van het molekuul wordt nu: 

25+111. 
n 

Bij de hyperfijnstruktuurlijnen heeft men dus te maken met de over

gang van een toestand A = 0 (E) naar een toestand A = 1 (~) waarbij 

de spin overgaat van S = 0 naar S = 1, terwijl het totale impuls

moment nul blijft (langs de verbindingsas der kernen). 

Het + teken duidt erop dat de'elektroneigenfunktie ~e onveranderd 

blijft bij reflektie aan een vlak dat gaat door beide kernen. 

De aanduiding u en 9 (ungerade en gerade) geeft aan dat ~ vanteken e 
veranderd bij reflekties aan het molekuulcentrum (ungerade) of 

hetzelfde teken houdt (gerade). 

Daar het jodiummolekuul zwaar is behoort het tot het Hund-c-type. 

Hierbij is er zware l-S koppeling waarbij eerst een Ja = l + 5 

wordt gevormd die dan weer een komponent n langs de as door de twee 

kernen geeft, 

De totale J wordt nu gevormd door het rotatie-impulsmoment N en Ja , 

In het jodiummolekuul onderscheiden we de vibratiestruktuur voortkomende 

uit de gekwantiseerde vibratienivo's v" resp, VI, met eigenfunkties ~. 
v 

De vibratietoestanden in de X toestand zjjn: v" = v = 0, 1, ••• 7. 
Voor de aangeslagen toestand B: 

Vi = 1, 2, •.•• 62. 

Qe overgang vindt hier plaats tussen v" = 5 naar Vi = 11. 

De fijnstruktuur wordt veroorzaakt door de rotatie van het jodiummolekuul. 

Ook de rotatie is gekwantiseerd, de kwantumgetallen zijn: 

J = 13, 14, ...•• 127. 

Er zijn hier twee 1 ijnengroepen te onderscheiden, t.w. de P en R groep. 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven hebben we hier te maken met de p(33) 

1 ijn en de R(127) 1 ijnen. 

De hyperfijnstruktuur wordt evenals bij atomen veroorzaakt door de inter

aktie tussen kernspin I en rotatie J. 
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Voor het jodiummolekuul is voor beide kernen gel ijk, t.w. 
5 127 

I i = 2' voor 12 • 

V~~r het radio-aktieve broertje 1~29 is de kernspin Ii. = ~ • 

Nu geldt voor de totale kernspin van het molekuul: 

Zodat I de waarden 0, 1, ••• 5 kan aannemen voor 1~27 en I = 
0, 1, ••• 7 voo r 12129. 

I 
In verband met het Pauli principe moet de totale eigenfunktie van 

het jodiummolekuul antisymmetrisch zijn wat inhoudt dat bij een even 

rotatie kwantumgetal de kernspin ook even moet zijn of weI: 

I = 0, 2, it 

en voor J oneven: 

1=1,3,5 

voor 

II 11 

Uiteindelijk worden dan het aantal hyperfijnkomponenten gevonden uit 

het totale impulsmoment van het molekuul 

Voor het molekuul 1~27 voIgt met 

= + J, I + J - 1, ••••• 1(1 - J)I 

voor bv. J = 127 (oneven), dus 1= 1,3,5, een opsplitsing 21 + 1 wat 

een tota~l aantal lijnen oplevert van n = 3 + 7 + 11 = 21. Voor p(33) 

lijn voIgt ook n = 21. 
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APPENDIX II. EEN SCHATTING VAN DE INTENSITEIT IN DE LASER BENODIGO 

OM VERZADIGDE ABSORPTIE TE VERKRIJGEN 

In hoofdstuk 2 is het verschijnsel der verzadigde absorptie uiteen

gezet. 

Het treedt op wanneer een absorberend gas in een intensief E.M. veld 

wordt gebracht. 

Het veld "s toort ll het zich in de grondtaestand bevindend deeltje dat 

indien de Invallende energie "pastil naar de aangeslagen toestand kan 

overgaan. Indien zeer veel fatonen aanwezig zijn die geabsorbeerd kunnen 

worden kan een toestand ontstaan, bij een bepaalde frekwentie, waarbij 

alle deeltjes zich in de aangeslagen toestand bevinden. Oit kan optreden 

als een deeltjedat terugvalt in de grondtoestand binnen de verblijftijd 

T van de aangeslagen toestand weer overgaat naar de aangeslagen toestand. 

Dit geldt natuurlijk niet voor een deeItje maar gemiddeld over alle 

deeltjes moet deze situatie zich voordoen. Dit kan aIleen als het 

invallende E.M. veld voldoende intensief is. 

De formulering in fysische taal wordt door tijdsafhankelijke storingsre

kening (30~) geleverd. in de buurt van resonantie leidt dit tot: 

hiedn: 

IVab 12 . 2 1 2 
2 2 sin 2 {(w -w) + 

(w -w) +Iv b l 0 o a 

1Vab[2}tt 

(11.1) 

a en b toestanden waartussen de absorptie plaats vindt, 

Wo de resonantiefrekwentie van de overgang 

Vab het matrixelement dat de storing bevat. 

Pab(t) de kans dat in een tijdsinterval t de overgang van a naar b 
plaats vindt. 

Als gemiddeld~ deel.tjes binnen t = T aangeslagen worden dan 
moet gel ,(en: 

p ab (1:) == (II. 2) 

Is de frekwentie van de invallende laserstral ing nu gel ijk aan Wo 

dan gaat (11.2) nu over in: 

(11.3) 
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Daar T bekend is (0,4 ~s) kan. deze som worden opgelost mits de vorm 

van het matrixelement V ~ . au bekend is. 

Omdat de betrokken overgangen te beschouwen zijn als elektrische dipool-

overgangen is de bijbehorende operator bekend (30*): 

V = ...9.. e i k. r E • V 
2w 0 

Voor laserstral ing (A » molekuulafmeting) geldt e ik •r ~ 1. 

Nu is: 

(I 1 .4) 

(II. 5) 

Wa en Wb zijn de golffunkties behorende bij de toestanden a en b. 

dT = n d met q. de koordinaten waarover de integratie plaats heeft. 
qi I 

Met 11.4 levert dit: 

(I 1.6) 

Gebruikmakende van (11.3) komt men tot 

E q 0 -+ 
- • <E IrlEb> 2ti a 

n = -
T 

Chutjian (11*) heeft voor vergelijkbar~ overgangen gevonden 

I I -10 <Ea rEb> = 0,2 x 10 mt waarna met substitutie in (11.6) voigt 

E :::: 515 Vim. o 

De intensiteit wordt bepaald uit: 

(~ =l,n=1) 
r 

wat uiteindelijk resulteert in een intensiteit in de laser van: 

. -2 
1 ::::: 0,70 mW mm 

================ 
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APPENDIX III. OVERZICHT VAN DE BEREKENING VAN LASERPARAMETERS 

Het ontwerp van de laser berust op de "theorie beschreven in (1*) ter

wijl daar, voor een laser van het type zoals in dit rapport beschreven 

is, een berekening is gegeven van de belangrijkste laserparameters. 

De belangrijkste parameters zijn: 

a. Totale gasdruk gasontladingsbuis (p) 
"3 20 b. Partiele drukken P He-P Ne 

c. Diameter capil1air gasontladingsbuis (0) 

d. Kromtestraa 1 en transmi ss i ekoeffi c i ent laserspi ege 1 s (R, t) 

e. Aktieve lengte gasontladingsbuis 

f. Resonatorlengte L. 

Er zjjn aan het ontwer~ behalve de eerder in dit verslag aan de orde 

gekomen eisen, drie primaire eisen te stellen. 

Deze eisen zijn: 

1. De laser moet oscil1eren in longitudinale modi. 

2. Met de absorptiebuis In de. laserresonator moet de laser in een groot 

frekwentiegebied (z 450 MHz) oscilleren in ~ frekwentie. 

3. Het uitgangsvermogen van de laser moet minimaal 100 ~W zijn, dit in 

verband met metingen van de verschilfrekwentie tussen twee lasers. 

De eerste eis resulteert in een kleine capillair-diameter; experimenten 

(1*) hebben uitgewezen dat vooral bij lasers met brewstervensters gemak

kelijk transversale tril1ingstoestanden ontstaan. Hiermee worden bedoeld 

E.M. trillingen waarvan de voortplantingsrichting een hoek maakt met 

de as van het capillair. 

Bij capillairdiameters grater dan 1,5 mm treden deze toestanden meer op 

dan de laserontwerper lief is. Zij zijn waar te nemen via een fotodetek

tor en frekwentie-analysator of visueel door een lens met kleine brand

puntsafstand in de lase~bundel te plaatsen en dan op een afstand van een 

paar meter het beeld te bekijken. 

De tweede eis legt beperkingen op aan de laserresonatorlengte L. 

Er meet namelijk voldaan zijn aan vL < v ; hierin is v het frekwentie-m m 
verschil tussen twee longitudinale trillingen met \1m = 2~L terwijl vL 
het frekwent i egeb i ed is waarover I aserwerk ing optreedt. De derde 

eis is enigszins in tegenspraak met de tweede daar deze een groat 

uitgangsvermogen eist wat resulteerd in een grate aktieve lengte van de 

gasontladingsbuis. 
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Daar in de praktijk de laatste eis minder problemen geeft dan de 

tweede is bij het ontwerp uitgegaan van de tweede eis waarbij daarna 

via de keuze van een optimale uitkoppelspiegel van de laser aan de 

derde eis kan worden voldaan. 

Allereerst dient men de verliezen in de resonator te beschouwen. 

Zij bestaan uit: 

. a. VerI i ezen door J2 absorptie: maximaal 4%. 

b. Absorptie en transmi ss i e laserspiegels 0,5% 

c. Absorptie en verstrooiing aan brewstervensters 0,4%. 

De verliezen zijn gegeven per rondgang door de resonator. 

De versterking per rondgang 1 i gt vast door: (1 :t) 

6 -2 1. % G~ = ,0 x 10 . 0 {II 1.1) 

Voor laserwerking dient de rondgaande versterking G~ groter te zijn 

dan de rondgaande verI iezen a die de som zijn van a, b en c. 

Samen met de uitdrukking voor G' voIgt nu: 
m 

1 o > 82 (JII.2) 

Zoals eerder opgemerkt mag D niet te groot worden i.v.m. eventueel 

optreden van scheve trillingstoestanden. Een ondergrens is het optreden 

van diffraktieverliezen. 

Deze verliezen zijn verwaarloosbaar indien: 

o > :w {II 1.3) 

waarin 2w de diameter van de laserbundel is bij uittreden uit het capillair; 

w kan wo~den berekend uit: (1*) 

2 LA \ l 1 
w == '"iT V-g2"""'l{~1--g-2~) 111.4} 

L met A de lasergolflengte, g2 = 1 - R: ' R2 is de kromtestraal van de 

laserspiegel achter het capillair. 2 

Opmerking:Oe formule voor de berekening van w is aIleen geldig wanneer een 

vlakke en een holle laserspiegel worden toegepast. 

De vlakke laserspiegel wordt om praktische redenen gebruikt; 

zij onderdrukt nog eens extra het optreden van scheve 

trillingstoestanden. 
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Oat de tweede laserspiegel hoI moet zijn voIgt dan uit de stabiliteits

voorwaarde voor de resonator: 

(111.5) 

Oaar ook het aanbod van gesehikte eapillairen beperkt is (zij moeten 

een zeer hoge vormnauwkeurigheid hebben) werd besloten een eapillair 

met diameter van 1,20 mm te gebruiken. Hierbij wordt voor een grote 

reeks laserspiegels voldaan aan eis (I I 1.3) als men dan L berekend uit 

(I I 1.2) met de eerder bepaalde 1engte van de absorptiebuis (~ 100 mm). 
Dit levert een waarde L > 200 mm. Er waren bruikbare laserspiegels 

leverbaar met kromtestralen R = 60 em en R = 120 em. 

Gebruikmakende van (111.4) blijkt dan dat de waarde voor w voor R = 60 em 

niet voldoet aan (111.3) terwijl deze voor R = 120 em we1 voldoet. 

De werkel ijke waarde van L wordt bepaald door vraag tot wanneer 

tWm > 6vL• 

Uit experimenten is vastgesteld dat voor L < 250 mm aan deze eis wordt voldaan. 

Teehniseh b1ijkt dan een waarde van 1 = 130 mm haalbaar waardoor ruimsehoots 

is voldaan aan (ttl.2). Nu is met (111.1) de rondgaande versterking te 

berekenen: 

G' = 6,5 % m 

Daar de som van de rondgaande verliezen 4,9% was geldt'ook G~ > a zodat men 

nu straling kan uitkoppelen. 

Er is gevraagd om een zo groot mogelijk uitgangsvermogen zodat een optimale 

transmissie berekend moet worden. Oit 1eidt met de methoden aangegeven in 

(l*) en Grh = 1,32 tot de' relatie: 
a 

t 
...2.E! -G1 -0,16 

,.. m 

Opmerking:Er is hier gebruik gemaakt van de relatie voor de optimale vul

druk: PO = 400 Pa mm. 
topt is de optimale transmissie voor de laserspiegel. Er voIgt dan: 

t = 1% opt 

Verkrijgbaar is een laserspiegel met R = 120 em, t = 0,9 die daarom 

toegepast is in het lasersysteem. 



I fl. 4 

Met eveneens in (1~) beschreven methoden kan nu voor dit type laser 

. (single frequency) de laserintensiteit tussen de laserspiegels worden 

bepaald. Men vindt dan een waarde 

2 W1 z 16 W/cm 

Het uitgangsvermogen wordt zoals eerder aangegeven berekend uit: 

5 2 
p = ~ w w t opt W1 

Met R = 120 cm, l = 240 mm, voIgt uit (I I 1.4): 

w = 0,35 mm. 

.. 

2 Worden nu de waarden voor W1 en t resp. 16 W/em en 0,01 ingevuld dan 

volgt uiteindelijk voor het uitgangsvermogen 

p z 350 JlW. 

Bij de metingen zoals deze in hoofdstuk 5 zijn besehreven is voor een 

aantal jodiumtemperaturen het uitgangsvermogen gemeten. Fig. (111.a) 

geeft het verloop van het uitgangsvermogen grafisch weer. 

De waarden stemmen redelijk overeen met de hier berekende waarde voor 

hoge jodiumdruk (hoge jodiumtemperatuur en dus hoge absorptie). 

~+~~ •.. 
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APPENDIX IV. BEREKENING VAN OVEN EN KOELSYSTEEM 

IV.l. Ontwerp van het Peltierkoelsysteem 

Daar de ruimte in het lasersysteem zeer beperkt was moest worden 

uitgegaan van grenzen die daardoor aan de totaalafmetingen van het 

koelsysteem gesteld moesten worden. 

De beschikbare hoogte bedroeg ongeveer 4 mm inklusief de hoogte van 

de koeler. De doorsnede moest vierkant zijn met een zijde van maxi

maal 50 mm. 
I 

Het Peltierelemeht dat voor afvoer van ingelekte warmte moet zorgen 

is o.a. verkrijgbaar in de afmetingen 30 x 30 x 5 mm. De koelkapaciteit 

wordt bepaald door het aantal thermokoppels dat in het element is 

aangebracht. 

~r is bij het ontwerp uitgegaan van een koperblok omgeven door iso

latiemateriaal waarin aan de bovenzijde een cylindervormig gat is 

geboord waardoor de zijbuis van de absorptiecel naar binnen wordt 

gebracht. Verder zijn ter hoogte van de positie van h.et uiteinde van 

deze zijbuis twee cylindervormige gaatjes aangebracht waarin een 

Pt-l00 thermometer alsmede een the rmokoppe 1 kunnen worden bevestigd. 

Een doorsnedeschets is gegeven in fig. IV.a. 

1. Isolatiemateriaal 

2. Koper 

3. Pelt i er-koe 1 er 

4. A1. plaat 

5. Watten 

6. Warmtegeleidings-

pasta 

7. Gaten voor thermo-

koppel en Pt-l00 

thermometer 

Fig. IV.a. Doorsnede koelsysteem J 2 
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Daar, wil men de werking van de koeler niet ongunstig beinvloeden, 

het gehele oppervlak met het te koelen lichaam in kontakt moet zijn 

is gekozen voor een koperen blokje met, afmetingen 30 x 30 x 22 mm. 

Er blijft dan voor de isolatie een wanddikte van hooguit 10 mm. De 

vraag is nu of bij een omgevingstemperatuur van maximaal 35 °e een 

temperatuur van het koperblok kan worden bereikt van minimaal 5 °e. 
Beneden deze temperatuur is het verzadigde absorptiesignaal te ver

waarlozen. 

Als isolatiemateriaal is gekozen polystyreenplaat; dit heeft een 

warmtegeleidingskoefficient: 

Gaat men uit van een stationnaire situatie, zoals in het lasersysteem 

het geval is, dan geldt 

toegevoerde warmte = afgevoerde warmte: Q = Q toe af' 
De warmtestroom naar binnen t.g.v. het temperatuursverschil wordt 

berekend uit: 

Q = - A grad T (IV.1) 

Voor de konfiguratie zoals hier voorgesteld is dit om te schrijven tot: 

Q = - a (T - T ) 
t k u (IV.2) 

waarin voor at geldt: 

1 d i 1 
--=-+-
at Ai ae 

(IV.3) 

waarin d. "de dikte van de isolatielaag, A. de warmtegeleidingskolHfi-
I I 

cient ervan en ° de warmte-overdrachtskoefficient van de isolatiee 
laag naar de luchttemperatuur T • 

u 
Een typische waarde voor ° bedraagt: e 

-2 -1 
0e = 8,75 W m k 
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Opmerking:Er is hier gebruik gemaakt van de situatie dat het koper een 

uniforme temperatuur Tk bezit. 

Het Biotgetal S = atdk leert dat dit voor koper toegestaan is -r-
-1 _l k 

(Ak = 39,8 W m k ). 

Worden nu de gegevens ingevuld in de relaties (IV.2) en (IV.3) dan,vo1gt 

met een oppervlak A = 35.10-2 m2 voor de totale warmtestroomQtoe: 

Qtoe = 0,50 W 
============== 

Deze warmtestroom moet door het Peltierelement worden afgevoerd, het 

liefst met lage stroomsterkten zodat een eenvoudige voeding kan worden 

toegepast. 

De firma Meleor vervaardigd het type koeler CP-l.4-71-10 dat bij een 

stroomsterkte van 1 A deze warmtestroom kan afvoeren. 

Het element bevat 71 thermokoppels, is geisoleerd en heeft de afmetingen 

30 x 30 x 5 mm. In figuur 33 is het verloop van de temperatuur van het 

jodium a.f.v. de stroom door het Peltier-element uitgezet. Hoewel de 

temperatuur in de laseropstel1 ing lager was dan in het model is 

aangenomen is duidelijk dat met die koelsysteem aan de eisen kan worden 

voldaan. 
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N.B.: De Peltierkoeler is bevestigd op de aluminium bodemplaat van 

het lasersysteem zodat op deze manier een goede warmte-afvoer 

wordt verkregen van d~ warmte die aan de warme zi)de van de 

Peltierkoeler vrijkomt. 

Dit laatste is noodzakelijk wi1 men van een goede werking van 

de koeler verzekerd zijn. 

IV.2. Ontwerp verwarmingsoven voor de verhitting J2-celwand 

Het probleem is vergelijkbaar met het koelprobleem in paragraaf 1. 

Er wordt hier ge~raagd een oven te konstrueren waarmee de wand van 
o de absorptiecel tot minimaal 150 C kan worden opgewarmd door middel 

van een verhitter. Dit alles is weer zeer sterk begrensd door de 

ruimte in het lasersysteem. De ovendiameter mocht niet meer bedragen 

dan 27 mm, de lengte was beperkt tot 58 mm. De diameter van de absorptie

buis was 10 mm terwijl de wanddikte van de oven 3,5 mm bedroeg. 

Bij dit laatste kan worden opgemerkt dat de ovenmantel van kunststof 

is gemaakt dit i.v.m. isolatie zowel elektrisch als voor warmte. 

Stelt men nu dat de temperatuursverdeling van de absorptiecelwand uni

form is en 150 °c bedraagt dan is het probleem oplosbaar door toepassing 

van het in paragraaf 1 gebruikte principe: 

Qtoe = Qaf' 
De configuratie is hier echter gekompliceerder doordat het probleem' , 

cylindersymmetrie bevat. Het aangenomen model is geschetst in figuur IV.c. 

R a 

;--__ R +d. 
a I 

1 == Ovenmantel 

2 = Isolatiemateriaal 

3 = Absorptiebuis 

Fig. IV.c. Model voor berekening oven. 

----Ra +d. +d I a 

I 

I 
! I 

TI ~li 
I_~ 
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Als kunststofmateriaa1 is gekozen:arnite. 

Dit materiaal heeft een lage warmtege1eidingskotHficient en is rede-

1 ijk bestand tegen warmte (verwerkings.temperatuur F::S 300 °C). 

Als hittebestendig isolatiemateriaa1 is gekozen Cerafelt 600. 

AC = 0,058 W m- 1 k- 1 

Aa = 0,292 W m- 1 k- 1 

De warmte-afvoer heeft plaats door de isolatiemante1 naar buiten en 

via de kwartswand die dan zijnwarmte over het gedee1te buiten de oven 

direkt aan de omgeving afstaat. 

Voor de warmtestroom door de isolatie geldt op een afstand r van de as: 

Q=-21rr1,,1!.!. dr (Iv.4) 

Daar Q konstant is kan hiervoor geschreven worden: 

Q dr 
21rAl r = - dT· 

wat na integratie overgaat in: 

(IV.S) 

Deze formule dient apart te worden toegepast op het isolatiemateriaal, 

ovenwand en de grenslaag tussen ovenwand en lucht. 

Dit levert achtereenvolgens: 

Q R +d. 
Cerafelt 600 1n q I 

= T R T 21rA. I -R R +d. 
I q q q I 

(IV.6) 

,. R +d.+d 
Arn i te . Q 1n q J a 

= TR +d. - T .. 
21rA 1 R +d. R +d.+d (I V. 7) 

Luchtgrenslaag: 

a q I 

Q 
2'1r{R +d.+d )1 a

e 
= 

q J a 

q I 

Opte11en van de laatste drie relaties levert: 

q I a 

(Iv.8) 

(R +d'+d.)a ) = TR ~ TL 
q a Ie· q 

(IV.9) 
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Neemt men 1 = 60 mm, a = 8,75 W m-2 k- 1 en de eerder vermelde waarden 
e 

voorde andere grootheden dan volgt voor de warmtestroom naar buiten 

(TR = 150 °e, TL = 30 °e): 
q 

============ 

Er is hier een kleine korrektie op de lengte 1 ingevoerd i.v.m. de 

warmtelek door de eindvlakken van de oven. Oe warmtestroom langs de 

kwartswand rechtstreeks naar buiten is te beschrijven met: 

Hierbij is aangenomen dat de kwartswand over 

dezelfde temperatuur heeft als erbinnen. Het 

dit toe. 

(IV.10) 

het stukje buiten de oven 
aedg 

Biotgetal e = A laat 
9 

(A = 1,48 Wm- 1 k- 1 , d == 2.10-3 m) 
9 9 

Wordt als praktische waarde voor het gedeelte van de buis dat buiten de 

oven steekt 10 mm genomen dan voIgt met R == 5 mm voor A een waarde: 
q 

-3 -2 A == 0,39 • 10 m 

Substitutie in (IV.10) resulteert met de waarden voor de andere groot

heden in: 

Q) == 0,41 W • 

De totale warmtestroom naar buiten bedraagt dan: 

=========== 

Deze warmtehoeveelheid moet geproduceerd worden door een weerstands

draad die om het buisgedeelte dat zich in de oven bevindt gewikkeld 

moet worden. 

Deze weerstand produceert warmte volgens Q = 12 R(t). 
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Oe wikkelruimte op de buis was beperkt tot 45 mm wat bij een weer-

. standsdraad van 0,7 mm breedte resulteert in maximaal 30 windingen. 

Vooreen buis van 10 mm diameter wordt de lengte van de weerstands

draad daardoor 0,95 m. 

De keuze van het type weerstandsdraad wordt bepaald door de maximaal 

toe te laten stroomsterkte; hier is als grens genomen 0,50 A. 

Gaat men dit van Qt = 2,5 W dan komt Nichroom weerstandsdraad in 
-1 aanmerking met een soortel ijke weerstand R = 13,5 ~ m , breedte 0,7 mm s 

en dikte 0,1 mm. Deze levert bij de hier berekende lengte en een 

stroomsterkte van 0,5 A een vermogen van 3,2 W en voldoet dus aan de uit

gangsvoorwaarde.' De resultaten verkregen met deze oven zijn in 

hoofdstuk 5 beschreven. 
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