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S A M E N V A T T I N G 

Dit verslag hesebrij ft de constructie van een compacte polygoonlaser gemaak :: 

uit één stuk Pyrexglas. 

Het geeft een overzicht van de eigenschappen van de polygoonlaser en de in-. 

vloed van deze eigenschappen op zijn toepassing als inertiële rotatiesensor. 

Het beschrijft een testopstelling en een testprocedure, om onder andere de 

gevoeligheidsdrift en de nulpuntsdrift te kunnen bepalen. 

Er is een methode aangegeven om de polygoonlaser zo toe te passen, dat c;x;;c,e

lijk een betrouwbare rotatiesensor verkregen wordt, die geschikt is voor n"·

vigatiedoeleinden. 
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A L G E M E N E I N L E I D I N G 

Dit afstudeerwerk maakt deel uit van een reeks van onderzoekingen aan de poly

goonlaser (ook wel ringlaser genoemd) als inertiële rotatiesensor in de groep 

ERA van de T.H.E., die zijn eerste aanzet vond in het afstudeerwerk van Zan

ting (lit. 1)(1967-1968). 

Het tweede afstudeerwerk van Scheffelaar (lit. 2)(1969-1970) heeft geleid tot 

een uitgebreide kennis van alle facetten van lasers, in het bijzonder poly

goonlasers, en tot het vinden van een afregelprocedure voor de door Zanting 

ontworpen experimentele polygoonlaser, waardoor een werkende polygoonlaser 

voor experimenten beschikbaar is gekomen. 

De eerste werkende polygoonkaser dateert van 1963 (lit. 17). De laatste tijd 

a ons duidelijk geworden dat de hooggestemde verwachtingen uit de beginjaren, 

en de geruchten over "laser gyro's" in onderzeeboten en in het supersonische 

verkeersvliegtuig de Concorde, nauwelijks met de werkelijkheid overeen kunnen 

komen. 

Bij dit afstudeerwerk (1971-1972) werd als doel gesteld: het construeren van 

een compacte stabiele polygoonlaser, die toepasbaar is als rotatiesensor; 

een grondige analyse van de invloed van de eigenschappen van de polygoonlaser 

op zijn toepassing als rotatiesensor. 

Dit afstudeerverslag bevat een beschrijving van de constructie van de compacte 

polygoonlaser; maakt duidelijk welke eigenschappen van de polygoonlaser een 

belemmering Z1Jn voor zijn toepassing als een betrouwbare rotatiesensor, die 

geschikt is voor navigatiedoeleinden; beschrijft een methode van toepassen 

van de polygoonlaser, die mogelijk toch kan leiden tot een betrouwbare rota

tiesensor. 

Ik stel het bijzonder op prijs de Heer Versteegh (glasinstrumentenmakerij 

C.T.D.) te danken voor zijn stimulerend enthousiasme3 voor de disaussies 

over aonstruatieproblemen3 voor zijn bijdrage aan het on~erp3 en3 last 

but not least3 voor de realisering van het on~erp. 
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HOOFDSTUK I 

D E P 0 L Y G 0 0 N L A S E R A L S R 0 T A T I E S E N S 0 R 

I. I. InZeiding 

In dit hoofdstuk wordt een introductie gegeven in de werking van de polygoon 

laser (PL) en zijn mogelijke toepassing als rotatiesensor (RS). 

De inherente beperkingen zoals drift en "loek-in" worden behandeld. 

Tevens komen enige practische aspecten aan de orde. 

I.2. Principe van de ~erking 

I.2.I. De polygoonlaser 

De PL bestaat uit N in een N hoek geplaatste spiegels, zodanig opgesteld dat 

een gesloten lichtweg mogelijk is. De eenvoudigste en meest toegepaste con

figuratie is die met drie spiegels. 

In de lichtweg met totale lengte L is ook een lichtversterkend element opge

nomen: de laser C!ight ~plification by ~timulated em1ss1on of ~adiation) 

(fig. 1.2.1.-1). 

plasmabuis 

fig. I • 2. 1 • -I 

De polygoonlaser 

---interferometer 
I ' I 

fig. 1.2.1.-2 

De lineaire laser 

I 

De resonantievoorwaarde is dat na een volledige rondgang de lichtgolf zich

zelf reproduceert, en aldus moet L = qÀ zijn. Hierin is À een golflengte 

van het licht waarvoor de versterking van de laser groter is dan de verlie

zen. En q is een geheel getal~ 10
6

• 
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Bij de lineaire laser is er tussen de twee spiegels een staande golf aanwe

Z1g (fig. 1.2.1.-2). De resonantievoorwaarde is dan L = q.!À. 

Resonantievoorwaarde en eigenschappen van het lichtversterkende element Z1Jn 

onafhankelijk van de omloopszin van de lichtgolf. In de PL is dan ook zowel 

een links als rechtsomlopende lichtgolf aanwezig (met gelijke frequenties). 

Dit leidt eveneens tot een staande golf in de PL. 

Een van de spiegels laat een fractie (in de orde van grootte van O,J%) van 

het opvallend licht door. Uit deze spiegel treden twee lichtbundels. Worden 

deze twee bundels samengebracht met behulp van een interfarometer dan ont·· 

staat een interferantiepatroon (fig. 1.2.1.-1). 

De verliezen in de resonator worden opgeheven ddor het lichtversterkend ele

ment, dat een deel van de resonator is. Er onts,aat dan een trilholte met 

een extreem grote kwaliteitsfactor. De spectrale breedte 1s dan ook zeer 

klein, ongeveer 0,1 Hz (lit. 3 ) • Dit is veel minder dan de natuurlijke lijn

breedte (ongeveer 100 MHz) tengevolge van de eindige vervaltijd. 

(He-Ne laser, 3s2-2P4 overgang, À = 0,6328 ~) 

Het kleine gedeelte van de spontane emissie, dat de richting heeft van de 

lichtbundel, veroorzaakt fase en amplitudeverstoring. 

Het lasermechanisme wordt behandeld 1n de appendix, en in het vervolg bekend 

verondersteld. 

1.2.2. De polygoonlaser als rotatiesensor 

Draait de PL om een as loodrecht op het vlak door de laserbundels dan zijn 

de frequenties .van beide lopende golven, voor de meedraaiende waarnemer 

(=de interferometer), niet meer gelijk. De lichtgolf die met de draairich

ting meebeweegt heeft een grotere afstand af te leggen om weer op het punt 

van vertrek te komen. Voor de lichtgolf die tegen de draairichting beweegt 

geldt het omgekeerde. 

De algemene relativiteitstheorie voorspelt dat de omlooptijden zullen ver

schillen (lit. 4 ). 
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(1.2.2.-(1)) 

waarin het plusteken geldt voor de lopende golf met de draairichting mee. 

Hierin is Q de rotatiesnelheid in rad/sec. A is het oppervlak omsloten door 

de lichtweg, geprojecteerd op een vlak loodrecht op de as van rotatie. c Ls 

de lichtsnelheid en L de omlooplengte. 

Hieruit volgt dat het verschil ~n omlooptijden ~s 

4A 
2llt =- n 

2 
c 

Dit komt tot uiting in een weglengteverschil 2~1 

Met c = VÀ, L = qÀ en L = ct volgt: 

-=-= 
t L 

en 

2~v 
4A 

= LÀ n. 

(1.2.2.-(2)) 

c. 2llt. 

(1.2.2.-(3)) 

(1.2.2.-(4)) 

Hierin is 2~v het frequentieverschil van beide lopende golven, waarvoor in het 

vervolg ~f geschreven wordt. (À is de golflengte van de niet roterende PL.) 

Het interfe!entiepatroon staat niet meer stil. De richting van bewegen is af

hankelijk van de draaiingszin. Nu kan ~f gemeten worden door met een fotocel 

het aantal lijnen dat per seconde passeert te bepalen. Om tevens de draaiings

zin te kunnen bepalen is een tweede fotocel nodig, die op eenvierde van de 

afstand tussen twee maxima t.o.v. de eerste fotocel geplaatst wordt. De sig

nalen zijn 90 graden in fase verschoven. Met (conventionele) schakelingen 

is dan de draaiingszin te bepalen (lit. 2,5). 

De PL is slechts gevoelig voor rotaties om één as. Om de volledige rotatie 

t.o.v. de inertiële ruimte te kunnen meten, zijn drie onderling loodrecht-

geplaatste PL's nodig. 
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Uit de planimetrie volgt dat de factor 4t gelijk ~s aan de diameter van de 

ingeschreven cirkel D (mits er een ingeschreven cirkel mogelijk ~s, zoals 

altijd bij een driehoek). Dan is 

(I .2.2.-(5)) 

1.2.3. Gevoeligheid van de rotatiesensor 

De factor i~= Ï bepaalt de gevoeligheid. Deze gevoeligheid is zeer groot~ 
daar À een golflengte van het licht is. Bij de toegepaste He-Ne laser is 

À = 0,6328 ll· 

Uit (1.2.2.-(5)) volgt dat het uitgangssignaal rechtevenredig is met de ro

tatiesnelheid met een proportionaliteitscanstante die zeer groot is (~ 10
6
'. 

Relatie (1.2.2.-(5)) kan anders geschreven worden: 

D 
M = I . 21T.n (1.2.3.-0)) 

Hierin ~s n het aantal omwentelingen per seconde. 

1.2.4. Polygoonlaser als "rate gyro" 

U;t Af D 2 . d d PL k k 1 " " d L ti = I . 1T.n z~en we at e an wer en a s een rate gyro , .w.z. 

het uitgangssignaal ~s een maat voor de rotatiesnelheid. Bij de gebouwde PL 
D 6 "' 6 is D = 0,1 men À= 0,6328 ].1. Dan is I. 211' = 0,994 . 10 ~ 10 • 

Het volgende lijstje kan worden samengesteld. 

n M 

omw/sec 10
6 

Hz 

omw/min 16700 Hz 

omw/uur 278 Hz 

aardrotatie 10,7 Hz 

Het nadeel is dat voor de bepaling een zekere meettijd nodig is. De momen

tane rotatiesnelheid kan niet bepaald worden. 
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1.2.5. Polygoonlaser als "rate integrating gyro" 

Dat de PL ook als "rate integrating gyro" kan worden opgevat (d.w.z. het 

uitgangssignaal 1.s een maat voor de hoekverdraaiing), is aldus te zien: 

t2 t2 (jlt 
2 

I M dt 
J 

Q. d<p dt D 

J dep D 
- (jl ) = À(<ptn À dt À tl L t- t1 (jlt 1 

I 

rn m = 2TIN waarbiJ. N het aantal doorlopen omwentelingen is 1n het tij~ds· "'t - "'t 
2 1 

interval t
2

- t
1

• 
t2 

I öf dt stelt het aantal perioden voor in het tijdsinterval t
2 

- t
1

, die 

t 1 eenvoudig bepaald worden door het aantal maxima van het interfe

rentiepatroon dat de fotocel passeert te tellen. Het aantal pul

sen p uit de fotocel per omwenteling is dan: 

D 
P =I 21r Cl .2.5.-(1)) 

Hetgeen onafhankelijk van de rotatiesnelheid l.S. 

Het volgende lijstje wordt samengesteld: 

omwenteling - 106 pulsen 

bggraad 2780 pulsen 

bgminuut 46,4 pulsen 

bgseconde - 0,773 pulsen 

lJradiaal - 0,159 pulsen 

1.3. Inherente beperkingen 

1.3.1. Invloed van temperatuursverandering 

Een zorgvuldiger afleiding van relatie (1.2.2.-(4)) (Üt.6,7) geeft: 

öf = 4A 
LÀ vac 

(1.3.1.-(1)) • Q 
n 



- 8 -

Hierin is n de brekingsindex van 

L de fysische weglengte. 

het medium, À de golflengte ~n vacuum en 
vac 

Bij deze afleiding is ondersteld dat het medium waarin het licht zich voort

plant meebeweegt met de RS (rotatiesensor). Dit zal het geval zijn mits geen 

al te grote hoekversnellingen optreden. 

Nu ~s L = q • 
À vac 

n 
substitueren ~n (1.3.1.-(1)) geeft: 

4A I 
M=z.q·z·~ 

L n 

4~ is onafhankelijk van de temperatuur. 
L 

(I. 3 .l,- j) 

Als we aannemen dat de temperatuursverandering, en daarmee de verandering vcm 

L, niet zo groot is dat de PL op een andere longitudinale mode gaat oscille

ren, dan is q constant en onafhankelijk van de temperatuur. 

n ~s afhankelijk van de temperatuur, maar de brekingsindex is slechts zeer 

weinig verschillend van I, (De druk in het gasmengsel is ongeveer 1 Torr.) 

Daar L verandert, verandert de oscillatiefrequentie, en dit heeft grote in

vloed (zie 1.3.3.1.). 

1.3.2. Invloed van verandering van brekingsindex 

Zoals uit (1.3.1.-(2)) blijkt heeft verandering van n rechtstreeks invloed 

op de gevoeligheid van de RS. Verandering van n kan tengevolge van veel 

oorzaken ontstaan. 

- Drift in de gelijkstroomexcitatie betekent verandering van het plasma en 

daarmede van n. 

- Temperatuursverandering van het plasma. 

- De electronenstroom qoor het plasma heeft een concentratie die een functie 

~s van de afstand tot het midden van het capillair. Dit profiel kan veran

deren, waardoor in het midden van het capillair waar de lichtbundel ~n 

hoofdzaak is, de electronenconcentratie verandert, en daarmee n. 

- Materiedeeltjes in het plasma kunnen invloed op n hebben. 
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1 • 3 • 3 • Dr if t 

Verandering van de brekingsindex heeft rechtstreeks invloed op de gevoelig

heid. De in 1.3.2. vermelde veranderingen van n zijn gering.Grote invloed 

op de gevoeligheid heeft de oscillatiefrequentie. Theoretisch en experimen

teel (lit. 4) is aangetoond dat 

(1.3.3.1.-(l)) 

Hierin is N
0 

de te verwachten gevoeligheid volgens (1.3.1.-(1)), en a is 

een factor die afhangt van de oscillatiefrequentie, en wel maximaal is bij 

de centrale Doppler-frequentie en vrijwel nul is, wanneer de oscillatie 

aan de rand van de Doppler-kromme plaatsvindt. Helaas is a van de orde 
ma x 

10-2
• Dit betekent dat de oscillatiefrequentie constant gehouden moet wor-

den. 

Nu is 11v AL 
- =- = aAt 

V L (1.3.3.1.-(2)) 

Hierin is a. de lineaire uitzettingscoëfficiënt. Van het toegepaste Pyrex
-7 glas is a= 32.10 • t is de temperatuur. 

c V=-= 3.10
8 

m/s ~ 5 • 10 14 Hz 
À -6 0,6328.10 m/periode 

Stel dat de frequentiedrift niet meer mag z~Jn dan eentiende van de Doppler

breedte, dan is Av ~ 100 mHz =10
8

Hz. Ingevuld in (1.3.3.1.-(2)): 

AL = -= 
L 

32.10-7 At 

Dit geeft At = 0,05 °C. 

Dit betekent dat de omgevingstemperatuur van de PL gestabiliseerd moet worden. 

Deze temperatuurstabilisatie ~s maar matig zinvol, want 

L = q 

En hieruit volgt: 

Av An -==-.:. v n 

À vac 
-= 

n 
q • 

c • 
V n 
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Dus lm 
= -= 

n 

Wil de temperatuurstabilisatie enige zin hebben dan moet de brekingsindex 

tot in de zevende decimaal constant blijven. Hetgeen onwaarschijnlijk is 

na wat hierover gezegd is in 1.3.2. 

Akoestische trillingen veroorzaken verandering van L en daarmede van v, 

en dientengevolge van de gevoeligheid. Een niet roterende RS zal tengevolge 

van akoestische trillingen geen uitgangssignaal geven. Van een wel draaien

de RS zal het uitgangssignaal gemoduleerd worden. 

We spreken van nulpuntsdrift als een niet roterende RS toch een uitgangssig

naal heeft. Dit betekent dat beide lopende golven niet dezelfde frequentie 

hebben. 

Tengevolge van het Langmuir effect zijn in het midden en aan de wand van 

het capillair twee tegengestelde stromingen in het plasma (lit. 4 ). Daar 

de lichtbundel in hoofdzaak in het midden van het capillair is, wordt de 

fasesnelheid beïnvloed. In een stromend medium is de fasesnelheid 

c I = ~ ± (I - -t) V • 

n 

(Het Fresnel - Fizeau effect) 

Hierin geldt het plusteken voor de lichtgolf die in dezelfde richting beweegt 

als het stromend medium. n is de brekingsindex van het medium en v is de 

snelheid van het medium. 

In de PL wordt dit ondervangen door een centraal geplaatste kathode en twee, 

hiervan even ver verwijderde, anoden. Hierdoor zijn twee in principe even 

sterke en even lange tegengestelde stromingen aanwezig. Door balanceren van 

de excitatiestroom kan dan nulpuntsdrift voorkomen worden. 

Nulpuntsdrift kan ook andere oorzaken hebben. Materiedeeltjes 1n het plasma 

kunnen een verschillende invloed hebben op de frequenties van beide lopende 

golven. Evenals onnauwkeurigheden van, en stofdeeltjes op, de spiegelopper

vlakken. 



- 1 1 -

Drift van de gevoeligheid betekent dat een bepaalde hoekverdraaiing onnauw

keurig gemeten wordt. Bij nutpuntsdri.ft wordt een rotatiesnelheid gemeten 

die er in het geheel niet is. Slechts geringe nulpuntsdrift kan dan ook tot 

grote fouten in de hoekverdraaiingsmeting leiden. 

Door de PL in een loden doos te plaatsen kunnen de hoogfrequente akoestische 

trillingen door de inwendige demping van het lood opgevangen worden en te

vens werkt het lood als thermische buffer.Maar dit geeft nog geen zekerheid 

voor een constante oscillatiefrequentie. Voor de hand liggend is de frequew 

tie constant te houden via een regelsysteem. Daartoe wordt een spiegel op 

een piëzoelektrisch element geplaatst zodat veranderingen van de weglengte 

van de orde van de golflengte mogelijk zijn. Door steeds af te stemmen op 

de maximale intensiteit van het laserlicht oscilleert de PL op de centrale 

Doppler-frequentie. 

Dit is in de literatuur (lit. 8 ) gedaan. Desondanks was er drift tot ca 

0,1 bggraad per uur. 

1.3.4. "Loek-in" effect 

1.3.4.1. Lineariteit 

Uit Af = ~~ Q blijkt een lineair verband tussen M en n. Bij twee zwak ge

koppelde oscillatoren, waarvan de frequenties elkaar naderen, treedt syn

chronisatie op (lit. 9 ), (fig. 1.3'.4.1.-1). 

Fig. 1.3.4.1.-1 Het "loek-in" effect 
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Bij de PL wordt de koppeling veroorzaakt door reflecties aan onregelmatig

heden van de spiegeloppervlakken, door diffractieverliezen en door eigen

schappen van het actieve medium (lit. 10,11,12). Daar de beide lichtbundels op 

dezelfde plaats door het plasma gaan zal er altijd koppèling zijn. 

De "locking band", het frequentiegebied waarbinnen het "loek-in" effect 

optreedt, varieert per PL van enkele honderdentot enkele duizenden Hz. 

De "locking band" is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de optische 

weglengte (lit. 13 ) • 

Bij nadering van de "locking band" wordt het sinusvormige uitgangssignaal 

vervormd (lit. 14 ) • 

1.4. Practische aspecten 

1.4.1. Neutraliseren van het lock-in effect 

Er zijn verschillende methoden om het lock-in effect te neutraliseren. Aan de 

RS kan een constante voorrotatie gegeven worden, zodat zijn werkpunt voldoen

de ver buiten de locking band komt te liggen. Het uitgangssignaal tengevolge 

van de voorrotatie moet dan (electronisch) afgetrokken worden. 

Het nadeel is dat het meetbereik naar één kant begrensd wordt. En om de 

inherente nauwkeurigheid van de RS te behouden moet de voorrotatie extreem 

stabiel ziJn. 

Belangrijk is ook dat bij vaste voorrotatie drift in de gevoeligheid resul

teert in een afwijkend uitgangssignaal dat het effect heeft van een nulpunts

drift. Geringe drift in de gevoeligheid resulteert dan in zeer grote fouten 

(fig. 1.4.1.-1). 

Fig. 1.4.1.-1 Vaste voorrotatie en gevoeligheidsdrift 
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Uit !J.f = 
4A Q = NQ is bij constante voorrotatie af te leiden: 
LÀ 

!J.(M ) 
V 

(1.4.1.-(J)) 
M 

V 

Een drift in de gevoeligheid van 1% resulteert in een uitgangssignaal dat 

ook J% fout is. Stel dat het uitgangssignaal tengevolge van de vaste voor-

rotatie JO.OOO Hz is, dan ~s de fout JOO Hz. Dit komt overeen met ongeveer 

1/3 omwenteling per uur! 

Het is duidelijk dat de (onvermijdelijke) gevoeligheidsdrift tot ontoelaat,

bare fouten leidt. 

Een andere methode is de RS een wisselende (sinusvormige) voorrotatie te 

geven. Het nadeel is dat bij omkering van de bewegingsrichting de PL even 

in zijn locking band komt, en de RS dan buiten bedrijf is. Tevens moeten 

extreme eisen gesteld worden aan de symmetrie om het nulpunt van de wisse

lende voorrotatie. Anders treedt weer een nulpuntsdrift op. 

De voorinstellingen kunnen mechanisch of electramagnetisch verwezenlijkt wor

den. In het laatste geval wordt gebruik gemaakt van een Faraday rotator 

(lit. J5 ). Het nadeel is dat de Faraday rotator, die in de lichtweg opge

nomen moet worden, extra verliezen introduceert. Bij de zwakke versterking 

van de He-Ne laser betekent dit dat de afmetingen van de laser groter moeten 

worden. De eenvoudige en stabiele configuratie van de PL, gemaakt uit een 

blok Pyrex of kwarts, kan dan niet gehandhaafd worden. 

1.4.2. Nauwkeurigheid 

Uit de zeer kleine spectrale breedte van ca 0,1 Hz is een nauwkeurigheid af 
-7 -4 te leiden van ca JO bggraad per uur of een hoekfout van JO bgseconde 

(lit. 3). 

Een grotere nauwkeurigheid dan ca 0,1 graad per uur wordt ~n de literatuur 

niet vermeld. 

J.4.3. Betrouwbaarheid 

In het algemeen wordt in de literatuur een grote betrouwbaarheid gesuggereerd. 

Er worden echter ook spontane sterke ruissignalen gemeld. Deze kunnen veroor

zaakt worden door oscillaties ~n het plasmavat (lit. 16 ). 
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Ook de in het laboratorium aanwezige experimentele PL (lit. 1,2) geeft kort

stondige sterke ruissignalen die zich onregelmatig herhalen. Deze ruissigna

len zijn niet te wijten aan akoestische trillingen, want door tikken tegen 

spiegels en opstelling zijn ze niet reproduceerbaar op te roepen. 

1.4.4. Toepasbaarheid als rotatiesensor van de polygoonlaser 

Vanaf de eerste werkende Pl in 1963 (lit. 17 )tot ca 1968 wordt 1n de lite

ratuur zeer optimistisch geschreven over vervanging van de conventionele 

mechanische gyro door een "laser gyro" met veel betere eigenschappen, zoals 

grote gevoeligheid, groot meetbereik, ongevoelig voor grote versnelling

en, eenvoudig van principe en opbouw, digitaal uitgangssignaal en goedkoop. 

Er is op dit moment echter niets bekend over een toepassing van de lasergyro 

voor navigatiedoeleinden. De sinds 1970 weer verschijnende artikelen (uit

sluitend amerikaanse, russische en engelse) gaan - in hoofdzaak - over on

derzoek aan de frequentie en amplitude gemoduleerde, in multimode opererende 

PL. Hierbij treden zeer ingewikkelde verschijnselen op. De resultaten van 

deze onderzoekingen kunnen mogelijk op lange termijn leiden tot een toepas

sing als RS (lit -18 ). 

Uit hetgeen tot nu toe behandeld is blijkt dat de in enkelmode opererende PL 

zijn bottleneck heeft in zijn drift en loek-in. 

Vooral de frequentieafhanke.lijkheid van de gevoeligheid is zeer ongunstig • 

zie 1.4.1. Frequentiestabilisatie via een regelsysteem heeft niet het gewens

te resultaat gegeven. Neutraliseren van de lock-in stelt extreme eisen aan 

de kwaliteit van de voorrotatie en kan dan nog tot zeer grote fouten leiden. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is uitvoerig gezocht naar een mogelijkheid de 

PL zo te gebruiken dat bovenvermelde nadelen omgaan of geneutraliseerd konden 

worden, zodat alsnog een bruikbare RS mogelijk is. Dit wordt behandeld 1n 

hoofdstuk liL 

1.4.5. testprocedure 

In het laboratorium is een draaitafel aanwezig met continu instelbare draai

snelheden van 10-3 omwenteling per seconde tot ca I omwenteling per seconde. 

De tafel kan in twee richtingen roteren. Deze draaitafel is voorzien van een 
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microswitch met aangeschakelde teller. De teller is voorzien van een eenvou

dige programmeermogelijkheid en een start-stop inrichting. In bedrijf stellen 

van de omwentelingsteller betekent dat de eerstvolgende keer, dat de microswitch 

aande draaiende tafel een vast punt passeert, een signaal afgegeven.wordt dat 

gebruikt wordt om de pulsteller van het uitgangssignaal te starten. Na een 

vooringesteld aantal omwentelingen (bijvoorbeeld 32) geeft, op het moment dat 

de microswitch het vaste punt passeert, de teller een signaal dat gebruikt 

wordt om de pulsteller te stoppen. 

Met een frequentiemeter wordt tevens de frequentie van het uitgangssignaal 

gemeten. 

Het uitgangssignaal wordt visueel gecontroleerd met een oscilloscoop. 

Met deze inrichting is het mogelijk de ~f/Q relatie te meten en kan informa

tie over de drift verkregen worden. Drift is onmiddelijk te zien aan de fre

quentiemeter, maar onbekend is dan nog of het gevoeligheidsdrift of nulpunts

drift is. 

Stel dat bij een bepaald aantal omwentelingen (bijvoorbeeld 32) N impulsen 

geteld worden. Bij een evengroot aantal omwentelingen in tegengestelde rich

ting worden 0 impulsen gemeten. Door de aardrotatie kan N niet gelijk zijn 

aan 0. Stel dat in de meettijd de component van de aardrotatie die door de 

PL gemeten wordt 1/24 omwenteling 1s. Wanneer in het geheel geen drift aan-
. . . 1 1 32 1· . · N + O wez1g 1s dan 1s het aanta pu sen per omwente 1ngen gel1Jk aan 2 

De gevoeligheid is uit te rekenen en te vergelijken met de te verwachten 

1 . "d . D 2 N - O . h 1 1 1 d gevoe 1ghe1 u1t À • ~. 2 1s et aanta pu sen tengevo ge van e 

aardrotatie. Hieruit is ook weer de gevoeligheid te berekenen. 

Onderstellen we nu een drift in de gevoeligheid van 1%, die in beide meetpe-
N + 0 N - 0 d rioden even groot is. Dan is weer uit 

2 
en 2 e gevoeligheid te be-

rekenen, die onderling zullen overeenste~en, maar 1% kleiner zal zijn, dan 

uit Ï . 2~ is te berekenen. 

Onderstellen we nu een nulpuntsdrift die in beide - even lang durende -

· d • · · N + 0 . per1o en even groot 1s. Dan 1s u1t 
2 

weer de gevoel1gheid te berekenen, 

die zal overeenstemmen met de te verwachten gevoeligheid. 
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Maar uit N ; 0 zal nu een sterk afwijkende waarde gevonden worden, waaruit 

de nulpuntsdrift te berekenen is. Door dit soort metingen bij diverse draai

snelheden en bij verschillend te kiezen aantal omwentelingen te herhalen, 

kan inzicht verkregen worden in de aard van de drift. 

Hierbij is het van belang te weten te komen of het driften in de tijd snel 

of langzaam verandert. Of het afhankelijk is van het aantal uren dat de PL 

1n bedrijf is. Een of het gevoelig is voor - aan te brengen - kleine ver

anderingen in de excitatiestroom. 

1.4.6. Veiligheidsaspecten 

Het uitgangsvermogen van een He-Ne laser bedraagt slechts enkele mW. Recht

streeks in de laserbundel kijken leidt tot verbranden van het netvlies. 

Wanneer door een onvoorzichtigheid de laserbundel een zeer kort moment het 

oog treft, is niet te verwachten dat dit schadelijke gevolgen heeft. Kijken 

naar de lichtvlek die de laserbundel op een scherm geeft moet zoveel moge

lijk vermeden worden. Het gereflecteerde licht kan nog voldoende coherent 

zijn, zodat, door een ideale afbeelding, op het netvlies lichtpuntjes met 

te hoge intensiteit kunnen voorkomen. 

Het kan mogelijk zijn dat de PL, die schijnbaar niet oscilleert, toch oscil

leert in het onzichtbare infrarood, met À.= 1,15 ~of À= 3,39 ~.Voor de 

laatste golflengte is ook nog superradiatie mogelijk (lit. 19 ). Met een 

infrarooddetector is dit te controleren. 
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HOOFDSTUK II 

C 0 N S T R U C T I E V A N D E P 0 L Y G 0 0 N L A S E R 

2. I. InZeiding 

In dit hoofdstuk worden de berekeningen en de argumenten voor de keuze van 

de diverse onderdelen van de PL gegeven. 

2.2. Keuze Zaser 

Van de He-Ne laser is het meest bekend wat betreft zijn werking en eigenschap

pen. Hij wordt dan ook algemeen toegepast. Gekozen is voor À = 0,6328 ~ en 

niet voor À= 1,15 ~·Het is evident dat werken met zichtbaar licht voorde

len heeft. À= 1,15 ll wordt ook wel toegepast omdat dan de versterking groter 

is. 

Bij de PL treedt het "Quenching effect" op (lit. 20) tengevolge waarvan een 

lichtbundel uitdooft en de ander evenredig sterker wordt. Uiteraard maakt 

dit zijn toepassing als RS onmogelijk. Gelukkig vindt dit probleem zijn op-
. 20 22 lossing door het ~sotopenmengsel Ne -Ne toe te passen, in de verhouding 

I op I, waarbij deze verhouding niet kritisch is (lit. 21). Door een betere 

energieoverdracht resulteert He
3 

in een ca 25% grotere versterking (lit. 22). 
. 20/22 Gekozen ~s voor He

3
-Ne mengsel. 

De verhouding van de partiële drukken ~n het gasmengsel moeten zijn PRe = 
PNe 

4 tot 6 (lit. 23), onafhankelijk van de andere parameters. 

Gekozen is voor 85% He en 15% Ne, omdat tijdens gebruik de druk van het 

lichtere He sneller afneemt (lit. 24). 

De diameter van het capillair ~s 3 mm. Optimale werking van de laser wordt 

verkregen als aan de volgende relaties is voldaan (lit. 25). 
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De versterking is dan 

Hierin is: 

D = capillair diameter 

P = druk van het gasmengsel 

J = stroomdichtheid in het gasmengsel 

Van de ontworpen PL is t = 0,36 men D = 3 nnn (zie 2.3.). Dit resulteert in 

P ~ I Torr en J ~ 3 mA/nnn2 en een t k" 2 7% M t H dt d"t vers er ~ng van , •. e e
3 

wor l 

ca 3,5%. 

Wanneer de gegevens van de commercieel verkrijgbare lasers, en de gegevens 

uit de literatuur, vergeleken worden met bovengenoemde relaties, dan blijkt 

dat een hogere druk en een kleinere excitatiestroom toegepast wordt. Dit 

houdt vermoedelijk verband met het feit dat bij iets lagere druk dan de opti

male de versterking zeer snel afneemt en bij hogere druk slechts langzaam 

(lit. 26). Tevens is bij hogere druk de kans op parasitaire oscillaties op 

À= 3,39 ~, geringer (lit. 27). 

Als de PL nog aan de pompopstelling bevestigd is, en dus de druk nog gevari

eerd kan worden, wordt de excitatiespanning aangesloten. Dan kan een gunstig 

werkgebied gezocht worden. 

2.3. Keuze vorm~. materiaal en afmeting 

2.3.1. Vorm 

Om drift door atmosferische invloeden te voorkomen mag de lichtweg niet door 

lucht gaan. Tevens is een configuratie gewenst die niet door mechanische 

schokke~ ontregeld kan worden. Dit leidt tot een PL die uit een blok pyrex 

of kwarts gemaakt wordt. Hierin worden het capillair en andere ruimten uitge

boord. 

Gekozen is voor het minimum aantal spiegels, namelijk drie, daar met toenemend 

aantal spiegels de uitlijnmoeilijkheden toenemen, en er geen voordeel tegen

over staat. De drie spiegels vormen de hoekpunten van een gelijkzijdige drie

hoek. Een gelijkzijdige driehoek heeft rotatiesynnnetrische eigenschappen. 

Dit is bij het in de juiste stand slijpen van de spiegelbevestigingsvlakken 

van groot voordeel. 
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Om het Fresnel-Fizeau effect tengevolge van de Langmuir stroming te kunnen 

neutraliseren wordt een centraal geplaatste Aluminium kathode en twee, hier

van even ver verwijderde, nikkelen anoden aangebracht. Om de kathode is extra 

ruimte zodat er een gasreservoir van ca 50 cm
2 

is. Dit verlengt de levensduur 

van de gasvulling. 

Er is gezorgd voor de mogelijkheid een diafragma aan te kunnen brengen. Dit di<-1··· 

fragma kan nodig zijn om hogere transversale mode te onderdrukken (fig. 2.3.1.-iJ, 

Om te voorkomen dat de plasmastroom in aanraking komt met de spiegelopper-

vlakken zijn voor de spiegels ruimten uitgeboord. 

2.3.2. Materiaal 

Kwarts heeft een ca 10 maal zo kleine uitzettingscoëfficiënt als pyrex maar 

is ca 10 maal zo duur. Kwarts is moeilijker te bewerken dan pyrex. Het is van 

het grootste belang dat de spiegelbevestigingsvlakken hun juiste stand krij

gen. Kleine afwijkingen van de ideale stand kunnen zeer grote verliezen tot 

gevolg hebben (lit. 28). Daarom is gekozen voor het makkelijker te bewerken 

pyrex. Tevens diffundeert He minder snel in pyrex dan in kwarts (lit. 24). 

Hoe langer de laser, des te groter de versterking. Maar bij een langere laser 

wordt de diameter van het capillair dat nog geboord kan worden ook groter, en 

dit betekent weer minder versterking. Dit resulteert in steeds ongeveer de

zelfde versterking. 

Om praktische redenen is gekozen voor een diameter van de ingeschreven cirkel 

van 10 cm. De zijden van de driehoek zijn dan 1013 cm. De totale lichtweg is 

30/:3 cm = 0,52 m. De lengte van het geëxciteerde plasma is ca 36 cm 

(fig. 2.3.1.-I). Deze afmeting kan zeer goed gemaakt worden uit standaard 

maat leverbaar pyrex ~ 50 cm. Voor de dikte van de schijf is gekozen 5 cm. 

Dit is nodig voor de mechanische stevigheid om in het blok te kunnen boren. 

De diameter van het capillair is 3 mm. 
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2. 4. Ontwerp resonator 

Het ontwerp van de resonator heeft geen invloed op de versterkingsfactor van 

de Laser. Via het modevolume heeft het wel invloed op het vermogen dat een 

laser kan leveren. Dit is echter voor het gestelde doel relatief onbelang

rijk. De diffractieverliezen worden bepaald door de resonatorconfiguratie. 

2.4.2. Overzicht theorie 

Er is een zeer uitgebreid resonatortheorie (lit. 37 t/m 46). Voor ons doel 

~s slechts belangrijk dat er een grondmode TEM
00 

(gewenst) is, en hogere 

modes (engewenst). (Appendix Fig. 4.-I). 

Hierbij worden de bundelparameters door de volgende relaties bepaald: 

w2 = w;[I + (Àz2)2] 
'!TWO 

'!TW
2 2 

R = z[I + (ÀzO) J 

(2.4.2.-(1)) 

(2.4.2.-(2)) 

Hierin is w een maat voor de afname van de amplitude van het E veld met toe

nemende afstand tot de as, de spot size. R is de kromtestraal van het golf

front. 

De diffractieverliezen kunnen berekend worden. Dit zijn (numerieke) oplos

singen dïe bepaald worden door het Huygens-Fresnel principe toe te passen 

( li t. 2 9) (fig. 2. 4. 2. -I en 2. 4. 2.-2) • 

De grondmode heeft een rotatiesymmetrische gaussverdeling. 

of 

2 
. r 

E = EO exp(- 2) 
w 

In dit geval heeft de spot(size) een eenvoudige interpretatie. Het is twee 

maal de afstand tot de as waarvoor de elektrische veldsterkte (intensiteit) 

d ld . -I ( -2) . . . 1 d ge aa ~s tot e e van z~Jn max~ma e waar e. 
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2 4 6610 20 

Fig. 2.4.2.-1 

Verliezen van de grondmode TEM
00 

N = getal van Fresnel 

=1-È-g R 
a = straal van de spiegels 

d = afstand van de spiegels 

R = kromtestraal van de spiegels 

Fig. 2.4.2.-2 

Verliezen voor TEM01 
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De grondmode heeft zijn grootste intensiteit om de as; de andere modes niet. 

Dit verklaart waarom de diffractieverliezen, door de eindige afmetingen van 

·de spiegels of door een aangebracht diafragma, hierbij kleiner zijn dan van 

de hogere modes. 

Van de drie spiegels moet er minstens één sferisch zijn. Een configuratie met 

alleen vlakke spiegels is minder stabiel (zie 2.4.3.-(1)). Meerdere sferische 

spiegels is mogelijk, maar dan is het aanbrengen van de spiegels zeer kri

tisch. De assen van de holle spiegels moeten dan precies in hetzelfde vlak 

liggen. Daarom is gekozen voor één holle en twee vlakke spiegels in overeen

stemming met het algemene gebruik. Met de geometrische optica zijn stabili

teitseisen op te stellen. Geëist wordt dat bij de herhaaldelijke rondgang 

door de resonator de lichtstralen niet van de spiegels kunnen "aflopen". 

In dit geval wordt hieraan voldaan wanneer de brandpuntsafstand van de holle 

spiegel voldoet aan (lit. 30): 

L 
- < f < 00 
4 (2.4.3.-(1)) 

Bij schuine inval op een holle spiegel treedt astigmatisme op, d.w.z. dat de 

spiegel verschillende brandpuntsafstanden heeft (lit. 31). En wel: 

fx = !R cos e 

fy = !R --cos e 

in het vlak van de lichtweg, 

loodrecht op het vlak van de lichtweg. 

8 is de hoek van inval (= 30°). 

2.4.4. De resonator ------------
In het onderhavige geval van één holle spiegel heeft de PL resonator een line

air equivalent. Bij de rondgang van de golf door de resonator zal het golffront 

zichzelf weer op de holle spiegel afbeelden. Daarbij is de kromtestraal van het 

golffront ter plaatse van de holle spiegel gelijk aan de kromtestraal van de 

holle spiegel. 

De equivalente lineaire resonator bestaat uit twee holle spiegels met kromte

straal gelijk aan de kromtestraal van de holle spiegel op een afstand van el

kaar die gelijk is aan de lichtweg in de PL resonator (= 0,52 m). 
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Uit 2.4.2.-1 en 2~4.2.-2 volgt voor z = 0 dat w = w en R = ~. w is de 
0 0 

minimum "spot size". De kromtestraal heeft een minimum waarde die gevonden 
wordt door dR = 0 te stellen. 

dz 

Dit geeft 
2 

rrwO 2 
- Cxz-) = 0. Hieruit volgt 2z 

Deze afstand 2z wordt de confocale parameter b genoemd (fig. 2.4.4.-1), 

si ze 

z = 0 golffront 

b 

Fig. 2.4.4.-I Gaussian beam 

De confocale parameter en de minimum spot size zijn gekoppeld via ~e relatie 

2 Àb 
wo= 2rr (2.4.4-(I)) 

V b . R b oor z = -2 ~s R = . . = • 
m~n~mum 

Voor een gegeven resonator met twee spiegels met kromtestraal gelijk aan R 

op een afstand van elkaar gelijk aan d volgt uit (2.4.2-(I)), (2.4.2.-(2)) 
en (2.4.4.-(I)) en z =~dat: 

b = v'd(2R - d) 

en 

wo =ll c-;-' 
w VI-~ 

s 

w ~s de spot size op de spiegels. s 

(2.4.4.-(2)) 

(2.4.4.-(3)) 
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Met d = 0,52 men À 0,6328 ~'kan het volgende lijstje worden samengesteld: 

minimum 
spot-size 

0,9 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

confocale 
parameter 

b 

(m) 

10 

8 

5 

3,6 

2,5 

1 '6 

Tabel 2.4.4./1 

golffront 
radius 

R 

(m) 

96 

63 

24 

12,5 

6 

2,5 

De spotsize moet zo groot mogelijk zijn daar dan het diafragma dat nodig is 

om de ho&ere modes te onderdrukken een grote opening heeft. Het aanbrengen 

van het diafragma is dan minder precair. 

De kromtestraal van de spiegel wordt dan zeer groot, de spiegel gaat op een 

vlakke spiegel lijken. Het plaatsen van deze spiegel wordt dan zeer kritiek. 

Gekozen is voor R = 12 meter mede omdat de C.T.D. al ervaring heeft met het 

maken van spiegels met deze kromtestraal. 

Tengevolge van het astigmatisme hebben we twee effectieve kromtestralen: 

Rx = 2fx = 

Ry = 2fy = 

R cos 6 

R:---":"" 
cos 6 

Met (2.4.4.-(1)) en (2.4.4.-(2)) is: 

2 
wox 2Rx - d 'V Rx 
-2- = 'V -= 
WOy 

2Ry - d Ry 

wOx 
Dus -= I cos 30 = 0,93 

WOy 

cos 6 
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Het diafragma zal in principe ellipsvormig moeten zijn, waarbij de lange as 

loodrecht op het vlak door de laserbundels moet staan. De verhouding van de 

assen is 0,93. 

De parameters die de diffractieverliezen bepalen zijn het getal van Fresnel 

a2 d 
N = Àd en de g-factor g = 1 - R (fig. 2.4.2.-1-2). 

Nu is g = 0,950 en g = x y 
0,925. De versterking is ca 3,5%. De te verwachten 

absorptie en transmissie verliezen van de drie spiegels samen ~s (volgens 

gegevens van de instrumentenmaker) ca 1%. Voor de TEM
01 

mode moet nog minstens 

2,5% diffractie verliezen geÏntroduceerd worden. 

Voor gx = 0,95 is uit fig. 2.4.4.-2 te zien dat het getal van Fresnel dan 

N ~ 3,5 moet zijn, 
2 

a 
Dus Àd ~ 3,5. Hieruit volgt a ~ 1,07 mm. De diameter van de x 
diafragma moet gelijk of kleiner dan 2,14 mm zijn. 

a 

open~ng van het 

Voor g = 0,925 is N ~ 3 en a ~ 0,993. Dan is 
y y 

-Y = 0,93, hetgeen te ver
a x 

wachten was. 

Een diafragma van 2 mm zal de TEM
01 

mode onderdrukken, maar voor de grondmode 

(fig. 2.4.2.-1) extra diffractieverliezen (0.4% en 0,8%) introduceren. Dit 

kan grotere koppeling en dus grotere locking-band veroorzaken. Door spiegels 

met een grotere transmissiecoëfficiënt te kiezen kan dit vermeden worden. 

Hiermede worden echter ook grote verliezen voor de grondmode geÏntroduceerd, 

met het risico dat er geen laseren optreedt. Kleine afwijkingen van·de ideale 

spiegelafstand kunnen grotere verliezen veroorzaken (lit. 28) dan uit fig. 

2.4.2.-1 volgt. 

In eerste instantie wordt het diafragma niet aangebracht. Indien niet alleen 

de grondmode aanwezig is kan door de versterking te verminderen (via de exci

tatiestroom) geprobeerd worden de hogere modes te onderdrukken. Lukt dit 

niet dan zal een diafragma aangebracht moeten worden. 

2.5. Het interferentiepatroon 

Het interferentiepatroon onstaat door de twee lichtbundels onder een kleine 

hoek samen te brengen, Als benadering onderstellen we twee vlakke golven, 

die elkaar onder een hoek 26 snijden (fig. 2.5.-1). 
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Uit figuur 2.5.-1 zien we dat de maxima in intensiteit ontstaan door het 

samenwerken van twee golftoppen en twee golfdalen. Deze maxima planten zich 

voort evenwijdig aan de lijn DC. De minima in intensiteit (intensiteit = 0) 

ontstaan door samenwerking van golfdalen met golftoppen. De minima planten 

zich ook evenwijdig aan de lijn DC voort. 

Op een scherm in AB geplaatst verschijnen lichte en donkere lijnen. Uit de 

tekening is af te leiden dat de afstand tussen een maximum en een m~n~mum 

gelijk is aan 4 À 
8 

• De afstand tussen twee lijnen is: 
s~n 

À 
d = -=----:----::-2 sin e 

\// 
y 

"/ 
/ 

/ 

Fig. 2.5.-1 Interferentie van twee vlakke golven. 

De stippellijnen zijn de golfdalen. 

De getrokken lijnen zijn de golftoppen. 

(2.5.-(1)) 
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Nu is de intensiteit van de grondmode gaussverdeeld. 

Voor 100% modulatie is nodig dat gelijke intensiteiten samenwerken. Uit de 

tekening zien we dat op de lijn AB gelijke intensiteiten samenwerken. De fo

tocellen moeten op de lijn AB geplaatst worden, bij voorkeur in het midden 

van AB. Daar is de top van de gaussverdeling. Tevens verandert in de omge

ving van de top de intensiteit weinig. Op de lijn DC werken ook gelijke inten

siteiten samen. Uit d = 
2 

~ 
8 

met À = 0,6328 ~ kan de volgende lijst samen-
sl.n 

gesteld worden. 

e d 

(graden) (mm) 

1 ' 1 5 • I0-2 I , 2 

3 '03 • I0-2 
0,6 

4,54 • I0-2 0,4 

6,05 • 10-:-2 0,3 

7,56 • I0-2 0,24 

9,05 I0-2 0,2 

1 '07 • I 0-1 
0' I7 

Tabel 2.5./I Bundelsnijhoek en interferentielijnafstand 

Daar de bundelbreedte ongeveer I,2 nun is mag d niet te groot worden. Een te 

kleine d maakt het moeilijk de fotocellen te plaatsen. Gekozen is voor 

8 = I minuut, dit geeft d = 0,7 nun. 

2.6. Uitleesoptiek 

Voor het samenbrengen van de twee lichtbundels onder een kleine hoek is een 

uitleesoptiek nodig. Van de diverse typen (lit. 2) wordt het uitleesprisma 

algemeen gebruikt. 

2.6.2. Eisen 

De uitleesoptiek moet eenvoudig van bouw zijn en tot een geheel met het spie

gellichaam samengesteld kunnen worden. 
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Er mag geen licht gereflecteerd worden dat weer in de PL komt en de lccking

band vergroot. Hieraan wordt voldaan door het uitleesprisma van fig. 2.6.3.-l. 

Fig. 2.6.3.-1 Spiegellichaam en uitleesprisma 

De fractie van bundel 1, doorgelaten door de spiegel, wordt twee maal totaal 

gereflecteerd aan de zijden van het prisma. Daarna door de 50% reflecterende 

laag AE teruggekaatst. En treedt vervolgens op dezelfde plaats uit het prisma 

als bundel 2. Bundel 2 wordt door laag AE voor 50% doorgelaten. Als hoek D 

is 90 ± 8 dan hebben de bundels een onderlinge hoek van 28. 

Er mogen geen reflecties in de PL komen. Hiervoor wordt genomen dat alle re

flecties buiten de plasmaruimte moeten blijven. Dit betekent dat vlak DC 

niet loodrecht op de lichtbundels kan staan. Een dat het spiegellichaam vol

doende dik moet zijn. 

Hoewel de werking van het prisma eenvoudig is, 1s de constructie ervan een 

moeizame en tijdrovende bezigheid. Er zijn formules opgesteld om snel tot een 

resultaat te komen. De constructieprocedure wordt dan grafisch gedaan, en het 

resultaat met de formules vergeleken. 
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Voor spiegellichamen en prisma wordt het optisch glas BK7 toegepast. 

n = 1,5151 voor À~ 0,6328 ~. 

De diameter van de boring waar de spiegel tegen aan is gekit (zie fig. 2.3.1.-1) 

is 25 mm. De dikte van het spiegellichaam is 25 mm. De reflectie van bundel 2 

aan laag AE valt dan 5 ·mm van de rand van de boring. 

Het ontwerp van het prisma gebeurt in 2 fasen. Eerst wordt de constructie 

uitgevoerd met hoek D = 90°. Vervolgens wordt hoek D = 90 ± 8 en het ontwerp 

wordt gecorrigeerd. 

Een lichtstraal die ~n een prisma met een hoek van 90° valt wordt evenwijdig 

teruggekaatst. We -laten deze reflectie op BC samenvallen met de andere bun

del. Dan moet het hoekpunt van het prisma liggen op de lijn KG (fig. 2.6.4.-1). 

Fig. 2.6.4.-1 

Aan de vlakken van het prisma moet totale reflectie optreden, dus i> 41°20'. 

Dit betekent dat het prisma om zijn as maximaal ± 3°40' gedraaid kan worden. 

Om te beginnen kiezen we 45°. Dan is hoek B = 64°15'. Uit B trekken we een 

lijn onder deze hoek en vinden het hoekpunt D, en maken het prisma af 

(fig. 2. 6. 4.-2). 

Nu blijkt de reflectie van vlak DC binnen de boring te vallen. 

Er zijn twee mogelijkheden. Draaien van het prisma en DC evenwijdig te ver

plaatsen. Het laatste leidt tot niet te accepteren grote afmetingen van het 

prisma. 
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Fig. 2.6.4.-2 

Bij draaien wordt de hoek van totale reflectie overschreden. Daarom een com

binatie waarbij als volgt te werk wordt gegaan. 

Voor het draaien (linksom) wordt 2°30' gekozen en gesteld wordt dat de re

flectie in een punt moet komen dat 5 mm van de rand van de boring ligt (punt P 

in 2.6.4.-3). Door draaien om het hoekpunt van het prisma verandert de plaats 

van de teruggekaatste bundel I niet. Uiteraard veranderen alle hoeken, die 

opnieuw berekend moeten worden. Door meermalen toepassen van de sinusregel 

is het snijpunt V van DC met MO te berekenen. 

Daar V nu bekend is, en alle hoeken van het prisma, en het hoekpunt nog op 

KG ligt, is het prisma te tekenen {fig. 2.6.4.-3). 

Door het tekenen van de nodige hulplijnen en via de sinusregel zijn alle af

metingen te berekenen. 

Nu moet de hoek a nog aangebracht worden. Er is keuze uit 90 + 6 en 90 - a. 
Nu blijkt 90 - a tot de minst ingrijpende veranderingen te leiden. 

Vlak DC houden we in de gegeven stand. Dus bundel 2 verandert niet van plaats. 
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8 ~,--- t----+--r-+---"""'----; ". .. e 
', , ., ; 

' ' 

Fig. 2.6.4.-3 

We kiezen het snijpunt S van de bundels 5 cm buiten het prisma, gemeten langs 

bundel 2. Bij bijna loodrechte inval is: 

di __ = n cos ~ % n 
dr cos r 

In het prisma ~s de hoek tussen de bundels 28, maar bij het verlaten van het 

prisma ongeveer n maal zo groot. 

s 

Fig. 2. 6. 4 . -4 
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Nu is de afstand tussen de bundels op het vlak DC te berekenen. En daaruit 

uiteindelijk weer hoeveel het hoekpunt D van het prisma langs de lijn DC ver

plaatst moet worden (fig. 2.6.4.-4). Nu moet nog gecontroleerd worden of de 

reflectie van bundel 1 nog buiten de plasmaruimte valt. Eventueel moet vlak 

DC dan evenwijdig verplaatst worden. Dit maakt weer nodig om te controleren 

waar de reflectie van bundel 2 tegen dit vlak blijft. 

Zoals reeds opgemerkt, is het onvoorstelbaar tijdrovend om via hulplijnen 

en de sinusregel de gevolgen van iedere verandering door te rekenen. Daarom 

zijn formules opgesteld. 

De gehele hierboven geschetste constructieprocedure wordt grafisch op ver-

grootte schaal gedaan. Het resultaat wordt met de formules gecontroleerd. 

De formules zelf geven inzicht hoe door kleine parameterwijzigingen het 

gewenste resultaat precies verkregen wordt. 

2.6.5. Formules 

De formules hebben betrekking op fig. 2.6.5.-1. X en Yen de hoeken a, b, en 

c zijn de gegevens die de glasinstrumentenmaker nodig heeft. Omdat het ver

schil van bijna even grote termen kan voorkomen, moet met veel decimalen 

gerekend worden. Gebruikt is een h.p. calculator, type 9100B. 

m = arcsin 2n b = 90 - e 

NS = 2.d tg_ m 

In verband met totale reflextie van de prismavlakken moet 

arcsin l < a - m < 90 - e - arcsin l 
n n 

Onderstaande formules zijn zo opgesteld dat alle hoeken ~n het eerste kwadrant 

liggen. 

NM = y ~ sin D cos M cos c 
N- tg~ cos B sin N + tg A sin N sin A sin 

+ xf~· M +j d[' N- sin M] + sin s~n N N 



,· 

LM 

'(4. 
\ 
\ 

' 

y 

I· x 

Fig. 2.6.5.-1 
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Hierin is: 

Tevens Is 

NL = Yrcos ~ tg 
l..: s1n L 

B 
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cos 
S1n 

NT = . Y[tg B + 
cos c sin D 

sin A cos E cOS ·B COS E 

xD + cos MJ + {sin E + sin M] 
cos E cos E 

tg 

PW = y~COS ~ tg B Sl.n D cos c + S1n H cos B sin K 

- x[!cos M 
+ cos MJ + d~~n M _ s1n H sin K s1n K 

A= a 

M = m 

B = a ... 8 

C = a - m· 

D = a - m + 8 

E = m - 28 

H = a + m - 8 

K = a + m - 38 

L = 2a + m - 28 - 90 

N = 2a + m - 48 - 90 

PZ = PW s~n q 
Sl.n r 

p = arccos {n cos (a 

q = arccos {n cos (a 

r = p - q. 

+ m -8)} 

+ m - 38)} 

sin A sin 

s~n MJ 
s1n H 

cös M J 
A cos E 

cos M 
K tg A sin 

Hieronder de gegevens van het ontworpen prisma. 

optisch glas BK7 

n = I ,5151 voor À = 0,6328].1 
a = 61°46' 

b = 89°59' 

c = 28°!5' 

l 
I -

Kl 
..ï 
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HOOFDSTUK III 

T 0 E P A S S E N A L S R 0 T A T I E S E N S 0 R 

3. I. InZeiding 

In dit hoofdstuk wordt gezocht naar de mogelijkheid de PL zo toe te passen, 

dat alsnog een bruikbare RS kan ontstaan. Ongunstig is de frequentieafhanke

lijkheid van de gevoeligheid (zie 1.3.2.). Frequentiestabilisatie heeft geen 

voldoende resultaat gegeven (lit. 8). Temperatuurstabilisatie is niet zo zinvol.. 

3.2. MuZtimode operatie 

Om de oscillatie binnen de Dopplerkronune te houden is temperatuurstabilisa·· 

tie nodig. Voor de werking als RS is dit 1n principe niet nodig. Als de os

cillatie te ver aan de rand van de Dopplerkronune komt, dan wordt de verster--

king te gering en stopt het laseren. Als nu voordat dit gebeurt de volgende 

longitudinale mode voldoende versterk{ng heeft stopt het laseren niet. Het 

is dus dan mogelijk dat de PL op een of twee longitudinale modes oscilleert. 

·Bij het lasere.n op twee longitudinale modes is het interferentiepatroon niet 

meer 100% gemoduleerd. De modulatiediepte is afhankelijk van de plaats van 

het uitleesprisma ten opzichte van het midden van het actieve medium (lit. 32). 

In dit geval betekent dit dat het prisma op een van de vlakke spiegels ge

plaatst moet worden (fig. 2.3.1.-1). Bij twee longitudinale modes is demo

dulatiediepte dan ca 85%. Het frequentieverschil tussen twee longitudinale 

modes is f% 600 MHz. Doppierbreedte % 1000 MHz. De versterking is ca 3,5%. 

De verliezen zijn ca 1,5%. Wanneer niet te veel extra verliezen aanwezig zijn 

(doordat de spiegelstanden afwijken van de ideale standen) dan is het moge

lijk op beide modes te oscilleren. 

Drie modes moeten vermeden worden, daar dan de modulatiediepte te gering 

wordt. Door de versterking te verlagen (via de excitatiestroom) of door 

grotere verliezen via het diafragma te introduceren) kan dit voorkomen wor

den. 

3.3. NeutraZiseren van de Zoek-in door eonstante voorrotatie 

Uit ~f = Ï Q = NQ volgt voor constante N dat 
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Analoog aan 1.4.1. leidt drift in de voorrotatie tot nulpuntsdrift. 

Om dit te voorkomen is van de volgende gedachte uitgegaan. De voorrotatie 

wordt opgewekt met een synchroonmotor. De frequentie van de wisselspanning 

die de synchroonmotor aandrijft wordt ook gebruikt om het uitgangssignaal 

tengevolge van de voorrotatie af te trekken. Stel de voorrotatie is 0,6 

omwentelingen per minuut. Dan is het uitgangssignaal met de gevoeligheid 

van de geconstrueerde laser 10.000 Hz. Voor de wisselspanning van de motor 

wordt dan ook 10.000 Hz genomen. Drift deze frequentie 1% dan drift de voor

rotatie 1% en het uitgangssignaal ook 1%. Als we de frequentie van de wissel

spanning aftrekken van het uitgangssignaal zijn we onafhankelijk geworden 

van het driften van de voorrotatie. 

Er zijn wel practische problemen. 50 Hz geeft bij een 2-polige motor reeds 

3000 omw/min. Op de eerste plaats kan (zoals bij electrische klokken) een 

motor genomen worden met veel (keramische permanente) polen. 

Vervolgens kan van de 10.000 Hz steeds een vast aantal perioden niet toege

laten worden tot de motor (fig. 3.3.-1). 
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Dit vereist telschakelingen en een nuldiscriminator. Ook is het mogelijk van· 

een lagere frequentie uit te gaan en frequentievermenigvuldigers en frequen

tiedelers toe te passen. 

Tandwieloverbreng is eveneens mogelijk. 

3.4. Constante uitgangsj!equentie van de PL 

Bovenstaande geeft nog geen oplossing voor het driftprobleem van de PL. 

We passen drie plateaus toe (fig. 3.4.-1). 

Op plateau I staat de RS. 

Op plateau II staat de synchroonmotor M die plateau I doet 

roteren. 

Plateau III is vast aan het voertuig verbonden. 
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Fig. 3.4.-1 Constante uitgangsfrequentie 

Onderstel synchroonmotorfrequentie 10.000 Hz en uitgangssignaal van RS ook 

10.000 Hz. Deze twee frequenties worden via opstelweerstandjes gesuperpo

neerd (fig. 3.4.-2). 

RS M 

Fig. 3.4.-2 Opstelschakeling 
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Als de frequenties gelijk en in tegenfase zijn en dezelfde amplitude hebben, 

is de spanning over het optelweerstandje nul. Draait het voertuig dan draait 

de RS en de frequentie van zijn uitgangssignaal verandert. De spanning over 

het optelweerstandje is niet nul. Deze spanning wordt (gelijkgericht en) ge

bruikt voor de stuurmotor S op plateau III. Het gevolg is dat plateau II ro

teert en de frequentie van het uitgangssignaal van de RS constant blijft. 

Plateau II staat in de "inertiële" ruimte stil. De hoekverdraaiing van het 

voertuig (plateau III) ten opzichte van plateau II ~s nu het uitgangssig

naal. Om dezelfde reden als in 3.3. heeft driften van de synchroonmotorfre

quentie geen invloed. De PL werkt nu steeds bij constante uitgangsfrequentie, 

hetgeen zeker een voordeel is. 

Het meetbereik wordt niet begrensd bij de methode en is in principe onbegrensd. 

Samenstel plateau I en II hebben in de inertiële ruimte onveranderlijk dezelf

de toestand. Dit is een voordeel. Een schoksgewijze hoekverdraaiing van het 

voertuig stelt dan geen grote eisen aan het regelsysteem. In dit verband is 

het gewenst dat het traagheidsmoment van S klein is. Dus bij voorkeur voor 

aandrijving van plateau II geen tandwieloverbrenging toepassen. 

Beide frequenties moeten dezelfde amplitude hebben anders ~s bij gelijke fre

quenties de spanning over het 9ptelweerstandje niet nul. Dit kan bereikt 

worden door beide signalen gelijk te richten en te vergelijken met elkaar. 

Via potentiometers aangedreven door servomotor komen we tot gelijke amplitu

den. We zijn dan onafhankelijk van intensiteitsvariaties en veranderingen 

van de modulatiediepte in het interferentiepatroon. Het regelsysteem werkt 

op nulspanning over het optelweerstandje. Dit geeft geen informatie over 

de draairichting van het voertuig. Dit wordt ondervangen door beide frequen

ties niet in tegenfase en ook niet in fase te nemen, maar er tussen in. Er 

is dan voortdurend een spanning over het optelweerstandje. Deze wordt gelijk

gericht en vergeleken met een referentiespanning. De spanning over het optel

weerstandje neemt toe of af afhankelijk van de draairichting van het voertuig. 

Aan de referentiespanningen worden geen hoge eisen gesteld. 

Uitgangsfrequentie RS = 10.000 Hz. Frequentie synchroonmotor = 10.000 Hz. 

Gevoeligheid RS = 106 pulsen/omwenteling. Een periode van de 10.000 Hz komt 
360 d k . .d d . . overeen met ~ graa • Onnauw eur~ghe en van e referent~espann~ng resulteren 

JO 360 
in een vaste hoekfout, die desnoods een aantal malen ---6 graad ~s. 

10 
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Er is echter geen nulpuntsdrift mogelijk, want een frequentieverschil doet 

de spanning over het optelweerstandje variëren tussen nul en maximale waar-

de. Onderstel amplitude van beide frequenties 10 V (via versterking en 

vergelijken met één referentiespanning).En dat het regelsysteem werkt op 10 Volt 

over het optelweerstandje (120 graden faseverschuiving). Deze spanning kan 

dan vergeleken worden met dezelfde referentiespanning, zodat driften van de 

referentiespanning geen invloed heeft. 

Als eenmaal de synchroonmeterfrequentie vastligt, kan het een probleem z~Jn 

het uitgangssignaal van de RS precies hieraan gelijk te krijgen. Dit kan ge

daan worden door de gevoeligheid van de RS te veranderen, door de RS onder 

een hoek met plateau I te plaatsen. Bij stilstaand voertuig kan deze afregel

procedure gedaan worden. 

Het uitgangssignaal van de RS is de hoekverdraaiing van plateau III ten op

zichte van plateau II. Stel omtrek plateau II is één meter. Wil de gevoelig

heid van 106 pulsen/omw behouden blijven, dan moet één markering .per ~m aan

gebracht worden. Mogelijk is hier de oplossing magnetische markering, zoals 

bij computerbandgeheugenis. Anders zal de relatieve rotatie van plateau II 

ten opzichte van plateau III met tandwieloverbrengingen vermenigvuldigd moe

ten worden (met zo min mogelijk traagheidsmoment). 

Het driftprobleem is nog steeds aanwezig. 

" .n 

Fig. 3.4.1.-1 Gevoeligheidsdrift 
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Drift als aangegeven in fig. 3~4.1.-1 zal tot gevolg-hebben dat plateau II 

dezelfde richting draait als de voorrotatie van plateau I is; met rotatie

snelheid ~D - ~· Door nu de voorrotatie van I om te keren gaat ook II an

dersom draaien. Periodiek moet dus de voorrotatie omgekeerd worden. De fout 

tengevolge van gevoeligheidsdrift wordt dan geneutraliseerd. Van belang is 

dat de drift in de tijd langzaam verloopt. 

Door de omkeerprocedure worden de gevolgen van de nulpuntsdrift niet hein

vloed (fig. 3.4.2.-1). 

/ 
/ 

/ 

Fig. 3.4.2.-1 Nulpuntsdrift 

Na omkering zal II tengevolge van nulpuntsdrift in dezelfde richting blijven 

draaien. We leggen nu de PL "onderste boven". Dit betekent dat de drift een 

andere richting krijgt (fig. 3.4.2.-2). Nu vindt neutralisatie van de nul

puntsdrift plaats. Deze procedure heeft geen invloed op de gevoeligheidsdrift. 
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Fig. 3.4.2.-2 Omkering nulpuntsdrift 

We hebben nu twee methoden om de drift te neutraliseren. Periodiek omkeren 

van de voorrotatie om de gevoeligheidsdrift te neutraliseren en periodiek 

de PL onderste boven leggen om de nulpuntsdrift te neutraliseren. Beide 

methoden heinvloeden elkaar niet. Beide methoden hebben geen invloed op de 

rotatiedetectie. De laatste methode is onhandig. Hierin is kennelijk essen

tieel dat de RS andere richting draait dan I. Door mechanische koppeling is 

te bereiken dat-motor M plateau I en de RS even grote tegengestelde draai

richtingen geeft. Er is dan hetzelfde bereikt als de RS onderste boven leggen. 

Het regelsysteem moet nu met omgekeerde polariteit werken. 

3.5 •. ALternatieve etectromagnetische rotatiesensor 

Een fundamentele beschouwing (lit. 33) geeft voor de minimum te bepalen rota

tiesnelheid: 

2 
c 

Qmin = 2 
8~D vl2p /p 

s m 

(3.5.-(1)) 
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D = diameter ingeschreven cirkel 

c = lichtsnelheid 

\) = 

ps 

pm 

= 

oscillatiefrequentie (centrale) 

ruisvermogen in de bandbreedte van het detectiecircuit 

vermogen van het te detecteren signaal 

Hoewel voor lagere frequentie Q . groter wordt, worden daar andere detectie-
m1n . 

methoden toegepast en kan groter signaal aanwezig zijn. Onderstel een coax1·-

aal kabel, cirkelvormig met omtrek van 1 meter, À. = 1 meter (300 MHz) en 

n = 1 omwenteling per seconde (fig. 3.5.-1). 

golfgeleider 

Fig. 3.5.-1 Elektromagnetische rotatiesensor 

D 
Dan 1s bf = À 2~n = 2Hz. 

Met een sonde kan het staande golfpatroon in de kabel worden afgetast. In de 

inertiële ruimte staat het staande golfpatroon van twee tegengesteld rondlo

pende electramagnetische golven van dezelfde frequentie stil (lit. 34). 

Draaien van de kabel betekent dan dat aan de sonde 2Hz gemeten wordt. Om toteen 

gevoelige hoekmeting te komen zal dit signaal analoog digitaal verwerkt ~oe

ten worden. Om dit te vermijden kan de methode van 3.4 worden toegepast. 

Het oplos~dvermogen wordt dan door de signaal-ruisverhouding bepaald. 

Nemen we 10 windingen kabel en 900 MHz dan is ~f = 60 Hz. 



- 44 -

In principe zou aldus een electromagnetische RS gemaakt kunnen worden. Maar 

de practische bezwaren lijken groot. Onder andere moet in de kabel een ver

sterker opgenomen worden die in twee richtingen werkt. En de kabelverlie

zen zouden wel eens een zeer grote locking-band kunnen veroorzaken. 
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HOOFDSTUK IV 

B E R E I K T E R E S U L T A T E N E N V 0 0 R T Z E T T I N G 0 N D E R Z 0 E K 

4.1. Bereikte resultaten 

De PL is nog niet klaar. De levertijd van het Pyrexglas wax ca 3 maanden. Na

dat reeds enige referentievlakken geslepen waren, bleek het glas niet span

ningsvrij te zijn. Het glas moest in de oven en opnieuw slijpen: 2 maanden. 

Tijdens het maken van de PL blijkt pas welke hulpstukken nodig zijn, die dan 

ook weer levertijd vergen. 

Om de spiegelbevestigingsvlakken in de juiste stand te krijgen moest een op-

tische meetopstelling gemaakt worden. Voor het opdampen van de meerlaags hard

coated spiegels, moest de pompopstelling en hulpapparatuur uitgebreid warde~. 

De spiegels voldeden uitstekend bij een lineaire laser. Geplaatst op de PL 

vielen ze echter bij vacuumpompen uiteen. Het is niet geheel duidelijk waarom. 

Stand eind augustus 1972 is nu dat nLeuwe spiegels opgedampt zijn en de gehe

le procedure opnieuw gestart is, te weten: 

Opnieuw spiegels plaatsen, vacuum pompen, spoelen met edelgas 

(N
2
), verwarmen, spoelen en vullen met het gasmengseL 

Hiervoor Ls ca 3 weken nodig zodat te verwachten is dat een lasende PL eind 

september 1972 aanwezig LS. 

De afmetingen van de PL zijn berekend en bepaald. 

Er is een testprocedure ontwikkeld om de PL te testen. 

Er Ls duidelijk gemaakt waarom 10 jaar na de eerste werekende PL, hij nog 

steeds niet toegepast wordt als RS. 

Er is een methode aangegeven die mogelijk toch tot een bruikbare RS kan leiden. 

4.2. Voortzetting onderzoek 

Als de PL eenmaal afgeleverd is en werkt is deze te testen.en zijn drift 'te 

onderzoeken. De methode van 3.4. kan verder ontwikkeld worden. Dit systeem 

kan gebouwd en getest worden onafhankelijk van de PL. Het uitgangssignaal van 

de PL kan door een generator gesimuleerd worden. Dit systeem kan werken met 

ieder rotatiegevoelig element dat een (sinusvormig) uitgangssignaal geeft 

waarvan f "" Q. 
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APPENDIX 

HET LASERMECHANISME 

1. Inleiding 

Het lasermechanisme wordt summier behandeld. De behandeling is gericht op 

een eerste inzicht en de belangrijkste eigenschappen. Voor verdere behande

ling wordt verwezen naar het afstudeerliteratuuronderzoek van M.A.W. Schef

felaar, Gaslaser, ringlasers en rotatiesensoren, en naar het literatuurover

zicht daarin gegeven (lit. 2). 

2. Gestimuleerde emissie 

Het begrip gestimuleerde emissie gaat terug tot 1917. In een artikel (lit. 35) 

stelt Einstein dat het thermodynamisch evenwicht van de wisselwerking tussen 

straling en materie verklaard kan worden door de volgende processen aan te 

nemen. 

1. Er is overgang van een hoger energieniveau (E) van een atoom 
m 

naar een lager energieniveau (En) mogelijk door spontane 

emissie. Dit wil zeggen dat deze overgang onafhankelijk is 

van een uitwendig veld en alleen afhangt van de eigenschap

pen van het atoom. De overgangswaarschijnlijkheid is 

N .A • Hierin is A een coëfficiënt en N is de populatie m mn mn m 
van de atomen in het hoger energieniveau. 

2. De overgang is mogelijk door gestimuleerde emissie. Deze is 

evenredig met de energiedichtheid van het uitwendig veld 

E - E 
m n 

h 
met een frequentie v = • Deze emissie ~s gelijk aan 

N .B .pT(V ). Hierin is B een coëfficiënt en pT(v ) is m mn mn mn mn 
de energiedichtheid van het veld. 

3. Er is een overgang van het lagere naar het hogere n~veau mo-

gelijk, die eveneens evenredig is met de energiedichtheid 

van het veld: de abso!Ptie. Dit proces is het omgekeerde van 

het vorige proces. Het is gelijk aan N .B ·pT(V ). n nm nm 
Hierin is N de populatie van de 

n 
B een coëfficiënt. nm 

atomen in het lagere niveau, 
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In thermodynamisch evenwicht moet: 

N .A + N .B • pT(v ) ~ N .B .pT(V ) mmn mmn mn nnm nm 

en wordt de bezetting van de niveaus gegeven door de formules van Boltzman: 

N 
m 

E - E 
N ( m n) = n exp kT 

e f 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
', 

(fig. 2.-1) 

-N 

Fig. 2.-1 De bezetting van de energieniveaus 

bij thermodynamisch evenwicht 

En de verdeling van de stralingsenergie ~s volgens Planck: 

E = hV 

exp (hv) - 1 
kT 

Hieruit is het evenwicht tussen straling en materie te verklaren. Tevens kun

nen de coëfficiënten A , B en B nader bepaald worden. mn mn nm 

3. De laserosaillator 

De evenwichtstoestand kan worden verstoord zodat het hogere energieniveau 

een grotere bezetting heeft (fig. 3.-1). Deze geinverteerde toestand wordt 

bij de He-Ne laser verkregen door een hoogfrequent electramagnetisch veld 

of door kinetische energie overdracht door elektronen die een groot poten

tiaalverschil do~rlopen. 
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Fig. 3.-1 De bezetting van de energieniveaus bij inversie 

geinverteerde toestand zal een electramagnetische golf met een frequen
E ..., E 

= m n door de gestimuleerde emissie meer versterkt worden dan door 
h 

absorptie verloren gaat. Zoals de absorptie geen faseverstoring van de golf 

veroorzaakt doet het omgekeerde proces van gestimuleerde emissie dit ook niet. 

Dit maakt de versterking mogelijk van e1ectromagnetische golven met frequen

ties tot in het zichtbare gebied. De spontane emissïe heeft dan het karakter 

van versterkerruis. Door spiegels wordt een terugkoppeling verkregen zodat de 

versterker overgaat in een oscillator. De bandbreedte van de versterker wordt 

bepaald door de natuurlijke lijnbreedte, maar vooral door de Dopplerverbre

ding. E - E 
De frequentie v = __ m~h __ n_ heeft een zekere spectrale verdeling. Dit doordat 

de energieovergang van het atoom in een eindige tijd plaatsvindt. In het zicht

bare gebied is de natuurlijke lijnbreedte enkele tientallen MHz. 

De atomen in het gas voeren thermische bewegingen uit. In de frequentie v 

treedt een Doppierverbreding op. In het zichtbare gebied ~s deze verbreding 

ca 1000 MHz. De bandbreedte van de versterker is dan ook ca 1000 MHz. Het 

frequentiegebied waarin oscillatie mogelijk is, is dan ca 1000 MHz. 

Dit is niet als een nadeel te beschouwen. De afstemming van de resonator 
c ) . (L = q.À = q- voor de polygoonlaser was zonder de Dopplerverbred~ng een 
V 

vrij-

wel onmogelijke zaak. 

De thermische snelheid van de atomen is Gaussverdeeld. De versterkingscoëffi

ciënt in de bandbreedte heeft dan ook de vorm van een Gaussverdeling (fig. 3.-2). 
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-- -- verliezen (oscillatiedrempel) 

Fig. 3.-2 De versterking als functie van de frequentie 

óvD is de Dopplerbreedte ~ 1000 MHz 

De spectrale breedte van het laserlicht is zeer gering (ca 0,1 Hz). Zoals 

bij de electronische osci-llator wordt deze bepaald door de versterkerruis 

(= spontane emissie). 

4. Modes 

De resonantievoorwaarde voor de polygoonlaser is L = qÀ = q~. Voor q' = q ± 
V 

is jv' - vj =I· De oscillator kan werken op verschillende frequenties die 

I van elkaar liggen (fig. 3.-2). Voor de gebouwde PL is r ~ 600 MHz, zodat de 

PL op twee of drie frequenties kan oscilleren, afhankelijk van de verliezen. 

Dit zijn de zogenaamde longitudinale modes. 

Het laserlicht plant zich langs de as van de oscillator voort. De afmetingen 

van de spiegels zijn veel kleiner dan de afstand tussen de spiegels. Het 

elektrische en het magnetische veld staan loodrecht op de laseras: 

De transversale modes TEM 0 (Transversaal Elektrisch en _Magnetisch). Deze veld-
p.v- -

verdeling is onafhankelijk van de oscillatiefrequentie (de longitudinale modes). 

Toepassing van het Hyugens-Fresnel principe geeft welke veldverdelingen kun

nen bestaan (lit. 36). Een aantal zijn geschetst voor hetE veld en ronde 

spiegels in fig. 4.-1. 
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00 OI I 0 

Fig. 4.-1 Transversale modes TEMP~ voor ronde spiegels 

5. De He-Ne Zaser 

In fig. 5.-1 zijn energieniveaus en overgangen voor He-Ne gegeven. 

E'ne~ie. · 

eVf 
21 

20 

18 

'1 

t6 

l 

He 
metq:>fable/ 

1s -- i'f.- - - - - ?>-35---,:"., 
mel:ao~!ahie/ bots/IJjen ~ 

.3s- - .*: - - - - - ~.e, _ __... 
I 
I 
I 
I 
I 
I / 

6ot.r1;,!eh mei: / 
electrot~en l5.z__,L. 

I I 
I I 
: dlfi'~sk 
I I 
I I 

Ne 

/ 

-I 

/ ~~ 
/ 

/-10 

I ~~'------~~~------------------11 Jrona'toe.standen 

Fig. 5.-1 Energieniveaus van He en Ne 

De He-niveaus zijn aangegeven met de Russel-Saunders notatie, de Ne-niveaus 

met de Paschen notatie. De He-niveaus worden aangeslagen door botsingen met 

elektronen. Energi~overdracht van He naar Ne vindt plaats door botsingen 

tussen de He- en Ne-atomen. 

In de figuur zijn de sterste laserovergangen aangegeven. 
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