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Samenvatting 

Voor de verbetering van de spectrale, statische en dynamische eigenschappen van een 
diodelaser is onderzoek verricht naar de invloed van zwakke optische terugkoppeling van een 
V-mode confocale Fabry-Perot met grote finesse. Het doel hierbij is om de toepasbaarheid 
voor spectroscopische doeleinden te verbeteren in onderzoek naar excitatie-over drachtpro
cessen en gebruik voor laserkoeling. Met behulp van zowel experimenteel als theoretisch 
onderzoek is een inzichtelijk kwalitatief beeld verkregen van het 'loek' proces dat hierbij 
optreedt. 

Locking is vastgesteld voor een maximaal gebied van D.wzocle = 175 (27r) MHz. Hierbij 
is geconstateerd dat afstandvariaties D.L ~ 20 nm tussen de diodelaser en confocale Fabry
Perot het loekproces sterk negatief kunnen beïnvloeden. 

Tevens is onderzoek verricht naar het excitatie-overdrachtproces Xe* + N2(X,v=0) op
gelost naar botsingsenergie voor de vibratieneveaus v'= 5 en v'= 10+11. Qua vorm wijken 
de werkzame doorsneden in het hoge energie-gebied van elkaar af. Alleen het proces voor 
v'= 5 kan beschreven worden door een enkele potentiaalkruising van de interactiepotenti
alen. Tenslotte is geconstateerd dat toepassing van een diodelaser noodzakelijk is om de 
absolute werkzame doorsnede te bepalen. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Om meer inzicht te verkrijgen in het gedrag van macroscopische systemen zoals plasma's en 
gasontladingen, eventueel in een chemisch reactieve omgeving, is onderzoek op microsco
pische schaal noodzakelijk. In de onderwerpgroep Atomaire en Optische Wisselwerkingen 
wordt daarom met name fundamenteel onderzoek gedaan naar de botsingsprocessen tussen 
metastabiele edelgas-atomen, Ne*, Ar*, Kr*, Xe*, met andere atomen of moleculen, Br2, 
N2, CO, NO, etc., als doelwit. Bestudering van botsingen vereist goed gedefiniëerde elec
tronische begintoestanden waarvoor een laser onmisbaar is. Dit afstudeeronderzoek heeft 
betrekking op zowel de bestudering van excitatie overdracht van metastabiele atomen naar 
electronische-, vibratie- en rotatie-vrijheidsgraden van eenvoudige moleculen als onderzoek 
naar de verbetering van de spectrale, statische en dynamische eigenschappen van een diod
elaser zodat toepassing in een botsingsexperiment mogelijk is. De nadruk ligt hierbij op het 
onderzoek naar de diodelaser waaraan ongeveer driekwart van de totale afstudeerperiode 
is besteed. 

1.1 Inelastische botsingsprocessen 

Metastabiele edelgas-atomen zijn uitermate ~eschikt voor de bestudering van inelastische 
botsingsprocessen waarbij de grote interne electronische energie van 8 eV voor Xe* tot 
16 eV voor Ne* een groot aantal processen mogelijk maken. Deze langleven9e niveaus 
( > 1 s) ontstaan door excitatie van één van de elektronen uit de ( np )6 schil naar de eerste 
onbezettes-baan , 3s voor Ne en 6s voor Xe. De selectieregels verbieden hierbij een direct 
verval van de metastabiele niveaus 3P0 en 3P2 naar de 1S0 grondtoestand (Russel-Saunders 
notatie). 

Naar aanleiding van metingen naar reactieconstantes door Krümpelmann e.a. [BÖH89, 
KRÜ87] zijn tijdens de afstudeerperiode metingen verricht van de totale inelastische door
snede van het excitatie-overdrachtproces 

(1.1) 

Het N2-molecuul wordt hierbij niet alleen elektronisch maar ook vibrationeel en rotati
orreel aangeslagen. Deze metingen vormen een directe aanvulling op de metingen van 

1 
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Krümpelmann waarbij in onze experimenten opgelost is naar botsingsenergie. Met de 
snelheidsafhankelijkheid van de inelastische werkzame doorsnede is de confrontatie met 
theoretische voorspellingen in meer detail uit te voeren. Op deze manier kunnen bijvoor
beeld drempel-energieën en koppelingspotentialen vastgesteld worden. 

Gebleken is dat niet alleen bij het botsingsproces (1.1) maar ook met Ar* en Kr* er 
een fijnstructuur-afhankelijkheid bestaat voor wat betreft de uitgangskanalen van het bot
singsproces. In Fig. 1.1 zijn de energieniveaus van de metastabielen Ar*, Kr* en Xe* 
met hun bijbehorende fijnstructuur als ook de vibrationele niveaus van de elektronisch 
geëxciteerde N2(C) en N2(B) moleculen weergegeven. Excitatie van N2(C) wordt veroor-

N2!c,v'l N2!B,v') 

v'= v'= 
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Ar• 3p2 = ========== == === =::: 25 
==-o == 20 

K_.3po- --------
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+ N2 !X,v= OI 0 

begin eind 

Figuur 1.1: Energieniveau-diagram van de betrokken toestanden voor het excitatie
overdrachtproces tussen Ar*, Kr*, Xe* en N2(X, v = 0). De begintoestanden zijn weer
gegeven aan de linkerzijde en de eindtoestand aan de rechterzijde. 

zaakt door Ar* en Kr* waarbij het vibratieniveau v' = 0 overheerst. Excitatie van N2(B) 
wordt voornamelijk door Xe* veroorzaakt, omdat de N2 (C) toestand onbereikbaar is. 

In de metastabielen bundels waarmee door ons gewerkt wordt bevinden zich zowel 3P o 
als 3P 2 veelal in de statistische verhouding 1:5. Om de fijnstuctuur-afhankelijkheid van 
het botsingsproces te onderzoeken is een laser nodig om één van de metastabiele niveaus 
weg te pompen. Een diodelaser is hiervoor zeer geschikt, zij het niet dat eerst een aantal 
problemen moeten worden overwonnen, zoals de grote lijnbreedte (zie volgende paragraaf). 

Uit metingen van Krümpelmann en de potentiaalberekeningen is gebleken dat de excitatie
overdracht plaats vindt door een directe potentiaalkruising zonder tussen toestand. Hier
door is het botsingsproces zelf al selectief voor die vibratie-niveaus van N2(B) die vlak 
boven de metastabiele niveaus liggen. Zonder het toepassen van een diodelaser systeem is 
het hierdoor toch mogelijk om de fijnstructuur-afhankelijkheid van de botsing nader te on
derzoeken. In dit afstudeeronderzoek is dan ook voor het botsingsonderzoek geen gebruik 
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gemaakt van een diodelasersysteem. 

1.2 Diodelasers 

In de botsingsfysica moet men voor spectroscopische toepassingen de beschikking hebben 
over een coherent, continu verstembaar, 2- 100 mW vermogen laser. Traditiegetrouw ge
bruikt men hiervoor een continu verstembare dyelaser die optimaal werkt in het zichtbare 
gebied tot 0.65 pm. Tegenwoordig echter is de halfgeleiderlaser een goed alternatief: goed
koop, compact, makkelijk verstembaar via de injectiestroom en temperatuur, verkrijgbaar 
over een groot golflengtegebied ( 0.65- 1.70 pm ), prima modulatiecapaciteiten en met een 
redelijk vermogen. Naast deze voordelen kleven echter ook nadelen aan het gebruik van 
halfgeleiderlasers, waarvoor nader onderzoek noodzakelijk is. 

De spectrale kwaliteiten van de halfgeleiderlaser zijn slecht. Dit wordt voornamelijk 
bepaald door de kleine kwaliteitsfactor Q (kleine finesse en korte trilholte) van de lasertril
holte en de sterke, ladingsgeïnduceerde-koppeling tussen fase en amplitude. Het gevolg is 
dat de lijnbreedte van de orde van 20-50 MHz is voor een laagvermogen GaAlAs-diodelaser 
en het verstembare gebied drastisch wordt verkleind door zogenaamde 'mode-hops'. 

Een eerste vereiste voor de toepassing van een diodelasersysteem is een gestabiliseerde 
stroombron, die voor populatie inversie zorgt, en een temperatuurregeling zodat frequen
tiedrift tot een minimum kan worden beperkt. Binnen de groep [HUR90) is inmiddels 
een systeem in gebruik genomen met als resultaat een drift van slechts 50-100 MHz/uur. 
Verdere oplossingen moeten gezocht worden in de richting van het vergroten van de laser
trilholte en in optische en elektronische terugkoppeling. 

Vergroten van een halfgeleider-lasertrilholte is gebaseerd op het antireflectie-coaten van 
één of van beide laserfacetten en vervolgens met behulp van externe optische elementen 
zoals spiegels, etalons, roosters, glasfibertrilholten het laserlicht terugkoppelen in de half
geleiderlaser. Wanneer geen sprake is van antireflectie-coating spreekt men eenvoudig weg 
over optische terugkoppeling. Onder elektronische terugkoppeling verstaat men een rege
ling van de injectiestroom die voor populatie inversie in de laser zorgt. In veel gevallen 
wordt van een combinatie van oplossingen gebruik gemaakt. Opgemerkt dient te worden 
dat iedere methode zijn voor- en nadelen heeft en sterk afhankelijk is van de gebruikte 
halfgeleiderlaser. 

Het afstudeeronderzoek richt zich op het onderzoeken in hoeverre een diodelaser zonder 
antireflectie-coating met optische terugkoppeling, in dit geval met een V-mode confocale 
optische trilholte met grote finesse, een zogenaamde Fabry-Perot, praktisch toepasbaar 
is bij een atomair bundelexperiment. Experimenteel wordt inmiddels veel gebruikt ge
maakt van dit terugkoppelsysteem [DAH87,HEM90,WIE91], echter op theoretisch gebied 
is hierover weinig bekend [LA U89,LI89). Zonder voldoende theoretische kennis is directe 
praktische toepassing moeilijk. Daarom is zowel theoretisch als experimenteel naar dit 
onderwerp gekeken. 

De werking van de ontstane gecombineerde lasertrilholte is eenvoudig te begrijpen door 
naar Fig. 1.2 te kijken. In principe hebben we te maken met twee gekoppelde trilholten 
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met sterk verschillende kwaliteitsfactoren, waarbij de diodelasertrilholte met een resonan
tiefrequentie nd een veel slechtere Q-factor heeft dan de confocale Fabry-Perot met een 
resonantiefrequentie nc. De competitie tussen deze twee resonatoren leidt vervolgens tot 
een laserfrequentie w die dicht in de buurt van de resonantiefrequentie nc ligt. Modulatie 
van ofwel de resonantiefrequentie nc ofwel nd zal hierin tot op zekere hoogte geen verande
ring brengen. Met andere woorden de laserfrequentie 'loekt' aan de confocale Fabry-Perot. 
Ondanks de lage kwaliteitsfactor van de diodelasertrilholte zien wij toch enige invloed er
van op de laserfrequentie w die hierdoor iets afwijkt van nc. Dit effect wordt ook wel 
'cavity-pulling' of 'frequency-pulling' genoemd (zie Fig. 1.2). 

Figuur 1.2: 'Cavity-pulling' effect tussen de diodelaser en confocale Fabry-Perot trilholte. 

Omdat de temperatuur- en injectiestroom-stabilisatie van de diodelaser voor een grotere 
frequentie stabiliteit zorgen dan de externe Fabry-Perot, levert dit effect van 'locking' geen 
direct voordeel voor toepassing bij bundelexperimenten op. Voor ons is vooral het effect van 
deze terugkoppeling op de lijnbreedte van belang. Deze kan eenvoudig worden gereduceerd 
tot de orde van b.v0 = 100 kHz en minder, wat vergeleken moet worden met een lijnbreedte 
van meer dan b.v0 = 50 MHzvoor een diodelaser zonder verdere ingrepen. Voor ons is het 
van belang dat de lijnbreedte veel kleiner is dan de natuurlijke lijnbreedte van overgangen 
van metastabiele edelgassen met typische waarden bovnat = 4 MHz (Xe*) tot 8 MHz (Ne*). 

1.3 Indeling verslag 

Om een duidelijke uiteenzetting te geven van de invloed van optische terugkoppeling van 
een V-mode confocale Fabry-Perot met grote finesse concentreert hoofdstuk 2 zich in eerste 
instantie op de algemene eigenschappen van de diodelaser. Hierin wordt onder andere een 
afleiding gegeven van de veldontwikkeling in de diodelasertrilholte, die in hoofdstuk 3 wordt 
voortgezet in geval van optische terugkoppeling. 

In hoofdstuk 3 ligt de nadruk op de theoretische aspecten van het gebruikte terug
koppelsysteem. De invloed van modulatie van de confocale Fabry-Perot op de spectrale 
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en statische eigenschappen wordt bestudeerd aan de hand van numerieke resultaten uit 
het hiervoor afgeleide model. Tevens zien we op eenvoudige wijze dat voor dit systeem 
lijnbreedte-reductie optreedt. 

Dat experimentele toepassingen niet eenvoudig zijn staat centraal in hoofdstuk 4. Me
tingen zijn verricht om de invloed van mechanische en akoestische trillingen op de ge
combineerde lasertrilholte te minimaliseren. Model en experiment worden vervolgens met 
elkaar vergeleken zodat vast kan worden gesteld in welke omstandigheden het optisch terug
koppelsysteem kan worden toegepast voor een optimale lijnbreedte reductie. Lijnbreedte 
bepalingen zijn hierbij echter nog niet verricht; wel is het optreden van locking vastgesteld. 

Om kennis te maken met de vraag in hoeverre een laser noodzakelijk is in botsingsex
perimenten wordt in de lijn van het fundamentele onderzoek binnen de groep het excita
tie-overdrachtproces (1.1) nader bestudeerd. De resultaten in hoofdstuk 5 van de totale 
inelastische werkzame doorsneden als functie van de botsingsenergie worden hierbij voor 
zover dat mogelijk is geïnterpreteerd met behulp van het zogenaamde Landau-Zener mo
del en vergeleken met voor dit proces berekende interactie potentialen van Aquilanti e.a. 
[AQU90]. 

In hoofdstuk 6 de worden ten slotte de conclusies gegeven met daarop volgend in hoofd
stuk 7 een toekomstbeschouwing. Hierin wordt kort gekeken naar de problemen die nog 
opgelost moeten worden voordat een diodelasersysteem met lijnbreedteversmalling en een 
regeling voor de frequentiestabiliteit toegepast kan worden in een atomair bundelexperi
ment. 



Hoofdstuk 2 

Diodelasers 

2.1 Inleiding 

ledere laser beschikt over een lasermedium en een terugkoppelmechanisme (resonator) om 
een electra-magnetisch veld te kunnen versterken en op te sluiten. Ondanks de grote gelij
kenis tussen lasers onderling verschilt de halfgeleiderlaser duidelijk wat betreft zijn werking 
van andere lasers. Bij gaslasers bijvoorbeeld bestaat het lasermedium uit een verzameling 
van onafhankelijk atomen of moleculen. Dit in tegenstelling tot halfgeleider lasers waar 
sprake is van niet-lokale electronische niveau's in de energiebanden van de halfgeleider 
[KRE77]. De electronen wisselwerken door middel van verschillende intrabandprocessen 
en kunnen tengevolge hiervan niet meer apart worden behandeld. Het diffunderen van la
dingdragers, electronen en gaten, zorgt voor een ruimtelijk inhomogeen versterkingsprofiel 
dat op zijn beurt de ruimtelijke variatie van de optische mode beïnvloed. 

De optische mode's voor de :neeste lasers zijn van het type TEM (transversaal-electra
magnetisch). Bij halfgeleiderlasers hebben we te maken met TE (transversaal-electrisch) 
of TM (transversaal-magnetisch) optische mode's [MAR82]. Dit is een gevolg van de struc
tuur van het halfgeleider materiaal. Deze structuur samen met de spectrale, statische en 
dynamische karakteristieken van het halfgeleider materiaal zijn bepalend voor de werking 
van de halfgeleiderlaser. In dit afstudeerwerk wordt gebruik gemaakt van een dubbele 
'hetrojunction index-guided' AlGaAs halfgeleiderlaser, tenzij anders wordt vermeld. 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de wer
king van de halfgeleiderlaser en de processen die hierbij van belang zijn. Om meer inzicht te 
krijgen in de invloed van de verschillende halfgeleiderparameters, diëlectrische constante, 
brekingsindex en absorptiecoëfficient, op de interactie tussen fotonen en ladingdragers, 
wordt in paragraaf 2.3 de tijdontwikkeling van het electra-magnetisch veld afgeleid. De 
vorm van de energiebanden en de inter- en intrabandprocessen bepalen hierbij de karak
teristieken van de halfgeleiderlaser. Wat de invloed is van ruis op met name de spectrale 
en amplitude karakteristieken bekijken we in paragraaf 2.4. Tevens wordt een uitdrukking 
gegeven voor de lijnbreedte van de halfgeleiderlaser. 

6 
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2.2 Diodelaser werking 

Het lasermedium van een halfgeleiderlaser bestaat. meestal uit een dubbele 'hetrojunction' 
structuur. Deze bevat drie lagen, een gedoteerde p- en n-laag en de zogenaamde actieve 
laag, alle bestaand uit directe 'bandgap' halfgeleider materiaal, zie Fig. 2.1. De actieve 
laag wordt op deze manier omringd door lagen met een grotere bandafstand maar met een 
kleinere brekingsindex. Dit zorgt voor lading- en stralingopsluiting in de actieve laag in 
transversale richting. Opsluiting in de laterale richting wordt in de meeste gevallen bereikt 
door een ruimtelijke verandering van de brekingsindex in de actieve laag (index-guided 
laser). 

T 
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Figuur 2.1: De structuur en dimensies van een diodelaser. 

Door middel van recombinatie processen, straling-recombinatie en stalingloze-recombinatie, 
kunnenelectronenen gaten recombineren. In directe 'bandgap' halfgeleiders domineert de 
stralingsrecombinatie en recombineren de electronen uit de geleidingsband met gaten uit 
de valentieband onder uitzending van een foton. De processen die hierbij een rol spelen 
zijn: 1) absorptie, 2) spontane emissie en 3) gestimuleerde emissie. 

1) absorptie: een electron uit de valentieband absorbeert een foton 
met E = hv > E9 en komt in de geleidingsband. 

2) spontane emissie: een electron uit de geleidingsband recombineert met een 
gat uit de valentieband onder uitzending van een foton 
met willekeurige fase en frequentie. 

3) gestimuleerde emissie: een electron uit de geleidingsband wordt door een passe-
rend foton gedwongen te recombineren met een gat uit 
de valentieband onder uitzending van een foton met fase 
en frequentie gelijk aan het passerende foton. 
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In thermisch evenwicht bevinden zich weinig electronen en gaten in respectievelijk de ge
leidingsband en valentieband. De kans op absorptie is groter dan op gestimuleerde emissie. 
Door middel van externe excitatie vergroot men het aantal electronen in de geleidingsband. 
De kans op gestimuleerde emissie wordt groter en op een gegeven ogenblik zelfs groter dan 
de kans op absorptie. Men spreekt dan van populatie inversie, wat inhoudt dat optische 
versterking plaatsvindt. 

Externe excitatie houdt in dat een grote dichtheid van electron-gat paren in de actieve 
laag wordt gecreëerd. Veelal wordt dit bereikt door middel van het injecteren van een 
stroom I in de actieve laag, men spreekt in deze situatie van diodelasers. Het zelfde 
effect verkrijgt men door middel van optisch pompen, met behulp van een externe laser. 
Belangrijk is nog om te vermelden dat de waarde voor de injectiestroom waarvoor geldt 
dat de kans op gestimuleerde emissie gelijk is aan de kans op absorptie de drempelstroom 
ofwel 'threshold current' lth wordt genoemd. 

Om nu laserwerking te kunnen realiseren moet niet alleen het electro-magnetisch veld 
dat zich in het lasermedium voortplant worden versterkt, maar ook worden teruggekop
peld. In laterale en transversale richting gebeurt dit door middel van interne reflectie aan 
de omringende lagen met een kleinere brekingsindex dan de actieve laag. In longitudi
nale richting zorgen de eindfacetten van het lasermedium voor terugkoppeling. De hoge 
brekingsindex van bijvoorbeeld het halfgeleidermateriaal AlGaAs (n ~ 3.4) geeft een spie
gelreflectiviteit van R ~ 0.3 aan ieder facet. Deze facetten vormen nutesamen een vlakke 
optische trilholte die niet alleen voor terugkoppeling zorgt maar ook voor een richting- en 
frequentieselect ie. 
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Figuur 2.2: Emissie-karakteristiek van AlGaAs-diodelaser (Hitachi HL 7801E), 
lth(T=25°C) = 57 mA. 

Een typische emissie karakteristiek van een AlGaAs-diodelaser is gegeven in Fig. 2.2. 
Voor een injectiestroom kleiner dan de drempelstroom lth treedt alleen spontane emissie 
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op. Boven lth treedt laserwerking op tesamen met een ruis van spontane emissie. Een 
typische helling van de emissie-karakteristiek in het lasergebied is 0.15 mW /mA. 

Ten gevolge van de grote ladingdragersdichtheid in de actieve laag wordt de werking van 
de diodelaser nog op een andere belangrijke manier beïnvloed. Door toe- of afname van de 
injectiestroom I en de temperatuur T verandert namelijk de brekingsindex n van de actieve 
laag (uniek voor halfgeleiderlasers ). Het gevolg is dat niet alleen de eigenfrequenties van de 
longitudinale mode's verschuiven maar ook het versterkingsprofiel verschuift in frequentie. 
Deze koppeling veroorzaakt niet alleen mode-hops [WIE91], maar heeft ook invloed op de 
lijnbreedte van de laser [HEN82]. 

2.3 Tijdontwikkeling van het electro-magnetisch veld 

De interactie tussen veld en ladingdrager die de spectrale, statische en dynamische ka
rakteristieken van de laser bepalen, kan worden beschreven met behulp van de Maxwell 
vergelijkingen. Het voordeel van deze aanpak is dat de aannames gedurende de afleiding 
duidelijk kunnen worden geïdentificeerd. Deze vergelijkingen dienen straks als basis voor 
de beschrijving van optische terugkoppeling in hoofdstuk 3. 

In geval van afwezigheid van vrije ladingdragers wordt het electro-magnetisch veld in 
de lasercavity beschreven door de golfvergelijking 

v2e a ae 1 82
& _ 1 B2P ( ) 

- foC2 at - c 2 8t2 - foc2 8t2 . 2·1 

Hierin zijn & en P respectievelijk de electrische veldvector en de geïnduceerde electrische 
polarisatie, a de geleidingscoëfficient, fo de permittiviteit van vacuüm en c de lichtsnelheid. 
Met behulp van de complexe notatie schrijft men voor & en P 

&(x, y, z, t) 
P(x, y, z, t) 

Re [E(x, y, z) exp(iwt)], 
Re [P(x, y, z) exp(iwt)], 

(2.2) 

(2.3) 

met w de laserhoekfrequentie en À = 21rcjw de golflengte in vacuüm. De golfvergelij
king (2.1) kan aanzienlijk worden vereenvoudigd wanneer wordt verondersteld dat intra
bandprocessen relatief snel zijn("-' 0.1 ps) in vergelijking met de levensduur van het foton 
in de cavity (typisch 0.11-ls) en de recombinatietijd van het electron-gat paar (typisch 10 ps) 
[PET88]. Veronderstelt men tevens dat de materiaalvergelijking P = fox(w)E, met x de 
susceptibiliteit, ook voor tijdafhankelijke velden geldig blijft, dan kan de golfvergelijking 
worden geschreven· als 

1 82 

V 2&- --(€&) = 0. 
c2 8t2 

De diëlectrische constante f is gedefinieerd als 

f €
1 + if11

, 

1 + x(w) +i_!!_. 
foW 

(2.4) 

(2.5) 
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Het electro-magnetische veld E bestaat in het algemeen uit een groot aantal laterale, 
transversale en longitudinale mode's. Deze oscilleren alle met een verschillende frequentie 
en vormen in de axiale richting een staande golf patroon, tengevolge van een superpositie 
van de heen en teruggaande golven. Nemen we aan dat de laserstructuur zodanig is ont
worpen dat in laterale en transversale richting slechts één mode mogelijk is en kijken we 
tevens naar één longitudinale mode, dan kan E als volgt worden geschreven 

E(x,y,z,t) = ~ê~(x)<P(y) sin(kdz)E(t)é"'t +e.c., (2.6) 

met ê de polarisatierichting. De functies ~(x) en <P(Y) stellen respectievelijk de laterale 
en transversale veldprofielen voor. Deze aanname is realistisch voor een index-guided 
diodelaser. Het golfgetal kd is gekoppeld aan de eigenfrequentie nd van de lasertrilholte, 
door middel van de vergelijking 

kd = nf!d = md7r' 

c ld 
(2.7) 

met n de brekingsindex van het lasermedium, ld de lengte van de lasertrilholte en md E N 
het 'mode'-getal. Deze eigenfrequentie is niet per defenitie gelijk aan het golfgetal van de 
laserfrequentie w in de trilholte, maar kan hier enigszins van afwijken. Er geldt echter dat 
w- nd ~ cf2ld, met cf2ld de mode afstand van de diodelasertrilholte. De sinus-variatie 
in de z-richting verondersteldteen hoge reflectie aan de eindfacetten van het lasermedium. 
Ondanks het feit dat dit niet het geval is (R ~ 0.3) zorgt dit niet voor grote significante 
fouten wanneer er sprake is van populatie inversie in het lasermedium [LAU85]. Substitutie 
van (2.6) in (2.4) met de veronderstelling dat E(t) langzaam varieert, levert na enkele 
vereenvoudigingen 

2iw( w8<t>)dE(t) (w2 
2) - <t> +- --- - <t> -kd E(t) = o, 

c2 2 8w dt c2 
(2.8) 

waar de gemiddelde diëlectrische constante 

(2.9) 

en ~(x) en <P(y) correct zijn genormeerd. De diëlectrische constante is complex (zie (2.5)) 
en kan geschreven worden als het kwadraat van de complexe brekingsindex n = n'- in", 
waarin n" de netto versterking voorstelt 

f 2w " 9- = --n' 
c 

(2.10) 

met 9 de versterking per eenheid van lengte en f het verlies, inclusief de verliezen aan de 
facetten van de cavity. Veranderingen in de injectiestroom I en dus veranderingen in de 
ladingdragersdichtheid in de actieve laag zorgen voor een verandering ~n' en ~n" in de 
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complexe brekingsindex, zoals we reeds opgemerkt hebben in paragraaf 2.2. Oplossen van 
vergelijking (2.9) levert dan [AGR86,HEN82) 

met 

<t> ~ (n') 2 +2n'(ó.n'-ió.n"), 
(n') 2

- 2in'ó.n"(1 + io:), (2.11) 

ó.n' 
o: = ó.n"· (2.12) 

Deze factor o: wordt de fase-amplitude koppelingsfactor genoemd en speelt een belangrijke 
rol bij de bepaling van de lijnbreedte (zie paragraaf 2.4 ). Een typische grootte orde is 
o: ~ 5 [PET88]. Substitutie van < t > ~ ( n')2 in de term tussen de haken aan de linkerzijde 
van vergelijking (2.8) levert een relatie met de groepsnelheid v9 volgens 

< t > + ~ 8 ~ > = n' ( n' + w ( ~~)) = :
9 
n'. (2.13) 

Samen met vergelijking (2.13) en substitutie van (2.10) en (2.11) in (2.8), en gebruikma
kende van kd = n'Od/ c en de benadering (0~- w2 ) ~ 2w(Od- w ), volgt 

dE(t) = (ivgn' (Od- w) + (g-!) vg (1 +ia)) E(t). 
dt c 2 

(2.14) 

Dit kan worden vereenvoudigd tot 

d~~t) = (i(nd- w) + (G; r) (1 +ia)) E(t), {2.15) 

met G = gv9 en r = fv9 , respectievelijk de versterking en het verlies per tijdseenheid. 
Tevens is verondersteld dat v9 n' / c ~ 1. Dit is gerechtvaardigd omdat de groepbrekings
index n9 = n' + w(8n'f8w), gebruikt in vergelijking (2.13), waarden heeft van n9 ~ 3.5 ... 5 
[BUU79], terwijl de brekingsindex n' van een AlGaAs-diodelaser een typische waarde heeft 
van n' ~ 3.4. 

Vergelijking (2.15) kan gesplitst worden in een reëel en imaginair deel door gebruik te 
maken van 

E(t) = A(t)él><t>. (2.16) 

Samen met vergelijking (2.15) volgen dan de vergelijkingen voor de tijdontwikkeling van 
de amplitude A en de fase 4> 

dA 
dt 
dlj> 
dt 

(G- r) A 
2 ' 

0: 
( nd - w) + - ( G - r) 2 . 

(2.17) 

(2.18) 

Vergelijking (2.17) laat zien dat de amplitude toename per tijdseenheid evenredig is met 
de netto versterking ó.G = G- r per tijdseenheid. De fasevergelijking (2.18) geeft het 
verband weer tussen de netto versterking ó.G en de fase. 
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Deze vergelijkingen geven samen met de vergelijking voor de tijdontwikkeling van de 
ladingdragers in de actieve laag een volledige beschrijving van het spectrale, statische en 
dynamische gedrag van de diodelaser, wanneer ruisbijdragen buiten beschouwing worden 
gelaten. Voor de vergelijking voor de tijdontwikkeling van de ladingdragers wordt verwezen 
naar Agrawal e.a. [AGR86]. Voldoende is om te weten dat deze een verband legt tussen 
de versterking G per tijdseenheid en de amplitude A, die beide een functie zijn van het 
aantalladingdragers in de actieve laag. 

Twee effecten spelen een belangrijke rol voor de laserwerking van de diodelasers, ten 
eerste: de koppeling van de fase- en de amplitude vergelijking, respectievelijk (2.17) en 
(2.18), via de fase- amplitude factor a, en ten tweede: het verband tussen de brekings
index n' en het aantal ladingdragers. In het geval van een stationaire situatie waarvoor 
de tijdafgeleiden in de vergelijkingen (2.17) en (2.18) gelijk zijn aan nul kunnen we dit 
eenvoudig duidelijk maken door middel van een verandering van de injectiestroom I. 

Een verandering in I zorgt voor een verandering !:ig = (-2w I c )!:in" in de netto verster
king (2.10) en de amplitude A. De laserfrequentie w wordt nu beïnvloed door middel van 
de factor a, zie vergelijking (2.18). Door de koppeling tussen reëel- en imaginair deel van 
de complexe brekingsindex via de Kramers-Kronig relatie verandert ook n'. De verhouding 
van de veranderingen wordt gegeven door a = !:in' I !:in" (2.12). Dit heeft tot gevolg dat 
de eigenfrequentie nd van de lasertrilholte verandert en op zijn beurt de laserfrequentie w 
beïnvloed, via de vergelijking (2.18). 

De conclusie is dat de niet-lineaire interactie tussen veld en ladingdragers door de 
factor a wordt versterkt. Dat dit gevolgen heeft voor de laserwerking is duidelijk en zal in 
de nu volgende paragraaf opnieuw naar voren komen. 

2.4 Ruiskarakteristieken 

Gegeven het quanturngedrag van het laserproces ligt het voor de hand dat fluctuaties optre
den in de amplitude en de fase. Spontane emissie is de belangrijkste ruisbron. Tengevolge 
van dit proces veranderen namelijk de amplitude en fase discontinu. Dit in tegenstelling tot 
gestimuleerde emissie waar alleen sprake kan zijn van fluctuaties in de intensiteit. Een extra 
bijkomstigheid voor diodelasers is de sterke koppeling tussen de complexe brekingsindex 
n = n'- in" en de injectiestroom I, zie paragraaf 2.3. Dit zorgt voor een extra ruis bijdrage. 
Tengevolge van de niet-lineaire interactie tussen veld en ladingdragers ontstaat tevens een 
oscillatie in het electro-magnetische veld en de ladingdragersdichtheid. Deze zogenaamde 
relaxatie-oscillaties spelen ook een belangrijke rol in de ruiskarakteristieken. 

De verandering van het dynamisch gedrag van de diodelaser tengevolge van spon
tane emissie wordt, binnen de semi~klassieke benadering, beschreven door toevoegen van 
zogenaamde Langevin-ruis aan de vergelijking van de tijdontwikkeling van het electro
magnetisch veld (2.15). Een uitgebreide behandeling wordt gegeven door Agrawal e.a. 
[AGR86]. Voor een kwantitatieve bespreking van het ruisgedrag is het echter niet noodza
kelijk om hierover verder uit te wijden. De amplitude- en fasefluctuaties worden in het nu 
volgende apart besproken. Bij de bespreking van de fasefluctuaties wordt tevens gekeken 
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naar een uitdrukking voor de lijnbreedte. Samen met appendix A kan dan vervolgens de 
koppeling worden gemaakt met de vergelijking voor het tijdafhankelijke electro-magnetisch 
veld. 

Intensiteitsruis 

Voor 'single-mode' diodelasers speelt amplitude- ofwel intensiteitsruis alleen een rol in de 
buurt van de 'laserthreshold' (gebied waar versterking even groot is als de absorptie) en 
voor frequenties in de buurt van de relaxatiehoekfrequentie f!R/27r "' 1 - 3 GHz. Ruis in 
de buurt van nR neemt af voor grotere vermogens, terwijl ruis voor w ~ nR minder sterk 
afhankelijk is van het vermogen. De uitdrukking waardoor intensiteitsruis wordt gekarak
teriseerd is RIN (Relative Intensity Noise). In het geval de ruis wordt gemeten met een 
bandbreedte ~w en nagenoeg konstant is in het frequentiedomein rond een frequentie Wm 

volgt 

(2.19) 

met 8P(wm) het ruisvermogen en P het gemiddelde vermogen. Voor w ~ nR is een typi
sche waarde RIN~ 2 ·10-15~w/(27r) Hz. De RIN waarde voor w ~ nR bij een AlGaAs
diodelasers kunnen waarden aannemen van RIN~ 10-13 • • ·10-10~w/(27r) Hz, afhankelijk 
van het vermogen [PET88]. 

In Fig. 2.3 is een RIN spectrum te zien als functie van de verhouding van de injectie
stroom I en de drempelstroom Ith· 

Duidelijk is te zien dat voor het drempelgebied een maximum in het spectrum aanwezig 
is. Tot slot moet vermeld worden dat fluctuaties in ladingdragersdichtheid en temperatuur 
ook kunnen resulteren in een aanzienlijke toename van de intensiteitsruis. 

Faseruis en lijnbreedte 

Het faseruis-spectrum is in kwantitatieve zin ongeveer gelijk aan het intensiteitsruis-spec
trum. Voor lage frequenties vertoont het spectrum een piek met 1/ /-gedrag, gevolgd door 
een vlak gebied met witte ruis en in de buurt van relaxatiefrequentie nR opnieuw een piek, 
zie Fig. 2.4. 

Een maat voor de fasefluctuaties 84> is de spectrale dichtheid SJ, ( w) die is gedefinieerd 
als 

SJ,(w) =< lw8</>(wW>. (2.20) 

Verandering in de fase zorgt voor een verandering in de hoekfrequentie aw = 8(d</>(t)fdt). 
Fasefluctuaties bepalen dus samen met de amplitudefluctuaties via de fase-amplitude factor a 
(2.12) de lijnbreedte van de laser. Deze haalt men voor een 'single-mode' laser ui~ de 
breedte op halve hoogte van het vermogensspectrum, dat men verkrijgt door de Fourier 
getransformeerde te nemen van de autocorrelatiefunctie van het electro-magnetisch veld. 
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Figuur 2.3: Intensiteitsruis-spectra in de buurt van van het drempelgebied voor een index
guided AlGaAs-diodelaser [PET82]. 
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Figuur 2.4: Spectrale dichtheid S~(w) van de laserfrequentieruis van een AlGaAs-diodelaser. 
De punten representeren de experimentele gegevens [YAM81]. 
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Het verband tussen de lijnbreedte 6w0 en de spectrale dichtheid SJ, is onder aanname dat 
de fasefluctuaties een Gaussische verdelingsfunctie bezitten [AGR86], gelijk aan 

6wo SJ,(w), 

Rd(1 + a 2
) 

2Ud 
(2.21) 

met Rd de energie van het gemiddeld aantal spontaan geëmitteerde fotonen per tijds
eenheid en Ud de energie van het totaal aantal fotonen in de lasertrilholte. Voor een 
'index-guided' AlGaAs-diodelaser met een lengte ld = 300J.Lm en brekingsindex n' = 3.4 
geldt P0 ~ 1. 7 x 1011 Ud voor het laservermogen per facet. Een typische lijnbreedte voor 
een AlGaAs diodelaser is gelijk aan 6w0 = 50 (211") MHz. Met een vermogen per facet van 
Po = 1 m W en een fase-amplitude factor a = 5 volgt hieruit voor het vermogen van de 
spontaan geëmitteerden fotonen in de lasertrilholte een waarde Rd ~ 0.2J.L W. 



Hoofdstuk 3 

Optische terugkoppeling: theorie 

3.1 Inleiding 

Een halfgeleiderlaser is zeer gevoelig voor optische terugkoppeling, dat wil zeggen terug
koppeling van laserlicht naar de laser zelf door reflecties (gewild of ongewild) van optische 
componenten in de laserbundeL De oorzaak hiervan is een combinatie van verschillende 
factoren: de versterkingscurve als functie van de frequentie is erg vlak, de finesse van de 
trilholte is klein en de trilholte is erg kort. Het gevolg is dat de totale versterking van 
het systeem zwak afhankelijk is van de frequentie en de trilholte weinig fotonen bevat, 
waardoor de laserfrequentie gemakkelijk verstoord kan worden. 

Optische terugkoppeling verandert de spectrale, statische en dynamische karakteris
tieken van de laser drastisch, zowel positief als negatief. Teveel terugkoppeling kan bij
voorbeeld voor multi-mode gedrag zorgen of zelfs voor een situatie waarin de laser in een 
chaos-toestand terecht komt, ook wel 'coherence collapse' genoemd [PET88]. Zwakke op
tische terugkoppeling heeft daarentegen meestal een positieve invloed op de laserwerking. 
Verschillende systemen zijn bekend die de frequentiestabiliteit en de lijnbreedte aanzienlijk 
verbeteren [WIE91 ], en het is juist hierom dat ze veelvuldig worden toegepast. Dit geldt 
ook voor onze situatie. 

In ons systeem maken we gebruik van een V-mode confocale Fabry-Perot met grote 
finesse, die dient als optisch terugkoppelelement. Dit systeem verschilt van de meeste 
andere systemen doordat alleen licht wordt teruggekoppeld in de laser dat resonant is met 
de confocale Fabry- Perot mode. Het resultaat is dat de gecombineerde trilholte minder 
verliezen heeft wanneer het externe etalon in resonantie is. De laserfrequentie loekt hierdoor 
automatisch aan de resonantiefrequentie van de confocale Fabry-Perot. 

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de theoretische aspecten van een dergelijk optisch 
terugkoppelsysteem. De waarden die gebruikt worden voor de diodelaser en confocale 
Fabry-Perot zijn weergegeven in Tabel3.1. Aangezien het gebruik van een confocale Fabry
Perot op deze wijze niet triviaal is, wordt dit in paragraaf 3.2 eerst bestudeerd. Vervolgens 
wordt in paragraaf 3.3, aan de hand van de in hoofdstuk 2 afgeleide vergelijkingen voor de 
tijdontwikkeling van het electro-magnetisch veld, de stationaire oplossing voor dit specifieke 

16 
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Tabel 3.1: Karakteristieke waarden voor AlGaAs-diodelaser en confocale Fabry-Perot. 

I grootheid I symbool I getalwaarde I 
lengte diodelaser (DL) ld 300 pm 
lengte conf. Fabry-Perot (CFP) lc 30 mm 
brekingsindex AlGaAs n' 3.4 
groepsbrekingindex AlGaAs nu 3.5 
brekingsindex CFP nl 1 
reflectie coëfficient DL rd 0.55 
reflectie coëfficient CFP r 0.984 
fase-amplitude factor Q 5 
lijnbreedte DL .Ö.wo 50 (21r) MHz 

terugkoppelsysteem bepaald. In paragraaf 3.4 zullen de numerieke resultaten van het 
moduleren van de Fabry-Perot worden besproken. Ten slotte worden de gevolgen voor 
de lijnbreedte, door terugkoppeling van een V-mode confocale Fabry-Perot, bekeken in 
paragraaf 3.5. 

3.2 De confocale Fabry-Perot 

Een confocale Fabry-Perot bestaat uit twee identieke sferische spiegels op een onderlinge 
afstand gelijk aan de kromtestraal van de spiegels. Voor deze configuratie zijn drie modes 
te onderscheiden: de off-axis mode, de fundamentele mode en de V-mode. Aan de hand 
van de off-axis mode wordt gekeken naar de eigenschappen van de confocale Fabry- Perot en 
naar de verschillen ten opzichte van de twee andere modes. In Fig. 3.1 zijn schematisch de 
drie modes weergegeven. 

Voor het geval van de off-axis mode doorloopt een lichtbundel de confocale Fabry
Perot vier keer voordat deze weer op zichzelf terugvalt. Opvallend is dat de optische 
weglengte onafhankelijk is van de hoek die de intreebundel maakt met de as van de confocale 
Fabry-Perot. De transmissie is dus onafhankelijk van deze hoek. Met de kromtestraal van 
de spiegels, en hierdoor de afstand lc tussen de spiegels, ligt én de vrije spectrale breedte 
.6.v~ar én het oplossend vermogen vast. In Tabel3.2 zijn de belangrijkste variabelen, met de 
daarbijbehorende uitdrukkingen, op een rij gezet voor de confocale Fabry-Perot [VAU88], 
met 10 de intensiteit van de invallende bundel. 

Door middel van het moduleren van de afstand lc (maximaal Ze± 181, met 181 gedefiniëerd 
in Tabel 3.2) werkt de Fabry-Perot als een hoekonafhankelijk frequentiefilter. Fig. 3.2 
laat bij vaste frequentie de intensiteit van de bundels I en IV zien als functie van de 
faseverschuiving 1/J die rechtevenredig is met lc. De bundels I tot en met lil zijn in principe 
hetzelfde, een maximum 10/4 voor cos 'Ij; ~ 1. Bundel IV heeft daarentegen een minimum 
voor cos 'Ij; ~ 1 en deze is eveneens gelijk aan 10 /4. 

De fundamentele en V-mode verschilt van de off-axis mode doordat in deze gevallen licht 
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Figuur 3.1: Stralengang in een confocale Fabry-Perot. a) Off-axis mode, b) Fundamentele 
mode, c) V-mode. Voor de off-axis en de fundamentele mode is de vrije spectrale breedte 
gelijk aan !::.vb,. = cl(4nzlc); voor de fundamentele mode is deze D.v,.,. = cl(2nzlc)· 

Tabel3.2: Karakteristieke parameters van de confocale Fabry-Perot in de drie verschillende 
modes. 

symbool grootheid uitdrukking uitdrukking 
Off-axisiV-mode Fund.-mode 

!::.v b,. vrije spectrale breedte cl(4nzlc) cl2nzlc 
1/J faseverschuiving na ( 4nzlc) · 211" I À (2nzlc) · 211" I À 

passage door etalon 
r reflectie coëfficient r 
R spiegel reflectiviteit R = r 2 

Fe finesse 1r Rl(1 - R2) 

h intensiteit bundel I IoT2 

1-2R2 cos~+R4 
In intensiteit bundel II !r·R 
Im intensiteit bundel III Ir· R2 

lrv intensiteit bundel IV /, Rl-2R(R+T}cos~+R2 (R+T}2 

0 1-2R2 cos~+R4 

lól max. afwijking Ze (Àlci(32Fc))t 
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Figuur 3.2: Intensiteit bundels I en IV met Fe = 50 en ó.v/8,. = 2.5 GHz. 

19 

wordt teruggekoppeld in de richting van de intreebundel, zie Fig. 3.1 b) en c). Onderling 
verschillen deze beide met betrekking tot het teruggekoppelde licht. In het geval van de 
V-mode wordt namelijk alleen resonant licht teruggekoppeld, zie Fig. 3.1. Wanneer men 
in de praktijk de V-mode wil bereiken, zoekt men eerst de fundamentele mode op. Door 
het plaatsen van een diafragma in de intreebundel kan bekeken worden of de bundels II en 
IV samenvallen met de intreebundeL De resonantieconditie voor deze fundamentele mode 
is in tegenstelling tot de off-axis en V-mode nu 2n,lc = m.X, met m E N het 'mode' getal. 
Het gevolg is dat de vrije spectrale breedte ó.v,.,. twee keer zo groot wordt en de helft van 
het aantal transmissiepieken zal verdwijnen. In de praktijk zullen de pieken echter nooit 
helemaal verdwijnen, zie Fig. 3.3. 

Door nu de as van de confocale Fabry-Perot te draaien om de positie waarop de intree
bundel op de spiegel valt, ontstaat eenvoudig de V-mode. De resonantieconditie is nu weer 
gelijk aan 4n,lc = m.X met ó.v/8,. = cf4n,lc. 

Tenslotte een belangrijk algemeen aspect van de confocale Fabry-Perot, de zogenaamde 
'mode matching'. De confocale Fabry-Perot is een optische trilholte en kan echter alleen 
resonant zijn onder bepaalde voorwaarden die niet alleen de axiale richting (zie boven
staande) maar ook de transversale richting omvatten. Bestudering van de modetheorie 
van de confocale Fabry- Perot leert ons dat de transversale modes van de confocale Fabry
Perot gedegenereerd zijn in frequentie, dat wil zeggen dezelfde frequentie hebben als de 
hoofdmode [SIN68,VAU88]. Dit betekent dat 'mode matching' van een confocale Fabry
Perot relatief eenvoudig te bereiken is. Een enkele lens is meestal al voldoende om aan de 
resonantieconditie te kunnen voldoen. 
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Figuur 3.3: Confocale Fabry-Perot scan in de praktijk van de fundamentele mode, :Fe= 190 
en l::!.vt-" = 5 GHz. 

3.3 Stationaire oplossing 

In ,paragraaf 2.3 hebben we de tijdontwikkeling van het electro-magnetisch veld afgeleid 
voor een 'single-mode' diodelaser. In het geval van een diodelaser plus een confocale Fabry
Perot in de V-mode wordt opnieuw gebruik gemaakt van deze afleiding, onder toevoeging 
van een extra term die de terugkoppeling van het electro-magnetisch veld voor zijn rekening 
neemt. Alleen resonant licht wordt op deze manier teruggekoppeld. In Fig. 3.4 wordt de 
'terugkoppel geometrie' getoond. 

diodelaser filter 

l 

confocale 
FP 

l•oe--•• 1'4----------•---• 
I L 

Figuur 3.4: Schema van optisch terugkoppelsysteem met de confocale Fabry-Perot in de V
mode. De karakteristieke tijden zijn: Td = 6.8·10-12 s, r0 = 1.53·10-9 s en Tc = 4.0 · 10-10 s 
(bepaald uit Tabel 3.3). 
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Vergelijking (2.15) wordt in geval van zwakke terugkoppeling geschreven als 

met w de laserfrequentie, nd = ffid7rc/nld (2.7) de mode-frequentie van de diodelaser
trilholte, nld de optische weglengte in de diodelaser, G de netto gestimuleerde emissie per 
tijdseenheid, r de netto verliezen per tijdseenheid, Q de fase-amplitude koppelingsfactor en 
Tm = To+mTc de rondloop vertragingstijd tussen de diodelaser en de confocale Fabry-Perot, 
nam volledige rondgangen in de confocale Fabry-Perot. De variabele To = 2(L + lc)/c is 
gedefiniëerd als de vertragingstijd tussen de diodelaser en de confocale Fabry-Perot na één 
reflectie aan de eindspiegel van de confocale Fabry-Perot. De rondlooptijd in de confocale 
Fabry-Perot wordt gegeven door de variabele Tc= 4lcfc. Voor de duidelijkheid splitsen we 
de fase die bij deze tijdsconstanten hoort volgens 

(3.2) 

met j, k geheel en r.p, 1/J E [0,27r] respectievelijk de terugkoppelfase en de fase van de con
focale Fabry-Perot, waarbij wij in gedachten moeten houden dat w - nd ~ c/2nld. 

De coëfficient Km in vergelijking (3.1) is hierbij de terugkoppelfactor per tijdseenheid, 
gegeven door 

Km= ]_ (1- r3) r (1- r2) (r4)m, (3.3) 
Td rd 

met Td = 2n' ld/ c de rondlooptijd van een foton in de diodelasertrilholte, 1 de veldverliezen 
in het terugkoppelcircuit en r respectievelijk rd, de reflectiecoëfficienten van de confocale 
Fabry-Perot spiegels en de diodelaserfacet ten. 

Door het veld E(t) conform vergelijking (2.16) uit te schrijven in een tijdonafhankelijke 
amplitude A en fase <P volgt, na uitsplitsen van reële en imaginaire delen uit (3.1 ), een 
uitdrukking voor de laserfrequentie 

Q 00 

w = nd +- (G- r)- L Km sin(wTm), 
2 m=O 

(3.4) 

met de netto versterking ( G- r) gegeven door 
00 

G- r = -2 L Km cos(wTm)· (3.5) 
m=O 

In dit resultaat is te zien dat de netto versterking ( G - f) vervalt en volledig vervangen 
wordt door een sommatie over de terugkoppelfactoren Km. Substitutie van (3.5) in (3.4) 
en gebruikmakende van (3.3) resulteert in de vergelijking 

W = f! _ K [sin[wTo + 0]- r
4 

sin[w( To- Tc)+ 0]] 
d 2~ 2 ' 

1 + (--:;-) sin2( ~WTc) 
(3.6) 
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(3.7) 

(3.8) 

waarbij Fe en Fd de finesse respectievelijk voorstellen van de confocale Fabry-Perot en de 
diodelaser. Een uitdrukking voor Fe wordt gegeven in Tabel 3.2. De diodelasertrilholte is 
een vlakke Fabry-Perot, een uitdrukking voor de finesse is 

(3.9) 

met r~ = Rd de spiegelreflectiviteit. Een typische waarde is Fd = 2.5. 
Opvallend is dat in het stationaire geval de netto versterking (~G = G - f) geen 

rol speelt bij de bepaling van de laser- frequentie, maar wel de verhouding tussen de 
verandering in de brekingsindex ~n' en de netto versterking ~n", de fase-amplitude 
koppelingsfactor a (2.12) waarvan 0 in vergelijking (3.6) afhangt. 

Wanneer we nu de uitdrukking uit vergelijking (3.2) voorToen Tc invullen in vergelijking (3.6), 
is een triviale oplossing voor deze gegeven door 

(3.10) 

waarbij de diodelaser en de externe Fabry- Perot precies op elkaar zijn afgestemd, met een 
terugkoppelfase r.p = -0 en een fase "P = 0 voor de confocale Fabry-Perot. In paragraaf 3.4 
gaan we kijken naar oplossingen voor w als functie van de fase "P van de confocale Fabry
Perot, dat wil zeggen als nc =/= nd en wij de wisselwerking van twee gekoppelde trilholtes 
in rekening moeten brengen. Dit komt neer op het moduleren van de afstand Ze tussen de 
twee sferische spiegels van de confocale Fabry-Perot. 

3.4 Modulatie confocale Fabry-Perot 

Met resonante terugkoppeling van een confocale Fabry-Perot met grote finesse kunnen we 
de laserfrequentie w bijna aan de resonantiefrequentie nc van het etalon loeken. Dit komt 
omdat de 'frequency-pull' van de diodelasertrilholte met zijn lage finesse slechts een gering 
effect op w uit zal Oefenen. Hierbij zijn twee gevallen te onderscheiden: modulatie van 
de confocale Fabry-Perot met resonantiefrequentie nc bij constante injectiestroom van de 
diodelaser of modulatie van de injectiestroom van de diodelaser met resonantiefrequentie 



3.4. Modulatie confocale Fabry-Perot 23 

nd bij vaste confocale Fabry-Perot. Voor deze gevallen worden de stationaire toestan
den beschreven door vergelijking (3.6). De laatste configuratie is aan de hand van deze 
vergelijking bestudeerd door Laurent e.a. [LAU89]. Wij zijn nu echter geïnteresseerd in 
oplossingen voor modulatie van de confocale Fabry-Perot bij vaste injectiestroom, waar
bij (w - ne) ~ constant. Dit is zeker niet meteen te zien aan vergelijking (3.6), die niet 
analytisch oplosbaar is. 

Oplossingen van vergelijking (3.6) als functie van le, anders dan de triviale van (3.10), 
worden op numerieke wijze verkregen. Met behulp van Fig. 3.4 en de daarbij behorende de
finities, de secant-methode en de modelparameters in Tabel 3.3 wordt de laserfrequentie w 
als functie van de fase 'Ij; van de confocale Fabry-Perot opgelost. Verandering van de afstand 
le( 'Ij;) tussen de spiegels van de confocale Fabry-Perot verandert niet alleen de fase 'Ij; van 
de confocale Fabry-Perot maar ook de terugkoppelfase r.p. Het startpunt van de bereking 
is de triviale oplossing van vergelijking (3.10) met 'Ij; = 0 en r.p = -0. De waarden van L 
en le worden in de bereking hiervoor aangepast. 

Tabel 3.3: Modelparameters. 

I grootheid I symbool I getalwaarde 

golflengte À 785 nm 
lengte diodelaser (DL) ld 300 Jlm 
lengte confocale Fabry-Perot ( CFP) Ze 30 mm 
afstand DL-CFP L 200 mm 
finesse DL :Fd 2.5 
finesse CFP :Fe 190 
verliesfactor 'Y 2.6·10-2 

terugkoppelfactor K 7.41·1011 çl 

fase-amplitude factor a 5 

De oplossing van vergelijking (3.6) is weergegeven in de vorm van Fig. 3.5, waarin 
de laserfrequentie w wordt vergeleken met de resonantiefrequentie nd van de laserdiode 
trilholte respectievelijk resonantie frequentie ne van de confocale Fabry-Perot, als functie 
van de fase 'Ij; van de confocale Fabry-Perot. Beide figuren vertonen in de buurt van de 
fase 'Ij; gelijk aan een geheel aantal maal27r een specifiek gedrag. In Fig. 3.5 a) zien we dat 
de laserfrequentie w gaat afwijken van de resonantiefrequentie nd, met grotere afwijkingen 
voor 'Ij; ~ 27r dan voor 'Ij; ~ 47r. Dat de laserfrequentie w de resonantiefrequentie ne van 
de confocale Fabry- Perot volgt voor deze gebieden is duidelijk te zien aan de plateaus die 
aanwezig zijn in Fig. 3.5 b ). Deze treden niet op in het geval er géén sprake is van optische 
terugkoppeling. Dit verschijnsel wordt ook wel 'locking' genoemd. 

Het statisch gedrag van de diodelaser met terugkoppeling vertoont verder een opmer
kelijke hysterese rond 'Ij; ~ 27r bij deze modelparameters, die zich herhaalt om de 47r in 
plaats van om de 27r zoals men in eerste instantie zou verwachten. Deze herhaling is echter 
eenvoudig mathematisch te begrijpen door terug te gaan naar de defenitie van de terugkop-
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Figuur 3.5: Stationair frequentie gedrag van optisch gekoppelde diodelaser. a) Hoekfrequen
tie verschil (w - nd) als functie van '1/J. b) Hoekfrequentie verschil (w - Oe) als functie 
van '1/J. De tekens (>) en (~) geven respectievelijk de heen en teruggaande scan van de 
confocale Fabry-Perot als functie van '1/J. De loekgebieden bij '1/J = 0 (één stuks) en '1/J = 211" 
(twee stuks) zijn eveneens aangegeven. De lijn tussen deze gebieden heeft helling -1. 
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pelfase r..p en de fase van de laserdiode trilholte '1/J bij een confocale Fabry-Perot, waarvoor 
geldt bij vaste afstand L dat 

1 
dr..p = -d'I/J. 

2 
(3.11) 

Voortaan zullen wij spreken van de loekgebieden bij '1/J = 0 (één stuks) en '1/J = 271" (twee 
stuks). 

De verliesfactor 1 en de lengte L spelen een belangrijke rol bij het lockproces. Verklei
ning van de afstand L tussen laserdiode en confocale Fabry-Perot en/of vergroting van de 
hoeveelheid teruggekoppelde licht 1 zorgen beide voor een vergroting van het lockgebied. 
Dit wordt veroorzaakt door een grotere 'frequency-pull' van de confocale Fabry-Perot. Uit
gaande van de modelparameters in Tabel 3.3 is de loekbreedte bestudeerd aan de hand van 
de FWHM-waarde van de transmissiepieken I en III van de confocale Fabry-Perot, zie 
paragraaf 4.4. Rondom '1/J = 0 is als functie van de afstand L en verzwakkingsfactor 1 in 
Fig. 3.6 a) en b), het gedrag van de loekbreedte weergegeven. Een ondergrens voor de 
afstand L wordt bepaald door de eindige dimensies van de gebruikte optische elementen 
en de diodelaser-behuizing voor dit terugkoppelsysteem, zie hoofdstuk 4. Kleine waarden 
van L verdienen dus de voorkeur. Bovendien bevordert dit de stabiliteit van de opstelling. 
Waarden voor 1 > 0.1 zijn niet realistisch omdat het model waarop deze berekingen zijn 
gebaseerd alleen geldig is voor zwakke terugkoppeling. Denk hier bijvoorbeeld ook aan 
multi-mode gedrag of 'coherence collapse'. Als 1 te groot wordt bij kleine L, is dit op te 
lossen met een absorptie filter. 

Een gevolg van het verkleinen van L enjof vergroten van 1 is dat nu ook hysterese 
optreedt rond de '1/J = 0 gebieden. Het resultaat voor verkleining van L ten opzichte van 
de modelparameters in Tabel 3.3 zien we in Fig. 3.7. Hierbij valt op dat de laserfrequentie 
w de resonantiefrequentie Oe niet exact volgt maar bij een verstemming over het gehele 
loekgebied van (~w)zock ~ 390 (27r) MHz (deze is niet exact gelijk aan de FWHM-waarde) 
eerst vóór loopt en dan achterloopt, met een totaal effect van 13 (27r) MHz over het loek
gebied. Dit wordt veroorzaakt door 'frequency-pull' van de diodelasertrilholte waarvoor 
eerst nd > nc en dan nd < nc geldt. De grootte van dit effect wordt bepaald door de ~Vjlr 
van de confocale Fabry-Perot. In hoofdstuk 4 komen we hier nog verder op terug. 

3.5 Lijnbreedte reductiefactor 

Los van deze loekverschijnselen treedt een belangrijker effect op in de buurt van de loek
gebieden. Lijnbreedte reductie ontstaat in deze situatie. In hoofdstuk 2 is reeds een 
uitdrukking afgeleid voor de lijnbreedte van een diodelaser zonder terugkoppeling (2.21 ). 
Samen met de tijdontwikkeling voor het electro-magnetische-veld met terugkoppeling (3.6) 
en de definitie voor de spectrale dichtheid SJ>(w) (2.20) kan de lijnbreedte in geval van 
optische terugkoppeling van een grotere finesse confocale Fabry-Perot worden afgeleid. 

Voor de situatie dat de diodelaser zonder terugkoppeling in de buurt van de 'laser
threshold' functioneert nemen we aan dat de laserfrequentie w ongeveer gelijk is aan de 
frequentie van de diodelasertrilholte nd, zie vergelijkingen (2.17) en (2.18). Bekijken we 
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Figuur 3.6: Loekbreedte (~w)loclc rondom '1/J = 0. a) Loekbreedte als functie van L, curve 1.: 
1 = 3.6 · 10-3

, curve 2.: 1 = 2.6 · 10-2
• b) Loekbreedte als functie van 1, curve 1.: L = 

200 mm, curve 2.: L = 100 mm. 
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Figuur 3.7: Hysterese in het 'Ij; = 0 loekgebied t.g.v. verkleining van L t.o.v. de mo
de/parameters. Hoekfrequentie verschil (w- f!c) als functie van 'Ij; voor L = 100 mm en 
1 = 2.6 ·10-2

• De tekens (>) en ("5P) geven opnieuw respectievelijk de heen en teruggaande 
scan van de confocale Fabry-Perot weer. De breedte van het loekgebied (390 MHz) en de 
grootte van het 'frequency-pull' effect van de diodelaserlrilholte ( 13 MHz) zijn aangegeven. 
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d~n de verhouding van de spectrale dichtheid sJb(w) en S~(nd) respectievelijk met en 

zonder terugkoppeling, dan volgt met behulp van vergelijking (2.20), 

(3.12) 

Hierbij moet worden vermeld dat in geval van terugkoppeling de laser gelocked is aan het 
centrum van een lockgebied. 

Met vergelijking (3.6) kan de uitdrukking worden afgeleid voor (dwjdf!d), samen met 
vergelijking (3.10) en ~ = 0 resulteert dit in 

dw 1 

dnd- (1 + KTc)" 
(3.13) 

De factor (dwjdf!d) is de gevoeligheid van de laserfrequentie w voor veranderingen in de 
frequentie nd, dat wil zeggen de grootte van het 'frequency-pull' effect van de trilholte van 
de diodelaser op w. Substitueren we nu vergelijking (3.13) in (3.12), dan volgt met verge
lijking (2.21) de uitdrukking voor de lijnbreedte in het geval van optische terugkoppeling 

(3.14) 

metKuit vergelijking (3.8) en ~wo de lijnbreedte voor de diodelaser zonder terugkoppeling 
volgens vergelijking (2.21). Variaties in nd worden gedempt doorgegeven in w, waardoor 
~Wfb ~ ~w0 • Deze uitdrukking kan nu eenvoudig worden herschreven met behulp van 
vergelijking (2.21) en KTc ~ 1: 

(3.15) 

De variabele Rd stelt de gemiddelde energie van het aantal spontane emissie fotonen per 
tijdseenheid voor en Ud is de energie van het totaal aantal fotonen in de lasertrilholte. 

Deze uitdrukking bevat niet langer de fase-amplitude koppelings factor o:. Dit duidt 
erop dat de confocale Fabry-Perot cavity de laserfrequentie bepaalt en dus zorgt voor 
een ontkoppeling van de fase-amplitude ruis. De termen Tc:Fc en Td:Fd zijn de effectieve 
verblijftijden in de confocale Fabry-Perot respectievelijk de diodelasertrilholte. De factor ï 
neemt de effectieve afname van deze verblijftijden voor zijn rekening. 

Vullen we nu de modelparameters uit Tabel 3.3 in vergelijking (3.14) dan kunnen we 
de lijnbreedte reductiefactor uitrekenen. De lijnbreedte wordt in dit theoretische geval 
gereduceerd met een factor ~ 8.8 · 104 • Op deze manier wordt de lijnbreedte gelijk aan 
~WJ& ~ 600 (27r) Hz uitgaande van een lijnbreedte ~wo~ 50 (21r) MHzvan een diodelaser 
zonder optische terugkoppeling. 



Hoofdstuk 4 

Experimenten met optische 
terugkoppeling 

4.1 Inleiding 

Experimentele toepassing van een optisch terugkoppel systeem brengt specifieke problemen 
met zich mee. De gevoeligheid voor de terugkoppelfase r.p speelt hierin een belangrijke 
rol. Deze kan namelijk rechtstreeks vertaald worden in een gevoeligheid voor mechanische 
en akoestische trillingen, die de werking van het optisch terugkoppel systeem negatief 
kunnen beïnvloeden. Toepassingen zijn hierdoor afhankelijk van de gebruikte mechanische 
constructie van de optische elementen in de trilholte. 

Onderzoek naar de werking van het systeem richt zich op de bestudering van de trans
missiebundels I en III van de confocale Fabry-Perot, zie Fig. 3.4. De intensiteit van deze 
bundels is niet alleen een functie van de fase 1/J van de confocale Fabry-Perot, maar ook van 
de terugkoppelfase r.p in het door ons gebruikte optisch terugkoppelsysteem. Voor een situ
atie waarin locking optreedt ontstaan er verbrede transmissiepieken waarvan de intensiteit 
een geschikte maat is voor de lijnbreedte reductiefactor. Invloed van akoestische en/of 
mechanische trillingen is dus via de fase r.p direct merkbaar in het intensiteitsignaaL 

Om meer inzicht te verkrijgen in het door ons gebruikte optisch terugkoppel systeem 
concentreren we ons op het gedrag van de verbrede transmissiepieken in de experimentele 
situatie. De lijnbreedte reductiefactor wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. 

In paragraaf 4.2 wordt de experimentele opstelling besproken, gevolgd door een analyse 
van trillingsmetingen in paragraaf 4.3. Deze zijn verricht om de gecombineerde lasertril
holte van diodelaser en Fabry-Perot zodanig te optimaliseren dat minimale invloed wordt 
ondervonden van variaties in ondelinge afstand L. Vervolgens worden in paragraaf 4.4 
de bereikte resultaten besproken en vergeleken met het theoretisch voorspelde gedrag uit 
hoofdstuk 3 met een uitbreiding voor de invloed van trillingen. De modelparameters die 
gebruikt zijn in dit hoofdstuk komen overeen met de experimentele parameters. Opge
merkt dient te worden dat alleen metingen gedaan zijn bij een vaste afstand L tussen de 
diodelaser en de confocale Fabry-Perot en dat er geen sprake is geweest van een controle 

29 
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op de hoeveelheid licht dat is teruggekoppeld in de diodelaser. 

4.2 Experimentele opzet 

De experimentele opzet van het optisch terugkoppel systeem verschilt in de gebruikte 
componenten ten opzicht van het theoretisch besproken model maar op één punt. In 
de opstelling (Fig. 4.1) is naast een diodelaser en een confocale Fabry-Perot een beam
splitter aanwezig om een gedeelte van de laserbundel te kunnen afsplitsen, bijvoorbeeld 
voor frequentiestahili satie. 

diodelaser 

I I 

GJ[] 

confocale 

FP 

I 

fotodiode \...J 

Figuur 4.1: Schematische weergave van experimentele opzet van het optisch terugkoppel
systeem. 

Gebruik wordt gemaakt van een commerciële, index-guided, single-mode, AlGaAs-type 
diodelaser (Hitachi HL 7802G) met een nominale golflengte rond 785 nm. De diodelaser 
bevindt zich samen met een asferische lens (f=9 mm) met anti-reflectie gecoating in een 
temperatuur gestabiliseerde behuizing. Met behulp van een peltier-element met waterkoe
ling als referentie, N.T.C. weerstand als sensor en een P.I.D.-regelaar wordt een tempera
tuurregeling bereikt met een stabiliteit van t::,.T < 1 mK. De stroombron die zorgt voor 
injectie van ladingsdragers in de actieve laag, is eveneens gestabiliseerd, /:::,.] < 1j.tA. Door 
sturing van temperatuur- en stroom kan de golflengte ongeveer 5 nm verstemd worden 
(30 GHz/K, 3 GHz/mA). Door drift van de temperatuur varieert de frequentie in de orde 
van 10 · · · 50 MHz/uur [HUR90]. 

De positie van de asferische lens ten opzichte van de laserdiode wordt ingesteld door 
middel van een externe micrometer schroef zodat 'mode-matching' met de confocale Fabry
Perot mogelijk is. In Fig 4.2 is een tekening van de diodelaser-behuizing te zien. 
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2 3 

Figuur 4.2: Schema diodelaserbehuizing en confocale Fabry-Perot. a) Doorsnede diode
laserbehuizing: 1} diodelaser-houder, 2) brewstervenster, 3) peltier-element, 4) lens, 
5) schroefmicrometer, 6) aansluiting koelwater. 

De confocale Fabry-Perot heeft een vrij spectrale breedte en een finesse van respectie
velijk, Lln,.,. = 2.5 (27r) GHz ( nz = 1, Ze = 30 mm) en :Fe = 190. De afstand Ie tussen 
de spiegels kan worden veranderd door het aansturen van een piëzo, waarop één van de 
spiegels is gemonteerd. Voor het scannen van de Fabry-Perot wordt een zaagtandsignaal 
aangebracht op de piëzo van 3.2 V per vrije spectrale breedte. De maximale scan is 2 Lln,.,. 
omdat anders te grote afwijkingen optreden ten opzichte van de confocaliteitsvoorwaarde 
(zie paragraaf 3.1 ). Met behulp van een fotodiode kunnen de transmissiebundels worden 
gedetecteerd. De hoekverdraaiing ten opzichte van de optische as van de confocale Fabry
Perot om in de V-mode terecht te komen is ongeveer 10 mrad. En tenslotte is het etalon 
niet temperatuurgestabi liseerd. 

Voor de regeling van de hoeveelheid teruggekoppeld licht worden filters gebruikt. Bij de 
metingen die zijn verricht (paragraaf 4.4) is hiervan nog geen gebruik gemaakt. De afstand, 
diodelaser - beamsplitter - confocale Fabry-Perot, L ~ 200 mm, is gedurende de metingen 
niet veranderd. Meer bijzonderheden over de manier van bevestiging van de componenten 
en de constructie van de beamsplitter-houder worden gegeven in de volgende paragraaf. 

4.3 Trillingen: analyse en metingen 

Mechanische en akoestische trillingen die optreden in de opstelling zullen voor ongewen
ste variaties in de afstand L zorgen, waarbij we aannemen dat dit niet gebeurt in de 
diodelasertrilholte en in de Fabry-Perot. Trillingsmetingen zijn nu verricht om de me
chanische constructie van de gecombineerde lasertrilholte -bestaande uit een diodelaser, 
beamsplitter en confocale Fabry- Perot- te optimaliseren. De trillingkar akteris tieken zijn 
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niet alleen afhankelijk van de desbetreffende component maar ook bijvoorbeeld van de 
optische tafel en de omgeving waarin de opstelling zich bevindt. In verband met de re
latief grote hoogte, h = 170 mm, van de ophanging van de confocale Fabry- Perot is op 
de optische tafel een tweede (kleiner) granieten blad gelegd om hierop de beamsplitter
houder en diodelaserbehuizing te bevestigen. Voor een betere stabiliteit, wat ook volgt uit 
de trillingsmetingen, zijn de beamsplitter en diodelaserbehuizing bevestigd respectievelijk 
op en in een massief aluminium blok. Deze blokken zijn vastgeplakt op de optische tafel 
met een druppel snelhardende Araldite aan de zijkant. De stabilisering van dit systeem is 
uitstekend; voor de beamsplitter zullen we de afname in trillingen laten zien ten opzichte 
van de oude bevestiging met ruiters op een optische rail. Hierbij is de bevestiging van de 
beamsplitter zelf natuurlijk ook van groot belang. 

Het meten van trillingen gebeurt met behulp van piëzo-elektrische versnellingsopnemers 
gekoppeld aan een spectrum analyser (Brüel & Kjrer, type 2031). Een kracht F veroor
zaakt een versnelling a die evenredig is met het elektrisch signaal van de trillingsopnemer. 
Door middel van integratie kan vervolgens de gemeten versnelling omgerekend worden naar 
een verplaatsing 

a 
( 4.1) x= (27r/)2' 

met f de trillingsfrequentie. Lage frequenties veroorzaken hierbij de grootste verplaatsin
gen. In onze metingen zullen we ons dan ook concentreren op het frequentie gebied van 
0 tot 700 Hz. Interpretatie van de metingen is niet eenvoudig. Storingen van bijvoor
beeld elektromagnetische aard kunnen frequentie componenten introduceren die niet als 
zodanig in de trillingskarakteristiek thuishoren. Harmonische en sub- harmonische van de 
50 Hz-component zijn hiervan een goed voorbeeld. Mede hierdoor is het niet mogelijk om 
een exacte verandering van de afstand L te bepalen maar meer door 'trial and error' de 
dominante frequentiecomponenten te reduceren door bijvoorbeeld het aanpassen van een 
mechanische constructie. 

Een trillingskarakteristiek van de confocale Fabry-Perot is als voorbeeld gegeven in 
Fig. 4.3. Het versnellingsspectrum is uitgezet in dB-schaal voor het frequentiegebied 
0 · · · 800 Hz. Hierbij is 20 dB een factor 1 0 in versnelling. Opvallend is dat de har
monische 50 Hz-componenten duidelijk aC:Lnwezig zijn (25, 50, 100, 200 Hz) en zorgen voor 
een vertekend beeld. In Tabel 4.1 is voor een aantal frequentie componenten de dB-schaal 
omgerekend naar een verplaatsingsschaal. 

Door een electronicakast met ingebouwde blower op de optische tafel ontstaat een 
590 Hz-component. Los van de 200 Hz-component zien we in Tabel 4.1 dat deze een 
relatief grote bijdrage geeft, wat ook geldt voor de metingen aan de diodelaser en de be
amsplitter. Door verplaatsing van de electronica kast is de bijdrage van deze component 
tot een minimum beperkt. Op de overige frequentiecomponenten kon geen verdere invloed 
worden uitgeoefend omdat veranderen van de constructie niet mogelijk was. In de toekomst 
lijkt het toch verstandig om de constructie in hoogte aan te passen. Dit heeft namelijk 
ook direct een positieve invloed op de trillingskarakteristieken van de beamsplitter en di
odelaserbehuizing. De optische tafel waarop deze nu zijn bevestigd, om de hoogte tussen 
deze componenten en de confocale Fabry-Perot te overbruggen, zorgt namelijk voor extra 
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Figuur 4.3: dB trillingspectrum van confocale Fabry-Perot. 

Tabel 4.1: Verplaatsingen trillingspectrum confocale Fabry-Perot. 

f (Hz) a (dB) x (nm) commentaar 
±5 ± 0.5 ±1 

200 16.0 5 50 Hz-comp. 
225 15.8 4 eigenfreq. graniet 
318 11.6 1 
488 17.5 1 
590 26.1 2 t.g.v. blower 

33 
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frequentiecomponenten. Met name de 70 Hz-component speelt hierin een belangrijke rol. 
Voor de beamsplitter-houder was het wel mogelijk om de constructie aan te passen 

en zo directer invloed uit te oefenen op de trillingskarakteristiek. Ondanks bijvoorbeeld 
stijfheidsberekening is het echter tevoren moeilijk in te schatten of een bepaalde constructie 
minder trillinggevoelig is. Na verscheidene ontwerpen te hebben getest, zijn we uiteindelijk 
gekomen tot een :nassieve constructie van aluminium. In Fig. 4.4 is een tekening hiervan 
weergegeven samen met L-vormige constructie van de eerste beamsplitter-houder die in de 
opstelling is gebruikt. De resultaten van beide ontwerpen zijn voor de dominante frequentie 
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Figuur 4.4: Ontwerp beamsplitter-houders. a) L-vorm, b) blok-vorm (gebruikt in de opstel
ling): 1} beamsplitter, 2} schroefmicrometer, 3} drukschroej, 4) instelschroej, 5) drukstang, 
6} bladveer, 7} bundelopening. 

componenten in Tabel 4.2 met elkaar vergeleken. 
In eerste opzicht zijn de resultaten van de blok-vorm zelfs slechter dan die van de oude 

L-vorm beamsplitter-houder. Dit wordt veroorzaakt door een 70 Hz-component, die ont
staat doordat gemeten is op het aluminium blok in plaats van op de beamsplitter zelf. 
De constructie van de nieuwe beamsplitter-houder laat dit namelijk niet toe. Deze 70 Hz 
is afkomstig van het tweede granieten blad waarop beamsplitter-houder en diodelaserbe
huizing staan. Op grond van metingen aan deL-vorm, waarbij ondanks de constructie de 
ophanging van de beamsplitter op hetzelfde principe berust als bij de blok-vorm, mogen we 
deze component verwaarlozen. Dat deze aanname correct is volgt ook uit de bestudering 
van de transmissiepieken (zie paragraaf 4.4). De blokvorm is stijver dandeL-vorm en he-
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Tabel 4.2: Vergelijking trillingskarakteristieken van 1- en blok-constructie beamsplitter
houder. 

1-constructie I blok-constructie I 
f (Hz) x (nm) f (Hz) x (nm) 
±5 ±1 ±5 ± 1 

70 16 
188 12 

318 2 
360 1 

488 1 488 1 
590 3 590 2 
690 1 690 1 

perkt dus de afstand variaties inL. Opgemerkt dient te worden dat de 590 Hz-component 
gemeten is met de electronicakast nog op de optische tafel. De invloed hiervan verdwijnt 
geheel wanneer deze wordt verwijderd (zie voorgaande). 

De gecombineerde lasertrilholte bevat natuurlijk ook nog de diodelaserbehuizing. In 
Tabel 4.3 zijn hiervoor de belangrijkste frequentie componenten weergegeven plus bijbe
horende verplaatsingen. De behuizing bevat waterkoeling, die voor problemen kan zorgen 

Tabel 4.3: Verplaatsingen trillingspectrum diodelaser-behuizing. 

I f (Hz) I x (nm) I 
± 5 ± 1 

commentaar I 

225 4 eigenfreq. graniet 
300 2 50 Hz-comp. 
488 1 
590 1 t.g.v. electr. kast 
690 1 

wanneer de waterstroom te groot is. Er ontstaan a-waarden van > 30 dB (overeenkomend 
met x ~ 4 nm bij frequenties in het gebied 450 · · · 650 Hz. De waterstroom moet tot 
een minimum beperkt worden zodat het koeleffect net voldoende blijft, wat in de praktijk 
eenvoudig te bereiken is. Los van deze beïnvloeding van het trillingspectrum is het verder 
niet mogelijk om anderszins invloed uit te oefenen dan in de bevestiging van de behuizing 
op de optische tafel. Gebleken is dat door montage van de behuizing op een aluminium 
blok (80 x 80 x 80 mm) de stijfheid van de totale constructie sterk wordt vergroot. Ver
gelijken we de metingen uit Tabel 4.3 met die van de confocale Fabry-Perot en de 'blok 
vorm' beamsplitter-houder dan zien we dat deze laatste de minste verplaatsingen veroor
zaakt in de afstand L, wanneer de 590 Hz-component wordt verwaarloosd. Stel nu dat 
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de verplaatsingen weergegeven in de tabellen 80 % van de totale verplaatsingen inhouden, 
dan volgt voor de afstandsverandering ~L een geschatte waarde van ~L ~ 20 nm. In de 
volgende paragraaf zullen we zien dat ondanks de relatief kleine variatie van ~L dit van 
grote invloed is op het fenomeen 'locking'. 

4.4 Locking aan confocale Fabry-Perot 

Met de opstelling beschreven in paragraaf 4.2 zijn experimenten uitgevoerd om het effect 
van 'locking' van de laserfrequentiewaan de resonantiefrequentie ne van de externe Fabry
Perot te onderzoeken. De gecombineerde trilholte is hierbij geoptimaliseerd om trillingen 
te onderdrukken (paragraaf 4.3). De metingen zijn slechts bij één afstand L ~ 200 mm 
uitgevoerd en zonder controle op de terugkoppelfactor 1 verricht. Door het ontbreken van 
de geschikte apparatuur, een super-confocale Fabry-Perot met een finesse van 2000 of een 
spectrumanalyser, zijn geen directe metingen van de laserlijnbreedte uitgevoerd en is alleen 
'locking' onderzocht. 

De gebruikte diagnostiek is het meten van de transmissiebundels I en III van de con
focale Fabry-Perot (Fig. 4.1) met een intern gemonteerdefotodiode met voorversterker. De 
intensiteit van de bundels I en III loopt synchroon met de teruggekoppelde bundel II, dat 
wil zeggen maximale intensiteit bij w = ne. Als er geen locking optreedt, dat wil zeggen 
we scannen ne bij een vaste frequentie van het ingestraalde licht, zullen we de gewone 
transmissiepiek van de Fabry-Perot waarnemen met een Lorentz-lijnvorm 

(4.2) 

(4.3) 

met (~neh;2 de volle breedte op halve hoogte, :Fe de finesse en (~ne)br = 27r~Vf•r met 
~Vj.r de vrije spectrale breedte. Met de gegevens ~Vj.r = 2.5 GHz en :Fe = 190 uit 
Tabel 3.3, volgt (~neh;2/27r = 13 MHz. 

Als er locking optreedt, dat wil zeggen dat laserfrequentiew over een gebied met breedte 
~W!ock (w ~ ~ne) gekoppeld wordt aan ne, nemen we een transmissiepiek van de con
focale Fabry-Perot waar die veel breder is. Deze worden ook wel als 'feedback modified 
fringes' aangeduid. Als er geen 'cavity-pulling' plaatsvindt, is de lijnvorm een blokfunctie. 
Door 'cavity-pulling', waarbij de laserfrequentie w van de ene flank van het Fabry-Perot 
transmissieprofiel naar de andere flank loopt (zie hoofdstuk 1 en 3), zien we echter een 
profiel van een vorm volgens 

0 V 0 ~W!ocle 
W-ud<----

2 ' 
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,0.wloek < w - n < ,0.wloek 
2 - d_ 2 ' 

0 V ~ ,0.wlock 
w- ~d > 2 ' ( 4.4) 

met L een Lorentz lijnprofiel en waarbij 

( 4.5) 

met F(Oe-Od) een functie die het effect van de 'cavity-pulling' beschrijft. De berekeningen 
in hoofdstuk 3 laten bij goede benadering zien dat F een lineaire functie is en dat voor de 
grenzen van het loekgebied geldt 2(w- Oe) ~ (L\Oe)t/2 , dat wil zeggen dat de laser dan 
halverwege de flank van de Fabry-Perot staat. Dit resulteert in 

( 4.6) 

als goede benadering van de functie F van vergelijking (4.5). 
Alle metingen zijn verricht met een 30Hz zaagtand modulatie van het piëzo-element 

van de eindspiegel van de confocale Fabry-Perot, die tevens zorgt voor een extern trigger
signaal voor een oscilloscoop. Voor een scan over de volle vrije spectrale breedte is dit een 
scansnelheid van 75 MHz/ms. Een positieve piëzo-spanning zorgt voor een afname van 
de lengte Ze van de confocale Fabry-Perot, met andere woorden een afname van de fase 
'1/J. De relatie tussen Oe, '1/J en Ze is uitgewerkt in appendix B. De effecten van mechani
sche trillingen met een frequentie groter dan 1000 Hz zullen dus zichtbaar zijr binnen één 
scan over een loekgebied met een typische breedte ,0.w1oc~e/27r ~ 150 MHz. De invloed van 
trillingen met veellagere frequenties zullen zich manifesteren als een variatie van positie 
en/of breedte van de loekgebieden in verschillende scans van de confocale Fabry-Perot. De 
metingen zijn vastgelegd met een oscilloscoop-camera met een sluitertijd van 1/60 s. De 
nalichttijd van het scherm van ongeveer 1/15 s zorgt ervoor dat verschillende scans (met 
afnemende intensiteit) op de foto zichtbaar zijn. 

Eén van de metingen waarbij locking is vastgesteld, is te zien in Fig. 4.5. Hier is over 
een gebied ter grootte van ,0.0e/27r = 700 MHz gescand. De voorflank is zoals verwacht 
heel steil; de achterflank heeft een staart die nog niet verklaard is. De top van het profiel 
laat het verwachte effect van de variatie van w - Oe zien door 'frequency-pulling'. De 
breedte van het loekgebied is 

(4.7) 

en de centrale positie ervan varieert over een gebied ter grootte van 

( 4.8) 

Mechanische trillingen met een frequentie kleiner dan 100 Hz kunnen hiervoor verantwoor
delijk zijn, door de invloed van de terugkoppelfase <p die evenredig is met lengtevariaties 
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Figuur 4.5: FMF-piek zn experimentele situatie voor L = 200 rnrn met 
llwlock"' 175 (21r) MHz. 
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Figuur 4.6: Experimentele confocale Fabry-Perot scan over meer dan 2 x 6.v/n· 

6.L. Dit werd bevestigd door de opstelling te minimaliseren voor een 70 Hz component, 
zie paragraaf 4.3, met een veel stabieler signaal als gevolg. 

Een recente meting met een scan over meer dan twee volle vrije spectrale breedtes van 
de confocale Fabry-Perot is weer gegeven in Fig. 4.6. De periodiciteit van de experimentele 
loeksignalen is 2(6.nc)1.,.j27r = 5 GHz, wat overeenkomt met een toename van 6..,P = 47r 
in de theoretische beschrijving van hoofdstuk 3. De middelste piek van Fig. 4.6 ligt niet 
symmetrisch tussen de twee buitenste pieken die we indentificeren met t/J = 0 en 47r, maar 
heeft een 'offset' ten opzichte van de middenpositie t/J = 27r van 

6..,Pj21r = 0.095 ~ 240 MHz, (4.9) 

wat overeenkomt met een verstemming (w-nc)/27r = 240 MHz. Deze meting dient te wor
den vergeleken met een simulatie van de intensiteit van de transmissiepieken (Fig. 4. 7). 
Deze is bepaald als functie van t/J j21r door de grootheid w( "P) - nc( t/J) uit onze modelbere
keningen te substitueren in het ongestoorde transmissieprofiel van de Fabry-Perot (Tabel 
3.2). De omstandigheden zijn verder zoals aangegeven in Tabel 3.3. We zien in Fig. 4.7 
inderdaad een asymmetrisch liggende piek rond t/J=27r, met een 'offset' waarvan het teken 
afhankelijk is van de scanrichting. De resultaten voor de breedte 6.wzoclc en 'offset' 6.'1/J van 
de loekpiek bij t/J ~ 21r zijn 

195 MHz, 

0.140 ~ 350 MHz, 

(4.10) 

(4.11) 
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Figuur 4.7: Intensiteitscan confocale Fabry-Perot voor de modelparameter uit Tabel 3.3. 
Loekbreedte ~Wiock = 195 MHz. (>) en (~) stellen respectievelijk de heen- en de terug
gaande scan voor. 

wat gelet op onzekerheden in de absolute waarde van 1 redelijke in overeenstemming is 
met de experimenten. 

Het beeld van de waargenomen loekpieken is direct te beïnvloeden door een kleine 
hoekverdraaiing van de confocale Fabry-Perot. De meting van Fig. 4.6 vertoont een rustig 
scoop-beeld met weinig ruis. Door verdraaiing van de confocale Fabry-Perot vinden wij 
eerst een beeld zoals te zien in Fig. 4.8a) met een dubbele piek tussen twee enkelvoudige 
pieken in. Deze situatie is duidelijk minder stabiel, wat zich uit in een veel onrustiger 
scoop-beeld van vooral de dubbele piek. Verder draaien van de Fabry-Perot levert dan 
weer hetzelfde beeld als in Fig. 4.6, met een asymmetrisch liggende enkele piek. Ons 
modellevert geen directe verklaring hiervoor. 

In Fig. 4.8b) is een vergroting van Fig. 4.8a) weergegeven met een 10 x opgerekte fre
quentieschaal, waardoor de vorm, breedte en positie goed te onderzoeken is. De onderlinge 
afstand is 

~1/J/27r = 0.15 ~ 380 MHz, (4.12) 

wat kleiner is dan twee keer de offset van zowel theorie (4.11) als experiment (4.9). De 
eerste, linkerpiek van de scan heeft de voorspelde steile flanken, maar nu zonder 'staart'. 
De invloed van 'cavity-pulling' is veel kleiner dan in de Fig. 4.5: de intensiteit neemt af 
tot slechts 87% van de tophoogte. De loekbreedte 

~w/27r ~ 56 MHz, (4.13) 
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Figuur 4.8: Invloed hoekverdraaiing van confocale Fabry-Perot op intensiteitscan. a) scan 
over 2 x !):.vb,., b) 1/J = 21r-gebied 10 x vergroot. 
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is ook een factor drie kleiner dan in de meting van Fig. 4.5. De tweede, rechter loekpiek 
is erg asymmetrisch, met een stijgende flank die start op 50% van de tophoogte, een 
realistische waarde in vergelijking met onze modelberekeningen (Fig. 4.7). Beide pieken 
zijn wel consistent met een totaal 'cavity-pulling' effect van 2(w- f2c)/27r ~ 6 MHz op de 
volle loekbreedte /:iwzock/27r ~ 56 MHz. Voorlopig hebben wij geen verklaring voor deze 
piekvormen en voor de alternerende beelden die ontstaan bij kleine hoekverdraaiingen van 
de confocale Fabry-Perot. 

Tot nu toe hebben we in onze modelberekeningen en in de bespreking van de experi
mentele resultaten de invloed van mechanische trillingen niet besproken. Trillingen zorgen 
voor afstandvariaties in de teruggekoppelde lengte L en hierdoor in de terugkoppelfase 
c.p, zie vergelijking (3.2). We gaan dit probleem bekijken voor twee limieten: voor hoge 
frequenties met een trillingstijd die veel korter is dan de scantijd over de breedte van een 
loekgebied en voor lage frequenties met een trillingstijd die veellanger is dan de scantijd. 
In het eerste geval zullen we in één scan van de confocale Fabry-Perot direct de effecten 
van de trillingen op de positie, hoogte en breedte van loekpieken waarnemen, dat wil zeg
gen c.p variaties bij vaste waarde van 'Ij;. In het tweede geval zullen we bij opeenvolgende 
Fabry-Perot scans het netto resultaat van een verschillende terugkoppellengte L op de 
loekpieken waarnemen, dat wil zeggen 'Ij; scans bij verschillende startwaarde voor e.p. Hoge 
trillingfrequenties zijn ~ 1000 Hz, lage frequenties zijn typisch ~ 100 Hz, zoals uit onze 
meetresultaten blijkt. 

We bekijken met behulp van ons model de limiet van hoge trillingsfrequenties. Met 
behulp van de modelparameters uit Tabel 3.3 is het gedrag van (w- nd) als functie van de 
terugkoppelfase c.p bestudeerd bij een vaste waarde van de fase 'Ij; voor 'Ij; = 0 en 'Ij; /27r = 1.15. 
Voor deze gebieden geldt namelijk zoals we hebben kunnen zien in Fig. 4.7 dat er sprake is 
van locking. De beide situaties zijn weergegeven in respectievelijk Fig. 4.9a) en Fig. 4.9b ). 
In Fig. 4.9a), waar 'Ij; = 0, zien we een stabiele oplossing rondom het punt (c.p- 0)/27r 
= 0 met dwjdc.p ~ 50 MHz. Rond (c.p- 0)/27r ~ 0.75 ligt een instabiel gebied waar de 
laserfrequentie springt over ongeveer 150 MHzvoor zeer kleine c.p variaties die overeenkomen 
met lengte variaties, l:iL ~ >..j800 ~ 1 nm. In dit gebied is de de laserfrequentie w verstemd 
geraakt ten opzichte van nd. In deze simulatie geldt dat Oe= nd wat betekent dat de laser 
niet in resonantie is met de Fabry-Perot en dat de teruggekoppelde bundel II uit staat. 
Voor deze cp-waarde is dus geen sprake meer van terugkoppeling bij vaste 'Ij; = 0. Wij 
verwachten dat bij een iets verschoven '1/J-waarde wel weer locking optreedt en een loekpiek 
te zien is. 

Een heel ander gedrag van (w-f!d) als functie van c.p, treedt op bij een vaste 'Ij; gelijk aan 
'Ij; j21r = 1.15, Fig. 4.9b ). In deze situatie geldt nu dat Oe =/:- nd, in plaats van Oe = nd in de 
voorgaande situatie. Het gevolg is dat bij deze vaste 'Ij;-waarde een plateau ontstaat wanneer 
de fase c.p wordt gevariëerd. Het plateau geeft hierbij aan dat er sprake is van locking. 
Wanneer nu de c.p variaties groter zijn dan de plateaubreedte, !:i(w- nd)/27r ~ 400 MHz, 
valt de laser uit loek. De teruggekoppelde bundel II staat dan vervolgens uit omdat geldt 
Oe =/:- nd waarbij de laserfrequentie w ongeveer gelijk wordt aan nd. In tegenstelling tot de 
situatie in Fig. 4.9a) kunnen c.p variaties er nu dus niet voor zorgen dat de laserfrequentie 
weer loekt aan de resonantiefrequentie nc van de confocale Fabry-Perot. In dit geval volgt 
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Figuur 4.9: Gevoeligheid van w voor r.p bij vaste 'Ij; in de hoge-frequentie-limiet. a) 'Ij; = 0, 
L = 200 mm, b) 'l/J/27r = 1.15, L = 200 mm. (>)en (:Jp) stellen respectievelijk de heen
en teruggaande scan voor, vanuit r.p = 0. 
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de laserfrequentie w de oscillerende curve rondom nd. Voor dit gedrag is nog geen verklaring 
te geven. 

Aan de hand van de situatie in Fig. 4.9a) kunnen we nu de metingen van Fig. 4.6 en 
Fig. 4.8 interpreteren. Kennelijk zijn we in staat om met een kleine hoekverdraaiing van 
de confocale Fabry-Perot de terugkoppelfase <p continu te veranderen. Het stabiele beeld 
van Fig. 4.6 met een asymmetrische loekpiek is dan te identificeren met een terugkoppel
fase rond <p - 0 = 0, waar variaties !:1<p de laserfrequentie maar nauwelijks beïnvloeden. 
Als wij ons realiseren dat !:1<p/27r = 1 overeenkomt met !:1L = )..j2 zijn variaties van de 
orde !:1<pj27r ~ 0.05~)../40 = 20 nm zeker toegestaan zonder het beeld te verstoren. Het 
onrustige beeld van Fig. 4.8 met twee loekpieken in het midden is dan afkomstig van de 
situatie met een terugkoppelfase (<p- 0)/27r ~ 0.75. Zeer kleine variaties zijn in staat om 
de laserfrequentie te laten verspringen over een afstand van !:1w/27r ~ 150 MHz. Door de 
hysterese in de curve, waardoor terugspringen niet mogelijk is, kunnen wij bij opeenvol
gende '1/J-scans dan de twee laserfrequenties met hun transmissiepieken waarnemen. Als 
door hoogfrequente trillingen deze overgang tijdens een '1/J-scan plaatsvindt, is het zelfs 
mogelijk om twee afzonderlijke pieken in één scan waar te nemen. Misschien is de sterk 
asymmetrische vorm van de ene piek en de veel geringere breedte van het loekgebied ook 
wel hierdoor veroorzaakt. 

Een ander experimenteel effect dat is waargenomen, is een verschil in de grootte van 
de loekgebieden voor '1/J = 0 en '1/J /27r ~ 1. Hiervan zijn echter geen oscilloscoopfoto's 
beschikbaar. Dit effect is ook met behulp van het model te berekenen. Voor een afstand 
L = 100 mm en verliesfactor 1 = 3.6·10-3 , waarbij de overige model parameters uit Tabel 
3.3 hetzelfde zijn gebleven, is dit geconstateerd. Dit resulteerde in een loekbreedte van 
!:1wlock ~ 225 (27r) MHz en !:1wlock "' 590 (27r) MHz bij respectievelijk '1/J = 0 en '1/J /27r ~ 1. 

De loekgebieden kunnen nog verder worden vergroot door de injectiestroom en de con
focale Fabry-Perot in frequentie gelijktijdig te moduleren. Op deze wijze wordt nd, de 
resonantiefrequentie van de diodelaser bijgesteld aan de resonantiefrequentie van de con
focale Fabry-Perot. Deze situatie kan niet door ons model worden gesimuleerd omdat in 
dit geval de tijdontwikkeling van de ladingdragers in de actieve laag moet worden meege
nomen. Door Dahamani e.a. (DAH87] wordel loekgebieden gemeld met een breedte van de 
orde tot 4 GHz. Dit komt overeen met een externe verstemming van ongeveer 8·10-3 nm 
voor een golflengte van ).. = 785 nm. Op deze wijze worden gebieden met mode-hops han
teer baarder. 

Het gepresenteerde beeld van zowel metingen en theorie is nog incompleet. Het theo
retisch inzicht vraagt om meer gedetailleerde metingen dan nu voorhanden. Aan de an
dere kant stimuleren waargenomen verschijnselen een grondiger onderzoek van ons model. 
Voorlopig moeten wij ons tevreden stellen met het inzichtelijke, kwalitatieve beeld. De 
onwetende fase is nu voorbij en het probleem is rijp voor een AI0-2 project en een nieuw 
afstudeeronderzoek. 



Hoofdstuk 5 

Excitatie-overdracht van 
Xe* op N 2(X) 

5.1 Inleiding 

Tijdens de afstudeerperiode is naast onderzoek naar een techniek voor verbetering van de 
spectrale, statische en dynamische eigenschappen van de diodelaser (hoofdstukken 2, 3 en 
4) tevens onderzoek verricht naar het excitatieproces 

(5.1) 

Het electronisch geëxciteerde N2 (B, v') niveau heeft een levensduur van r :::::::: 5ps. Om de 
verdeling over de vibratie niveaus v' vast te stellen wordt de vrijkomende fluorescentiestra
ling 

(5.2) 

geanalyseerd. Het doel hierbij is om begin- en eindtoestand zo goed mogelijk te definiëren, 
zodat een kwantitatieve analyse uitgevoerd kan worden. In de begintoestand zijn botsings
energie E en fijnstruktuur toestand (3P0 , 3P2) van het metastabiel van belang (eventueel 
ook de polarisatietoestand IJ, M > ); in de eindtoestand is alleen v' te meten. In de toe
komst zullen diodelasers gebruikt worden voor de toestandselectie van de metastabielen. 
Dit onderzoek is een directe aanvulling op metingen van Krümpelmann [KRÜ87] en Böhle 
[BÖH89], waarbij respectievelijk gedeeltelijk en niet is opgelost naar botsingsenergie 

Met een electronische energie van Xe*(3P0 ) en Xe*(3P2) van respectievelijk 9.447 eVen 
8.314 eV zijn vibratieniveaus van N2(B,v') tot respectievelijk v'=4 en v'=10 (zie Fig. 1.1) 
via een exotherm proces bereikbaar. Uit experimenten [BÖH89,KRÜ87] is echter gebleken 
dat de vibratieniveaus v' = 5 en v' = 11 via een endothermproces en het vibratieniveau v' 
= 10 via een exothermproces de dominante uitgangskanalen zijn van dit excitatieproces. 

Inzicht w9rdt verkregen door bestudering van de interactiepotentialen in samenhang 
met de botsingsenergie die de kans bepaalt in welke geëxciteerde toestand, in dit geval het 
N2-molecuul terechtkomt. Doorgaans worden de potentialen bepaald uit experimentele re
sultaten. Voor dit systeem echter, in tegenstelling tot andere edelgas-N2 systemen, bestaat 

45 
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een theoretisch berekend model op basis van semi-kwantitatieve gronden. In Fig. 5.1 is 
als voorbeeld één van de door Aquilanti e.a. [AQU90] berekende potentiaalcombinaties te 
zien. Hieruit volgt bijvoorbeeld een fijnstructuur afhankelijkheid van het Xe* -atoom voor 
het excitatieproces (5.1). 
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Figuur 5.1: Ingang (doorgetrokken lijnen) en uitgang (gestippelde lijnen} van de potentiaal 
kanalen voor het excitatie proces (5.1}. In deze situatie is de internucleaire as van het N2-
molecuul evenwijdig aan de richting van het Xe*-atoom ten opzichte van het N2-molecuul 
([AQU90], Fig. 2A). 

In een gekruist bundelexperiment (paragraaf 5.2) gaan wij nu de werkzame doorsneden 
van de vibratieniveaus v' = 5 en v' = 10+11 als functie van de botsingsenergie bestuderen. 
Met behulp van metingen door Böhle [BÖH89] volgt dat vergelijking (5.1) vereenvoudigd 
kan worden tot 

Xe*(3 Po) + N2(X, V= 0) --+ xeeso) + N2(B, v' = 10, ll)+ÀE;:O,v' 

Xe*(3 P2) + N2(X, V= 0) --+ xeeso) + N2(B, v' = 5)+ÀEj=2,v'' (5.3) 
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met !::lEo,1o = 141 meV, !::lE0 ,11 = -34 meV en !::lE2,5 = -59 meV. Deze vereenvoudiging 
wordt ook gesuggereerd door Fig. 5.1, met daarin zogenaamde 'avmded crossings' van 
begin- en eindtoestand. De methode die hierbij gebruikt is om de inelastische werkzame 
doorsnede te bepalen en de daarbij behorende data-analyse wordt besproken in paragraaf 
5.3. Om een beeld te krijgen van het verloop van het botsings proces vergelijken we de 
metingen met het zogenaamde Landau-Zener model. In paragraaf 5.4 wordt dit model 
kort besproken voor een enkelvoudige 'avoided crossing'. Resultaten en discussie volgen in 
respectievelijk paragraaf 5.4 en 5.5. Waarin de de resultaten van het Landau-Zener model 
worden vergeleken met het semi-kwantitatieve model van Aquilanti, zonder hierbij verder 
in te gaan op de achtergronden van dit model. 

5.2 Gekruiste bundelopstelling 

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de vacuumopstelling 'Kist II'. 
Door Boom [B0088, VRE90) is hierover in het verleden al uitvoerig verslag gedaan zodat we 
ons hier alleen beperken tot de belangrijkste aspecten van de opstelling. De schematische 
opzet van de opstelling is weergegeven in Fig. 5.2. 

I l9c 

89b 
I 

0 

Figuur 5.2: Schema van de belangrijkste componenten van 'Kist IJ': 1} metastabielenbron, 
2) skimmer, 3} chopper, 4) nozzle dwarsbundel, 5) skimmer, 6} cryoscherm, 7} diafragma's, 
8 }hoofdbundeldiafmgma, 9) optisch systeem, 10) metaslahielen detector. 

De twee reactie-ingrediënten in vergelijking (5.1) worden in de opstelling voorgesteld 
door twee aparte bundels. Een hoofdbundel van metastabiele edelgasatomen kruist lood
recht een dwarsbundel met daarin N 2-moleculen waarvan de inelastische werkzame door-
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snede moet worden bestudeerd. De botsingsenergie E = ~J.tg2 , met J-l de gereduceerde 
massa, hangt nu op eenvoudige wijze samen met de hoofdbundelsnelheid v1 en de dwars
bundelsnelheid v2 volgens g2 = v~ + vi. De snelheidverdeling van de dwarsbundel is ten 
gevolge van supersone expansie zeer smal zodat dus de botsingsenergie volgt uit de snelheid 
van de metastabiele edelgasatomen. De reactiekans als functie van de botsingsenergie en 
daarmee de inelastische werkzame doorsnede is nu te bepalen uit de verhouding van het 
fluorescentie signaal (5.2) en het metastabielensignaal [VLI87]. De ontstane fluorescen
tiestraling in het strooicentrum ten gevolge van inelastische botsingen wordt gedetecteerd 
door een optisch systeem, waarvan de as loodrecht staat op de hoofd- en dwarsbundelas. 
Het licht wordt hierin gedispergeerd door 'custom-made' smalhandige interferentie filters 
en vervolgens gedetecteerd door een fotomultiplier. 

Een mechanische chopper in de hoofdbundel zorgt voor een snelheidsanalyse van de 
hoofdbundel door middel van de 'time of flight' methode [BEI75]. De snelheidsverdeling 
van de metastabielen wordt gemeten met een metastabielendetector bestaande uit een 
roestvrijstalen plaat, waarop door middel van het Auger-effect electronen worden vrijge
maakt [BOR71], en een electronenmultiplier. De afstand van de chopper tot de metasta
hielen detector bedraagt lm = 2139 mm. Het fluorescentie signaal dat wordt geproduceerd 
door botsingen van metastabielen in het strooicentrum, wordt ook opgeslagen als functie 
van de aankomsttijd van de metastabielen. Bij de analyse wordt rekening gehouden met 
de interne looplengte cll = 938 mm van chopper tot strooicentrum. 

De fotomultiplier en de metastabielen detector genereren pulsen die worden opgeslagen 
in een PHYBUS-veelkanaalteller gekoppeld aan een M68000 (Microgiant) computer die 
tevens het grootste gedeelte van het experiment bestuurt. De ruwe meetdata wordt voor 
verdere analyse vervolgens overgehaald naar een PC/ AT computer. 

Hoofd bundel 

Voor de productie van metastabiele edelgasatomen zijn twee verschillende bronnen voor
handen. De plasmabron of holle kathode boog (HCA) [THE81]levert metastabiele atomen 
met translatie energieën tussen de 0.5 eVen 5 eV. Bij deze bron wordt een ontlading ge
vormd tussen een ringvormige anode en een holle tantaal of wolfraam kathode, waardoor 
het edelgas stroomt. Het energiegebied tussen de 70 me V en 180 me V wordt bestreken door 
de thermische bron (TMS) [VER84]. Bij deze bron wordt met behulp van een naaldvormige 
kathode een ontlading getrokken door de nozzle, met een diameter 150 J.tm, van een super
sone expansie. Uitgaande van de thermische bron kan door middel van het 'seeden' van 
bijvoorbeeld He [VLI87] in edelgassen anders dan de genoemde het tussenliggende energie
gebied worden bereikt. In Fig. 5.3 zijn voor argon de typische looptijdverdelingen geschetst 
zowel voor een 'geseede' en 'niet-geseede' thermische bron, als voor de plasmabron. 

De lichtpiek wordt veroorzaakt door UV-fotonen die de metastabielendetector treffen. 
Deze definiëert tevens het nulpunt van de tijdschaal van de looptijdverdeling. De geo
metrie van de hoofdbundel wordt bepaald door de looplengten en bundeldiafragma's, zie 
Fig. 5.2. Ter plekke van het strooicentrum wordt de hoofdbundel bepaald door een sleuf
vormig diafragma 3 x 7 mm2 op een afstand van 1060 mm van de bron met een ruimtehoek 
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Figuur 5.3: Looptijdverdelingen voor metastabiele Ar* atomen geproduceerd met behulp van 
diverse bronnen. 

Tabel 5.1: Detectie-efficiëncy van de metastabielendetector voor de edelgassen Ar*, Kr* en 
Xe*. 

I edelgas I detectie efficiëncy TJm I 
Ar* 0.1 
Kr* 0.064 
.Xe* 0.016 

Ds = 18.7·10-6 sr. Een rond diafragma op een afstand van 1775 mm met een diameter 
naar keuze van 0.1, 0.25 en 0.5 mm bepaalt de ruimtehoeknD = 2.49, 15.6 of 62.3·10-9 sr 
waarbinnen de metastabielen op de detector terechtkomen. 

De detectie-efficiëncy TJm van de metastabielendetector is voor de edelgassen Ar* en Kr* 
bepaald door Theuws [THE81] en gegeven in Tabel 5.1. Voor de detectie-efficiëncy van 
Xe* is geen experimentele informatie aanwezig. Aan de hand van [BOR71] is de waarde 
afgeschat en geschaald op de detectie-efficiëncy van Ar*. 

De waarde van TJm is sterk afhankelijk van de omstandigheden bij de detector, zoals bij 
gasbedekking van het detectie oppervlak. In de praktijk blijkt de waarde zeker over een 
factor drie te kunnen variëren. Bovendien zijn er aanwijzingen dat 'T/m nog afhankelijk is 
van de fijnstructuur toestand 3 P0 of 3P2 , vooral voor Kr* en Xe*. Zonder toestandsanalyse 
met een laser blijft dit een onzekere factor in de analyse van strooimetingen. 
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Tabel 5.2: Vibratieovergangen van het 'fi.rst positive system' N2(B,v') --+ N2 (A,v") met de 
daarbij behorende filter-transmissiecoëfficienten T plus de quanturn efficiëncy 'f/qe van de 
fotomultiplier EMI 9658. 

I ~ v I v' I À ( nm) I T 'f/qe 

3 5 668.87 0.542±0.03 0.8 
10 630.88 0.580±0.04 0.11 
11 623.93 0.541±0.04 0.11 

4 10 584.25 0.605±0.04 0.13 
11 579.25 0.624±0.04 0.13 

5 10 543.20 0.563±0.04 0.16 
11 539.70 0.536±0.04 0.16 

Dwarsbundel 

De dwarsbundel bestaat uit een supersone expansie door een nozzle met een diameter van 
80 J..tm. De bundel wordt gedefiniëerd door een skimmer op kamertemperatuur met een 
rechthoekig opening van 2.5 x 2.9 mm2 op 17 mm van de nozzle. De afstand van nozzle 
tot een strooicentrum bedraagt 41 mm. Alle uitstromende moleculen bevinden zich in de 
vibrationele grondtoestand, waarbij de snelheidsspreiding van de dwarsbundel moleculen en 
de lengte van het strooicentrum samen een verwaarloosbare invloed hebben op de relatieve 
botsingssnelheid g. 

Optisch systeem 

Door vanGerwen en Boom [B0088,GER87] is een optisch systeem ontwikkeld waarin het 
strooivolume van 150 mm3 , bepaald door de bundelgeometrie van de hoofd- en dwarsbun
del, ruimtelijk geheel wordt afgebeeld. De as van het optisch systeem bevindt zich loodrecht 
op het vlak van hoofd- en dwarsbundel, boven het strooicentrum. Een schematische opzet 
is gegeven in Fig. 5.4. Het systeem bestaat uit een stelsel van drie UV-grade fused silica 
lenzen, een filterwisselaar bestaande uit twee boven elkaar liggende roterende schijven met 
plaats voor respectievelijk 4 en 5 filters en een fotomultiplier van het type EMI 9658. 

Om de fluorescentiestraling van het vervalproces (5.2) te kunnen meten zijn 'custom
made' smalhandige interferentiefilters aangeschaft met een typische bandbreedte op halve 
hoogte van 20 nm. Het fluorescentiespectrum van dit zogenaamde 'first positive system' is 
weergegeven in Fig. 5.5. 

De overgangen die gekozen zijn om te bestuderen staan getabelleerd in Tabel5.2 met de 
daarbij behorende fabrikant gegevens voord-:: transmissiecoëfficienten van de desbetreffende 
filters. 

Voor de bepaling van fluorescentiestraling is het van belang de totale detectie-efficiëncy 
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Figuur 5.4: Schematische weergave van het optische systeem, 1} dwarsbundelas, 2} skimmer 
(op 300 K}, 3} 20 K cryoscherm, 4) lenzensysteem, 5} lengte-instelling, 6} wand hoofdvat, 
7) filterwisselaar, 8} stappen motoren, 9) fotomultiplier. 
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Figuur 5.5: Vervalspectrum van het proces N2(B,v') -+ N2(A,v") veroorzaakt door ine
lastische botsingen van het metastabiele Xe*(3P0,2) met de in de grondtoestand verkerende 
N2 -moleculen met een botsingsenergie van 50 meV [KRÜ87]. De begin- (v') en eindtoestand 
(v") van de vibratieniveaus zijn weergegeven evenals het vibratiebandgetal t:l. v = v' - v". De 
overgangen van de vibratieniveaus v' = 10 en v' = 11 met konstant vibratiebandgetal t:l.v 
overlappen elkaar ten gevolge van de daarbij behorende rotatiestructuur. 
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T/opt van het optisch systeem te weten. Deze kan geschreven worden als 

n 
T/opt = T · T/t • T/qe • 

4
1!' = T · T/t • T/qe • TJn, (5.4) 

met T de filter-transmissiecoëfficient en T/qe de quantum-efficiëncy van de fotomultiplier ge
geven in Tabel 5.2, TJt de transmissie-efficiëncy door het lenzensysteem en n de ruimtehoek 
acceptantie van het optisch systeem van het strooivolume. Door Boom [B0088] bepaald 
dat TJt = 0.41 en n = 0.394 sr. 

5.3 Data-analyse 

Onderzoek naar de werkzame dooorsneden voor excitatie van de grondtoestand N2 (X,v'=O) 
naar de vibratieniveaus v'=5 en v' = 10, 11 van N2 (B) door middel van inelastische botsin
gen met metastabiele Xe*(3P0,2) atomen wordt gedaan aan de hand van het fluorescentie 
signaal afkomstig van het vervalproces N2 (B,v') ---+ N2 (A,v") en het metastabielen signaal 
Xe*(3Po,2)· 

Door het kleine verschil van de vibratiefrequenties van het B en het A niveau van N2, 
WB = 1733 cm-1 en WA = 1461 cm-1 [LOF77], vallen de overgangsfrequenties voor de ver
schillende vibratieniveaus v' naar de vibratieniveaus v"= v'- ~v bijna samen voor dezelf~e 
waarde van ~v, zie Fig. 5.5. Ten gevolge van een overlappende rotatiestructuur is het niet 
mogelijk om de overgangen van vibratieniveaus v' = 10 en 11, binnen een vibratieband 
met ~v = konstant, spectraal te scheiden. Voor de bepaling van de inelastische werkzame 
doorsnede voor de aparte vibratieniveaus moet de straling van verschillende vibratiebanden 
~v worden gebruikt. De vibratiebanden ~v zijn onderling spectraal goed te onderscheiden. 
De effectieve werkzame doorsnede Q~v die ontstaat door de bestudering van de verschil
lende overgangen voor konstante ~ v zijn lineaire combinaties van de inelastische werkzame 
doorsnede qv' 

Q~v = L Mv',v"Qv', 
v' 

(5.5) 

met v"= v'-~v. De coëfficient Mv',v" stelt de optische vertakkingsverhouding voor, bere
kend met behulp van de Einsteincoëfficienten vervalsnelheden Av',v" volgens de formule 

Av'v" 
Mv'v" = , 

' L:~=O Av1,v11 

(5.6) 

In Tabel 5.3 zijn de optische vertakkingsverhoudingen voor de onderzochte overgangen 
weergegeven aan de hand van de gegevens van Lofthus en Krupenie [LOF77]. 

Voor een voldoende aantallineaire combinaties, gelijk aan de in de vibratieband ~v 
aanwezige overgangen, kunnen de werkzame doorsneden qv' worden opgelost. Op deze 
manier zouden qv'=lO en qv'=ll kunnen worden bepaald. De werkzame doorsnede qv'=5 kan 
echter, zoals in Fig. 5.5 is te zien, rechtstreeks uit het fluorescentiesignaal worden bepaald. 
Er moet dan wel rekening gehouden worden met de optische vertakkingsverhouding van de 
overgang. 
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Tabel 5.3: Optische vertakkingsverhoudingen Mv',v" voor N2(B,v')-+ N2(A,v") 

I v' I ~v= 3 I ~v= 4 I ~v= 5 I 
5 0.3041 - -

10 0.2831 0.2599 0.0334 
11 0.1944 0.2869 0.0474 

De bepaling van de inelastische werkzame doorsnede uit het fluorescentie- en meta
stahielen signaal is in detail beschreven door van Vliembergen e.a. [VLI87]. In het kort 
gaan we hier verder op in. Voor een beschrijving van de gevolgde meetprocedure wordt 
verwezen naar Vredenbregt [VRE90]. Ten gevolge van de looptijd tussen strooicentrum 
en de metastabielen detector moet ten eerste de snelheidsverdeling van de metastabie
len worden teruggetransformeerd naar het strooicentrum, waarbij rekening moet worden 
gehouden met invouw ten gevolge van de eindige snelheidsspreiding veroorzaakt door de 
chopper. Voor het aantal metastabielen op tijdstip t in het strooicentrum geldt dan 

Nm(t) = sm(t) ns, 
TJm nD 

(5.7) 

met Sm ( t) de getransformeerde telsnelheid van de metastabielendetector op tijdstip t, TJm de 
detectie-efficiëncy van de metastabielen en ns, nD respectievelijk de ruimtehoeken waar
onder de metastabielen het strooicentrum en de detector bereiken. 

Wanneer de dwarsbundel wordt aangezet zal de hoofdbundel met metastabielen ten 
gevolge van inelastische en elastische botsingen met een totale werkzame doorsnede Qtot 
worden verzwakt. Het aantal fotonen op tijdstip t in het strooicentrum kan nu worden 
geschreven als 

' ( ) S fot ( t) ' ( ) Q t::.. v [ 9 ] Nfot t = = Nm t -Q 1- < nl > -Qtot . 
T/opt tot VI 

(5.8) 

De tweede term in vergelijking (5.8) neemt de verzwakking van de hoofdbundel voor 
zijn rekening, waarvoor een Qtot = 200 Á wordt genomen [KER87]. De telsnelheid van de 
fotomultiplier op tijdstip t wordt weergegeven door Sfot(t) en T}opt is de detectie-efficiëncy 
van het optisch systeem gedefiniëerd volgens (5.4 ). Het < nl >-product is de integraal 
van de dichtheid van de dwarsbundel over de interactielengte. Tot slot zijn VI en g respec
tievelijk de hoofdbundel snelheid en de relatieve snelheid zoals gedefiniëerd in paragraaf 
5.2. 

De werkzame doorsnede Q(E(t)) kan nu worden bepaald uit de vergelijkingen (5.7) en 
(5.8) en is gelijk aan 

(5.9) 
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met E( t) de botsingsenergie op tijdstip t gedefiniëerd zoals beschreven in paragraaf 5.2. 
De bundel metastabielen bestaat uit een mengsel van twee fijnstructuur toestanden, 

met een verhouding van bundelfracties gegeven door 

2 Nm[Xe*(3P2)) 
r = ---.---=.---'-----':...:. 

0 Nm[Xe*(3Po)) 

Voor een proces dat afkomstig is van één fijnstructuur toestand J = 0 of J 
correcte uitdrukking voor de werkzame doorsnede 

Q~v(E(t)) (r: 1), 

Q~v(E(t)) (r + 1), 
r 

(5.10) 

2 is de 

(5.11) 

met Q~v gegeven door vergelijking (5.9). Op grond van statistische gewichten verwachten 
we voor de bundelfractie Xe*(3 P2):Xe*(3 P0 ) = 5 : 1. Voor de zware edelgassen zijn echter 
afwijkingen van deze statistische voorspelling waargenomen [BÖH89), waardoor wij een 
waarde r = 10 voor onze data-analyse aannemen. Alleen door optische pompen met een 
diodelaser kan dit getal experimenteel worden vastgesteld. 

De levensduur van de vibratieniveaus v'=5 en v'=10,11 van N2(B) zijn respectievelijk 
ongeveer gelijk aan 5.8 JlS en 4.5 JlS [EYL83). Een probleem is nu dat de geexciteerde 
N2(B) moleculen het strooicentrum, wat op de detector wordt afgebeeld, kunnen verlaten 
voordat verval optreedt van N2(B) -+ N2(A), zie (5.2). Hiervoor moet in onze opstelling 
gecorrigeerd worden. Uitgaande van een konstante dichtheid van N2(B) moleculen in het 
strooicentrum en van harde bol verstrooiing (elastisch botsingsproces) kan een correctie 
factor worden afgeleid. Deze is gelijk aan 

1 t' 
j = - { e-tf'r .. 'dt, t' =dj < Vi >, 

T~ Jo (5.12) 

met Tv' de levensduur van de vibratieniveaus, d de gemiddelde afgelegde afstand voordat 
N2(B) moleculen het strooicentrum verlaten en < v > de gemiddelde snelheid van de van 
de N2(B) moleculen. Vanwege het grote verschil in massagetal tussen Xe en N2 (Mxe = 
128, MN2 = 28) volgt dat < v > ongeveer gelijk is aan de relatieve snelheid van g gede
tineerd in paragraaf 5.2. Hieruit volgt direct ook dat N2(B) bij ()cm = 1rj2 verstrooiing 
hoofdzakelijk loodrecht op de snelheidsrichting v2 wordt verstrooid. Dit geeft een waarde 
voord~ 3 ± 0.5mm loodrecht qp de kijkrichting van het optische systeem met behulp van 
de gegevens van het strooicentrum [B0088). In Tabel 5.4 zijn de berekende correctiefac
toren f voor de vibratieniveaus v'=5, 10 en 11 weergegeven met een gemiddelde relatieve 
snelheid g = 2500 m/s. 

5.4 Landau-Zener model voor werkzame doorsneden 

De interactiepotentialen bepalen samen met de botsingsenergie de kans dat excitatie naar 
de N2(B) toestand optreedt. Met behulp van het Landau-Zener model kunnen we op 



5.4. Landau-Zener model voor werkzame doorsneden 56 

Tabel 5.4: Levensduur correctiefactor. 

I v' I 1 ± o.o5 1 

5 0.87 
10 0.93 
11 0.93 

eenvoudige wijze aan de hand van de totale werkzame doorsnede als functie van de bot
singsenergie bestuderen op welke wijze de excitatie overdracht heeft plaatsgevonden. Wij 
kijken alleen naar directe kruisingen van de potentiaal van begin- en eindtoestand omdat de 
modelpotentialen van Aquilanti [AQU90] hier toe aanleiding geven. ledere kruising wordt 
gekarakteriseerd door drie parameters, de intermoleculaire afstand Rz waar de kruising 
plaatsvindt, de potentiele energie Ez in dit kruispunt ten opzichte van de asymptotische 
energiewaarden van de ingangspotentiaal, en een referentiesnelheid Vz. De kans p om bij 
één doorgang van de 'avoided crossing' over te gaan van de adiabatische ingangspotentiaal 
naar de adiabatische uitgangspotentiaal is gegeven door 

p exp( -vz/Vrad), 

27riHzl2 

hó.Fz ' 
(5.13) 

met v,.ad de radiële snelheid, 2 Hz de potentiaal opsplitsing van de adiabatische potentialen 
en tl.F:r: = ld( H22 - Hn) / dRIR=R:. het verschil in afgeleiden van de diabatische potentialen, 
alle drie bepaald ter plaatse van Rz, zie Fig. 5.6. 

0:: 

5 V2(R) 
H2 

H1 

Re --+R 

Figuur 5.6: Adiabatische potentiaal nadering met diabatische potentiaalkruisingen. 

Voor twee doorgangen van de 'avoided crossing', zoals bij een botsingsproces plaats-
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Tabel 5.5: Telsnelheden. 

SJot( cps) Sm( cps) 
TMS HCA TMS HCA 

Qinel 3600 (300) 2900 (500) 15000 (1000) 17000 (1000) 
Q5 900 (500) 940 (400) 15000 (1000) 17000 (1000) 

QlO+ll 83 (50) 420 (400) 15000 (1000) 17000 (1000) 
Opm: waarde tussen haakjes is achtergrondsignaal 

vindt, is de overgangskans P gelijk aan 

p = 2p(1- p). (5.14) 

De totale werkzame doorsnede voor excitatieoverdracht wordt nu verkregen door de 
overgangskans P te integreren over de botsingsparameter b volgens 

(5.15) 

waarbij bmaz de maximale waarde van baangeeft waarvoor de potentiaalkruising nog bereikt 
wordt. Uitwerken van deze integratie geeft de uitdrukking, 

(5.16) 

met Vho = [(2/ J1)(E- Ez)P/2 de snelheid bij de kruising vooreen kopse botsing en PeJJ(vz/vho) 
een analytische uitdrukking gegeven door Vredenbregt [VRE90]. Door de modelfunctie van 
vergelijking (5.16) te fitten aan de experimentele gegevens kan potentiaalinformatie ver
kregen worden. De parameters Rz, Vz en Ez bepalen respectievelijk de absolute waarde, 
de vorm en de drempelenergie van werkzamedoorsnede als functie van de energie. 

5.5 Experimentele resultaten 

De metingen die zijn verricht voor de bepaling van de totale werkzame doorsnede als functie 
van de botsingsenergie zijn onder te verdelen in drie meetperioden in een tijdbestek van 
3 maanden (zie appendix C). Een overzicht van de meetresultaten zonder filter en met de 
~v=3; v'=5 en ~v=4; v'=10+11 bandfilters is weergegeven in Fig. 5.7. 

Een probleem bij de bestudering van dit proces is de lage signaalopbrengst. Vooral 
de bepaling van Qv'=lO+ll heeft een grote onnauwkeurigheid in de werkzame doorsneden 
aan de randen van het thermische en plasma gebied. In Tabel 5.5 zijn de telsnelheden 
weergegeven van de desbetreffende processen in de top van het fotonen en metastabielen 
looptijdspectrum, samen met de bijbehorende achtergrond. 

Voor de bepaling van de effectieve werkzame doorsnede Qinel, Q5 en Q10+11 is rekening 
gehouden met de levensduren van de desbetreffende vibratieniveaus, filtertransmissies me
tastabiele detectie efficiëncy en de bundelfractie r. Hierbij is Qinel bepaald uit metingen 
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Tabel 5.6: Correctiefactoren voor berekening van werkzr ne doorsneden. 

IQ I T/m I r I t IT 
Qs 0.016 10 0.93 0.542 
QlO+ll 0.040 10 0.87 0.62a) 

a) gemiddelde waarde voor v'=10,11. 

zonder filter, Q5 uit metingen met een óv=3 bandpass-filter en Q10+11 uit metingen met 
óv=4. In Tabel5.6 zijn de correctiefactoren weergegeven die gebruikt zijn om de gemeten 
signalen van zowel fotonen S fot als de metastabielen Sm om te rekenen naar de desbetref
fende aantallen in het strooicentrum. Voor de metastabiele detectie efficiëncy is rekening 
gehouden met het verschil in de detectie efficiëncy voor de verschillende fijnstructuur ni
veaus. De gevoeligheid voor Xe*(3 P2 ) is minder dan die voor Xe*(3 P0 ). De verschilfactor 
stellen we op 

(5.17) 

wat gelijk is aan de waarde die door Böhle [BÖH89] gebruikt is. Hierbij wordt voor de 
absolute rJm(3 P2 ) de waarde uit Tabel 5.1 genomen. 

Voor de bepaling van Q5 en Q10+11 is gebruik gemaakt van vergelijking (5.5) en (5.11), 
wat resulteert in 

1 2 
Qs M Q~v=3, 

5,2 

1 0 
Q10+11 

Ml0/11,6/7 
Q~v=4, (5.18) 

met 

Mlo/11,6/7 
2(M10,6 · M11,1) 

(M1o,6 + M11,1)' 

T/opt 
- n 
TTJqe'f/t 47r 1 

T 
2(T10,6 · T11,1) 

(5.19) 
(T1o,6 + Tn,7). 

De waarden die gebruikt zijn voor de parameters zijn weergegeven in Tabel 5.2 en 5.3. 
Het energiegebied 0.08 < E(eV) < 2 bevat een 'gat' 0.11 :::; E(eV) :::;0.3 waar de me

tingen van de thermische bron en plasmabron niet opelkaar aansluiten. De drie curven 
vertonen allen een sterk drempelgedrag maar qua vorm wijken ze van elkaar af. De totale 
werkzame doorsnede Qinel heeft na een steile flank een maximum in de buurt van E = 300 
me V waarna een minimum volgt rond E = 1.2 e V met een lichte stijging voor hogere ener
gieën. Opgemerkt hierbij dient te worden dat Qinel niet absoluut is bepaald en uitsluitend 
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Figuur 5.7: Werkzame doorsneden gemeten voor Xe* + N2 : Qinel, Q5 , Q10+11 . Berekend 
met de apparaat gegevens in Tabel 5.6. De absolute ligging van de curven is arbitrair. 

als referentie voorwat betreft de vorm van de curve ten opzichte van Q5 en Q10+11 moet 
worden gezien. De curve van Q5 laat ook een sterk drempeleffect zien, gevolgd door een 
maximum bij E = 300 me V. Voor hogere energiegebieden heeft Q5 echter een sterk dalend 
karakter. De werkzame doorsnede Q 10+11 laat ongeveer hetzelfde gedrag zien als Qinel: een 
drempel effect met voor hogere energieën een oplopende flank. Er ligt een maximum bij E 
= 280 me V en een buigpunt bij 800 me V. 

Voor de bepaling van de absolute werkzame doorsneden Q5 en Q10+11 moet de waarde 
van de bundelsamenstelling bekend zijn. Zonder optisch pompen is het helaas niet mogelijk 
om de bundelsamenstelling absoluut te bepalen. De fout in de absolute werkzame door
snede is dus onbekend en waarschijnlijk groot. Hetzelfde geldt voor de absolute waarde van 
de detectie efficiencies van de metastabielen, die ook weer lineair door werkt in de absolute 
waarde van werkzame doorsnede. Ook dit probleem is weer op te lossen met optisch pom
pen. We kunnen dan de metastabielenstroom in het strooicentrum ijken door het meten 
van vervalstraling met hetzelfde optisch systeem als gebruikt voor de botsingsgeïnduceerde 
fluorescentie . Een discussie over de fout in de absolute waarde van r, TJm en f volgt in 
paragraaf 5.6 wanneer de metingen worden geschaald op de literatuurwaarde van Böhle 
e.a. [BÖH89]. 
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Tabel 5.7: Schalingsfactoren. 

Q dit werk Böhle f..!Böhle 

Qditwerk 

E = 100 meV E = 100 meV 
Q5 6.9 A2± 0.1 17.1 A2 2.487 
QlO+ll 4.1 A2± 0.1 17.7 A2 4.311 

5.6 Confrontatie met model-potentialen. 

Om de problemen van een slecht bekende absolute waarde van onze gemeten werkzame 
doorsnedes te omzeilen, gaan wij vergelijken met absolute waarden voor Q5 en Q10+11 zoals 
bepaald door Böhle [BÖH89] uit metingen in een gasceL Bij een energie <E> = 50 meV 
geldt 

6.5Az ± 50%, 
0 2 (j1_ 8.5A ± 20;o. (5.20) 

Doordat onze metingen pas bij E = 80 meV en hoger liggen is het Landau-Zener model 
gebruikt voor extrapolatie naar het lager energiegebied, waardoor schaling op deze lite
ratuurwaarde mogelijk werd. In Tabel 5.7 zijn de schalingsfactoren ten opzichte van de 
metingen uit paragraaf 5.5 weergegeven. 

De vorm van Q5 komt goed overeen met de voorspelling van het Landau-Zener mo
del van vergelijking (5.16). De parameters uit de kleinste kwadraten fit met dit model 
zijn Tabel 5.8 gegeven, samen met de voorspellingen afgeleid uit de modelpotentialen van 
Aquilanti e.a. Het Landau-Zener model benadert hierbij het experiment zeer goed, echter 
de drempelenergie uit onze experimenten is hoger. Bovendien ligt de plaats van de kruising 
op grotere afstand Ra:. Dit kan erop duiden dat de in- en uitgangspotentiaal van het proces 
beide sterker stijgen voor kleine impact parameters dan door de berekende potentialen van 
Aquilanti. Voor de waarde Ea: en R;c, behorende bij Q5 van Aquilanti, is de gemiddelde 
waarde genomen voor de berekende potentiaalkruisingen. Hierbij is door Aquilanti the
oretisch vastgesteld dat v'=5 alleen te bereiken is wanneer de internucleaire as van het 
N2-molecuul evenwijdig is aan de richting van het Xe*-atoom. Deze richtingsvoorkeur van 
het botsingsproces hebben we niet kunnen bevestigen door middel van metingen. 

Voor Q10+11 is de kleinste kwadraten fit met vergelijking (5.16) slechts toegepast op het 
thermische energiegebied, omdat bij hoge energieën de metingen een heel ander karakter 
laten zien; stijgend in plaats van dalend. Hierdoor is alleen de drempelenergie Ea: goed te 
bepalen. We zien een goede overeenstemming. De drempelenergie Ea: van Aquilanti voor 
het bereiken van het kruispunt van de potentialen voor Q10+11 afgeschat met behulp van de 
berekende waarde voor Q10 en Q11 . Hiervoor is de gemiddelde waarde genomen. Opnieuw 
moet vermeld worden dat volgens Aquilanti v'=ll alleen bereikbaar is door middel van een 
collineaire benadering van het N2-molecuul en het Xe*-atoom. De experimentele waarde 
voor Q10+11 is bepaald door meerdere fits te leggen over de curve waaruit vervolgens een 
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Tabel 5.8: Aquilanti versus experiment. 

exp. I Aqui. exp. I Aqui. 

R:~:(A) 7.93 ± 0.22 4.3 ± 0.2 - -
E:~:(meV) 75 48 ±5 28± 5 34± 2 
Vz(m/s) 76.6 ± 5.7 - - -

gemiddelde waarde is bepaald. 

Detectie-efliciëncy en bundelsamenstelling 

Een laatste controle van onze aanname inzake de gebruikte waarden vanris uit te voeren 
door een nadere analyse van de schalingsfactor voor de metingen van Böhle en onze me
tingen. Uit vergelijking (5.11) voor de werkzame doorsneden ten gevolge van Xe*(3 P0 ) en 
Xe*(3 P2 ) laat zien met behulp van de vergelijkingen (5.18) en (5.19) dat 

N10+11 
fot . r, 

N}ot 

S. 10+11 5 J5 (3 D ) M 
fot Tlopt T/m .ro 5,2 

S. -10+11 f10+11 (3P ) M r. 
fot T/opt T/m 2 10/11,6/7 

(5.21) 

Deze optische efficiëncy-factoren zijn, in vergelijking met de bundelsamenstelling en de ver
houding van de detectie waarschijnlijkheden voor de afzonderlijke fijnstructuurtoestanden, 
veel beter bepaald. Dit geldt ook voor de levensduur correctiefactoren, J5 en jl0+11 • De 
verhouding van de twee werkzame doorsneden is dus in zekere zin sterk afhankelijk van 
r en de detectie waarschijnlijkheden voor de afzonderlijke fijnstructuurtoestanden. Als 
wij nu onze verhouding met de gegevens van fiopt' f en vergelijking (5.17) schalen op de 
verhouding van Böhle vinden wij 

rcorr = 17.33. (5.22) 

Uitschrijven van de verhouding per overgang resulteert voor v'=5 in 

Q
5 

"' Ttm(3 P2{ + 1. 
Q~öhle r 

(5.23) 

Aangezien deze verhouding vrij ongevoelig is voor de precieze waarde van r kan hiermee 
een betere waarde voor T/m worden bepaald. Uitgaande van de schalingsfactoren in Tabel 
5.7 zou dit moeten betekenen dat rtm(3 P2) met een factor 2.487 vermenigvuldigd moet 
worden, met als resultaat 

T/m,corr(
3 P2) 

T/m,corr e Po) 

0.040, 

0.099. (5.24) 
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Uit de schaling met de twee experimentele waarden van Böhle hebben wij de gecorrigeerde 
waarden voor de twee variabelen 'f/m,cor .. ( 3 P2) en rcor .. afgeleid, waarmee de informatie in
houd volledig verbruikt is. Binnen de nauwkeurigheid van de benadering (r + 1)/r ~ 1 
is het resultaat voor Q10+11 /Q1°öt}; nu ook gelijk aan één. De absolute waarde van onze 
meting is nu niet onafhankelijk van die van Böhle. 

Ondanks het feit dat een diodelaser niet noodzakelijk is om de energie afhankelijkheid 
van de werkzame doorsneden van de twee fijnstructuur toestanden afzonderlijk te bepalen, 
is dit wel noodzakelijk voor de absolute waarde hiervan. Een onafhankelijke bepaling van 
de detectie-efficiëcy TJm( 3 P2 ), TJm( 3 Po) en de bundelsamenstelling ris hiervoor vereist. Door 
optisch pompen met een diodelaser in het strooicentrum zijn de twee metastabieletoestan
den direct waar te nemen via de detectie van vervalstraling met het optisch systeem. De 
golflengte afhankelijkheid van dit systeem is zeer goed bekend, waardoor absolute fluxen 
van beide fijnstructuurtoestanden zijn vast te stellen en hiermee de waarde van r. Door 
vergelijking met de afname van de telsnelheden bij de metastabielen detector is de absolute 
waarde van de detectie-efficiëncies van beide fijnstructuur toestanden te bepalen. Alleen 
op deze wijze is het mogelijk om de huidige problemen met de absolute waarde van de 
werkzame doorsneden op te lossen en te komen tot een onafhankelijke bepaling hiervan. 
De confrontatie met de beschikbare potentiaalinformatie wint hierdoor veel aan waarde. 



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

Hoofdstuk 6 

Conclusies 

Optische terugkoppeling van een V-mode confocale Fabry-Perot met grote finesse veran
dert de spectrale, statische en dynamische karakteristieken van een GaAlAs index-guided 
diodelaser drastisch. Zwakke resonante optische terugkoppeling loekt de laser aan de reso
nantiefrequentie f!c van de confocale Fabry-Perot, waarbij sprake is van lijnbreedte reductie. 
Zowel theoretisch als experimenteel is het loekeffect onderzocht als functie van de terugkop
pelfase 'Pen de fase 1/J van de confocale Fabry-Perot, aan de hand van het intensiteitsignaal 
van de transmissiebundels I + III. 

Locking is vastgesteld over een maximaal gebied van ~Wlocle ~ 175 (27r) MHz voor 
één vaste afstand L tussen diodelaser en confocale Fabry-Perot en zonder controle op de 
hoeveelheid teruggekoppelde licht. Geconstateerd is dat de absolute ligging en breedte 
van het loekgebied zeer gevoelig zijn voor fasefluctuaties ~'P ten gevolge van trillingen 
in de afstand L. De gecombineerde lasertrilholte is geoptimaliseerd voor akoestische en 
mechanische trillingen door middel van een onderzoek naar de trillingskarakteristieken van 
de optische componenten. Vastgesteld is dat ondanks deze aanpassingen afstandvariaties 
~L "' 20 nm voor een blijvend probleem zorgen. Een actieve stabilisatie is noodzakelijk 
om hiertegen het hoofd te kunnen bieden omdat in de toekomst bij vaste 1/J- waarde van de 
confocale Fabry-Perot het intensiteitsignaal van de transmissiebundels I+ III gaat dienen 
als maat voor de lijnbreedte reductiefactor. Invloed van afstandvariaties op de fase 'P 
moeten dus tot een minimum worden teruggebracht. 

Het opgestelde model voor zwakke optische terugkoppeling van een V-mode confocale 
Fabry-Perot geeft een kwalitatief inzichtelijk beeld. Een kwantitatieve vergelijking tussen 
model en experiment is niet mogelijk omdat geen controle is uitgeoefend op de hoeveelheid 
teruggekoppelde licht in het experiment. De wisselwerking tussen model en experiment 
heeft geleid tot een duidelijk fysisch beeld. Maar omdat tijdens de afstudeerperiode de 
experimentele resultaten veelal pas achteraf konden worden verklaard moet nog een grondig 
onderzoek worden gedaan naar de werkelijke betekenis van het model. 

Het bestaan van verschillende lockgebieden, de zogenaamde 1/J = 0 en 1/J = 21r gebieden, 
wordt bevestigd door het model. Een verschil in de gevoeligheid voor de terugkoppelfase 
'P voor de desbetreffende loekgebieden is hierbij echter niet experimenteel vastgesteld. Zo 
ook als de toename van de grootte van het loekgebied voor kleineL en grotere 1-waarden. 
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Echter een verschil in grootte van de onderlinge loekgebieden is wel experimenteel vastge
steld. Opgemerkt dient hierbij te worden dat de grootte van het loekgebied niets te maken 
heeft met de gevoeligheid voor het systeem voor de terugkopppelfase r.p. 

Bij het onderzoek naar de excitatie-overdracht van Xe* op N2 is geconstateerd dat voor 
de bestudering van de fijnstructuurafhankelijkheid van het botsingsproces in principe geen 
(diode )laser noodzakelijk is. Echter voor de absolute bepaling van de werkzame doorsnede 
is dit wel het geval. De onzekerheid in zowel de waarde van de bundelsamenstelling r als 
de detectie-efficiëncies 77m(3 P0 ) en 77m(3 P2) zorgen in deze situatie voor een incorrect beeld. 
De werkzame-doorsnede voor het totale proces stemt namelijk niet overeen met die van de 
onderzochte vibratieniveaus v'= 5 en v'= 10+11. De werkzame doorsnede voor het vibra
tieniveau v'= 5 als functie van de botsingenergie wordt goed beschreven door een enkele 
potentiaalkruising met behulp van het Landau-Zener model. Deze ligt echter hoger in ener
gie en op grotere intermoleculaire afstand dan de door Aquilanti berekende potentialen. De 
vorm van de curve voor de werkzame doorsnede van de beide vibratieniveaus v'= 10+11 
wijkt echter af van die van v'= 5. Dit heeft waarschijnlijk te maken met meerdere potenti
aalkruisingen voordat het geëxciteerde N2(B) molecuul de eindtoestand bereikt. Tenslotte 
komt de bepaalde drempel-energie voor dit proces overeen met de berekende waarde door 
Aquilanti. 



Hoofdstuk 7 

Toekomst beschouwing 

Een aantal problemen moeten nog opgelost worden voordat een diodelasersysteem met 
optische terugkoppeling voor lijnbreedteversmalling in experimenten kan worden toegepast. 

Het eerste probleem betreft de stabiliteit van de afstand L tussen de diodelaser en de 
confocale Fabry-Perot . Kleine fluctuaties in deze afstand ten gevolge van mechanische en 
akoestische trillingen en thermische effecten zijn, ondanks alle aandacht voor een stabiele 
opstelling, niet te vermijden (zie paragraaf 4.2). Hierdoor fluctueert bij gelijkblijvende 
resonantiefrequentie nd van de diodelasertrilholte, de terugkoppelfase cp. Het systeem 
compenseert hiervoor door af te gaan wijken van de resonantiefrequentie De van de con
focale Fabry-Perot. Op deze manier worden ongewenste fluctuaties in de laserfrequentie w 
geïntroduceerd. Tevens fluctueert de intensiteit van het teruggekoppelde licht en daarmee 
de lijnbreedte reductiefactor. Aangezien variaties in de afstand van de diodelaser tot de 
confocale Fabry-Perot van ~L ~ 20 nm al een drastische invloed hebben, ligt hier een 
serieus probleem. 

Het tweede probleem is de noodzaak van absolute frequentiestabilisatie. Zelfs met de 
gebruikte zeer stabiele stroom- en temperatuurregelaar kan de uiteindelijk vereiste lange
termijn absolute frequentiestabiliteit van < 1 MHz onmogelijk bereikt worden. 

Tijdens de afstudeerperiode is een mogelijke oplossing voor het trillingsprobleem be
studeerd. De methode is gebaseerd op het detecteren van de (indirecte) door de afstand
fluctuaties veroorzaakte verstemming van de laserfrequentie w ten opzichte van de reso
nantiefrequentie De van de confocale Fabry-Perot, en het rechtstreeks corrigeren van de 
terugkoppelfase cp door middel van een piëzo. Het detecteren van de verstemming gebeurt 
met behulp van zogenaamde polarisatie-spectroscopie [HAN80,KOU91]. Door het plaatsen 
van bijvoorbeeld een brewster- of >.j 4-plaatje in de confocale Fabry-Perot, ontstaat er een 
frequentie-afhankelijke elliptische-polarisatie wanneer we de gereflecteerde bundel IV (zie 
Fig. 4.1) van de confocale Fabry-Perot bekijken. Met behulp van een polarisatie-analysator 
worden vervolgens de linksom en rechtsom draaiende circulaire componenten van het licht 
gescheiden gedetecteerd. Het verschilsignaal is hierbij een maat voor de afwijking van de 
laserfrequentie w ten opzichte van de resonantiefrequentie De van de confocale Fabry-Perot. 
Een signaal gelijk aan nul (lineair gepolariseerd licht) betekent dat de laserfrequentie exact 
op resonantie is met de confocale Fabry-Perot . Een signaal ongelijk aan nul kan in een 
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t~rugkoppel-lus gebruikt worden om de afstand L bij te regelen door middel van het aan
sturen van een piëzo waarop een spiegel of beamsplitter is bevestigd. Hiermee wordt de 
terugkoppelfase c.p constant gehouden en de laserfrequentie w op resonantie. 

Naast praktische problemen als de bevestiging van het desbetreffende optische element 
in de trilholte van de confocale Fabry-Perot , moet vooral gelet worden op de degradatie van 
de finesse door extra geïntroduceerde verliezen. Zoals we hebben kunnen zien in paragraaf 
3.5 is de lijnbreedte-reductiefactor omgekeerd evenredig met het kwadraat van de finesse, 
zodat vermindering van de finesse de lijnbreedte snellaat toenemen. Nader onderzoek is 
noodzakelijk om de mogelijkheden voor toepassing van dit systeem te bekijken. 

Absolute frequentiestabisatie op een atomaire overgang wordt bereikt door gebruik 
te maken van (Doppler-vrije) verzadigde absorptie in een gasontladingsbuis. Binnen de 
groep is hier inmiddels onderzoek naar gedaan door Lipzig en Drost [DR091,LIP91]. Een 
probleem bij het gebruik in een diodelasersysteem is dat de lijnbreedte van de diodelaser 
gereduceerd moet zijn omdat anders het verzadigde absorptiesignaal verbreed en verkleind 
wordt. Voor toepassing moet dus eerst het optisch terugkoppelsysteem verder worden uit 
ontwikkeld. 

Een overzicht van een diodelasersysteem met optische terugkoppeling voor lijnbreed
teversmalling en verzadigde absorptie voor absolute frequentiestabilisatie is gegeven in 
Fig. 7.1. 

diodelaser 

I I 

GJGJ 
naar 
piëzo 

beamspli tter 

I 

fotodiode \....:.../ 

confocale 

FP 

~fotodiode 

gasontlading 
buis 

Figuur 7.1: Schema van toekomstig diodelasersysteem voor lijnbreedte versmalling en ab
solute frequentiestabilisatie. 
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Appendix A 

Afleiding lijnbreedte 

Het complexe electro-magnetisch veld E( t) geïntroduceerd in paragraaf 2.3 schrijven we 
nu als 

E(t) 

e 
eN~ é~><t> 

d ' 
1 

(hw/to\lo.)'i, (A.l) 

met Vd het effectieve volume van de diodelasertrilholte, Nd het gemiddelde aantal fotonen 
hierin aanwezig en <P(t) de fase van het electro-magnetische veld. Hierbij is e de eenheid 
van veldsterkte die bij één foton hoort [BEI87]. Op deze wijze geschreven is de gemiddelde 
energie Eo fvd < EE* > dV van het veld gelijk aan het product (Ndhw). 

We nemen nu aan dat het ie spontaan geëmitteerde foton het veld E verandert met 
!::l.Ei. De veld verandering !::l.Ei heeft een amplitude e en een fase ( <P +Bi), 

(A.2) 

met ()i de willekeurige fase van het spontaan geëmitteerde foton. Dat deze aanname cor
rect is en overeenkomt met de Langevin-ruisterm wordt aangetoond door Henry [HEN82]. 
Verder wordt aangenomen dat tengevolge van één enkele spontane emissie de relaxatie
oscillaties klein genoeg zijn om dit lineair te kunnen beschouwen ten opzichte van de 
stationaire situatie. De totale faseverandering in een bepaalde tijd is dus gelijk aan de som 
van de individuele faseveranderingen !::l.<Pi· 

De fase ()i van het ie spontaan geëmitteerde foton zorgt voor een faseverandering !::l.<Pi 
die bestaat uit twee verschillende bijdragen, !::l.<P~ en !::l.<P~'· De eerste bijdrage !::l.<P~ is de 
faseverandering tengevolge van de fasecomponent van !::l.Ei. Uit figuur A.l volgt dat deze 
gelijk is aan 

(A.3) 

Ten tweede omdat fase en amplitude van het veld gekoppeld zijn, veroorzaakt dit een 
extra faseverandering !::l.<Pi'· Opnieuw met behulp van figuur A.l, volgt met behulp van de 
cosinus-regel dat de verandering in de bijbehorende intensiteit gelijk is aan 

(A.4) 
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Im!El 

Re( El 

Figuur A.1: Instantane verandering van fase 4> en veldsterkte E(t) van het electro
magnetisch veld door ie spontaan-emissie foton. 

De tweede term van vergelijking ( A.4) is gemiddeld nul, zodat spontane emissie gemiddeld 
één foton aan de intensiteit van de mode toevoegt zoals in het begin is verondersteld. 
Omdat Nd ~ 104 tot 106 zal de tweede term door interferentie zorgen voor fluctuaties 
in de intensiteit van enkele honderden fotonen. Om deze intensiteitsverandering om te 
rekenen naar een faseverandering !:l.c/>~1 maken we gebruik van de vergelijkingen voor de 
tijdontwikkeling van de amplitude en fase, respectievelijk (2.17) en (2.18), afgeleidt in 
paragraaf 2.3. Substitutie van (2.17) in (2.18) levert 

. a . 
4> = -N Nd + (!ld- w), (A.5) 

2 d 

met ~ = de/>/ dt. De faseverandering !:l.c/>i' wordt nu verkregen door ( A.5) te integreren 
over een oneindig tijdsinterval. Met als randvoorwaarden Nd(O) =< Nd > +(!:l.Nd)i en 
Nd( oo) =< Nd > nadat de relaxatie-oscillaties zijn gedempt, met < Nd > een constante 
stationaire waarde, volgt dan hieruit 

!:l.c/>~1 = - Na (!:l.Nd)i + !:l.cf>orw· 
2 d 

De totale faseverandering !:l.cf>i wordt nu gegeven door (A.3) en (A.6): 

Ó 4> ~ + Ó 4> ~I' 

- Na + !:l.cf>nd-W + ~ [sin( ei) - a cos( ei)] ' 
2 d Ndï 

(A.6) 

(A.7) 

met !:l.cf>nd-w het faseverschil tussen de trilholte en de laserfase. De eerste twee termen zor
gen voor een constante faseverandering. Echter de totale fasefluctuatie voor N•P spontane 
emissies is gelijk aan 

N•P 
!:l.c/> = L Nd -t (sin( ei) -a cos( ei)). (A.8) 

i=l 
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De faseruis < !:::,.<J>2 > volgt nu gemakkelijk uit (A.8) door middeling over Bi, resulterend in 

(A.9) 

Uitgaande van het feit dat de fasefluctuaties een Gaussische verdelingsfunctie hebben volgt 
voor w « nR een verband tussen < !:::,.<jl2 > en de spectrale dichtheid S.j,(w) [AGR86) 
gegeven door 

(A.lO) 

Met N•P = (Rd/hw)t en Rd de gemiddelde energiestroom van de spontane emissies, vinden 
wij dan 

(A.ll) 

met Ud = Ndhw de energieïnhoud van de diodelaser trilholte. Door de factor o 2
, met 

a~ 5, wordt de ruis van de spontane emissie versterkt doorgegeven in de Ud en hierdoor 
in het uitgezonden spectrum S.j,(w). 



Appendix B 

Fase confocale Fabry-Perot 

De fase 1/J, die in dit verslag de fase van de confocale Fabry Perot is genoemd, is in verge
lijking (3.2) gedefinieerd als 

(B.l) 

met Tc = 4nzlc/ c de rondlooptijd in de Fabry Perot, k E N en nd de vaste frequentie van de 
diodelaser trilholte. Voor licht met frequentie w= nd is de fase 1/J gelijk aan de gebruikelijke 
definitie van de fase 

I leW 
1/J = 4nz-mod 27r. 

c 
(B.2) 

In ons geval wordt 1/J gebruikt als geschaalde maat voor de spiegelafstand lc en wordt 
de parameter 1/J' achterwege gelaten. Voor de variatie van 1/J geldt 

(B.3) 

De relatie van de lengte variatie !::,.lc met de resonantie frequentie Oe van de Fabry Perot is 

(B.4) 

(B.5) 

Voor het experiment geldt !::,.Ie ~ Vpiëzo, waarbij Vpiëzo de spanning is die op het piëzo
element van de eindspiegel wordt gezet. Met deze relaties zijn de experimentele en theore
tische parameters in onze beschrijving aan elkaar gekoppeld. 
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Appendix C 

ldentiteitsnummers metingen 
'Kist 11' 

Aan alle metingen binnen de groep Atomaire en Optische Wisselwerkingen wordt een iden
titeitsnummer jjmmddvv toegekend. Deze is opgebouwd uit het jaartal jj, de maand +24 
(voor Kist II) mm, de dag dd en het volgnummer vv. Indien het volgnummer even is dan 
betreft het een Time-of-Flight-spectrum van metastabielen, indien oneven een fotonenloop
tijdspectrum. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste metingen die zijn gedaan 
aan 'Kist II' gedurende de afstudeerperiode. 

Systeem Xe* + N 2(X) 

Tabel C.l: Meetperiode 1 

bron fit er I kanaaltijd(J.Ls) I id.nr. 

TMS geen 20 90362008-09 
TMS v'=5; Óv=3 20 90362002-03 
TMS v'=lO,ll; Óv=3 20 90362004-03 
TMS v'=10,11; Óv=4 20 90362006-07 
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Tabel C.2: Meetperiode 2 

bron filter I kanaaltijd(mus) I id.nr. 

HCA geen 10 91252406-07 
HCA v'=5; ~v=3 10 91252400-01 
HCA v'=10,11; ~v=3 10 91252402-03 
HCA v'=10,11; ~v=4 10 91252404-05 

Tabel C.3: Meetperiode 3 

I bron I filter I kanaaltijd(Jls) I id.nr. 

TMS geen 20 91261406-07 
TMS geen 20 91261412-13 
HCA v'=10,11; ~v=3 10 91261202-03 
TMS v'=10,11; ~v=3 20 91261402-03 
TMS v'=10,11; ~v=3 20 91261408-09 
HCA v'=10,11; ~v=4 10 91261204-05 
TMS v'=10,11; ~v=4 20 91261404-05 
TMS v'=10,11; ~v=4 20 91261410-05 

In de metingen voor de vibratieniveaus v' = 10 en 11 in de vibratiebanden ~v = 3 en 4 is een 
drift opgetreden in het thermisch gebied van de werkzame doorsnede tussen meetperiode 1 
en 3. Omdat er een discontinuïteit aanwezig was tussen het thermisch (TMS) en plasma
gebied (HCA) van meetperiode 3, is deze geschaald aan de metingen van meetperiode 1 
met een factor 0.5. Dit omdat hier geen sprake was van een discontinuïteit. Een verklaring 
voor dit verschil is niet te geven. 




