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SAMENVATTING

Dit verslag bevat de resultaten va.~ een onderzoek aan een experimentele ringlaser, met als einddoel de constructie van een bruikbare rotatiesensor.

In het verslag zijn twee delen te onderscheiden. Het eerste gedeelte (Hoofdstukken 1 t/m 4) bevat enige belangrijke, uit de literatuur verkregen, gegevens over achtereenvolgens rotatiesensoren, ga.slasers, ringlasers en de optische en electronische verwerking van het uitgangssignaal. Het tweede gedeelte (Hoofdstukken 5 t/m 7) is aan de practische uitvoering van het onderzoek gewijd. Na een beschrijving van de proefopstelling bevat dit gedeelte
een overzicht van de verkregen resultaten, gevolgd door conclusies en aanbevelingen voortvloeiende uit het onderzoek. Enige detailpunten zijn in
Appendices nader uitgewerkt.
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de constructie van een bruikbare rotatiesensor, uitgaande van een ringlaser, de nodige problemen met
zich mee brengt. Deze problemen zijn echter voornamelijk van technisch-constructieve aard. Het is de oplossing van deze problemen die zal bepalen of
en wanneer een ringlaser rotatiesensor op de THE zal worden gebouwd.
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SUMMARY

This report contains the results of work done on an experimental ring laser.
The final objective of this work is the construction of an effective laser
rotation rate sensor.
The scope of the report is twofold. The first part (Chapters 1 through 4)
contains some pertinent information, obtained from literature, on, subsequently, inertial rotation sensors, gaslasers, ringlasers and the optical and
electronic processing of the output signal. The second part (Chapters 5
through 7) consists of a description of the experimental set-up used, followed by a summa.ry of the results and concluded with recommendations and
conclusions following from these results. Amore elaborate discussion of
several topics of particular interest is given in the Appendices.
The results of the present work show the construction of an effective laser
rate sensor to be feasible. The problems still to be solved are rnainly of a
technical-engineering nature. The solution of these problems will determine
whether and when a l aser rate sensor will be built at this Institute.
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INLEIDING

Dit afstudeerwerk maakt deel uit van een reeks van onderzoekingen aan de ringlaser als inertiële rotatiesensor in de groep ERA van
de THE, die zijn eerste aanzet vond in het afstudeerwerk van Zanting (lit.1).
De ringlaser heeft, na zijn eerste verwezenlijking in het laboratorium (1962)
(lit.2), reeds snel het operationele stadium bereikt (lit.3 t/m 6) en vindt
thans toepassing in o.a. stabilisatie- en navigatiesystemen.
Het eerste onderzoek aan de ringlaser als rotatiesensor in de groep ERA (19671968) heeft er toe geleid, dat inzicht werd verkregen in enige problemen die
samenhangen met de constructie van een ringlaser en diens werking als rotatiesensor. Voor het onderhavige onderzoek werd ten doel gesteld: het construeren van een werkende ringlaser en het verdiepen van de kennis van de factoren
die op deze werking van invloed zijn.
De ringlaser is niet een instrument, waarbij slechts van de bijzondere eigenschappen van het laserlicht gebruik wordt gemaakt om een gewenst resultaat te
bereiken, zoals bi j afs+.andmeting e.d, Integendeel, de ringlaser ls een laser,
en wel een van een bi jzondere constructie en met bijzondere eigenschappen.
Dit houdt in, dat experimenter en met de ringlaser slechts mogelijk is op basis
van kennis van verschillende aspecten van de laserfysica. Het gedurende dit
afstudeerwerk verrichte literatuuronderzoek werd hier dan. ook op gericht en
toegespitst op de bijzondere kenmerken van de ringlaser,.

De

resultaten van dit

onderzoek zijn in dit verslag zo gerangschikt dat deze, bij voortzetting van
het onderzoek, als basis voor deze voortzetting kunnen dienen.

Ik stel het op prijs de heren Bogers, van der Graft (groep ERA) en Versteeg
(CTD) te danken voor de enthousiaste medewerking bij dit onderzoek verleend.
Zonder hun geduldige, maandenlange medewerking zou dit werk niet aan een
lasende ringlaser zijn verricht.
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HOOFDSTUK 1
ROTATIESENSOREN IN DE INERTIELE RUIMTE
1.1. De gyroscoop.
1.1.1. I nleiding.
Een rotatiesensor is een ins trument dat reageert op richtingsveranderingen ten opzichte van een bepaalde referentie. Zo b.v. een kompas ten opzichte van de magnetische Noordpool en een gyroscoop ten
opzichte van de inertiële ruimte (de vaste sterren).
De gyroscoop is dan ook een es sentieel onderdeel van navigatiesystemen geworden (schepen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen), sinds in
1908 het eerste gyrokompas werd geoctrooieerd en in 1912 de eerste
automatische piloot een vliegtuig bestuurde.
1.1.2. De conventionele gyro.
De rotatieas van een lichaam dat om een hoofdtraagheidsas roteert
en dat geen koppels ondervindt behoudt zijn richting in de inertiele
ruimte. Met een dergelijke tol ("gyroscope" van Foucault, 1852) is
de aardrotatie waar te nemen.
Een uitwendig moment, niet evenwijdig aan de rotatieas, veroorzaakt
een praecessiebeweging: een richtingsverandering van de rotatieas.
De snelheid van deze praecessiebeweging is een maat voor de grootte

van het uitwendig moment.
De meeste in navigatiesystemen gebruikte gyros zijn zo geconstrueerd,
dat zij slechts in één richting gevoelig zijn voor zo een uitwendig
moment. Vanzelfsprekend zi j n dit geen "vrije" gyros meer; door het
doelbewust introduceren van dempings- en wri j vingskrachten wordt
het gedrag van de gyroscoop beinvloed.
De output van een dergelijke gyro, in de vorm van een electrisch
signaal, kan evenredig zijn met de rotatiesnelheid in het vlak loodrecht op de gevoelige as van de gyro. In dat geval spreekt men van
een "rate gyro". Is het uitgangssignaal evenredig met de hoekverplaatsing, dan spreekt men van een "rate integrating gyro".
Aan deze conventionele gyro kleven een aantal nadelen. Teneinde een
grote gevoeligheid te bereiken moet de gyro met grote toerentallen
werken. De noodzakelijke lagering en de onbalans veroorzaken afwij-

kingen,terwijl ongewenste uitwendige momenten leiden tot drift: een
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richtingsverandering van de rotatieas.
Dikwijls zijn speciale maatrege len nodig om een goede warmteafvoer
te verkrijgen en de rotatiesnelheid te stabiliseren, terwijl lange
aanlooptij den vereist zijn om de hoge rotatiesnelheid te bereiken.
Tenslot te is de conventionele gyro kostbaar in aanschaff ing en onderhoud en kwetsbaar. Een ui t: P-breide behandeli ng van conventionele
gyros i s gegeven in l it .7.
1. 2 . De proef van Sagnac.
Optische methoden om iner tiële rotaties te detecteren zijn gebaseerd
op het verschil in omlooptijd da t twee lichtstralen ondergaan, wanneer
zij in tegengestelde richtingen dezel fde gesloten lichtweg doorlopen.
Wanneer deze lichtweg roteert om een as loodrecht op het vlak van de
lichtweg, dan wordt de omlooptijd voor de lichtstraal in de rotatierichting groter en die voor de andere lichtstraal kleiner. De voortplantingssnelheid is voor beide stralen dezelfde. Het verschil in omlooptijd veroorzaakt een faseverschuiving wanneer de twee stralen van
dezelfde lichtbron afkomstig zijn. Wanneer het licht voldoende monochromatisch is kan de faseverschuiving, na recombinatie van de twee
lichtbundels, worden zichtbaar gemaakt als de verschuiving van een interferentiepatroon ( l it.8,9).
In het experi~ent van Sagnac ( 1911), opgezet om de aethertheorie van
het licht te bewijzen , werd een opstelling gebruikt als in fig.1.2.-1.

fil~er ',
lichtbron _::. ~ _ ',

ccimerQ

/1\.

Fig.1.2.-1. De proef van Sagnac.
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De bearn-splitter Bis een hal fdoorla t ende spi egel , die het licht van
de lichtbron in twee bundels splitst en na één omloop recombineert.
De kleinste nog te detec teren rotati esnelheid wordt bepaald door de
mogelijkheid van de waarnemer om een verschuiving van het interferentiepatroon waar te nemen.
2

Voor een door de lichtweg oms lo t en oppervlak van ca . 1 m en een hoeksnelheid van 2 omwentelingen per se conde vond Sagnac een verschuiving
van

7 °/o.

1.3. De lasergyro.
De lasergyro is een ringlaser bestemd om als rotatiesensor te fungeren.
De opstell ing is met die van Sagnac t e vergeli jken (fig.1.3.-1).

C::,tatie
p/o.smQbv,".s

Fig.1.3.-1. Schema van een lasergyro.
Echter is bij de ringlaser het optisch circuit een deel van de lichtbron, doordat in het circuit een plasmabuis is aangebracht, die samen
met de spiegels de lichtbron vormtx) .
Wanneer de ring een rotatie uitvoert om een as loodrecht op het vlak
van de ring, onts t aat evene ens een weglengteverschil voor de bundels
in twee omlooprichtingen. Nu treedt echter een f requentieverschuiving
op.

~r

ontstaa t dan ook een ander interferentiepatroon.

x) Het is mogelijk in de op s telling van Sagnac de conventionele lichtbron
door een laser te vervangen (lit.10), waardoor reeds betere resultaten
kunnen worden verkregen. Het oplossend vermogen is toch nog altijd beperkt
door de inter ferome trische eigenschappen van het optisch circuit buiten de
lichtbron. Bij de ringlaser wordt het oplossend vermogen uitsluitend door
de eigenschappen van de lichtbron bepaald (lit.8).

(
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De

eenvoudige constructie maakt de lasergyro goedkoper en mechanisch

meer betrouwbaar dan de conventionele gyro. Het grote oplossend vermogen en de afwezigheid van een roterende massa maken de lasergyro tot
een rotatiesensor die vele bezwaren van de tot nu toe gebruikelijke
typen mist.

1

{
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HOOFDSTUK 2
DE GASLASER
2.1. Inleiding.
De basis van de ringlaser wordt gevormd door een He-Ne gaslaser. De
eigenschappen en het gedrag van deze gaslaser zijn bepalend voor de
werking van de ringlaser. Voor een goed inzicht is het dan ook gewenst
hier nader in te gaan op enige algemene aspecten van de laserfysica
(lit.llt/m18). Teneinde de onderlinge samenhang niet te verliezen worden in dit hoofdstuk deze onderwerpen slechts summier behandeld. Voor
verdere uitwerkingen en bijzonderheden wordt zo nodig verwezen naar de
Appendices, voor een mathematische behandeling naar de literatuur:
lit.19,2O,21.
2.2. Het lasermechanismex).
2.2.1. Energieniveaus, inversie.
De atomenxx) van een gas dat zich in thermodynamisch evenwicht be-

vindt bezitten verschillende, discrete, energieniveaus.
De bezetting van deze niveaus, d.i. de fractie van het totale aantal
atomen dat zich op de verschillende niveaus bevindt, wordt gegeven
door de formul e van Boltzmann:
2.2.1.-(1)
Hierin is n

a

de bezetting van energieniveau E, n. de bezetting van

energieniveau ¾ (> Ea) en L1 E =
enk de constante van Boltzmann.

¾-

a

o

Ea; T is de absolute temperatuur

Aangezien altijd T>O, is in de evenwichtstoestand altijd ¾<na
(fig. 2. 2 .1. -1).
Fig.2.2.1.-1.
Bezetting van

Et
~

de energieniveaus in de
evenwichtstoestand.
x) Nader uitgewerkt in Appendix I.

Ea

\

i

\

\

'

''

,,,

'

....

'
na

-,7

XX) De gasdeeltjes die essentieel zijn bij het lasermechanisme kunnen zowel atomen als moleculen of ionen zijn. Het woord "atomen" wordt hier
als verzamelbegrip voor al deze deeltjes gebruikt.

!
i
1

1
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Een atoom kan van een hogere naar een lagere energietoestand terugvallen onder uitzending van een energiequantum, door spontane emis-

fil, zo b.v. van E2 naar E1 onder uitzending van een energiequantum
ter grootte van LlE = E - E = hY. De uitgezonden energie manifes2
1
teert zich als electromagnetische straling met frequentie

Y.

Ook kan een atoom in energi etoestand E een energiequantum h Y =
1
E - E absorberen en overgaan in energietoestand E : spontane absorp2
1
2

lli•
In de toestand van thermodynamisch evenwicht vinden deze processen
plaats zonder dat van de statistische relatie 2.2.1.-(1) wordt afgeweken.
De frequenties Y bij energieovergangen welke voor de laserwerking van
belang zijn, bevinden zich in (de nabijheid van) het zichtbare gedeelte van het spectrum.
De evenwichtstoestand kan worden verstoord, zodanig dat een hoger
energieniveau een grotere bezetting heeft dan een lager energieniveau
(fig.2.2.1.-2). Deze toestand heet inversie.
Fig.2.2.1.-2.
Bezetting van

E

t
E"a,

\

\
\

''

de energieniveaus bij
inversie.
De

E,
h,

' '

.....
n2,

......
~

n

geinverteerde toestand kan worden verkregen door het van buiten af

toevoeren van electromagnetische of kinetische energie aan de atomen
(het z.g. "pumping"), b.v. door gasontlading.
2.2.2. Gestimuleerde emissie, versterking.

In de toestand van inversie kan een andere wisselwerking van de atomen met de energiequanta optreden.
Energiequanta hY, waarvan de energie overeenkomt met het verschil in
energie tussen het dicht bezette hoge energieniveau en het dun bezette lage energieniveau, kunnen atomen in het hoge niveau stimuleren
hun energie, in de vorm van energiequanta h, sneller af te staan dan
zij dat bij spontane emissie zouden doen. Deze vorm van emissie is de
gestimuleerde emissie; het geinverteerde gas is het actieve medium.
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Indien nu, door toevoer van energie, wordt gezorgd dat de dichte bezetting van het hoge energieniveau gehandhaafd blijft, dan blijft de
gestimuleerde emissie plaats vinden. Door deze gestimuleerde emissie
wordt aan de invallende quanta h Yeen aantal quanta h» toegevoegd,
m.a.w. er treedt versterking op.
De fase van de bij de spont ane emissie uitgezonden electrornagnetische
straling is willekeurig en onvoorspelbaar. Spontane emissie is in een
laser altijd aanwezig en vormt een bron van ruis.
Gestimuleerde emissie daarentegen is in fase met de variaties van het
electromagnetische veld die de gestimuleerde emissie veroorzaken.
2.2.3. De laseroscillator.
Van een versterker is altijd een oscillator te maken door het aanbrengen van een passende terugkoppeling. Bij de laserversterker geschiedt dit door het aanbrengen van spiegels aan de uiteinden van een
optische weg die door het actieve medium loopt.
De door het actieve medium versterkte straling wordt gedeeltelijk te-

ruggekaatst en wordt wederom versterkt in het actieve medium. Indien
de rondgaande versterking nu >lis, is oscillatie mogelijk. De oscillatie wordt op gang gebracht door de ruis, n.l. die welke afkomstig
is van de spont ane emissie.
Ook bij de l a s erosc illator treedt verzadiging op, die voorkomt dat de
versterkte golf tot onbeperkt grote amplitude toeneemt. Deze verzadiging ligt besloten in de eigenschappen van het proces van gestimuleerde emissie. De wet van de verminderende meeropbrengst beheerst de
invloed van de energietoevoer bij toenemende energieinhoud van het
oscillerend systeem. Tenslotte wordt een grens bereikt, die wordt bepaald door de mate waarin de uitwendig toegevoerde energie juist in
staat is de overbezetting van het hoge energieniveau, dus de inversie,
te handhaven.
2.3. Het spectrum van de laserstralingx).
2.3.1. Monochromatische straling.
De energiequanta hY, die bij de emissie worden uitgezonden, zijn be-

paald door de energieniveaus, waartussen de overgangen plaats vinden.
Zelfs indien deze energieniveaus precies vast liggen, dan nog zendt
de laser geen zuiver m9nochromatische straling uit. Dit is al in te
x) Nader uitgewerkt in Ar _Jendix II.
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zien uit het feit dat het spectrum kan worden voorgesteld door de
Fouriergetransformeerde van het betreffende golfverschijnsel. Wil
dit spectrum een Dirac ó-functie zijn, dan moet een sinusgolf zich
onveranderd van t

= -

oo tot t

=

+ oo voordoen ( li t. 22) •

Er zijn enige fysische oorzaken aan te wijzen die het spectrum van
de laserstraling bepalen (l it . 20,23).

2.3.2. Lorentzverbreding.
Het discontinue karakter van de straling van het atoom is verantwoordelijk voor een verbreding van het spectrum. Deze verbreding is
uit te drukken door middel van een genormaliseerde verdelingsfunctie

s1 (Y) voor de intensiteit

van

de uitgezonden straling, de Lorentz-

verbreding:
00

met

j S/>J)rh> = I.
0

Llvl is de Lorentzbreedte, het frequentieverschil tussen de frequentie waarbij de intensiteit maximaal is en die waarbij de intensiteit
de helft van dit maximum is, dus - 6 db voor de intensiteit en - 3 db
voor de amplitude (fig.2.3.2.-1) .
.SLt

Fig.2.3.2.-1. Lorentzverbreding.

y0 is

de frequentie behorend bij maximale intensiteit. In het zicht-

bare gebied is Lh)L. van de orde van enige tientallen MHz, zodat
Ll'i_/)J. ~ 0 ,1.10
-6 •
0

\
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2.3.3. Dopplerverbreding.
Alle atomen van het gas voeren thermische bewegingen uit, dus ook de
emitterende atomen. Hierdoor treedt een Dopplerverschuiving in de
uitgezonden frequentie op. Met name is hiervoor verantwoordelijk de
component van de thermische beweging evenwijdig aan de voortplantingsrichting van de uitgezonden str aling. De grootte van de frequentieverschuiving is recht evenredig met de grootte van deze snelheidscomponent.
De genormaliseerde verdelingsfunctie voor deze Dopplerverbreding volgt
de normale (Gauss) verdeling (fig.2.3.3.-1) en is te schrijven als:

S_i>')=-' (!~2

Yn L'.l YD

exp{-(JJ-J>o tjï;;_;i. f-J
JJ

Li )).D

.

Ll~ is de Dopplerbreedte, op dezelfde wijze gedefinieerd als de LoIJ

rentzbreedte. In het zichtbare gebied isLl.s>.z, van de orde van 1 GHz •
.1~ lv..

z

6

10.10- .

0

16
Fig.2.3.3.-1. Dopplerverbreding.
De

Dopplerverbreding is van groot belang voor de laserwerking. De

versterking van de laser wordt bepaald door het aantal atomen dat in
staat is tot interactie met straling van een bepaalde frequentie.
Wanneer het totale aantal atomen van het hoge energieniveau interactie-frequenties bezit, die over een frequentieband gespreid liggen,
dan zijn er minder atomen beschikbaar om bij één bepaalde frequentie
in wisselwerking met de straling te treden.
Het Dopplerspectrum bepaalt ook het frequentiegebied waarbinnen laserwerking kan optreden voor een bepaalde energieovergang.
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De bovenstaande formulering van de Dopplerverbreding en de gevolgen
ervan is, strikt genomen, alleen juist voor gas sen bij voldoend lage
druk en bij overgangen in het zichtbare en het daaraan grenzend infrarode gebied. De He-Ne laser voldoet aan deze voorwaarden.
2.3.4. Verzadigde en onverzadigde versterking.
Een zwak signaal van frequent c Y , welke frequentie in de nabijheid
van die van een laserovergang ligt, zal door een laserversterker
worden versterkt. De versterking,als functie vany, zal overeenkomen
met de Dopplerverbreding. Dit is de onverzadigde versterking.
Hetzelfde signaal zal in een laseroscillat or minder worden versterkt,
aangezien het werkpunt van de laseroscillator dichter bij de verzadigingswaarde ligt (2.2 . 3.). Dit is de verzadigde versterking.
De twee soorten versterking blijken belangrijk te zijn bij het bespreken van de concurrentie tussen modes in lasers die tegelijkertijd
in meer dan één mode oscilleren.
2.3.5. "Hole burning".
Een oscillerende laser onttrekt energie aan die atomen die in resonantie Izijn met de mode die in de laser wordt onderhouden. Daardoor
daalt voor deze atomen de bezetting van het bovenste energieniveau,
de versterking raakt verzadigd in de omgeving van de oscillatiefrequentie. I ndien deze omgeving smaller is dan de Dopplerbreedte, dan
wordt de versterking rondom de oscillatiefrequentie verminderd, maar
blijft zij eldrs ongestoord : er is een gat gebrand in de Dopplerk:romme.
Dit effect wordt "hole burning" genoemd (lit.24). ·
Wanneer de oscillatiefrequentie niet samenvalt met de centrale Dopplerfrequentie, dan worden twee gaten gebrand in de kromme, die de
versterking als functie van de snelheid van de atomen weergeeft
(fig.2.3.5.-1). Immers kan men de staande golf in de resonator beschouwen als te bestaan uit een naar rechts en een naar links lopende
golf. Wanneer nu een gat wordt gebrand voor die atomen die zich met
een snelheid v 1 in een richting langs de lengteas van de laser bewegen, dan komt dit omdat zij, dank zij de Dopplerverschuiving, in resonantie zijn met één van de lopende golven. Maar dan zullen de atomen die zich met een snelheid v1 in de andere richting bewegen (dus
met snelheid -v1 in dezelfde richting) in resonantie zijn met de andere lopende golf. Het\ is duidelijk dat er in dit geval steeds twee
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frequenties zijn waarvoor dezelfde gaten in de Dopplerkromme worden
gebrand.
Door het "hole burning" wordt de inversie teruggebracht tot de drempelwaarde waarbij nog oscillatie wil optreden.
De breedte van het gat komt ongeveer overeen met de Lorentzverbreding
van de betreffende frequent.ie.

- v.I

0

+ V,

Fig.2.3.5.-1. "Hole burning".
2.3.6. "Power dip".
Indien de oscillatiefrequentie samenvalt met het centrum van de
Dopplerkromme, wordt er één gat in de kromme gebrand. Dit betekent
dat beide lopende golven hun energie moeten putten uit dezelfde
groep atomen van het hoge energieniveau, zodat er in totaal minder
energie kan worden geleverd dan in het geval van twee afzonderlijke
gaten aan weerszijden van het centrum. In de kromme (fig.2.3.6.-1),
die de door de laser geleverde energie geeft als functie van de frequentie, bevindt zich een deuk bij de centrale Dopplerfrequentie:
de "power dip" of "Lamb dip".
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0

Fig.2.3.6.-l. "Power dip".
2.3.7. Lijnbreedte uittredende straling.
De tot hiertoe besproken soorten van verbreding zijn het gevolg van

eigenschappen van het actieve medium . De Lorentzverbreding is een
gevolg van de discontinue aard van de emissie van de individuele
atomen, de Dopplerverbreding is een gevolg van de Maxwellverdeling
van de snelheden van een gehele populatie van atomen. Tezamen vormen
deze verbredingen de "bandbreedte" van de laserversterker. In de
laseroscillator is het niet alleen de versterking in het actieve medium die het spectrum van de uit de oscillator tredende straling bepaalt. De kwaliteitsfactor Q van de resonator is, evenals bij een
conventionele oscillator, van invloed op dit spectrum.
Experimenteel is dan ook nog een lijnbreedte van de uittredende stra-

1.!!!B: te bepalen. Deze blijkt in het zichtbare gebied van de orde van
10 kHz te zijn (lit.25) en is een gevolg van het feit dat de laseroscillator een oscillator met zeer hoge Q is (lit.26).
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2 .4. Modesx).
2.4.1. Inleiding.
De laserspiegels bepalen een r e sonator waarin verschillende resonanties of modes mogelijk zijn, di e overeenkomen met een bepaalde ruimtelijke verdeling van de energie binnen de resonator.
De modes van een optische r P. sonator komen overeen met die van een
microgolf resonator in die zin, da t zij configuraties van het electromagnetisch veld voorstellen, welke zijn bepaald door de randvoorwaarden (lit.27).

Om de modes van een laser aan te duiden wordt dan ook een overeenkomstige notatie gebruikt . Laat in een laser de Z-as samenvallen met
de lengteas van de laser , di e tevens de middens van twee rechthoekige spiegel s aan de uiteinden van de laser verbindt. Een mode wordt
nu aangeduid als:
TEM
mnq
Zoals bekend staat TEM voor: transversaal electrisch en magnetisch,
wat voor de laser wel goeddeels het geval is . (Aan de rand van de
spiegel is er een faseverschil van ca.45° ten opzichte van het centrum; dit komt overeen met 1/s À ten opzichte van de vele golflengten
die de s piegeldiame ter groo t is.)
men n geven het aantal knopen aan in respectievelijk de X- en de Yrichting en hebben doorgaans een waarde tussen Oen 5 (fig.2.4.1.-la).
q is het aantal halve golflengten tussen de twee spiegels en is van

6

de orde 10 .
Bij spiegels met een cirkelvormige doorsnede worden de modes aangeduid als:
TEMp l q
Hierin geeft p het aantal knopen aan in radiële richting en 1 dat in
azimuthale richting (fig .2.4.l.-lb).
De eigenschappen van een mode in de transversale (X-,Y-) richting
(in Engels talige literatuur: "spatial modes") zi jn grotendeels onafhankelijk van de mode in de longitudinal e (Z- ) richting (Eng.:"temporal modes"). Het is dan ook niet gebruikelijk de modes van een index q te voorzien.
x) Nader uitgewerkt in Appendix III.
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Fig. 2 ,4.1.-1. Modes in rechthoekige(a) en poolcoördinaten(b ).
2.4.2. Freguent i evers chil len .
De frequenties waar bi j l ongitudinale modes kunnen optreden zijn vastgelegd door de randvoorwaarden aan de spiegeloppervlakken. Uit de
fasevoorwaarde voor oscillatie volgt dat laser oscillaties alleen kunnen bestaan, wanneer zich tussen de spiegels een geheel aantal halve
golflengten bevindt.
Laat dit aantal halve golflengten q zijn, dan is de golflengte van
de oscillatie:
2.4.2.-(1)
en de frequentie:
~'
- cq
V - TI;'
Het frequentieverschil met de modes q ± 1 is:
2.4.2.-(2)
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Hierin is c de gemiddelde lichtsnelheid tussen de spiegels en L de
effectieve lengte van de resonator. Bij de afleiding van 2. 4 .2.-(1)
is geen rekening gehouden met he t fe it dat À voor een klein deel tevens wordt bepaald door de waarden van men n (c .q . pen 1 ) . Zolang
q>> m,n is 2 .4. 2.-(1) als benadering echter goed bruikbaar.
2.4.3. Transversale modes.
Een mode van de resonator komt overeen met de verdeling van een hoeveelheid energie, opgeslagen in die resonator. De laser is in de Zrichting vele malen groter dan in de X- en Y-richting. Een transversale mode is dan ook voor t e stellen als een XY-configuratie die
zich, evenwijdig aan de Z-as, heen en weer voortplant.
) heeft in het XY-vlak een rotatiesymmeoo
trische verdel ing (Gauss verdeling).

De

laagste-orde mode

(TEM

Voor de E-vector daarvan geldt:
2
E ( r) = EO exp { - r / w2}
en voor de intensiteit :

Hierin is ween maat voor de straal van de mode (de straal van de
equivalente r echthoekige verdeling) , dikwijls aangeduid als "spot
size" of bundelbreedte (fig. 2 .4. 3. -1 ).

It

0

-t

Fig.2.4.3.-1. "Spot size" van de

TEM

00

mode.
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Deze mode heeft geen faseverschuivingen van het electrisch veld in
het XY-vlak. De uitgezonden bundel vertoont van alle modes de kleinst
mogelijke divergentie en kan tot de kle inste a fmetingen worden gefocusseerd die de wetten van de electromagnetische golfvoortplanting
toelaten .
Hieruit volgt dat in de norma ~~ resonatorvormen de laags te-orde mode
altijd minder verlie zen heeft dan enige hogere-orde mode. Wordt de
diameter van de resonator voldoende beperkt , dan kan alleen de laagste-orde mode zich handhaven. Zo wordt veel een di afragma gebruikt
om enkelmode werking in de laags te-orde mode te verkrijgen (li t.28,
29). Anderzijds is het mogelijk door het aanbrengen van geschikte
hindernissen in de lichtweg enkelmode werking in een hogere -orde mode
te verkrijgen, b.v. TEf\

1

met behulp van kruisdraden.

2.4.4. Longitudinale modes.
De voorwaarde voor laserwerking i n één longitudinale mode is, dat
alleen de bij déze mode behorende frequentie in dat gedeelte van de
versterkingskromme is gelegen, waarin oscillatie mogelijk is (fig.
2.4.4.-1 ) . Laat deze kromme een Dopplerprofiel in de vorm van een
Gauss ' kromme zijn, terwijl het frequenti everschil tussen de modes
gel i jk is aan c/21. Oscillatie is slechts mogelijk voor dat gedeelte
van de kromme , waar de versterking groter is dan he t totaal van de
verliezen, daaronder begrepen de verliezen veroorzaakt door transmissie en absorptie van de spiegels.

In fig.2.4.4.- 1 is aangegeven hoe in een lange en i n een korte laser
laserwerking in één longitudinale mode kan worden verkregen.
Uit de figuur blijkt verder dat dan de oscillatiefrequentie van de
mode niet verder dan c/41 van de centrale Dopplerfrequentie kan
liggen.
Komen meer dan één longitudinale mode gelijkt ijdig voor, dan blijkt
er een bepaalde mate van afhankelijkheid tussen de frequenties te
bestaan, die afwijkt van 2.4.2.-(2). Dit is een voorbeeld van "mode
coupling", welk onderwerp geheel in Appendix III wordt besproken.
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Fig.2.4.4.-1. Eén longitudinale mode in een lange en
in een korte laser.
2.5. Optische resonatorenx).
De theorie van de opt i sche multimode resonator is het eerst ontwikkeld
aan de hand van de Fabry-Perot interferometer met vlakke spiegels (lit.
20). Vervolgens is de theorie voor andere spiegelconfiguraties uitgebreid (lit.27,30 t/m 33).
2.5.1.

Q van

de open resonator.

Aan twee voorwaarden moet worden voldaan, indien in een open resona-

tor modes bij hoge Q willen bestaan (lit.34):
(1) Uit de geometrische optica volgt dat er een verzameling stralen
moet zijn, die geen van de spiegels mogen missen alvorens verscheidene malen heen en weer gelopen te zijn. Aan deze voorwaarde
is voldaan wanneer de reflecterende oppervlakken groot zijn en
een kromtestraal bezitten die groot is ten opzichte van de golflengte.

X)

Nader uitgewerkt in Appendix IV.
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(2) Uit de fysische optica volgt dat de diame t ers van de reflectoren,
2r en 2r , moeten voldoen aan de relatie:
2
1

waarin L de afstand tusse:::1 de reflectoren is.
Deze uitdrukking - die een voorwaarde stelt aan het uit de optica
bekende getal van Fresnel - komt overeen met de eis, dat de hoek,
waaronder een spiegel vanuit de tweede wordt gezien, groter moet
zijn dan de hoek van de intensiteitsverdeling in de buitenzone
(App.III.4.1.) van een vlakke golf met de afmetingen van en ter
plaatse van de tweede spiegel.
2.5.2. Bundelbreedte.
In verband met de in 2.4.3. geintroduceerde parameter w moeten nog
enige definities volgen.
Beschouw een resonator bestaande uit twee spiegels, 1 en 2, op een
onderlinge afstand den met kromtestralen b

en b • b en b worden
2
2
1
positief genomen wanneer de holle zijde van de spiegel naar het in1

wendige van de resonator is gericht (fig.2.5.2.-1).

Fig.2.5.2.-1. Bundelbreedte op de reflectoren.
De straal van de bundel op de spie~eloppervlakken wordt aangegeven
met w en w • Uit berekeningen (lit.35,36) volgt een formule die al2
1
gemeen geldig is voor vlakke en gebogen spiegels:
w 4
1

2.5.2.-(1)

Deze uitdrukking geeft de "spot size" w • w wordt verkregen uit
2
1
2.5.2.-(l) met b en b van plaats verwisseld.
1
2

-302.5.3. Configuraties van de resonator en stabiliteit.

Er is een grote verscheidenheid van kromtestralen van de spiegels
mogelijk in de optische resonator (fig.2.5.3.-1).

s/eri.sch
b,= d.

u

6:1.= oo

hern i'.s/erisch

D

Fig.2.5.3.-1. Enige resonatorconfiguraties.
Van deze mogelijkheden worden de confocale, de hemisferische en de
lange radius het meest gebruikt.
Niet alle combinaties van kromtestralen van spiegels en spiegelaf-

standen geven aanleiding tot stabiele oscillaties. Onder welke omstandigheden stabiele oscillaties mogelijk zijn is uit 2.5.2.-(1) te
zien, indien men in aanmerking neemt dat de uitdrukking voor w4 alleen betekenis heeft als deze positief is.

Dat een stabiele werking van de planparallele resonator (waarvoor
w4-oo) toch mogelijk is, is te danken aan brekingsverliezen aan de
randen van de spiegels, waardoor de resonatormode in de nabijheid
van de spiegels quasisferisch i s.

- 31-

2.6.

De

He-Ne laserx).

2.6.1. Energieniveaus.
In fig.2.6.1.-1 zijn enige energieniveaus en overgangen daartussen

voor He en Ne gegeven. De He-ni veaus zijn aangeduid met de RussellSaunders notatie, de Ne-ni veaus - volgens een gangbare tradi t ie met de Paschen notati e.
ëner,!Jie
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eVf
21

20
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Fig .2. 6 . 1 . - 1. Energieniveaus van He en Ne.
Van groot belang hierin i s de grote overeenkomst tussen twee metastabiele He-niveaus en bepaalde aangeslagen Ne-ni veaus.

De

He-niveaus

worden dichtbezet door de gasontlading die door het gasmengsel
plaats vindt. Energieoverdracht van de dicht bezette He-niveaus naar
de aangeslagen Ne-niveaus vindt plaats door botsingen tussen He- en
Ne-atomen.

De

3s 2 toestand van Ne kan slechts op deze manier worden

bereikt, terwijl de 2s niveaus ook kunnen worden bezet door botsingen
van Ne-atomen met electronen. (Verdere complcaties voortvloeiende uit
bepaalde quantummechanische verbodsregels worden hier buiten beschouwing gelaten. )

Er zijn nu twee Ne-niveaus (of groepen van niveaus) dicht bezet en beschikbaar voor gestimuleerde emissie en twee lagere niveaus waarvan de
bezetting door andere oorzaken dan gestimuleerde emissie zo langzaam
verloopt, dat de inversie gehandhaafd kan blijven.

X)

Nader uitgewerkt in Appendix V.
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2.6.2. Polarisatie.
De

spiegels zijn dikwijls niet opgenomen in de wand van het vat dat

het actieve medium bevat, maar daarbuiten opgesteld. In dat geval is
het vat aan de uiteinden afgesloten door vensters, meestal van het
type Brewster-venster (fig . 2.6.2 .-1).

Fig.2.6.2.-1. Brewster-venster.
Wanneer de hoek

J tussen

de normaal op het venster en de lengteas van

de laser voldoet aan de relatie:

tan

J. = n

,

waarin n de brekingsindex van het venstermateriaal is, dan kan aan

het vensteroppervlak geen reflectie optreden voor de polarisatierichting in he t vla k van tekening (lit.37).

De

polarisatierichting lood-

recht op het vlak van tekening wordt sterk gereflecteerd en wordt
daarom teveel verzwakt om tot de laseroscillatie te kunnen bijdragen.
Dit is geen bezwaar aangezien de oscillatie in één polarisatierichting in staat is gebruik te maken van alle energi e die uit de betreffende energieovergang kan worden verkregen.
Voordelen van Brewster-vensters zijn de lineair gepolariseerde bundel
die door de l a ser wordt geproduceerd en de zeer kleine verliezen aan
energie die de vensters veroorzaken.
2.6.3. Keuze uit frequenties.
Zoals uit fig_.2.6.1.-1 blijkt, zijn er vanuit het 3s

Ne-niveau twee
2
belangrijke overgangen mogelijk. Op de gevolgen hiervan wordt in Appendix V nader ingegaan. Dikwijls zijn speciale maatregelen nodig om
in een voor O. 6 328/J m bestemde laser de 3. 31" m straling te onderdrukken.
Behalve de tot hiertoe besproken overgangen zijn er van Ne nog vele
tientallen laserovergangen bekend in het zichtbare en infrarode
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gebied (0.54 - 133pm), die alleen onder bijzondere omstandigheden
kunnen worden gerealiseerd.
Zo is van de 3s 2 - 2p overgangen de overgang 3s - 2p (0.6328/'m)
2
4
veruit het sterkst, maar de resterende overgangen 3s - 2p t/m 2p
2
1
8
zijn ook als laserover ;;1 gen bekend.
2.7. Coherentiex).
2.7.1. Coherentie in ruimte en tijd.
Het door de laser geproduceerde licht wordt dikwijls monochromatisch
en coherent genoemd. Wat de monochromaticiteit aangaat is in het
voorgaande reeds gebleken dat hoogstens van quasi-monochromaticiteit
kan worden gesproken; het spectrum heeft immers een eindige breedte.
Wanneer tussen de punten van een golffront een vaste faserelatie bestaat, dan is het licht ruimtelijk coherent.
Wanneer na een tijdinterval t de fase op hetzelfde waarnemingspunt
in overeenstemming is met de oorspronkelijke fase, onafhankelijk van
de grootte van t, dan is het licht coherent in de tijd.
Hieruit blijkt dat monochromaticiteit en coherentie twee grotendeels
onafhankelijke eigenschappen zijn; grotendeels, omdat de eindige
bandbreedt e van iedere straling (evenals trouwens de eindige afmetingen van bijna iedere lichtbron) oorzaak is van enige onzekerheid,
dus incoherentie.
Een andere moeilijkheid is dat alle detectoren gemiddelden over ruimte en tijd bepalen. Hun oplossend vermogen kan een grens stellen aan
de nauwkeurigheid waarmee de coherentie wordt gemeten.
2.7.2. Granulatie.
De lichtvlek van een laser, ook van een enkele mode, op papier of op
een ander ruw oppervlak vertoont een korrelig patroon. Dit effect
treedt op bij de verstrooiing van monochromatisch coherent licht aan
een ruw oppervlak en wordt granulatie genoemd. Het is het optisch
analogon van het "clutter" effect dat bij radar optreedt (lit.38).
De energie P die op een punt ontvangen wordt vanuit een groot aantal
willekeurig verdeelde coherente bronnen heeft een verdelingsfunctie
evenredig aan exp [ _p /p 0}

•

Op verschillende punten worden daardoor

verschillende hoeveelheden energie ontvangen. De eigenschappen van
het menselijk oog (irisdiafragma., chromatische aberratie) spelen bij
dit effect een rolo Het verschijnsel kan alleen optreden bij licht-

x) Nader uitgewerkt in Appendix VI.
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0

bronnen di e binnen 0.1 A monochromatisch zijn. Alleen de laser voldoet hieraan.
2.7.3. Interferentie van laserbundels.
De

grote mate van coherentie en de lineaire polarisatie van het laser-

licht maken eenvoudige iri ~er ferometeropstellingen mogelijk. Deze grote
coherentie is er tevens oorzaak van dat tussen elke twee scheidingsvlakken tussen media met verschillende brekingsindices in het optisch
systeem interferentie optreedt. Ook verontreinigingen, zoals stofdeeltjes, veroorzaken een interferentiepatroon. Om dergelijke ongewenste interferenties t e vermijden kan een diffusor worden gebruikt.
Een matglas is hiervoor niet voldoende: dit veroorzaakt slechts meer
interferentie (lit . 39 ). Be ter is een roterend matglas of een vloeibare diffusor, b.v. melk.

2.8. Ruisx).
In de laser vindt altijd spontane emissie plaats. Deze spontane emissie
vormt een bron van ruis en manifesteert zich in de vorm van laagfrequente ruis, die ontstaat door zwevingsverschijnselen, en in de vorm
van optische ruis. Over de laserruis is veel gepubliceerd, zowel op
basis van klassi eke als van quantummechanische uitgangspunten, waarbij
de meningen nog wel eens willen verschillen (lit.40 t/m 43).
Het lasersignaal en de ruis kunnen pas worden opgemerkt na een of andere vorm van detectie. Door de detectiehandeling wordt ruis toegevoegd. De vraag of in sommige gevallen de l aser of de detector de ruisbron is, is vaak slechts een academische.

x) Nader uitgewerkt in Appendix VII.
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HOOFDSTUK 3

DE RINGLASER
3.1. De ringlaser als inertiële rotatiesensor.
3.1.1. Inleiding.
De passieve elementen in he t optisch circuit van een •~inglaser bestaan uit drie of meer spiegels (en/of prismas), waardoor een gesloten lichtweg wordt gevormd (lit.2,3,4). In dit circuit is het actieve
medium opgenomen in de vorm van een of meer plasmabuizen. Het aantal
hiervan wordt bepaald door de versterking die benodigd is om de in
het circuit optredende verliezen te compenseren (fig.3.1.1.-1).

Fig. 3.1 . 1 .-1. Vormen van ringlasers.
Het is ook mogeli j k de spiegels op te nemen in de wand van het vat
dat het actieve medium bevat, zodat dit laatste nu het gehele optische circuit vult.
Terwijl in de in Hoofdstuk 2 besproken laser de lichtbundel tussen
de spiegels heen en weer loopt, loopt de bundel in de ringlaser rond.
De

mode waarin de ringlaser oscilleert is echter ontaard en bestaat

uit een rechtsom- en een linksomgaande lopende golf. Het is mogelijk
b.v. door het aanbrengen van optisch anisotroop materiaal in de
lichtweg, de optische weglengte voor de twee lopende golven verschillend te maken.
Een oscillatievoorwaarde is deze, dat de optische weglengte Leen
geheel aantal golflengten À moet bevatten:
L

= nÀ •

3.1.1.-(1)
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Is nu het verschil tussen de optische weglengten voor de twee lopende
golven gelijk aan 2L'.1L, dan geldt volgens (3.1.1.-l) ·voor b.v. de

linksomlopende bundel:
3,l.1.-(2a)
en voor de rechtsomlopende bundel:

Ar

=

L +L'.1 L
n

3.l.1.-(2b)

De oorspronkelijke ontaarding van de mode is opgeheven en er zijn
nu twee in tegengestelde richtingen lopende onafhankelijke modes.
3.1.2.

De

roterende ringlaser.

De

effecten die optreden wanneer de ringlaser met een hoeksnelheid

Q

roteert om een as, loodrecht op het vlak van de ring, zijn zowel

op klassieke als op relativistische wijze te verklaren (Appendix
VIII). Op beide wijzen wordt dezelfde uitkomst verkregen (lit.44).
(Staat de rotatieas niet loodrecht op het vlak van de ring, dan moet
de normaalcomponent van de rotatie worden genomen.)
Voor het weglengteverschil

Ll L blijkt te gelden:
3.1.2.-(1)

waarin A een maat voor het door .d e ring omsloten oppervlak is.
Uit 3.1.1.-(1) volgt in goede benadering voor ..:1 L<<<L (n constant):

Lll

LlÀ

Lh>

r==-x-=-7

waarin LlY de frequentieverandering is ten opzichte van de oscilla-

tiefrequentie J> van de stilstaande ring.
De

ringlaser is een rate-integrating gyro. Immers, de totale fasever-

schuiving tussen de twee oscillatoren over een gegeven tijdinterval
is de integraal van het onderlinge frequentieverschil, uitgedrukt in
de momentane faseverandering:
3.1.2.-(2)

-37Integratie over het tijdinterval geeft de totale faseverschuiving:

t~

~, =

11 j .Q rif.

3.1.2.-(3)

't,

Het quotient

4A/AL is een maat voor de gevoeligheid van de ringlaser.

Het meeste effect sorteren die vormen, waarbij een gegeven omtrek
(bij een bepaalde basisvorm ) een zo groot mogelijk oppervlak omvat,
zoals: cirkel (lit.45),vierkant en gelijkzijdige driehoek.
Het interferentiepatroon wordt verkregen door een deel van de bundels
via een van de spiegels uit te laten treden en te laten interfereren.
Het oplossend vermogen (tot op l/4 van de afstand tussen twee intensiteitsmaxima) is voldoende voor de meeste toepassingen. Een fotodetector zet de intensiteitsvariaties in een wisselspanning om, die
het uitgangssignaal van de ringlaser vormt (Hoofdstuk 4).
3.2. De ringlaser als oscillator.
3.2.1. Modes.
Voor een goede werking is het belangrijk dat de ringlaser in slechts
één transversale mode werkt. Ongewenste .transversale modes kunnen
worden onderdrukt door het aanbrengen van een diafragma in de lichtweg. Ongewenste longitudinale modes kunnen worden ·onderdrukt door de
verliezen in het circuit zo te regelen, dat de drempelwaarde voor
oscillatie slechts voor één longitudinale mode wordt overschreden.
Indien het aantal longitudinale modes van de staande golf meer dan
één bedraagt, wordt het moeilijker een frequentiesplitsing waar te
nemen ( li t • 46 ) •
Indien de resonatorafmetingen dit veroorloven kunnen de twee bundels
ieder een verschillende transversale mode kiezen. Deze keuze is willekeurig en kan door trillingen ·en verstoringen in de resonatorholte
worden veranderd (lit.3). Hierdoor en door de verschillende trans-

versale mode-frequenties ontstaat een hoog ruisniveau.
3.2.2. Intensiteit.
De door de laseroscillator op te brengen energie moet geput worden
uit het gedeelte van de Dopplerkromme dat zich boven de drempelwaarde
bevindt. De som van de intensiteiten van de twee lopende golven als
functie van de oscillatiefrequentie laat hetzelfde beeld zien als in
fig.2.3.6.-1, met een "power dip" voor de céntrale Dopplerfrequentie
(fig.3.2.2.-1).
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lt

Fig.3.2.2.-1. Intensiteit van de bundels.
Worden de intensiteiten van de twee lopende golven (modes) afzonderlijk gemeten, dan blijkt dat i n de omgeving van de centrale Dopplerfrequentie de intensiteit van een van de golven sterk vermindert,
terwi jl die van de andere evenredig toeneemt (lit.47 ) . Dit verschijnsel treedt op over een frequentieband van ca. 10 MHz en wordt veroorzaakt doordat voor de twee modes de verhoudi ng versterk~ng/verliezen niet precies dezelfde is. Zo zal b.v. een stofdeeltje op een
van de Brewstervensters een geheel andere invloed hebben op de bundel die door dat venster uittreedt als op de bundel die daardoor de
plasma.buis binnentreedt. Wanneer nu bij het naderen van de "power
dip" de totale beschikbare hoeveelheid energie kleiner wordt (2.3.6),
dan treedt een soort "mode competition" effect (III.6.1), waardoor

de mode, waarvoor de totale versterking het grootst is, het overwicht
krijgt en de concurrerende mode wegdrukt.
Dit verschijnsel kan worden tegengegaan door de oorzaak: ervan, de
"power dip", te verwijderen. Dit kan geschieden (II.6) door voor
.
het te gebruiken Ne een geschikte mengverhoudxng
van Ne 20 en Ne 22
te nemen. Terwijl in normale He-Ne plasmabuizen dikwijls alleen Ne 20
20
22
voorkomt, of Ne
en Ne
in de natuurlijke verhoudingen (9:1),
wordt daarom in plasma.buizen bestemd voor ringlasers bij voorkeur
een verhouding 1:1 gebruikt (lit.48).
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3.2.3. Ongewenste modulaties.
Er zijn enige oorzaken die ongewenste modulaties in het uitgangssig-

naal kunnen teweeg brengen.
3.2.3.1. Mechanische storingen.
Kleine veranderingen i n de optische weglengte zijn van invloed op

L\y. In een ringlasersignaal zijn fasemodulaties van het uitgangssignaal waargenomen met een correlatietijd van ca. 10 sec als gevolg van mechanische veranderingen (lit.46). Deze storingen zijn
tegen te gaan door een stabiele constructie van de laser (b.v. uitvoering in graniet of kwarts ) en door temperatuurschommelingen te
vermijden.
3.2.3.2. "Mode coupling".
Door interactie binnen de laser wordt straling van de ene naar de
andere golf verstrooid. Daardoor blijven zij niet geheel onafhankelijk, er treedt "mode coupling" op(III.6).

De "mode coupling" veroorzaakt modulaties van de golfintensiteiten
met frequenties van enige kHz (lit.47,49). In theorie is het effect
maximaal, wanneer de twee oscillatiefrequenties symmetrisch liggen
ten opzichte van de centrale Dopplerfrequentie, wat doorgaans het
geval is . Door stabilisatie van de excitatiestroom is het te verminderen.

De "mode coupling" is ook verantwoordelijk voor het z.g. "loek-in"
effect, dat in 3.3. besproken wordt.
3.2.3.3. Versterking en verzadiging.

De versterking die in het actieve medium plaats vindt is niet onafhankelijk van de frequentie, maar wordt bepaald door de vorm van
de Dopplerkromme. Dit brengt met zich mee dat ook de diëlectrische
constante van het actieve medium frequentie-afhankelijk is, wat
zich uit in een schijnbaar optisch weglengteverloop. Verzadigings-

etfecten in de oscillator dragen tot deze storing (die overigens
voor de rotatiesensor niet belangrijk is) bij (lit.50).
3.2.4. De zwevingsfreguentie.
Het uitgangssignaal van de ringlaser is de laagste van de zwevingsfrequenties, die ontstaan door interferentie van de twee oscillatiefrequenties. Zelfs bij hoge rotatiesnelheden (10 rad s- 1 ) bedraagt
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het frequentieverschil bij een ringlaser van normale afmetingen nog
slechts ca.l/1000 van de bandbreedte van de oscillator. Deze bandbreedte is het frequentiegeb ied, waarvoor de Dopplerkromme boven de
drempelwaarde voor oscillatie komt.
3.3 . "Loek-in" effect.
3 . 3 . 1 . Li neariteit.
Uit 3 .1.2.- (2) volgt da t er een lineair verband bestaat tus s en de
hoeksnelheid van de ringlas er en de frequentie van de wisselspanning
aan de uitgang.
Bij niet te kleine hoeksnelheden blijkt dit inderdaad het geval te
zijn, maar bij vermindering van de hoeksnelheid wordt een punt bereikt, waarop Ll v = 0 wor dt, terwijl de hoeksnelheid nog

t

O is. Dit

verschijnsel wordt "loek- in" effect genoemd of "mode locking" (fig.
3.3.1.-1).

12 ➔

Fig.3.3 . 1.-1. "Loek-in" effect.
3 . 3 . 2 . Oorzaken van het "loek-in" effect.
Bij twee (zwak) gekoppelde oscillatoren, waarvan de oscillatiefrequenties elkaar naderen, treedt, bij h et bereiken van een bepaald
frequentieverschil, het verschijnsel van de synchronisatie op (lit.
51,52) .
I n de ringlaser is de "mode coupling" (3.2.3.2.) verantwoordelijk
voor de koppeling tussen de twee oscillatoren. Wanneer de twee
oscillatiefrequenties elkaar dicht genoeg naderen treedt ook hier
synchronisatie op, die zich als "loek-in" manifesteert (lit .53,54,
55 ). Zoals bekend wordt de"mode coupling" veroorzaakt door onregel-
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matigheden van de spiegeloppervlakken, verliezen binnen het circuit
en eigenschappen van het actieve medium (III.6).
Uit onderzoekingen (lit.53) blijkt, dat de transmissiecoëf ficient van
de gedeeltelijk doorlatende uittreespiegel van sterke invloed is op
de grootte van de "locking band", het frequentiegebied waarbinnèn het
"loek-in" effect optreedt. ve:c-der blijkt bij een kleinere Q van de
resonator (mits niet gepaard met een overmaat verstrooiing ) de locking
band ook kleiner te worden.
De "mode-coupling" blijkt versterkt te worden indien een deel van de
bundel, die de uittr eespiegel r eeds is gepasseerd, door deze spiegel
heen weer teruggevoerd wordt in het optisch circuit van

de'

laser.

Dit kan gebeuren door een onhandige opstelling van de interferometer
achter de uitleesspiegels en heeft dan natuurlijk een nadelige invloed.
3.4. Faraday effect.
Dit effect (Faraday, 1845) houdt in , dat de polarisatierichting van een
lineair gepolariseerde lichtbundel wordt gedraaid bij doorgang door een
evenwijdig aan de lichtrichting gemagnetiseerd, medium .
De

lineair gepolariseerde bundel kan gedacht te zijn opgebouwd uit een

links- en een rechtsdraaiende circulair gepolariseerde bundel. De brekingsindex n is voor deze twee bundels verschillend , met name in de
buurt van een lichtfrequentie waarvoor maximale absorptie optreedt (fig.
3.4.-1).

nt

1

1

1

1
\ I
\ I

Fig.3.4.-1. Brekingsindex voor circulair gepolariseerde bundels.
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De draaiingshoek Q' wordt gegeven door:

waarin d de lengte van de gemagne tiseerde laag is, H de magnetische
veldsterkte en R de (frequentie-a fhankelijke) constante van Verdet.
Het Faraday effect kan worden gebruikt om in de ringlaser een voor de
twee omlooprichtingen tegenge s teld weglengteverschil te introduceren.
Dit gebeurt meestal door in de lichtweg een glaslichaam op t e nemen en
te magnetiseren (lit.56 , 57). In fi g .3 .4.-2 is een dergelijke Faraday
rotator schematisch weergegeven.

9
Fig. 3.4. -2. Faraday rotator.
Door middel van een 1 / 4 À -plaatje wordt de lineair gepolariseerde bundel in een circulair gepolariseerde omgezet. In het glaslichaam ondervinden de bundels een schijnbaar weglengteverschil. Na doorgang door
het glaslichaam worden de bundels door een tweede 1 / 4À-plaatje weer
in de lineair gepolariseerde toestand gebracht. De te gebruiken glas-

soort moet bij voorkeur een grote R bezitten (b.v.BK?). Door afsluiting
met Brewsterprismas (kwarts) kunnen de verliezen door reflectie zo laag
mogelijk worden gehouden.
3.5. Fresnel "drag" effectln een medium met brekingsindex nis de fasesnelheid van het licht gelijk aan c' • C/n.
Het Fresnel- of Fizeau-effect houdt in dat, wanneer het medium met een
snelheid v i n de voortplantingsricht ing beweegt, de f a sesnelheid wordt:
1

c' = ~ + (1 - ~)v
n
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en voor een beweging van het medium i n t egenges telde r ich ting :

c'
De factor (1 -

=

k,)

~
n

-

(1 - ~)v.
n<:::

wordt wel de Fre snel "drag" coëfficient genoemd .

In de ringlaser kan van dit

E

reet gebruik worden gemaakt om een op-

tisch weglengteverschi l te verkrijgen .
3.6. Langmuir effect.
Een electrische stroomdoorgang door een gas veroorzaakt het Langmuir
effect: het gas aan de wand van het vat stroomt in de richting van de
anode. Hierdoor ontstaat een drukval met als gevolg een Poiseuillestroming in het midden van het vat in tegenges telde richting (lit.58).
(Per mA ontladingsstroom ligt de gemiddelde waarde van deze s troming
1
in de orde van 5 cms- .)
Voor de plasma.buis, waar de lichtbundel zich grotendeels in de omgeving van de as bevindt , betekent dit dat de Poiseuille-stroming Fresnel
effect zal veroorzaken. In sommige ringlasers (fig.7.2.1.-1) is dit
effect door een speciale configuratie van kathode en anodes geneutrali s eerd.
3.7. Neutraliseren van het l oek-in effect .
Aangezien mode-coupling a lti jd in enige mate voorkomt, moeten speciale
maatregelen worden genomen om nog kleine rotatiesnelheden te kunnen
detecteren. Deze maatregelen komen bijna all en ne er .op het verschuiven
van het nulpunt naar een gebied, waar geen loek-in meer optreedt. Een
dergelijke verschuiving wordt bere ikt, wanneer het verschil in optische
weglengte voor de twee lopende golven voldoende groot is. Dit verschil
is op verscheidene manieren te realiseren.
3.7.1. Vaste voorrotatie ("fixed bias").
Door de ringlaser een bekende, vaste, voorrotatie te geven, wordt
het nulpunt naar een bekende waarde verschoven (fig.3.7.1 . -1). De
som van voorrotatie en te meten rotat ie mag niet onder de loek-in
grens komen. Aangezien de meetuitkomst door integratie wordt verkregen, moet de voorrotat i e met grote nauwkeurigheid bekend zijn,
omdat anders grote fouten in de meetuitkomsten optreden, vooral bij
lange integratietijden: drift van de ringlaser.
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Fig.3.7.1. -1 . Va s te voorrotatie.
3.7.2. Wisselende voorrotatie ("alternating bias").
Bij een wissel ende rotatie om een vas te positie is de gemiddelde
hoekverplaatsing - O.Het ingangss ignaal van de ringlaser varieert
sinusvormig rondom de waarde O (fig.3.7.2.-1).
,d))t

Fig.3.7.2.-1. Wisselende voorrotatie.
Het te detecteren ingangs signaal wordt ge superponeerd op het eerste
signaal. Het geintegreerde uitgangssignaal bevat slechts de bijdrage
van het tweede ingangssignaal en is evenredig aan de te detecteren
rotatie volgens (3.1.2.-3).
Het voordeel van deze methode is dat het meetbereik in geen van beide
richtingen wordt beperkt. Een slechte kwaliteit van de sinusvorm van
de voorrotatie kan ook bij dit systeem drift veroorzaken .
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3.7.3. Gebruik van Faraday- en Fresnel effect.
Deze beide effecten kunnen worden gebruikt om het optisch weglengteverschil te verkrijgen dat benodigd is om buiten de locking band te
blijven.
Het Faraday effect kan met een constant, zowel als met een wisselend
magnetisch veld worden ~OP.gepast en levert dan het analogon van
(3.7.1), resp. (3.7.2).
Het Fresnel effect kan worden gebruikt door in het optisch circuit
een medium aan te brengen dat zich met voldoende (en bekend~) snelheid beweegt. Hiervoor kan zelf s in sommige gevallen de door het
La.ngmuir effect veroorzaakte stroming worden gebruikt (lit.59).
3.7.4. Constante uitgangsfreguentie.
Het is mogelijk om de uitgangsfrequentie van een ringlaser constant
te houden door deze, v;ia een regelsysteem, steeds een passende rotatie te geven (b.v. door een variabele magnetische veldsterkte bij de
Faraday rotator ) . Hierdoor ontstaat het analogon van een "force
balance" instrument (lit.7). Het voordeel is, dat de ringlaser onder
onveranderlijke voorwaarden opereert, waardoor veel foutenbronnen
worden vermeden. Het uitgangssignaal is nu van het regelsysteem afkomstig.
3.7.5.Arnplitudemodulatie .
De ringlaser kan i nwendig amplitude-gemoduleerd worden (lit.60).
De continue bundels veranderen hierdoor in pulstreinen. De linksen rechtsomgaande pulsen bedekken elkaar slechts over een gedeelte
van de optische weg. Alleen op deze "kruispunten" vindt interactie
tussen de pulsen plaats. Wordt de modulator op een z.g. "natuurlijke
kruising" geplaatst (l/41 vanaf het midden van het actieve medium),
dan werkt de ringlaser optimaal (lit.61). De modulatiefrequentie is
gelijk aan het frequentieverschil tussen twee longitudinale modes.
Met deze methode blijkt de signaal/ruis verhouding voor het signaal
te verbeteren, terwijl de loek-in frequentie wordt verlaagd.

3.8. De ringresonatorx).
3.e.1. Inleiding.
Het in 2.5. behandelde geldt grotendeels ook voor de ringresonator.
De ringresonator kan uit verschillende aantall en spiegels worden op-

gebouwdxx). Van deze spiegels is er minstens één concaaf. Evenals bij
de conventionele laser

kunn 0 ;

tabiliteitsvoorwaarden worden opgesteld

en in een diagram worden uitgedrukt (fig.3 .8.2.-1).
Bij de ringresonator doen zich enige complicaties voor. In vele gevallen gelden voor de linksomgaande bundel andere voorwaarden dan voor de
rechtsomgaande bundel , aangezien het optisch circuit in verschillende
richting wordt doorlopen. Vereder is bij een ringresonator de invalshoek op het spiegeloppervlak/ 0. Bij een holle spiegel wordt hierdoor
astigmatisme veroorzaakt (lit.62,blz.94), waardoor de spiegel verschillende brandpuntsafstanden heeft (fig.3.8.l.-l), zoals:

Fig.3.8.l.-l. Schuine inval op holle spiegel.

in het vlak van de lichtweg en
b

cossP/2
loodrecht op het vlak van de lichtweg. Hierin is b de kromtestraal
van de spiegel en 'f/2 de invalshoek.

X)

Nader uitgewerkt in Appendix IX •

xx) Een oneven aantal spiegels geeft na een volledige omloop een "omgekeerd" beeld. Dit heeft gevolgen voor de longitudinale mode-frequenties, die overigens voor de hier gestelde doeleinden niet belangrijk
zijn (lit.63).
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3.8.2. Stabiliteit.
In fig.3.8.2.-1 is het stabiliteitsdiagram gegeven voor een ringreso-

nator bestaande uit twee holle spiegels en een vlakke. Bij het samen-

Fig.3.8.2.-1. Stabiliteitsdiagram voor driehoekresonator.
stellen ervan is de methode van Appendix IX toegepast. Er is dan ook
geen rekening gehouden met randeffecten aan de spiegels of aan een
diafragma, t erwij l de mode wor dt verondersteld TEM

00

te zijn.

3.s.3. Bundelparameters .
De bepaling van de bundelparameters: "spot size" en kromming van het
fasefront, is in Appendix IX beschreven. Voor het hier gestelde doel
zijn zij van minder belang. Voor het doorrekenen van verschillende
resonatorconfiguraties is de daarbij gebruikte methode nogal tijdrovend (lit.64). In dat geval is een andere methode beschikbaar, die
sneller inzicht geeft in de eigenschappen van bundel en resonator.
Deze grafische methode maakt gebruik van de z.g. "Gaussian beam
chart" (of "Collins chart") en is op vele plaatsen in de literatuur
beschreven (lit.65,66).
3.9. Toepassingen van de ringlaser.
3.9.1. De lasergyro.
2
Terwijl de eerste lasergyro bij een oppervlakte van 1 m een aanspreekdrempel bezat van ca. 50°/h (0.25 mrads- 1 ), werd deze in korte
1
tijd opgevoerd tot 0.1°/h (0.5/'rads- ) bij een aanzienlijk kleiner
oppervlak. De huidige stand van zaken is onbekend.
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De theoretische benedengrens, bepaald door de lijnbreedte van de

straling, is in de orde van 10-

6

0

1
/h (5 prads- )(1it.3). De boven-

grens waarbij de lasergyro nog lineair functioneert ligt boven de
6 0
1
10
/h (5 rads- ). Problemen van constructieve en technische aard
verhinderen voorshands het bP.r eiken van de theoret ische benedengrens.
Gegevens betreffende ni euwe technis che ontwikkelingen zijn uit open
bronnen moeilijk te verkrijgen. Een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling is beschreven in U.S.Pat. 3.390.606:"Control apparatu.s"
(Hoofdstuk 7, fig.7.2.1.-l)( lit . 67 ) :
De gehele resonatorholte i s uit één bl ok kwarts vervaardigd, waaraan
ook de spiegels en de elec troden zijn bevestigd. De gehele gyro wordt
met een He-Ne mengsel gevuld en afgesloten. Anodes en kathode zijn zo
geplaatst dat het Langmuir effect geen invloed heeft.
Andere verfijningen (lit.68) behelzen regelsystemen om de invloed van
anomale dispersie en "hole burning" tegen te gaan en optische terugkoppeling om de "loek-in" ten gevolge van verstrooiing te beperken.
De lasergyro is zeer bruikbaar als onderdeel van allerlei navigatiesystemen, met name in de gevallen waarin, wegens het niet beschikbaar zijn van vaste richtingsreferent i es, de conventionele gyro, in
verband me t o.a . zi jn drift, niet voldoet. Dit kan b.v. het geval
zijn bij reizen onder het poolijs en in de mi j nbouw.
3.9.2. Overige toepassingen.
Effecten die optische anisotropie veroorzaken doen aan de uitgang van
de ringlaser een signaal verschijnen, dat een maat is voor de grootte
van die effecten.
Zo kan voor flow-metingen aan gassen en vloeistoffen gebruik worden
gemaakt van het Fresnel effect (lit.48).
De ringlaser wordt ook gebruik gemaakt bij polarimetrische bepalingen
(lit.69).
De rotatiegevoeligheid van de ringlaser is bij al deze toepassingen

1
storend (draaiing van de aarde: 15°/h = 73f'rads- ). Tutarom worden
wel resonatorconfiguraties gebruikt (fig.3.9.2.-1) die niet rotatiegevoelig zijn.
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Fig.3 .9. 2.-1. Rotatie-ongevoelige ringlaser.

-50-

HOOFDSTUK
HEI'

4

UITGANGSSIGNAAL

4.1. Inleiding.
De twee lichtbundels, welke via de uittreespi egel van de ringlaser
naar buiten treden, moeten langs optische weg worden gecombineerd om
zodoende een zichtbaar interferenti epatroon te vormen.
Terwijl bij een opstelling a l s in het exper i ment van Sagnac (1.2.)
een (constante) rotatie snelheid to t gevolg heeft dat het interferentiepatroon over een bepaalde (vas te ) afs tand wordt verplaatst, heeft
een rotatie van de ringlaser tot gevolg dat het, oorspronkelijk stilstaande, interferentiepatroon gaat verschuiven , en wel zo, da t de intensiteitsmaxima elkaar opvolgen met een frequentie gelijk aan de
zwevingsfrequentie.

Het met de zwevingsfrequentie gemoduleerde lichtsignaal wordt met behulp van een fotodetector in een laagfrequente wisselspanning omgezet.
Dit laatste signaal wordt als ui t gangssi gnaal van de ringlaser beschouwd.
De frequentie van het uitgangssignaal is een maat voor de grootte van
de rotati esnelheid

Q

van de ringlaser, maar niet voor de richting

vanQ. Daarvoor i s een t weede uitgangssignaal nodig, afkomstig van
een tweede fotodetector, die het interferentiepatroon aftast op een
andere plaats dan de eerste fotodetector.
Met behulp van de frequentie van en het faseverschil tussen de twee
uitgangssignalen kunnen nu zowel de grootte als de richting van
worden bepaald. Toegevoerd aan een oscillograaf of aan een teller
geven deze signalen alle informatie over de hoekverplaatsing van de
ringlaser gedurende een zekere (integratie-) tijd (3.1.2.-(3)).
4.2. Uitleesoptiek.
Er zijn verschillende mogelijkheden om langs optische weg achter de

uittreespiegel een interferentiepatroon te verkrijgen (fig.4.2.-1).
Voor andere dan experimentele opstellingen is een conventionele interferometer hier minder geschikt, omdat de interferometer met de ringlaser moet meeroteren.
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Fig.4.2.-1. Verschillende vormen van uitleesoptiek.

In tegenstelling tot de resonatorspiegels die ook in de handel verkrijgbaar zijn, moet de uitleesoptiek voor een ringlaser speciaal worden
vervaardigd. Voor een halfdoorlatende spiegellaag kan hierbij gebruik
worden gemaakt van het principe van de "frustrated total internal
reflection" (lit.70 t/m 73), vaak aangeduid als FTIR.
De

uitleesoptiek moet zo worden gedimensioneerd dat de onderdelen van

het interferentiepatroon van dezelfde orde van grootte zijn als (het
diafragma van) de fotodetector.
4.3. Fotodetectie.
4.3.1. Detectiesystemen (lit. 74, 75).
Voor het ontvangen en omz e tten van optische signalen zijn veel detectiesystemen mogelijk. Voor signalen zoals optreden aan de uitleesoptiek van de ringlaser zijn het meest gebruikelijk detectoren berus-

tend op het principe van de fotoemissie (b.v. de photomultiplier)
of dat van de fotospanning (b.v. de fotodiode).
In verband met fotodetectoren wordt dikwijls het begrip quantumefficientie (ê) gebruikt: het gemiddeld aantal electronen dat per invallend foton in de detector wordt vrijgemaaktx). De quantumefficientie
is een frequentie-afhankelijke factor. Sommige halfgeleider fotodiodes bezitten in het zichtbare gebied een quantumefficientie die meer
dan 100 maal die van photomultipliers is, wat resulteert in een overeenkomstig grotere signaal/ruis verhouding.
x) Detectie van zwakke signalen kan soms worden bevorderd door de bundel
onder de Brewsterhoek op de lichtgevoelige laag te laten vallen (lit.

76).
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Voor het signaal van de ringlaser is deze eigenschap echter van ondergeschikt belang. Ook de hoogst detecteerbare frequentie (voor
beide systemen zo nodig > 100 MHz) voldoet ruimschoots aan de eisen
die de ringlaser stelt ( signaalfrequenti e< 100 kHz) .

In verband met de afmetingen zal voor de r i nglaser de voorkeur uitgaan naar een halfgeleider foto diode of fototransistor.

4.3.2. Fotodiode en fotoFET.
Aan de p-n-overgang van een fotodiode maakt een lichtquantum ê electronen en gaten vrij. Door de verplaatsing van deze ladingdragers
ontstaat een potentiaalverschil en, indien de diode in een gesloten
kring wordt opgenomen, een f otos troom.
De fotoFE.r is te beschouwen als een combinatie van een lichtgevoelige
p-n-overgang en een versterker met hoge inga.ngs- en lage uitgangsimpedantie (fig.4.3.2.-1). Het frequentiebereik loopt tot 1 MHz, nog
steeds genoeg voor de ringlaser.
4.4. Verwerking van het signaal.
4.4.1. Digitalisering.
2

De intensiteitsverdeling van het interferentiepatroon heeft een cos vorm. De twee f otodetectoren, eventueel voorz ien van een diafragma,
worden zo geplaatst, dat het interferentiepatroon wordt afgetast op
plaatsen die ca. 90° uit elkaar liggen (lit.77,78,79).
De storende effecten binnen de ringlaser niet meegerekend, wordt nog
een ruisbijdrage geleverd door:
- elastische vibraties van het systeem;
- atmosferische verstrooiing (turbulentie, Brownse beweging );
- ruis van de schakeling.

In de ideale toestand leveren de fotodetectoren twee, ten opzichte
van elkaar 90° in fase verschoven, sinusvormige signalen.

V,L
v,~

Fig .4.3.2.-1. FotoFE.r.
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Analoge verwerking van de signalen leidt doorgaans tot complicaties
en niet tot vergroting van de meetnauwkeurigheid. Bij voorkeur worden de signalen dan ook in blokken of pulsen omgezet (lit.77,80) en
wordt het aantal pulsen in een tijdi nterval geteld. Dit aantal is
dan een maat voor de hoekverpl aatsing gedurende dit tijdinterval.
De gebruikte t echnieken komen s ~erk overeen met die van de interferometrische lengtemeting. Met dergeli j ke s chakelingen kan een oplossend
vermogen worden bereikt van l /4 À van het interferentiepatroon (met
enige kunstgrepen zelfs nog fijner) en een telsnelheid van> 10 5
pulsen per seconde.
4.4.2. Logica.
In fig.4.4.2.-1 is de sinusvormige i ntensiteitsverdeling van het interferentiepatroon gegeven, DA en DB zijn hierin de lichtgevoe lige

___ I:o

11
Fig.4.4.2.-1. Uitgangssignaal met detectoren.
oppervlakken van de fotodetec toren . Bij een eenparige beweging van
het patroon verschijnen aan de uitgangen van deze detectoren twee,
90° ten opzichte van elkaar in fase verschoven, sinusvormige signalen.
Indien de uitgangssignalen van de detectoren worden toegevoerd aan
de X- en Y-ingang van een oscillograaf, dan zal, bij verschuiving
van het interferentiepatroon, de spot een Lissajous-figuur beschrijven,
in het ideale geval een cirkel (fig.4.4.2.-2a).
De plaats van de spot op de cirkel is een functie van de verschuiving,
met periode À. De bewegingsrichting van de spot wordt bepaald door de
bewegingsrichting van het interferentiepatroon.
Twee triggercircuits zijn verbonden met de fotodetectoren en klappen
om, telkens wanneer de spot het drempelniveau passeert: a - a voor
kanaal A en b - b voor kanaal B.
A en Azijn de twee toestanden van comparator A, A'en A' de overgangen
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A A, resp. A A. Eenzelfde notatie geldt voor B, B, B' en B'.

a

Q
Q

I

a

6

6

"i

"

I

Q;

a

~

q)

Fig.4.4.2.-2. Lissajous-figuren .
Wanneer de drempellijnen elkaar snijden binnen de Lissajous-figuur,
dan bestaat er een stelsel van 8 parameters: 4 van toestanden en 4
van overgangen.
~eweging van het interferentiepatroon wordt bepaald door de vier
passage van a - a en b - b. Deze passages worden voorgesteld door de
toestand van de ene comparator en de overgang van de andere.
Eén rotatie

recht,

om vanuit kwadrant I (fig.4.4.2.-2a) geeft achter-

eenvolgens:
BA'

AB'

BA'

AB'

Ieder paar is een AND-operatie en verschijnt als een puls aan uitgang 1 (fig.4.4.2.-3).
Eén rota tie Jink.s
AB'

om vanuit kwadrant I geeft achtereenvolgens:
BA'

AB'

BA'

Ieder paar verschijnt als een puls aan uitgang 2.
Variaties rondom een vaste positie geven aan 1 en 2 evenveel pulsen.
Iedere puls komt overeen met een verschuiving van het interferentiepatroon over l/4À en met een dienovereenkomstige hoekverplaatsing
van de ringlaser. Een puls aan uitgang 1 is .een verplaatsing in positieve zin en wordt voorzien van een +teken; evenzo wordt een puls
aan uitgang 2 voorzien van een -teken. Door algebraische optelling
van de pulsen wordt een maat voor de netto hoekverplaatsing van de
rotatiesensor verkregen.
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ltnksom

rechtsom

Fig.4. 4 . 2 .-3. Schema van de pulsschakeling .
Door het aanbrengen van hys terese (fig.4.4. 2 .-2b) in de schakeling
worden de s chakelni veaus gesplitst , zodat de tellers minder door
kleine variaties worden belast. Zolang een si tuatie als in fi g .4.4.
2 .-2c zich ni et voordoe t behoeft de Lissajous-figuur geen cirkel te
zijn, maar mag de ze ook een ellipsvorrn bezitten (dan is het fa s everschil tus sen de detec toren niet pr ecies= 90°).
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5

DE PROEFOPSTELLING

5.1. Opbouw van de ringlaser.
5.1.1. Componenten van de ringlaser.
Plasmabuis: Spectra Physics, model 120, met exciter, model 256.
Spiegels

2 vlakke spiegels Spectra Physics, model 010-1

(52) 7. 75

mm, transmissiecoëfficient T = 0.04 °/o, reflectiecoëfficient R = 99.8 °/0 - T}.
1 holle spiegel Spindler & Hoyer, model 040021 (~30
mm, T = 0.2°/0 , R = 99.9 °/0

-

T, kromtestraal 1000mm).

5.1.2. Constructie van de ringlaser.
Als basis voor de constructie is een driehoekig stalen frame gebruikt,
dat reeds voor een eerder experiment werd vervaardigd (lit.1). Op dit
frame zijn twee optische rails in T-vorm gemonteerd (fig. op blz.2).
Hierop kunnen de componenten van de ringlaser met optische ruiters
worden bevesti gd. Hiertoe zijn de spiegels in Spindler & Hoyer spiegelhouders geplaatst, welke een hoekverdraaiing om twee assen mogelijk
maken. Door deze constructie is het niet mogelijk de lengte van het
optisch circuit nauwkeuriger dan tot op 1 mm te bepalen. Bovendien
is het niet mogelijk in de spiegelafstand kleine veranderingen (in de
orde van 0.1 golflengte) aan te brengen. Een ander bezwaar van deze
opstelling blijkt te zijn, dat de plasma.buis door deze bevestiging
niet voldoende vrijheidsgraden bezit. De normale gang van zaken bij
het opbouwen van een laser bestaat uit het uitlijnen van de resonator,
waarna de plasmabuis op de juiste plaats in het circuit wordt gebracht. Dit is bij deze constructie niet mogelijk.
5.2. Het uitrichten van de resonator.
Vaste methodes voor het uitrichten van een optische resonator zijn niet
gegeven. Het vinden van een methode voor het uitrichten van de ringresonator was een van de grote problemen bij het onderzoek. Aangezien de
ringlaser pas licht produceert nadat de resonator is uitgericht, wordt
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een hulplaser (Spectra Physics model 132) gebruikt, waarvan de bundel
binnen de resonator wordt gebracht.

In het volgende zijn de stappen beschreven, die hebben geleid tot de
verder gevolgde methode van uitri ch ten.
5.2.1. De resonator met twee spieg .: l s (hemisferische opstelling).
1

De hulplaser wordt zo gericht, dat de bundel midden door de plasmabuis loopt (fig.5.2.1.-1). Dit is te controleren aan de hand van het
beeld van de doorgelaten bundel op een scherm in de lichtweg achter
de plasmabuis.

hu/pla.JeT'

Fig.5.2.1.-1. Uitrichten van de rechtuit-laser.
Vervolgens wordt de holle spiegel op zijn plaats achter de plasmabuis gez et . Door ver draaien van deze spiegel moeten de invallende en
de teruggekaatste bundel tot samenvallen worden gebracht. Dit is te
controleren aan de hand van het beeld dat de teruggekaatste bundel
op het uitgangsdiafragma van de hulplaser vormt. Bovendien zullen
interferentieverschijnselen in het voorste gedeelte van de plasma.buis optreden.
Nu wordt de vlakke spiegel op zijn plaats tussen de hulplaser en de
plasmabuis aangebracht. Door verdraaien van deze spiegel wordt de in
de richting van de hulplaser teruggekaatste bunûel tot samenvallen
gebracht met de invallende bundel. (De transmissie van de vlakke
spiegel is groot genoeg om dit zichtbaar te maken.) Aangezien de
vlakke spiegel niet geheel planparallel is, is deze spiegel nog niet
geheel juist gericht. Wordt de voeding van de plasmabuis ingeschakeld, dan zal de laser dan ook nog niet oscilleren, maar al wel door
de hulplaser worden aangestoten. Dit is te zien aan de intensiteitsvariaties van de door het syste em vallende bundel. Kleine correcties
in de stand van de vlakke en vervolgens van de holle spiegel zullen
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de laser nu doen oscilleren, indien tenminste de posities van de
spiegels overeenkomen met de stabiliteitsvoorwaarde.
5.2. 2 . Uitbreiding tot een driehoekresonator.
De volgens 5. 2 .1. ui t geri chte laser kan in zijn geheel worden opgenomen in een driehoeki g opt i s ch circuit (fig .5.2.2.-1). Het is nu mogelijk de spiegels op de hoekpunten van de driehoek zo in te stellen,
dat de door de laser in twee richtingen uitgezonden bundels precies
op de topspiegel samenvallen.

Fig.5.2. 2 .-1. Uitbreiding tot een driehoekresonator.
De eigenlijke las er wordt nog steeds gevormd door de plasma.buis met
de twee dichtstbi j zi jnde spiegel s . Bij een bepaalde instelling van
de vijf spiegels blijkt echter dat de driehoek de laserwerking
ondersteunt. Wordt de driehoek n.l. buiten de laser onderbroken, dan
slaat de laser af. Dit betekent dat de driehoek dan een deel van het
oscillatorcircuit vormt.
Men zou zich kunnen voorstellen dat in dat geval de laser, na verwijdering van de dichtstbijzijnde spiegels, als een echte ringlaser kan
werken. Dit blijkt niet het geval te zijn.
Bij de fabricage van laserspiegels wordt er voor gezorgd dat vooren achtervlak niet precies evenwijdig zijn. Op deze ma.nier wordt voorkomen dat door het achtervlak gereflecteerd licht samenvalt met het
door het (van een reflecterende laag voorziene) voorvlak teruggekaatste licht. Dit houdt in dat de uittredende bundel van de laser
niet precies in het verlengde van de capillair ligt en, in het onderhavige geval, dat de geconstrueerde driehoek in feite een vijfhoek
is, met de vijf spiegels op de hoekpunten.
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5.2.3. De d.riehoekresonator.
Het probleem is nu hoe de bundel van de hulplaser in de capillair
moet worden geintroduceerd, zodat daarmee de driehoek kan worden
uitgericht.
Wanneer de bundel eenmaal goed i s gericht, mag verstellen van de
spiegels geen invloed hebben op de lichtweg door de capillair. Dit
sluit invoeren van de lichtbundel via de achterzijde van één van de
spiegels van de driehoek ui t.
Verder moet de lichtbundel na t enminste twee omlopen nog duidelijk
zichtbaar zijn en weinig intensiteitsvermindering hebben ondergaan,
zodat deze bundel na twee omlopen door manipuleren met de spiegels
met zichzelf tot int erferentie kan worden gebracht.
Na enig experimenteren bleek het meest geschikte hulpmiddel een dun
glasplaatje te zijn. Gebrui kt werd een dekglaasje voor microscopische
preparaten (afmetingen: 20 x 20 x 0.25 mm), waarbij een zo planparallel mogelijk exemplaar werd uitgezocht.
Aangezien het plaatje bi jna loodrecht op de lichtweg staat (fig .5.2.
3.-1), vallen de door voor- en a cht erkant gereflecteerde bundels
nagenoeg samen en verandert de lichtweg nauwelijks, wanneer het
plaatj e uit het optisch circui t wordt verwijderd.

Fig.5.2.3.-1. Uitrichten van de d.riehoekresonator.
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De door het plaatje gereflecteerde bundel heeft een ruim voldoende
intensiteit, terwijl de verliezen door reflectie en absorptie, die
bij de tweede rondgang in het plaatje optreden, zo klein zijn (ca.
20

°/0 ),

dat de bundel ook dan nog goed zichtbaar is.

Het uitrichten van de ringl ~s er geschiedt in de volgende stappen:
(1) De plasma.buis en de drie spiegel s worden op hun plaats gezet,
zodat de resonator de gewenste afmetingen heeft.
(2) Het glasplaatje wordt in het optisch circuit geplaatst en de
hulplaser er op gericht.
(3) Een scherm wordt in het optisch circuit geplaatst (S, fig.5.2.
3.-l) en spiegel 1 wordt zodanig gericht, dat de door de capillair
doorgelaten en door spiegel 1 gereflecteerde bundel op het scherm
een lichtvlek geeft.

(4) De hulplaser en het glasplaatje worden nu zo gericht dat de
lichtvlek op het scherm geen verstrooiingsverschijnselen laat zien.
Deze instelling moet zeer zorgvuldig geschieden. Is de gewenste
toestand eenmaal bereikt dan blijven de hulplaser en het glasplaatje verder i n hun positie staan. De weg van de bundel door de
capillair is nu dezelfde als van de bundel van de ringlaser zelf.
(5) Het scherm wordt nu verwijderd. Met behulp van spiegel 1 wordt de
bundel op spiegel 2 gebracht, en met behulp van deze weer op spiegel 3. Wanneer de lichtvlek van de rondgelopen bundel op het glasplaatje samenvalt met de lichtvlek van de van de hulplaser invallende bundel, is de lichtweg gesloten. De richting zal echter meestal nog niet goed zijn. Door manipuleren met de drie spiegels moeten
de lichtvlekken op de spiegels 1 en 2, overeenkomend met de eerste
en de tweede rondgang van de bundel, met elkaar tot dekking worden
gebracht. Is dit het geval, dan manifesteert zich dit in interferentieverschijnselen tussen de twee bundels op het oppervlak van
spiegel 2.
Dit knipperen van de lichtvlek is het teken dat de resonator
goed is uitgericht. De spiegels moeten nu zo worden bijgeregeld,
dat dit verschijnsel maxima.al is. Wanneer het glasplaatje hierna
wordt verwijderd en de hoogspanning wordt ingeschakeld, zal de

ringlaser oscilleren, weer onder de voorwaarde dat de resonatorparameters voldoen aan de stabiliteitscriteria.
Voor de gebruikte ring-laser werd een symmetrische vorm gekozen (fig.
5.2.3.-2 ): een gelijkzijdige driehoek met zijden van 560 mm. Deze
configuratie voldoet met de f"ebruikte spiegels net aan de criteria
aangegeven in Hoofdstuk 3.s.2.
5.3. De uitleesoptiek.
5.3.1. De interferometeropstelling.
Voor het verkrijgen van een interferentiepatroon werd achter de uittreespiegel een eenvoudige interferometeropstelling opgebouwd (fig.
5.3.1.-1).

j,la.s,nal,ul.J

Fj_g .5.2 .3.-2. De gebruikte ringlaser.

1

p

D1

Fig.5.3.1.-1. De interferometeropstelling.
De door de beamsplitter B doorgel aten bundel en de door de spiegel S
en de beamspli tter gereflecteerde bundel vallen samen op het licht- -.
gevoelige oppervlak van de photomultiplier P, na het diafragma D te
zijn gepasseerd. Dit diafragma bestaat uit een combinatie van een
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iris- en een spleetdiafragma, waardoor het mogelijk i s de vorm van
de doorlaatopening zo goed mogelijk aan te passen aan die van het
lijnenpatroon. Het signaal van de photomultiplier wordt toegevoerd
aan een oscillograaf.
5.3.2. Het uitleesprisma.
Door de Centrale Technische Dienst van de THE is een u.itleesprisma
vervaardigd voor gebruik achter de u.ittreespiegel (fig.5.3.2.-1).

Fig.5.3.2.-1. Uitleesprisma.
De

halfdoorlatende spiegellaag was in eerste instantie over de gehele

lengte van het prisma uitgevoerd. Dit bleek tot veel ongewenste reflecties te leiden. Daarom is later de laag verwijderd, behalve op
de plaats waar de twee bundels elkaar snijden.
Als materiaal voor de spiegellaag werd eerst MgF

gekozen, dat een
2
hogere brekingsindex heeft dan glas, omeen halfdoorlatende FTIR-laag
(4.2.) te vormen. De twee helften van het prisma moeten dan door
sprengen (verbinding door optisch contact) worden aaneengevoegd. In
verband met de oppervlaktegesteldheid van de laag bleek dit niet
mogelijk. Aangezien een kitlaag tussen de prisma.helften de FTIR-werking schaadt, werd besloten in plaats van MgF

een Al-laag aan te
2
brengen in de definitieve versie van het prisma. Een bruikbaar interferentiepatroon mag hiermee alleen worden verwacht als het prisma
zeer stabiel en nauwkeurig achter de u.ittreespiegel wordt aangebracht.

Hiervoor is aangeschaft een support (Micro-Contr~le, type PO 46 +
PB 50) dat alle gewenste instellingen mogelijk maakt.
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5.3.3. De fotodetector.
Behalve de photomultiplier is voor het detectoren van de lichtintensiteitsvariaties ook gebruik gemaakt van een Si-fotodiode (Centralab
EA7El) in de in fig.5.3. 3.-1 getoonde schakeling.

-6V

ç

Fig,5.3.3.-1. Fotoiiodeschakeling.
Deze diode heeft bij een golflengte van 632.8 nm een quantumefficientie van ca. 65 °/0

•

Om storing van strooilicht onderdrukken is de diode opgenomen in een
messing blok (fig.5.3.3.-2), zodanig dat voor het lichtgevoelig oppervlak van de diode het gezichtsveld tot een hoek van ca. 5° beperkt
blijft.

Fig.5.3.3.-2. Montage van de diode.
5.4. De Fresnel opstelling.
De ringlaser-plus-interferometer opstelling in de geschetste uitvoering
is niet bijzonder geschikt om al roterend goede uitgangssignalen te
produceren. De voornaamste reden is de omvang en de beperkte mechanische stabiliteit. In plaats hiervan is de opstelling stilstaand gelaten en is getracht, met gebruilanaking van het Fresnel effect, een weglengteverschil te verkrijgen, dat aanleiding geeft tot een verschuiving
van het interferentiepatroon. Hiermee is het dan mogelijk o.a. een
loek-in frequentie te bepalen en dus tevens de minimale ,door de ringlaser te detecteren, rotatiesnelheid.
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De versterking van de plasmabuis bl eek echter dus danig klein te zijn,
dat introductie van meer absor berend materiaal in het optisch circuit
onherroepelijk tot beëindiging van de oscillatie leidt. Daarom kan
alle en een open sys teem worden gebruikt.

In fig.5.4.-1 is ge sche tst hoe een ne t to luch tstroom in één richting
in een van de benen van de dri ehoek is verkregen. Het zal duidelijk
zijn dat de hierbij optredende turbulentie tot ver groting van de ruiscomponent in het s i gnaal zal bi j dragen.

)]
Fig.5.4.-1. De Fresnel opstelling .
5.5. De pulsschakeling.
Voor het in pulsen omzetten van twee , ten opzichte van elkaar 90° in
fase verschoven , sinusvormige signalen werd de schakeling van fig.5.5.-1
gebouwd.

UUl
A,

f1J1f
A2.

Fig. 5 .5.-1. De pulsschakeling.
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Een sinus wordt aan ingang A toegevoerd. Comparatorschakeling Al geeft
aan de uitgang een blokspanning , die in fase is met het ingangssignaal.
Aan de uitgang van comparatorschakeling A2 verschijnt eenzelfde blokspanning , maa r nu ten opzichte van het ingangssignaal 180° in fase
verschoven.
De andere sinus wordt aan i n'.~ng B toegevoerd. Aan ui tgang Bl verschijnt
een blokspanning in f as e met deze sinus. Een differentiërend netwerk,
gevolgd door een one-shot multivibrator, doet aan uitgang B2 een puls
verschijnen op het moment dat de blokspanning aan Bl van zijn laagste
naar zijn hoogste waarde springt.
Uitgang Al is verbonden met de ingang van een AND-gate (Gl), uitgang
A2 met een tweede AND-gate (G2).
Uitgang B2 i s met beide gates verbonden.
De werking is nu de volgende (fig.5.5.-2):

SinA

At

A2

Fig.5.5.-2. Signalen in de pulsschakeling.
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Voor een bepaalde rotatierichting van de ringlaser loopt sinus

B

90°

achter bij A, dus loopt ook blokspanning Bl 90° achter bij Al. De puls
B2

valt dus samen met het midden van een positief blok aan Al. Op dat

moment verschijnt er een puls aan uitgang Gl . Aan uitgang G2 verschijnt
geen signaal, omdat de puls B2 daar samenvalt met een negatief blok A2.
Voor een tegengestelde rotatier i chting loopt sinus
Blokspanning Bl loopt ook 90

0

B

90° voor op A.

voor op Al, maar achter bij A2. Er ver-

schijnen nu alleen pulsen aan uitgang G2.
Iedere puls komt overeen met de verschuiving van het interferentiepatroon over één golflengte. Algebrai sche optelling van de+ en - pulsen,
b.v. op een "reversible counter", geeft de totale hoekverdraaiing van

de rotatiesensor gedurende de teltijd.
De

gebruikte operationele versterkers zijn alle van het typepA710 in

standaardschakelingen (lit.81); de weerstanden tussen uitgang en geaarde
ingang verzorgen de hysterese, waardoor de schakeling minder gevoelig
wordt voor kleine variaties van de ingangsspanning.
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Fi g . 6 . 1 . -1 . De ringlaser in bedrijf.
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HOOFDSTUK 6
DE RINGLASEROPSTELLING IN BEDRIJF

·6.1.Inleiding.
Indien de resona tor go ed i s ui t gerich t zal, na inschakelen van de voeding, de laser gaan oscilleren (fig . 6 .1.-1).
Gemonteerd in het Spectra Physics model 120 laserhuis zal de gebruikte
plasma.buis slechts oscilleren bij een golflengte van 0.6328)-<m, Doordat
n.l. in deze laser in de resonator ruimte eni ge permanente magneten zijn
opgenomen wordt dan voorkomen dat de l a ser gaat oscilleren bij golflengten in het infrarood, met name bij 1,15 en 3 ,39)"m, ten gevolge van de
opgewekte Zeeman verbreding

(v.4.).

Aangezien in de ringlaser alleen de plasma.buis model 120 is gebruikt,
bestaat de mogelijkheid dat de ringlaser (ook) op infrarode golflengten
oscilleert. Dit is een ongewenste toestand, omdat hierdoor de laserwerking bij 0.6328_µ.m wordt geschaad. Immers (fig.2.6.1.-1) ontvolkt de
3,39.Jtm straling het bovenniveau van de 0 , 6328_,,,.«m overgang en bezet de
1.15

m str a l i ng het benedenniveau ervan.

Met behulp van een infrarood spectrometer is nagegaan of de ringlaser
in het infrarode gebied oscilleerde. Dit bleek niet het geval te zijn.
De hierna te bespreken l a serstraling is dan ook uitsluitend die van de
3s

- 2p overgang (0.6328jim).
4
6.2.De lopende golven.
2

Door de spiegels wordt een gedeelte van de straling in twee richtingen
doorgelaten. Iedere richting bevat straling afkomstig van een van de
lopende golven. Het bleek niet noodzakelijk voor de uittreespiegel een
spiegel met grotere transmissiecoëff icient T te gebruiken. Ook de spiegels met de kleinste T lieten nog voldoende licht door.
De intensiteiten van de twee bundels bleken dikwijls zeer ongelijk te
zijn. Terwijl de totale intensiteit van de bundels nauwelijks variaties
vertoonde, bestonden er onregelmatige perioden, waarin de bundels gelijke intensiteit bezaten, afgewisseld met perioden, waarin een van beide
bundels nagenoeg was uitgedoofd en de andere evenredig sterker was.
Dit wijst er op dat de laser in de top van de versterkingskromme
werkt (3.2.2.).
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Aangezien de ring-laser geen inrichting be zat om de optische weglengte
over onderdelen van een golflengte (van bekende grootte) te veranderen,
was het niet mogelijk na te gaan binnen welk frequentiegebied de ringlaser kan oscilleren. Een aanwi jzing hiervoor is echter wel verkregen.
Hoewel de ringlaser verscheidene keren opnieuw werd uitgericht, deed het
bovenvermelde verschijnsel zich s t eeds voor. Dit duidt er dus op dat de
frequentieband , waarbinnen oscillatie mogelijk is, slechts weinig groter
zal zijn dan de frequentieband waarbinnen dit z.g."guenching"effect optreedt (enige tientallen MHz). Dit houdt overigens ook in dat de ringlaser slechts in één longitudinale mode kan oscilleren . Voor de ringlaser, met een lengte L van het optisch circuit= 1.68 m, geldt voor de
"mode spacing"L1~ :
6

,,,1

,1 . \

~

=

C

1

300.10 ...-.,,180 MH
= 1. 68 ,...,,,
z•

Het is nu duidelijk dat slechts de ui terste top van de versterkingskromme
boven de drempelwaarde voor oscillati e zal uitkomen (fig .6.2.-1) .

Fig.6.2.-1. Intensiteit van de ringlaser.
tot nu toe besproken bundels waren alle die van de TEM

De

00

mode.

Echter is bij één gelegenheid waargenomen dat een bundel in TEM
en de
01
andere in TEM
oscilleerde, waarbij beide bundels elkaar daarin op onreoo
gelma.tige tijdstippen afwisselden. Een TEM
bundel onttrekt in dit geval
00

uit het centrum van de doorsnede van de plasma.buis zoveel energie dat een
tweede bundel daar niet voldoende kan worden versterkt om de oscillatie
in de

TEM
00

mode te onderhouden. Aan het meer naar buiten gelegen deel

van de doorsnede wordt door de eerste bundel echter minder energie onttrokken. Dit is precies het gedeelte waaruit voor versterking van de
TEM

01

mode de energie wordt geput en oscillatie in deze mode is dan dus
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wel mogelijk. Aangezien voor hogere orde modes deverliezen altijd groter
zijn dan voor lagere orde modes, komen de eersten pas in aanmeking indien door een of andere oorzaak osc illatie in een lagere orde mode is
verhinderd. In dit geval is deze oorzaak de verminderde i nversie in het
centrum van de plasmabuis .
Evenals in het eerste geval zi jl,

leine veranderingen in het optisch cir-

cuit (t.g.v. trillingen, warmtebeweging , stofdeeltjes e.d.) er de oorzaak
van dat nu eens de ene, dan weer de andere bundel domineert .
6 .3. Interferentie van de TEM

00

bundel s .

Met behulp van de in 5. 3 .1. beschreven interferome teropstelling, achter
een van de spiegels geplaats t , werden de twee bundels via een diafragma
gecombineerd op het lichtgevoelige oppervlak van een photomultiplier. De
lichtvlek die door de bundels wordt geproduceerd vertoont duidli jk tekenen
van interferentie. Deze zijn echter het gevolg van het feit dat de bundels enige s cheidingsvlakken van media met verschillende brekingsindices
passeren (2.7. 3.). Het gezochte lijnenbeeld werd met het oog pas zichtbaar nadat, met behulp van een negatieve lens achter de interferometer,
de lichtvlek tot een diameter van ca. 4 cm was vergroo t.
Dit lijnenbeeld i s voortdurend in beweging ten gevolge van de steeds aanwezige kle ine variatie s van de toestand van het optisch circuit . Zodra
het intensiteitsverschil t us sen de bundels groot wordt, verdwijnt dit
lijnenpatroon. Wanneer he t ui tgangssi gnaal van de photomultiplier wordt
toegevoerd aan een oscillograaf, dan blijkt dit s ignaal voornamelijk uit
laagfrequente ruis te bestaan (<200 Hz). De vorm van het signaal bleek
overeen te komen met die van een signaal verkregen achter een Michelson
interferometer, geplaatst achter een normale handelslaser in dezelfde
locatie. De ruis wordt voornameli jk veroorzaakt door trillingen en warmtebeweging.
Behalve dez e ruis verschijnen aan de uitgang af en toe korte, sinusvormige, signalen van veel hogere frequentie(> 10 kHz ). Aangezien de ze signalen slechts voor korte tijd, en op onregelmatige tijdstippen optreden,
is het niet mogel ijk geweest de herkomst ervan vast te stellen. Evenmin
bleek het mogelijk, door voorzichtig variëren van de stand van de spiegels , deze signalen op te roepen. Vermoedlijk danken deze storingen aan
het optreden van hoger e orde transversale modes hun ontstaan . He t is
echter ook mogelijk dat door momentane intensi teitsvariaties van de
bundels de invloeden van mode coupling effe cten verandert, waardoor
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momentane frequentieverschillen tus s en de bundels optreden . Deze verschillen zijn dan verantwoordelijk voor het storende signaal .
6 . 4 . Fr e snel effect in de rin«las er .
De stils taande ringlaser bleek zeer gevoelig voor de aanwezigheid van
absorberende media in het circuit. Zelfs een 0 . 25 mm dik glasplaatje
onder de Drewsterhoek (t . o .v. de polarisatierichting) in het optisch
circuit geplaatst (dus zonder verliezen door reflectie) , bracht de oscillatie tot s til staand . Het bleek dan ook niet mogeli j k met eenvoudige
middelen een opstelling te construeren, waarin met behulp van een laminaire luchtstroom het Fresnel effect kan worden gemeten . De in 5.4 .
bes chreven opstelling, aangesloten op een persluchtleiding, geeft wel
een netto luchtstroom in één richting, maar de groote van deze stroom
is nie t nauwkeurig bekend, terwijl de turbulentie een aanzienlijke ruiscomponent zal veroorzaken . Deze methode kan echter wel dienen om de
loek-in frequentie van de ringlaser te bepalen. Bij een toenemende
luchtstroom treedt in het uitgangssignaal een plotselinge verandering
op en verschijnt een sterk , ongeveer sinusvormig , signaal met een fre quentie van ca . 3000 Hz (fig. 6 .4.-1) .

Fig . 6 . 4 .-1 . Uitgangssignaal van de ringlaser.
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Verdere toename van de luchtstroom doet ook de ze signaalfrequentie toenemen. Het signaal is slechts aanwezig wanneer beide bundels (ongeveer)
gelijke intensiteit bezitten. Hieruit volgt dat de loek-in frequenti e
van de ringlaser ongeveer 3000 Hz bedraagt. In t ermen van een rotatiesensor betekent dit dat de minimum te detecteren hoeksnelheid is (m.b.
v. 3.1. 2.-(2)):

5-9 mrad/s ~ 20 ' /s •
De mogelijkheid bestaat dat de luchtstroom die tegen de spiegels blaast
akoustische trillingen veroorzaakt, waardoor frequenties uit het audiogebied in het uitgangssignaal terecht kunnen komen. Door de luchtstroom
buiten de laserbundel op de spiegels te richten is vastges teld dat dit
niet het geval is.
Met de Si-fotodiode zonder diafragma in plaats van de photomultiplier
zijn dezelfde resultaten verkregen.
Wordt het licht van één van de bundels rechtstreeks op de fotodetector
gebracht, dan verschijnt aan de uitgang daarvan een soortgelijk interferentiesignaal als achter de interferometeropstelling werd waargenomen.
Dit signaal kan niet veroorzaakt worden door interferentie van de twee
bundels buiten de laser. Binnen de laser vindt door verstrooiing echter
overdracht van ~nergi e plaats tussen de bundels. Hierdoor ontstaat een
modulatie van de inten iteit van de bundel met de zwevingsfrequentie.
Deze modulatie is dus ook een maat voor de grootte van de rotatiesnelheid, maar niet voor de richting ervan. De sterkte van het zwevingssignaal geeft een indicatie voor de mate van verstrooiing die binnen de
laser optreedt. Deze verstrooiing is een van de oorzaken van de mode
coupling en dus ook van het loek in effect.
6.5.De pulsschakeling.
Aangezien het uitgangssignaal van de ringlaser zich slechts op onregelmatige tijdstippen voordoet, bleek het niet mogelijk de in 5.5. beschreven pulsschakeling op dit signaal bevredigend te laten werken. Een ringlaser zonder "quenching" effect en zo mogelijk met een lager ruisniveau
kan wel een bruikbaar signaal leveren.

Wel is de pulsschakeling aangesloten op een sinusgenerator die twee,
90° in fase verschoven, signalen leverde. Tot een frequentie van 30 kHz
- de hoogst bereikbare frequentie van de generator - voldeed de schakeling aan de verwachtingen.
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HOOFDSTUK 7
CONCLUSIES EN .AANBEVELINGEN

7.1.Beperkingen van de ringlas er.
Uit de bereikte re sul taten blijkt dat de exper imentele ringlaser bepaald
nog geen bruikbare rota tiesensor is . De oorzaken hiervan zijn echter bekend. Bij een zorgvuldige cons tructie en keuze van de onderdelen is het
mogelijk tot een brui kbare r ot a t iesensor te komen.
7 .1.1. "Quenching" •
Het "quenching"verschi j ns el i s het meest hinderlijke bij de experimentele ringlaser. Het kan worden voorkomen door een plasmabuis te gebrui20
22
ken, waarvan de Ne gasvulling uit gelijke delen Ne
en Ne
bestaat.
Het quenching effect kan ook worden voorkomen door een grotere versterking of een lager verliesniveau toe te laten . Dan komt een groter deel
van de Dopplerkromme boven de drempelwaarde te liggen en kan de laserresonator worden afgestemd op een frequentie die buiten het quenchinggebied l igt. Wordt het frequenti egebied waarbinnen oscillatie mogelijk
is groter dan de "mode spacing" Ll. 7?t, dan kan de laser in twee longi tudinale modes gaan os cill eren: e en ongewenste toestand.
7.1.2.Versterking.
De gewenste versterking bepaalt de lengte van de plasrnabuis.

De

ge-

wenste versterking wordt bepaald door de drempelwaarde waarbij oscillatie mogelijk is, dus door de verliezen in het optisch circuit en
door de wenselijkheid dat de laser slechts in één longitudinale mode
kan oscilleren. De verliezen in het circuit zijn o.a. afhankelijk van

de methode, die wordt gebruikt om de loek-in te neutraliseren (3.7.).
Geschiedt dit langs mechanische weg, dan treden geen extra verliezen
op. Wordt daarentegen een Faraday rotator gebruikt, dan moeten de verliezen, die hierin door absorptie en verstrooiing ontstaan, worden gecompenseerd. Hoewel verstrooiing mode coupling met zich meebrengt,
lijkt de Faraday rotator voor experimenten meer flexibel en handiger
dan de mechanische methodes.
Blijkt de versterking zo groot te zijn dat oscillaties in meer dan
een longitudinale mode optreden, dan kan de drempelwaarde worden ver-
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hoogd door de Q van de r e sonator te verlagen, liefst zonder nog meer
verstrooiing te veroorzaken. Dit kan geschieden door voor een of meer
spiegels exempl aren met een grotere transmissiecoëffi cient te nemen.
Hierbij moet er wel voor worden gezorgd dat (een deel van) de straling
die door de spiegels uittreedt niet door toevallige reflecties weer in
de resonator kan terugkeren.
Verkleinen van de oscillatiebandbreedte kan ook gebeuren door het aanbrengen van een optisch smalbandfilter in het optisch circuit , waardoor toch een voldoend brede band met een groot versterkingsoverschot
overblijft .
7.1.3.De TEMoo mode.
Het is ongewenst dat de laser in andere modes oscilleert dan TEMoo•
Dit kan worden bereikt door in de lichtweg een diafragma op te nemen.
Bij een goede keuze van de diame ter van de plasmabuis is dit echter
overbodig. Het is ook mogelijk de afmetingen van de spiegels zo te beperken dat oscillatie in een hogere-orde mode onmogelijk is. Dit laatste is echter niet aan te bevelen. Het getal van Fresnel ~ordt daarmee
immers ook kleiner en dit re sulteert in een lagere Q van de resonator
ten gevolge van verstrooiing aan de randen van de 's piegels. Een lagere
Q, indien toelaa·t"oaar , kan he t beste worden gerealiseerd via de trans-

missiecoëffici enten van de spiegels (7 . 1 . 2 . ). Bovendien laten kleine
spiegels s lechts zeer kleine variaties van de spiegelstand toe omdat
anders de bundel van de spiegel "afloopt" . Dit heeft b.v. bij de experimentele ringlaser met twee spiegels van 6 mm werkzame diameter de
bewegingsvrijheid ernstig beperkt.
7.1.4.Laagfreguente ruis.
Ter beperking van de laagfrequente ruiscomponent in het uitgangssignaal is het gewenst dat de uittree spiegel, het uitleesprisma en de
fotodiodes met diafragma een mechanisch geheel vormen. De configuratie
van fig.7.1.4.-1 lijkt hiertoe het meest geschikt.
7.1. 5 .Verstrooiing aan de lucht.
Stofdeeltjes in de lucht en luchtbewegingen leveren een bijdr age tot
de ruis. Het verdi ent aanbeveling het gehele optische circui t van de
buitenlucht afgesloten te houden. De lucht die zich binnen het circuit
bevindt zal, bij rotat ie, aanleiding geven tot het optreden van Fresnel effect. Bij een experimentele opste lling lijkt het echter niet
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practisch deze gesloten ruimte te evacueren.
7.2.Voortzetting van de experimenten.
Bij het nemen van een beslissing ten aanz i en van voort zetting van de experimenten met de ringlaser verdienen de volgende overwegingen bijzondere aandacht:
Doelstelling: Voortzetting van het onderzoek kan gericht zijn op vergroting van de kennis van het gedrag van de ringlaser , ongeacht
de ui teindelijke toepassing, dan wel gericht zijn op het zo
snel mogelijk reali seren van een bruikbare rotatiesensor.
Organisatie:

Voor een goede voortgang van het onderzoek is het wenselijk
dat de berekening en de cons tructie van ringlasercomponenten een deel vormen van het onderzoekprogramma.

Voor wat betreft de doelstelling is nader onderzoek, met name het bepalen van kwantitatieve gegevens, i n ieder geval geboden, ook voordat met
een definitief ontwerp voor een rotatiesensor wordt begonnen. Is het
doel allereerst vergroting van de kenni s, dan zal gestreefd worden naar
een flexibele opstelling, die zoveel mogelijk variatie van de verschillende parameters toelaat, desnoods ten koste van b .v. de drift en de
stabiliteit gedurende l angere periodenx ) .

Fig.7.1.4 . -1. Uittreespiegel/uitleesoptiek-combinatie.
Het ontwerp voor een rotatiesensor zal in de eerste plaats moeten voldoen aan de eisen die hieraan, in verband met het toekomstig gebruik,
moeten worden gesteld, zoals eisen omtrent:

x) Het meetinstrumentarium zal natuurl ijk in staat moeten ziJn de gewenste
informatie te verstrekken, b. v. intensiteitsmeter, scanning interferometer.
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- meetbereik;
- drift;
- mechanische en thermische stabiliteit;
- aard van het uitgangssignaal.
Naarmate deze sensor beter brui kbaar is, zal hij zi ch minder goed lenen
voor andere experimenten, aangezien de variatiemogelijkheden van bepalende grootheden hierbij bewust worden beperkt.
De ervaringen, opgedaan bi j het onderhavige onderzoek, hebben geleerd
dat veel ti jd verloren gaat doordat onderdelen moeten worden besteld of
de vervaardiging ervan moet worden ui t besteed. Aangezien de behoefte
dikwijls eerst tijdens het onderzoek duidelijk wordt, is het niet mogelijk hierover geruime tijd van te voren uitspraken te doen . Bij een
voortzetting van het onderzoek zullen componenten nodig zijn , die niet
altijd in de handel verkrijgbaar zijn. Bovendien zullen enige experimenten noodzakelijk blijken alvorens het gewenste re sultaat wordt verkregen. Dit is alleen goed mogelijk wanneer het tempo van de vervaardiging van die onderdelen wordt aangepast aan het tempo van het onderzoek,
dus geen grote wachttijden veroorzaakt.
7,2.1. Ringlaser rotati esensor.
Over de pr actis che u i tvoering van een r inglaser rotatiesensor zi jn in
dit stadium slechts spe culatie s mogelijk. Enige aanknopingspunten
zijn well i cht t e vinden in de s chaarse gegevens die omtrent de enige
bekende operationele ringlaser rotatiesensor staan vermeld in een
korte beschri jving van U.S.Patent nr.3.390.606, "Control Apparatus",
geschetst in fig.7.2.1.-1.
De driehoekige resonator is uit één blok kwarts vervaardigd, waar het
circuit in is uitgeboord, benevens ruimten voor de spiegels. De spiegels zijn aan het kwarts gekit en zo geplaatst dat de plasmastroom
niet langs de spiegellaag strijkt. Dit zou n.l. tot gevolg hebben dat
de spiegeloppervlakken snel onbruikbaar worden. Deelectroden zijn zo
geplaatst dat in twee helften van de driehoek een Langmuir-flow in
tegengestelde richtingen optreedt. Het totale effect hiervan is dus

= 0. De gehele resonatorruimte wordt gevuld met het He-Ne gasmengsel
en daarna afgesloten. De ruimte rondom de kathode vormt een He-Nereservoir, waardoor de levensduur van de lasergyro wordt vergroot.
Door een wisselende, mechanische, voorrotatie wordt het loek-in ef-
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fect geneutraliseerd. De uitleesoptiek bevindt zich direct achter een
van de spiegels. Vermoedelijk oscilleert deze laser op de 1. 15

m-

overgang. Een precieze i nstel ling van de oscillatiefrequentie kan worden verkregen door het gehele blok op een bepaalde temperatuur te brengen (en te houden ) .

kAlhode.

S,'ieJ el hief

J~l-l-er

vil-lees)r/.st>, 4

- Y1.1/oj,e.M~

Fig .7.2.1.-1. Kwarts lasergyro.
7.2.2.Experimentele ringlaser.
Een ringlaser met losse, uitwisselbare componenten geeft meer mogelijkheden tot onderzoek. Een plasma.buis (of twee) met grote versterking, in
combinatie met spiegels met verschillende transmissie, kan voor diverse
toepassingen een ge schikte drempelwaarde leveren. Een piezoelectrisch
verplaatsbare spiegel maakt dan variaties van de optische weglengte
over fracties van een golflengte mogelijk.

.,..
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APPENDIX I
HEI'

LASERMECHANISME

I.l. Overgangen.
Overgangen tussen verschillende energieniveaus vi nden niet slechts
spontaan plaats, maar ook gestimuleerd door electromagnetische straling van een passende frequentie. De waarschijnlijkheid dat per t~dseenheid een atoom van een niveau n naar een lager niveau m zal over-

gaan (door emissie) is (lit.82):
p

run

=

A

nm

+

B

U,i

(I.1.-1)

"nm nm

Hierin is uYnm de stralingsdichtheid bij de frequentie
Anm en

Ynm =

En - F.m
h

;

Burn zijn de (constante) Einstein-coëffi cienten.

Bij de aanwezigheid van straling met f requentie

Ynm

kan het atoom ook

van niveau m naar niveau n overgaan (door absorptie). De waarschijn-

lijkheid voor deze overgang per tijdseenheid i s:
Pmn

= u.1"nm B mn

•

I.1.-(2)

De emissie voor rekening van A
is de spontane emissie, de fase ernm
van is onafhankelijk van die van de invallende straling. De emissie
voor rekening van

rnmBnm is de gestimuleerde emissie, in fase met de
invallende straling.
U,J

De coëfficienten A en B zijn via de Einstein-relaties aan elkaar gekoppeld:
B

nm

B

mn

en

A

nm

I.1.-(3a,b)

Hierbij is aangenomen dat de energieniveaus niet ontaard zijn en dat
de brekingsindex van het medium= 1 is.
I.2. De verbrede Einstein-coëfficienten.
Het spectrum van de straling vormt geen lijn maar een band (Hoofdstuk
2.3.) en deze verbreding doet zich ook voor de Einstein-coëfficienten
gelden, zodat met behulp van 2 .3.2.-(l) kan worden ge schreven:
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()()

met

/A"m6>)d,> =Anm

I.2.-(1)

0

waarmee de Lorentzverbreding is verrekend.
Evenzo gel dt volgens l.l.-(3b ):
I.2.-(2)

In het zichtbare gebied is de Dopplerverbreding van veel meer belang.
Toepassing van 2.3.3.-(1) geeft voor de verbrede Einste i n-coëfficienten:

I.2 .-(3a,b)

en

1.3. Wisselwerking van de straling met het a toom.
Laat in een verzameling atomen (al of niet in thermodynamisch evenwicht)
Ni het aantal atomen per volumeëenheid in toestand i zijn.
Gevraagd wordt het effect van een invallende vlakke golf met frequentie

Vnm

en dichtheid u als l!:n >

Ent ·

(a) Nn < Nm.
Dit is de normale toestand. Volgens 1 .1.- (1) is het aantal overgangen
n-m per tijdseenheid gelijk aan Nn(Anm + u.Bnm) en volgens 1.1.-(2)
is het aantal overgangen m-n gelijk aan uBwiNm. Uit l .l.- (3a) volgt
een verlies van (Nm - Nn)u.l3nm quanta per seconde. De spontane emissie

AnmNn verschijnt als verstrooide straling. Het intensiteitsverlies
duidt er op dat het materiaal een positieve absorptiecoëfficient bezit.
(b) Nn > Nm.
Dit is de geinverteerde toestand. Op dezelfde wi jze blijkt nu dat de
invallende straling wordt versterkt. De winst, in de vorm van gestimuleerde emissie, is nu (Nn - Nm)u.l3nm; de spontane emissie manifesteert zich als versterkerruis.
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1.4. Versterking.
Een invallende straal van intensiteit I heeft een energiedichtheid van
1/ • De intensiteitstoename per lengteëenheid ten gevolge van gestimu0
leerde emissie is dan:
I.4.-(1)
De versterking per lengteëenheid is

CX.=

dl/r•

Voor een lijn met Dopplerverbreding is dan de versterking per lengteeenheid voor de centrale frequentie gelijk aan:

Ç. ~
W. - N ) l
-,, =·V~
Nn l' "
m .61"

(Y

1>

'

r.4.-(2)

dit met toepass i ng van I .2.-(3b) en onder de voorwaarde dat de energieniveaus niet ontaard zijn.
1.5. Verzadiging.

In de toestand van verzadiging wordt dl onafhankeli j k van I en dus
wordt dan de versterking dl/r omgekeerd evenredig met I .
De verzadigde versterking neemt toe met kleiner wordende golflengte,
aangezien de energie hY , die bij een overgang vrijkomt, evenredig is
met de frequentie .
Dit onder de aanname dat de herbezettingssnelheid van het hoge energieniveau onafhankelijk is van de frequentie.

x) Dikwijls wordt de versterking in db/~ uitgedrukt.
Dan geldt: Q'.(db/m) ... 10.l01og((dl/rJ/m).
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APPENDIX II
HET

SPECTRUM VAN DE LASERSTRALING

II.l. Natuurlijke lijnbreedte.
Door Lorentz is de bewegingsvergeli j king afgeleid voor het harmonisch
gebonden electron dat stralingsreactie ondervindt. Hieruit is een uitdrukking te verkrijgen voor de spectrale verdeling van de door het
electron uitgestraalde energie. De genormaliseerde verdelingsfunctie
is te schrijven als:
met
0

Hierin is ~ de frequentie behorend bij de ongestoorde harmonische
beweging; Ll~at is de halfwaardebreedte of natuurlijke lijnbreedte.
Klassiek gezien is de tijd, welke verloopt tussen het tijdstip waarop
het electron is begonnen te oscilleren en het tijdstip waarop de
stralingsintensiteit is afgenomen tot op een fractie 1 /e, gelijk aan
1 / ))
, de dempingstijd.

6

11at

II.2. Botsingsverbr edi ng.
Botsingen van stralende atomen veroorzaken een onderbreking van het
stralingsproces. De breedte van het spectrum is omgekeerd evenredig
met de lengte van de golftrein. Een botsing onder breekt de emissie
(of absorptie) van straling, waardoor de golftrein wordt afgekapt.
Na de botsing wordt het stralingsproces voortgezet, met een fase die
onafhankelijk is van die voorafgaande aan de botsing. Deze botsingen
veroorzaken dus lijnverbreding: botsingsverbreding.
Indien de botsingsfrequentie klein is ten opzichte van Yc,, dan is de
verdelingsfunctie voor de botsingsverbreding te schrijven als:

.Ll~ is de halfwaardebreedte van de botsingsverbreding. Hieraan is het
gemiddelde tijdverloop, tussen twee opeenvolgende botsingen verbonden
door de uitdrukking:

Ll~ =
D

I

n?"
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11.3. Lorentzverbreding.
In de literatuur wordt dikwijls .Ó~Qt hetzij verwaarloosd, hetzij

samen genomen met .ti1

,

waardoor voor beide effecten één uitdrukking

voor de verdelingsfunctie wordt gevonden:

s (») = J...
L1>i

.,6yl.

()6 -

Tt

L

--

v/ + (4,]_)

met

wordt dan ook wel de natuurlijke lijnbreedte genoemd. In het ver-

volg zal ook hier verder 2.3.2.-(1) worden gebruikt. Ter voorkoming

S1fiJ) als Lorentzverbreding en Ll»L als

van verwarring wordt dan
Lorentzbreedte aangeduid.
11.4. Dopplerverbreding.

In Hoofdstuk 2.3.3. is de Dopplerverbreding gegeven:

S.D{v) =VnI Lh>D
v'loJÎ

f

>'- ~•~\27
exp - (;rtrlog2;
J

De halfwaardebreedte of Dopplerbreedte:

Lli =f (-2!TJ012)f

11.4.-(1)

Hierin is m de mas sa van het atoom en (2k.T/m)½ de meest waarschijnlijke
snelheid.
11.5. Lorentz-Gaussverdeling.
De processen die de Lorentzverbreding en de Dopplerverbreding veroorzaken zijn voor het hier gestelde doel als onafhankelijk te beschouwen.
Uit 2.3.2.-(1) en 2.3.3.-(1) is dan de verdelingsfunctie voor het
spectrum van de laserstraling te verkrijgen:

S(v)

=>

I

nJk

li;i /L'+oo.1i>, { exp/ -( J.b &)1~}wlij dv,D
.6vD

Lh).D
-e>o

11.5.-(1)

(Lh>l./ + ( ,> - ))o - µ.D) ~

Hierin wordt een frequentiebandje gekozen op een afstand Y->?,

van het

centrum van de lijn die slechts Lorentzverbreding vertoont, terwijl de
Dopplerverbreding van dit bandje wordt voorgesteld door een variabele
afstand ,JD vanaf het punt

i>-i .

Na overgang op andere variabelen: t, = ~
~

= »0 wordt verkregen:

L:,.vL

en voor

- 83-

-DO

of, in een meer handzame vorm:

xj -~
DO

2.
S(»0 )=--:--Xe
nLl vi.

t

~

d É.

,r

Voor gassen bij l age druk en in het optische gebied is Llv.z> aanmerkelijk
groter dan LlYl en dus is x << 1. Een reeksontwikkeling geeft dan:

Hierin is de eerste (tevens de groots te ) term juis t gelijk aan de
Dopplerverbreding.
II.6. Isotoopverschuiving.
Gassen die uit verschillende isotopen bestaan, vertonen ten gevolge
van het z.g. isotopie-effect spectroscopisch verschil. Zo bestaat
20
natuurlijk Ne hoofdeakelijk voor ca.90 °/ 0 uit Ne
en voor ca.10 °/0
22
uit Ne • De centra van de overgangen voor deze isotopen zijn ten opzichte van elkaar verschoven, waardoor een extra verbreding van het
spectrum ontstaat ( in he t geval van natuurlijk Ne van de orde van
100 MHz)(lit.25,8 3 ).

rr.7.

Frequentieverschuivingen.
De frequentie van de door de laseroscillator uitgezonden straling
komt doorgaans niet precies overeen met de frequentie van de spontaan
geëmitteerde strali ng, zelfs niet als de resonantiefrequentie van de
resonator gelijk is aan de spontane emissie-frequentie.
Lineaire en niet-lineai r e effecten veroorzaken frequentieverschuivingen ( "frequency pulling" )(lit. 24, 84). De grootte van de verschuiving
hangt af van de aard van de verbreding, de grootte van de Lorentzverbreding en de eigenfrequentie van de resonator. Een van de redenen
is dat onder invloed van de Lorentzkracht in een diëlectrisch medium
de uitgezonden frequenti e enigszins afhankel ijk is van de bezetting
van de energieniveaus, waartussen de overgang plaats vindt.
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II.8. Homogene en inhomogene verbredi ng.
Wanneer een laser zodanig functioneert dat de hele Dopplerkromme gelijkmatig is ingebrand, dat is bij uniforme, volledige verzadiging, dan
noemt men de versterkingskromme homogeen verbreed.
Wanneer één of meer afzonde~lijke gaten in de kromme zijn gebrand,
dan noemt men de kromme inhomogeen verbreed.
Homogene verbreding kan om twee redenen optreden:
(1) De Dopplerbreedte is smaller dan de Lorentzbreedte of, meer exact,
smaller dan de theoretische breedte van het gat dat in de kromme
kan worden gebrand. In het zichtbare gebied is dit niet het geval.

(2) De laser onderhoudt vers cheidene longitudinale mode s zodat geen
enkel deel van de versterkingskromme onaangetast blijft.
Inhomogene verbreding duidt op de aanwezigheid van niet aangesproken
bronnen van laserenergie en dus op een minder effectieve werking van
de laser dan in het geval van homogene verbreding.

-85-

APPENDIX III
MODES

III.l. Eigenfreguenties van resonat uren.
De laserresonator laat zien dat ook een slechts gedeeltelijk gesloten
resonator in staat is met hoge Q eigentri llingen te onderhouden. Een
eigenschap van de elli ps kan dit illustreren (fig.III.1.-1).

E

Fig.I II.1 .-1. Stralengang in resonator.
De ellips Een de hyperbool H hebben F en F als brandpunten. Een
1
2
li~htstraal die de hyperbool in A raakt blijft, ook bij herhaalde reflectie aan de ellips, een raaklijn van de hYJ)erbool (binnen of buiten
de ellips) en "vult" tenslotte het gehele middelste gedeelte van de
ellips. Zouden de gedeelten BC en PQ ideale spiegels zijn, dan vormden zij een verliesvrije "lichtcondensator", een open resonator van
hoge kwaliteit.
De resonantiefrequenties van een i deale gesloten resonator volgen uit
de voorwaarde, dat de tangentiële component van de electrische veldsterkte aan het oppervlak= 0 moet zijn.
Bestaat het veld uit een superpositie van vlakke golven, dan kan aan
die voorwaarde voor e en vlakke golf met normaal OP slechts worden
voldaan, wanneer de projecties van OP op de zijden 2a, 2b en L
(fig.III.1.-2) veelvouden van een halve golflengte zijn.
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2b

Fig. II I . 1.-2. Eigenfrequenties in gesloten r esonator .
De eenheidsvector in de r i chting van OP is ê = (sinJcosf, sinJsinyi,
cos~), zodat ge l dt :
2a sinifcosf = m1 À/2
(m ' , n' , q

2b sin!Jsi n<f = n' }'/ 2
L cos/J = q

Na elimina ti e van i7" en

f

=-

1, 2 , ... )

"J 2

volgt voor de mogelijke r esonantiegolf-

lengten À:

2L _ [

A-

r+
i

(m'4. )2-

(n'L )Zj½

2a.) + ZhÏ

~

7

n11.t
+ 8a~i + 8h'°i '
rn'l.f

III.1.-(1)

dit laatste voor zover q >> m' , n' • Dan is ook voor golven die ongeveer
in de richting van de Z-as lopen q ongeve er geli j k aan het aantal
halve golflengten dat L bevat.
Na het wegnemen van de wanden evenwijdig aan de Z-as ontstaat een
open resonator (Fabry- Perot resonator). Voor kleine waarden van m'
en n' komen de modes ervan nagenoeg overeen met die van de gesloten
resonator, met dien verstande dat de waarden m',n' = 0 alleen in de
open resonator mogelijk zijn.
III.2. Voortplanting van de TEMoomode.
III.2.1. De golfvergelijking.
De laserbundel gelijkt i n vele opzichten op een vlakke golf. Echter
is de intensiteit sverdeling over een doorsnede van de bundel niet
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uniform en is het fasefront licht gekromd.
Een veldcomponent u van het coherente licht voldoet aan de scalaire
golfvergelijking:
III. 2 .1.-(1)
Voor licht dat zich in de Z-ri chting voortplant is:

l/J (x , y , z )

u =

e:xp ( - ikz ) •

III.2.1.-(2)

(/)is een langzaam veranderende complexe functie, die het verschil
tussen een laserbundel en een vlakke golf voorstelt: niet-uniforme
intensiteitsverdeling, divergentie, kromming van het fasefront en
andere verschil len.
Substitutie van III.2.1.-(2) in III.2.1.-(1), onder verwaarlozing
van de zeer kleine da,, geeft:
dZ~

·;l'/1 'i'P

. Jr

'J i- _.. ;;y'- - 2 'k Jz

=o.

nr.2.1.-(3)

Hiervan is een oplossing:

l./J =
met r

2

• x

2

III.2.1.-(4)

e:xp-i(P + ~q:i:2)

2
+ y .

P(z) is een complexe f as everschuiving verbonden aan de voortplanting van de bundel. q(z) i s een complexe parameter die de normaal
verdeelde intensiteitsvariaties als functie van de afstand r tot
de optische as weergeeft en tevens de kromming van het fasefront.
Substitutie van III.2.1.-(4) in III.2.1.-(3) en vergelijken van
overeenkomstige machten van r leveren:

.9S
dz -

1

en

~- - dP

i
q

III.2.1.-(5a,b)

Integratie van r r r.2.1.-(5a) geeft:
III.2.1.-(6)
wanneer ter plaatse van q wordt genomen: z • O.
1
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III.2.2. De bundelparameters.
De mogelijkheid bestaat om de complexe parameter quitte drukken
in twee reële bundelparameters volgens:
III. 2 .2. -(1)
Substitutie in III.2.1.-(4 ) laat de fysische betekenis van deze
parameters zien. R(z) is de kromtestraal van het golffront dat de
as in z snijdt, terwijl w(z) een maat is voor de afname van de amplitude E met toenemende afstand tot de as. Deze afname geschiedt
volgens een normale (Gauss' ) verdeling (fig.III.2.2.-1). wis de
afstand waarop de ampli tude tot op een fractie 1/e van die op de
as is afgenomen, de "spot size" (Hoofdstuk 2.4.3.).

It

0

Fig.III.2.2.-1. De "spot size".
De bundel is het smalst, met een diameter van 2w0 ,daar waar het
fasefront vlak is. De complexe bundelpara.meter is daar zuiver imaginair:
III.2.2.-(2)
Wanneer op deze plaats z

=

0 wordt gekozen, dan wordt de algemene

uitdrukking voor deze parameter:
2

q • qo + z

=

inwo + z •
À

Hieruit volgt dan:

III.2.2.-(3)

en

Substitutie van III.2.2.-(3) in III.2.1.-(5b) geeft:
d/J
-

dz

i

=--- =-

f/

.

,

-----=--

z-r i (n'f°J

en na integratie:

i.P(z) = IO.JV'-~-~-Äw._:_-J_<. . . . - i

arcfo11~~/) =-

/Ojy;+(l;,,a)~• - ir/J.

Het reële deel van P stelt een faseverschil

(/> voor

tussen de Gauss'

bundel en een ideale vlakke golf; het imaginaire deel een amplitudefactor Wo/w, die de te verwachten intensiteitsafname op de as geeft
als gevolg van de divergentie van de bundel.
Hiermee kan III.2.1.-(2) worden geschreven als:
III. 2. 2. -( 4)

III.3. Overige transversale modes .
Van vergelijking III.2.1.-(1) is I II.2.2.-(4) s lechts één oplossing.
Er zijn meer oplossingen van deze vergelijking, die tesamen een vol-

ledig, orthogonaal stelsel vormen : de transversale modes (lit.27,85).
III.3.1. Cartesische coördinaten.
Een "probeerfunctie"x) als oplossing voor III.2.1.-(1) is:
III.3.1.-(1)
waarin g = g(x,z) en h

c

h(y,z). Voor reële gen h betekent dit

dat de intensiteitsverdeling van de modebundels evenredig moet zjjn
aan de breedte 2w(z) van een Gauss'bundel. Substitutie van III.3.
1.-(1) in III.2.1.-(1) geeft differentiaalvergelijkingen voor gen
h van de vorm:

X)

Een in III.4.2. te formuleren eis leidt tot een bepaalde klasse van
probeerfuncties.
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de differentiaalvergelijking voor Hermitische polynomen Hm(x) van
de orde m. Aan III.2.1.-(1) wordt voldaan als:
g.h = H (V2 !.)H (V2 -:f..) ,
m
w n
w
waarin men n de transvers~J e modegetallen ziJn.

Met het product g.h als voorfactor kan III.2.1.-(4) als mathematische beschrijving van de mode dienen. De intensiteitsverdeling
van een hogere-orde bundel kan dus worden beschreven als een product van Hermitische en Gauss functies. De parameter R(z) is voor
alle modes dezelfde, dus ook de kromming van het fasefront.

De faseverschuiving

(/>

is een functie van de modegetallen:

</J(m,n;z) = (m + n +l)arctan(nÀz 2) .
Wo
Dit betekent dat de fasesnelheid toeneemt met toenemende modegetallen en leidt tot verschil in de resonantiefrequenties van de
verschillende modes.

III.3.2. Cylindercoördinaten.
De "probeerfunctie" in cylindercoördinaten is:

l/J =J {f)- exj>
met

1i, is

f-i{P+~; •r/-+lf}}

,

J =(ff ';JL/(2?/i).
een Laguerrepolynoom, pen 1 zijn het radiële, resp. het

azimuthale modegetal.
Ook hier zijn w(z) en R(z) voor alle modes gelijk en is de faseverschuiving afllankelijk van de modegetallen.
Vanzelfsprekend is de keuze van de coör,!l-~naa tsystemen geen vrijblijvende. Deze wordt bepaald door de randvoorwaarden, die op hun
beurt zijn vastgelegd door de vorm van de reflectoren (rechthoekig
of cirkelvormig).

III.3.3. Polarisatie.
De tot hier besproken modes zijn lineair gepolariseerd. Dit is
niet de enige mogelijkheid. Zo komen b.v. circulair gepolariseerde
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•

modes voor, zoals de mode TEMo 1 met een ringvormi ge intensiteitsverdeling:
2
2r2
I(r) = 21 0 r exp(- --)
•
wc.
Deze mode kan men zich c~t staan denken uit de modes

01 en T ~ 0
(in cartesische coördinaten ) , ten opzichte van elkaar 90° in fase
TEI"I

verschoven. De resulterende E-vector roteert nu met de lichtfrequentie om de Z-as.
III.4. Intensiteitsverdeling in binnen- en buitenzone.
III.4.1. Fraunhofer breking.

Met betrekking tot de modes en de voortplanti ng van de laserbundel
worden in de literatuur dikwijl s de termen "near field" en "far
field" gebruikt, hier vertaald door respectievelijk binnenzone en
buitenzone.
Een lichtbundel die door een lichtbron wordt uitgezonden bezit in
zijn doorsnede loodrecht op de voortplantingsrichting een zekere
energieverdeling als functie van de plaats: de intensiteitsverdeling
in de binnenzone over de doorsnede. De bundel plant zich in de ruimte voort , eerst geheel volgens de wetten van de geometrische optica,
maar allengs wordt door diffractie-effecten de intensiteitsverdeling

gewijzigd, tot t enslo tte de intensiteitsverdeling geheel door de
breking wordt bepaald (Fraunhofer breking)(lit.37). Dit is de intensiteitsverdeling in de buitenzone.
III.4.2. Gevolgen voor de laserbundel.
Met een Gauss'verdeling van de intensiteit in de binnenzone van de
vorm:
I(r) =
komt een verdeling in de buitenzone overeen van de vorm:
I ( V)

Ia

=-

n

exp ( -

V

2

)

•

Voor de Gauss'verdeling is dus de verdeling in de buitenzone van
dezelfde vorm als die in de binnenzone. Dit is van groot belang
voor het voortplanten en opwekken van lasermodes (lit.30). Immers,
de bundel die zich gedurende enige tijd binnen de resonator voort-
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plant neemt snel de buitenzone-verdeling aan . Aangezien de mode
een onveranderlijke con.figuratie moet bezitten, is de fundamentele
voorwaarde dat de buitenzone-verdeling dezelfde vorm moet bezitten
als de binnenzone-verdeling . Voor de l aagste-orde mode is hieraan
dus voldaan. Voor de horrc~e-orde modes stelt dit oök eisen aan de
voorfactoren gen h (III.3), dus aan de "probeerfuncties". Voldoende blijkt t e zijn dat de probeerfunctie gelijk is aan zijn eigen
Fouriergetransformeerde.
III.5. Longitudinale modes.
De

ingewikkelde theorie van oscillaties i n een multimode resonator

wordt eenvoudiger in het belangrijke geval dat de Dopplerbreedte
veel groter is dan de Lorentzbreedte. Dit is in het optische gebied
het geval.
In het geval dat alle modes evenveel verliezen ondergaan zal, wanneer
de inversie wordt vergroot, de mode waarvan de frequentie het dichtst
bij de centrale frequentie van de Dopplerkromme ligt het eerst gaan
oscilleren.
Wordt de inversie nog verder opgevoerd, dan zal voor de volgende
frequentie de drempelwaarde worden bereikt en de bijbehorende mode
gaan osciller en.

Zo kan, in dit geva l van inhomogene verbreding, de laser tegelijkertijd in meer dan één longitudinale mode oscilleren. Onderdrukken van
ongewenste modes is dan mogelijk door achter een van de reflectoren
een derde reflector te plaatsen, waardoor een secundaire resonator
wordt gevormd. Door deze juist af te stemmen kunnen ongewenste modes
bijna geheel worden onderdrukt (lit .29,31).
III.6. "Mode coupling".
De modes, die in het ideale geval een orthogonaal stelsel vormen en
dus geheel onafhankeli jk van elkaar zijn, blijken in werkelijkheid
een hiervan afwijkend gedra g te vertonen. De hieruit voortvloeiende
verschijnselen worden dikwijls samengevat onder de term "mode
coupling". Enige van deze verschijnselen zullen hier worden besproken.
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III. 6. 1. "Mode competi tion".
De in een resonator gedi ssipeerde energie kan worden beschreven met
behulp van de kwaliteitsfactor Q via de relatie:
III. 6 .1.-(1)
Hierin is W de hoekfrequentie en

~

de dempingstijd, dus Q = W~.

Over het algemeen zal Q voor iedere mode een verschillende waarde
bezitten. Uit berekeningen blijkt (li t.12, blz.36 e.v .) dat bij toenemende inversie de mode die de grootste versterking heeft naar verhouding veel meer wordt versterkt dan elke andere mode die binnen
de Lorentzbreedte van de eerste is gelegen, zelfs als voor deze
eerste mode de waarde van Q slechts weinig groter is . Dit "mode
competi tion" effect kan bij de ringlaser een belangri jke rol spelen.
III.6.2. "Combi nation tones".
Bij de aanwezigheid van meer dan één longitudinale mode kunnen in
de uitgezonden straling som- en verschilfrequenties worden waargenomen:"combination tones" , wanneer deze in de nabijheid van de
eigenfrequenties van de resonator liggen. Zo in het geval van drie
modes: w1

,

wi.

n c.J.3 de combinaties: 2al~ -

w3

,

u.J1 + <v3 -uJz en2c.u.2 -~·

Bovendien kan onder bepaalde voorwaarden "self mode locking" optreden (lit. 86 ) , zodat :u.J3 -w2.

=-

u1z-(J)1

•

De ui tgezonden straling

bestaat dan uit een s troom lichtpulsen met pulsfrequentie:~+i-~•
III.6.3. Niet ideale resonator.
Ook door de aanwezigheid van impedanties (verstrooiing aan stofdeeltj es, absorp tie in het medium) blijven de oorspronkelijk ongestoorde modes niet langer orthogonaal. Er "lekt" energie van de
ene mode in de anderen. Een andere belangrijke oorzaak zijn de afwijkingen van de i deale geometrie van de reflectoren. Door de oppervlakteruwheid van de spiegels treedt verstrooiing op, die verder
afhangt van de golflengte van de straling en van de invalshoek
(lit.87). Uit de theorie (lit. 88) is voor de spiegels de hoeveelheid en de richting van het verstrooide licht te bepalen.
III.6.4. Verzadiging.
In de omgevi ng van de verzadigingstoes tand treden bovendien nog
niet-lineaire effecten op, die "mode coupling" veroorzaken.
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III.6.5. Ruimtelijke verdeling van de populatie.
Indien in een resonator één mode, b.v. TEM

00

, aanwezig is, dan

hangt hiermee samen een ruimtelijke verdeling van de geinverteerde

atomen (fig.III.6.5.-1).

î

inver.sie

Fig.III.6.5. - 1. Inversiedichtheid in actieve medium.
De

beweging van de atomen in het gas zal het voortbestaan van deze

verdeling in axiale richting verhinderen (de afstand tussen twee
lmoopvlakken is 1 / 2 ~). In transversale richting behoeft dit niet
het geval te zijn (de overeenkomstige afstand is hier de diameter
van de plasmabuis ~ 10 4 À ) • De aanwezigheid van gebieden waar een
groot aantal geinverteerde atomen aanwezig is, kan oscillatie van
een passende mode bevorderen.
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APPENDIX IV

OPTISCHE RESONATOREN

IV.l. Inleiding.
De voortplanting van een paraxial e lichtstraal door een optisch systeem
kan worden beschreven met behulp van een overdrachtsmatrixx). Hieruit

zijn gegevens te verkrijgen over belangrijke eigenschappen van het systeem, zoals de stabiliteit en de ver liezen die optreden in instabiele
resonatoren (lit.90,91).
IV.2. De overdrachtsmatrix.
Een paraxiale straal is in een gegeven dwarsdoorsnede op de optische
as Z gekenmerkt door de afstand x tot de optische as en de helling

~ ten opzichte van die optische as (fig.IV.2.-1). Voor een paraxiale
z
dx
straal wordt dz klein verondersteld.
lioofdvlolr.lm1

Fig.IV.2.-1. Paraxiale straal.
De

lichtweg wordt bepaald door de optische eigenschappen van het sys-

teem en de ingangsgegevens, n.l. x

en (:) in het intreevlak van
1
1
het systeem. Voor paraxiale stralen zijn de uitgangsgrootheden x en
2
(:) 2~n het uittreevlak van het systeem l ineair afhankelijk van x1
en ( dz) 1 • Dit kan in matrixvorm worden geschreven:

X) Voor berekeningen aan laserresonatoren ziJn ook andere methoden mogelijk
en in sommige gevallen voordelig (lit.65). Hier zal uitsluitend de
matrix-methode worden gebruikt.
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De

ABCD-matrix is de overdrachtsmatrix; de determinant ervan is

meestal =l.

De

matrixelementen zijn afhankelijk van de brandpunts-

afstand van het systeem en van de positie van de hoofdvlakken volgens

'
h

en h zijn hierin de afstanden van de hoofdvlakken tot resp.
2
1
intree- en uittreevlak. In fig.IV. 2 .-2 zijn enige elementaire systemen

met hun overdrachtsmatrix gegeven .

1
1
2.

1

1
1

f

1
2.

1

1

1

1

1

1

f

2.

~ - d1 - ~ -

i

d.

1--

-

, _ d2.

ri,_ - -+f

Of,

1

01:
1

2.

1,

d + á - d,<i;
,

:t

I.

1

- J. - J. + il,_

f,

'2. f, '2.

Fig.IV.2.-2. Overdrachtsmatrices.
rv.3. Periodieke herhaling.
Lichtstralen, die heen en weer gaan tussen de gekromde spiegels van
een laser, worden periodiek gefocusseerd. Dit is hetzelfde als een
periodieke opeenvolging van lenzen, zoals in fig.IV.3. - 1 is aangegeven.
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~::;;?

~

>

1

1

~ - -- d - - - ;,j

--d--

- - d--

Fig.IV.3.-1. Resonator en equival ente opeenvolging van lenzen.
Een element uit deze reeks wordt gekenmerkt door zijn ABCD-matrix, de
overdracht doorn elementen door de n-de macht van die matrix.
Volgens de stelling van Sylvester i s:

B)n
:D

= si~J.

(Asin n!J- -

sin(n-1 )~

C s in niJ-

B sin n:J-Dsin n~ -

waarin cos J = 1 / 2 ( A + D) .
Dergelijke periodieke opeenvolgingen kunnen stabiel of instabiel zijn.
Zij zijn stabiel, wanneer het spoor (A + D) voldoet aan:

Uit IV.3.-(1) volgt dat voor een stabiel systeem de stralen periodiek
worden gefocusseerd. In een instabiel sys teem worden de goniometrische
functies hyperbolische functies, hetgeen er op wijst dat de stralen
meer en meer aan dispersie onderhevig zijn.

rv.4.

Stabiliteit van de laserresonator.
De overdrachtsmatrix van het systeem uit fig.IV.3.-1 is\ in fig.IV.2.2d gegeven. Met het spoor van deze matrix kan de stab i liteitsvoor-
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waarde IV.3.-(2) worden geschreven als:

rv.4.-(1)

1 •

0

Het is gebruikeli j k deze voorwaar de i n de vorm van een stabiliteitsdiagram (fig.IV.4.-1) te pre ~, nteren.

l
/'/a,iporalle/

1/ (R1 ::R2 =~)

_1

0

-

- -

--

-1

C:J

StQ/Jie/

~

,i>sto./Jiel

Fig.IV.4.-1. Stabiliteitsdiagram.
IV.5. Invloed van lenzen op de bundelpara.meters.
Een lens (of een spiegel, vgl.IV.3.) met brandpuntsafstand f transformeert een intredend golffront met kromtestraal R in een uittredend
1
golffront met kromtestraal R volgens:
2
lV.5.-(l)
Hetzelfde geschiedt met het fasefront van een laserbundel. De diameter
hiervan is onmiddelijk voor en achter een dunne lens dezelfde en er
geldt:
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1
1
-=--

1

IV.5.-(2)

f

Wanneer de ABCD-matrix voor de l ens bekend is, volgt daaruit:

JY,5.-(3)

IV.6. De resonator.
Een mode is een bundel, die heen en weer l oopt tus sen de spiegels.
De bundelpara.meters moeten na een complete rondgang gelijk zijn. Met
deze voorwaarde kunnen bundelparameters worden berekend . Voor een symmetrische opstelling als in fi g .IV . 6.-1 ( spiegels met gel ijke kromtestraal) is één enkele doorgang al voldoende.

z

➔

z
l

1

l

1

~

➔

i

Fig.IV.6.-1. Syonnetrische resonator en equivalent lenzensysteem.
Uit III.2.1.-(6) en rv.5.-( 2 ) volgt:
1

-=

De continuiteit eist nu dat q = q • De daaruit voortvloeiende vergelij1
2
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king geeft de bundelparameters, waarin w slechts reëel is voor een stabiele resonator.
In het voorgaande is geen rekening gehouden met brekingsverliezen die
optreden door de beperkte opening van de spiegels. De resulta ten gelden dan ook slechts voor stabiele resonatoren waarvan de spiegelopening
groot is ten opzichte van de spot size w. Voor het geval de spiegelopening beperkt is, of een diafragma in de lichtweg is opgenomen, bestaat
geen strenge oplossing, maar met enige vereenvoudigingen is wel een
goede benadering te verkrijgen (lit.90).
De verliezen die ontstaan doorda t een gedeelte van de bundel buiten
het bruikbare gebied van de r esonator valt, b.v. door een diafragma.
of door beperkte afmeti ngen van de spiegels, zijn te berekenen uit de
uitdrukkingen voor de intensiteitsverdeling en de spot size w.
Zo volgt voor de mode T™o 0 uit 2.4.3.-(1) voor de fractie van de intensiteit die door afscherming verloren gaat als de bundel een cirkelvormig diafragma met straal aw passeert:

00

}I(r)rd.r

& = a~
}I(r)rdr
0

= exp

{-2 a 2}
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APPENDIX V
DE He-Ne LASER

V.l. :Energieniveaus.
Aan de hand van fig.2.6.1.-1 zijn nog enige opmerkingen over de bezetting van enige Ne-niveaus te maken.
1
De energieuitwisseling tussen He 2 s

en Ne 3s komt tot stand hoewel
0
2
de twee energieniveaus niet precies overeenstemmen. Voorwaarde voor dit
soort overdracht is dat het verschil in energie hoogstens een waarde

ti E ~ kT mag bezitten. Een dergelijk klein verschil wordt via de warmtebeweging verrekend. Het proces is te schrijven als:
1

He 2

s0

+ Ne ~ He + Ne 3s

2 - L'.l E •

niveau kan bepaald worden aan de hand
2
van de spontaan geëmitteerde 632.8 nm straling. Als functie van de ontDe bezettingsgraad van het 3s

ladingsstroom blijkt deze bezettingsgraad eerst lineair toe te nemen,
waarna een verzadiging optreedt. Voor dit laatste effect is nog geen
definitieve verkl aring gegeven (lit.92). Het treedt niet op voor niveaus die door botsingen met electronen worden bezet.

Om de toestand van inversie te verkrijgen is het niet alleen noodzakelijk dat het bovenniveau dicht bezet wordt, maar ook dat bezetting van
de benedenniveaus (anders dan door emissie van de gewenste straling)
wordt voorkomen.
Het ls niveau is metastabiel en de bezetting ervan neigt tot toename
naarmate meer energie aan de laser wordt toegevoerd (door de gasontlading die de rnetastabiele He niveaus op peil houdt). Wordt de ls bezetting te groot, dan bestaat de kans dat fotonen, die door stralende 2p
atomen worden uitgezonden, door ls atomen worden ingevangen voor zij
het gas kunnen verlaten. Dit proces van "trapping" (lit~93,94) leidt
tot vergroting van de levensduur van de 2p toestanden.
Een andere oorzaak van vergroting van de levensduur van het 2p niveau
ligt in botsingen met electronen van het type:
e + Ne ls

~

Ne 2p + e ,

waarbij het electron een deel van zijn energie afstaat.
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Wanneer de electronendi chthe id zo groot is dat deze overgang belangrijk wordt, dan moeten ook bots ingen worden beschouwd van he t type :
e + Ne 2s

~

Uit een en ander blijkt

Ne + e •

de

~~onzaak om de electronendichtheid te be-

perken.

V.2. 0.6328- en 3-391-'m stra ling.
De laserovergangen 3s - 2p en 3s - 3P h ebben allen 3s

als bovenniveau.
2
Hierin domineren de 3s 2- 2p overgang (0 . 6328/' m) en de 3s 2- 3p over4
4
gang (3.39pm).
Zoals volgt uit de uitdrukki ngen voor de versterki ngscoëfficient (r.4.
-2) en de Doppl erbreedte ( r r.4.- (1 )) i s de versterkingscoëf ficient ongeveer evenredig met

A3 .

Bovendien is het 3p

niveau dun bezet , zodat
4
voor de 3- 39fm lijn hoge waarden voor de versterking worden gevonden.
Dit heeft tot gevolg dat reflectie aan di ël ectrische grenslagen al
genoeg kan zi j n om os c i llatie bij 3 -39p. m te verkri jgen . De meer laagspiegels die veel als reflectoren voor 0 . 6328 fm worden gebrui kt, kunnen zo gemakkelijk tot 3 -39f- m os cillaties l ei den.
Zelfs indi en de spiegels voor i nfrarood geheel doorlatend zi jn, kan
bij een l ange plasmabuis de spontane emissie aan één eind van de buis
gedurende de doorgang door het actieve medium dusdanig worden versterkt,
dat aan het andere ei nde van de bui s verzadiging optreedt en wel juist
van het ni veau dat voor de laserwerking bij 0 . 6328fm benodigd is.
Dit verschijnsel heet superradiatie (lit.95).
Een methode om de 3-39jlrn straling te onderdrukken is het aanbrengen
van een of twee prismas i n de lichtweg (fig .V. 2.-1). Hiermee wordt
bereikt dat alleen de 0.6328/lm bundel wordt t eruggekaatst in het actieve medium(lit.96).

Fig. V.2. -1. Prisma ter onderdrukking van 3-39f'-rn straling.

.
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Een kleine diameter van de plasmabuis of een diafragma kan ook tot
onderdrukking leiden, aangezien de diameter van de bundel ongeveer
evenredig is met

fX'.

Andere methodes voor onderdrukking van de ongewenste straling maken
gebruik van infrarood-absorberend materiaal, b.v. methaan (lit .95),
of van de verbreding van de na .:1 m.rlijke lijnbreedte onder invl oed van
een magnetisch veld (Zeeman effect; v.4 .). Deze verbreding is voor de
verschillende golflengten ongeveer even groot. Aangezien de Dopplerbreedte in het zichtbare gebied veel groter is, is het effect van de
geinduceerde lijnverbreding op de versterking veel kleiner dan in het
infrarode gebied.
v.3. Versterking .
De versterking van kleine signalen door een He-Ne laserversterker wordt
bepaald door de stroomdichtheid, de mengverhouding van de gassen , de
gasdruk en de afmetingen van de plasmabuis.
De mengverhouding blijkt goeddeels onafhankelijk te zijn van de overige
parameters. De versterking voor 0. 6328/'m is maximaal (lit.92) voor:

5á 7 •

Laat de maximale vers terking van de laser zijn:
A

max

= exp ( Q'.

max

.1 ) ~ 1 + ~

max

.1 ,

waarin 1 de lengte van de plasmabuis is.
Wanneer d de diameter van de plasmabuis is, dan blijkt te gelden voor
p

(in torr), de totale gasdruk bij maximale versterking , voor
max
0.6328fm en v oor 1 mm< d < 20 mm (lit.97):
pmax . d

en voor i

max

0.3

~ 1. 6 '

2
(in Am- ), de stroomdichtheid bij maximale versterking:
·
d1. 4
J.max•
::::: 1

Voor et
geldt, bij d > 3 mm:
max

a:

max

1
.d • 4

~ 0 o45 m-l
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en bij d

<

3 mm (lit.98):

ex max .d

~

-1

0.24 m

Wanneer in he t gasmengsel He 4 door He 3 wordt vervangen kan dit een vergroting van de versterking me~ 25

°/ 0

tot gevolg hebben (l i t . 99) , veroorzaakt door een betere energieoverdracht tussen He 3 en Ne .

Bij de laseroscillator treden verzadigingseffecten op die ook van invloed
zijn op het gedrag van de laser (lit . 100) . Bespreking ervan valt buiten
dit bestek.
De gegeven waarden voor de versterking hebben betrekking op de as van
de plasmabuis. De versterking blijkt ook een functie van de straal te
zijn (lit.97 ) en wel volgens de~ -orde Besselfunctie J

0

Als functie van de frequentie volgt de versterking het bekende Dopplerprofiel met de power dip (2 . 3. 6.) voor de intensiteit van de door de
oscillator geproduceerde straling bij de centrale Dopplerfrequentie.
Dit laatste echter vooral als slechts één Ne-isotoop aanwezig is.
Naarmate een tweede i sotoop in ruimer hoeveelheid aanwezig is, verdwijnt
de power dip meer en meer en wordt de Dopplerkromme tevens asymmetrisch
(fig.V.3.-1), als gevolg van de ingevoerde verschuiving van het spectrum.

Fig.V.3.-1. Power dip voor Ne in natuurl ~ke verhoudingen
(lit . 25 ).
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v.4. Zeeman effect.
Onder invloed van e en magne t i s ch veld wor dt een spectr a le li j n gesplitst
in verschillende componenten van bepaalde polarisatierichtingen. Dit
1/,eeman effect zal i n een l a ser een 1 i .-in doorgaans niet in afzonderl j jke
componenten spl i ts e n,tenzij de s pl i tsing aanmerkelijk groter i s dan de
Lorentzbreedte. Is dit l aa ts te nie t het geval dan treedt nog wel een
verbreding op me t dienovereenkoms t ig verlies aan versterki ng en met een
i ets grotere versterking voor bepaalde voorkeu.rspolarisatierichtingen
(lit.101 t/m 104).
Bereikt de splitsing een grootte die ongeveer gel i jk i s aan he t f requentieverschil tussen twee longitudinale modes, dan kunnen twee voorkeu.rspolarisatierichtingen op de bij deze modes behorende, verschillende,
frequenties oscilleren .
Zeeman effect op He-Ne lasers tengevolge van het aardmagneti sch veld
evenwijdig aan de lengteas van de laser is geconstateerd. De laserstraling bevat da n t wee circulai r ge polariseerde componenten van onderling iets verschillende frequentie.
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APPENDIX VI
COHERENTIE

VI.l. Coherentie in de tijd.
Een interferometer laat op een punt in de ruimte twee parallele bundels interfereren die vanuit één lichtbron een verschillende weglengte
hebben afgelegd. Het weglengteverschil komt overeen met de afstand
die het licht in een tijd T aflegt. Met de interferometer wordt dan
de coherentie in de tijd bepaald.
Voor lange waarnemingsti jden 2t

o

wordt de intensiteit Ivan de gere-

combineerde bundels gegeven door:
to

I: /,;,,

!i

J0

~➔ oo.2to_t

{E{f:+-T)+E(t)l[E(t:+T)+E*(t)ldt.

1J["

VI.1.-(1)

'l

Cis hierin een constante. De uitdrukking kan worden omgezet tot:

waarin I

de i ntensiteit is van i edere bundel en (lit.37)
i:<,

0

,(r) == /,in_/_ jF(é+ T) E~{r:) al:
~-+PO ~l;O

-to

de autocorrelatiefunctie van de electrische veldsterkte E. Dit is in
een genormaliseerde vorm te schrijven als:

VI.1.-(2)
een grootheid die een waarde tussen Oen 1 kan bezitten: de coherentiefactor in de tijdx).
Het bovenstaande kan worden toegepast op de bundel van een ideale
laser die in één mode werkt.
Laat de gestimuleerde emissie zijn voor te stellen door: E cos(w t+<f).
0

0

De spontane emissie geeft dan aanleiding tot tweede- (en hogere-)
orde verstoringen van Een tp. Aangezien de karakteristiek van de
laser een amplitudestabiliserende werking heeft, dragen alleen de
x) De waarde 1 is in de practijk niet te realiseren. Volgens het van Cittert-Zernike theorema (li t. 37) wordt een waarde
= 0.88 als "bijna
coherent" aangeduid.

r
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verstoringen (Lif}i

bij tot de incoherentie. Het blijkt dat (lit.105):
VI.1.-(3)

---en.s

(/J.f)~
abele

is de variantie van de normaal verdeelde stochastische vari-

.t1'/I. ,c is de dempingstijd (III .6.1.-(1)). Sis het aantal fo-

tonen in de mode, te bepalen u · t de energieinhoud van de oscillator:
W =- Shi'.
De gemiddelde waarde over het ensemble van de autocorrelatiefunctie
wordt nu:
VI.1.-( 4)
Wanneer de bundel in een interferometer wordt gesplitst en weer gecombinèêrd, zal ten gevolge van de factor cosw Tin VI.l.-(4) een intero

ferentiepatroon verschijnen. Ten gevolge van de faseverschuivingen
VI.l.-(3) zal dit patroon in de tijd langzaam verschuiven (lit.106).
Het blijkt dat, als de tijd 2t, benodigd om het interferentiepatroon
0

waar te nemen, voldoende lang is en het tijdverloop T eveneens, deze
ver■ chuivingen

2S ,

C

het interferentiepatroon doen verdwijnen. Voor 2t

0

>>

en T > 2S, is het patroon verdwenen.
C

Voor 2t << 2Sr i s het patroon altijd aanwezig. In VI.1.-(1) is de
0

C

limietovergang dan niet mogelijk en
waarde van E( t +

1{T)

nadert tot de momentane

•r )E*( t ) .

Hieruit is duidelijk dat de grootste waarde van T waarbij nog een interferentiepatroon verschijnt, de z.g. coherentietijd, niet zonder
meer aan het wegl engteverschil kan worden gekoppeld via die zichtbaarheid. Hiervoor moet tevens worden geëist dat 2t > 2S r • x)
0

C

VI.2. Ruimtelijke coherentie.
De

ruimtelijke coherentie wordt bepaald door de mode-selectie eigen-

schappen van de laser. De divergentie is voor verschillende longitudinale modes (met dezelfde transversale modegetallen) dezelfde.

E:r bestaat een redelijke overeenkomst tussen de resultaten gevonden
met de He-Ne laser en de optische theorie van de Fraunhofer-buiging
(Appendix III ).
x) Voor de beste conventionele "monochromatische" lichtbronnen is de coherentietijd van de orde van 10-9s. De responsietijd van de snelste detector ligt in de orde van 10-6s. Voor het licht van een gaslaser kan
10-2 s worden bereikt (lit.39).
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Ruimtelijke coherentie zonder coherentie in de tijd is zeer wel mogelijk, b.v. bij het licht van sterren.
Evenals bij de coherentie in de tijd is voor de ruimtelijke coherentie
een autocorrelatiefunctie op te stellen:

to
t('i,r2.) = /i'm 2 ~ jE{1ï .t) E(r;_,t)dt ,

4.--.oo

0

-te

die, genormaliseerd, de ruimtelijke coherentiefactor oplevert:
VI.2. -(1)
De afstand r - r , waarbij het interferentiepatroon juist is verdwenen,
1
2
is een maat voor de ruimtelijke coherentie.
Het is ook mogelijk VI.1.-( 2 ) en VI.2.-(1) te combineren tot één
coherentiefactor f(r 1 ,r2 ,T).
VI.3. Coherentie van de laserstraling.
De coherentie van de laserstraling is niet zozeer een eigenschap van
het actieve medium als wel van de resonator. Zo wordt in een E'abryPerot interferometer het oorspronkelijk slechts gedeeltelijk coherente
licht steeds mee~ coherent naarmate het langer in het Fabry-Perot
systeem heen en weer gaat (lit.107). De door het actieve medium geleverde versterking is all een nodig om de verliezen, die bij iedere
doorgang optreden, te compenseren.
De coherentie van de laserstraling (of, juister gezegd, de waarneembaarheid van een interferentiepatroon) wordt verder bepaald door het
aantal transversale modes dat in de bundel aanwezig is (lit.108,109).
Volgens sommige onderzoekers is da aanwezigheid van andere, zwak geexciteerde, transversale modes in een "enkelmode" laserbundel altijd
oorzaak van de afwijking van de ideale coherentie (lit.110). Anderen
stellen echter vast een coherentiefactor l.0000~0.0003 te hebben bepaald (lit.111).

x) VI.1.-(2) en VI.2.-(1) ZlJn doorgaans niet voldoende om de coherentie
te beschrijven (lit.26,112 t/m 116). Op de hogere-orde coherentiefuncties zal hier niet worden ingegaan.
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APPENDIX VII
RUIS

VII.l. Oscillatorruis.
De niet-lineaire karakteristiek van de laser heeft een amplitudestabiliserende werking. Ten gevolge van de spontane emissie is er toch
enige ruis aanwezig die aanleiding geeft tot laagfrequente zwevingen
naast de onvermijdelijke hagelruis , die altijd aan de uitgang van
een bestraalde fotodetector aanwezig is.
La.at N het gemiddeld kwadraat zijn van de fluctuaties van de detec1
torstroom. Een bijdrage hiertoe wordt geleverd door interferentie van
de ruiscomponenten waarvan het frequentieverschil binnen de bandbreedte
lif van de detector ligt. Deze bijdrage tot N is (lit.117):
1

N.lt -- pNL 2/JY
P,,I.

!Jf

f,I

Hierin is

L1i

.

de bandbreedte van de ruisenergie PNL in de oscillerende

mode. Een tweede bijdrage wordt geleverd door interferentie van het
amplitudegestabiliseerde signaal P met de ruiscomponenten binnen de
1
frequentieband L1 f ( li t.118):
Á{~ :

a

1i

fJtL

2.ti vN

L!.f

Hierin is a (0 < a < 1) een parameter afhankelijk van de vorm van het
ruisspectrum. Het totale relatieve gemiddelde kwadraat van de intensiteitsfluctuaties voor een enkelmode laser is:

Metingen aan een enkelmode laser bij de drempelwaarde hebben aangetoond
date sterk afneemt, naarmate de laser sterker oscilleert (lit.119,
120). Dit is in overeenstemming met het gedrag van een goede oscillator.
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VII.2. Versterkerru.is.
Laat het ingangssignaal van een laserversterker een golffront zijn
met een divergentie bepaald door de laseropening. De spontane emissieruis die van belang is ondergaat dezelfde versterking als dat ingangssignaal. I.4.-(1) is dan te schrijven in een vorm die de spontane emissie bevat:

dl~+
dlN = 1,»
fBc-,>JII +l )IN-N )1-A(-v)N
v
c. f ~ nrn ~" s N l' n tn
nm
n

1121
dx.
-, n.J

VII.2. -(1)

De laatste term hierin stelt de spontaan gegenereerde ruis per volumeëenheid voor in de ruimtehoek:

Deze ruimtehoek komt overeen met de buigingsgrens van een laser met
diameter D. Door gebruik te ma.ken van I.l.-(3b) en te integreren over
1
2
het oppervlak n.D van de opening wordt VII.2.-(1) in twee vergelij-

4

kingen gesplitst:

áP =
s

en

hv
"/?s (N -N ) dx
c BfvJ
nm
II
m

dP ~ hv B<,>J[P (N..-N ) + na N J,,>l dx.
N
C nm Z'N "
m
n 'J

Integratie over de lengte L van de versterker geeft:

en

p ~J'P +-(r.- t \ . No
Nl..

J

NI

Ï

/

,v,,.,

N.n _ A/

Bh))

n

Hierin is G = e oc. L en ex. = h5 v Bnm ( v) (Nn - Nm) •
Voor G:;,,> l en N ::>> N is de door de versterker toegevoegde ruis gem
. 'k
8 hv
n
1 1J
aan
n·
Indien de polarisatierichting van het ingangssignaal bekend is, kan
deze uitkomst nog met een factor 2 worden verminderd door slechts
ruis in één polarisatierichting te accepteren. In dat geval nadert
de toegevoegde ruis de onzekerheidsgrens

hv. Voor een versterker in

een resonator wordt een analoog resultaat gevonden (lit.121).
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VII.3. Overige ruisbronnen.
Ruis in de vorm van amplitudevariaties in de output van een laser is
dikwijls te wijten aan macroscopische effecten in de vorm van momentane variaties van de versterking of de uitgestraalde energie van de
laser.

De

twee voornaamste bronnen van dergeli j ke ruis zijn variaties

in de plasma.dichtheid en in de ontla dingsstroom en interacties tussen
modes in lasers die in multimode bedrijf werken.
Een verdere ruisbron wordt gevormd door microfonische variaties van
de resonatorparameters en temperatuurafhankelijkheid van deze parameters. Dit vormt een mechanisch probleem.
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APPENDIX VII I
ROTATIEGEVOELIGHEID VAN EEN RINGLASER

VIII.l. Inleiding.
Het gedrag van de ringlaser als rot a tiesensor is zowel op klassieke
als op relativistische wijze te verklaren .
De klassieke benadering, zoals reeds gebruikt door Michelson en
Sagnac in hun interferentie-experimenten, wordt ook wel gebruikt
(lit.2,8) bij de afleiding van het gedrag van de roterende ringlaser.
Dat hiermee het juist e antwoord wordt verkregen (ten minste tot in
de eerste orde van de rotatiesnelheid.Q ) , is niet zozeer t e danken
aan de juiste wijze van benadering, als wel aan het feit, dat ieder
effect van de eerste orde in~ (waarin v =
C

QR) zowel op klassieke

als op relativistische wijze kan worden verklaard.
De relativistische afleiding geeft de juiste uitkomsten, zonder benadering, voor alle effecten die met de rotatie van de ringlaser samenhangen (lit.122,123).
Een meer aanschouwelijke benadering kan worden gegeven door uit te
gaan van een cirkel vormige, rotatiesymmetrische resonator (lit.44).

VIII.2. De ideale ringresonator.
In fig.VIII.2.-1 i s een cirkelvormige resonator gegeven, in de vorm
van een holle, cirkelcylindervormige spiegel; de as van de cylinder
is de rotatieas.

-----2R------i
Fig.VIII.2.-1. I deale cirkelvormige resonator.
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De volgende veronderstellingen worden gedaan:
(1) Het spiegeloppervlak is ideaal geleidend. Bijgevolg blijft alle
energie, die in de resonatormode is vervat, behouden in de resonatorholte.
(2) Er bevindt zich geen diëlectri sch materiaal in de resonatorholte. Er kan dus bij ro"ta '. , ~

geen Fresnel "drag" effect optreden.

(3) De invloed van aangeslagen atomen, benodigd om de oscillatie in
een niet verliesvrije resonator op gang te houden, wordt buiten beschouwing gelaten.
De van belang zijnde modes kunnen worden beschouwd als lopende of
staande golven aan de omtrek. Fig.VIII.2.-1 geeft de knopen voor
staande golven, met een tussenruimte van
R/).. ~
0

O<J.

½À

O

in de limietsi tua tie

Deze mode volgt uit de homogene Maxwell vergel ijkingen

(lit.44,Appendix): eenmaal aanwezig blijft dez e mode met constante
amplitude oscilleren, zonder dat de positie van de knopen verandert.
Dit geldt ook wanneer de resonator om zijn as roteert. Immers, aange~ien de resonator rotatiesymmetri sch is, treden geen geometrische
veranderingen op en, aangezien de spiegel ideaal geleidend is,
"weet" het mod.epatroon ni et dat de spiegel roteert.
Een waarnemer , di e met de spiegel meebeweegt, kan de rotatie meten
door de staande golven te tellen. Voor één omwenteling neemt hij

2n =

1nR

"'i À o

maxima waar (n = aantal golflengten op de cirkelomtrek).
Wanneer de waarnemer met een constante omtreksnelheid

beweegt, dan neemt hij
VIII.2.-(1)
maxima per seconde waar. Dit is een juiste uitkomst (lit.123), zolang v<.<.<. c.

De uitleesoptiek en de detector vervullen dezelfde rol als de waarnemer. Aan het oppervlak van de detector (fig.VII I. 2.-2) verschijnen twee signalen:
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en

"";7,:rl!lffll....:r'

del-~cto r

Fig.VI II .2.-2. Uitleesoptiek en detector.
Het uitgangssignaal van de detector, die de intensiteitsvariaties
detecteert, is dan evenredig aan:
1 + cos 2 nft •
ll ierbij i s aangenomen dat de detector te t r aag i s om r:le frequentie
2w

0

te detecteren.

VIII.3. Andere vormen van de ring.
In de reeds eerder gegeven uitdrukking voor de zwevingsfrequentie
(3.1.2.-(2)) komt de verhouding voor van het door de omtrek L van
de ringlaser omsloten oppervlak A, ten opzichte van deze omtrek.
Uitdrukking VIII.2.-(1) bevat de s traal van de ring . Dit leidt tot:

u.Jr x as
fds

Hierin is

r

=

R .

VIII.3.-(1)

de radiusvector van punten van de ring ten opzichte van

een willekeurige oorsprong, ds een wegl engteëlement van de omtrek
en û de eenheidsvector evenwijdig aan de rotatieas. Door VI II .3.
-(1) wordt de straal R van de equivalente cirkelvormige ringresonator bepaald (fig.VIII.3.-1 ).
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Fig.VII.3.-1. Equival ente cirkelvormige ringresonatoren.
Voor een gesl oten r es onatorvorm in het platte vlak , waarvan alle
delen dezelfde cirke l raken , is, bij rotatie om een as loodrecht op
dat platte vlak, de equi valente straal R die van de ingeschreven
cirkel en gaat VIII.3.-(l) over in de trivial e uitdrukking:
~S.R
R

l
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APPENTIIX IX

DE RINGRESONATOR

IX.l. Inleiding.
In een uit twee spiegels bestaande re s onator is de kromming van het
fasefront van de bundel gelijk aan die van de spiegels, aangezien de
bundel daar op zichzelf wordt teruggekaatst.
In een ringresonator, waar de bundel onder een hoek wordt teruggekaatst,
is dit niet het geval. De randvoorwaarde bij de ringresonator is dat
de bundel zichzelf na iedere omloop reproduceert, dus na doorgang door
een reeks focusserende elementen .
Evenals in de situatie van Appendix IV zijn de stabiliteitsvoorwaarden
en bundelpara.meters in een ringresonator dezelfde als in een equivalent stelsel van lenzen.
Zoals vermeld in 3.8.l. moeten de berekeningen in het algemeen afzonderlijk worden uitgevoerd voor de links om- en de rechtsomgaande bundel en bovendien, in verband met het a stigmatisme van de holle spiegel, voor de richti ng in het vlak van de lichtweg en voor de richting
loodrecht op dat vlak .
De methode met behulp van de overdrachtsmatrix zal hier worden gebruikt voor de analyse van de re sonator (l i t.64). De bundel wordt
verondersteld die van de TEM
mode t e zijn; de spie.g els worden onoo
eindig groot verondersteld ( d.w.z. groot ten opzichte van de spot
size), zodat randeffecten niet van invloed zijn.
IX.2. Stabiliteit en bundelpara.meters.
Als algemene voorstelling van de ringresonator wordt een vierzijdige
resonator genomen (fig.IX.2. - 1), bestaande uit vier holle spiegels
met verschillende kromtestralen (b

1

t/m b ) en op onderling verschil4

lende afstanden (d t/m d ).
1
4
Het equivalent van deze resonator is een reeks van vier lenzen, die
bij herhaling door de bundel wordt doorlopen (fig.IX.2.-2).
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Fig.IX.2.-1. Ringresonator.

Fig.IX.2.-2. Equiva lent van fig.IX.2.-1.
De lenzencombinatie heeft een brandpuntsaf s tand f; de afstand tussen
de hoofdvlakken is L.
Voor dit systeem is de stabiliteitsvoorwaarde:
IX.2.-(1)
Deze voorwaarde kan worden uitgedrukt in de brandpuntsafstanden en
de onderlinge afstanden van de individuele lenzen. De bundelpararneters
volgen uit de uitdrukkingen voor de normale resonator (App.JV).
.
L
liet smalst is de bundel op een afstand
van de hoofdvlakken van het

2

systeem, waar voor de spot size w0 geldt:
2

2n w
_À___
o = L

(f -

1)"~ •

IX.2-(2.)
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Wordt z = 0 ter plaatse van w geko zen, dan geldt voor de spot size w:
0

"JX..2.-(3)
en voor de kromtestraal van het fasefront :

E..Z-(4)

IX.3. De overdrachtsmatrix .
De complexe bundel parameter q i s volgens III . 2 . 2.- (1 ) ui t te drukken
in Ren w:
1
q

A

1

n w2 •

R - i

De overdrachtsmatrix voor een lenzensysteem i s:
h1h2
hl+ h2- -f-

[a]

h1
1 - f

rx.3.- ( 1)

waarin h

en h de posi t i es van de hoofdvlakken aangeven ten opzichte
2
1
van intree-, resp . ui ttreevl ak (fig .IX.2.-2 ) en f de brandpuntsafstand van het systeem is.
I n verband met de wederkerighei d gel dt:

AD - BC = 1 .
Voor een opti sch systeem, bes taande uit een dunne lens f , gevolgd
1
door een afstand d , i s:
1

Dit optisch systeem heef t een overdr achtsmatrix :

rx. 3.-( 2 )
1
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De afbeelding van de bundel op zichzelf, nadat deze vier van deze systemen is gepasseerd, kan worden uitgedrukt met behulp van de overdrachtsmatrix:

waarin ieder element [aJ de vorm IX .3.-( 2) heeft.
Aangezien de bundel op zichzelf wordt afgebeeld is in

IV.5.-(3)

q. =
l

q. en geldt aan het intreevlak:
J

2B
D - A

en

Daaruit is met IX.2.-(1) t/m (4) te vinden:

V4 - (A

+

D)

21

2C
ter plaatse
z =

A - D

2C

met z = 0 aan het intreevlak.
De gegevens van het complete, uit vier lenzen bestaande, systeem
volgen uit IX.3.-(1):
Hl = hl=
H2 +

14

=

d4

D- 1
C

... h2 =

h2 + hl "'

A - 1

C
A +

D- 2
C

rx.3.-(5a

1
f

-C

L
f

2 - (A + D)

t/m f)
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Voor een uit drie spiegels bestaand systeem verloopt de brekening op
dezelfde wijze, nadat d

=

½= 0

4
4
dan vier elementen is mogelijk.

is gesteld. Ook uitbreiding tot meer

IX.4. Een ringresonator met drie spiegels.
IX.4.1. Parameters voor een drie- spiegel systeem.
Uit de gegevens omtrent brandpuntsafstanden, invalshoeken en spiegelafstanden zijn de parameters van een drie-spiegel systeem te berekenen:

C

=

L en

f zijn gelijk aan rx .3.-(5c) en rx.3.-(5d).

IX.4.2. Resonator met een holle en twee vlakke spiegels.
In een dergelijke resonator nemen de parameters een eenvoudige gedaante aan. Wanneer spiegel 2 de holle spiegel is, dan geldt:
L =La e -en f = f .
f1
f3
2
Heeft de resonator de vorm van een gelijkzijdige driehoek, dan is
= d = d = d, terwijl uit de symmetrie bovendien volgt dat het
1
2
3
doorlopen circuit voor de links- en rechtsomlopende bundel hetzelf-

d

de is.
De stabiliteitsvoorwaarde IX.2.-(1) is:
of

0

<

2 - (A + D)

<

Dit wordt met gebruik van de resultaten van IX.4.1.:

4
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waarin D de lengte van de resonator is. In dit speciale geval is
dus L = D.
Voor een holle spiegel is f

=

½r

(kromtestraal van de spiegel).

Voor dit geval van een invalshoek

f

O moet echter voor twee onder-

ling loodrechte vlakken aan de stabiliteitsvoorwaarde worden voldaan
(3.e.1.), d.w.z. bij een gelijkz ijdige dri ehoek voor:

fX

=

z1 r

COS

300

f

en

Y

= l _ r_ _
2 COS 300

Aangezien cos~ 1 geeft de uitkomst voor f

x

reeds voldoende infor-

matie.
Voor een holle spiegel met r = 1 men d = 0 .56 m wordt IX.2.-(1):
O

< 3.8 < 4

Dit is duidelijk in het stabiliteitsgebied. Slechts als het getal
van Fresnel een zeer kleine waarde zou bezitten zijn nog moeilijkheden te verwachten. Voor de bepaling van dit getal worden nu niet
de afmetingen van a lle resonatorspiegels gebruikt, maar van één
spiegel, die na een rondgang op zichzelf wordt afgebeeld. Hierbij is
voor de prestaties van de ringresonator de kleinste spiegel van betekenis. Laat deze spiegel een diameter a van

7 mm bezitten. Voor

het getal van Fresnel, N, geldt dan:
2
~ =

N

=

AL

49.10

-6

o,632e.10-6.1,68

~

4 6
·

Deze hoge waarde - die overigens alleen geldt als de bundel de spiegel in het midden treft - doet vermoeden dat de ringresonator inderdaad een stabiele oscillatie in een lage-orde mode kan onderhouden.
Uit IX.3.-(3) kan de waarde van w voor de resonator worden bepaald:
0

w0

y

:::::::

1. 7 mm

en uit IX.3.-(4) de positie van het smalste gedeelte van de bundel
("beam waist"), gemeten naar het intreevlak toe (fig.IX.2.-2):

zx = zy =

d

2=

0.28

m.
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APPENDIX X
CONSTRUCTIEVE ASPECTEN VAN LASER.ONDERDELEN

X.l. De plasma.buis.
De lengte van de plasmabuis wordt bepaald door de gewens te versterking .
De diameter van de plasmabuis moet iets groter zijn dan de opening die
overeenkomt met het gewenste getal van Fresnel. Voor het materiaal wordt
pyrexglas of kwarts gebruikt. Het voordeel van pyrexglas is dat het He
hierdoor minder snel diffundeert.
De Brewster-vensters worden ui t kwarts vervaardigd . De bevestiging aan
de capillair geschiedt met epoxyhars of door s prengen. De afwijking ten
opzichte van de Brewsterhoek mag hoogstens 1

0

bedragen .

Voor gelijkstroomexcitatie vormt de kathode bij de He-Ne laser ge en bijzonder probleem. Hiervoor worden doorgaans de me thoden en materialen van
de normale buizentechniek gebruikt. Als anodemateriaal wordt veelal Ni
gebruikt. Behalve normale gettermaterialen , zoa ls Ba , worden voor laserbuizen ook andere materialen, zoals geactiveerd U (lit .124), en andere
methoden (lit.125) toegepast.
X. 2 . De spiegels.
Voor een spiegel met refl ecti ecoëfficient R wordt als eis gesteld dat
afwijkingen van het spiegeloppervlak hoogstens van de orde (1 - R)A
mogen zijn. In de practijk wordt met een nauwkeuri gheid beter dan ~oÀ
genoegen genomen. Voor- en achtervlak van de spiegellichamen mogen niet
precies evenwijdig zijn .
Voor het optische gebied worden uitsluitend meer laagspiegels gebruikt,
bestaande uit een aantal lagen, met een optische dikte van

¼À

(afhan-

kelijk van de inva lshoek ), van materiaal van afwisselend hoge en lage
brekingsindex, beginnend en eindigend met een laag met hogen. Hiervoor
kunnen o.a. ZnS en Na A1F (kryoliet) worden gebruikt, maar de voorkeur
6
3
genieten materialen die mechanisch sterker zijn ( "hard coated" spiegels")
zoals Ti0 en Si0 •
2
2
Berekening van parameters voor optische componenten is beschreven in de
literatuur (lit.70 ).
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X.3. De bevestiging.
Een trillingsvrije montage van de onderdelen is geboden. De onderlinge
positie van de onderdelen moet zo weinig mogelijk variëren. Temperatuurgradiënten in de constructie kunnen deze ontzetten. Aluminium is
een geschikt constructiemateriaal. Het heeft een grote uitzettingscoëfficient, maar ook een ze ei e oede warmtegeleiding, wat het ontstaan
van temperatuurgradiënten tegengaat.
Het verplaatsen van de spiegels over onderdelen van een golflengte is
met een micrometerinstelling niet mogelijk. Hiervoor zijn wel andere
mogelijkheden, zoals het gebruik van magnetostrictief materiaal (lit.
129) of piezoelectrische afstemming.

x.4.

De gassen.
Aan de zuiverheid van de gassen worden hoge eisen gesteld (l i t.126,
127). De voorbereidingen voor het vullen van de plasma.buis en het vullen zelf zijn beschreven in de literatuur (lit.130).

x.5. De voeding.
Een voorbeeld van een gelijkspanningsvoeding voor een He-Ne laser is
gegeven in fig.X.5.-1.

Fig.X.5.-1. Gelijkspanningsvoeding voor een He-Ne las.er.
Een belangrijke parameter hiervoor is de afstand kathode-anode, d (in
cm) van de plasmabuis. De effectieve spanning aan de secundaire wikkeling van de transformator moet ongeveer 50d Volt bedragen. De plasmabuis vertegenwoordigt een negatieve weestand. Voor het verkri jgen van
een stabiele ontlading zijn ballastweerstanden (Rb , Rb 2 ) aangebracht
1
waarvan de impedantie die van de plasmabuis minstens moet compenseren
over het frequen t iegebied van 0 - 100 kHz (Rb + Rb ~ d x 3 kQ).
2
1
De ballastweerstanden worden zo dicht mogelijk bij de electroden gemonteerd, om de invloed van strooicapaci teiten te minimaliseren. Een
rimpelspanning op de gelijkspanning is van weinig invloed op de prestaties van de laser.

-123-

LITERATUUROVERZICHT
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Zanting,B.: De ringlaser als inertiële richtingssensor. Afstudeerverslag, groep ERA, THE (1968).
Macek 1 W.M.,Da.vis,D.T.M.: Rotation rate sensing with traveling wave
ringlasers. Appl.Phys.Lett.,2,blz.67-68 (1963).
Killpatrick,J.: The laser gyro . IEEE Spectrum,bl z .44-55, oct.1967.
Macek~W.M.~McCartney,E.: The ring las er. Sperry Eng.Rev.,12.,blz.
8-11 1966.
van der Stad,H.: Toepassing van de ringlaser. Ned.Tijdschr.v.Natuurk.,
blz.73-75,mrt.1968.
Electronics World,blz.30,apr. 1965 .

7. Telemetrie en traagheids techniek, Syllabus groep ERA, THE (1968).
8.

Rosenthal,A.H.: Regenerative circulatory multiple-beam interferometry
for the study of light propagation effects. Journ.Opt.Soc.Am.,.2.f.,
blz.1143-1148 (1 962) .

9.

Post,J.: Sagnac effect. Rev.Mod.Phys.,~,blz.475 (1967).

10.

Proctor,E.K.: On the minimum detectable rotation rate fora laser
rotation sensor. Proc.IEEE,,2l,blz.1035 (1963).

ll.

Elion,H.A.: Laser systems and applications. Pergamon Press.

12.

Birnbaum,G.: Optical masers. Academie Press ~1964).

13.

Lengyel,B.: Lasers, generation of light by stimulated emission of
radiati on. Wiley,New York (1962).

14.

Kamal,A. K.: Laser ab s tracts,Vol.I. Plenum Press,New York (1964).

15.
16.

Bloom,A.L.: Gas lasers. Wiley ,New York (1968).

17.
18.

Smith,W.V.,Sorokin,P.P.: The laser. McGraw Hill (1966 ).

19.
20.
21.
22.

Lenp;yel,B.: Introduction to laser physics. Wiley,New York (1965).
Garrett,C.G.B.: Gas-Laser. Oldenbourg (1969).
Lamb Jr.,W.E.: Theory of an optical maser. Phys.Rev.,1J.i!,blz.14291450 (1964).
Schawlow 1A.L.,Townes,C.H.: Infrared and optical masers. Phys.Rev.,
fil,blz.1940-1949 (1958).
Rosenberger,A.: Der Gaslaser. Z.f.angew.Physik,ll,blz.7 (1964).
Woodward: Probability and information theory, with applications to
radar. Pergamon Press (1964).

23.

Grau,H.,Urankar, G.: Die Linienbreite der Laser-Strahlung. Entwikklungsberichte der Siemens & Halske AG,dec.1964.

24.

Bennett Jr.,W.R.: Hole burning effects in a HeNe optical maser,
Phys.Rev.,126,blz.580-593 (1962).

25.

Haisma,J.: Enige karakteristieke eigenschappen van het actieve medium
van gaslasers. Proefschrift,Utrecht (1966).

-124-

26.

Grau,G.: Kohärenz und statistische Eigenschaften optischer Signale;
Entwicklungsberichte der Siemens & Halske AG,blz. 311-316 ,Dez.1964.

27.

Fox,A.G.,Li,T.: Resonant modes in a maser interferometer; Bell Syst.
Tech.J.,.4.Q.,blz.453-488 (1961).
Fox,A.G.,Li,T.: Modes in a maser interferometer with curved and tilted
mirrors; Proc.IEEE,21.,blz .80 (1963).

28.
29.

Kogelnik,H.,Patel,C.K.N.: Mode suppre ssion and single frequency operation in gaseous optical masers; Proc.IRE,2.Q.,blz.2365-2366 (1962).

30.

Kogelnik,H.: Imaging of optical modes - Resonators with internal
lenses; Bell Syst.Tech.J.,M,blz.455-494 (1965).

31.

Kleinmann,D.A.,Kilsiuk,P.P.: Discrimination against unwanted orders in
the Fabry Perot resonator; Bell Syst. Tech.J.,Q,blz.453-462 (1962).

32.

Clark: Multiflector optical resonators; Proc.IEEE,21.,blz.949 (1963).

33.

Li,T.: Diffraction loss and selection of modes in maser resonators
with circular mirrors; Bell Syst.Tech. J .,Q,blz.917-932 (1962).

34.

Yariv,Gordon: The laser; Proc.IEEE,21.,blz.4 (1963).

35.

Boyd,G.D.,Kogelnik,H.: Generalized confocal resonator theory; Bell Syst.
Tech.J.,41,blz.1347-1369 (1962).

37.
38.
39.

Boyd,G.D.,Gordon,J.P.: Confocal multi-mode resonator for millimeter
through optical wavelength masers; Bell Syst.Tech.J.,.4.Q.,blz.489-508
(1961).
Born,M.,Wolf,E.: Principles of opties; Perga.mon Press (1965).
Lan~uir,R.V.: Scattering of laser light; Appl.Phys .Lett.,_g_,blz.29-30
(1 9 3).
Marton,L.,El-Kareh,A. B.( ed.): Electron bea.m and laser beam technology;
blz.106-107, Academie Press (1968).

Grau,G.: Rauschen im optischen Spektralbereich; Z.f.angew.Phys.,ll,
blz.21-26 (1964).
41. Pauwels,H.J.: Phase and amplitude fluctuations of the laser oscillator;
IEEE J.Quant.El.,~~lz.245 (1965).
42. Haus,H.A.: Amplitude noise in laser oscillators; IEEE J.Quant.E1. ·, ~ ,
blz.179-180 (1965).
43 • 0liver,B.M.: Differences between thermal and quantum noise; Proc.IEEE,
.22,,blz.436-454 (1965).
44. Schulz-DuBois,E.0.: Alternative interpretation of rotation rate sensing
by ring laser; IEEE J.Quant.El.,~,blz.299-305 (1966).
40.

45.
46.
47.

Itzkan,I.: A circular ring laser; Proc.IEEE,.22,,blz.164 (1965).
Bershtein,I.L.,Zaitsev,Y.I.: 0perating features of the ring laser;
Sov.Phys.JErP,22,blz.663-667 (1966).
Hutchings,T.J,Winocur,J.,Durrett,R.H.,Jacobs,E.D.,Zingery,W.L.: Amplitude and frequency characteristics of a ring laser; Phys.Rev.,.l2.,g_,blz.
467-473 (1966).

-125-

48.

Fenster,P.,Kahn,W.K.: An optical technique f or measurement of gas profiles utilizing a ring laser;Appl.Opt.,1,blz.2383-2391 (1968).

49.

Dessus,B.,Catherin,J-M.,Migne, J .: Effe ts non reciproques et couplage dans
un laser en anneau;Compt.Rend.Acad. Sc .(Paris),262,blz.1691-1694 (1966).

50.

Lee,P.H.,Atwood,J.G.: Measurement of saturation induced optical non reciprocity in a ring laser plasma; IEEE J.Quant.El.,~,blz.235-243 (966).

51.

Adler: A study of locking phenomena in oscillators; Proc.IRE,}i,blz.351
(1946).
Margenau,H.,Murphy,G. M. : The mathematics of physics and chemistry,Vol.2;
blz.372-373,van Nostrand.
Belenov: Interaction of traveling waves in a ring laser; JETP Lett.,,l,
blz.32-35 (1966).
Klimontovich,Y.L.,Kuryatov, V.N.,Land.a,P.S.: Wave synchronization in a
gas laser with a ring resonator; Sov.Phys.JETP,ä,blz.1-7 (1967).

52.
53.
54.

55.

Wang,C.C.: Interaction of two coupled oscillating modes of a laser;
Modern Optics,Proceedings of the symposium on -,New York,rnrt 1967,
Polytechnic Press (1967).

56.

Snitzer,E.: Glass lasers; Proc.IEEE,21,,blz.1249-1261 (1966).

57.

Borelli,N.F.: Farad.ay rotation in glasses; J.Chem.Phys.,Q,blz.32893293 (1964).
Podgorski,A.,Aronowitz,F.: Langmuir fl ow effects in the laser gyro;
IEEE J.Quant.El.,~,blz.11-17 (1968).

58.
59.

Macek,W.M.: Measurement of Fresnel drag with the ring laser; J.Appl.
Phys .,.l2.,blz. 255G-2 557 (1964).

60.

Buholz Jr,N . E. : Synchronous amplitude modulation of a multimode ring
laser; Proefschrift,Stanford University (1968).

61.

Buholz,N.,Chodorow,M.: Acoustic wave amplitude modulation of a multimode
ring laser; IEEE J.Quant.El.,~,blz.454-459 (1967).
Jenkins,F.A.,White,H.E.: Fundamentals of optics,blz.94;McGrawHill (1957).
Collins Jr,S.A.,Davis Jr,D.T.M.: Modes in a triangular ring optical
resonator; Appl.Opt.,,l,blz.1314-1315 (1964).
Rigrod,W.W.: The optical ring resonator; Bell Syst.Tech.J.,M,blz.907916 (1965).
Collins Jr,S.A.: Analysis of optical resonator s involving focusing
elements; Appl.0pt.,,l,blz.1263-1275 (1964).

66.
67.
68.

70.

Li,T.: Dual forms of the gaussian beam chart;Appl.0pt.,,l,blz.1315-1316
01964).
"Control Apparatus"; US Pat.3.390.606. Appl.Opt.,8,blz.843 (1969).
Ma.eek W. M. McClure R.E. Wa
e.c.: The ring l a ser; Symposium on modern
optics,New York 1967 niet gepubliceerd).
Raterink,H.J.,v. d.Stadt,H. ,Velzel, C.H.F.,Dijkstra,G.: Development of a
ringlaser for polarimetric measurements; Appl. 0pt .,_§_,blz.813-820 (1967).
Levi,L.: A guide t o opt ical system design - Applied optics ,Vol.l;
Wiley,New York (1968) .

-126-

71.
72.
73.

Court, von Willisen: Frustrated total internal reflection and application of its principle to laser cavity design; Appl.0pt.,,i,blz.719726 (1964).
Billings,B.H.: A birefringent frustrated total reflection filter;
J.0pt.Soc,Am.,.&Q.,blz.471-476 (1950).
Steele: A laser output coupler using frustrated total internal reflection; Appl.Opt.,.2,,blz.5-8 (1 9(6 ).

74.

Ross,M.: laser receivers; Wiley,New York (1966).

75.

Garbrecht,K.,Heinlein,W.: Lichtdemodulation mit Halbleiter-Photodioden;
Frequenz,18,blz.121-129 (1964).

76.

Foster,L.C.,Burton Crumly,C.: Photodetector efficiency improvement;
Proc.IEEE:, .2.2,blz.1109 (1967).
Peck,E.R.,0betz,S.W.: Wavelength or length measurement by reservible
fringe counting; J.Opt.Soc.Am.,4,i,blz.505-509 (1953).

77.
78.

Arecchi,F.T.,Sona,A.: Long distance interferometry with a He-Ne laser;
Nuovo Cimento,~,blz.1117-1121 (1964).

79.

Arecchi,F.T.,Sona,A.,Lepre,G.: A new reversible high speed fringe counter for laser interferometry; Alta Frequenza,2.2,,blz.534-540 (1964).

80.

Lepre,G.: Nuovo circuito formatore d'impulsi con transistori complementari; Alta Frequenza,33,blz.483-484 (1964).

81. The application of linear microcircuits,Vol.l. Uitg.SGS (1969).
82.

Einstein,A.: Zur Quantentheorie der Strahlung; Phys.Z.,lê,,blz.121-128
(1917).
Szöke,A.,Javan ,A. : Isotope shift and saturation behavior of the 1.15
transition of Ne ; Phys . Rev.Lett.,10,blz.521-526 (1963).

84.

Arrathoon,A.,Siegman,A. E. : Current pushing of the oscillation frequency
of a 6328 i He-Ne laser; Phys .Rev.Lett.,,ll,blz.197 (1968).

85.
86.

Lit.25,blz.85 e.v.
Crowell,M.H.: Characteristics of mode-coupled lasers; IEEE J.Quant.El.,
.9.fil:l,blz.15-20 (1965).

87. Blaze),R.: Light scattering by laser mirrors; Appl.Opt.,.§.,blz.831-836
(1967.
88.

Beckma.nn,P.,Spizzichino,A.: The scattering of electromagnetic waves
from rough surfaces; Ma.cmillan,New York (1963).

89.

Ta.pg,C.L.,Statz,H.: Nonlinear effects in the resonant absorption of
several oscillating fields by a gas; Phys.Rev.,128,blz.1013-1021 (1962).

90.

Ko~elnik~H.,Li,T.: laser beams and resonators; Appl.Opt.,,2.,blz.15500 (19 6).

15

91. Bertolotti,M.: Matrix representation of geometrical properties of laser
cavities; Nuovo Cimento,~,blz.1242-1257 (1964).
92.

White,A.D.,Gordon,E.I.: Excitation mechanism and current dependance of
population inversion in He-Ne lasers; Appl.Phys.Lett.,,i, blz.197-199
(1963).

-127-

93.

Holstein,T.: Imprisonment of resonance radiation in gases,I; Phys.
Rev.,ll_,blz.1212-1233 (1947).

94.

Holstein,T.: Imprisonment of resonance radiation in gases,II; Phys.
Rev.,,êi,blz.1159-1168 (1951).

95.

White,A.D.,Rigden,J.D.: The effect of super-radiance at 3.39
on the
visible transitions in the He -Ne maser;Appl.Phys.Lett.,2,blz.211-212
(1963).
-

96.

Smith,P.W.: The output power of a 6328
El.,~,blz.62-68 (1966).

97.

Herziger,G.,Holzapfel,W., Seelig,W.: Verstärkung einer He-Ne-Gasentladung für die Laserwellenlänge
= 6328 AE; Z.Phys.,189,blz.385-400
(1966).

98.

Spiller,E.: Experimental investigations on gain and maximum output of
the He-Ne laser; Z.Phys.,1§.g_,blz.487-498 (1965).

99.

Gordon,E.I.,White,A.D.: Similarity laws for the effects of pressure
and discharge diameter on gain in He-Ne lasers; Appl.Phys.Lett.,2,
blz.199-201 (1963).

Î He-Ne gaslaser; IEEE J.Quant.

100.

Smith,P.W.: Linewidth and saturation parameters for the 6328 Î transition in a He-Ne laser; J.Appl.Phys.,,ll,blz.2089-2093 (1966).

101.

Statz,H.,Paananen,R.,Koster,G.F.: Zeeman effect in gaseous HeNe optical
maser; J.Appl.Phys.,.ll,blz.2319 (1962).

102.

Culshaw,H.: Zeeman effects in the planar HeNe laser; Phys.Rev.,128,
blz.1747-1748 (1962 ).
Culshaw,H.: Zeeman and coherence effects in the HeNe laser; Phys.Rev.,
l:.2.2!,blz. 691-704 (1964).
Bell,W.E., Bloom ~A.L. : Zeeman effect at 3.39 in a HeNe laser; Appl.Opt.,
,2_,blz.413 (1 964 .
Smith,W.V.,Sorokin,P.P.: The laser; McGraw Hill (1966).

103.
104.
105.
106.
107.
108.

Neugebauer,H.E.J.: Coherence time of a maser; J.Opt.Soc.Am.,~,blz.470471 (1962).
Wolf,E.: Spatial coherence of resonant modes in a maser interferometer;
Phys.Lett.,,2_,blz.166-168 (1963).
Bertolotti,M.,Daino, B.,Sette,D.: On the measurement of the spatial coherence of a laser beam; Nuovo Cimento,,ll,blz.1706-1709 (1964).

109.

Bertolotti 1 M.,Daino 1 B.,Gori,F.,Sette,D.: Coherence properties of a
laser beam; Nuovo Cimento,l§..,blz.1505-1514 (1965).

110.

Valignat,S.,Erbeia,A.: Cohérence s~atiale d'un faisceau laser; Opties
Comnrunications,1,,blz.135-137 (1969).

111.

Morley,D.C.W.,Schofield,D.G.,Allen,L.,Jones,D.G.C.: Spatial coherence
and mode structure in the He-Ne laser; Brit.J.Appl.Phys.,18,blz.14191422 (1967).
-

112.

Ha.ken,H.: A nonlinear theory of laser noise and coherence,I; Z.f.
Physik,181,blz.96-124 (1964).

-128-

113.

Haken,H.: A nonlinear theory of laser noise and coherence,II; Z.f.
Physik,182,blz.346-359 (1965).

114.

Glauber,R.J.: Quantum theory of optical coherence; Phys.Rev.,130,
blz.2529-2539 (1963).
Glauber,R.J.: Coherent and incoherent states of the radiation field;
Phys.Rev.,131,blz. 2766-2788 (1963 ).

115.
116.

Mandel, L.,Wolf,E. : Coherence f r operties of optical fields; Rev.Mod.
Phys.,,ll,blz.231-287 (1965).

117.

Hanbury Brown,R. 1 Twiss, R.Q.: Correlation between photons in two coherent beams of light; Nature,ffi,blz.27-29 (1956).

118.

Forrester,A.T.,Gudmundsen 1 R.A. 1 Johnson,P.0.: Photoelectric mixing of
incoherent light; Phys.Rev. ,,22,blz. 1691 (195 5 ).

119.

Armstrong,J.A.,Smith,A. W.: Interferometric measurement of line width
and noise in Ga As lasers ; Appl.Phys . Lett.,.4,,blz.196-198 (1964).

120.

Armstrong,J. A., Smith,A.W.: Intensi ty fluctuations in a Ga As injection
laser; Bull.Am.Phys. Soc.,10,blz.74 (1965).

121.

Gordon,J.P.,Walker,L. R.,Louisell,W.H.: Quantum statistics of masers
and attenuators; Phys. Rev.,130,blz.806 (1963).

122.

Landau,L.,Lifshitz,E.: The classical theory of fields, Hoofdst.10;
Addison-Wesley (19 51 ).

123.

Heer,C.V.: Resonant f requencies of an electromagnetic cavity in an
accelerated system of reference; Phys .Rev.,1.3.1!,blz.799-804 (1964).

124,

Staats,P . A.,Morgan, H.W.: Activated urani um as a getter for rare gas
l as er s; Appl .Opt ,,§., blz.2194-2195 (1967).

125,

f1acNair, D.: 'tudy of electron emitters for use i n gas lasers; IEEE J.
Quant.El.,~, blz . 460-470 (1969).
Turner R. Baird K. M. Ta lor M.J. van der Hoeven C.J.: Lifetime of
helium-neon lasers; Rev.Sci. Ins tr .,.3.2,,blz.996-1001 1964).

126.
127.

128.

Turner,R.,van der Hoeven,C.J.: Analysis of gas pressure and composition in a Helium-Neon laser discharge; Rev.Sci.Instr.,.3§.,blz.10031005 (1965).
Sinclair,D.C., Bell 1 W.E.: Gas laser technology; Holt,Rinehart and
Winston,New York (1969).

129.

Bennett,W.R.,Kindlma.nn,P.J.: f1agnetostrictively tuned optical maser;
Rev.Sci.Instr.,..22,,blz.601-605 (1962).

130.

Kohl,W.H.: Handboek of materials and techniques for vacuum devices;
Reinhold Publ.Corp., New York (1967).

