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1. Algemene inleiding.

De gyroscoop speelt een belangrijke rol in de traagheidstechniek.

Genoemd kan worden de toepassing in navigatiesystemen en stabilisatie

systemen voor vliegtuigen, schepen, radarantennes etc.

De gyroscoop, een inertiele richtingssensor, is in staat

richtingsveranderingen in een inertieel referentiesysteem te

detekterenj als referentiesysteem neemt men de vaste sterren.

Het is mogelijk om door middel van observaties van de vaste ster

ren deze richting vast te stellen. Instrumenten waarmee men on

afhankelijk van sterobservaties de richting kan vastleggen bestaan

reeds in de vorm van konventionele mechanische gyroscopen. Bij

dergelijke sensoren wordt gebruik gemaakt van het feit, dat een

roterende Massa zich verzet tegen positieveranderingen in de

inertiele ruimte.

De mechanische kwaliteiten van een dergelijk instrument bepalen de

nauwkeurigheid en de betrouwbaarheidj bij het opvoeren van de eisen

stijgen de kosten onevenredig snel.

Naar andere vormen van richtingssensoren is gezocht. Een van deze

vormen is de ringlaser. De ontwikkeling hiervan is in 1962 in

Amerika gestart. De bereikte resultaten mjzen uit dat een dergelijke

sensor praktische toepassingsmogelijkheden heeft. [T,]

In dit rapport zal na een beschouwing over de laser in het algemeen

en aan de hand van experimenten van o.a. Sagnac het principe van

de ringlaser behandeld worden.

Tot slot zal de praktische realisatie besproken worden.
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2. De laser.

2.1. Inleiding.

De laser is een stralingsbron van elektromagnetische golven,

de frekwentie ligt in het gebied van het zichtbare licht of in

de nabijheid daarvan.

De volgende eigenschappen kenmerken de laser t.w.:

- de bandbreedte van de uitgezonden straling is gering.

- de straling is koherent Ln rvi.",re en tijc1.

- de stralingsbundel heeft een geringe divergentie.

- in gepulste vorm kan men grote uitgangsvermogens bereiken.

Grondlegger voor het onderzoek naar dit soort stralingsbronnen

is Einstein, die een kwantumtheorie opstelde voor dit soort

straling.

In 1958 realiseerden Townes en Gordon als eersten een ammoniak

maser (~icrowave ~mplification by ~timulated ~mission of o!adiation).

Ook aan Basow en Prokhorow gelukte dit, geheel onafhankel~K van

het werk van eerstgenoemden.

De eerste gas1aser, werkzaam in het gebied van het zichtbare

licht deed in 1961 zijn intrede (Javan, Bennett en Herriot).

Analoog aan de naam "maser" werd de naam "laser" voorgesteld door

Schaw10w en Townes als afkortingo voor ",!ight ~mplification by

~timulated ~mission of radiation".

[~I :. ~2.; ~&.; ~4j;l:>s J

_-5A-
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2.2. PrinciE.£.

Een laser kan als een oscillator beschouwd worden. Er z~n in

principe twee belangr~ke gedeelten te onderscheiden, t.w.:

- het aktieve medium, waarin de versterking plaats vindt.

- een resonantiesysteem, dat dient voor de terugkoppeling en

gevormd wordt door de trilholte.

Op deze twee delen zal in het nu volgende kort worden ingegaan.

2.3. Ret aktieve medium.

De moleculen van stoffen laten zich vr~ eenvoudig naar hogere

energietoestanden exciteren. Bij thermodynamisch evenwicht neemt

de bezittingsgraad van deze niveau's exponentieel af als funktie

van de energie. B~ energietoevoer geldt deze evenwichtsvoorwaarde

niet meer. De bezettingsgraad van hogere niveau's kan die van lage

re overtreffen.

Voor de werking van een laser z~n nu drie processen van belang:

- spontane emissie

- absorptie

gestimuleerde emissie.

Stel dat in een molecuul of atoom van een stof energietoes~nden

~. en ~. bestaan met energieen E. en E .• Overgang van de ene
~ J ~ J

naar de andere energietoestand is mogelijk onder afgifte of op-

name van energie met als relatie

Een atoom kan "spontaan" van een hogere naar een lagere energie

toestand overgaan onder afgifte van energie volgens relatie

(2.3-1). Deze energie kan als photon uitgestraald worden. Ret

versch~nsel staat bekend als spontane emissie.

Als A.. de overgangswaarsch~nl~kheidis dan zal per tijdseenheid
~J

een energie n. A.. hv.. geemiteerd worden (n. is bezettingsgraad
~ ~J ~J ~

van de energietoestand E.).
~

Bevindt een molecuul of atoom van een stof zich in een veld met

energiedichtheid p( Y.. ) dan kan di t molecuul door di t veld in een) ~J
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hogere energietoestand geraken. Ook kan omgekeerd de energie

dichtheid van het veld vergroot worden door straling van het

molecuul.

fig. 2.)-1: Stralende overgang van toestand

E. naar E .•
~ J

In het eerste geval is er sprake van absorptie, in het tweede

geval noemt men dit gestimuleerde emissie.

We kunnen ook nu weer overgangswaarschijnlijkheden invoeren, resp.

B.. en B ..•
~J J~

De hoeveelheid geabsorbeerde/gestimuleerde energie is verder

evenredig met de dichtheid van het veld fey .. ) en met de be-
~J

zettingsgraad n. en n. van de niveau's)&-'. en sv .•
~ J ~ J

Voor de totale energie per tijdseenheid kan worden geschreven de

volgende relatie:

de bekende relatie van Einstein (1917).

De coefficienten A en B staan bekend als de Einsteincoefficienten

voor spontane en gestimuleerde emissie.

Voor thermisch evenwicht geldt de relatie van Boltzman:

Uit 02~3-2) en (2.3-3) volgt dan:

(2.3-4)



Relatie (2.3-4) geeft de verhouding tussen gestimuleerde en

spontane emissie.

Stel nu dat elektromagnetische straling als vlakke golf

materiaal treft en binnendringt (fig. 2.3-2).

I
I

" ..... ..... .....
I I:/

....... Il
...... .... I

"y~",'" 1-_", I - __

,. ,
..... I

--..,. I
---

fig. 2.3-2: Energiedichtheid elektromagnetische straling

als funktie van de indringdiepte.

We veronderstellen een twee-niveausysteem met energieniveau's

~l en r2· De bezettingsgetallen z~n resp. nl en n2 , de energiein

resp. EI en E2 (E2 ) EI ). Er z~n nu overgangen mogel~k van~l

naar ~2 (absorptie) en omgekeerd van ~2 naar ~l (gestimuleerde

emissie). Uit het produkt van de Einsteincoifficiint B
ij

= B
l2

en de energiedichtheid ~(v) voIgt de waarsch~nl~kheid dat een

atoom van energietoestand 'PI overgaat in toestand ~2 onder

absorptie van een photon. Dit produkt moet nog vermenigvuldigd

worden met het statistisch gewicht g van de overgang.

Verzwakking van de straling t.g.v. absorptie kan dan voorgesteld

worden door:

Versterking van de straling door gestimuleerde emissie:

(2.3-6)

De totale verandering wordt nUl

_-6-
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Verder geldt:

d)(= ~ Jt .
~

(c : lichtsnelheid in vacuum)
o

(,.: brekingsindex).

Substitutie van (2.3-8) en relatie (2.3-7) geeft dan:

Uit deze relatie volgt dus:

n
l - n 2 ) 0 ~ *- .(,0 (verzwakking)

n
l - n2 <- 0 ----P 9.f. )0 (versterking).

dx

(2.3-8)

Uit de relatie van Boltzman volgt dat bij thermisch evenwicht

n2 < n
l

• Door extra energietoevoer kan bereikt worden dat

n
2

) n
l

• Dit proces heet inversie. Het punt waar geldt nl = n 2
heet de inversiedrempel. Voorbij deze drempel wordt straling door

geInverteerd materiaal versterkt.

Uit (2.3-9) volgt door integra tie:

(2.3-10)

(2.3-11)

de absorptiecoefficient van het materiaal.

(Voor n l = n
2

volgt 0(.('11) = 0; het materiaal is "doorzichtig").

Men kan nu de laser indelen naar de manier waarop inversie wordt

verkregen.
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a. Gasontladingslaser.

De inversie wordt verkregen door met behulp van een elektrisch

veld een gasontlading in stand te houden. Door middel van hoog

frekwentexcitatie of door middel van gel~kstroomontladingkan dit

gerealiseerd worden.

b. Vaste-stof-laser.

Inversie wordt hier bereikt door licht als pompenergie in te

stralen. Dit wordt veel toegepast b~ dielektrische materialen

(rob~n-laser). De methode is ook geschikt voor vloeistoflasers.

c. Halfgeleiderlaser.

B~ stroomdoorgang in een p.n.-overgang zal in het halfgeleider

materiaal een concentratieverhouding elektronen-gaten kunnen

ontstaan die beantwoordt aan een gelnverteerde toestand (Ga.As

laser).

In het nu volgende zal voornamel~k aandacht worden besteed aan

de gasontladingslaser. Gassen kunnen d.m.v. een gasontlading in

een hogere energietoestand geraken.

B~ inversie in een vier-niveausysteem (zie fig. 2.3-3) is het

noodzakel~k atomen die van de hoogste (E4 ) in een lager-energie

niveau (E
3

, E
2

, E
l

) geraken, weer in de grondtoestand (Eo) te

brengen. Dit laatste nu gaat b~ kristallasers voldoende snel. Bij

gaslasers vereist dit speciale aandacht.

Stralende overgangen naar de grondtoestand worden door zelfabsorp

tie weer teniet gedaan, d.w.z. dat een spontaan geemitteerd photon

met grote waarsch~nl~kheid geabsorbeerd wordt door een atoom in de

grondtoestand, zodat dit in aangeslagen toestand overgaat. Ret aan

tal aangeslagen atomen zou zo konstant blijven. Ret systeem moet

daarom zo gemaakt worden dat of:

- overgang naar de grondtoestand door niet-stralende processen

plaatsvindt (fig. 2.3-3),

- de grondtoestand onbezet bl~ft (fig. 2.3-4).
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fig. 2.3-3: Overgang naar de grondtoestand door

niet-stralende processen.

Overgang naar de grondtoestand moet snel zijn. Dit wordt bereikt

door een geringe buisdoorsnede van het capillair en goed-door

latende glaswanden. De geringe doorsnede beperkt het vermogen van

de laser.

Bekende toepassingen z~n edelgas-lasers met als voorbeeld de

He-Ne-gaslaser.

1
/

/
/

,
\, t'elC\Kohe,
~i1 ~"'..o
~ ~p ~ .. ~ .... iHLe.

,.-""
/'

./ b· l·/ ,.~O.... 'n.'e
/'

fig. 2.3-4: Grondtoestand-systeem blijft onbezet.

Dit komt voor b~ systemen waarb~ door ionisatie het systeem in

een hogere energietoestand gebracht wordt. De concentratie van

ionen in de grondtoestand is gering door recombinatie.
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Het exciteren van de bezettingsgraad van het bovenste laserniveau

is mogelijk door:

- elektronenstoten,

- dissociatie,

- onelastische botsingen.

De bekendste toepassing is de helium-neon laser. Een vereenvoudigd

termschema is gegeven in fig. 2.3-5.

I 'Po~~·ft.

. ,~

I I

I :,~~.kh-ona..._
j -,~.ha..

Ib

o 1 ~e.

I

I
Ne . t

fig. 2.3-5: Energie-termschema van helium en neon.

(D.m.v. gasontlading wordt He in de 2'S (23S ) toestand gebracht.

Dit niveau ligt op de energieschaal dicht bij de 3s(2s) toestand

van Ne. Er vindt energieoverdracht plaats door onelastische botsingen.

Daarom ontstaat een geinverteerde toestand tussen het 3s(2s)-niveau

en het 2p-niveau van Ne).
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2.4. De trilholte.

Een gaslaser-versterker kan d.m.v. een terugkoppelnetwerk geschikt

gemaakt worden als oscillator. Een dergel~k terugkoppelnetwerk be

staat voor frekwenties in en rond het optische gebied uit een stel

sel spiegels en/of prisma's.

De eenvoudigste spiegelconfiguratie is de Fabry-Perot interfero

meter; deze bestaat uit twee vlakke parallel geplaatste spiegels.

Het is de opstelling die gebruikt werd door Schawlow en Townes

voor hun eerste gasmaser. De praktische realisatie van een dergel~ke

laser is zeer moeili,]k (justering, vlakheid der spiegels).

Uitvoeringsvormen, waarb~ gebruik gemaakt wordt van spherische

spiegels, geven in de prakt~k betere resultaten. Enkele van deze

vormen z~n in fig. 2.4-1 opgenomen.

_ 'R.

a) Fabry-Perot-interfero

met er R
l

= R2 = Col')

----- ~,
-~..

b) concentrisch

- - -----~I

c) hemispherisch
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- - - -f·- - - -

\
d) confocaal

i(Rl +R2 ) = d.

fig. 2.4-:. 3piegelconfiguraties.

Ook tussenvormen z~n mogel~k. Van de genoemde uitvoeringsvormen

is de confocale configura tie de meest gangbare. De ins telling is

niet b~zonder kritisch.

Ret is mogel~k om de amplitude- en fazeverdeling in de trilholte

te bepalen. Het bl~kt dat verschillende trillingsmodes mogel~k

z~n. De afmetingen van de trilholte z~n veel groter dan de golf

lengte van de straling. De resonantiefrekwenties volgen uit de

form ule:

d = N.A.
2

(N = geheel getal) (2.4-1)

De oscillatievoorwaarde is dat de versterking van de laserver

sterker de verliezen van de spiegels kompenseert. Deze voorwaarde

beperkt het aantal trillingsmodes. De verliezen z~n het laagst

voor de eenvoudigste trillingsmode, de unifaze trillingsmode;

deze trillingsmode kenmerkt zich doordat er geen fazeomkeringen

z~n over het vlak van de spiegels.

Het aantal trillingsmodes wordt door de volgende oorzaken beperkt:

- de kwaliteit van de trilholte,

- de frekwentiekarakteristiek van de versterker.

Dit is in fig. 2.4-2 schematisch weergegeven.

,."L~

fig. 2.4-2: Frekwentiespektrum van een gaslaser.
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v~ : resonator·modefrekwenties.

~ AYl'" bandbreed te van de resonator

: bandbreedte van de gasversterker.

Geste1d is, dati b~ lve de in fig. 2.4-1 weergegeven spiege1confi

guraties, ook tussenvormen moge1~k z~n. De ver1iezen in de tri1ho1te

z~n afhanke1~k van de afstand der spiege1s.

Dit is voora1 van be1ang indien spiege1s met versehi11ende kromte

stra1en gebruikt worden. Van be1ang is in dit verband een stabi1i-

teitsdiagram, gegeven door Fox en Li. (fig. 2.4-3).

... d
'R,

d

kl'Ort'o~Il~~"coId Q ~ri~tlD\'

o..~~+o.....L .ir;~(l O~.

fig. 2.4-3: Stabi1iteitsdiagram vo1gens Fox en Li.

(Proe. I.E.E.E., 51, 80-89, 1963).
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2.5. Praktische opbouw van een gasontladingslaser; de ringlaser.

De meest gangbare gaslaser (= gasont1adingslaser) is de He-Ne

laser. De opbouw is weergegeven in fig. 2.5-1. De gasontladings

buis is gevuld met een mengse1 van helium en neon. De diameter

van de buis dient BO klein moge1ijk te zijn.

De uiteinden van het capi1lair zijn afgesloten met vlakke glazen

plaatjes. De stand van deze eindv1akken is zodanig dat de invals

hoek van de lichtbundel op de plaatjes gelijk is aan de z.g.

Brewsterhoek (tan 9 = n'; n' = brekingsindex glas). Het gevolg

is dat een polarisatierichting zander ver1iezen het plaatje

passeert. Ret licht van een derge1ijke laser is dus lineair ge

polariseerd.

fig. 2.5-1: Opbouw van een gaslaser.

De excitatie van de gasbuis gebeurt d.m.v. een gelijkspanning

van ongeveer 2 kV. Dit is ook mogelijk d.~.v. een h.f.-generator.

De meest toegepaste laserovergang is de overgang die ligt in het

zichtbare licht, Lw. 0,6328 ;;.m.
Ret uitgangsvermogen is gering en varieert van ongeveer 1 mW

tot 15 mW.
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De spiegels z~n zeer belangr~k voor de goede werking van de laser.

De vlakheid dien t zeer goed te zijn met een tolerantie <1/lOA ,

de reflektiecoefficient zeer hoog (97% tot 99%). Meestal zijn ze

vervaardigd van kwartsglas waarop zilver opgedampt is of meerdere

lagen van geschikte dielektrische materialen. Bij de laat-

ste soort dient elke laag een dikte te hebben van ~A van de golf

lengte van het lAserlicht.

De spiegels z~n gemonteerd in een driepuntsophanging en kunnen

d.m.v. stelschroeven gejusteerd worden.

In de vorige paragraaf is over diverse configuraties van de

resonator gesproken met twee spiegels. Ook uitvoeringsvormen met

meerdere spiegels of met prisma1s z~n mogel~k (fig. 2.5-2).

Sd._tQ.J,z-
-+:s; l-~ -I--~---r, \

r~ ---- ~ /.
~..:U'l'. k /

1}oica"Q \
c}.

~,
Is

~
.

~
I

...-~~

/ ! \I
I I / I

I / I \
J I . \/ I
I I

~r
I \

~--- ~--#,-~•
I d \
I ,c
l

fig. 2.5-2: Diverse uitvoeringsvormen van lasers.
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De uitvoeringsvormen c en d van fig. 2.5-2 w~ken belangr~k af

van de overige tot nu toe gegeven uitvoeringen. Ze staand bekend

als ringlasers.

De voorwaarden die geldig z~n voor de conventionele laser z~n ook

van kracht voor de ringlasers. De versterking van de gasbuis dient

de verliezen in het optische circuit te kompenseren. De totale

fazedraaiing per rondgang dient nul te zijn.

B~ de conventionele laser zal als gevolg van interferentie van

heengaande en gereflekteerde golf een staande golf ontstaan in de

trilholte. Ook hier zal een staande golf onstaan in de trilholte

echter als gevolg van twee lopende golven. Deze twee lopende golven

leggen dezelfde optische weg af echter in tegengestelde richting.

Door het aanbrengen van optisch anisotroop materiaal in het optisch

circuit is het mogel~k de verliezen voor een voortplantingsrichting

groot te maken. Ret is mogel~k op deze manier een lopende golf in

stand te houden. Dit laatste nu is bij de conventionele laser niet

mogel~k.

B~ de ringlaser kan men dus in feite twee oscillatoren onderscheiden

(5 x 1.0
14Hz).

In fig. 2.5-2 c.d. z~n resp. twee en een laserversterker(s) opge

nomen in de z~den van de ring. Dit aantal is niet essentieelj het

is afhankel~k van de vereiste versterking.

In fig. 2.5-2 d is een symmetrie-as (s.s') getekend.

0\ a. o...tr.,L. ... \~ lol\C"

---- ---

fig. 2.5-3: Lineaire voorstelling van de ringlaser

configuratie.
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Ge1et op deze symmetrie-as b1~kt dat de ring1aser configuratie

vo1doet aan die van de concentrische of de confoca1e configuratie

(of een tussenvorm, afhanke1ijk van de grootte van de omtrek) met

twee ge1ijke spie~e1s (zie fig.: 2.5-3). [l:~J [~]
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3. Rotatiesensoren gebaseerd op optische effekten.

3.1. Experimenten van Sagnac en Michelson-Gale.

Reeds M. Sagnac [T
15

J gaf in 1913 een theoretische beschouwing

over bepaalde interferentie-effekten die op moesten treden indien

een gesloten optisch circuit roteert om een as (zie fig.: 3.1-1)

loodrecht op het vlak van dit circuit. R~ gaf een praktische

uitvoering aan z~n beschouwingen. De meetresultaten stemden over

een met hetgeen h~ theoretisch bepaald had.

Ret principe van de meting is als volgt.

fig. 3.1-1: Experiment van Sagnac.

Op een plateau z~n geplaatst 4 spiegels M
l

, M
2

, M
3

en M4 . Een

lich tbron L zendt licht via de "beamspli,ar" B in twee tegen

gestelde richtingen langs dezelfde optische weg gevormd door de

spiegels boven genoemd. De twee lichtbundels worden via B weer

gekombineerd en geven een interferentiepatroon op een fotografische

plaat P. Alle komponenten van de meetopstelling z~n star op het

plateau bevestigd.
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Ret plateau kan draaien om een as loodrecht op het plateau

(rotatiesnelheid~). De theorie waarvan Sagnac uitging en

waarop z~n experimenten berustten komt in het kort hierop neer.

Uitgaande van een vaste ether, beweerde h~ dat t.o.v. een mee

bewegende waarnemer de voortplantingssnelheid van licht, dat zich

in een optisch gesloten circuit voortplant, zal worden beinvloed

door deze ether wanneer men het plateau roteert. De omloopt~d

wordt groter voor licht dat zich voortplant in dezelfde zin als

de draairichting van het plateau terw~l de omloopt~d voor de

andere richting kleiner wordt.

Ret interferentiepatroon zal b~ rotatie een verschuiving te zien

geven t.o.v. stilstand omdat er een extra fazeverschuiving tussen

de twee bundels optreedt. Ret optredende fazeverschil is, in

formule uitgedrukt zoals door Sagnac bepaald

Rierin is.n. de rotatiesnelheid van het plateau; A het oppervlak

ingesloten door het optisch circuit; A de golflengte van het ge

bruikte licht en V de voortplantingssnelheid van dit licht.
o

De uitgevoerde metingen gaven het resultaat zoals formule(3.1-1)

aangeeft. Overigens werden de metingen ongunstig beinvloed door

het feit dat de monochromaticiteit van de lichtbron onvoldoende

was.

De theorie van de vaste ether is achterhaald. Ret genoemde effekt

is in 1921 verklaard door P. Langevin [T
16

] aan de hand van de

relativiteitstheorie zoals deze gegevenis door Einstein.

Ret genoemde effekt is een eerste orde effekt; het is daarom

mogel~k om dit op de klassieke manier te verklaren. Optische,

mechanische en elektromagnetische eerste orde verschDnselen kun

nen relativistisch en pre-relativistisch verklaard worden. Dit is

niet het geval met het experiment van Michelson en Morley (T
19

) •

Rier betreft het een tweede-orde effekt.



.19-

In 1925 is door A.A. Michelson en H.G. Gale een soortgelijk

experiment uitgevoerd tT17] . Nagegaan werd de invloed van de

aardrotatie op de voortplantingssnelheid van het licht. De meet

opstelling is scher~ isch weergegeven in fig. 3.1-2.

____ ~E

-- -- - -- -- -"
I
1

I
I

.......... --- -----~
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I I
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t t

--*~-
A

i
fig. 3.1-2: Meetopstelling van Michelson en Gale.

Een optisch circuit AFED werd opgebouwd. Op de hoekpunten staan

spiegels opgesteld. De spiegels bij At B en C zijn gedeeltelijk

doorlatend (circuit ABeD dient als referentie bij de meting).

De lichtbundels werden door pijpleidingen gezondenj van het begin

van de meting werd de pijpleiding zo goed mogelijk geevacueerd. Om

de gevoeligheid groot te maken moet het oppervlak ingesloten door

dit circuit zo groot mogelijk zijn. De pijpleiding besloeg een opper

vlak van 700 x 300 m2 • Het interferentiepatroon van ABCD (geeft

geen waarneembare verschuiving) werd vergeleken met dat van AFED.

Ook deze metingen gaven het verwachte positieve resultaat. De

resultaten werden ook hier nadelig beinvloed door de "slechte"

kwaliteit van de gebruikte lichtbron.

Als belangrijke konklusie valt af te leiden dat er een tijdverschil in

de omlooptijden van licht optreedt indien dit een gesloten circuit af

legt in twee tegengestelde richtingen en indien dit circuit in de ruim

te roteert om een as loodrecht op het vlak van dit circuit.

De optische weglengte voor photonan (lichtquanta) is dus bij

rotatie afhankelijk van de omloopzin.

Op dit laatste wordt in de volgende paragraaf (3.2) verder ingegaan.
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3.2. De ringlaser als inertiele rotatiesensor.

3.2.1. Principe.

De opbouw van de ringlaser is in 2.5 behandeld. De werking komt

overeen met die van de "normale" gasontladingslaser. Ook hier

kunnen we een trilholte en een gaslaserversterker onderscheiden.

Anders dan b~ de conventionele laser kunnen we hier twee lopende

golven onderscheiden. Indien de frekwenties van deze lopende

golven overeenstemmen geeft dit aanleiding tot een staande golf.

Deze frekwenties kunnen verschillen indien de optische resonator.

lengte voor de twee golven verschillend is. De resonantiefrekwen

tie wordt immers bepaald door de optische lengte van de trilholte.

Bedenken we nu hetgeen in 3.1 besproken is. Hier was sprake van

een optische weglengte-verandering b~ rotatie van een optisch

gesloten circuit in de ruimte. Roteren we dus de ringlaser om

een as loodrecht op het vlak van de ring dan zullen de frekwenties

van de twee lopende golven gaan verschillen. Dit frekwentieverschil

nu is vergeleken met het fazeverschil b~ Sagnac van belang.

De schematische opbouw van de ringlaser als rotatiesensor is ge

geven in fig. 3.2.1-1. Ret is een opbouw met drie spiegels, waarvan

een spiegel (A) spherisch is. Een van de vlakke spiegels (B) is

iets doorlatend.

Een van de twee uittredende bundels wordt weer gereflekteerd b~

spiegel D.en na reflektie tegen de achterz~de van B tot interfe

rentie gebracht met de andere uittredende lichtbundel.

Deze twee interfererende bundels worden opgevangen op een foto

detektor P.
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fig. 3.2.1-1: Schematische opbouw van een ringlaser

als rotatiesensor.

Ret te meten frekwentieverschil is als voIgt af te leiden:

Ret totale tijdverschil At dat bij rotatie van A.B.C. optreedt

Dit komt tot uiting in een weglengteverschil

(c = lichtsnelheid)

of een relatieve weglengte verandering

0.2.1-1)

0.2.1-2)

AL-=
L (3.2.1-3)

Uit 3.2.1-1 en 3.2.1-3 voIgt dan:

AL = 4·.n.·A
L C.l.- (3.2.1-4)



-22-

Nu geldt verder voor de golflengte van de trilling:

0.2.1-5)

dus

A.>' AL
)I. = L 0.2.1-6)

De daarmee gekoppelde frekwentieverandering (relatief) is:

AV-=y

Uit 3.2.1-4 en 3.2.1-7 volgt dan:

(3.2.1-8)

Deze laatste uitdrukking geeft het verband tussen het gevraagde

frekwentieverschil AV en de rotatiesnelheid.fi.

Uit deze uitdrukking(3.2.1-8)kunnen we het volgende konkluderen.

- het frekwentieverschil verandert lineair met de rotatiesnelheid.

- de gevoeligheid van de sensor wordt bepaald door de grootheid

llA
U

Deze gevoeligheid is afhankel~k van A; bedenken we dat we met

licht als te meten grootheid werken dan kan in de prakt~k een

grote gevoeligheid bereikt worden.

Verder wordt de gevoeligheid bepaald door het quotient ~ • Ret

vergroten van het oppervlak geeft in het algemeen ook een ver

groting van L. Bekend is dat bij gegeven omtrek L de cirkelcon

figuratie het grootste oppervlak geeft.

De ingeschreven cirkel kunnen we als maat nemen voor de gevoeligheid.[lr.o]



-23-

fig. 3.2.1-2: Frekwentieverschil als funktie van de

rotatiesnelheid.

Uitdrukking(3.2.1-S)iS grafisch weergegeven in fig. 3.2.1-2

(getrokken rechte lijn).

Zou men het interferentiepatroon op een eenvoudige manier meten

m.b.v. een fotodiode of fotomultiplier dan zal een frekwentiever

schil gemeten worden. Ret is duidel~k dat bij omkering van de

rotatierichting dezelfde waarde AY gemeten wordt voor dezelfde

absolute waarde van~. In feite meet men de absolute waarde

vanSL. De richtingszin wordt niet zonder meer bepaald. Deze

richtingszin is op verschillende manieren te bepalen. Rierop

wordt ingegaan in par. 3.2.2.

Ook de aangegeven niet-lineariteit voor lage waarden van~ zal

nog besproken worden (par. 3.2.2).

Ret uitgangssignaal is direkt geschikt om elektronisch digitaal

verwerkt te worden. Een mogelijke oplossing hiervoor is in

fig. 3.2.1-3 in blokschema aangegeven.
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fig. 3.2.1-3: Blokschema elektronisch gedeelte

richtingssensor.

Ret kwadratische karakter van de fotodetektor geeft direkt de

verschilfrekwentie ~V • M.b.v. een Schmitt-trigger kunnen we

hier een blokvormig signaal van maken. Door differentieren

wordt dit dan een pulsvormig signaal. De pulsherhalingsfrekwen

tie geeft direkt de hoeksnelheid. Deze frekwentie kan met een

geschikte digitale teller gemeten worden. Door het signaal te

integreren verkrUgt men de totale hoekverdraaiing.

(-r;; T;l; .s; 16>; T~; 1';2. j Tj". J
3.2.2. Foutenbronnen.

De volgende, hier aangehaalde, punten beinvloeden de werking

van de ringlaser als "ideale" richtingssensor nadelig en kunnen

aanleiding geven tot fouten:

3.2.2.1. Ret detekteren van de rotatierichting.

3.2.2.2. De invloed van de omgevingstemperatuur, mechanische

trillingen en versnellingen op het systeem.

3.2.2.3. "Lock-in" - effekt.

3.2.2.4. Drift van het nulpunt.

3.2.2.1. Ret det ekteren"an de rota tieriG::' ting.

Ret detekteren van AV is mogelUk m.b.v. een fotogevoelig

element. De rotatiesnelheid is daarmee bekend. De rotatierichting

is echter niet zonder meer te detekteren. Dit is mogelUk m.b.v.

de optische opstellingen zoals in fig. 3.2.2.1-1 aangegeven.
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fig. 3.2.2.1-1: Detektie van de rotatierichting.

In de detektor van fig. 3.2.2.1-1a wordt gebruik gemaakt van het

interferentiebeeld van de twee lichtbundels. Indien er geen fre

kwentieverschil is (geen rotatie) zal er een vast patroon van

interferentielijnen ontstaan. Zodra de frekwenties gaan verschil

len zal dit patroon afhankelijk van de rotatiezin naar links of

rechts gaan bewegen, Twee fotogevoelige elementen zijn geplaatst

op een kwart van de afstand van twee lijnen. Indien het patroon

gaat verschuiven kan men de rotatierichting vaststellen door de

faze tussen 1 en 2; uit het aantal wisselingen per seconde ook

de rotatiesnelheid. [~lJ

Bij de opstelling van fig. 3.2.2.1-1b(T21] wordt het licht van de

rechtsom roterende golf tweemaal gereflekteerd terwijl de linksom

roterende bundel eenmaal gereflekteerd wordt, voordat de bundels

op detektor 1 vallen. Bij detektor 2 gebeurt het tegengestelde.

Uit de signalen van 1 en 2 is een fazeverschil te detekteren

wat de rotatierichting aangeeft. Het signaal van een fotodetek

tor geeft reeds de rotatiesnelheid.

Het detekteren van de richtingszin is ook mogelijk indien men de

sensor een konstante voorrotatie geeft. Deze rotatie kan langs

elektromechanische weg tot stand komen maar ook op elektro

optische manier. Deze methoden worden in 3.2.2.3 besproken.
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fig. 3.2.2.1-2: Konstante voorrotatie voor

detekteren richtingszin.

3.2.2.2. Invloed van de orngevingsternoeratuur, rnechanische

trillingen en lineaire versnellingen op de sensor.

De genoemde grootheden hebben in principe geen invloed op de

grootte van het uitgangssignaal.

In de prakt~k zal dit weI het geval z~n i.v.m. de uitl~ning

van de spiegels. Tengevolge van deformaties kan deze uit-

l~ning ontregeld worden (de stand van de spiegels is binnen enkele

boogseconden bepaald). Een thermisch en mechanisch stabiele

opstelling kan gerealiseerd worden door toepassing van kwarts

en/of graniet als materiaal voor een laserframe [T
20

J.

3.2.2.3. Lock-in-effekt.

Een van de voornaamste foutenoorzaken is het niet-lineaire

gedrag van het systeem voor lage hoeksnelheden. Uit de berekening

voIgt een lineair vebrand tussen de hoeksnelheid ~ en de ver

schilfrekwentie 6~ • Ret verloop in de prakt~k is in fig. 3.2.2.3-1

weergegeven (getrokken l~n).
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fig. 3.2.2.3-1: A'J= f(n).

Voor hoeksnelheden 1~\<!Lo is 6'J == O.

Ret verschijnsel is te vergelijken met dat van twee elektrische

of mechanische oscillatoren die zwak gekoppeld zijn. Indien de

resonantiefrekwenties bijna overeenstemmen zullen ze synchroni-

sereno

Ret effekt treedt relatief zeer zwak Ope De lock-in-hoeksnelheid st o

is van de volgende grootheden afhankel~k:

- de golflengte van het gebruikte laserlicht,

- de verhouding ingesloten oppervlak en omtrek-grootte van het

optische circuit,

de koppeling tussen de twee lopende go~ ',n binnen de gasbuis.

De lock-in·hoeksnelheid wordt verkleind als de golflengte ver

kleind wordt en als de verhouding ingesloten oppervlak en omtrek

vergroot wordt. Dit komt neer op een vergroting van de gevoeligheid

van de sensor.
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Evenals b~ elektrisch gekoppelde oscillatoren heeft een ver

kleining van de koppelingsfaktor een verlaging van~ tot ge
o

volg.

De koppelingsfaktor wordt vooral bepaald door de mate van ver

strooiing van het laserlicht door spiegels en de glaswanden van

de gasontladingsbuis.

Er z~n twee methoden om dit lock-in effekt te vermijden (zie fig.

3.2.2.3-1).

1
0

• Ret systeem krijgt een vaste voorrotatiell
B

•

De waarde.n =.n.a word t nu als nulpunt gekozen. Ret werk

gebied wordt beperkt voor .n. <. .a
B

•

2
0

• Ret systeem kr~gt een sinusvormig met de t~d verlopende

voorrotatie • .Cl
B

=.n.
B

" sinwt. De maximale waardenB moet
m m

groter z~n als de lock-in snelheid~ • De te meten rotatie
o

wordt b~ de wisselende rotatie geteld. Door integratie valt

de wisselende komponent weg.

Beide methoden z~n langs elektro-mechanische weg of langs

elektro-optische weg te realiseren.

B~ de elektromechanische manier laat men de sensor roteren of

vibreren om de gevoelige as.

De elektro-optische manier maakt gebruik van het optisch aniso

trope karakter van sommige kristallen. Een van de hiervoor bruik

bare versch~nselen is het Faraday-effekt. Onder invloed van een

uitwendig aangebracht magnetisch veld zal een lineaire gepolari

seerde golf in een dergel~ke stof een draaiing ondervinden van

het polarisatievlak. De draairichting is afhankel~k van de

richting van het magnetisch veld.

M.b.v. dit effekt kan men de optische weg van de twee lopende

golven verschillend maken.(fig. 3.2.2.3-?). [lr.L]
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vermijden m.b.v. Faraday-effekt.
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3.2.2.4. Drift van het nulpunt.

Evenals bij konventionele gyroscopen kan verschuiving van het

nulpunt aanleiding geven tot fouten.

Bij de gelijkstroomgasontlading zal er een gasstroom vloeien van

anode naar kathode door het midden van de buis en terug naar de

anode langs de wanden (fig. 3.2.2.4-1) (Langmuir-effekt).

fig. 3.2.2.4-1: Schematische voorstelling van de

gasstroom in een gasontladingsbuis.

Het transport van de elektromagnetische energie vindt ook

door het midden van de gasontladingsbuis plaats. Door de gas

stroom zal de optische weg voor de twee lopende golven gaan

verschillen (Fizeau-effekt). Dit geeft aanleiding tot verschuiving

van het nulpunt.

Men kan het effekt opheffen door een versterkerbuis te gebruiken

met een anode geplaatst in het midden van de buis en twee kathodes

aan de uiteinden of door twee identieke versterkerbuizen tegen

gesteld v.w.b. de polariteit in de optische weg te plaatsen.

I.p.v. het effekt op te heffen kan men het ook toepassen als

methode om het lock-in-effekt op te heffen. De gasstroom dient

dan echter voldoende konstant te zijn.
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3.2.3. Voordelen van de ringlaser als richtingssensor vergeleken

met konventionele mechanische richtingssensoren.

1. De afwezigheid van bovengenoemde mechanische onderdelen kan

als een van de belangr~kste voordelen genoemd worden. B~ de

konventionele gyroscoop z~n de spinnende massa, de gimbal's

etc. oorzaak van veel fouten. Ret konstrueren van een be

trouwbare gyroscoop is precisiewerk. Ret assembleren dient

in zorgvuldig stofvr~ gehouden ruimten te gebeuren. Dit brengt

zeer hoge produktiekosten mee.

De opzet van de lasergyro is konstruktief eenvoudig. Dit zal

op den duur leiden tot lage produktiekosten.

De levensduur wordt b~ de ringlaser bepaald door de gasbuis

en ligt in de ordegrootte van lOOOh. Dit is niet erg hoog

maar het "reaktiveren" zal weinig kosten meebrengen.

2. De "range" dJ_e d.oor de ringlaser als rotatiesensor bestreken

wordt is zeer groot. Ze wordt bepaald door het verloop van

de versterking van de plasmabuis, als funktie van de frekwentie.

In de prakt~k is het maximale frekwentieverschil ong. 1 GHz.

Dit ligt b~ praktische afmetingen boven de in de prakt~k

mogel~ke rotatiesnelheden.

3. De inschakelttd is zeer laag en wordt bepaald door de in

schakelttd van de gasontladingsbuis Cordegrootte van enkele sec).

4. De dynamische responsie is beter als die van de konventionele

gyroscoop.

5. Als integrating rate-gyro is de opbouw elektronisch, dus

betrekkel~k eenvoudig van opbouw en zeer betrouwbaar.

6. De lasergyro is ongevoelig voor Chog~) lineaire versnellingen.

Het energieverbruik is laag. Het voedingssysteem is eenvoudig

te realiseren.
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4. Praktische uitvoering.

4.1. Ringlaser met behulp van drie spiegels.

B~ het konstrueren van een ringlaser m.b.v. spiegels is de

uitl~ning van de spiegelconfiguratie een bepalende faktor. Elke

spiegel die aan de veelhoek wordt toegevoegd vergroot het aantal

vr~heidsgraden b~ de justering. Minimaal z~n drie spiegels ver

eist. Omdat b~ de justering moeil~kheden verwacht werden is van

dit aantal uitgegaan. De driehoek is gel~kz~dig gekozen.

I
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a) feitel~ke configuratie.

1860 l'r> ....

"R.. 1000 ,., ....

b) equivalente lin. configuratie.

Fig. 4.1-1: Schematische voorstelling van

gekonstrueerde ringlaser.
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De opbouw is schematisch in fig. 4.1-la weergegeven. In deel b

van deze figuur is de overeenkomstige lineaire configuratie

weergegeven.

Er is verder gebruik gemaakt van twee vlakke spiegels en een

spherische spiegel terw~l een laserbuis is toegepast.

Door de fabrikant is opgegeven voor de vlakke spiegels een

reflektiecoefficient van 98%; voor de spherische spiegel

(R = 1000 mm) een reflektiecoefficient van 99,7%. De reflek

terende laag bestaat uit meerdere lagen opgedampt dielektrisch

materiaal ~). De dikte van de lagen is bepaald voor een

golflengte van 0,6328 pm.

De laserbuis is een gasontladingsbuis gevuld met helium en neon.

De lengte is 500 mm, de doorsnede van het capillair 2 rom. De

buis is afgesloten met Brewster vensters.

De gasontlading wordt verzorgd d.m.v. een gel~kspanning. De

kathode wordt verhit d.m.v. een gloeidraad. De verdere technische

gegevens voor de laserbuis z~n:

gloeidraad

werkspanning

ontsteekspanning

15 V 300 rnA
2 kV (b~ 10 mA ontlaadstroom)

6 - 8 kV.

type

vulling

fabrikaat: Spindler en Hoyer K.G. Gottingen.

He.Ne-laser 500.

Niet isotropisch Helium-Neon van hoogste zuiverheid,
verhouding 7He:1Ne, druk 2,2 ••• 2,7 torr.

De komponenten z~n gemonteerd op een stalen frame. Dit frame is

gemaakt van vierkante buis (80 x 80 x 6 mm) in de werkplaats van

de Centrale Technische Dienst van de Technische Hogeschool. In

fig. 4.l-2a is een aanzicht van dit frame gegeven en de plaats

van de diverse komponenten.

*) )De meest gebruikte combinaties z1Jn ZnS (zinksulfide met MgF2
(magnesiumfluoride) of ZnS met Na

3
AlF6 (kryoliet of natrium

aluminiumfluoride). Kryoliet is optisch gunstiger, maar mecha

nisch zwakker dan MgF
2

• ZnS is hygroskopisch en wordt door

vocht aangetast. ZnS-spiegels in exsiccator bewaren~
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In fig. 4.1-2b is gedetailleerd de montering van de spiegels op

het frame aangegeven.

Ret frame waarborgt een starre opbouw van de ringlaser. Zoals

in de figuur is aang_u~ven is er ruimte voor de fotodetektor en

een tweede laserbuis. Ret frame rust op drie rubber poten.

Nadelig zUn het grote gewicht van het frame en het feit dat de

opstelling niet gemakkelijk gewijzigd kan worden.

De justering van de spiegels komt in paragraaf 4.3 ter sprake.

Na justering bleek dat bij in bedrDf stellen het resultaat negatief

was. Omdat deze justering bij een concentrische configuratie

kritisch is, werd ook nog een confocale opstelling samengesteld.

Omdat dezelfde spiegels gebruikt werden moest nu de omtrek kleiner

gemaakt worden (ca 1000 mm). Een laserbuis feet een lengte van ca

300 rom werd gebruikt. Hiervoor werd een bestaande laser (fabr.O.I.P.)

gedeeltelijk gedemonteerd. Na verwijdering van de spiegels en

montage op het frame werd de opstelling opnieuw gejusteerd. De

verwachte resultaten bleven ook nu uit, waarbij opgemerkt dient

te worden dat een confocale configura tie v.w.b. justering niet

kritisch is.

Gesteld kan worden dat de versterking van de laserbuis te gering

is en/of de verliezen van de trilholte te groote

De versterking kan opgevoerd worden door een tweede laserbuis in

de ringlaser op te nemen.

V.w.b. de verliezen in de trilholte kan het volgende opgemerkt

worden:

De afstand van de spiegels is zo gekozen dat een stabiele confi

guratie gewaarborgd is (zie diagram van Fox en Li; fig.: 2.4-3.

De Brewster vensters en de spiegels zijn steeds zo goed mogelijk

schoon gernaakt. Ret schoonmaken van de spiegels is echter een

moeilijke zaak omdat de coating gemakkelijk beschadigd wordt.

Als oorzaak van de verliezen is gedacht aan de reflektiecoefficient

van de spiegels. Voor de vlakke spiegels is opgegeven een reflektie

coefficient van 98%, voor de spherische spiegel een coefficient van

99.7%. Deze waarde geldt echter voor loodrechte inval van het licht.
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De reflekterende laag is opgebouwd uit meerdere laagjes

dielektrisch ma teriaal waarvan de dikte t A is van de opgegeven

golflengte (0,6328 ,Pm).

Indien de invalshoek van nul gaat afw~ken zal de reflektie

coefficient afnemen.

Men kan nu spiegels opdampen voor een invalshoek van 300 of

trachten de invalshoek klein te maken. Dit laatste zal in

paragraaf 4.2 beschreven worden.

4.2. Ringlaser m.b.v. een Brewsterprisma.

De methode is gesuggereerd door de Techn. Phys. Dienst van het

T.N.O. te Delft. ["I';,J
De opstelling is in fig. 4.2-1 weergegeven.

E!.
~-

~~~-=- ----'-~~~

fig. 4.2-1: Ringlaser met Brewsterprisma.

Beschouwen we een vlakke lineair gepolariseerde golf dan kunnen

twee onderling loodrechte polarisatierichtingen onderscheiden

worden loodrecht op de voortplantingsrichting. B~ inval van ge

polariseerd licht op b~v. het z~vlak van )n kwartsprisma bl~kt

de reflektiecoefficient afhankel~k te z~n van de polarisatie

richting, de invalshoek en de brekingsindex van het materiaal.

Voor polarisatierichtingen loodrecht op het invalsvlak en even

w~dig aan het invalsvlak wordt de reflektiecoefficient an resp. a ,
p
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sin (G-(}') (1 invalshoeka - <& + 9' ) =n sin
9' = brekingshoek

tan (0 -Il' )
(4.2-1)a = tan <(7+ 0' )p

Als funktie van de invalshoek z~n deze coefficienten uitgezet

in fig. 4 .2-~.
I

... 9

fig. 4.2-2.

Uit de formule en ook uit de grafiek voIgt dat voor de polarisa

tierichting evenwijdig aan het invalsvlak de reflektiecoefficient

a = 0 voor e+ 6' = 90
0

•
P

M.b.v. de brekingswet van Snellius voIgt dan

n
n'

tan C)B =

n' = brekingsindex glas

n = brekingsindex lucht.

(4.2-2)

De hoek waarvoor deze voorwaarde geldt wordt de polarisatiehoek

of Brewsterhoek genoemd. [:2>, j 'bJ J

Beschouwen we de opstelling van fig. 4.2-1 dan zal, indien de

invalshoek e gelijk is aan de Brewsterhoek geen reflektie aan het

invalsvlak optreden voor licht gepolariseerd evenwijdig aan het

invalsvlak. De materiaalsoort bepaalt verder de vorm van de drie

hoek.

In de praktijk blijkt dat door toepassing van een Brewsterprisma

de invalshoek belangrijk kleiner gemaakt kan worden (ongeveer 100

i. p. v. 300 )v. w. b. de spiesels.
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Een nadeel is dat de gevoeligheid van de sensor kleiner wordt

(straal ingeschreven cirkel wordt kleiner).

Een Brewsterprisma is door de Centrale Technische Dienst, afdeli~g

Glasinstrumentmakerij van de Technische Hogeschool vervaardigd.

De gegevens van het prisma zijn af te leiden uit de brekingsindex

n' = 1,5178.

Hieruit volgt voor de polarisatiehoek

en voor de invalshoek op de spiegels

De tophoek van de driehoek wordt dus 1570 52' •

4.3. Justering van de opstellingen.

Omtrent het justeren van de spiegels bij konventionele lasers

wordt in de literatuur nagenoeg niets vermeld; over het afregelen

van ringlasers bestaan in het geheel geen aanwijzingen.

Bij het aanschaffen van een laser wordt in het algemeen wel een

afregelvoorschrift bijgeleverd. Getracht is aan de hand van deze

gegevens de ringlaser af te regelen. Dit is echter niet gelukt.

De opste~ling is uit ondervinding het meest nauwkeurig initieel

af te regelen m.b.v. een extra laser als lichtbron. In fig. 4.3-1
zijn drie methoden aangegeven waar6p dit gedaan is.
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fig. 4.3-1: Methoden voor het afregelen van de ring

laser m.b.v.andere laser (G.I.P.).

B~ methode a en b is de laser (G.I.P.) opgenomen in het circuit

van de ringlaser en na het justeren verw~derd (en b~ a vervangen

door de bedr~fslaserbuis). B~ een van de spiegels werd steeds het

doorgelaten licht op een wit scherm beschouwd.

Deze twee methoden gaven niet het gewenste resultaat. Een oorzaak

kan z~n dat de twee uittredende lichtbundels van de G.I.P.-laser

niet in elkaars verlengde liggen doordat b.v. een van de laser

spiegels niet vlak maar ~igvormig is.

Door de laser extern op te stellen (fig.: 4.3-1c) werd wel het

gewenste resultaat bereikt. B~ het afstellen zal men op het scherm

twee lichtvlekjes opvangen die tot dekking gebracht moeten worden.
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4.4. Testapparatuur.

Uit voorradig leger-surplusmateriaal is een draaitafel samenge

steld om het uitgangsfrekwentieverschil van de ringlaser als

funktie van de rotatie te bepalen. Daarb~ is vooral gedacht aan

lage rotatiesnelheden (10 m rad/sec).

De koersvolger van een vuurleidingsinstallatie is gedeeltel~k

gedemonteerd. Ret optische gedeelte is verw~derd; de asynchroon

motor is vervangen door een gel~kstroomshuntmotor (250V =; 0.9A).

Van de driepoot z~n ook niet ter zake doende onderdelen verw~derd.

Op de draaiende kop is een vlak plateau bevestigd dat dienst kan

doen als tafel waarop te testen onderdelen bevestigd kunnen worden.

Ret toerental van de draaitafel kan geregeld worden door

1 0
• het toerental van de motor elektrisch te regelen.

2
0

• de overhangverhouding tussen motor en draaitafel mechanisch

te ~zigen. Een mechanisme wat dit continu kan veranderen is

in de kop aangebracht.

Met deze draaitafel is het mogel~k rotaties van 6.5 m rad/sec

tot 2 rad/sec te realiseren. Verder is de draaitafel voorzien van

gl~Kontakten (30 stuks) voor het overbrengen van voedingsspanningen

meetsignalen e.d. van het vaste naar het roterende gedeelte en

omgekeerd.

Een nadeel is dat. doordat motor en overbrenging in het draaiend

gedeelte zijn ondergebracht. het plateau van de draaitafel vooral

bij hoge rotatiesnelheden vr~ sterk trilt.

De.rotatiesnelheden z~n bepaald door de t~d te meten voor een

aantal omwentelingen. Ook werd nagegaan of de rotatiesnelheid

konstant bleef. Dit laatste werd met onderstaande schakeling

bepaald (fig. 4.4-1). Op de draaitafel werd een rate-gyro

(fabr. Honeywell J.G. OOjA) in bedr~f geb~eld.
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fig. 4.4-1: Schakeling voor het kontroleren van de

rotatiesnelheid van de draaitafel.

M.b.v. de pot. meter op de gyroscoop en een potentiometer

waarvan de waarde kon worden afgelezen (Beckman Helipot T-10-A

500lt) werd de rotatie bepaald door de brug op evenwicht af te

regelen. Dit laatste werd afgelezen op een nulindicator

(Phazor Nullmeter, model 100A) , fabr. Industrial Test Equipment.

4.5. Fotodetektor en versterker.

Een begin is gemaakt met een detektor schakeling. De schakeling

is in fig. 4.5-1 gegeven. Als fotogevoelig element is een duo

diode toegepast.

J-------.,....-------r-------,-------- +2.0V

10 k
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De schakeling is niet geschikt voor d.c.-signalen.

De spanningsversterking is ongeveer 20 dB van 10 Hz tot 20 kHz.

De duodiode is niet geschikt voor hoge frekwenties ()20 kHz).

Aangeschaft z~n fotoveldeffekt-transistoren FF 102 van Crystalonics.

Indien de ingang niet te gevoelig gemaakt wordt (ingangsweerstand

< 1 M.£1.) kan een redeli,)"k hoge afsnijfrekwentie bereikt worden

( !::: 100 kHz).

Een eerste opzet van een schakeling met de FF 102 is gegeven in

fig. 4.5-2.

,...---------r---- ... 20V

1M

fig. 4.5-2: Fotodetektor m.b.v. veldeffekttransistor.
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5. Slotopmerkingen.

De praktische realisatie van de ringlaser verkeert nog in het

beginstadium. De voortgang van het werk werd in het begin van

de afstudeerperiode uelangrijk vertraagd, doordat levertijden van

bestelde laserapparatuur belangrijk overschreden werden.

Het meten aan de ringlaser en het toepassen van de ringlaser als

sensor zijn werkzaamheden die nog een aanvang moeten nemen. Als

een van de interessante toepassingen kan het ringlasergyrokompas

genoemd worden £Ta.o1· L"T;1t1

De werkzaamheden zijn verder vertraagd doordat aanvankelijk ge

dacht werd aan een laseruitvoering van het experiment van Sagnac.

Hiervoor werd een laser besteld die zo klein mogel~K moest zijn

v.w.b. de afmetingen. Ook werden extra spiegels besteld. Dit

gebeurde voordat met het afstudeerwerk werd begonnen.

Bij het bestuderen van het onderwerp bleek dat de ringlaser

gevoeliger was als sensor. De gekochte laser van O.I.P. en

speciaal de spiegels bleken niet toepasbaar.

De eigenl~Ke experimenten zoals beschreven in hfdst. 4 zijn daarna

opgezet met een laser die in komponenten leverbaar bleek.

Tijdens het afstudeerwerk zijn kontakten gelegd met de Glasinstru

mentmakerij van de Centrale Technische Dienst van de Technische

Hogeschool. Zoals beschreven is het prisma voor de ringlaser

opstelling met het Brewsterprisma door deze afdeling vervaardigd.

Na overleg is toegezegd dat men op deze afdeling zal starten met

het ontwikkelen van een opdamptechniek voor het vervaardigen van

dielektrische multi-layer spiegels.

Inmiddels is een opdracht verstrekt voor het slijpen en opdampen

van drie spiegels voor een invalshoek van 30
0

•

Realisatie van een ringlaser m.b.v. deze spiegels zou als eerste

voortzetting van het werk kunnen dienen.

De afmetingen van de ringlaser dienen verder te worden verkleind

om de toepasbaarheid gemakkelijker te maken. Daartoe dient de lengte

van de laserbuis verkleind te worden. Genoemde glasinstrumentmakerij

heeft reeds voor eigen gebruik een laserbuis vervaardigd.
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