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1. INLEIDING. 

De frequentie van gaslasers ~rdt via de oscillatorvoorwaarde bepaald 

door de optische weglengte tussen de spiegels van de laser. 

Verandering van deze spiegelafstand komt dus overeen rret verandering van 

de frequentie. Bij niet-gestabiliseerde He-Ne gaslasers kan een fre

quentiedrift optreden over een groot geàeel te van de Doppler verbrede 

neallijn die voor de lasenverking zorg draagt. Voor de :rode neonlijn 

bedraagt dit frequentiegebied ongeveer 1500 .MHz hetgeen overeenkomt 

rret een relatieve frequentie-onnal..lVlkeurigheid van 3 ~ 10-6 . Voor ge

bruik als standaard dient deze onnauwkeurigheid niet rreer te zijn dan 

3 ~ 10-9:, hetgeen rret een KJ::ypton-standaard bereikbaar is. 

In de handel zijn tegenwoordig lasers verkrijgbaar rret een frequentie

stabiliteit tot 2 ~ 10-9 , over een korte tijd gerreten. 

Hewlett & Packard rraak:t in htm. comrercieel uitgebrachte He-Ne laser

systeem gebruik van opsplitsing van de neonlijn door een rragneetveld. 

Soro rraak.t gebruik van de afzonderlijke intensiteiten van een twee-nodes 

laser en Sr:;ectra-Physics stabiliseert op de Lareb-dip in het neon

lijnprofiel. 

Het nadeel van dit soort gestabiliseerde lasers is dat zij gestabili

seerd worden via een referentie die ve:tbonden is rret de neonlijn. 

De frequentie van de neonlijn op zic.'ll ~rdt echter beïnvloed door de 

druk in de gasontladingsbuis van de laser. Daar deze druk over langere 

tijd afneemt zal de frequentie van de neonlijn en de daaraan gekoppelde 

laserlijn verschuiven. 

De relatieve frequentiestabiliteit van dit type lasers ~rdt daardoor 

over langere tijd be:p:rkt tot 1 ~ 10-7 (1}. 

In 1969 raPPJrteerden Hanes en Dahlstrom (2) over een stabilisatie

rrethode van He-Ne lasers waaibij rret bevinding van jodiurrdamp als refe

rentie een verzadiging van absorptie van laserstraling werd gecreëerd. 

Deze verzadiging manifesteert zich als een rraxi.murn indien rren de laser

intensiteit als ftm.ctie van de frequentie rreet. Coordat hier gebruik 

gemaakt 1.vorc<t van een aparte absomer, waaibij de absorptie frequ:ntie

afhankelijk is, ~rdt de invloed van de parameters van de gasontlading 

verrreden. Uit rretingen blijken een veertiental van de eenentwintig-lijnen 

uit de hyr:erfijnstructuur van de R-127 absorptielijn van joditun verza

digde absorptie te vertonen. Op deze lijnen, die in het zichtbare gebied 



van het neonspectrum vallen, bleek in het laboratorium voor lengterreting 

stabilisatie J:IOgelijk te zijn. De behaalde frequentiereproduceeJ:baar.heid 

is ongeveer 1 ~ 10-10 , hetgeen overeenkomt rret 50 KHz. De frequentie

stabiliteit bedraagt 1 ~ 10-11 . .Monenteel zijn er twee r2-gestabili

seerde He-Ne lasers operationeel in het laboratorium voor lengterreting 

van de afdeling der Werktuigbouwkunde. 

Deze lasersysterren zijn geheel on~rpen en gebouwd binnen het labora

torium; voor de productie van de plasrrabuizen en absorptiecellen wordt 

er sam:ngewerkt rret de sektie koudglasbewerking van de C.T.D. (Centraal 

Technische Dienst. ) 

Voor de toepassing als primaire lengtestandaard is de frequentierepro

duceerbaarbeid het belangrijkst en alle invloeden die frequentiever

schuivingen veroorzaken dienen dan ook nauwkeurig onderzodlt te worden. 

Tijdens mijn afstudeerwerk ben ik bezig geweest rret het or;bouwen van 

lasersysterren en deze te onderzoeken op frequentie-offsets en frequentie

stabiliteit. 

Dit resulteerde in een optilrailsering van het tot nog toe toegepaste 

systeem en in een onderzoek naar alle invloeden in het lasersysteem én 

de toegepaste stabilisering. 



2. DE I 2 - GESTABILISEERDE He-Ne LASER. 

2.1. Jodium als absorptiegas. 

In dit verslag ~rdt verondersteld dat de lezer op de hoogte is van de 

werking van de één n:odes He-Ne laser. Wij volstaan dan ook net een ver

wijzing naar de literatuur (3, 4 en 5). 

Het r2 gestabiliseerde lasersysteem bestaat uit een He-Ne gasontladings

buis net :in serie een jodium-absorptiecel, beide voorzien van brewster

vensters. 

Om het geheel zijn laserspiegels genonteerd, zoals scherra.tisch :in figuur 

1. is aangegeven. 

Figuur 1. Scherra.tische weergave van de He-Ne laser net Jodium

absorptiecel • 

De absorptiebuis is voorzien van een kleine hceveellieid jodium dat zich 

rond karrert:errperatuur op de fase-overgang tussen vast en damp bevindt. 

Door deze eigenschap ligt het verband tussen druk en terrperatuur vol

ledig vast, zodat via terrperatuurregeling van het vaste jodium de damp

druk :in de cel geregeld kan ~rden. 

In het rode gebied van het absorptiecentrum zijn er twee lijnen die 
~-

onder het laserlijnprofiel vallen n.l. èe R-127 lijn en de P-33 lijn. 

Beide lijnen zijn ten gevolge van htm hyperlijnstructuur opgesplitst 

in 21 lijnen. 



De ligging van deze lijnen ten opzichte vari het laserlijnprofiel is 

in fig. 2 weergegeven. 
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Figuur 2. Ligging van de Jodium-absorptielijnen ten opzidlte van 

het laserlijnprofiel. 

Zoals blijkt uit figuur 2 vallen de lijnen van de P-33 absorptielijn 

grotendeels buiten het laserlijnprofiel, en zal alleen de hyperlijn

structuur van de R-127 lijn optreden. 

In het laserlijnprofiel zien we de larrb-dip aangegeven zoals deze 

voorkamt in één :rrodes He-Ne lasers zonder absorptiecel. De diepte van 

de dip hangt af van de vuloondities van de plasi'L\:lbuis. (6) 

Aan de hand van rretingen van Hanes (7) en berekeningen door Kroll (8) 

zijn de belangrijkste lijnen uit de hyy::erfijnstructuur nog eens uitge

zet t.o.v. het laserlijnprofiel net de bijbehorende f:requentieafstanden. 

(fig. 3) 
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Figuur 3. Hyperfijnstructuur van de R (127) absorptielijn • 

Nu de hyperfijnstructuur, binnen het laserlijnprofiel globaal bekend 

is wordt de verzadigde absorptie bespraken, welke zich uiteindelijk 

zal rranifesteren als maxima in de laserintensiteit. De basis van ver-

zadigde absorptie is de intensieve wisselwerking tussen de laserstra

ling en de absorberende r2 rroleculen. 

Warmeer er laserstraling rret frequentie~ invalt op de jodium:iarrp zal 

die straling geabsorbeerd worden volgens: 

0 ::: v~,s {; r ;.y -v L. 

Waarin: 11-e.s = de frequentie behorende bij het energieverschil 

tussen de absorberende niveau' s van het stilstaande 

jodium rrolecuul, 

Vn, = de snelil.eid van het jodium rrolecuul in de richting 

van de straling, 

C ' = de lidltsnelil.eid in het rredimn. 

( l.) 

De snelheidsverdeling van de rroleculen in het onderste absorptieniveau 

zal nu na wisselwerking rret laserstraling waarvoor 'V.L. > ·))rEs 

een "de1Jk" vertonen voor /F :: -v,;; , zoals is weergegeven in fig. 4. 
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Figuur 4. Snelheidsverdelmg van de rroleculen indien 1h > V vs. 

Na reflectie beweegt de straling zidl in tegenovergestelde richting 

waardoor nu op analoge rnanier er een deuk in de snelheidsverdelmg zal 

optreden bij . 

Oirdat een laser een resonator is zullen dus voor VL. =f J.f.es twee 

deuken in de snelheidsverdeling optreden zoals is geschetst in fig. 5. 
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Figuur 5. Snelheidsverdeling na wisselwerking rret laserstraling 

waarvoor V .t.. i: V2.2s. 

Indien 1ÎL ::V;-e.r zullen de snelheidsgroepen die voor de absorptie 

zorgdragen sanen vallen: n.l. één groep rret snelheid nul in de rich..-:: 

ting van de laserstraling. Om::lat deze snelheidsgroep zowel door de 

heengaande als gereflecteerde straling in de aangeslagen toestand 

kan konen zal hier eerder een verzadiging in de absorptie optreden 

dan voor jodium rroleculen rret snelheid ongelijk aan nul. 



' 
Bij voldoende laserintensiteit treedt hier dan ook een verzadiging van 

de absorptie op die zich manifesteert als een toenalle in de laserin

tensiteit als de laser is ingesteld op ·1)L. = 1.)ÎeJ • 

Deze intensiteitstoenane heeft een natuurlijke lijnbreedte van ongeveer 

160 kHz- t.g.v. de overgangswaarschijnlijkheden van de absomerende ni

veau' s van het jcx:lium. Er is geen 'Jopplerverbreding orrdat hier 

Er is echter wel een botsingsveJ:breding welke te berekenen is uit (7) 

Ll 'U = ~ 'J/ (;: (2) 
L C 

waarin: '/ = 16. 8 ~ 10
22 

p .d2 
~ 

C5 = de werkzarre doorsnede voor rotsingen tussen de rrole-

culen. / m
2
) , 

f = de druk van de jcx:liurrdartp {Pa} . 
Bij kamertemperatuur (P = 26 Pa en 62 = 70 ~ 10-20 m2) is de halfvaarde

breedte van 1 :KI-!7. In de praktijk blijkt dit 2.5 à 3 MH2 te zijn. Dit is 

nog steeds erg smal en de verzadigde absoptielijnen blijken dan ook goed 

als referentie te fungeren om de laserfrequentie op te stabiliseren. 

Beha1 ve de reeds vernel de drukverbreding is er ook een drukversehui ving 

van de verzadigde absorptielijnen. (8). Deze à:ruk:verschuiving kurmen we 

nu echter regelen nadat de druk van de jcx:liurrèlarrp bepaald ~rdt door de 

terrperatuur op de koudste plaats van de absorptieceL Landolt· er! Bernst-Pi_n 

geeft de relatie tussen druk en temperatuur op de fase-overgang van vast 

en damp voor jcx:lium, zoals is weergegeven in fig. 6. 
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Figuur 6. Relatie tussen druk en terrperatuur van het Jodium dat in 

een vast-damp evenwicht verkeert. 



Het verzadigde absorptiesignaal kan nog versterkt ~rden door de celwand 

van de joditnnlarrp te verhitten: door interacties van de deeltjes rret de 

celwand zullen deze energie opnerren en zullen er rreer deeltjes het on

derste absorptieniveau bezetten waardoor er, bij voldoende laserintensi

teit eerder verzadigde abso:rpt.ie zal optreèen. Bij een celwand van 150° C 

is het verzadigde absorptiesignaal ongeveer 5 rraal zo groot als bij karrer

~ratuur. De druk in de jodiumcel blijft hierbij constant onrlat deze 

bepaald ~rdt door de laagste terrq;:eratuur welke bij àe "koude vinger" van 

de atbsorptiecel geregeld ~rdt rret behulp · van een Pel tier-koeleierrent. 

In fig. 7 een oscillosc:oor:opnane van enkele verzadigde absorptielijnen 

ges~rponeerd op het laserlijnprofiel. 

foto: 

(skoop) 

figuur 7. 

Figuur 7. Oscilloscoop-opn.ane van enkel verzadigde absorptielijnen. 



2.2. Elektronisch Regelsysteem. 

2.2.1. Detectie abroptiepieken. 

De in de voorgaande paragraaf behandelde toenarre in de uitgangsintensi vi

teit t.g.v. verzadige absorptie zullen nu als referentie gebruikt v.crden 

zonder an de frequentie van de He-Ne laser op te stabiliseren. Daar de 

absorptiepieken erg klein zijn t.o.v. de achtergrondintensiteit (ver

houding ongeveer 1: 10 3) is het noodzakelijk de resornatorlengte te rro

duleren om via een sp:ciale techniek de absorptiepieken te kunnen waar

nenen. Hiervoor zorgt een Piézo cylinder (P. Z. T) waarop een van de twee 

laserspiegels is gem:mteerd. Ce lengteverandering van het P. Z. T v.crdt 

gegeven door: 

11 e == ie dJ, _ V , v = v.. ""' r.;l . (3) 

waarin: À f = lengteverandering van het P. z.T. t.g.v. de aangelegde 

spanning 

e = lengte van de P.Z.T. 

t = wanddikte 

(20 nm) 

( 1 mr.) 

d -10 rn 
11 = rrateriaalconstante (-2. 10 /y) 

V = aangelegde spanning over de cy linàer. 

Ce aangegeven waarden gelden voor en kristal van het type Jodon MD-44 

en levert een verplaatsing van -4 n li1/V. Een spanningsrrodulatie resulteert 

dus in een rrodulatie van alle laserlengte, hetgeen overeenkomt rret een 

frequentierrodulatie. Ircuters de laserlengte voldoet aan 

waarin: k = geheel çetal 

= * c 7.nf 

.n = golflengte van de laserstraling 

C = lichtsnelheid in vacuüm 

n = brekingsindex 

/ = frequentie van de laserstraling 

Hieruit volgt bij constante n: 

iJL 
L 

De frequentierrodulatie is van de vom: 

(4) 

(5) 



Waarin: ·Jl = gerroduleerde laserfrequenti~ (rrodulatiebreedte is meestal 

6 MHz) 

J.i = grondfrequentie waarop de laser op dat rrorrent is afgestercrl. 

k = amplitude van de f:requ:mtierrodulatie (3 MHz) . 

w = cirkelfrequentie van de rrodulatie. 

Voor de detectie van de intensiteitsm:Jdulatie I = I (-o) v..crdt gebruikt ge

maakt van een ruisa.J:Jre en lichtgevoelige fotodiode van het type EG & G 

HAD 1000. 

Indien -we de laserruis tot een miniurnurn bey;:erken (zie hoofdstuk 3.6.1) kun

nen de abso:rptiepieken duidelijk op een osilloscoop zichtbaar gemaakt r,.,or

den zoals in onderstaande figuur 7. is aangegeven. 

Figuur 7. Oscillisooop-opnarre van een absorptiepiek. 

De rrodulatiebreedte bedraagt hier 10 MHz. 

2.2.2. Stuursignaal en regelsysteem. 

Het regelsysteem rroet een foutsignaal waaroerren wanneer de laser niet 

op de top van een abso:rptiepiek staat ingesteld en dat signaal omzetten 

in een stuursignaal dat via de P. Z.T. de laserfrquentie terugregelt. 

De hier eerder besproken frequentierrodulatie zal in een intensite~ts

rrodulatie resultaten die in een cmbinatie rret een fase-gevoelige de

tector omgezet :kan worden , in een bruikbaar stuursignaal. 

Eerst zal de werking van een fase-gevoelige è.etector besproken worden 

die in het vervolg afgekort wordt tot PSD (phase intensive detector) . 



Het uitgangssignaal van de PSD 'Y\Ordt ventenigvulc1igd rret een referentie

signaal en geïntegreerd en levert zo een uitgangssignaal: 

Als ingangssignaal gebruiken \E de, door de fotodiode gerreten, laser

intensiteit die we schrijven als: 

L =Ir~) ;: L {v(vtJ) t "2) = VrJ t /<. ft;1. w t = V() f- fj ?:! 

Tijdens rrodulatie geldt I ( V {v t) ) = I ( Y(ut f ;. n)) en aangezien het 

signaal periodiek is, kan I in een Fourierreeks ontwikkeld w::>rden: 
0.0 

J (v) = h'~ r}; (P~ ct' f{/:tlJ t} f /3" .fih.(" 1.J -t)) 
2.77' 

JJ!UVàH- fin = f/7 (I fv). cos('J1l.!t) d(z;{) 
J ?.;,. 

13 11 = ftr) f(v). 1tit(i1 t.JI)d(r.;i). 
0 

(6) 

(7) 

( 8) 

Door ©erez, (9) is een benadering van het intensiteitsprofiel I (~) gegeven 

wat in hoofdstuk 2.4.3. nog nader besproken wordt. Deze uitdrukking luidt: 

--I(Pj = 11. e9(- v- v~) 1 ./i -1- J · ,}';;. 1.) (9) 
,1 i)JJ j { /' .,_ r ( v - Vo..) 

waarin: ~ ~ = Dopplerbreedte van het neonlijnprofiel (=1500 MHz) 

1 = lijnbreedte van de absorptielijnen (= 3 MHz) 

Vo = frequentie behorende bij de top van het Gaussprofiel van 

de neonlijn 

1{ = frequentie behorende bij de top van het I.orentzprofiel 

van de abso:r:ptielijnen. 

LlL m.v.b. 

L 

waarin: L 

_ d V en uitdrukking (3) volgt: 

1{ 7);: Z{ {1 -: . ~'. V". f'/1. vt) (101 

= afstand tussen de laserspiegels indien er geen rrodulatie 

plaatsvindt . 

·Jf_ = de bij deze afstand behorende laserfrequentie. 

Substitutie van (10) in (9) levert rret (7) en (8) de reekscoëfficiënten 

An en Bn. De integralen (7) en (8) zijn echter lastig op te lossen. 

Wel kunnen 

(.
1} --1/0 ;( f 1.. ey;- en ~ ( l' Li 1J.v jJ" r 1.) - V':!~ (ll) 

in een reeks ontwikkeld w::>ràen Oirdat 

( 1 
I' 



' 
Indien de rrodulatie plaats vindt rond de top 'l)a van een absorptielijn 

die niet te ver van de top 1) 
0 

van het lijnprofiel is gelegen. 

Op deze rranier kan dan een benadering voor An en Bn gevonden "WOrden. 

Dit levert een Fourie.rbeschrijving voor I (1)). De door Cerez (9) gehan

teerde anschrijving van het intensiteitsprofiel is echter niet volledig 

orràat de optredende achtergrondabsorptie en Lanb-dip zijn venvaa.rloosd. 

Het is dus niet zinvol deze Fourier-analyse verder uit te -werken o:rrrlat 

de ware orrschrijving van !E'V) niet bekend is. 

Nu "WOrdt I (.Y(Vt})via de fotodetector orrgezet in 

V( v(r..>t)) = C. I (v(r.rt)) . (12) 

Dit signaal "WOrdt naar de PSD gevoerd waar het "WOrdt gerrengd rret een 

referentiesp:mning. Bij een referentiesignaal van de vonn \{. r.:n(~wt t-!f) 

levert de PSD aan de uitgang een spanning Vpsd als I (V{eJt)) een Sin(Jc.;t) 

oorrpanent bevat! 
]..i( 

Vrs.o =j.z('L)(ui)), Vo J'l~(lc.Jf lf)tif'GJt). 
c 

Een andere benaderingsrrethode maakt gebruik van een Taytorreeksontwikkeling 

van I (ll). Bij een referentiesignaal rret frequ:mtie n-w; waamij n een geheel 

getal is, "WOrdt de afgegeven gelijkspanning Vpsd in eerste orde evenredig 

aan de n-ë!e afgeleide van het intensiteitsprofiel I ("1), zie (~). 

Door nu V d als functie van de laserfrequéntie te registreren is het 
ps de 

rrogelijk een le orde benadering van de n afgeleide van het intentieteits-

profiel te bepalen indien het referentiesignaal van de vonn Vo Sin(n.cd rf) 
is. In fig. 8 is de opstelling van zo'n registratie -weergegeven. 

?. .r.]) 

Figuur 8. Opstelling voor de registratie van de 3de afgeleide van 

het intensiteitsprofiel. 



De integrator zorgt ervoor dat de spanning' over het Piézo-kristal 

lineair in de tijd verloopt en dus ook él.e spiegelafstand en de laser

frequentie. De frequentiegenerator zorgt voor de rrodulatie- en de 

referentiefrequentie. De uitgang van de PSD wordt op de X-T schrijver 

aangesloten. Een op deze m:mier ontstane registratie van de 3de afge

leide staat in fig. 9. weergegeven. 
l :! l ! \i i l i:! 

Figuur 9. 3de afgeleide registratie van het intensiteitsprofiel. 

Orrda.t het bij èe stabilisatie de bedoeling is dat alleen gebruik 'MJrdt 

gemaakt van de lijnvorm van de absorptielijn rroet de invloed van het 

achtergrondprofiel zo klein rrogelijk zijn. In fig. 9 is te zien dat bij 3 V.J

registratie de invloed van de achtergrond inderdaad klein is en de top van 

een Lorentzprofiel overeenkomt rret een steile nulàoorçang van vpsd· 

Indien nu Vpsd :j:. 0 zullen we de gelijksparming over het Piézo-kristal 

zolang rroeten bijregelen totdat weer geldt V psd = 0. Hiertoe is V psd 

via een integrator en een versterker aan het kristal geko:pr:eld. 

Het zo ontstane regelsysteem is in fig .10 weergegeven. 

-. 
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Figuur 10. Regelsysteem dat V~sd op nul regelt; hetgeen overeenkomt rret 

de top van een absorptiepiek. 



' 
2.3. Systematische afWijkingen t.g.v. het eZectronische systeem. 

Door het niet ideaal fu,;1Ctioneren van de electtonische compJnenten 

van het regelsysteem zal de uiteindelijke frequentie waarop gestabi

liseerd 'M)rdt niet precies sarrenvallen rret de frequentie die hoort 

bij de onderzodlte absorptielijn. De COitlfOI1enten in het electrische 

systeem èie frequentie-offsets kunnen veroorzaken zullen hier 'M)rèl.en 

behandeld. 

2.3.1. Frequentie-offsets t.g.v. drift van de componenten. 

Het regelsysteem zal het uitgangssignaal van de PSD naar nul regelen. 

Indien er echter een nulpuntsdrift optreedt zal ook deze bijgeregeld 

worden en resulteren in een versehui ving van de laserfrequentie t.o.v. 

de absorptielijnfrequentie. (fig. 11) 
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Figuur 11. Frequentie-offset ten gevolge van een verschuiving van 

het nul-niveau van de PSD. 

De zero-offset van de PSD 'M)rdt regelrratig afgeregeld door de ingang 

rret een SOJ'l. weerstand kort te sluiten en de uitgangsspanning V d - - - ps 
op nul te regelen. 



' • De :integrator vertoont nagenoeg geen drift :indien de terrperatuur binnen 

enkele graden constant blij ft, dankzij de toepass:ing van driftarme ope

rationele versterkers. (Fnalbg-Tevices 40 J) 

. Drift :in de eindversterker speelt hier ge<=>..n :rol om::lat o.eze door het 

regelsysteem gecorrigeerd zal v-.crden. 

2.3.2. Frequentie-offset t.g.v. hogere harmonischen in de modulatie

frequentie. 

In het geval van hogere hanronischen :in het rrodulatiesignaal kunnen we 

de laserfrequentie schrijven als: 

Bij het door <tns gebruikte referentiesignaal A sin (Jr.-t) vinden we dan 

voor Vosd: A I l(v0) sin3wt dt + 
- 0 -

T 
+A I l'(v0) [a 1sinwt + a2sin(2wt+q,2) + a

3
sin(3wt+q,

3
)] sin3wtdt + 

0 

A T 
+ 3T 6 I"' (v0) [a1sinwt + a2sin(2wt+q,2) + a

3
sin(3wt+q,

3
)]3 sin3wtdt + 

indien we I('})) :in een Tavlorreeks ontwikkelen, zie hoofdstuk 2.2.2 .• 

Vpsd zal nu bijdragen van de le en 2e afgeleiden bevatten zodat de 

:invloed van het achtergrondprofiel a--Fhankelijk is van de amplitude 

en fasen der hamonischen. Het is dus belangrijk om het rrodulatie

signaal vrij van hogere hanronischen te houden. In hoofdstuk 2. 4. 3. 

wordt aan de hand van een theoretisch rrodel bepaald hoe sterk de onder

drukking van de 2e en 3e hanronische zal rroeten zijn. 

2.3.3. Frequentie-offsets t.g.v. aZineariteit van het piézo-kristaZ. 

Het door ons qebruikte piézo-kristal vertoonde een hysterese zoals is 

weergegeven in fig. 12. -. 
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Figuur 12. Hysterese in het piézo-kristal. 

horizontaal: Spanning over het kristal. 

verticaal Vàriatie van de laserfrequentie. 

Volgens eerder gedane rretingen in het la.l:::oratorium voor lengterreting (8) 

blijkt èe hierdoor ontstane frequentieverschuiving te voldoen aan: 

~ j()l~ 

_Llv = !l. vlh~ VctM.;X. fl: 6; 9 ;-;- Or. v,;. = 7frtJ.iulat,éijJ4rt.Ytt"ry. 

Bij een frequentierrodulatie van 6 MHz, hetgeen een rrodulatiespanning van 

0.4 V vereist, bedraagt de frequentieverschuiving dus .A '\J = 1 KHz. 

Clrrrlat de frequentie waarop uiteindelijk gestabiliseerd wordt ergens 

tussen ( '1J~ - 1:<. Ll V) ~ n.. ( 'Vo -t- IJ. Ll 'V) zal liggen is 

de hierdoor ontstane fout :maximaal 0 , 5 KHz. ( .6 v / v = I i( I 0 -
1 

J. ) 

Deze foutberekening gaat echter uit van een statistisch bepaalde hy

stezesegedrag. Het dynamisme hijsteresegedrag zou rn.b. v. een fotonic 

sensor gerrerkt kunnen worden rraar de fotani c-sensor is zelf niet zuiver 

lineair zodat deze invloed eerst onderzocht zou rroeten worden. 

Coor de aleneariteit van het piézo-kristal zullen er dus ook hogere 

hanronischen in de frequentierrodulatie optreden die dezelfde storende 

invloed hebben als de harnonischen in het generatorsignaal. Dit betekent 

dat de invloed van het achtergrondprofiel en de invloed van het piézo

kristal niet à priorie kan worden onderscheiden. 

2.4. Frequentie-offsets t.g.v. fysische effecten. 

-.. 
2.4.1. Drukverschuiving van de absorptielijn. 

Zoals in de inleiding beschreven, vertoont de neon-..errissielijn een 

drukverschuiving die we niet kmmen beheersen ardat de druk in de 



plasm3buis net de tijd verloopt. De druk in de jodium-cel is door het 

vast-damp evenwicht te beheersen via èe tereperatuur. Zolang er dus vast 

r2 aanwezig is kan er bij gelijke tenperaturen geen drukverschuiving 

optreden. 

2.4.2. Prequentie-offsets ten gevolge van naburige absorptielijnen. 

Bij het regelsysteem bepalen we d.m.v. een PSD de 3e afgeleide van het 

absorptielijnprof iel. 

De nuldoorgang komt overeen :rret de top van de absorptielijn. Voor sta

bilisatie "WOrdt Vpsd èan ook op nul geregeld. Verschuiving van dit nul

niveau levert een versehui ving van de frequentie waarop gestabiliseerd 

"WOrdt. Een bijdrage tot de verschuiving van het nulniveau treedt op door 

overlapping van de absorptielijnen. De halfwaardebreedte bedraagt on

geveer 2,5 MHz en àe afstand tot een naburige lijn bedraagt 8 à 22 MHz. 

Deze verstoring zal het grootst zijn voor de a.b.c. groep orrrlat deze 

lijnen het diehts bij elkaar gelegen zijn. In fig. 13 zijn deze drie 

lijnen :rret hun 3e afgeleiden schenatisch weergegeven. 

c. fr. 

J. t1flz. 

' \ 
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Figuur 13. Overlapping van de 3de afgeleiden bij de a,b,c-groep. 

Bij een grotere :rrodulatiebreedte zal de overlapping toene:rren. In 

fig. 14 zien we àat de verstoring van à.e b-lijn syrrrretrisch is en van 

de a en c lijn asymretrisch. De hierdoor ontstane frequentie-verschui

vingen zijn berekend door Cerez (9) voor de a t/m j absorptielijn en 

hier in fig. 14 weergegeven. ~. 
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Figuur 14. Frequentieverschuiving als functie van è.e rrodulatiebreeè.te. 

Stabilisatie op lijnen gelegen tussen andere absorr_:>tielijnen, zoals 

de b.e.f en i-lijn, zal dus de minste offset veroorzaken. 

2.4.3. Frequentie-offsets ten gevolge van het achtergrondpro[iel. 

Cerez en Brillet (9) hebben de invloed van het achtergrondprofiel 

onsch.reven. Hiertoe -werd de achtergrond door een Gaussprofiel benaderd: 

waarin: fl fv, ·~) = vernegen als functie van de frequentie , 

!Ie = no.:rrrerings-a:mstante 1 

1.1.:. = top van het profiel, 

4 q, = halfwaarde breedte (500 MHz) • 

Hierbij werd aangetekend àat dit alleen geldt inc1ien de achtergrond

absorptie zwak is en geen Lanb-dip optreedt. 

De verzadigde absorptielijnen werden d.m.v. een Lorentzfrnctie omschreven: 



waarin: J' = halfwaaràebreedte van het Lorentzprofiel 

Vp = f:requentie die overeenkomt reet de top van het I.orentz

profiel (lijnfrequentie.) 

Bo = no:r.:r.-erinqsconstante 

Het uiteindelijke uitgangsvernogen van de laser I ( v , J.i , vf ) hebben 

ze vervolgens gedefinieerd als: 

waarin K = de intentietijdsverhouding tussen Lorentz en Gaussprofiel is. 

--
~J 

Onder nonnale omstandigheden geldt k = I 0 voor alle absorptiepieken. 

Bij een frequentieirodu.la.tie van de vonn 

v= x -t- a.,r,~t-ui -ra 2 rtn(~ZJLt,t2.) 1'a1 lt~{lt;t "%) 
waarin: c.f = hoekfrequentie van de m::xiulatie 

a.,· = aii!?litudes van de grondfrequentie en zijn hogere 

hanronischen 

~ = faseversehui vingen van de hogere ha.rnonischen 

X = de frequentie waarop het regelsysteem zal stabiliseren 

indien de eerder anschreven stabilisatierrethode wordt 

toegepast. 

is vervolgens de frequentie-offset (X -Vp ) bepaald als ftmctie van de 

m::xiulatie-arcplitude én de ligging van de absorptiepiek t.o.v. de to9 van 

het profiel. We naken hierbij een cnàersc.'l.eid tussen zuivere rrodulatie 

( a1 = a 1 = o ) ; verstoring t.g.v. 2e hanronischen ( a 1 = o ) en 

verstoring t.g.v. 3e hal::m::misdlen ( a 4 = o ) . 

- In het geval~ de frequentierrodulatie als zuiver beschouwen zien we 

in figuur 15 dat de frequentie-offset ~1 toeneemt als ~ ons van 

de top van het profiel vezwijderen. COk de invloed van de m::xiulatie

breedte is TNeergegeven. De àoor ons geneten absol:ptielijnen (a t/m j) 

liggen onder alle omstandigheden binnen de 200 MHz van de top van het 

profiel, zodat bij de toegepaste m::xiulatiebreedte van 6 .MHz de invloed 

van de ligging kleiner dan 3 KHz is en zodoende toelaatbaar. 
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Figuur 15. Frequentieverschuivmg bij een zuivere nodulatie (a2=a3.::o) 

- De frequentie-offset ten gevolge van de 2e haJ::nonische in het nodulatie

signaa.l is een functie van a2 /al en de fase g;
2

, maar is afhankelijk van 

de ligging van de absorptielijn t.o.v. de top. 

cnèat a2 /al << 1 is 11. noeilijk te bepalen is, is in figuur 16 alleen 

de IIBXi.nale waarde van de frequentieshift Y.eergegeven als functie van 

a2 /al. In W3rkelijkheid dient deze waarde nog rret coS ( t.f 4 ) 

vernenigvuldigd te ~rden. 

Als we nu~ 5 KHz als ma.ximale toelaatbare shift eisen, betekent dit 

dat de 2e hai:ncnische minimaal ó 0 d .E ( = I 0 - 3) onderdrukt 

neet zijn t.o.v. de IIDdulatiefrequentie. 

KH1 

o; 

c,,ó. 

Figuur 16. Max:i.nale frequentieverschuiving ten gevolge van de 2e 

ha.nronische in het nodulatiesignaal ( a 2 'f 0, a
3 

= 0) . 



De frequentie-offset ten gevolge van de 3e harnonische ( a.] t 0 ) al = ~ 
che funct

. a31 1 . 
is net als voor de 2e haJ::nonis een ~e van a en ':! 3 naar 

daarnaast ook afhankelijk van de ligging van de absorptielijnen t.o.v. 

de top van het profiel. 

-10 

Figuur 17. Maxinale frequentieversehui ving ten gevolge van de 3e 

ha.J:nonisc::he in het nodulatiesignaal ( a2 = 0 , a
3 

=f 0 ) • 

In figuur 17 staat weer de absolute waarde YJeergegeven van de rnaxiinale 

frequentieshift die kan optreden bij verschillende waarden van aJ /al. 

Qn deze shift kleiner dan 5 KHz te houden, voor absorptielijnen tot op 

200 MHz van de top, zal de 3e hanronische m:i.nlmaal 75 dB onderdrukt 

IIOeten worden. 

2.4.4. Vermogensversahuiving. 

J.l.l 

Uit een internationale vergelijking van I;. -gestabiliseerde He-Ne 

lasers is gebleken, àat er aanzienlijke frequentieverschillen kunnen 

ontstaan indien de output-p:JWer van een der lasers werd veranderd. 

In een hierover versmenen publicatie (10) van het N.P.L., National 

Physical Laberatory in Ted.dington en N.B.S., National Bureau of Standards, 

~Jashington, bleek de laser gebouwd door het N.B.S. een shift van 120 KHz 

te vertonen indien het uitgangsvernogen gevarieerd YJerd van 0, 5 tot 0, 22 

nWatt. Bij het lasersysteem van het N .P .L. was deze shift kleiner dan 

20KHz (fig. 18). 
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Figuur 18. Verrrogensverschuiving van de lasersysterren 

van het NPL en NBS. 

61&, 

De output-pr::1Ner werd gevarieerd door de Brewstervensters van è.e plasma

buis en de absorptiecel t.o.v. elkaar te verdraaien. Bij het N.P.L.

systeem kon de verschuiving zelfs tot 10 KHz beperkt worden incl.ien voor 

iedere meting de laser opnieuw werd uitgelijnd. Over de oorzaak van deze 

verrrogensverschuiving konden het N.P.L. en N.B.S. geen uitspfaak èoen. 

Het lasersysteem van het laboratorium voor lengterretinq vertoonde een 

versehui ving van 80 KHz indien het ui tgangsverrrogen toenam van 0 1 l tot 

0 1 tl rrWatt. 

In hoofdstuk 3. 4 proberen we deze verrrogensverschui ving aan de hand van 

het achtergrondprofiel te verklaren. 



3 . ONDERZOEK NAAR REPRODUCEERBAARBEID EN FREQUENTIESTABILITEIT. 

3.1. MeetopstelZing en dataverwerking. 

Het frequentiegedrag IDrdt onderzocht door de verschilfrequentie van 

beide lasersystercen te registreren. Hiertoe '!;,VOrden de beide laser

bundels d.m.v. spiegels en een lens afgebeeld op een avalanche foto

diode die dan een wisselspanning zal afgeven die een m:xiulatie zal 

vertanen die overeenkomt rret de verschilfrequentie van beide laser

systerren. Aangezien beide lasers rret een verschillenè.e frequentie 

gerroduleerd IDrden, het frequentieverschil bedraagt 30 Hz, zal de geneten 

verschilfrequentie van de laserstraling in de tijd gemiddeld rroeten 

IDrden. De gemiddelde verschilfrequenties kunnen m.b.v. een electronische 

teller geneten TNOrèen als beide lasers op verschillende lijnen gestabi

liseerd zijn en vervolgens vergeleken worden rret andere laboratoria. 

Het oude neetsysteem h.a.è als nadeel àat de neetgegevens pas na uitwerking 

op de Burrough' s 7700, de centrale THE a::>nputer, konden worden geïnterpre

teerd. Het was daardoor orurogelijk om adequaat op fouten in het regel

systeem te reageren en daarom is er een nieuwe opzet genaakt voor de 

àatave:rwerking, zie fig. 19. Bij de nieuwe opzet zijn de ponsbandponser, 

terminal en Burrough' s vervangen door een grafische tennin.al (HP 264 7A) 

àat de neetgegevens direct verwerkt. Met dit tenninal, àat zich in aan

gepast Basic laat programreren, is het rrogelijk het verloop van de 

beatfrequentie ( =verschilfrequentie) direct grafisch op het beeldsche:r:m 

uit te zetten en op het einde van een neetserie de gemiddelde beat

frequentie rret bijbehorende standaardafwijking te geven. Tevens kunnen de 

lu;etwaaräen tijöens een rceting op magneetband worden ooqeslaaBn 

voor eventuele verdere bewerking; ook de verschillende programna' s kunnen 

op band opgeslagen IDrden. 

In figuur 20 is zo'n beat:Ireting weergegeven waarbij laser r op de 

e-lijn en laser II op de f-lijn was gestabiliseerd. 
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waarin: ~ en ~I zijn de regelsysterren. van laser I en II die voor de 

frequentiestabilisatie zorgen. 

s = spiegel 

H.S = halfdoorlaatbare spiegel 

L = lens, die gerrengde laserbundels op de fotodiode afbeeld . 

. A.F = Avalanche fotodiode 

A = breedbandversterker 

S .A = spectrum analyser waanree geoontroleerd kan v.orden of de 

lasers zuiver oscilleren en vlaal:IIEe de nodulatiebreedte 

gerreten kan worden 

E. T. = electronische teller waarnee de gemiddelde verschil

frequenties geneten kunnen 'M:>rélen over een instelbaar 

tijdsinterval. 

G.T. = Grafische tenn.inal (HP 2647 A) 

I = Interfase 

Figuur 19. Opstelling voor het rreten en venverken van de verschil

frequentie van laser I en laser II. 



:?iguur 20. Beatrreting gedurende 200 ~ 10 sec., waarbij laser I op 

de e-lijn en laser II op de f-lijn is gestabiliseerd. 



3.2. Onderzoek naar eZectronische offsets.' 

In hoofdstuk 2. 3 zijn een aantal electronische CO!lp)nenten behandeld 

die een frequentieverschuiving kunnen veroorzaken. Hier zullen we aan

geven hoe deze invloeden zijn gerreten en welke rraatregelen er zijn ge

nam:m om deze tot een rni.nirrn..1rn te l:e1Jerken. 

3.2.1. Nulpuntsdrift van de PSD. 

Indien we beide lasersysterren ieder op 'n vaste absorptielijn stabiliseren 

en van een der PSD 's de offsetspanning veranderen zullen v.~e een fre

quentieverschuiving rreten. Deze afhankelijkheid blijkt lineair te zijn 

en bedraagt vcor lasersysteem I 2, 8 KHz/ m V en vcor lasersysteem II 

1,5 KHz/ 1'1'\ V zoals is aangegeven in figuur 21. 
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Figuur 21. Frequentieversehui ving t.g.v. de nulpuntsdrift van de PSD. 

Het instellen van het nulpunt van de PSD gebeurde door de ingang rret een 

50 i'L v.~eerstand kort te sluiten van de uitgangsspanning vi?Sd' die op een 

Fluke-voltrreter v.~erd afgelezen, op nul te regelen d.m.v. de zero-o~fset 

p::>trreter. Na afregeling beèroeg de uitgangsspanning 0 _:!: 0.5 mV. Hèt 

verloop gedurende een dag kon echter 5 mV tedragen, hetgeen overeenkomt 

rret frequentieverschuivingen van 14 respectievelijk 8 KHz vcor laser I 



en laser II. De enige rrogelijkheid om deze invloed te beperken is regel

natig het nulpunt van de PSD af te stellen waardoor de drift kleiner dan 

2 rn -~/ blijft, hetgeen een frequentieverschuiving betekent van maximaal 

5 KHz. 
In figuur 22 is de drift gedurende drie uur geregistreerd. 
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F~guur 22. Registratie van de drift van de PSD gedurende drie uren. 



3.2. Frequentie-offsets t.g.v. hogere harmonischen in de moduZatiefrequentie. 

Allereerst is m.b.V. een Spectrum-anal yser éle zuiVerheid Van de genera

toren gerreten. Hiertoe is het wisselspanningssignaal dat nonrailter op 

het piézo-kristal is aangesloten op de ingang van de spectrumanalyser 

gezet. Deze rretingen staan in figuur 23 weergegeven. 

A SPEC 2 
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Figuur 23. Analyse van het generatorsignaal rret behulp van een 

s;:ectnlln anal yser. 

Aan éle hand van de registraties in figuur 23 is te zien èat éle 2e en 3e 

hann::>nischen van é1e door ons gebruikte generatoren 55 respectievelijk 
. . 

70 àB onderdrukt zijn. Bij rrenging van het generatorsignaal rret referentie-

signaal 3t.:t zal é1e uitgangsspanning V
0
sd een rraat zijn voor de onzuiver

heid van het generatorsignaal.(Bij een~lOO% zuiner ingangssignaal zal 



Vpsd nul rroeten zijn). In figuur 24 is vpsd gerreten als een functie van 

de anpli tude van het generatorsignaal. Voor deze rreting is het qenerator

signaal OP de inaang van de PSD aangesloten en V d gerreten op een Fluke-- - ps -
voltireter bij verschillende ingangsspanningen. De PSD was hierbij het-

zelfde afgesteld als tijdens beatrretingen, alleen de fase is zo afgesteld 

tot V psd rraxirraa1. was • 

loo 

Figuur 24. ·v psd als functie van de arrplitude van de rrodulatiespanning 

indien geen filter 'Y'X)rdt toegepast. 

Figuur 25. v· als functie van de arrplitude van de rrodulatiespanning psd 
indien het laagdoorlaatfilter 'Y'X)rdt gebruikt. 



De onzuiverheid in de frequentiegenerator zal ook in het foto-diode:. sigr.aal 

optreden dat voor de frequentie-stabilisatie zorgdraagt. De anplitude van 

het rraxi.rtea.l gerreten diode-signaal bedreeg 50 nW en veroorzaakt. t. g. v. de 

hogere hanronischen in èe frequentiegenerator, een offset van rnaxiiPaal 

35 m V ~ Volgens de in hoofdstuk 3. 2 .1. gerreten frequentie-afhankelijkheid 

van de offset-spanning van de PSD (2. 8 KHz/m V voor laser I) kan dit fre

quentieverschuivingen tot 100 KHz veroorzaken! Dit is niet teelaatbaar 

en voor verdere zt.li ve:!."in<"' van het generatorsignaal is gebruik gerraakt van 

een laagdoorlaatfiiter van het merk Solartzon (type 780-42-5) dat de 2e 

en 3e harrronischen 30 dB onderdrukte. Vervolgens is bovenstaande meting 

herhaald (figuur 25) en nu blijkt bij een ingangssignaal van 50 m V 
de bij~ge aan Vpsd t.g.v. onzuiverheden in het generatorsignaal slechts 

3,5 m V te bedragen. Dit komt overeen rret een frequentieshift van 10 KHz 

voor lasersysteem I. Dit is echter de rnaxi.rnaal rrogelijke fout; de werke

lijke fout die kleiner is kan niet bepaald worden orrdat er geen infornatie 

is over het fase-gedrag van de 2e en 3e ha!:m::>nischen. 

Door teepassing van één filter zijn frequentieverschuivingen tot 35 KHz 

gerreten; indien nog een tweede filter in serie werd geplaatst zijn geen 

verdere verschuivingen rreer gerreten. Er rrag dus gesteld worden dat door 

het gebruik van één filter per frequentiegenerator de 2e en 3e harrronische 

voldoende onderdrukt zijn. 

3.2.3. Frequentie-offsets t.g.v. alineariteit van het piézo-kristal. 

In paragraaf 2. 3. 3. is de invlced van de alineariteit van het piézo

kristal reeds besproken. De dynamische alineariteit zal groter zijn in 

de buurt van de resomatorfrequentie van het kristal. Voor de door ons 

gebruikte kristallen bedroegen de resornatiefrequenties van laser I en II 

respectievelijk 1. 2 en 1. 1 KHz . 

Bij ve:rwisseling van de frequentiegeneratoren bleken er echter grote ver

schui vingen in de beatfrequentie ( > 40 KHz) op te treden. De oorzaak was 

gelegen in het feit dat de ha!:m::>nischen van de rrodulatiefrequentie in het 

resonantiegebied kwarren te liggen. Om dit verschijnsel te eli.rnlil.eren zijn 

allereerst de frequentiegebieden bepaald waarin resonantie optrad. 

Voor laser I was dit 1130 tot 1260 Hz en voor laser II 1030 tot 11q0 Hz. 

Vervolgens zijn èe twee rrodulatiefrequenties zo gekozen (resp. 650 en 620 

Hz) dat de 2e harrronischen hiervan (1300 en 1240) niet rreer in het reso

nantiegebied lagen. 



3.3. Offsets t.g.v. het achtergrondprofiet. 

3.3.1. Meting van het achtergrondprofiel en vergelijking met een theoretisch 

model. 

In hoofdstuk 2. 4. 3. is aan de hand van een theoretisch rrodel ( 9) de 

invloed van het achtergrondprofiel berekend, rret de kanttekening dat 

dit geoorloofd is indien de achtergrondabsOJ:ptie door het joèiurn ver

waarloosd wordt en indien er geen Larrbdip in het neon-lijnprofiel op

treedt. In figuur 26 is het achtergrondprofiel rret z'n absorptiepieken 

geschetst zoals het er volgens dit rrodel zou uitzien. 
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Figuur 26. Intensiteitspreiiel volgens het hier orrschreven theoretische 

rrodel. 
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Figuur 27. Registratie van het intensiteits-profiel. 



Het uigangsvenrogen van de door ons gebruikte lasers is geregistreerd 

op een X-IJ recorder. De ij-as is het fotodiode-signaal (uitgangsvenrogen) 

en de X-as de spanning over het piézo-kristal. De opstelling is weerge

geven in figuur 27. 

Om::lat de absorptiepieken op de X - IJ-recorder nonraliter niet zichtbaar 

zijn, zijn deze op een ascilloscoop waargenarren en :rret de hand op de 

juiste plaats inç:etekend. In figuur 28 is zo'n registratie van het uit

gangsvenrogen weergegeven. Op de horizontate as staat de spanning 

over het piézo-kristal, c.q. het verloop van de laserfreque:ntie. Verticaal 

staat de diodespanning die na ijking :rret een venrogE!11S!IEter is ongezet in 

fi Watt, 15 rn V- = 1 )-'Watt. 
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Figuur 28. Registratie van het intensiteits-profiel van de THE-laser. 

Figuur 28 toont aan dat het werkelijke profiel zeer sterk afwijkt van 

het theoretische rrodel dat door Cerez is gegeven: er is duidelijk een 

Larrb-dip aanwezig en het profiel is asyrcmetrisch, waarschijnlijk t.g.v. 

de achtergronèabso:rptie door de P-33 lijn die aan de lage frequentiekant 

gelegen is, zie figuur 2. 

Het door Cerez en Brillet (9) omschreven rrodel is, voor het door ons 

ge:rreten profiel, niet bruikbaar en de invloed van het achtergrondprofiel 

zal dus op een andere rranier bepaald rroeten ~rden. 



3.3.2. Schatting van de frequentie-verschuiving t.g.v. het achtergrond

profiel.. 

Bij de bespreking van de invloed van hogere ha..rrronischen in de rrodulatie

sparming (hoofdstuk 3. 2. 2. ) is gebruik gemaakt van de ar.pli tude van het 

fotoàicdesignaal. Deze arrpli tude I'M:>rdt bepaald door de le afgeleide van 

het achtergrondprofieL Deze le afgeleide is plaatselijk gerreten en 

uitgedrukt in mV/6..1\1Hz, waarbij 6 MHz de toegepaste rrodulatiebreedte is. 

(zie figuur 29) . 
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Figuur 29. Amplitude van het fotodiode-signaal afhankelijk van de ligging 

op het achtergrond-profiel. 

------------~------·- ~··· ... -· 

Dus de a.b.c.-groep zal bij een frequentierrodulatie van 6 MHz een foto

diodesignaal met een rrodulatiehoogte van 33 ffi v· hebben t.g.V. het 

achtergrondprof iel. Zoals in hoofdstuk 3. 3. 2. besproken, veroorzaakt 

dit een frequentieshift van :max:i..rraal 6.6 KHz. Voor de d.e.f.g en h.i.j.

groep zijn deze overeenkomstige shifts roax:i.Iraal 1,2 en 2,2 KHz. 

Door bij laser II het filter te venvijderen traden er frequentie

verschuivingen op zoals in fig. 30 is weergegeven en hetgeen in overeen

stemring is rret de boven beschreven invlc:ed van het achtergrondprof_iel. 
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Figuur 30. Frequentieverschuiving indien geen laagdoorlaatfilter 

wordt gebruikt. 

Bij deze rrethode om de frequentieshift te bepalen, afhankelijk van de 

ligging van de absorptielijnen op het adltergrondprofiel, is veronder

steld dat de onzuiverlleid in het fotodiode-signaal gelijk is aan de 

onzuiverheid van de rrodulatiespanning. In werkelijkheid zal deze ç;roter 

zijn t.g.v. de alineariteit van het piézo-Ji:ristal en de bijdrage t.g.v. 

de 3e afgeleide van het achtergrondprofieL Uit de registratie van de 

2e en 3e afgeleide kan ook een indikatie gekregen worden over de fre

quentieversmui vingen t.g.v. het adltergrondprofiel. 

In figuur 3lais een 2e afgeleide registratie van het laserprofiel weer

gegeven. (referentie-signaal rret frequentie ~u .1) 

Rond de abc-groep is de 2e afgeleide van het achtergrondprofiel vrijwel 

ronstant en de 3e afgeleide zal dus nul zijn. Bij de h.i.j.-groep is de 

2e afgeleide echter niet constant en zal bij stabilisatie op de nuldoor

gang van de 3e afgeleide van het output-sinaal een offset onqetreden _t.q. v. 

de achtergrond. Deze offset is in de registratie van de 3e afgeleide 

(figuur 3lb) terug te vinden want rond de abc-groep is VT?sd gelijk aan nul 

en rond de h.i. j. -groep is V psd 1- 0. . Oirdat de afstand van twee opeen

volgende nuldoorgangen overeenkomt rret een bekend frequentieverschil van 

de bijbehorende lijnen is het 11Dgelijk uit de 3 -c.: -registratie de fre

quentieoffset t.g.v. het achtergrondprofiel te bepalen zoals is geschetst 

in fig. 32. 
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Figuur 3la. 2e afgeleide registratie van het intensiteitsprofiel 
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Figuur 3lb. 3e afgeleide registratie van het intensiteitsprofiel 
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Figuur 32. Frequentieoffset t.g.v. het achtergrondprofiel 

Bij de bespreking van de verrrogensverschuiving zullen de op deze rnanier 

bep3.alàe frequentieverschuivingen vergeleke.Tl worden met de gemeten. 



3.4. Vermogensverschuiving. 

3.4.1. Verklaring van de ~ermogensverschuiving. 

Tot nu toe is er nog geen verklaring van de vernogensverschui ving gevonden. 

Rowley (11) heeft, naar aanleiding van een laservergelijking tussen het 

N.P.L. en het N.B.S. (10), de verrrogensverschuivmg onderzocht en con

cludeerde dat deze afhankelijk is van de toegepaste spiegelconfiguratie. 

Een fysische verklaring hiervoor werd echter niet gegeven. Deze spiegel

configuratie was volgens Rowley dan ook è.e oorzaak waarom het lasersysteem 

van het N.B.S. een veel grotere ve:rnogensverschuivmg vertoonde dan het 

lasersysteem van N. P .L. 

Wij denken echter dat het achtergrondprofiel voor een groot deel verant

'WOOrdelijk is voor de optredende pc:MerShift. De door ons gerreten profielen 

zijn duidelijk asymrretrisch ten gevolge van de achtergrondabsorptie en ver-

tonen de aanwezigheid van een Larrb-dip. De invloed van het achtergrond

profiel zal dan ook duidelijk anders zijn dan volgens het door Cerez (9) 

gebruikte theoretische rrodel waarin de adltergrondabsorptie en Larob-dip 

niet zijn inbegrep:n. Het opstellen van een aangepast J:'!lJdel waarin deze 

invloeden wel ve:r::werkt zijn voert te ver arcdat er te weinig informatie 

over de adltergrondabsorptie (12) bestaat. 

Er is daarom geprobeerd door aan de hand van de verandering van het 

verrogens-profiel bij verschillende uitgangs-ve.rrrogens de vemogens

verschuiving te verklaren. Hiertoe ~rden naast het ve.rrrogens-profiel 

registraties gerraakt van de 2e en 3e afgeleiden die een betere informatie 

verschaffen over de invloed van het adltergrondprofiel op de te rreten 

frequentieversdlui vmg. 

3.4.2. Metingen van de vermogensverschuiving en het achtergrondpro[ieZ. 

Voor de rreting van de venrogensverschuivmg is het uitgangsvenrogen 

van lasersysteem II verandel:d teJ:Wijl lasersysteem I steeds onèer dezelfde 

anstandigheden werkte. De frequentiedrift in lasersysteem I is gedurende 

een neetserie ( 1 dag) kleiner clan 3 KHz (zie hoofdstuk 3. 6) zodat fre

quentieveranderingen groter dan 3 KHz een gevolg zijn van de p::JWer-shift. 

Het uitgangsve.rrrogen van laser II is verandel:d door de uitlijning ~ èe 

laserspiegels te veranderen. Het maxililale ui tgangsvenrogen ( 0, 4 m Watt) 



werd verkregen door àe beide spiegels optilreal uit te lijnen. Door nu 

vervolgens de holle spiegel (R1 = 60 cm) door middel van één van de 

drie stelschroeven langzaam te kantelen kan het uitgangsverrrogen 

verminderd VJOrden zoals in figuur 33 is gesdletst. De vlakke spiegel 

mag niet gekanteld 'M:)rden orrrlat hierdoor àe laserbundel scheef door 

het capillair gaat lopen. 

~u·: l 

Figuur 33. Verandering van het uitgangsvernogen door de holle laser

spiegel te kantelen. 
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Figuur 34. Verrrogensverschuiving van de THE-laser en à.e lasersysterren 

van het NPL en NBS . 
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Ce venregensverschuiving wordt gerreten door bij verschillende uitgangs

verrrogens het frequentieverschil te rreten tussen laser I en II, waarbij 

laser I op de e-lijn is gestabiliseerd en laser II op de f-lijn, bij 

verschillende ui tgangsvei:TrOgens, zie figuur 34 . 

Bij een uitgangsvenrogen kleiner dan 0, 1 rrWatt was het beatsignaal te 

zwak zodat in dit gebied geen frequentierretingen zijn gedaan. De getrokken 

lijnen geven de verrrogensverschuiving aan van de door het N.B.S. en N.P.L. 

gebruikte lasersvstemm. ( 10) 

Uit figuur 34 blijkt è.at de frequentieverschuivinq van ons lasersysteerr, 

in het bereik van 0,1 tot 0,25 rrWatt, kleiner dan 10KHz is, rraar daarna 

snel toeneemt tot 70 KHz bij 0,4 rnWatt. 

Het is dus raadzaam om ons lasersysteem bij een uitgangsverrrogen van 

ongeveer 0, 15 rrWatt te gebruiken om:lat hier de venrogensverschui ving 

rn:iniireal is. 

We kunnen dus concluderen dat: 

1. De door ons gerreten vemogensverschui ving is niet lineair zoals de 

in het N.B.S.-lasersysteem optredende vemogensverschuiving (10). 

2. De verrrogensverschui ving in het gebied van 0, 1 tot 0, 25 rrWatt is 

van dezelfde grootte orde als de door het N.P.L. (10) gemeten 

venrogensverschui ving en kleiner dan de versehui ving in het N. B. S.

systeem 10) . 

3. De door Rowley gegeven verklaring ( 11) van de venrogensverschui ving 

door Qe keuze van de toegepaste spiegelronfiguratie is IPinstens on

volledig orrdat de door ons toegepaste spiegels (R1=60 cm en ~= vo 

volgens rretingen door Rowley verricht een grote verrrogensverschuiving 

veroorzaken bij intra-cavity-venrogens tot 30 rrWatt (hetgeen bij een 

transmissie van 1% overeenkomt rret een ui tgangsvenrogen van 0, 3 rrWatt) . 

In figuur 35 wordt het verschil tussen deze rretingen, gedaan door 

Rowley en het lengterreetlaboratoritml. van de T.H.E. weergegeven. 

Om nu de relatie tussen de venrogensversdluivinq en achtergrondprofiel 

te onderzoeken is bij verschillende uitgangsvenrogens het achtergrond

profiel gerreten. Ce ligging van de absorptiepieken is apart gerreten en 

tijdens de registratie van het profiel bijgetekend (zie hoofdst~ 2.4.4.). 

In figuur 36 staan een aantal gerreten achtergrondprofielen. 
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Figuur 35. Vergelijking van de venrogensverschuiving tussen de THE

laser (20Ne) en de NPL-laser (natuurlijk neon) bij dezelfde 

spiegelconfiguratie (R1 = 60 an en ~ = oo ) . 

De veranderingen van het profiel rret toenereend ui tgangsvenrogen kunnen 

als volgt sanengevat "<M:>ràen: 

1. Verschuivingen van de top naar rechts (hogere frequenties) waardoor 

de d.e.f.g.-groep van de top lijkt weg te schuiven en de a.b.c.-groep 

naar de top toe! 

2. De linkerflank is bij lage en hoge ve.rnogens stijler dan bij venrogens 

van ongeveer 0, 2 rn Watt. 

3. De veranderingen aan de hoge frequentiekant (a.b.c.-groep) zijn klein. 

Dus voor alle absorptielijnen verandert het achtergrondprofiel als het 

uitgangsvernogen toeneemt. Een rreetserie, waarin de venrogensverschuiving 

van de b,f en i-lijn is gerreten, :t:evestigt dit zoals in figuur 37 ~s 

aangegeven. 
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Figuur 36. Intensiteitsprofielen van de 'lEE-laser (
20

Ne) bij verschillende 

uitgangsvenrogens. 
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Figuur 37. Geireten venregensverschuiving van de THE-laser ( Ne) voor 

de b, f en i absorptielijn. 

Om de invloed van de achtergrond te berekenen wordt qebruik c:erraakt wm c'e 

bij elke :rreting geregistreerde 3e afgeleide. Aan de hand van de in hoofd

stuk 3. 4. 2. geschetste methode is de frequentieversehui ving henaald van de 

b.,f., en i-lijn bij verschillende uitgangsvenrogens. In figuur 38 staat het 

berekende frequentieverloop uitgezet en we zien ook hier dat alle drie 

de absorptielijnen een versehui ving naar hogere frequenties ondergaan 

bij toenemend uitgangsvenrogen. (vergelijk :rret de geneten verschuiving 

in figuur 37) ! 

De onnauwkeurigheid in de op deze manier berekende frequentieverschuiving 

is groot (tot .± 10 KHz) , rraar kan desondanks de gereten ve:rrrogensver

schui ving niet geheel verklaren. 
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Figuur 38. Berekende frequentieversehui ving uit è.e 3 afc-elei0e 

registratie. 

3.4.3. Vermogensverschuiving bij natuurZijk neon. 

Indien de verrrogensverschuiving door het achtergrondprofiel wordt ver

oorzaakt kan door het achtergrondprofiel te veranderen ook èe venrogeng

verschuiving veranderen. Hiertoe is een plasrrebuis gevuld :rret natuurlijk 

neon (9% 2~ en 91% 20Ne). 
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Figuur 38b. Ligging van de Jodium-absorptielijnen t.o.v. de neon

emissielijnen van natuurlijk neon. 



De voorheen gebruikte plasreabuizen van de T .H.E. bevatten zuiver 20Ne. 

Er zi "in twee redenen waarom we vcor natuurlijk neon kiezen. Allereerst 

omdat bij de laservergelijking tussen het N.P.L. (natuurlijk neon) en 

het N.B.S. <
20

Ne) de laser gevuld reet natuurlijk neon slec.'lts een kleine 

verrrogensverschuiving vertoonde (10) en onrlat we een duidelijk ander 

achtergrondprofiel venvachten ten gevolge van de aanwezigheid van de 

9% 2~e, zie figuur 38b. 
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Figuur 39 Berekende vermogensverschuiving uit de 

3e afgeleide registratie. 

De hier geneten power-shift is duidelijk kleiner dan èe ~r-shift ·die 

. optreedt indien de plasirabuis gevuld is reet zuiver 20Ne! (vergelijk reet 

figuur 37) . (z ü j ') · 3 '1) 
Om te zien in hoeverre het achtergrondprofiel veranderd is ten gevolge 

van het nieuwe gasnengsel in de plasirabuis zijn in figuur 40 enkele 

profielen geschetst èie we kunnen vergelijken rret de eerder gerreten 

profielen van de 20Ne in figuur 36. 

In figuur 40 is te zien dat het achtergrondprofiel van het natuurlijke 
w ~ 

neon vlakker is dan van Ne, maar bij hogere venrogens w::>rdt dit snel 

minder. 
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Figuur 40 Vermogensprofiel bij verschillende 

maximale uitgangsvermogens. 
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3.5. Drukverschuiving. 

De druk in de jodilliirabsorptiecel ~rdt bepaald door de terr;::eratuur 

van de "kouèe vinger" welke gekoeld ~rdt door middel van een Pel tier

koelelerrent. De st.roan van het Peltierelerrent kan zo afgesteld v~rden 

dat de terrperatuur van de "koude vinger" 18,0 + 0.1° C bedraagt. Het 
I - ' 

temperatuurverloop gedurende 1 dag is kleiner dan 0, 2° C dankzij éle 

temperatuurstabilisatie van de rreetkam:r en bij een drukverschuiving 

van 15 KHz;üc ( 13 en eigen rretinqen) nog net toelaatbaar. 

Tijdens een rreetserie echter zal de rreetruimte regelmatig betreden 

m:eten worden waardoor het heersende temperatuurevenwicht verstoord 

~rdt. Het hierdoor ontstane terrp:ratuurverloop van de koude vinger 

bedroeg maxi.rraal 0 , S°C. Dit is niet toelaatbaar ( 0 , 5°C 7, 5 KHz) en 

rren zal dus regelr!E.tig de terrp:ratuur rroeten controleren en eventueel 

bijsturen. 

Voor de rreting van de :t=XJWershift van laser II is besloten een temp=ra

tuurstabilisatiesysteern te ontwerpen, terreer ardat door de verstermti.n.g 

van het uitgangsve:rnogen ook het temperatuurevenwicht in de laserkast 

Figuur 41 Inschakelgedrag temperatuurstabi1isatie. 

verstoord kan worél.en. In apt:endix A wordt orrschreven hoe de temperatuur

rreting en -stabilisatie zijn uitgevoerd; hier worden slechts kort de 

resultaten weergegeven. 



De absolute i:elt'peratuur kon op 0 ~ 0 2°C nau;,vkeurig bepaald worden over 

een rreetgebied van 15 tot 20 °C. De i:elt'peratuurstabilisatie was. in staat 

om binnen 5 minuten op de ingestelde termeratuur te stabiliseren, zoals 

een registratie in figuur 41 aangeeft. De hiemij optredende i:elt'peratuur

drift gedurende rreerdere dagen is kleiner dan o,o2°c. ~"lij hebben de 

koude vinger op een terrperatuur van 18°C gestabiliseerd orrdat deze 

terl;:leratuur intemationaal het rreest toegepast wordt (14) bij vergelijkend 

onderzoek aan r 2-gestabiliseerde He-Ne lasers. 



3.6. Frequentiestabiliteit.· 

3.6.1. Bronnen van frequentie-instabiliteit. 

Naast frequentieverschuivingen korren frequentiefluctuaties rond de 

ingestelde waarden voor. Deze frequentie-instahili tei ten worden ver

oorzaakt dJor storingen op het fotodiodesignaal dat prinair verant

woordelijk is voor àe stabilisatie. De belangrijkste storingsbronnen 

worden hier besproken en verder wordt aangegeven hoe ze gern:ini..rnaliseerd 

zijn. 

Gebouw- en luchttrillingen zijn beperkt àcor de laserkasten rret zwaar 

geluidderrpend ma.teriaal te bekleden en door beide lasers op één zware, 

via luchtbanden gedenpte, tafel te plaatsen. Trillingsgolven kunnen 

namelijk twee soorten storingen veroorzaken: Als eerste het aansto:ten 

van het rrechanische gedeelte van àe trilhol te~ waardoor lengtevariaties 

en daardoor frequentievariaties optreden 1 ..1 e { : ~ A 0 . 
Metingen hebben aangegeven dat de doorkorrende trillingen geen waarneenbare 

storingen veroorzaken. Een tweede storingsbron zijn de drukfluctuaties 

tussen de open ruimtes tussen de Brewstervensters en de spiegels in de 

laserbundeL De open ruimtes zijn in totaal ongeveer .tiL = 2 an en de 

spiegelafstand is ongeveer 20 an •• We zullen hier globaal de invloed 

van de geluidsdruk bepalen: 

} op ':;' = 7l ~I = C, f 
f ~cl..?/, 

·-·---·-·-·--·---~ -· 

tt-I(,;}./ _ ,-L/) 
~7 T/ 

dT = ö 

waarin:n =brekingsindex van de lucht (::: ll0003) 1 

r = dichtheid Van àe lucht I 

c1,c2 =constanten, 

p =druk, 

t = tefiFeratuur . 

m.b.v. - k c 
L - 7 . -;;j 

waarin: l = spiegelafstand, 

k = geheel getal , 

c = lichtsnelheid in het betreffende rrediurn ~ 

n = brekingsindex 1 

.L Jn 
waaràcor: .E:.._ = - - - cl i\. ---L n 

dL::0 f 

7 ,~ Y eLP 
)./(.; --" . I 



De drukfluctua.tief vinden alleen in de lucht plaats dus: 

-dj c{;-t t~ 

f 1-t i. 

tJ L. 2 (""' N_/ 
-J 

-i,; . - - 1 t..' c-y;. -L 7..L, '"' IC f 
Cltt 

.) 
.... '1 e-i., - ,..; ;· -n p 

"Nornaal" geluid ( 50 àBA) heeft een geluidsdruk van dp = 0, 02 Pa ( 15) 

Dus voor de frequentieverstoring ten gevolge van nornaal geluid geldt: 
,./.1" /.! '7 • ' I;; ' } •. 2. f I --I~ ;· (..."- /.I ; - ,:) I I. 1t ,.. A (.. '::' C !'< (.' 1 

De plasma-ruis kon door een goede keuze van de anode voor schakel

weerstand en de ontladingsstroomsterkte tot een minimum beperkt worden. 

In figuur 42 is een rreting van het ruissignaal van laser I weergegev-en 

en er is uiteindelijk gekozen voor een stroomsterkte van 2 3 rnAbij 

een seriS~Terrstand van 147 K .fl. Voor deze rreting was het foto-diode 

signaal op een oscilloscoop aangesloten. 

3o 

IO 

l~t tJl. 
1 

J 1: 
.r 

/ _/.·2..oo K./2 
/ ..... ···· 

.,...,..,..".··· 
' •' / ... -~......,. 

JI-...... ______ !"__ __ -T"I ____ _,., ...... "" A 
1 4 ~ ~ 

Figuur 42 Ruissignaal als funktie van stroomsterkte 

en serieweerstand. 



De kwaliteit van de jodium-absorptiecellen is ook verbeterd door 

àe BreNstervensters niet rreer te lijnen of te lassen rraar deze door 

middel van optisch contact te laten hechten. Optisch contact betekent 

dat de vensters (en draagvlakken) zo vlak zijn gepolijst dat ten gevolge 

van der Waalskrachten de rraterialen hechten tot een structuur. 

Hierdoor is de kans op verontreinigingen in àe jodium:el aanzienlijk 

gereduceerd. Verontreinigingen veroorzaken n~ijk botsingen en dus 

verbreding en rrogelijk verschuiving van àe absorptielijnen. 

~1etingen hebben aangetoond dat door gebruik van de nieuwe absorptie

cellen àe signaal-ruis verhouding aanzienlijk verbeterde en dus ook 

èe frequentiestabiliteit 

3.6.2. Meting van de frequentiestabiliteit. 

Op de tenninal gebruiken we ?rogramra' s waaritEe de ç;erridàelde ver

schilfrequentie en de bijbehorende standaardafwijking werd bepaald ter

wijl tijdens de :rreting het frequentieverloop grafisch wordt weergegeven. 

De op deze m:mier verkregen rreetresultaten zullen hier weergegeven worden. 

De standaardafwijking is afhankelijk van de integratietijd per rreting, 

die op de electrisene teller ingesteld kan worden. Voor die verschillende 

integratietijden is de standaardafwijking bepaald en weergegeven in onder

staande tabel. Hiemij was laser I op de e-lijn en laser II op àe f-lijn 

gestabiliseerd. 

Integratietijd per :rreting Aantal rretingen Standaardafwijking 

0,1 sec. 200 20KHz 

1 sec. 200 8 KHz 

10 sec. 200 3 1 KHz 

Een standaardafwijking van 3 KHz C"' 6 x 10-
12

) bij een integratietijd 

van 10 seronden vinden we ook in de literatuur terug ( 15) 

voor een :rreting gedurende 11 uren ( 4000 x 10 sec.) bedraagt de standaard-

afwijking sledlts 3,8 KHz. 

Als afsluitende :rreting is laser II (natuurlijk neon) vergeleken rret 

laser I (20Ne). De hie:rbij gerreten frequentieafstanden van àe absorptie

lijnen zijn in rratrix-vo:rm weergegeven. 



llaser I. (0,19 nWattl Laser II ( 0 , 23 rrWatt) 

a b c 
a 8,832 16,941 
b 81878 8,096 
c 16,989 8,129 . 

d e f g.-

d 12,858 26,233 39,408 
e 12,886 13,364 26,540 
f 26,244. 13,364 13,182 
g 39,439 26,566 13,195 

h i j 

h 21,925 43,491 
i 21,956 21,552 
j 43,520 211580 



_ 4 • CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

In dit verslag is het onàerzoel< beschreven dat tot deel had de frequentie

stabiliteit van è.e Jodium qestabiliseerde lasers van het laboratorium voor 

Lengteneting te verbeteren en daamaast via het zoveel rrogelijk elimineren 

van stor:ingsbronnen te karren tot een rn:inirrale frequentieversehui v:ing ten 

opzichte van de top van de verzadigde Jodium-absorptielijnen. 

Door teepass:ing van een nietn.-Je verbindingstechniek voor het bevestigen van 

de BreNstervensters op de Jodium-absorptiecel werd een aanzienlijk zuiver

der Jodium gehalte in deze cel bereikt, wat zich manifesteerde :in een ver

beterd signaal-ruisniveau voor èe Jodium-absorptiepieken. 

Bij frequentierretingen net een 10 sec. rnidèelingstijd bleef èe standaard

afwijk:ing gemiddeld steeds beneden 3"5 KHz ( .IJ fJ = 1 * 10-;;. ) • 

Frequentieversehui v:ingen werden geconstateerd voor de volgende bronnen: 

a. Drift in de fasegevoelige detektor (PSD) . Deze kan oplo:pen tot 15 KHz 

per dag, rraar kan geëlimineerd ~rden door de PSD opnieuw af te 

regelen of door het toepassen van een driftaJ::Ire PSD. 

b. Drift ten gevolge van 2e en 3e haJ:JIOnischen :in het rrodulatiesignaal 

van het lasersysteem. Deze :invloed, die tot 100 KHz kon bedragen, is 

door toepass:ing van laagdoorlaat filters na de frequentiegenerator beperkt 

tot :rnax:ilraal. 10 KHz. 

c. Inv leed laser-ve_rrrogen. De :in de literatuur genoerrde ve:rrrogens-

"~?ers~hläv:i.na wnrot volaens de uitkCITlSten van dit onderzeek minstens voor een 

neel "~rexnor:>:At=~kt door het veranderde achtergrondprofiel bij verschillenè_e 

ui tgangsvenrogens van èe laser. 

Bij de door ons gebruikte plasn-abuizen (20
Ne) blijft de ve:rnogens

verschui v:ing :in het gebied van 0 , 1 tot 0 , 25m Watt binnen 10 KHz, :rra.ar 

daarboven neemt deze snel toe tot rraximaal 70 KHz ( 0 , 25 tot 0 , 4 rrWatt) • 

Rowley (N.P.L.) e."1 Iaver (N.B.S.) venfen in hun vergelijk:ingsrretingen (10) 

voor de N.P.L. laser (natuurlijk neon, R1 = ~ = 100 an) een verschuiving 

kle:iner dan 15 KHz in het gebied tot 0,15 :rrWatt, tei:wijl voor de N.B.S. 

laser (
20

Ne, R1 = 60 cm, ~ =oe ) , welke vergelijkbaar is net de THE 

lasers, een ve:rrrogensverschui v:ing werd geconstateerd van 120 KHz. 

Rowley heeft getracht een verband te leggen ( 11) tussen de spiegelconfigu

ratie en de venrogensverschuiv:ing, maar dit is niet eenduidig gelukt. 



Om het verband tussen de verrrogensverschui ving en het achtergrondprofiel 

in de N.P.L. situatie te onderzoeken is het gedrag van een rret natuurlijk 

neon gevulde plasrrebuis onderzocht. De hierbij gerreten shift bleef in het 

gebied van 0, 1 tot 0, 4m Watt beneden 20 KHz! Gebleken is dat het achter

grondprofiel een neer syrcmetrisch verloop had (minder 3e afgeleide bijdrage) 

dan b ' ' de ' 20N . otoopvull' ~J ZUl.vere e-~s mg. 

Om:iat wij slechts êén spiegelc.:>nfiguratie (R1 = 60 an, ~ = oa ) hebben 

gebruikt (volgens het Rcwley-rrodel een van de minst goede!) kan de 

spiegelconfiguratie niet alleen de oorzaak zijn van de venregensverschuiving 

zoals Rowley veronderstelt. Op zijn minst 'M:Jrdt een belangrijk deel bijge

dragen door het adlterg:rondprofiel. 

Er is uit het boven01!5chreven onderzoek te concluderen dat de vemogens

versdluivingen binnen 20 KHz kunnen 'M:Jrden gehouden en voor de lagere 

uitgangsvenrogens (kleiner dan 0,25 wratt) zelfs bi.nnen 10 KHz bij de door 

de THE gebruikte spiegelconfiguratie. 

Afsluitend onderzoek, eventueel in sanenwerking rret de Dienst van het 

IJkwezen (waar twee van deze lasersystemen in gebruik zijn) en het N.P.L. 

kan mogelijk op redelijk korte termijn de laatste prdblemen oplossen 

waardoor het rrogelijk rroet zijn de totale shifts beneden 1 2 10 -ll 

(A 5 KHzf te krijgen. 
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APPENDIX A: Temperatuurmeting en stabilisatie. 

- Temperatuurmeting. 

De koeling van èe absorptiecel gebeurde àoor miàdel van een rel tier

koeler zoals in geschetst in figuur 43. Het koelve:rnogen kon geregeld 

'WOrden door de stroom aan àe r:eltier"l"'koeler te varieren. De hierbij 

verkregen terrp:rratuur van àe "kou:le vinger" werd gemeten m.b.v. een 

P. T. -100 weerstandsthe.rirareter die onder aan de koude vinger was 

bevestigd. PT-100 staat voor platina - 100 Ohm weerstand, waarvan het 

~ratuurged.rag ongeveer 0,4 Ohm/' Celcius bedraagt. 

/T-Ioo. 

)~/!tin - P!é/MJtf, 

~~~;:::::;::;r' 

/e""/e~t2/uat;ne ;f7 Vd x 

~ _r?.. - a~>~-z;:;t,·e ceL~ 

Voor àe neting van àe tenperratuur is een neetbrug gebouwd volgens de 

"èriedraads neet:rreth.ode" waardoor àe aansluitdraden in beide brugdelen 

gelijke invloed hebben. (zie figuur 44 ) . 



.---------------------------------------- ---

Het princi~ is een nulplmtsrreting net een Weatstone-brug. 

R1 en ~ zijn twee preciesieweerstanden van 200 Ohm. R3 is àe terrperatuur

afhankelijke weerstand van· àe PI'-100 en R4 is de weerstandswaarde van àe 

PT-100 sinulator. Een PI'-100 s.im.llator is een weerstandsbank waarbij de 

schakelweerstanden overeenkorren net de weerstandsverandering van een 

PI'-100 weerstand van 10 °e, 1° e en 0,1 °e. Door R
4 

te varierenwordt de 

sparmingover de Fluke-voltrreter op nul geregeld en de neetbrug dus in .· . 

FLuke. 

Vvli -
~------~mett~ ~---::::::=:============-~ 

everMi.cht gebracht. Orrrlat R1 = ~ geldt nu ook R3 = R4 en op de Pl'-100 

s.imulator kan nu àe ~ratuur van de PT-100 afgelezen worden tot op 

0, 1 °e. De stroom door de neetbrug is zo gekozen dat 1 graad terrperatuur

verloop vanuit evenwicht over de Fluke een spanning van 1 nfJ geeft, zodat 

er op de Fluke tenperatuurveranderingen kleiner dan 0, 1 °e. afgelezen 

konden worden. De stroorn door de PI'-100 mag niet te hoog worden i.v.m. 

q:warm:ingseffekten, dit levert n.l. een neetfout: 

LlT=I 4
RS 



waarin: Ll. T = o~anning t.g.v. stroan 

I = stroom àoor PI'-100 (hier = 2, 5 ~) 

R = weerstand van ~ Pl'-100 ( = 100 Ohm) 
. 0 

S = the:rrconeterconstante (hier = 0, 2 C/Watt) 

( 
- -J)A 

De door opNanning veroorzaakte fout bedraagt dus L1 T =: ~ J :, ~ I 0 / ·t-
-4 0 * 100 * 0,2 = 1,25 * 10 e en is dus verwaarloosbaar. 

Door èe ijking van dit te~rq?eratu~etsysteem is gebruik gemaakt van een 

kwartsthenrorreter die vervolgens weer geijkt was tegen een Pl'-10 therrro

neter die opgerr.men is ·in een neetbrug waarin een Diesselhorstc::onpensator 

is opgenonen. Het is hiencee nogelijk ar. een neetnauwkeurigheid van onge

veer 0,002 °c te bereiken. Het principe van de kwartsthernareter berust 

op de tenperatuurafhankelijke eigenfrequ:mtie van een kwartsplaatje. * 

De door ons gebruikte PT-100 weerstand net neetbrug hebben we net de 

kwartstherrrorreter vergeleken àoor èe Pl'-100 en de kwarts-probe sarren 

in een kope:rblokje te stoppen en vervolgens de tereperatuur van dit 

kope:rblokje d.m.v. een peltier-koelelenent te variëren 

Wij kmmen nu bij verschillende t.ercperaturen zcwel op de kwartstherrro

neter als op onze eigen neetbrug tot op 0, 01 °e aflezen. 

In onderstaande tabel is een op deze manier verkregen neetserie weerge

geven. 

Pr- 1oo ).: u a zl~-;~ oJ~ LJT 

J I, o 1 oe. 1 o"tfo oe. . t>,~ l 1- oe. 
I 6, 3 7 I 1.~ o 91.. (),~ )._ i cf 

I rf
1 

6 3 itJ;J,rl o,z r-r 

I '1, cf 1 1'1,5~1 0 1 l 6 9 

I 3 I 2 t-; I:C91J 0,J..6l 

to, J')., lo,:l3't CJló"l 
I 

I 9, 11 I 'I, S' o t.l 0, 26 6 

* De kwartsprobe heeft een systerratische fout van - 0, 228 °e bij 

vergelijking net de Pl'-10 weerstand. 



Het gemiddelde tenperatuurverschil bedraagt AT= 0,274 °e. en de standaard

afwijking is S = 0,006 °e. Na een correctie van - 0,228 °e. voor de 

kwartsprcbe vinden we voor ons tenperattll..lllleetsysteem een fout van: 

0 
~ T = +0,046 + 0,012 e . 

. · . 
- Stabilisatie van de temperatuur. 

De tenperatwr kan verandero worden door de stroom van het Pel tier-element 

te veranderen. Voor stabilisatie is dan ook een integrerende stroomregeling 

geboUNd waazbij het ingangssignaal van de Fluke-voltrreter als stuursignaal 

w:>rot gebruikt, zie figUur 45 • 

J'tf.P,'m -

z ejè/,',..J. 

; . 

I( ope,.61ok 

De ten'p3ratuurstabilisatie werkte redelijk snel; binnen vijf minuten van 

kanertemperatuur naar 18 °e.:!: 0,02 °e. Het temperatuurverloop gedurende 

enkele weken bleef kleiner dan 0,02 °e! 
In figuur 46 is de voor de stroanregeling gebruikte schakeling weergegeven. 
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