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SAMENVATTING

Het is gebleken dat twee lassen op korte afstand van elkaar

kunnen bijdragen tot ruis aan de ontvangkant, als deze lassen

beide -,~isaangepast zijn. De bijdrage van deze zogenaamde

modusruis kan gereduceerd worden door het verlagen van de

afsnijgolflengte van het stukje tussen te lassen vezel. In

hoofstuk 2 wordt de in de praktijk gehanteerde effectieve

afsnijgolflengte gedefinieerd en toegelicht, terwijl hoofdstuk

3 laat zien hoe deze effectieve afsnijgolflengte wordt bepaald.

Hoofdstuk 4 behandelt het ontstaan van modusruis bij monomodus

vezels, terwijl in hoofdstuk 5 aan de hand van de golflengte

afhankelijke dempingscoëfficiënt het verband wordt uitgelegd

tussen het verhogen van de afsnijgolflengte en de laslengte.

De hoofdstukken 6 en 7 laten een kwantitatieve behandeling

zien van de modusruis, waarna dit laatste bekeken wordt voor

een specifiek PTT geval in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9

wordt een meetmethode ontwikkeld voor het meten van het behandeld

in de voorafgaande hoofdstukken, terwijl hoofdstuk 10 de meet

resultaten weergeeft en deze toetst aan het theoretisch model.

In hoofdstuk 11 volgen tenslotte suggesties ten aanzien van

verdere metingen.
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1. INLEIDING

In de huidige monomodus glasvezel systemen worden vezels

gebruikt met een afsnijgolflengte kleiner dan 1280

nanometer. Het verkabelen van deze vezels geeft geen

verslechtering van de vezelparameters bij een golflengte

van 1300 nanometer. Echter voor 1550 nanometer treedt

deze verslechtering wel op, welke zich onder andere

manifesteert in een grote handgevoeligheid van de vezel

(ook dempingstoename bij verkabelen).

Om deze problemen op te lossen zou de afsnijgolflengte

hoger gekozen moeten worden. Dit laatste heeft echter

mogelijke interferentie tussen de grondmodus (LP01) en

de eerste orde modus (LP 11 ) tot gevolg, waardoor modusruis

kan ontstaan. Het is de bedoeling van het onderzoek de

maximaal toelaatbare afsnijgolflengte te bepalen, wa~rbij

nog geen degeneratie van de ontvangergevoeligheid

plaatsvindt. Hierbij is in dit rapport een studie

uitgevoerd naar de oorzaken en systeemparameters van

bovengenoemd probleem, gestaafd met een aantal experimenten

op dit gebied.
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2. HET BEGRIP EFFECTIEVE AFSNIJGOLFLENGTE A VOOR MONOMODUS VEZELSce

Bijna alle praktisch toepasbare vezels z~Jn het kern-

mantel type; de kern zowel als de mantel zijn over het algemeen

van glas. Elke vezel heeft een bepaald brekingsindexprofiel

n(r) dat, afhankelijk van de vezelconstructie wel of niet

afhangt van de afstand tot de as. Door een multimodus vezel

kunnen verschillende modi propageren; deze z~Jn gekenmerkt

door een eigen karakteristieke veldverdeling en door een

eigen voortplantingsconstante. De kern van een monomodus vezel

heeft een relatief kleine diameter, waardoor in principe

slechts één modus voort kan planten.

Als wij uitgaan van "STEP-INDEX" monomodusvezels, dan kan de

transmissie van het licht slechts optreden in één bepaalde

modus als geldt:

\ 11lcl V 1 1 ' \
1\ >- r'\ -n ::. "c.

o V ' 1
[ 1 ]

Hebben we te maken met zwak geleidende vezels, d.w.z. als de

brekingsindices van kern en mantel slechts weinig van elkaar

verschillen, hetgeen bij praktische vezels meestal het geval

is, dan blijkt het transversale veld van de voorkomende modi

essentiëel gepolariseerd te zijn in één richting. Deze

lineair gepolariseerde modi worden aangeduid met LP [2].nm
De LP01 modus is tweevoudig ontaard vanwege de polarisatie

orthogonaliteit. De LP 11 modus is eveneens tweevoudig ontaard

vanwege de polarisatie orthogonaliteit en bovendien tweevoudig

ontaard vanwege de keuze van de trigonometrische funkties;

met andere woorden de LP 11 modus is viervoudig ontaard.

Over het algemeen wordt de theoretische afsnijgolflengte van

de vezel gedefiniëerd als de golflengte waarbij de faseconstante

~11 van de lineair gepolariseerde LP11 modus gelijk wordt aan

de faseconstante a I d van een vlakke golf, die zich doorr.:ca
het mantelmateriaal zou voortplanten. In de praktijk echter

hebben we te maken met verschillende soorten monomodus vezels
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wat hun constructies betreft, in het bijzonder met betrekking

tot hun brekingsindexprofielen. Definitie van de afsnij

golflengte in de praktijk komt er dus op neer om die golf

lengte te bepalen waarbij propagatie van de LP"modus nauwelijks

meer plaatsvindt, waardoor laatstgenoemde modus na een gepaalde

vezellengte helemaal is uitgedempt. Deze afsnijgolflengte

is gerelateerd aan de vezelconstructie en wordt de

effectieve afsnijgolflengte (À ) genoemd.ce
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3 BEPALING VAN DE EFFECTIEVE AFSNIJGOLFLENGTE ACE

In de praktijk is gebleken dat aanwezige bocht jes in de vezel

door het aanbrengen van de deklaag (microbuiging) en geindu

ceerde bocht jes (buiging) met voldoende kleine radii R ertoe

kunnen bijdragen dat het licht in de LP'l modus grotendeels

wordt uitgekoppeld, waardoor er een hogere demping van deze

modus wordt waargenomen. Voorts speelt ook de lengte L van

de vezel een belangrijke rol bij het bepalen van A ; ditce
doordat er demping van de LP" modus optreedt en deze demping

groter wordt naarmate de vezellengte toeneemt. Met andere

woorden Ace is afhankelijk van de gebruikte vezellengte en van

microbuiging- en buigingeffecten À =À (L,R) [3,4].
ce ce

Deze effecten hebben ertoe geleid dat het CCITT (Comité Consultatif

International Télégrafique et Téléphonique) tot aanbevelingen

is overgegaan bij het bepalen van de afsnijgolflengte [App. A,

P 282]; de afsnijgolflengte die op deze manier wordt bepaald

duiden we aan met "effectieve afsnijgolflengte" ofwel À .ce
Dit laatste om tot een internatio~ale één-éénduidige definitie

en internationaal grotendeels reproduceerbare metingen te komen.

"Internationaal grotendeels reproduceerbare metingen" omdat geen

twee indentieke vezels van dezelfde lengte dezelfde hoeveelheid

microbuigingen bezitten doordat de eerste deklaag (en de eventueel

direct daaromheen aangebrachte tweede deklaag) .Dooft echt homo

geen is aan te brengen voor elk stukje vezel. Bovendien is de

hoeveelheid buigingen verschillend doordat elke vezel anders

wordt gelegd. De effectieve afsnijgolflengte is volgens de

CCITT-aanbevelingen gedefiniëerd voor een vezel ter lengte van

2 meter.

Uit bovengenoemde definitie kan men afleiden dat de theoretische

afsnijgolflengte altijd groter zal zijn dan de effectieve

afsnijgolflengte À > Àc ce
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4. HET BEGRIP MODUSRUIS BIJ MONOMODUS VEZELS

In de praktijk komt het vaak voor dat afzonderlijk identieke

vezels aan elkaar worden gelast. Dit lassen kan op twee

manieren gebeuren. De eerste manier is om twee afzonderlijke

lange vezels direkt aan elkaar te lassen. De tweede manier is

om de twee afzonderlijke lange vezels aan elkaar te lassen door

middel van een korte vezel. Deze laatste methode wordt meestal

toegepast indien eerder breuk is opgetreden en voor het

tussengelaste vezelstuk kan eventueel een ander vezeltype worden

gebruikt. Bij de eerste methode verkrijgen we meerdere laspunten

op grote afstanden van elkaar, terwijl bij de tweede methode

laspunten op korte afstand van elkaar zitten.

Bij het lassen worden de twee vezeleindvlakken tegenover elkaar

geplaatst en wordt ervoor gezorgd dat de vermogensoverdracht

maximaal is. Met de modernste lastechnieken haalt men lassen met

een demping van < 0,1 dB. Dit laatste is het gevolg van het

feit dat afgezien van de overige lascondities, onder andere

twee positiefouten optreden die de kwaliteit van de las en

eventuele systeem-grootheden beinvloeden namelijk:

a) "offset"

b) "tilt" [5]

Deze positiefouten leiden tot misaanpassingen. Het blijkt dat

indien de vezels deel uitmaken van een communicatiesysteem, met

lassen volgens de tweede methode, deze misaanpassingen modus

conversies tot gevolg hebben en deze modusconversies bij kunnen

dragen tot modusruis (over het algemeen treedt er bij alle lassen

modusconversie 0Pi bij de ontvanger merken we daar alleen niets

van).

Modusruis ontstaat dus wanneer twee vezelverbindingen, op korte

afstand van elkaar, beide misaangepast zijn [6,7]. De grootte

van de amplitude van de optredende modusruis hangt af van de

grootte van de aanwezige misaanpassingen. Onderstaand zal het

verschijnsel modusruis uitgelegd worden aan de hand van Fig.1.
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Fig. ,: Het ontstaan van modusruis

Om het begrip "modusruis" te verduidelijken dienen we enkele

vereenvoudigingen toe te passen (zie hoofdstuk 6):

- Er wordt voor gezorgd dat direkt voor de Ie las alleen de

LPO, modus aanwezig is. Dit wordt bereikt door het toepassen

van een modusfilter.

- We nemen aan dat beide vezelverbindingen dezelfde laterale

verplaatsing bezitten.

- Bij de misaanpassingen treedt modusconversie op, waarbij ervan

wordt uitgegaan dat conversies in modi hoger dan de eerste

orde modus worden verwaarloosd.

- Eventuele faseveranderingen die optreden bij de modusconver

sies worden verwaardloosd.

- De LPO, modus plant zich vrijwel ongedempt voort vergeleken

met de LP" modus.

Eventuele vermogensuitwisselingen in vezel 2, tussen de LP01
en de LP" modus worden verwaarloosd.

- Vezel 2 is zo lang, dat alleen het vermogen van het licht in

de grondmodus aan de uitgang van deze vezel wordt gedetecteerd.

Door de misaanpassing bij de Ie las treedt modusconversie op.

Direkt na de Ie las propageren dus 2 modi door het tussenstuk .

Er kunnen zich nu twee gevallen voordoen:

1. Het tussenstuk heeft een zodanige lengte dat de LP'1 modus

helemaal is uitgedempt vóór de 2e las.

2. De LP 11 modus is niet helemaal uitgedempt vóór de 2e las.

- In het eerste geval is er niets aan de hand. Direkt na de 1e
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las planten zowel de LP O'- als de LP" modus zich voort

waarbij er totale uitdemping van de LP
J

, modus optreedt
als het tussenstuk voldoende lang is. In de 2 las treedt wederan

modusconversie op van de LP O, modus naar de LP" modus:

Laatstgenoemde modus dempt door de lengte van veze12 weer

helemaal uit, waardoor alleen de LPO, modus aan het eind

overblijft.

- In het tweede geval hebben we direkt vóór de 2e las te

maken met zowel de LPO'- als de LP" modus. In de tweede

las treedt weer modusconversie op. Direkt na de 2e las

hebben we te maken met 4 verschillende bijdragen tot de

vermogens in de modi LPO, en LP,,:

- 2 bijdragen in de LPO'- en LP"modus door modusconversie

van de LPO, modus.

- 2 bijdragen in de LPO'- en LP"modus door modusconversie

van de LP" modus.

Door de lengte van vezel 2 dempt de L~" modus volledig uit.

De LPO, modus, ontstaan door twee verschillende bijdragen,

plant zich praktisch ongedempt voort door vezel 2 . Aan het

einde van vezel 2 kan vermogensvariatie waargenomen worden,

doordat de twee bijdragen verschillende fasen kunnen

bezitten, a fhanke1i jk van de lengte van het tussenstuk. Deze verrrogens

variatie is uiteraard ook waar te nemen aan het begin van vezel

2. Als het tussenstuk lang genoeg is, treedt geen interferentie meer

op [8]. Mogelijke interferentie is het gevolg van het feit

dat het ongewenste signaal -de bijdrage door modusconversie

van de LP" modus- aan het begin van vezel 2 opgeteld wordt

bij het eigenlijke signaal - de bijdrage door modusconversie

van de LPO, modus- waardoor afhankelijk van de amplituden

van beide E-velden en de doorlopen fasen in het tussenstuk, miniIra

en maxima kunnen ontstaan. Laatstgenoemde minima en maxima

fluctueren in de tijd (niet ruimtelijk) ten gevolge van de

laserruis. Deze ruis in het ontvangen signaal wordt veroorzaakt

door [Ref: " p '3.' e. v. ] :

ruis ten gevolge van fluctuaties in het yermogen van de

lichtbron ("beat noise")

- competitieruis
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- moduspartitieruis

- ruis ten gevolge van het moduleren van de laser "chirp"
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5. VERBAND TUSSEN \ C EN HET TUSSENSTUK MET LENGTE L
t

In de inleiding staat als doelstelling vermeld de maximaal

toelaatbare afsnijgolflengte te bepalen onder bepaalde

randvoorwaarden, waarbij er geen degeneratie van het ontvanger

systeem optreedt. Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat
we hieroi j rekening rroeten houden net de lengte van het tusseI1~t.uk en de

lasdemping, omdat deze twee grootheden de optredende modus

ruis aan de ontvangkant in hoge mate bepalen. De essentiële

parameters in dit qeval zijn dus de lasd.en'ping en de lengte van het

tussenstuk Lt' De doelstelling kan ook als volgt worden geformuleerd:

"Hoe verhoudt de modusruis zich als functie van de parameters

lasdemping en de lengte L
t

?" Qn hierachter te kanen dienen wij

de volgende vraag te beantwoorden: Wat is het verband tussen

de afsnijgolflengte en Lt ?

We hebben gezien dat 'A afhankelijk is van de gebruiktece
vezel lengte [3,4] en dat de CCITT is overgegaan tot aanbeve-

lingen voor het bepalen van À [App. A, P 282]. Voorts treedtce
theoretisch bij ideale "STEP-INDEX" vezels met oneindig dikke

mantel en rechte vezel slechts transmissie van het licht in

één bepaalde modus op als:

[ ,]

De demping die meestal uitgedrukt wordt in decibels (dB) heeft

betrekking op een bepaalde vezellengte. Naarmate de lengte van

de vezel toeneemt, neemt de demping ook toe. Bij een bepaalde

lasergolflengte is het daarom veel handiger om gebruik te maken

van het begrip specifieke demping, dat is de demping/eenheid

van lengte uitgedrukt in dB/meter. Deze demping/eenheid van

lengte kunnen we relateren aan elke gewenste vezellengte.

Daar we bij het verschijnsel "modusruis" slechts uitgaan

van de aanwezigheid van de LP O'- en de LP"modus, en we

verondersteld hebben dat de LP O, modus nagenoeg ongedempt

propageert, voeren wij de termen b en ~" in:
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- b is de demping in decibels van de LP11 modus en

- «11 is de demping/eenheid van lengte in dB/meter van de

LP 11 modus.

Voor Ao>Àc bestaat b en ~11 niet. Fig.2 toont ~11 als

functie van de gebruikte golflengte ~ [9].

~,~O)

[ Jo/me~er]

i

I
I

I
J
I

I I
I
I I
I I
I I
I I

: I
I I
I I
, I

: I
I I

Fig. 2: Golflengteafhankelijke specifieke demping 0/11 van de LP11rrodus.

Verhogen van de afsnijgolflengte heeft tot gevolg dat de

kromme in Fig. 2 naar rechts verschuift (zie Fig. 3).

..
I I

~ i
! j
I I

~ i
I .
. I

,i
I i ~

/ i ~
I I

_À

Fig. 3: Het verband tussen 0(11 (1\) en de variabele afsnijgolflengte Àc ·
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Bij een bepaalde golflengte ~ van het laserlicht, verkrijgenop
we dan een lagere cA 11 (À). Om dezelfde b te handhaven dient

~ verhoogd te worden. Handhaving van de lengte Lt impliceert
op

een lagere demping b van de LPll modus en dus meer bijdrage

tot modusruis .. Anders geformuleerd luidt de doelstelling:

"Hoeveel kan de demping van de LP 11 modus verlaagd worden

voordat er degeneratie van de ontvangergevoeligheid plaats

vindt? ofwel "Wat is de minimale lengte Lt voordat er aegene

ratie van de ontvangergevoeligheid plaatsvindt ten gevolge

van het verhogen van de afsnijgolflengte?"

De effectieve afsnijgolflengte is gedefinieerd bij één

specifieke lengte van 2 meter. Doordat we bij het onderzoek

gebruik moeten maken van verschillende lengten Lt , en Àce
alleen gedefinieerd is voor een vezellengte van 2 meter,

ligt het voor de hand gebruik te maken van de specifieke

demping van de LP 11 modus (~11) i.p.v. Àce .
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6. THEORETISCH MODEL MODUSCONVERSIE BIJ LASSEN MET

MISAANPASSINGEN

Om tot een kwantitatieve uitdrukking voor de modusconversie

van de LP O'- en de LP" modus te komen, dienen we eerst een

model op te stellen. Fig. 4 toont een theoretisch model

hiervoor.

j

LL I
~v~~~~~ ]

I
I

I
~:.24Z.

I •, ,
, I'_ 1. 44Z

I

:-ti> bl~-
I

I ,
L. 1;,

7. e.1 t I I

I

: t L I}, r I : (1./,,).
t.U$$U/slvlc I

I , fL/;) I ,
I I

I ,
i" L, ----j----- Lt

Q~------~~
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Fig. 4: Theoretisch model modusconversie (Lt_ ,« L, ,L2 ).

Bij dit theoretisch model gaan we uit van de eerdere vereen

voudigingen uit hoofdstuk 4, waarin uitsluitend vermogenuit

wisseling tussen de LP O'- en de LP" modus plaatsvindt.

Voorts veronderstellen we de lengte 'Lt veel kleiner dan de

afzonderli jke vezel lengten L, en L2 , en vezel', het tussenstuk en

vezel 2 van hetzelfde type. Dit model maakt gebruik van ver

mogensoverdrachten in plaats van laterale verplaatsingen

(misaanpassingen) 0, omdat optische niveaus met vermogens

rneters worden gemeten. Het is daarom handiger misaanpassingen

om te zetten in vermogens(overdrachten). Treedt er geen mis

aanpassing op, dan vindt ook geen modusconversie plaats.

Zodra er misaanpassing optreedt, vindt er modusconversie

plaats afhankelijk van de grootte van de misaanpassing D.

Laten we afhankelijk van die modusconversie uitgaan van een

Optisch Asymmetrisch Modusconversie-kanaal, OAM-kanaal, in

tegenstelling tot een Optisch Symmetrisch Modusconversie

kanaal, OSM-kanaal. Bij een OSM-kanaal is de hoeveelheid

relatieve vermogensoverdracht, die optreedt bij een LPO,-LP"

conversie gelijk aan de hoeveelheid relatieve vermogensover

dracht die optreedt bij een LP,,-LP
O

, conversie. Bij een
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OAM-kanaal is dit niet het geval. Fig. Slaat het verschil

zien tussen de twee mogelijke Optische modusconversie kanalen.

.-:;..----------~t.1!,
1: '

Fig.Sa: Een OSMC (Optical

Symmetrie Modeconversion

channel) met ri de relatieve

vermogensoverdracht bij de
. e I1 as.

1:

..&.-----~----~ I.IJ,
r/

Fig.Sb: Een OAMC (Optical

Assymmetric Modeconversion

Channel) met fi en 1i de

relatieve vermogensover

drachten bij de ie las .

De relatieve vermogensoverdrachten ?i en ~i zijn de getallen

waarmee het ingangsvermogen vermenigvuldigd moet worden om

het uitgangsvermogen te krijgen, waarbij de index i duidt op

de ie las, bekeken vanaf het vezelinkoppelvlak.

Door de geringe kerndiameter van monomodusvezels, die bedoeld

is om uitsluitend de LPO, modus te laten propageren, kunnen

we ons voorstellen dat een OAMC bij de meeste toegepaste

golflengten van toepassing is bij monomodusvezels; dit komt

doordat de conversie LPO,-LP" door de geringe kerndiameter

en toegepaste lasergolflengte Aop veel meer onderdrukt wordt

dan de conversie LP,,-LPO'. Bij multimodus glasvezels zouden

we met zowel de geometrie als de gebruikte golflengte rekening

moeten houden om tot een uitspraak te kunnen komen welk kanaal

hierop van toepassing is. Of de veronderstelling van de OAMC

,voor monomodus glasvezels inderdaad klopt, dient nog experi

menteel geverifieerd te worden.

Fig. 4 laat zien dat indien er een misaanpassing is, in de

eerste las gedeeltelijke modusconversie optreedt van de LPO'

modus naar de LP" modus. Doordat er pas na een lengte L,

een modusafhankelijke koppeling aanwezig is kan er dus ook

pas modusconversie optreden na een lengte L" waarbij de

ontstane LP" modus een gedempte modus is.
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Bekijken we het vezelstukje Ll~ z ~Ll+L~ , dan krijgen we

op de plaats Z=L 1+Lt een demping van de LP 11 modus van b

dB ten opzichte van het vermogen bij Z=L 1 oftewel b=~ll(A)L~

dB bij de lasergolflengte A=A . De waarde van b dB (dezeop
waarde is afhankelijk van Aop en Ace) dient zodanig te zijn

dat modusconversie van de LP 11 modus ter plekke z=L 1+L t
naar de LP01 modus de signaalruis verhouding SNR niet zodanig

verkleint dat de "bit error rate" (BER) onaanvaardbaar groot

wordt. Aan de vezeluitgang z=L 1+L.t +L 2 houden we dan hoofd

zakelijk de dominante LP
01

modus over.

Doordat de LP01 - en de LP 11 modus verschillende faseconstanten

bezitten (respectievelijk ~01 en ~11)' planten beide modi

zich met verschillende snelheden door de monomodusvezel voort.

Dit laatste resulteert in ongelijke fasen, waardoor beide

modi onderling in fase verschoven zijn. Hierbij gaan wij uit

van de veronderstelling dat de twee ontaarde LP01 modi dezelfde

faseconstante ~01 hebben en de vier ontaarde LP 11 modi dezelfde

faseconstante ~11 hebben [2].

Over een bepaalde vezel lengte zijn de fasevariaties van de

LP01 modus groter dan die van de LP 11 modus [10].

Appendix B laat de theoretische afleiding zien. In App. B-" __ __M .

zien we uit vergelijkingen (B.1S) en (B.16) dat voor het

gemiddeld vermogen van de verschillende bijdragen tot de

LP01 modus geschreven kan worden:

LP01 modus (6. 1 )

LP
01

modus (6.2)

Vergelijking (6.2) toont dat aan de ontvangkant modusruis

optreedt. De ti IS, ~O l' ;111 en b zijn funct ies van de gebruikte

golflengte ,.l = A , terwi j I b bovendien afhangt van de hand-op
gevoeligheid van de vezel; door de vezel te bewegen introdu-

ceert men microbuiginkjes, wat eveneens bijdraagt tot modus

ruis. Er bestaat echter nog geen standaarddefinitie voor de

handgevoeligheid van de vezel. De demping b en de fase

constanten ~01 en ~11 zijn tevens afhankelijk van de tempe-
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ratuur. Temperatuurvariaties hebben lengtevariaties tot

gevolg, die op hun beurt fasevariaties tot gevolg hebben.

Dus 1i=li(~)' b=b(R,A,T), fio 1=;30 1 (R,À,T) en~11=j311(R,,l,T).

De temperatuurvariaties zijn echter zeer langzame variaties

vergeleken bij de laserruis.
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7. RUISVERMOGEN; SIGNAALRUIS VERHOUDING

We hebben in hoofdstuk 6 gezien dat er interferentie optreedt

tussen de verschillende LP01 modi. (vergelijking B.1S

en B.16), waardoor er modusruis ontstaat. Referentie 11,

p 11-1 e.v. laat zien waarom bij interferentie de veld

sterkten opgeteld dienen te worden. Fig. 6 toont de vecto

rièle voorstelling van de verschillende bijdragen tot het

elektrisch veld van de LP01 modus ELP verkreg~n aan de
01

hand van Appendix B.

z,."

1

Fig. 6: Vectorièle voorsteLLing van de elektrische

velden van de verschillende bijdragen tot

de LP01 modus.

Om enig inzicht in de optredende fluctuaties te verkrijgen

geven de aan beide kanten begrensde pijltjes in de figuur,

de fluctuatierichtingen aan ten gevolge van de optredende

laserruis. Fluctuaties treden op in zowel het resulterend

elektrisch veld als de resulterende fase van het geheel. Dit

alles beinvloedt de SNR. De amplituden van de elektrische

velden van de verschillende bijdragen tot de modi verhouden

zich als VQ/S'.
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We kunnen ten gevolge van interferentie schrijven:

E ·. (VQ +\15) vOlt/meter P =Q + S + 2 VQS watt
max • • max

E • • (..fQ - VS) volt/meter P -Q + S 2 VQS wattmin • • min-

Voor de ruis volgt nu voor de maximale vermogensvariatie:

( 7 • 1 )

Voor het optredende maximaal gemiddelde ruisvermogen kan

geschreven worden:

AP :: 2k {QS' watt en O<k< 1 ( 7 . 2 )

Waarbij k de dimensieloze waarde van de witte laserruis is,

welke equivalent is met de willekeurig optredende laserruis

met een maximumwaarde van 1. De factor k, die maximaal 1 en

minimaal o kan zijn, is afhankelijk van het soort ruis dat de

laser genereert. Behalve dat het ontvangen vermogen kan

variëren tussen Pmax en Pmin , treedt er nog een variatie op

ten gevolge van de laserruis. De factor k bij bijvoorbeeld

sinusvormige laserruis bedraagt 1/3~.

Vergelijking (7.2) lijkt veel op vergelijking (3) van [12];

het is echter de vraag of beide vergelijkingen en k-factoren

identiek zijn. Voor de SNR geldt:

( 7 • 3 )

Voor de SNR in decibels SNRdB geldt:

SNRdB=b/2+5log~1+5l0g~2-10log2k-5log(1-~1)(1-~2) (7.4)

b=2SNRdB+a 1+a 2 +2 010g2+2 0logk+ 10 log (r-'1J ) ( 1-T!,'2 )dB

met a i =-10log ~idB de demping van de ie las

( 7 . 5 )

( 7 .6 )
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Met behulp van vergelijkingen (7.2) en (7.3) kan met de SNRdB
als parameter grafisch bekeken worden hoeveel demping b

minimaal nodig is voor de verschillende waarden van k

uitgaande van het ergste geval ("worst case") waarbij k=l en

ingestelde lasdemping ai. Met behulp van b=ql1Lt komen

we met bovenstaande theorie tot een minimale lengte voor

~. Fig. 7 laat b zien als functie van a i =0,1 dB, k=1 en

de SNRdB als parameter. Met behulp van bijlage 4 en Fig. 7

kunnen we uitgaande van lasdempingen van 0,1 dB, de laser

golflengte À bepalen bij een gegeven lengte L t (zieop
Fig. 8). De lasergolflengte A als functie van Lt kan opop
deze wijze uit elke dempingskarakteristiek van de LP11 modus

bepaald worden.
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8. SPECIFIEK PTT GEVAL; CONNECTOREN

Connectoren worden gebruikt om licht van de ene vezel in een

andere te koppelen. In het specifieke PTT geval komt aan

de ontvangkant de glasvezel (grondkabel) de centrale binnen

(zie Fig. 9), waarbij verondersteld wordt dat voor het punt

A slechts de LP 01 modus aanwezig is.

ontvanger

r--- ------- -------
I

(lage .Áee)

,.--- -~,

, I, ,

r---t:=:T:-
s

--;-'~:~c~----::+~3 '. ~ [----
: :--- k.lMn ---
I "pateh, ..... 2. '"~ te,.
, panel'"
~ ... - -_:

opvoerkabel
(geen silicanen)

kelder

alleen LPOl rrcdus

Fig. 9: Ontvangkant van een lange-afstand PTT glasvezel

communicatiesysteem.

Onder in de kelder wordt aan deze grondkabel een andere kabel

(opvoerkabel) gelast. De opvoerkabel kan van hetzelfde vezel

type zijn als de grondkabel. Door deze opvoerkabel lang te

maken, in deze opvoerkabel een modusfilter aan te brengen of

voor deze opvoerkabel een vezeltype te gebruiken met een

lagere À dan de A van de grondkabel, wordt ervoor gezorgdce ce
dat voor de las in punt B alleen de grondmodus arriveert; in

dit geval kan de LP11 m:xius niet bestaan. Onze keuze valt op een opvoer

kabel met een lage A . De opvoerkabel bevat echter geence
siliconengel, omdat laatstgenoemde een elektrisch isolerende

werking heeft wanneer deze tussen elektrische contactdelen in

de schakelruimte komt, waardoor geen elektrisch contact meer

mogelijk is. Aan het andere uiteinde van de opvoerkabel wordt

een· connector met "pigtail" gelast. Deze connector bevindt

zich in de "patch panel". De detector bevindt zich eveneens

in een paneel, waar verbinding met de "patch panel" gemaakt

kan worden door middel van een connector. Deze verbinding
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gebeurt met een vezel van circa 2 meter lengte met aan

elk uiteinde een connector (connectorstuk). Doordat boven

genoemde verbindingen elkaar op korte vezelafstanden

volgen, kan de modusruis die hier eventueel ontstaat

-afhankelijk van A en A - grote proporties aannemen.op ce

Bij de connectoren kan behalve demping, die bij de meeste

connectoren < 0,3 dB bedraagt ten gevolge van Fresnelreflectie

[13], ook nog het Fabry-Perot effect optreden [14, 15]. Dit

laatste effect treedt op wanneer de twee vezeleindvlakken in

de connector op zeer geringe afstand van elkaar perfect parallel

lopen en gaat gepaard met lineaire vervorming. Bij digitale

transmissie is dit verschijnsel te verwaarlozen en we gaan

er hier dan ook niet op in. Een praktische connector heeft

een demping van <1 dB, waarbij een connector met een demping

van meer dan 1 dB echt niet meer bruikbaar is. Doordat de Ace
van de opvoerkabel lager gekozen is dan de ~ce van de grond-

kabel, kunnen we in de situatie geschetst in Fig. 9 eenzelfde

kwantitatieve behandeling voor de modusruis afleiden als in

hoofdstuk 6 (App. B) met L t vervangen door de lengte van de

vezel van circa 2 meter (Lconn ). Dit komt door de aanwezig

heid van uitsluitend de LP01 .modus direkt voor het punt C.

In plaats van lassen hebben we nu echter te maken met

connectoren op korte afstand van elkaar; de connectordemping

is in het algemeen gro~er dan de lasdemping.

Introduceren we voor de relatieve vermogensoverdrachten ten

gevolgen van de aanwezigheid van de connectoren ~1' r2 en

}['2 overeenkomende met respectieveli jk ~ l' '7.2 en '22 bi j de

lassen, dan kunnen we een schatting maken van de orde van

grootte van het optredende ruisvermogen APc . Uitgaande van

een lasdemping a.<O,l dB, een connectordemping kleiner dan
1

1 dB en dezelfde ~11 voor zowel Lconn als L t ' volgt uit

vergelijking (7.6)
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Met L IT.· =0, 2 en L ~ 2 meter verkr i jgen we:conn It conn

~ / (e<%.,;)
1'} 'I 0

Bij identieke vezeltypen voor zowel Lt als Lconn blijkt

AP 14P af te hangen van de verhouding LILt en ~11' Voorc conn
Lco~i· geldt dat A Pc/lJ.P ::s 7,4 ongeacht de waarde van de demping

van b dB. Fig. 10 laat 4Pc/~P zien als functie van Lconn/Lt

met b als parameter. Naarmate b groter en Lconn/Lt kleiner is,

is de verhouding APc/AP groter. Voor Lconn is het daarom

veel beter een vezel te kiezen met een lage A e waardoor. c
AP gereduceerd wordt. Fig. 11 is identiek aan Fig. 8 metc
het verschil dat hier lasdempingen van 1,0 dB zijn genomen.
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9. MEETMETHODE TER BEPALING VAN DE DIVERSE SYSTEEMGROOTHEDEN

Om het ontvangen ruisvermogen en de SNR te kunnen bepalen

dienen we volgens een vooraf bepaalde procedure te werk te

gaan. Dit wordt uiteraard gedaan aan de hand van de ontwik

kelde theorie. Onderstaand volgt een meetprocedure waarmee

de systeemgrootheden in vergelijking (7.2) en (7.3) bepaald

kunnen worden:

1 . Koppel één uiteinde- van- vezel 1 met lengte L1 aan een laser en rreet het licht

vermogen P 1 dat aan het andere uiteinde uit de vezel

treedt (zie Fig.12). Het vermogen P1 dient ter normering

van de overige te meten vermogens (zie verder).

Fig. 12: Bepaling van het vermogen P 1 waarop genormeerd

dient te worden.

2. Met behulp van een x-y-z rraniptilator ~rdt het tU:SsenstuJ~ aan vezel

gekoppeld door middel van een "index matching liquid"

(natte las). Het tussenstuk dient op een gedefinieerde rranier gelegd

te worden (bijvoorbeeld door wikkelen om een trommel) om

microbuiginkjes te voorkomen (zie Fig. 13). Het vermogen P2
van het licht dat gemeten wordt na introductie van een

misaanpassing is:

( 9 • 1 )

Fig. 13: Vermogen P2 waaruit f1 en b indirekt bepaald kunnen

worden.
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3. Breng vervolgens met behulp van een modusfilter een lus

met een kleine diarreter aan in het tussenstllic, waardoor het licht

in de LP11 modus wordt uitgekoppeld (zie Fig. 14).

Fig. 14: Vermogen P~ waaruit '1 direkt te bepalen is.

Voor het gemeten vermogen P 3 kan geschreven worden:

( 9 . 2 )

waaruit volgt:

r 6/0
/0

(9.3)

(9.4)

(9.5)

4. Met behulp van een x-y-z manipulator ,olOrdt vezel 2 nu

aan het tussenstuk gekoppeld door middel van een natte

las. Het tussenstuk diept op een gedefinieerde manier

gelegd te worden (zie Fig. 15). Voor het gemeten vermogen

kan geschreven worden:

( 9 . 6 )

Ilmr ~~o-- L t ---..... c -- LL -

0 0 ft
~

ve.z.e./l t.lI:J~e"sf. fIk vez.~/ 2

Fig. 15: Vermogen P4 waaruit r1r2 en (1-l;) indirekt bepaald

kunnen worden.
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5. Breng vervolgens met behulp van een modusfilter een lus
rret een !u.eine diarreter aan in het tussenstuk, waardoor het licht

in de LP 11 modus wordt uitgekoppeld (zie Fig.16).

I
_~-·-- L, - -~- _. --~- ~ L~ ~ ,

. 0 0 ~L
"e. ze.I 1 i ti ~~eA j t. ~k.

Fig.16: Vermogen Ps waaruit 1112

~ - . t 2

o
direkt te bepalen is.

Voor het gemeten vermogen Ps kan geschreven worden:

( 9 . 7)

waaruit met (9.4) volgt:

( 9 . 8 )

( 9 . 9 )

Voor het ruisvermogen dat tevens gemeten kan worden met behulp

van rreting (4) en meting (5) kfu, geschreven \'.orden (zie ve~gelijking.(7.2) ) :

(9.10)

Indien de ingestelde misaanpassingen constant blijven (a~elijk

van de kwaliteit ·,ran de ;~-y-z manipulatoren en van de stofvrijheid van

de aYB'eving), kan' de r:Y.:"dusruis met :,ehulp van een x-y schrijver gemeten

worden. Over een lange tijd gezien treden er dan fluctuaties

op in P4 die overeenkomen met Ap. Hieruit is dan de k-factor

te bepalen.

( 7 . 3 )) volgt:
7

Voor de SNR (vergelijking

I • / I}
.5N;' = n V~-f{~--R.-s (9.11)



en voor SNRdB :

-27-



-28-

10. MEETMETHODE EN MEETRESULTATEN

10.1 Meetcondities

In eerste instantie dienen de metingen zodanig te worden

uitgevoerd dat er reproduceerbare resultaten verkregen

worden. Dit leidt tot een standaard meetmethode en

meetopstelling. Doordat gebruik wordt gemaakt van een natte

las in een vrij stoffige ruimte, dienen de stappen 1 tlm 5

in de vorige paragraaf zo snel en nauwkeurig mogelijk

uitgevoerd te worden; de vezeleinden worden eerst in axiale

richting iets uit elkaar gehaald en worden pas na het

aanbrengen van de "index matching liquid" weer naar

elkaar toe bewogen totdat ze elkaar bijna raken. Hierdoor voor

komt men mogelijke luchtholten tussen de vezeleinden. Niet met

stofdeeltjes verontreinigde natte lassen en de kwaliteit van de

eindvlakken van de vezels in deze natte lassen bepalen

grotendeels de kwaliteit van de metingen. Vrijwel haakse

eindvlakken in een stofvrije omgeving is een eerste vereiste.

Doordat de vezels tegenover elkaar gepositioneerd worden

met behulp van een x-y-z manipulator, dient laatstgenoemde,

bij verschuiving in één bepaalde richting geen verschuiving

in de andere orthogonale richtingen teweeg te brengen. De hoogte

waarbij de vezels tegenover elkaar gepositioneerd worden

bedraagt ongeveer 9 cm., bekeken vanaf het grondvlak van de

optische tafel. De kwaliteit van de eindvlakken wordt bepaald

door de gebruikte breektang terwijl de nauwkeurigheid van de

positionering (tevens een belangrijke factor) bepaald wordt

door de klemmen, die de vezels vasthouden en gemonteerd zijn

op de x-y-z manipulator. De manier van leggen (in ons geval

zijn in latere metingen het tussenstuk gewikkeld om een trommel me~

een diameter van 15 cm en de metingen tevens uitgevoerd met

het tussenstuk op een plat.eaut je ter hoogte van ongeveer 9 cm) van het

tussenstuk bepaalt verder de ~eproduceerbaarheidvan de

meting, wat ontzettend belangrijk is.

Samenvattend zijn het lastig uitvoerbare metingen, waarbij
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de nauwkeurigheid van de meting afhankelijk is van vele op

zich belangrijke factoren. Een goede meting duurt ongeveer

een hele dag, waarbij elke handeling nauwlettend dient te

geschieden; één verkeerde handeling en de meting (stappen

1 tot en met 5 in hoofdstuk 9) kan weer van voren af aan

beginnen. Een criterium voor het verder kunnen meten is in

het geval van geen misaanpassing(en) ('i=1) bij metingen (2),

(3), (4) en (5) zodanige uitgangsvermogens te meten dat geldt:

P2=P3 en P4=PS . Bovendien dient voor geïntroduceerde misaan

passingen (~i~1) te gelden P3<P 2 en PS~P4.

De plaats voor het aanbrengen van de kleine lus (in ons geval

met een diameter van 2,3 cm) in metingen (3) en (5) is ook

belangrijk; bij sommige metingen is gebleken dat er venocçensuit

wisseling in het transmissiekanaal (tllssenstu.~) plaatsvindt tussen

de twee misaanpassingen in. Door het modusfilter dicht bij de

1e las aan te brengen kan men de LP 11 modus grotendeels

uitkoppelen voordat er conversie in de vezel op kan treden.

Indien Lt zodanig lang is en het modusfilter dicht bij

de tweede las wordt aangebracht, kan het voorkomen dat

ofschoon er misaanpassingen zijn geïntroduceerd geldt:

P2~ P 3 en P4~PS. Het verschil tussen de verschillende metingen

is dan amper waar te nemen.

10.2 Meetapparatuur:

- de lasers:

Er wordt gebruik gemaakt van twee laserdiodes:

1. Een Anritsu MG 921 A Stabilize Light Source met een

golflengte van 1300 nanometer.

2. Een Lasertron model QLX met een golflengte van 1313

nanometer.

- het tussenstuk

Gebruik wordt gemaakt van twee vezeltypen:

1. Een VALTEC. K3101 587 vezel met een Á van 1260 nanometerce
(zie bijlagen 1 en 2).
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2. Een Philips MO. 110 B vezel met een Jce van 1370

nanometer (zie bijlagen 3 en 4).

- de x-y-z manipulatoren:

zijn in de werkplaats van het Dr. Neher laboratorium

vervaardigd.

- de x-y Philips PM 8314 recorder:

met de mogelijkheid van het gebruik van de tijdbasis

- de breektang:

BICCOTEST T 408 Optical Fibre Cleaver

- de vermogensmeters:

Er wordt respectievelijk gebruik gemaakt van:

1. Een Anritsu ML 93 A Optical Power Meter in combinatie

met een Anritsu Optical Power Sensor MA 98 A.

2. Een Hewlett Packard 8151 A Optical Pulse Meter in

combinatie met een Hewlett Packard 8152 A Optical Head

met een bereik van 150 MHz.

Ter bepaling van de "Bit Error Rate" wordt gebruik gemaakt van:

1. Een Hewlett Packard 3762 A Data Generator in combinatie met

2. Een Hewlett Packard 3763 A Error Detector.

De laser (Lasertron) wordt gemoduleerd met een 140 Mbit/sec

binair datasignaal afkomstig van de HP 3762 A Data Generator,

terwijl de uitgang van de HP Optical Pulse Meter als ingang dient

voor de HP 3763 A Error Detector (zie Fig. 17).

HP 3161. A liP 3'" A
O~(~ f-"'.C- , r_ """,d,~/.,,,

l.I
~

>-[
It.p

-L,----'t - .. Lt

/"'JU' 0 0
" 0

VL'"".!;;....,r. ~ .

.1.. ""t',
r'~~~~4f"

Fig. 17: Meetopstelling voor het bepalen van de BER.
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Met behulp van de datagenerator is het mogelijk bits

in een eindig schuifregister op te slaan. De twee laatste

bits worden via een modulo-2 schakeling aan de ingang

van dit zelfde schuifregister teruggekoppeld, waardoor er

"pseudo-random" maximum woordlengten gegenereerd kunnen

worden van respectievelijk 2 10 _ 1, 2 15_ 1 en 2 23 _ 1 bits

(zie tabellen 8 en 9).

10.3 Meetresultaten

De tabellen 1 tlm 9 in Appendix C tonen de meetresultaten.

Uit die tabellen valt op te merken dat niet altijd alle

systeemparameters gemeten zijn. AP is bijvoorbeeld moeilijk

te meten met de laser met een golflengte van 1313 nanometer,

doordat er amper ruis wordt geconstateerd. In de tabellen

8 en 9 is te zien dat de nauwkeurigheid van de foutendetector

niet verder reikt dan een BER-waarde van 10-9 . Uit de BER

waarde is aan de hand van Ref. 16 de SNR makkelijk te halen.

Door meet-onnauwkeurigheden blijkt k voor de resultaten uit de

tabellen 1 en 4 een waarde groter dan 1 te hebben wat

onmogelijk is volgens de definitie voor k zie hoofdstuk 7).

Voor de resultaten uit de tabellen 2 en 5 blijkt inderdaad

dat k< 1 .

Uit de literatuur is gebleken dat voor digitale signalen

een BER van 10-
9

nog toelaatbaar is; dit komt overeen met

een SNRdB van 21,6 dB. Dit laatste blijkt alleen het geval

te zijn voor de resultaten uit tabel 2, t,earoij èen tussenstuk met een

.lengte T....t = 1,45 meter werd gebruikt. Uit de tabellen 8 en 9

valt op te merken dat indien er geen misaanpassingen ( ~i=1)

geIntroduceerd zijn en de vezel bewogen en geknepen

(buiginkjes) wordt, de SNR al lager ligt dan 12. Indien de

vezel niet bewogen wordt neemt de SNR bij een lasdemping

groter dan 1,8 dB (0 fouten overgezonden) pas af beneden

de waarde van 12. Laatstgenoemde metingen impliceren, dat
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TabelI Tabe12 Tabel3 Tabe14 Tabe15 Tabe16 Tabe17

Lc= Lc= L...= Lc= L...= Lc= Lc=
l.. l..

1.65 m 1,45 m 1,93 m 1,88 m 1,69 m 2,04 m 1,83 m

at O,l decibel

«.1 1 (dB/ml 4 3 3,5 7,4 6,6 2,7 3,5

(1-11 ) 0,04 0,04 0,02 0,09 0,03 0,02 0,02

(1- ti) - - 0,44 0,83 0,91 0,45 0,43

,Ap (\'Iatt) O,24k 0,14k 0,08k 0,11k O,08k 0,08k 0,08k

5NRdB
6,2 24 - 6,4 20,5 - -

k 1,04 0,02 - 2 0, 11 - -

a('0,2 decibel

~11 (dB/m] 5,5 - 3 5,8 6,6 2,6 3,5

(1-'1 ) 0,19 - 0,01 0,07 0,06 0,02 0,02

(I-ri) - - 0,52 0,60 0,44 0.44 0,84

AP (Watt) 0,28k - 0,13k 0,13k 0,11 k 0,08k O,llk

5NRdB - - - 5,1 - - -
k - - - 2,33 - - -

Fig. 18: Overzicht van de berekende systeemparameters

aan de hand van de tabellen 1 tlm 7.

het tussenstuk in deze gevallen kleiner mag zijn dan 2

meter bij lasdempingen kleiner dan 1,5 dB. Hier is een zekere

contradictie met de resultaten uit tabel 4. De verkregen

dempingen b blijken goed overeen te stemmen met de krommen

in de bijlagen 2 en 4. De resultaten duiden op zeer onbe

trouwbare metingen. Het ligt daarom voor de hand de meet

opstelling zoveel mogelijk te automatiseren.
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11. CONCLUSIES

De manier van leggen van de vezel dient te allen tijde voor

elke willekeurige lengte van het tussenstuk identiek. te zijn. De huidige ~-::-y-z

manipulatoren, die met de hand worden bediend, dienen ver-

vangen te worden door spanningsgestuurde x-y-z manipulatoren

(behalve voor de axiale richting). Het introduceren van de

korte lus van 2,3 centimeter dient altijd met de hand te

geschieden. Het mechanisme dat de vezeleinden vastklemt dient

tevens zodanig te zijn dat een geringe trekkracht geen invloed

heeft op de eerder uitgerichte vezeleinden. Tot nu toe was

dat wel het geval. Het gebruik van een stukje tape verbeterde

de si t uatie, I1'Bc'""I daardoor kwam het tussenstuk krom te liggen ..bi j het

meten van P2 en P 4 . In een stofvrije omgeving zouden de

metingen 1 tlm 5 niet zo snel uitgevoerd hoeven te worden,

waardoor meting~n op verschillende dagen mogelijk zou zijn;

dit leidt tot reproduceerbare metingen.

Aan de hand van de resultaten verkregen uit de BER-metingen,

kunnen we concluderen dat met de huidige lastechnieken met

lasdempingen <0,1 dB een tusSenstuk- van 2 meter bij A =1313 nm
op

en A =1370 nm toelaatbaar is. Hierbij treedt er geen degene-ce
ratie op van de ontvangergevoeligheid waaruit we kunnen

concluderen dat Ace in dit geval opgeschroefd kan worden.

In het theoretisch geval krijgen we voor een SNRdB van 21,6 dB,

een lasdemping van 0,1 dB, een lasergolflengte À =1313 nm enop
wikkelen van de vezel met een ~ van 1370 nm om een trommelce
met een diameter van 14 cm, voor k=1 een minimaal tussenstuk van

2 meter en voor k=O, 3 een minimaal tüssenstu,1< van- 0,5 meter.

De theoretische berekeningen en de gemeten resultaten komen

goed met elkaar overeen.

In het specifieke geval van de PTT, waarbij zich twee connec

toren op zeer korte afstand van elkaar bevinden, is het nood

zakelijk dat de Ace van de vezel tussen deze twee connectoren

in, laag gekozen wordt om de optredende modusruis danig te

reduceren.
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Rec:ommendation G.652

CHARACTERISTICS OF A SINGLE-MODE OmCAL FlBRE CABLE

(Malaga-Torremolinos. 1984)

The CCITI.

considering

a) that single-mode optical fibre cables will be used widely in the future telecommunication networks;

b) that the foreseen potential applications may require several kinds of single-mode fibres differing in:

operation wavelength.

geometrical and optical characteristics;

c) that. however, practical use studies on all the kinds of fibres have not yet sufficiently progressed;

d) that it would be reasonable to make a recommendation on one type of single-mode fibres whose
practical use studies are most advanced;

e) that recommendations on different kinds of single-mode fibres can be prepared when practical use
studies have sufficiently progressed;

recommends

a single-mode libre optimized for use at wavelengths of around 1300 nm which mayalso be used at
around 1550 nm (at which wavelength the libre is not optimized).

This libre can be used for analogue and for digital transmission.

lts geometrieal, optical and transmission characteristics are described below.

The meaning of the terms used in this Recommendation is given in Annex A and the guidelines to be
followed in the measurements to verify the various characteristics are indicated in Annex B. In the future. when
other Recommendations on single-mode fibres are agreed, Annexes A and 8 can become separate Recommenda
tions.

Note - It should be clearly understood that the selection of only one set of libre values should not
preclude the recommendation of other single-mode libre designs.

272 Fascicle HU - Rec. G.652
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Fibre characteristics

Only the geometrical and optical characteristics of the libre (not depending on cable manufacture) are
recommended in § 1. They will apply equally to individual fibres. libres incorporated in a cable and wound on a
drum. and libres in installed cables.

This Recommendation applies to fibres having a nominally circular mode field.

1.1 Mode field diameter

The nominal value of the mode field diameter at 1300 nm shall lie within the range of 9 to 10 jJ.m. The
mode field diameter deviation should not exceed the limits of ± 100/0 of the nominal value.

Note J - A value of 10 jJ.m is commonly employed for matched cladding designs, and a value of 9 jJ.m is
commonly employed for depressed c1adding designs. However, the choice of aspecific value within the above
range is not necessarily associated with aspecific fibre design.

Note 2 - It should be noted that the fibre perfonnance required for any given application is a function
of essential fibre and systems parameters, i.e., mode field diameters, cut-off wavelength, total dispersion, systems
operating wavelength, and bit rate/frequency of operation, and not primarily of the fibre design.

Note 3 - The mean value of the mode field diameter, in fact. may differ from the above nominal values
provided that all fibres fall within ± 100/0 of the specified nominal value.

Note 4 - All the above needs further study.

1.2 Cladding diameter

The recommended nominal value of the c1adding diameter is 125 jJ.M. The c1adding deviation should not
exceed the limits of ± 2.4%.

For some particular jointing techniques and joint loss requirements, other tolerances may b~. appropriate.

Note - The reference surface may be either the cladding surface or a surface which encloses one or more
coatings over the cladding if these do not have to be removed for jointing. It does not appear necessary to
separately specify the reference surface diameter.

1.3 Mode field concenrricity error

The mode field concentricity error shall be less than a value within tbe range 0.5 jJ.m to 3.0 jJ.M, depending
on the jointing technique that is used and the joint loss that is required.

1.4 Non-circularity

1.4.1 Mode field non-circularity

In praetice, the mode field non-circularity of fibres having nominally circular mode fields is found to be
sufficiently low that propagation and jointing are not affeeted. It is therefore not considered necessary to
recommend a particular value for the mode field non-circularity. It is not nonnally necessary to measure the mode
fiel,1 non-circularity for acceptance purposes.

Nole - It is found in practice that values less man 6% are readily achieved.

1.4.2 Cladding non-circularilY

The c1adding non-circularity should be less than 2%. For some particular jointing techniques and joint loss
requirements; other tolerances may be appropriate. .

1.4.3 Refractive index profile

The refraetive index profile of the fibre does not generally need to be known: if one wishes to measure it,
the reference test method in Recommendation G.651 may be used.

1.5 CUI-of! wavelength

The necessary value of the cut-off wavelength of the second order (LP,,) mode for any particular system
application depends on the fibre. cable and system design (including system operating bit rate and operating
wavelength) together with the expeeted lengths and curvatures of repair cables, internal jumper cables, etc.
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For many applications preference has been expressed for the value to be within the provisional range of
1100-1280 nm. Under some circumstances fibres in outside plant cables having cut-off wavelengths as long 'I~

1310 nm have been successfully employed. In these cases the cut-off wavelength (as measured by the RT~I)

exceeded the operating wavelength, with the second order (LP'I) mode being sufficiently attenuated along the
fibre such that at the detector modal noise and bimodal dispersion effects negligible.

This subject needs funher study.

1.5.1 It should be noted that one can identify at least 4 main types of cut-off wavelengths:

i) the theoreticaI cut-ofT wavelength as calculated from the fibre refractive index profile,

ii) tbe cut-ofT wavelength of a 2 m fibre section as measured using the RTM,

iii) tbe cut-off wavelength of a cabled factory length (including repair lengths),

iv) tbe cut-off wavelengtb of an elementary cable section.

Note I - For a given fibre the tbeoretical cut-off wavelength [type i)] has the highest numerica1 value of
cut-off wavelength, the cut-off wavelength as measured on a short length [type ii)] has a lower numerical value,
tbat for the cabled factory length [type iii)] an even lower numerical value.

Note 2 - It fol1ows from Note 1 that in some instances the value of cut-off wavelength as measured
using tbe Reference Test Metbod (i.e. on a 2 m lengtb of fibre) may in fact be greater than tbe wavelength of
system operation. However, over tbe elementary cable section, the corresponding value of cut-off wavelength will
be less than tbe wavelength of system operation, thereby permitting single-mode operation at the system operating
wavelength. .

1.6 Material properties of the jibre

1.6.1 Fibre materials

Tbe substances of which the fibres are made should be indicated.

1.6.2 Protective materials

Tbe physical and chemical properties of the materiil1 used for the fibre primary coating, and the best way
of removing it (if necessary) should be indicated. In tbe case of a single jacketed fibre similar indications shall be
given..

2 Factory leDgth SpecificatioDS

Since the geometrical and optical characteristics of fibres given in § 1 are barely affected by the cabling
process, § 2 will give recommendations mainly relevant to transmission characteristics.

Environmentai and test conditions are paramount and are described under Test Metbods.

2.1 Attenuation coefjicient

Fibres covered by this Recommendation general1y have attenuation coefficients less than 1.0 dB/km at
1300 nm.

2.2 Total dispersion
. '

When it is necessary to recommend dispersion, the maximum magnitude of tbe total dispersion coefficient
in the 1300 nm wavelength region should be 6 ps/km· nm. .

3 Elementary cable sections

An elementary cable section usual1y includes a number of spliced factory lengths. The requirements for
factory lengths are given in § 2 of this Recommendation. The transmission parameters for elementary cabIe section
must take into account not only the performance of the individual cable lengths but also amongst other factors,
such things as splice losses and connector losses (if applicable).
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3. t Attenuation

Tbe attenuation A of an elementary cable section is given by:

A - L all . Lr. + aJ X + ar . y
I

attenuation coefficient of nth fibre in elementary cabIe section

length of nth fibre

total number of concatenated fibres in elementary cable section

mean splice loss

number of splices in elementary cable section

mean loss of line connectors

number of line connectors in elementary cable section (if provided).

A suitable allowance should be allocated for a suitable cable margin for futUre modificati~ns of cable
configurations (additional splices, extra cable lengths, aging efTeets, temperature variations, etc.).

The mean 1055 is used for the loss of splices and connectors. The attenuation budget used in designing an
aetual system should account for the statistical variations in these parameters.

3.2 Total dispersion

Tbe total dispersion in ps can be calculated from the total dispersion coefficients of the factory lengths,
assuming a linear dependence on length. and with due regard for the signs of the coefficients and system
characteristics (see § 2.2). .-, . '.: ;. ..

ANNEX A

(to Recommendation G.652)
-, ..

MeaDing of the tenns used iD tbe Rec:ommeDdatioD

Tbe terms listed in this Annex are specific for single-mode fibres. Other terms used in this Recommenda
tion have the same meaning as given in Annex A to Recommendation G.651.

A.t Mode field diameter

Vnder study.

Note - Two possible definitions are reported in the text concerning the relevant test methods in
Annex B, Section I.

A.2 cut-orr wavelength

Tbe cut-ofT wavelength IS the wavelength greater than which the second order LPI\ mode ceases to
propagate.

Note J - Tbe measured value., in generai, depends upon the sample length. Tbe cut-ofT wavelength is
defined for a 2 m length of fibre.

Note 2 - A single loop is formed on the fibre under test with a radius of 140 mmo Tbis provisional value
requires further study.
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ANNEX B

([0 Recommendation G.652)

Test methods for single-mode fibres

Both Reference and Ahernative Test Methods are usually given in this Annex for each parameter and it is
the intention that both the RTM and the ATM(s) may be suitable for norrnal product acceptance purposes.
However, when using an ATM, should any discrepancy arise it is recommended that the RTM be employed as the
technique for providing the definitive measurement results. .. ' .

SectioD I: Test methads for the mode field diameter of single-mode fibres

Several methods were proposed for the measurement of the mode field diameter. In the ou!come two
. definitions and two corresponding test methods (the transverse offset and the transmitted fields) were most
favoured. Talcing into account that both of them seem to have merits and disadvantages, no agreement was
possible on the choice of the RTM.

; For this reason, under this Section, the two te~t methods are described. A decision is expected to be taken
in the next study period also considering, if convenient new proposals.

B.l' .: TransVerse offset· tèchnique

B.l.l Definition.

Tbe mode field diameter is the width at the tie points of power transmission function vs. offset.

., . No.te 1 ..,. For a Gaussian mode field distribution, this diameter is equal to tbe width at the tie points of
the optical fiel.~ amplitude distribution and to the width at the l/el points of tbe optical power (intensity)
distribution. ".,:.

Note 2 - Tbe definition of the power transmission function vs. offset is given in Appendix I to this
Section.

B.2 Test methad

B.2.1 General

A method is used to measure the optical power coupled from one section of the test fibre, through a
variable-offset joint, to another section, as a function of the relative transverse offset.

B.22 Test apparatus

A schematic diagram of tbe test arrangement is shown in Figure B-I/0.652.

Fibre under test

. ' Light
source

l.aunching
system

Traversing joint

Cledding mode
stripper

FIGURE 8-1/G.652

Schematk: diagram ol test IlT1Ingement

Cladding
mode stripper

Detector

CaTT·82550
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B.2.2.1 Light source

A light source of linewidth not exceeding 10 om (FWHM), which is stabie in pOSItIOn, intensity and
wavelength over a time period sufliciently long to complete the measurement, shall be used.

B.2.2.2 Modu/ation

lt is customary to modulate the light source in order to improve the signal/noise ratio at the receiver. If
such a procedure is adopted, the detector should be linked to a signal processing system synchronous to the source
modulation frequency. The detecting system should be substantially Iinear. ..

B.2.2.3 Launching conditions

The launching conditions used must be sufficient to excite the fundamental mode. For example, suitable
launching tcchniques could be: .

a) jointing with a fibre.

b) launching with a suitable system of opties.

Care should be taken that higher modes do not propagate. For this purpose it may be necessary to
introduce a loop of suitable radius on each side of the joint in order to remove higher order modes.

B.2.2.4 Cladding mode strippers

Precautions shall be taken to prevent the propagation and detection of c1adding modes.

B.2.2.5 Trallersing joint

Tbe joint will be constructed such that the relative offset of thé fibre axes can be adjusted in the manner
given in the measurement procedure.

B.2.2.6 Detector

A suitable detector shall be used such tbat all the oûtput radiation is intercepted. The detector must have
linear characteristies. '

B.2.3 Measurement procedure

B.2.3. t Preparation offibre under test

The total length of fibre under test shaJl be approximately 2 m. This fibre will be cut into two
approximately equal lengths. The fibre ends placed in tbe traversing joint shall be substantially clean, smooth and
perpendicular to tbeir axes.

. ..
Note - It is recommended that the deviation from the perpendicular 10 the fibre axis is less than t 0 for

both fibre ends.

8.2.3.2 Joint condition

The axes of the fibre sections should be substantially parallel. The separation of the fibre end faces should
be less than 5 J.l.m. A suitable index-matching fluid may be used between the fibre end faces.

8.2.3.3 Procedure

The fibre is inserted into the measurement apparatus. Tbe ends of the fibre sections are first positioned in
the plane perpendicular to the fibre axes such that me power coupled through the joint is maximized. Cne fibre is
then moved in an arbitrary selected fixed transverse offset direction and the output power is measured as a
function of this offset distance. Tbe mode field diameter is the distance between the two points at which the
measured power is 1Ie of the maximum value.
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B.2.4 Presenta/ion of rc.tu/ts

The following details shall be presented:

a) Test arrangement,
b) Fibre identificalion,

c) Centre wavelength of light souree,

d) Indication of repeatability and accuracy,

e) Temperature of the sample and environmental conditions (if necessary),

f) Mode field diameter.

APPENDIX I

(to Section I of Annex B to Recommendation 0.652)

The power transmission function is defined as:

T- [ j
o

2.

I E (r, a) E (r', 9') r d a dr ]2
o

where E(r, 8) is tbe transverse field distribution described in cylindrical poIar coordinates and E(r',8') is tbe
same field displaced by a variabie offset d in a fixed direction 8d •

E(r, a) is normalized in tbe sense that T - 1 for d - o.

, sin 9 - d sin 9"
, cos 9 - d cos 9"

CaTT·8219O

FlOURE 8-210.652

PVlimeters or the power transmission runction

..
B.I.1 1he transmitted jields technique

B.1.1.1 General

Measurements of tbe near fields and far fields of single-mode optical fibres enable the mode field diameter
and non-circularity, c1adding diameter and non-circularity, concentricity error to be detennined.

B.1.2 Definition

The definition of the mode field diameter is given in Appendix I.
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B.I.3 Test apparatus

A schematic design of the test apparatus is shown in Figure B-3/G.652 for near field measurements, the
magnifying opties create an image of the output end of the fibre in the plane of the detector. The magnifying
opties are removed when far field measurements are performed.

Source

• When needed.

8.1.4 light source

Cladding
mode

Launc:h .tripper Magnifying •
opties

FIOURE 8-3/0.652

Typica( amangemenl of IJle transmltted field sel-Up

--
Detector Deta

Amplifier acquiaition

ccnT-M1tl1

The light source shall be adjustable in intensity and stabie in position, intensity and wavelength over a
time period sufficiently long to complete the measurement procedure. A second light source cao be used, if
necessary, for illuminating tbe cladding. Tbe spectral characteristics of the second light source must not cause
defocussing of th~image. ".",- .,',! .,: .. " ..... ' ,:: .'.:";".:' ! , .•"" ....·I!'.""··,1': "

8.1.5 Launching conditions

Launching conditions appropriate to tbe parameter being measured shall be used. For example, see § 2.1.3
of tbe RTM for attenuation measurement. .

. . 1: .

8.1.6 Mode filter
.; .. .;~

In the measurement of some parameters, it is necessary to assure single-mode operation at tbe measure·
ment wavelength. In these cases, it may be necessary to introduce a bend in order to remove the LPII mode.

B.1.7 Cladding mode stripper

A suitable cladding mode stripper shall be used when measuring mode field charaeteristics.

B.I.8 Specimen

The specimen shall be a short length of the optical fibre to be measured. Primary fibre coating shall be
removed from the section of the fibre inserted in the mode stripper. The fibre ends shall be clean, smootb and
perpendicular to fibre axis.

B.I.9 Magnifying opties

The magnifying opties shall consist (when required) of an optical system (e.g. a microscope objeetive)
which magnifies the specimen output near-field. focussing it onto the plane of the scanning detector. The
numerical aperture and hence the resolving power of the opties shall be compatible with the measuring accuracy
required. and not lower than 0.3. The magnification shall be selected to be compatible with the desired spatial
resolution.
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B.I.IO Detector

A suitable detector shall be em ployed which provides the point-to-point intensity of the field pattern. I ,"
example, any of the following techniques can be used:

a) scanning photodetector with pinhole aperture;

b) scanning mirror with lixed pinhole aperture and photodetector;

c) scanning vidicon, charge coupled devices or other pattern/intensity recognition devices;

d) a fixed detector used with a variabie aperture;

e) a fixed detector in which the field is scanned by rotating the fibre.
.. ,<.'~'

Tbe detector shall be linear (or shall he linearized) in behaviour over the range of intensities encountered.

B.I.1 C Amplifier,

An amplifier shall be employed in order to increase the signal level. Tbe bandwidth of the amplifier shall
be chosen according to the type of scanning used. When scanning the output end of the fibre with mechanical or
optical systems. it is customary to modulate the optical source. Ir such a procedure wiII be adopted, the amplifier
should be Iinked to the source modulation frequency.

8.1.12 Data acquisition

The measured intensity distribution can be recorded, processed and presented in a suitable form, according
to the scanning technique and to the specification requirements.

8.1.13 Procedure
.........

For tbe equipment calibration the magnification of the magnifying opties (when used) sball be measured
by previously scanning the length of a specimen whose dimensions are al ready known with suitable aceuracy and
shall be recorded.

8.1.14 Measurement

Tbe launch end of the fibre shall be aligned with the launch bea'ni, and the output end of the fibre shall be
aligned to the optical axis of the magnifying opties (when used). For near field measurement, the focussed image
of tbe output end of the fibre shall be scanned by the detector, according to tbe specifIcation requirements. The
focussing shall be performed with maximum accuracy, in order to reduce dimensional errors due to the scanning
of a defocussed image.

Either of the following procedures may be followed: . _. ." _, '. _ _,
i) Tbe ncar field of thè fibre core 'or cladding is enlarged by thé m~inifying óptles ànd focussed onto the

plane of the detector; the desired geometrical parameters are then calculated according to their
definitions.

ii) Tbe far field of tbe fibre core is measured, and the geometrical parameters are then determined by
appropriate mathematical transformations into the near field (see following Appendix to § 8.1.1).

B.1.15 Presentation of the remlis

Tbe following details shall be presented:

a) Test set-up arrangement, with indication of the scanning technique used.

b).. Launching conditions.

c) Wavelength and spectral Iinewidth FWHM of the souree.

d) Fibre identification and length.

e) Type of mode stripper and filter (if applicabie).

f) Magnification of the apparatus.

g)' Type and dimensions of the scanning detector.

h) Temperature of the sample and environmental conditions (when necessary).

i) Indication of the accuracy and repeatability.

j) Resulting dimensional parameters, such as mode field or cladding diameters, non-circularities,
concentricity error, etc.
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APPENDIX

(to § S.I.I)

Definition of the mode field diameter

Define tbe following quantities:

f(r) - near field distribution (square root of the intensity)

q (sin 9)/À.

(J - cone angle in the far field

F(q) far field distribution (square root of the intensity)

g(r)

G(q)

W

(2/w) exp (_r 2/w 2)

(2/ W) exp (- q2/ W2)

Il1tw

(I)

(2)

(3)

Once f(r) or F(q) bas been measured, one can adjust g(r) or G (q) to maximize either of the overlap integrals.

-[I if(r)g(r)dr]2
o

- .I rj'2 (r)dr I '12 (r)dr
o 0

-
-[ I qF(q) G(q) dq]2
o

J qF: (q)d'l, I qG2 (q) dq
o . '.; . 0

(4)

The win the resulting g(r) (or the Win the resulting G(q), converted to w using Eq. (3» is then defined to be the
mode field radius (Wo). which is half the mode field diameter (2 Wo).

This is mathematically equivalent to minimizing the area-weighted least-squares error:

-I r [f(r) - g(r) Pdr - I q [F(q) - G(q)Pdq
o 0

(5)

This definition of mode field diameter is consistent between near-field and far-field, and provides four
mathematically equivalent ways of determining Wo:

A. Measure tbe near-field f(r) and maximize the Ieft side of Eq. (4) to fit it to a Gaussian function.

B. Measure tbe near·field f(r) and minimize the Ieft side of Eq. (5) to fit it to a Gaussian function.

C. Measure the far-field F(q); maximize the right side of Eq. (4) to obtain W; calculate w from Eq. (3).

D. Measure the far-field F(q); minimize the right side of Eq. (5) to obtain W; calculate w from Eq. (3).

Note 1

Hole 2

The mode field diameter is defined for the fundamental mode of the fibre under test.

For a Gaussian power distribution, f(Wo)/f(O) - tie.

Hote 3 - Attention is drawn to the fact that the measured value is, generally, not f(r), but j2(r) which is
proportional to the optical intensity.

Sec:tioa 11: Reference test method for the geometrical characteristics. excluding the mode field diameter

(See the text for the transmitted fields test method in § 1.1).
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5e<:tion 111: Test methods for the cut-of! wavelength

B.l Reference Test Method: The transmitred po.....er technique

B.1.1 Objective

The cut-off wavelength measurement of single-mode fibres IS intended to assure effective single-mode
operation above a specified wavelength.

B.1.2 The transmitted power technique

This method uses the variation with wavelength of the transmitted power of a short length of the fibre
under test., under defined conditions, compared to a reference transmitted power. There are two possible ways to
obtain tbis reference power:

a) the test fibre witb a loop of smaller radius, or

b) a short (1-2 meter) length of multimode fibre.

B.l.2.1 Test apparatus

8.1.2.1.1 Light source

A light source witb linewidth not exceeding 10 nm (FWHM), stabie in position, intensity and wavelength
over a time period sufficient to complete the measurement procedure, and capable of operating over a sufficient
wavelength range, shall be used.

B.1.2.1.2 Modulation

It is customary to modulate tbe light source in order to improve tbe signal/noise ratio at the receiver. If
such a procedure is adopted, tbe detector should be Iinked to a signal processing system synchronous to the source
modulation frequency. The detecting system should be substantially Iinear.

B.1.2.1.3 Launching conditions . \. .-

The launching conditions used must be sufficient to excite bo"th LPol and LPtt modes. For example,
suitable launching techniques could be:

a) jointing with a multimode fibre, or

b) launching with a suitable system of opties.

B.1.2.1.4 Cladding mode stripper

The cladding mode stripper is a device that encourages the conversion of cladding modes to radiation
modes; as aresuIt. cladding modes are stripped from the fibre. Care shouldbe taken to avoid affecting the
propagation of tbe LP. 1 mode.

B.1.,2.1.5 Optical detector

A suitable detector shall be used so that all {)f the radiation in the output core is intercepted. The spectraI
response should be compatible with spectral charactc:risties of the source. The detector must be uniform and have
Iinear cnaracteristies.

B. 1.2.1.6 Procedure

8.1.2.1.7 TransmLssion through the test sample

The 2 meter length of fibre under test is inserted into the test apparatus and bent to form a loosely
constrained single loop with a constant radius of 140 mmo Care shall be taken to avoid any bends of radius
smaller than 140 mmo Output power PI (À.) shall be recorded at each wavelength over a sufficient region around
the expected cut-off wavelength.
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8.1.2.1.8 Transmission through the reference sample

Either method a) or b) may be used.

a) Using the test sample, and keeping the launch conditions fixed, an output power P2 (A) is measured
over the same wavelengtb range with at least one loop of sufficiently smaU radius in the test sample to
filter the LPII mode. A typical vaJue of radius for this loop is 30 mmo

b) Witb a short (1-2 meter) length of multimode fibre, measure PJ (A) over the same wavelengtb range.

B.1.2.1.9 Calculations

The ratio between transmitted powers PI (A) and P2 (A), or PI (A) and PJ (A), are calculated as follows:

-. R~)-- 10 log ( PI (A»)
0-- - Pi (A)

wbere i - 2 or 3 for method a) or b), respectively.

B.l.2.1.10 Determination of cut-o!f wa.,elength

If metbod a) is used, cut-off wavelength is determined as the longest wavelength at which R (Ä.) - 0.1 dB
(sec Figure B-4/0.652). If metbod b) is used, cut-off wavelength is determined by tbc intersection of the R (A)
curve with a straight Hne (2) displaced 0.1 dB and parallel to the straight Hne (l) fitted to the long wavelength
portion of R (A) (see Figure B-5/0.652)-

Note - The additional measurement of the power P4 (A) emerging from a cut-back length of about 0.5 m
fromtbe fibre under test, enables tbe determi~ation of the attenuation coefficient of tbc LPII mode. ." .

", " .-' ~::",,!: t.:;~"":" '",

B.1.2.1.11 Presentation of remlts

a)

_h)

c)

d)

e)

f)

g)

Test set-up arrangement,

Launching condition,

Type of reference sample,

Temperature of the sample and environmental conditions (if necessary),

Fibre identification, .. . .

Wavelength range of measurement,

Cut-off wavelength, and plot of R (A) (if required).

.:i: . ~ I

.. J,': .:: I

dB

R

O. t

o ..
.,.~

Xc CCJTT· 82560

Wavelength ----••

FIGURE 84/G.652

Typiaf cutoOrf wanlength ploI uslng slngle-mode ~fe~nc:e
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10

R

5

O.lde

oL.--------~-------_+
)..c CCiTT • 82570

w-length --__....

FIGURE B-S/G.6S2

Typical cut-off waYdength plot using mulûmode rererence

8.2. Altemative Test Methad: The mode field diameter vs. wavelength technique

8.2.1 l>bjective
. ;.

The cut-off wavelength measurement of single-mode fibre is intended to assure effeetive single-mode
operation above a specified wavelength.

,','"

8.2.2 The mode field diameter vs. wavelength technique

This methad uses the variation of the value of mode field diameter with wavelength iri order to derive a
value for the cut-off wavelength. Approved test methads for the measurement of mode field diameter may be used
in which it is possible to vary tbe wavelength of the light source.., . " ' :., ,; ;,,: ._

. . '. . . ,~~ .. ..",. - --
The mode cut-off wavelength À" is detennined from the mode field diameter vs. wavelength plot.

In the single-mode region (i.e. at langer wavelengths), the fundamental mode field diameter decreases
almast linearly with decreasing wavelength. As cut-off is approached, the contribution from the second-order
mode causes the field width to deviate significantly from the expeeted variation for a single mode.

8.2.2.1 Test apparatus

The test apparatus shall be as that used for the measurement of mode field diameter but adapted such that
the source wavelength can be varied over the required wavelength range.

If the Transmitted Fields technique is used, a single loop of radius 140 mm is formed in a two-meter
length of fibre. If the Transverse Offset technique is used, a two-meter length of fibre is used on each side of the
joint. A single loop of radius 140 mm is then fonned in each of these two-meter lengths. Regardless of which
technique is used, cladding modes should not propagate, but care should be taken to avoid affeeting the
propagation of the higher order modes. These conditions .require further study... - . - -- . -

8.2.2.2 Procedure

The mode field diameter shall be measured for various values over the required wavelength range.

A plot of mode field diameter vs. wavelength shall be obtained and a linear extrapolation made as shown
in the example of Figure B-6/G.652.

The value of cut-off wavelength can then be detennined, as the intersection of the linear extrapolations.
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B.2.2.3 Presentation of resu/ts

The following details shall be presented:
a) Test set-up arrangement and method of mode field diameter measurement;
b) Fibre identification ;
c) Plot of mode field diameter vs. wavelength;
d) Cut-ofT wavelength;
e) Indication of accuracy and repeatability;
f) Length of test fibre;
g) Temperatul'e of the sample and environmental conditions (if necessary)..

Mode field
diemetlll'

• Wawlength
CQTT·I2580

FIGURE B-6/G.652

TypicaJ ell8mple of mode fietd diameler versus wav~enKth

Sectioa IV: Test methods for attenuation measurements

Reference test method and alternative test methods for attenuation measurements

, ~ :."

. ::

",:-.,.J;

... , ..;.. ..

B.l :";. ·introductio'; ."! 11-.

B.1.1 Objectives

The attenuation tests are intended to provide a means whereby a certain attenuation válue may be àssigned
to a fibre length such tbat individual attenuation values may be added together to determine tbe total attenuation
of a concatenated leogtb. ;,-;;; '. :'::::,'. ;.

B.l.2 Definition
~ , : - .:-:'. ... ",,-.,

: _•• l; ';"

The attenuation A(Ä.) at wavelength Ä. between two cross sections and separated by distance L of a fibre is
defined, as

(dB) (1)

where PI is tbe optical power traversing the cross section 1 and P2 is the optical power .traversing the cross
seetion2..""" ;. ;.;.'

For a uniform fibre, it is possible to define an attenuation per unit length, or an attenuation coefficient .

a(Ä.) - A(Ä.) / L

which is independent of the length of the fibre.

(dB/unit length) (2)

B.2 The Reference Test Method: the cut-back technique

The cut-back technique is a direct application of the definition in which the power levels PI and P2 are
measured at two points of the fibre without change of input conditions. P2 is the power emerging from the far end
of -the fibre and PI is the power emerging from a point near the input after cutting the fibre.
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8.2.1 Test apparatus

A schematic diagram of the test arrangement is shown in Figure B-l/G.652.

B.2.I.l Optica/ souree

A suitable radiation souree shall be used as a lamp, laser or light emitting diode. The choice of souree
depends upon the type of measurement. The source must be stabie in position, intensity and wavelength over a
time period sufficiently long to complete the measurement procedure. The spectral Iinewidth (FWHM) shall be
specified such that the Iinewidth is narrow compared with any features of the fibre spectral attenuation.

B.2.1.2 Modu/ation

It is customary to modulate the light source in order to improve the signal/noise ratio at the receiver. If
such a procedure is adopted, the detector should be linked to a signal processing system synchronous to the source
modulation frequency. The detecting system sbould be substantially Iinear.

B.2.1.3 Launching conditions

The launcbing conditions used must be sufficient to excite the fundamental mode. For example, suitable
launching techniques could be:

a) jointing with a fibre,

b) launching witb a suitable system of opties.

B.2.1.4 Mode filter

Care must be taken that higher order modes do not propagate through the cut-back length. In these cases,
it may be necessary to introduce a bend in order to remove the higher modes.

B.2.1.S Cladding mode stripper
•••., t •

The cladding mode stripper is a device that encourages ~ conversion of cladding modes to radiation
modes; as a result, cladding modes are stripped from the fibre.

B.2.1.6 Optica/ detector

A suitable detector shall be used so that all of the radiation in the output core(s) is intercepted. The
spectral response should he compatible with spectral cbaracteristics of the source. The detector must be uniform
and have linear cbaraeteristics.

B.2.2 Measurmrent procedure

B.2.2.1 Preparation offibre under test

Fibre ends shall be substantially clean, smooth, and perpendicular to the fibre axis. Measurements on
uncabled fibres shall be carried out with the fibre loose on the drum, i.e., microbending effects shall not be
introduced by the drum surface.

B.2.2.2 Procedure

1) The fibre under test is set in the measurement set-up. The output power P2 is recorded.

2) Keeping the launehing conditions fixed, the fibre is cut to the cut-back length (for example, 2 m from
tbe launching point). The cladding mode stripper, when needed, is refitted and the output power PI
from the cut-back lengtb is recorded.

3) The attenuation of the fibre, between the points where PI and P2 have been measured, can be
calculated from the definition using PI and P2 •
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8.2.2.3 Presentation of results

The following details shall be presented:

a) Test set·up arrangement, including souree type, souree wavelength, and linewidth (FWHM);

b) Fibre identification:

c) Length of sample:

d) Attenuation of the sample quoted in dB;

e) Attenuation coefficient quoted in dB/km;

f) Indication of aceuracy and repeatability;

g) Temperature of the sample and environmental conditions (if necessary).

B.3 First a'temative test methad for attenuation measurement: the backscattering technique

Hote - This test method describes a procedure to measure the attenuation of a homogenóüs sample of
single.mode optical fibre cabie. Tbe technique can be applied to check the optical continuity, physical defects,
splices, backscattered light of optical fibrc cables and the lengtb of the fibre.

B.3.1 lAunching conditions

Tbe launch beam shall be coaxiaUy incident on the launch end of the fibre: various devièCs siiéh as index
matching materials can be used to reducc Fresnel reflections. The coupling loss shall be minimized.

..... • .... ~ I

B.3.2 Apparatus and p,;ce([~~e .- -~-- ......-" '----

'. w'':.: • - I .", ,," .~. ;~.. ~".

,"

B.3.2. t Genera' considerations
.";'.J;'_~ ;\---•.•'!-o------.----------.---~-'--- -.-.----.--..- .. - - -_ .._--

The signal level of tbe backscattercd optical signal wil! normally be smal! and close to tbe noise level. In
order to improve the signal-to-noise ratio and the dynamic measuring range it is tberefore customary to use a high
power light source in conneetion_with signal processing of the detected signa!. Further" accurate spatial resolution
may require adjustment of pulse width io order to obtain a compromise between resolution and pulse ene:-gy.
Special care should be taken' to minimize tbe Fresnel reflections.

Care must be .~~ken that higher order modes do not propagate.
~ .r:-

An example ofapparatus is shown in Figure B-7 a/G.652.

8.3.2.2 Optica' souree

A stabie high power optical source of an appropriate wavelength should be used. Tbe wavelength of tbe
ource should be registered. Tbe pulse width and repetition rate should be consistent with the desircd resolution
,nd the length of the fibre. Optical non linear effeets should not be present in the part of tbe fibre. under test.

'.:'

.3.2.3 Coup/ing device . -' ... ";

..
The coupling device is needed to couple the source radiation to the fibre and the backscatiered radiation to

e det~or, while avoiding a direct source-detector coupling. Several devices can be used, but devices based on
,larization effects should be avoided.

3.2.4 Optical detection

A detector shal! be used so that the maximum possible backscattered power should be intercepted. The
ector response shal! be compatible with the levels and wavelengths of the detected signa\. For attenuation
asurements the detector response shall be substantially linear.

Signal processing is required to improve the signal to noise ratio, and it is desirabie to have a logarithmic
lonse in the detection system.

A suitable amplifier shall follow the optical detector, so that the signal level becomes adequate for the
lal processing. The bandwidth of the amplifier wil! be chosen as a trade-off between time resolution and noise
Iction.
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FIGURE B-7/G.652

The cutback technique

:.'

B.3~5 Cladding mode stripper

See § B.2.1.5.

""

B.3.2.6 l'rocedure

1) The fibre under t.:st is aligned to the coupling device.
2) Backscattered power is analyzed by á signal processor and recorded in logarithmic sca1e.

Figure B-8 b/G.652 shows such a typical curve.
3) The attenuation between two points A and B of the curve corresponding to two cross-sections of the

fibre is
", '

1
A(À) - - (VA - VB) dB

A-B 2

where VA and VB are the corresponding power levels given in the logarithmic scale.

Nate - Attention must he given to the scattering conditions at points A and B whe~ calculating the
attenuation in this way. .

4) If so required, bi-directional measurements can be made, together with numerical computation to
improve the quality of the result and possibly to allow the separation of decay from imperfection
contribution.
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B.3.2.7 Resu/ts

The following details shall be presented:

a) Measurement types and characteristics.

b) Launching techniques.

c) Test set-up arrangement.

d) Relative humidity and temperature of the sample (when. necessary).

e) Fibre identification.

f) Length of sample.

g) Rise time, width and repetition rate of the pulse.

h) Kind of signal processing used.

i) The recorded curve in logarithmic scale, with the attenuation of the sample, and under certain
conditions the attenuation coefficient in dB/km.

Note - The complete analysis of the recorded curve (Figure 8·8 b/G.652) shows that, independently from
the attenuation measurement, many phenomena can be monitored using the backscattering technique:

a) Reflection originated by the coupling device at the input end of the fibre.

b) Zone of constant slope.

c) Oiscontinuity due to local defect, splice or coupling.

d) Reflection due to dielectric defect.

e) Reflection at the end of the fibre.

B.3.2.8 Second a/temative test method

Vnder consideration.

the insertion loss technique

SectiOD V: (Chromatic) dispersion measurement

B.l Reference test method for (chromatic) dispersion measucement
"_0-_'" _. .~ .. . - _

8.1.1 Objective . ,

The fibre (chromatic) dispersion coefficient is derived from the measurement of the relative group delay
experienced by the various wavelengths during the propagation through a known length of fibre.

The group delay can be measured either in the time domain or in the frequency domain, according to the
type of modulation of the source.

In tbe former case the delay experienced by pulses at various wavelengths is measured: in the latter the
phase shift of a sinusoidal modulating signal is recorded and processed to obtain the time delay.

The (chromatic) dispersion may be measured at a fixed wavelength or over a wavelength range.

".' '

8. t.2 Test apparatus

A schematic diagram of the test apparatus is shown in Figure B-9/G.652.

8. t .2. t Source

The source shall be stabie in pOSItIOn, intensity and wavelength over a time period sufficiently long to
complete the measurement procedure. Laser diodes, LEO's or broadband sources, (e.g. an Nd:YAG laser with a
Raman fibre) may be used. depending on the wavelength range of the measurement.

In any case, the modulating signal shall be such as to guarantee a sufficient time resolution in the group
delay measurement.
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8.1.2.2 Wave/ength se/ector

If a broad spectrum souree is used, a wavelength selector is needed to select the wavelength at which the
group delay is to be measured. A monochromator or a set of interference filters are a suitable arrangement.
Depending on the type of measurement, the wavelength selector could be used either at the input or at the output
end of the fibre under test.

8.1.2.3 Detector

The light emerging from the fibre output end is coupled to a photo detector whose signal.to-noise ratio
and time resolution are adequate for the measurement. The detector is followed by a low noise amplifier if
needed.

8.1.2.4 Time de/a, generator

A suitable time delay generator (when needed) shall be used to trigger the delay detector. In cerain cases
the fibre under test itself can be used as time delay generator.

8.1.2.5 De/ay detector

The delay detector shall measure the delay time or the phase shift between the reference signal and the
channel signa!. In tbe case of sinusoidal modulation, a vector voltmeter could be used. In the case of pulse
modulation, a high speed oscilloscope or a sampling oscilloscope could be used.

8.1.2.6 Signa/ processor

A signal processor can be added in order to reduce the noise and/or tbe jitter in the measured waveform.
If needed, a digital computer can he used for purposes of equipment control, data acquisition and numerical
evaluation of the data.

8.1.3 Procedure

The fibre under test is suitably coupled to the source and to the detector. If needed, a calibration of the
chromatic delay of the source may he performed. A suitable compromise between wavelength resolution and
signaI level must he achieved.

The time delay or phase shift hetween tbe reference signal and the channel signal at tbe operating
wavelength are to be measured by tbe delay detector. Data processing appropriate to tbe type of modulation is
used in order to obtain the (chromatic) dispersion coefficient at tbe operating wavelength. When needed, aspectral
scan of the group delay vs. wavelength can be performed; from the measured values a fitting curve can be
completed. The (chromatic) dispersion coefficient vs. wavelength is obtained by differentiating the measured group
delay.

The following details shaIl be presented:

a) Test set-up arrangement;

. b) Type of modulation used;

c) Source characteristics;

d) Fibre identification and length;

e) Characteristics of the wavelength selector (if present);

f) Type of the photo detector;

g) Characteristics of the delay detector;

h) Value of the (chromatic) dispersion coefficient at the operating wavelength; alternatively, a plot of
relative time delay and calculated (chromatic) dispersion coefficient over the whole spectral range of
interest, can be supplied:

i) Temperature of the sample and environmental conditions (if necessary).
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Appendix C: Meetresultaten

Tabel 1: Gemeten systeemparameters a.d.h.v. paragraaf 9.

(Vermogens in dB t.o.v. P1)

\ - 1370 nanometer
'" ce-
Aop= 1300 nanometer

Lt = 1,65 meter

P, = - , 6 , °6 dBm

P2 (a,= ° dB)=-0,'4

P3 (a,= ° dB)=-0,'4

P 3 (a 1= 0,' dBt~-0,24

P2 (a,= 0,' dB}=40;20

P2 (a 1= ° dB)= -0,'4

P3 (a,= ° dB)= -0,'4

P3 (a,=0,2 dB)=-0,34

P2 (a,=0,2 dB)=-0,28

P
4

(a
i

=0 dB)=P
5

(a
i

=0 dB)=-0,32

P
5

(a 1=0,1 dB; aio,1 dB)=-0,52

P4 (a,0,1 dB; a 2=0" dB)=-0,44 }

t.P ( a 1=0, 1 dB; a 2=0,' dB) = °,06 p4= ( 29, 4 ~7) ,p Wat t

P
5

(a,=0,22 dB; a 2=0,'9 dB)=-0,74

P4 (a,=0,22 dB; a 2=0,'9 dB)=-0,62



-C2-

Tabel 2: Gemeten systeemparameters a.d.h.v. paragraaf 9

(Vermogens in dB t.o.v. P1)

~ce= 1370 nanometer

Aop= 1300 nanometer

Lt = 1,45 meter

P 1=-16,06 dBm

P2 (a 1=0 dB)=-0,12

P3 (a 1=o dB)=-0,12

P3 (a 1=0,08 dB)=-0,20

P2 (a 1=0,08 dB)=-0,13

P4 (a i =0 dB)=PS(ai=O dB)=-0,32

PS (a 1=0,1 dB; a
2

=0,T dB)=-0,S2

P4 (a T=0,1 dB; a 2=0,1 dB)=-0,42 }
P4=(22,9 + 0,1)~Watt

A P(a 1=0,T dB; a 2=0,T dB)= 0,03
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Tabel 3: Gemeten systeemparameters a.d.h.v. paragraaf 9

(Vermogens in dB t.o.v. P,)

Ace= , 370 nanometer

Aop= '300 nanometer

Lt = ',93 meter

P,=-'6,22 dBm

P3 (a,= 0 dB)=-0,23

P2 (a,= 0 dB)=-0,23

P3 (a,= 0,1 dB)=-0,33

P2 (a 1= 0,' dB)=-0,31

P
3

(a 1=0 dB)=-0,23

P2 (a,=0 dB)=-0,23

P3 (a,=0,2 dB)=-0,43

P2 (a,=0,2 dB)=-0,38

P4 (a i = 0 dB=PS(ai=O dB)=-0,68

PS(a,=O", dB;a2=0,1' d~)=-0,90

P4 (a,=0," dB; a 2=0", dB)=-0,89

PS (a,=o,'9 dB; a 2=0,20 dB)=-' ,07

P4(a,=O.'9 dB;a 2=0,20 dB)=-',04



-C4-

Tabel 4: gemeten systeemparameters a.d.h.v. paragraaf 9

(Vermogens in dB t.o.v. P 1 )

= 1370 nanometer

1313 nanometer

1,88 meter

P
1
=-1,9S dBm

P2 (a 1=0 dB)=-0,10

P3 (a 1=0 dB)=~O,lO

P3 (a 1=0,11 dB)=-0,21

P2 (a 1=0,11 dB)=-0,19

P2 (a 1=0 dB)=-0,10

P3 (a 1=1 dB)=-O,lO

P3 (a 1=0,19 dB)=-0,29

P2(a 1=0,19 dB)=-0,2S

"""'--- -il

P4 (a i =0 dB)=PS(ai=O dB)=-0,82

P
S

(a 1=ü;:rn dB;a 2=0,10 dB)=-1,03

P4 (a 1=0,11 dB; a 2=0,10 dB)=-l,Ol}

AP(a 1.... 0, 1 dB;a2 0, 1 dB)= .1

P
S

(a 1=0,2 dB; a 2=0,2 dB)=-1,22

P 4 (a 1=0,2 dB; a 2=0,2 dB)=-1,19

&P(a 1.... O,2 dB; af"0,2 dB)= 1,4
16 )}'.watt
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Tabel S: Gemeten systeemparameter a.d.h.v. paragraaf 9

(Vermogens in dB t.o.V. P 1 )

A = 1370 nanometer
ce

A = 1313 nanometer
op

L = 1,69 meter
t

P
1

= -1,99 dBm

P 2 (a 1=0 dB)=-0,06

P3 (a 1=0 dB)=-0,06

P3 (a 1=0,1 dB)=-0,16

P2 (a 1=0,1 dB)=-0,1S

P2 (a 1=0 dB)=-0,06

P3 (a 1=0 dB)=-0,06

P3 (a 1=0,19 dB=-0,25

P2 (a 1=0,19 dB)=-0,23

P
4

(a
i

=0 dB)=PS(ai=O dB)=-0,S8

P
S

(a
1
=0,11 dB; a 2=0,10 dB)=-0,80

P
4

(a 1=0,11 dB; a 2=0,1 dB)=-0,79 1 P
4
=(SS,S+0,S) Watt

AP(a
1
=0,11 dB; a 2=0,1 dB)= 0,03J ~

P
S

(a
1
=0,19 dB; a 2=0,19 dB)=-0,98

P
4

(a
1
=0,19 dB; a 2=0,19 dB)=-0,96
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Tabel 6: Gemeten systeemparameters a. d. h. v. paragraaf 9

(Vermogens in dB t.o.v. P1)

i\ ce= 1370 nanometer

). op= 131 3 nanometer

L = 2,04 meter
t

P = -1,95 dBm
1

P
2

(a 1=0 dB)=-0,06

P3 (a 1=0 dB)=-0,06

P
3

(a 1=0,1 dB)=-0,16

P
2

(a 1=0,1 dB)=-0,14

P
2

(a
1

=0 dB)=-0,06

P
3

(a 1=0 dB)=-0,06

P
3

(a 1=0,19 dB)=-0,25

P
2

(a
1
=0,19 dB)=-0,23

P4 (a i =0 dB)=P
5

(a i =0 dB)=-0,38

P5 (a 1=0,11 dB; a
2

=0,1 dB)=-0,59

P4 (a 1=0,11 dB; a
2

=0,1 dB)=-0,58

P5 (a 1=0,19 dB; a
2

=0,21 dB)=-0,78

~4(a1=0,19 dB; a 2=0,21 dB)=-0,77
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Tabel 7: Gemeten systeemparameters a.d.h.v. paragraaf 9

(Vermogens in dB t.O.V. P 1 )

, - 1370 nanometer
1\ ce-
.À = 1313 nanometer

op
L = 1,83 meter

t

P = -1,94 dBm
1

P2 (a 1=O dB)=-O,13

P
3

(a 1=O dB)=-O,13

P
3

(a 1=O,1 dB)=-O,23

P2 (a 1=O,1 dB)=-O,21

P2 (a 1=O dB)=-O,13

P3 (a 1=O dB)=-O,13

P3 (a 1=O,2 dB)=-O,33

P2 (a 1=O,2 dB)=-O,30

P4 (a i =o dB)=PS(ai=O dB)=-O,70

PS (a 1=O,11 dB: a
2

=O,11 dB)=-O,92

P4 (a 1=O,11 dB; a
2

=O,11 dB)=-O,91

PS (a 1=O,21 dB; a 2=O,19 dB)=-1,10

P4 (a 1=O,21 dB; a
2

=O,19 dB)=-1,08
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Tabel 8: Gemeten foutenkans a.d.h.v. Fig. 17

A =1370 nanometerce
1 =1313 nanometer
"op
L t = 1,85 meter

P1=-2,04 dBm

P
4

als uitgang

a. äB 2 10 _1 bits 2 15 _1 bits 223_ 1 bits
~

0 <10- 9 <10- 9 <10-9

I--- - . -----".- . .. __.-.~. ---------- .e--
0

-
" " "

bewegen

0
10- 8 10-8bewegen 3 " 3

+
knijpen

-

1---. --
0, 1 <10- 9 <10- 9 <10- 9

--'- ..._-_._- ------- _.

0,2 " " "- ...-

0,3 " - -
. . - _. _ .._-~-----. __.._._+- .. _.. -

~ ,0 <10- 9 <10- 9 <10- 9

1 ,5 " " ...

1 , 8 " " "
I- - _._-- ----- ---··1·

1 , 8
10-9 10-9 10-9

bewegen 4 6 2

2,0 5 10-9 6 10-9 5 10-9
~.

2,0 5 10- 9 10-8 2 10-8
bewegen
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Tabel 9: Gemeten foutenkans a.d.h.v. Fig. 17

A =1370 nanometerce
I =1313 nanometer

J\ op
Lt = ·2,92 meter

P1=-1,95 dBm

P4 als uitgang

a . dB 2 10 _1 bits 2 15 _1 bits 223_ 1 bits
.1

0 <10- 9 <10- 9 <10- 9

0,5 " ti "

1 ,0 " " "

1 ,5 " " "

1 ,8 1 10-9 3 10-9 3 10-9

1 ,8
10-9 10-9 10-9bewegen 1 6 6+

knijpen
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