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O. SN1ENVATTING

Er is getracht een theoretische en praktische analyse te geven

over de werking van een optische isolator welke bestaat uit een

bol en een polarisator. De bol koppelt het laserlicht in de fiber

en verdraait het (lineair gepolariseerde) laserlicht 45 graden.

Er zijn twee types bollen bekeken; nl. een homo gene YIG-bol en

een gelaagde bolo Bij beide bollen blijkt door de bolvorm voor

de verschillende lichtstralen een verschillende Faradayrotatie

op te treden. De isolatiewaarde van de isolator wordt hierdoor

beperkt (30-35 dB). Deze isolatoren zijn dan ook niet direct

toepasbaar in coherente systemen waarin isolatiewaarden van 50 dB

of meer vereist worden.

De gelaagde bol bleek het laserlicht slechts 33 graden in polari

satie te verdraaien. De invloed van de laagdiktes van deze bol op

de stralengang en Faradayrotatie is theoretisch onderzocht.

Hieruit volgde echter geen eenduidige conclusie.

Als polarisator kunnen plaat- of fiberpolarisatoren gebruikt

worden. Een isolator met homogene YIG-bol en plaatpolarisator

heeft theoretisch een kleinere isolatiewaarde dan e~n' isolator

met fiberpolarisator, homogene YIG-bol en een tweede fiberpolari

sator. Getracht is een fiberpolarisator te maken m.b.v. een

elliptische 'quadruple-clad' fiber. Dit is nog niet gelukt.

D.m.v. een ruismeting is getracht de isolatiewaarde van een

isolator welke bestaat uit een homogene YIG-lens en een

plaatpolarisator te testen. Door tijdgebrek is deze meting niet

meer afgemaakt.
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1. INLEIDING

In optische systemen doet zich het verschijnsel voor dat een

gedeelte van het licht uitgezonden door een laser, gereflecteerd

wordt en terugvalt op de laser. Deze reflecties ontstaan vooral

door overgangen tussen media met een verschillende brekingsindex

(b.v. fiberbegin- en eindvlakken), inhomogeniteiten in de ge

bruikte materialen en niet perfecte fiberlassen. Ret laserspec

trum wordt door deze reflecties beinvloed [14].

lI:c/).-

Fig. 1: Beinvloeding van de laserkarakteristiek door

reflecties [14] ; fig la: laserkarakteristiek zonder

reflecties; fig lb: laserkarakteristiek met reflecties.

De beinyloeding van de lasereigenschappen door gereflecteerd

licht wordt een probleem bij datatransmissie met hoge bitrates,

analoge transmissie en de toepassing van coherente systemen (De

in deze systemen gebruikte DFB lasers zijn erg gevoelig voor

reflecties.).

De hoeveelheid licht welke op de laser teruggereflecteerd wordt,

kan sterk gereduceerd worden door het gebruik van een optische

isolator.

Een optische isolator is een optische component welke er voor

zorgt dat of licht maar in 1 richting de isolator kan passeren,

of er voor zorgt dat gereflecteerd licht zodanig gepolariseerd is

dat het geen invloed heeft op de laser ([6]).
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Aan een optische isolator moeten de volgende eisen gesteld

worden:

- grote mate van isolatie,

- zo weinig mogelijk demping,

- eenvoudige fabricage,

- zo weinig mogelijk componenten ,

- zo compact mogelijk.

c:::J------
LD

45' polarisatie

draaier -------11----
fiber

polarisator 1

ISOLATOR

polarisator 2

•

Fig. 2: Het algemene principe van een optische isolator.

In fig. 2 is het algemene principe getekend. Het lineair

gepolariseerde licht, uitgezonden door de laser, gaat door een

polarisator, welke zodanig gedraaid is, dat deze het licht door

laat. In de 45 graden draaier wordt het laserlicht 45 graden in

polarisatie gedraaid waarna het een 2de polarisator passeert,

welke zodanig gepositioneerd is dat het licht doorgelaten wordt.

Vervolgens wordt het (lineair gepolariseerde) licht in een glas

fiber gekoppeld. Er dient voor gezorgd te worden dat er geen

licht terug op de laser gereflecteerd wordt, t.g.v. reflecties

raan de isolator componenten (b.v. door toepassing van antireflec

tie coatings).

Het licht dat reflecteert zal in het algemeen in meer of mindere

mate gedepolariseerd zijn. Van licht dat reflecteert worden de

componenten welke niet de oorspronkelijke polarisatierichting
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hebben, door polarisator 2 tegengehouden. De componenten welke

weI de oorspronkelijke polarisatierichting hebben, worden door

de 45 graden fasedraaier nogmaals 45 graden gedraaid en weI

zodanig dat de polarisatierichting van dit licht loodrecht staat

op de oorspronkelijke laserpolarisatie. Dit heeft tot gevolg dat

dit licht door polarisator 1 tegengehouden wordt, zodat er geen

licht meer op de laser terugvalt.

In de praktijk blijkt ([6]), dat gereflecteerd licht met een

polarisatie loodrecht op de oorspronkelijke laserpolarisatie geen

invloed heeft op de lasereigenschappen. Dit heeft tot gevolg dat

polarisator 1 weggelaten kan worden.

Voor de verdraaing van de polarisatie van het laserlicht wordt

gebruik gemaakt van het Faraday effect (hoofdstuk 2). Het licht

wordt door een gemagnetiseerd materiaal geleid, dat het licht per

eenheid van lengte een (voor verschillende materialen

verschillend) aantal graden draait. De dikte van het

gemagnetiseerde materiaal is zodanig gekozen dat een 45 graden

polarisatie draaing optreedt.

Vaak wordt gebruik gemaakt van 'Yttrium Iron Garnet' kristallen

(YIG) , of aanverwante materialen, voor het realiseren van de 45

graden polarisatiedraaier. Er kan bijv. gebruikt gemaakt worden

van een laagje YIG op een substraat ([4], [5]). Ook kan gebruik

gemaakt worden van een YIG-bol welke voor de Faradayrotatie zorgt

en tevens een koppelfunctie verzorgt tussen laser en fiber (zie

hoofdstuk 3 en [1]. [2]). Een variatie hierop is een bol gemaakt

uit een substraat waarop twee laagjes aangebracht zijn welke voor

de rotatie zorgen (zie hoofdstuk 4).

De gewenste Faraday rotatie kan ook met een glasvezel gereali

seerd worden, door een magneet veld aan te leggen om I of meer

dere fibers (b.v. een opgerolde fiber waaromheen een spoel gewik

keld is (zie hoofdstuk 5, [15])).

Voor de polarisatoren worden vaak calcietpolarisatoren of

plaatpolarisatoren gebruikt. Het is ook mogelijk polarisatoren te

gebruiken welke van aI, dan niet opgewonden, fibers met een hoge
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'birefringence' gemaakt zijn (zie hoofdstuk 5, [3J, [12J). Een op

de juiste manier opgewonden fiber, met hoge 'birefringence',

b1ijkt in een bepaa1d, rege1baar, golf1engtegebied a1s po1arisa

tor te werken (zie 5.2, [12J, [131).
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2 FARADAY ROTATIE

2.1 Algemeen

Wanneer lineair gepolariseerd licht een medium doorloopt waar een

magnetisch veld heerst in de voortplantingsrichting van het

licht, dan blijkt de polarisatie van dit licht ruimtelijk ver

draaid te worden in het vlak loodrecht op de voortplantingsrich

ting. Dit effect wordt het Faraday effect genoemd. De rotatie

blijkt evenredig met de afgelegde afstand in het medium en de

magnetisatie van het medium, zodat voor de rotatie geldt (wanneer

M konstant in grootte en richting over de lengte van het medium):

8 - K.d.M (1)

waarbij 8 is de rotatie in graden; K is Kundt's contstante (af

hankelijk van de materiaaleigenschappen); d is de component van

de optische lengte van de lichtstraal in de richting van het mag

neetveld; M is de magnetisatie van het medium.

Fig. 3: De Faradayrotatie
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K kan een positieve of negatieve waarde hebben, afhankelijk van

de materiaaleigenschappen. De konstante K is positief gekozen als

de richting van de rotatie dezelfde is als de richting van een

stroom in een spoel die hetzelfde magneetveld zou veroorzaken.

De Faraday rotatie ontstaat doordat stoffen, onder invloed van

een magneetveld, een verschillende brekingsindex hebben voor

links en rechtsdraaiend circulair gepolariseerd licht (Dit hangt

samen met het anomale Zeemanneffect.). De snelheid van het licht

in een medium is afhankelijk van de brekingsindex van dat medium,

zodat er een verschil in voortplantingssnelheid ontstaat voor

links en rechtsdraaiend circulair gepolariseerd licht.

I

(9;" !
I', \.,~I, '..,+ __ ~._I _. = _"_"'.._, ', _
I , '
I I.... ..
I I ~_

, ,
, I~

', :, ,

\. - -~. -.--- .

""-:.~

++
d

•

Fig. 4: Samenstelling van lineair gepolariseerde golf uit

een links en rechtsdraaiende circulair gepolariseerde

golf, voor- en nadat het medium doorlopen is [18].

Lineair gepolariseerd licht is op te vatten als de som van links

en rechts draaiend circulair gepolariseerd licht (zie fig. 4). De

twee polarisatierichtingen hebben, door de verschillende voort

plantingssnelheid, na het medium doorlopen te hebben, een ver

schillende draaing ondergaan.

Dit resulteert effectief in een hoekverdraaing van het lineair

gepolariseerde licht (zie fig. 4). Daar voor beide richtingen

vaak een verschillende absorbtiecoefficient geldt, is er in het

algemeen een elliptisch gepolariseerde golf ontstaan.
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2.2 Faraday rotatie in ferri- en ferromagnetische en stoffen

Ferri- en Ferromagnetische stoffen worden vaak vo11edig

gemagnetiseerd teneinde een maxima1e Faraday rotatie per eenheid

van 1engte te verkrijgen. De magnetisatie in het materiaa1 is dan

de verzadigingsmagnetisatie Ms zodat met (1) vo1gt:

(2)

Wanneer gebruik gemaakt wordt van het Faraday effect voor het

maken van de 45 graden draaier in een optische isolator, dan is

het ook van be1ang dat de gebruikte stof optisch transparant is

in het gebruikte golf1engte gebied (1.3-1.55 ~m).

In dit golf1engte gebied hebben voora1 de 'rare earth iron gar

net' krista11en goede eigenschappen wat betreft Faraday rotatie

per eenheid van 1engte, en absorptiecoefficient [16].

Voora1 het 'Ytrium Iron Garnet' krista1 (YIG, - Y3 Fes0 12 ) koppe1t

1age absorptie ver1iezen met een hoge Faraday rotatie [16]. Dit

krista1 heeft bij de golf1engte ~~. 1.3 ~m een draaing van onge

veer 22 graden per rom en bi.j A - 1.55 pm een draaing van

ongeveer 17.5 graden per rom (R ~ 1900 Oe). De absorptiecoeffi

cient is minder dan 0.1 dB per rom in het golf1engtegebied van

1.3-1.55 ~m.

Ret YIG krista1 is ook vrij ongevoe1ig voor temperatuurwisse1in

gen (1/8. (d8/dT) -4.2.10· 4 1/'C en -5.4.10 ..
4

1JOCvoor resp

A - 1.3 ~m en A - 1.55 ~m, bij T - 20 graden C). De verzadi

gingsmagnetisatie treedt op wanneer het YIG krista1 in een mag

netisch veld gep1aatst wordt waar de magnetische induktie B

tenminste 170 mTes1a is [1].
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2.3 Faraday rotatie in dia- en paramagnetische stoffen

Voor dia- en.paramagnetische stoffen wordt (1) vaak herschreven

naar:

e - V.d.H

waarbij V de Verdet constante van het materiaa1 is en

magnetische ve1dsterkte in het materiaa1.

De rotatie per eenheid van 1engte is vee1 k1einer bij

stoffen dan bij ferri- en ferromagnetische stoffen. Om met

of paramagnetische stoffen een 45 graden draaier te maken

dus re1atief grote 1engtes en magnetische ve1den nodig.

11

(3)

H de

deze

dia

z~n



3 EEN OPTISCHE ISOLATOR MET HOMOGENE YIG-BOL EN PLAATPOLARISATOR

3.1 In1eiding

De 45 graden po1arisator wordt in deze isolator m.b.v. een YIG

bo1 gerea1iseerd [1]. Deze bo1 zorgt ook voor de koppe1ing van

het 1aser1icht in de fiber. A1s po1arisator wordt een p1aatpo1a

risator gebruikt.

In figuur 5 is het iso1atorsysteem getekend:

---------

single mode
tiberr><I polarisalor

!
SmCo magneet

ISOLATOR

Fig. 5: Isolator met homogene YIG-bo1 en p1aatpo1arisator.

De po1arisator tussen YIG-bo1 en laser is wegge1aten daar

geb1eken is (zie [6]), dat 1icht wat op de laser va1t in de

richting loodrecht op de oorspronke1ijke 1aserpo1arisatie geen

inv10ed heeft op de 1aserkarakteristiek.

In 3.1 tim 3.3 worden de gebruikte po1arisatorcomponenten behan

de1d. In 3.4 worden experimente1e en theoretische resu1taten van

de stra1engang van het in figuur 2 getekende systeem behande1d,

terwij1 in 3.5 de ruismetingen waarmee de iso1atie waarde van de

isolator bepaa1d kan worden, behande1d worden.
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3.2 De YIG bo1

De YIG bo1 (YIG - Yttrium Iron Garnet, zie hoofdstuk 2) zorgt

voor de gevraagde Faraday rotatie en voor de koppe1functie tussen

laser en fiber. De demping van het YIG materiaa1 is klein voor

1icht met een golf1engte van 1.3-1.55 pm (zie 2.2). De bre

kings index van het YIG materiaa1, voor deze golf1engte, is 2.2.

De bo1 heeft een straa1 van 1 mm. De bo1 is vo11edig gemagneti

seerd m.b.v. een SmCo magneet (zie 2.3). De magnetische induktie

is gericht parallel aan de optische as. De straa1 van de bo1 is

zo gekozen dat stra1en welke zich 1angs de optische as voortp1an

ten, 45 graden in po1arisatie gedraaid worden. Stra1en welke zich

niet 1angs deze optische (- magnetische) as voortbewegen, krijgen

een k1einere Faraday rotatie. De Faraday rotatie wordt bepaa1d

door de component van de optische weg1engte in de bo1, gericht

1angs de optische as (zie 2.1). Ook experimentee1 b1eek de bo1

het, 1ineair gepo1ariseerde, licht, dat zich vo1gens de optische

as voortp1ant, 45 graden in po1arisatie gedraaid te hebben.

Voor de bo1 zijn de vo1gende punten van be1ang:

a. Stra1en welke zich niet 1angs de optische as voortp1anten,

dienen een zo klein moge1ijk verschi1 in Faraday rotatie

t.o.V. stra1en welke we1 vo1gens de optische as bewegen

te hebben.

b. Er mag geen 1icht terugva11en op de laser t.g.v. ref1ecties

aan voor- en achterkant van de bo1.

c. De bo1 dient zo homogeen moge1ijk te zijn, zodat geen ref1ec

ties en afwijkende Faraday rotaties optreden t.g.v. inhomoge

niteiten in de bo1.

ad a,c:

fig. 6)

en [1]):

Voor de component van een 1ichtstraa1 (zoa1s getekend in

in de richting van de optische as ge1dt (zie appendix A

13



De hoeken e, 80 en 8 1 zijn de

V(O) is de optische weglengte

voortbewegen langs de optische as.

hoeken zoals getekend in figuur 6.

voor stralen welke

(4)

zich

fiber

1.0

V(e)/V(O)

t
0.9

0.8

5 4

0.7

10.

3 2

20. 30.
---+9

Fig. 6: a. De stralengang door de bolo b. afwijking component

lichtstraal in richting optische as voor verschillende

waarden van de invalshoek e en afstand fiber-boll.
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In voorwaartse en terugwaartse richting geldt dat stralen welke

zich niet langs de optische as voortbewegen, een afwijking van de

45 graden Faradayrotatie krijgen.

In voorwaartse richting resulteert dit in een klein verlies van

het koppelrendement, daar de component van het licht loodrecht op

de gewenste polarisatie richting, door de polarisator tegengehou

den wordt.

Gereflecteerd licht dat door de YIG-bol minder dan 45 graden

gedraaid wordt, is een direkte beperking van de isolatie van het

isolatorsysteem. In de situatie met optimum koppelrendement (1 =

2.79 mm, zie 3.5), volgt met (4), dat met de gebruikte fiber

(waist fiber = 4.13 ~m. De waist van de fiber is de afstand

tussen het punt met maximale intensiteit tot het punt met de

maximale intensiteit gedeeld door e), de afwijking in graden voor

een lichtstraal welke zich voortplant volgens de openingshoek 8

van deze fiber (~ = 5.74 graden) gegeven wordt door:

a - 45 x[1-V(5.74)jV(8)J = 0.99 graden

Voor lichtstralen welke zich volgens deze weg voortplanten geldt,

dat de component van het licht parallel aan de polarisatie van

het laserlicht, 35,25 dB kleiner is dan de component loodrecht

hier op.

De afwijking in weglengte vindt vooral plaats bij stralen welke

zich niet voortplanten in de buurt van de optische as (zgn. niet

paraxiale stralen). Er mag dan geen Gaussische benadering toege

past worden voor de berekening van de hoeveelheid licht dat ten

gevolge van de afwijking in optische weglengte, met niet gewen

ste, polarisatierichting op de laser valt. Er is dan ook niet

direkt iets te zeggen over de hoeveelheid licht dat, parallel aan

de oorspronkelijke laserpolarisatie, op de laser valt. De ver

wachting (gezien experimenten in [lJ) is dat met de gebruikte

fiber en laser de 'extinction ratio' (de verhouding tussen licht

met de gewenste polarisatie en licht met ongewenste polarisatie)
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van de YIG-bol, ongeveer 30 dB zal zijn. De 'exctinction ratio'

vermindert door de inhomogeniteiten in de bol en de verschillende

weglengtes. Een maat voor de kwaliteit van de isolator is de

isolatiewaarde; d.i. de fractie van het licht dat de isolator, in

terugwaartse richting, met ongewenste polarisatierichting door

laat. In het hier beschouwde systeem is deze waarde ongeveer

gelijk aan de 'extinction ratio' van de YIG-bol.

Bij een koppelrendement van ongeveer -5 dB en een reflectiecoef

ficient van -10 dB, is de intensiteit van het licht dat, met

ongewenste polarisatie, op de laser valt ongeveer 50 dB minder

dan de intensiteit van het laserlicht.

De beperkte 'extincion ratio' is een fundamentele beperking van

deze optische isolator. Isolatie waarden van 50-60dB, zoals

gewenst bij gebruik van DFB lasers in coherente systemen, zijn

met deze optische isolator niet te realiseren.

In fig. 7 is de geprojecteerde optische lengte in situaties met

maximum koppelrendement (zie 3.5) uitgezet als functie van m,

(de verhouding tussen fiberwaist en laserwaist (wf/w
l
», bij ver

schillende waarden van de laserwaist wI' Uit deze grafiek blijkt

dat het gunstig is een laser met een zo groot mogelijke waist te

gebruiken tesamen met een fiber met een waist welke minimaal 2 a

3x zo groot is als de laserwaist. Helaas is er weinig variatie in

fiber- en vooral laserwaist mogelijk.
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Fig. 7: De geprojecteerde optische weg1engte voor stra1en

welke zich voortp1anten vo1gens de openingshoek van de fiber,

in de situatie met maximum koppe1rendement a1s functie van m

bij verschi11ende waarden van de 1aserwaist wI'

ad. b: Er treden ref1ecties op aan de voor- en achterkant van de

YIG-bo1. Het koppe1rendement voor 1icht dat door ref1ecties op de

voorkant van de YIG-bo1 terugva1t op de laser, wordt gegeven

door:

(5)

F ste1t de fractie van het 1icht voor dat ref1ecteert op de

voorkant van de YIG-bo1. ryR ste1t de hoevee1heid van dit gere

f1ecteerde 1icht voor, dat terugva1t op de laser.

Voor ryR ge1dt (zie appendix A, [2]):

4
'lR(R,D, w1,w3) - (6)

(w1 /w3 +u.yw1 )2 + (.12R2/(wf~Jr~ (Z/R+D/R)2
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Z/R + D/R -
1/R2 + y2. (D/R) (D/R+l)

(D/R+l/2) .---------
1/R2 + l. (D/R+l/2)2

(8)

(9)

De parameters in (6) tim (9) zijn aangegeven in fig.' 8

De koppeling tussen bol en laser is gelijk aan de afbeelding van

de imaginaire waist w3 op de laserwaist w, .

SPtlERE DrSTANCE. D 1....1

D 2 3 4 5
LD

i R -1000 (JIm)

0:
c-

'"'"SPOTSIZE
0
-'. ~
:;

h--+-z1
Q.a
u

'00

(a) (b)

Fig. 8: Reflectie verliezen aan de voorkant van de bol, bij

een golflengte van 1.3 Mm en een laserwaist van 1 ~m, als de

bol 100 % zou reflecteren [2].

Bij een golflengte van 1.3 ).1m en een laserwaist van 1 pm zou de

hoeveelheid licht dat op de laser terugvalt in de situatie met

een maximum koppelrendement (afstand laser bol, z - 150 pm), een

35 dB lagere intensiteit hebben dan het laserlicht (bij 100

procent reflectie van de bol).

Aan beide zij den van de bol is een antireflectie coating

aangebracht. De fractie F van het licht dat reflecteert is daar-

door zeker kleiner dan 20 dB. De totale demping is dus meer dan

55 dB. De hoeveelheid licht dat, parallel aan de oorspronkelijke

laserpolarisatie, terugvalt op de laser kan dan ook verwaarloosd
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worden

beperkte

laser.

t.o.v. de hoeveelheid licht dat, ten

'extinction ratio' van de YIG-bol,

gevolge

terugvalt

van

op

de

de

Aan de achterkant van de bol treedt ook reflectie op. Ook dit

licht wordt niet teruggefocusseerd op de laser.

Daar het lineair gepolariseerde licht na reflectie op de

achterkant van de bol 90 graden gedraaid is t.O.V. de

oorspronkelijke polarisatie heeft dit licht geen invloed op de

lasereigenschappen.

3.3 De magneet

Voor het opwekken van het benodigde veld voor de magnetisatie van

de YIG-bol is een permanente cilindervormige magneet (gemaakt uit

SmCo) gebruikt, met afmetingen volgens figuur 9. De magneet is

gemagnetiseerd in de lengterichting.

. ,, ,
I I

.~ ~
2L

Fig. 9: De SmCo magneet. De gebruikte magneet heeft de

volgende afmetingen: a O - 1.75 mm, a 1 = 5 rom, 1 = 2 mm.

Aan het veld dat door de magneet geleverd wordt, moe ten twee

eisen worden gesteld:

het veld moet gericht z~Jn volgens de optische as,

- het veld moet voldoende groot zijn om de YIG-bol volledig te

magnetiseren.
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Uit symmetrie overwegingen volgt dat het veld op de as van de

magneet, bij magnetisatie in de lengterichting van de magneet,

langs deze as gericht moet zijn.

M.b.v een benadering waarbij het veld van de magneet berekend

wordt door de bijdragen van de twee magneetpolen te sommeren, is

het veld op de as van de magneet berekend, uitgaande van de

bekende magnetische induktie B in de magneet (930 mTesla).

Voor de magnetische inductie op de as van de magneet geldt (zie

appendix A):

M z' -1 z' -1
Bas --. [

2 {a~+(z' _1)2 }1/2 {a~+(z' _1)2 }1/2

z'+l z'+l
+ (10){a~ +(z I +1)2 }1/2 {a~+(z'+1)2 }1/2

In fig. 10 is de magnetische induktie op de as van de magneet als

functie van de plaats op de as van de magneet weergegeven.

Uit deze figuur blijkt dat de magnetische veldsterkte op de as

van de magneet sterk genoeg is om de YIG-bol volledig te

magnetiseren (B > 170 mTesla, zie 2.2).

Daar we te doen hebben met een paraxiale stralengang zullen

richting en sterkte van het magneetveld niet veel afwijken voor

stralen welke zich niet volgens de optische as voortbewegen,

zeker niet als de bol in het midden van de magneet geplaatst

wordt (10).

Qua vereiste magnetische veldsterkte is het mogelijk een magneet

met een kleinere lengte (kleinere 1) te gebruiken. Buiten de

magnetische as zal het veld dan echter sterker afbuigen d.w.z

niet meer gericht zijn langs de optische as. Hierdoor wordt het

effect van verschillende optische weglengtes, voor de verschil-
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1ende stra1en, versterkt. Het is dan ook niet raadzaam een mag

neet met een k1einere 1engte te gebruiken.

40U+.,...,............,.....,..,..,..-li-,.-l"'"'T""...-+-....,...,...,.+-r...,....,.......-+...,....,r-r-.-+-,..............,..+..,...,...,....,..+..,..,...,....,.-+-l"'"'T""...........+

Bas
(mTesla)

t

300

200

I
I,
I
I

!-.
-2.0 -1. 0

magneet

o +1. 0 +2.0
--. Z' (mml

Fig. 10: De magnetische inductie B op de as van de magneet

a1s functie van de afstand op de as z' (nu1punt 1igt midden

in de magneet).
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3.4 De polarisator

De gebruikte polarisator is een plaat polarisator gemaakt uit

laagjes plastic. De 'extinction ratio' van de polarisator is 28,2

dB; de dikte is 0.4 mm.

De polarisator is dun genoeg om tussen YIG-bol en fiber geplaatst

te kunnen worden in de situatie met optimum koppelrendement (De

afstand bol-fiber is dan 3.79 mm, zie 3.5). De 'extinction ratio'

van de polarisator bepaald hoeveel licht van het in de fiber

gedeeltelijk gedepolariseerde licht terugvalt op de laser. De

polarisator is dusdanig opgesteld dat de gedepolariseerde cornpo

nenten door de polarisator tegengehouden worden.

Voor de polarisator zijn de volgende punten van belang:

a. voldoende tegenhouden van het gedepolariseerde licht,

b. lage absorptiecoefficient voor licht in de doorlaatrichting

van de polarisator,

c. geen reflectie van polarisator naar laser.

ad a: De hoeveelheid licht welke toch door de polarisator, in de

sperrichting doorgelaten wordt is als volgt af te schatten:

Ipol. - Vdep.

~ II - 10 dB - 28.2 dB - 14 dB - 10 dB - II - 62,2 dB (11)

waarbij Ipade intensiteit van het op de laser vallende licht is;

II de intensiteit van het laserlicht; Vkopp.de koppelverliezen

(zie 3.5); VpOI de verliezen t.g.v. de 'extinction ratio' van de

polarisator; Vrefl de reflectie coefficient van het reflectievlak;

Vdep de hoeveelheid licht dat gedepolariseerd is in de fiber.

Uit (11) volgt dat de bijdrage aan het licht dat terugvalt op de

laser t.g.v. de 'extinction ratio' van de polarisator, te ver

waarlozen is t.O.V. de bijdrage t.g.v. de 'extinction ratio' van

de YIG-bol.
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ad b De absorptiecoefficient voor 1icht in de door1aatrichting

van de po1arisator is ongeveer 10% (0.45 dB), zodat de bijdrage

van de po1arisator aan het afnemen van het koppe1rendement be

perkt b1ijft.

ad c: Door het scheefzetten van de po1arisator worden ref1ecties

zovee1 moge1ijk tegengegaan (zie fig. 11). Of de po1arisator dan

nog even goed werkt is nog niet bekend.

Fig. 11: De po1arisator opgeste1~ onder een hoek van e graden

t.o.v. de optische as.

Wanneer de hoek in fig. 11 ge1ijk zou zijn aan de maxima1e

hoek afkomstig van de YIG-1ens (- 15,30 graden in situatie met

maximum koppe1rendement), dan zou he1emaa1 geen 1icht afkomstig

van de po1arisator terug op de bo1 va11en en dus ook niet op de

laser.

Voor een afschatting van het 1icht dat terugva1t op de laser bij

een opste11ing van de po1arisator met een hoek k1einer dan 15,30

graden wordt aangenomen dat de verde1ing van de stra1en in de y

richting (zie fig. 11) Gaussisch is.

In dit geva1 vo1gt uit fig. 11 dat 1icht dat op de po1arisator

va1t met een hoek tussen a 1 en a 2 , teruggeref1ecteerd kan worden

op de laser.

Wanneer we voor de hoek r, 12 graden kiezen dan wordt de hoek a 2 :
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(12)

Integratie over de hoeken naar levert op dat met de gebruikte

aannamen 17 dB verzwakking optreedt t.g.v. van het 12 graden

schuinzetten.

De intensiteit van gereflecteerd licht Irefl.pol. ,parallel met de

oorspronkelijke laserpolarisatie, wordt dan:

I refJ.pol. I, - Vschuin - Vext .l. - VrefJ.p.

~ I - 17 dB - 13.5 dB - 18 dB

~ I - 58.5 dB

10 dB

(13)

Vschuin is de verzwakking t. g. v. het schuin zetten van de

polarisator; Vext.l. is de 'extinction ratio' van de laser (alleen de

fractie van het laserlicht, met niet gewenste polarisatie valt

terug op de laser, door de 90 graden Faraday rotatie van de YIG

bol); Vrefl.p. is de fractie van het licht dat reflecteert;

Vkopp zijn de koppelverliezen.

Uit (13) blijkt dat de bijdrage van reflecties aan het voorvlak

van de polarisator ook te verwaarlozen is t.O.V. de bijdrage

t.g.v. de 'extinctlon ratio' van de YIG-bol.

Voor de bijdrage van reflecties aan het achtervlak van de

polarisator geldt een zelfde verhaal. De invloed van de

reflecties is hier echter nog veel minder, daar licht met de niet

gewenste polarisatie nog eens 28.2 dB gedempt wordt.
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3.5: Het koppelrendement van het isolator systeem

De YIC lens verzorgt ook de koppelfunctie tussen laser en fiber.

De koppelverliezen van het isolator systeem dienen zo laag

mogelijk te zijn. De situatie met optimum koppelrendement

ontstaat als de lens zodanig opgesteld wordt, dat de waist van de

stralenbundel (lie waarde) op het fiber beginvlak even groot is

als de fiberwaist [9].

Wanneer de stralengang van een willekeurige lichtstraal door het

isolator systeem bekend is, is het, bij gebruik van een monomode

vezel, mogelijk, bij bekende laser- en fiberwaist, de laser-lens

afstand z en de lens-fiber afstand 1 te berekenen in de situatie

met optimum koppelrendement.

Y
Yo

R

I

I
I

I I'. .-' 1 '-, ...'I t 1 Z
I

I I'. ... 1... .'a b

Fig. 12: Stralengang door isolatorsysteem zonder polarisator

Voor de stralengang van een lichtstraal door het isolatorsysteem

geldt (zie appendix A):

(:} (: : )(:)-M if .(:)
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= (2-n)/n+2Z(1-n)/(nR)

-2(n-1)/nR

(2-n)/n.(d+Z)+2R/n+(1-n)/R.2dz/n)

(2-n)/dn+(1-n)/R.2d/n

(14)

y en y' z1Jn resp. de in- en uitgangshoogte t.O.V. de optische

as; a en A' zijn resp. de in- en uitgangshoek (zie fig. 12).

Het brandpunt van de bo1 f (-l/C - nR/2(n-1) - 0.91R), 1igt in de

bo1 ze1f. Er is dus geen confoca1e opste11ing van de componenten

mogelijk.

Voor de matrixcomponenten uit (14), A,B,C,D moet voor een

monomode fiber ge1den in optimum koppe1condities (zie [10]):

AD - BC - 1

en (zie [7]):

(15)

(16)

vo1gt uit (9). Uit (16) vo1gt de afstand van het midden van de

bo1 tot de fiber b, a1s functie van de afstand van het midden van

de bo1 tot de laser a:

l/f - y2. (l-a/f)a
b- ':::!

a

(a/f-1)

(17)

Uit (15) en (17) vo1gt de vermenigingsvu1digingsfactor m van het

isolator systeem, d.i. de verhouding tussen fiberwaist en

laser-waist

m -
1

{1/(yf)2 + (1-a/f)2)
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dB;

het

Wanneer de fiberwaist en 1aserwaist bekend zijn, is m bekend en

zijn de afstanden a en b uit (17) en (18) te bepa1en (voor een

monomode veze1) voor de situatie waarin we met een optimum kop

pe1rendement te maken hebben.

A1s laser is een DCPBH-1aser gebruikt met een golf1engte van 1.3

pm. De waist van deze laser is bepaa1d uit de divergentiehoek van

de laser (20,3' x 21,3') en is 1,17 x 1,11 pm" voor resp. de

riehting parallel aan de junetie en de riehting hier loodreeht

op. A1s gemidde1de waarde wordt verder wI - 1.14~m aangenomen.

De gebruikte monomode fiber had een waist van 4,13 pm.

De vermenigingsvu1digingsfaetor m wordt dan 4,13/1.14 - 3.62.

M.b.v. (17) en (18) is het nu moge1ijk de theoretisehe waarden

van a en b (monomode) te bepa1en. Er vo1gt dat a - 1.17 mm. en b

- 4.13 mm.

Het koppe1rendement van het iso1atorsysteem is gemeten met

weg1ating van de po1arisator. De YIG-bo1 was antiref1eetie

geeoat. Het koppe1rendement is met en zonder magneet gemeten. Dit

b1eek geen versehi1 uit te maken.

Het koppe1rendement is gemeten in twee geva11en: Er is een meting

gedaan aan een 1.7 m lange graded index fiber (kerndiameter 50

~m, NA - 0.210; waist - 7 pm) en aan een 1.4 m lange monomode

fiber (kerndiameter 7 pm, buitendiameter 115 pm, waist - 4.13

,urn) .

Voor de graded index fiber b1eek het koppe1rendement -2.09

voor de monomode fiber -5.16 dB. De afhanke1ijkheid van

koppe1rendement van de diverse afstanden is, voor de monomode

fiber te zien in appendix C. De gemeten waarden stemmen overeen

met 1iteratuurwaarden uit [2].

De gemeten afstanden a en b waren in de meting met graded index

fiber resp. 1,15 mm. en 3,71 mm.
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In de meting met de monomode fiber waren de afstanden a en b

resp. 1,15 mID. en 3,79 mID.

De afstanden voor de monomode fiber stemmen dus goed overeen met

de theoretische afstanden.

De meting aan de graded index fiber heeft eerst plaatsgevonden

daar het bij deze fiber simpeler was de fiber uit te lijnen

t.o.V. de lens en de laser. Door de positie van de graded index

fiber vast te leggen d.m.v. een microscoop bleek het mogelijk te

zijn, direkt licht in de monomode fiber te koppelen, nadat de

graded index fiber weggehaald was. Dit vastleggen van de fiberpo

sitie is gebeurd door de microscoop scherp te stellen op de

graded index fiber (hoogte fiber bekend) en een kruishaar in het

microscoopobjectief in het verlengde van de fiber, met het mid

delpunt van de kruishaar op het einde van de fiber, te plaatsen

(overige posities bekend).

3.6 De isolatiewaarde van het isolatorsysteem m.b.v. ruisanalyse

De isolatiewaarde van het isolatorsysteem kan bepaald worden

m.b.v. de opstelling zoals getekend in fig. 13 [2].

Ge
APD
~ isolator ~------J-II~ -I-----..J

fiber

spectrum
analyzer

amp!.

Fig.13: Bepaling isolatiewaarde m.b.v. ruisanalyse.

x-v
schryver

Het laserlicht wordt via de isolator de fiber ingekoppeld. Aan

het einde van de fiber is een polarisator geplaatst welke de

polarisatiegraad van het uittredende licht meet. Een fotodetector

28



meet de hoevee1heid 1icht dat uit de fiber komt.

Aan de achterkant van de laser is een Avalanche fotodiode (APD)

gep1aatst welke is verbonden met een versterker en een spectrum

analyzer. Ret frequentiespectrum van het uit de laser komende

1icht wordt op deze wijze zichtbaar gemaakt.

De iso1atorcomponenten en het beginv1ak van de fiber zijn

ref1ectievrij gemaakt (antiref1ectie coatings) zodat geen ref1ec

ties ten gevo1ge van deze componenten terug op de laser va11en

De APD is schuin opgeste1d zodat 1icht dat ref1ecteert op het

voorv1ak van de APD niet terugva1t op de laser. Ret eindv1ak van

de fiber heeft geen A.R. coating en op dit eindv1ak za1 dan ook

een gedee1te van het 1icht ref1ecteren door de overgang glas

1ucht.

T.g.v. van deze ref1ectie ontstaat een tweede tri11ingsho1te

naast de 1asertri11ingsho1te. Er zijn dan ruispieken in het

frequentiespectrum te zien bij frequenties welke overeenkomen

met de rond1ooptij d van het licht in de fiber Text (f-1/Tex t ).

De iso1atiewaarde van het systeem is nu te bepa1en door e~n

meting met magneet (isolator) en zonder magneet (geen iso1a~or).

In beide metingen wordt eerst de situatie met optimum

koppe1rendement gerea1iseerd. Dit koppe1rendement za1 in beide

situaties gelijk zijn. Bij de meting zonder magneet va1t meer

licht terug op de laser dan bij de meting met magneet. De

pieken in het ruisniveau zu11en dan ook hoger zijn in deze

situatie.

De hoevee1heid 1icht dat terug op de laser va1t wordt in de

situatie zonder magneet gegeven door:

(19)

ry is het koppe1rendement van laser naar fotodiode; V is de

po1arisatiegraad van het 1icht dat uit de fiber komt; R is de

ref1ectiecoefficient van het fibereindv1ak.
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De hoeveelheid licht dat terug op de laser valt in de meting

zonder magneet is gelijk te maken aan de hoeveelheid licht dat op

de laser valt in de meting met magne~t, door in de meting

zonder magneet het koppelrendement te verslechteren. Wanneer in

beide situaties evenveel licht terug op de laser valt zuLlen de

ruispieken ook even hoog zijn. De isolatiewaarde is dan gelijk

aan 2x het verschil in koppelrendement (2~ry) tussen de situatie

met maximum koppelrendement en de situatie met gelijke hoeveel

heid licht op de laser (beide in de situatie zonder magneet).

Er is getracht de isolatiewaarde te meten. In de praktijk bleek

het echter moeilijk de opstelling dusdanig ruisvrij te maken dat

de ruispieken waargenomen konden worden. Door tijdgebrek is deze

meting niet afgemaakt. In de literatuur [2] is voor een zelfde

isolator een isolatiewaarde van 32 dB gevonden.

3.7 Conclusie

De afwijking in magnetische weglengte voor de verschillende

lichtstralen is de fundamentele beperking van deze isolator. Met

de isolator kunnen geen isolatiewaarden bereikt worden zoals

gewenst bij de toepassing van DFB lasers in coherente systemen.

Ook het achter elkaar plaatsen van meerdere van deze isolatoren

geeft geen verbetering in de isolatiewaarde daar de depolarisatie

door de YIG-bol zelf veroorzaakt wordt.

Het koppelrendement van het beschouwde isolatorsysteem is goed

genoeg voor toepassing in glasfibersystemen. Het koppelrendement

kan nog verbeterd worden door een tweede (graded index staaf-)

lens te plaatsen tussen bol en fiber [2]. Er is dan een verbete

ring in het koppelrendement van ongeveer 0.7 dB mogelijk. Deze

extra lens introduceert echter ook extra reflecties. Deze reflec

ties kunnen weer vrijwel vermeden worden door de toepassing van

A.R. coatings. De isolator wordt dan echter weer wel een stuk
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duurder.

Deze isolator is qua iso1atiewaarde en koppe1rendement betreft

geschikt voor systemen waarin een beperkte iso1atiewaarde vo1doet

(~ 30 dB). Voor deze systemen is deze isolator qua komponenten

een re1atief goedkope, eenvoudige op1ossing.

Ret inbouwen van een 1aser-bo1-fiber verbinding in een behuizing

1evert echter vee1 moei1ijkheden op. De fabrikage van de isolator

in grote aanta11en za1 dan ook praktische moei1ijkheden op1eve

reno
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HOOFDSTUK 4: 45 GRADEN FARADAY ROTATIE MET EEN GELAAGDE LENS

4.1 A1gemeen

De gevraagde Faraday rotatie is ook te bereiken door een lens te

gebruiken zoa1s getekend in figuur 14.

LISA

I

I I

it I I... ..
a d a

Fig. 14: De ge1aagde lens.

De lens is gemaakt door uit een substraat van GGCMZ (=

G2 •6 C OA Ga4.1 Mg O.25 Zr O.6 5 °12 ) waarop aan beide zijden 1aagjes van

'LISA' materiaa1 (~Gd2Bi1Fe4.4GaO.2A10.4012) gegroeid zijn,

b10kjes te zagen en deze te ro11en, totdat de bo1vorm ontstaan

is. De bo1 welke op deze manier gemaakt is, is vee1 goedkoper en

simpe1er te maken dan de homogene YIG bo1. De bo1 is ook k1einer.

(a = 0.125 rom, d = 0.55 rom).

Wanneer het 'LISA' materiaa1 in een magneetve1d gep1aatst wordt

treedt per eenheid van 1engte een sterke verdraaing van de po1a

risatie van het 1icht op (n1. Bij een golf1engte van het 1icht

van 1,3 ~m treedt een Faraday rotatie op van ongeveer 140 graden

per rom. op. Bij een golf1engte van 1.55 ~m is de Faraday rotatie

94 graden per rom.

brekingsindex van het 'LISA' materiaa1 n is

1,3 en 1.55 J.lm.

De

2.26

van

voor de golf1engte van

het GGCMZ-Substraat is resp. 1. 91 en

resp. 2,27 en

De brekingsindex

1.90 voor deze

golf1engten.
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4.2 De Ge1aagde lens

Ook deze lens heeft een twee1edige functie: De lens zorgt voor de

45 graden Faraday rotatie en voor de koppe1ing tussen laser en

fiber. De bo1 heeft een straa1 van 0.4 mm. De maxima1e dikte van

de 'LISA' 1aagjes a (zie fig. 14) is 0.125 mm; de dikte d van het

substraat is 0.55 mm.

Experimentee1 is geb1eken dat de gebruikte bo1 het 1icht maar 33

graden draait. In de huidige vorm is de bo1 dan ook niet geschikt

voor gebruik in een optische isolator. Daar een bo1 met een

grotere 1aagdikte van het 'LISA' materiaa1 we1 geschikt zou

kunnen zijn, z~Jn de eigenschappen van de bo1 (koppe1rendement,

stra1engang, inv10ed van substraatdikte) toch onderzocht.

Uit (1) vo1gt dat, voor een Faraday rotatie van 45 graden, de

dikte van de 'LISA' 1aagjes veranderd moet worden naar: a

45/33 x 0.125 mm - 0.170 mm.

Voor de bo1 zijn de vo1gende punten van be1ang:

a. Zo klein moge1ijk verschi1 in Faraday rotatie voor 1icht dat

zich niet voortp1ant vo1gens de optische as.

b. Er mag geen 1icht terugva11en op de laser t.g.v. ref1ecties

op en in de bo1.

c. De bo1 dient zo homogeen moge1ijk te zijn.

ad a: Voor de component van de optische weg1engte van een 1icht

straa1, in de 'LISA'-laagjes, in de richting van de optische as,

is niet direct een exacte formu1e te vinden. Bij aanname van een

Gaussische verde1ing van het 1icht en een paraxia1e stra1engang

is echter we1 een benadering voor deze component te vinden (zie

appendix C). In fig. 15 is voor de huidige lens de verhouding

tussen de component van de optische weg1engte en de maxima1e

optische weg1engte in de 'LISA'-laagjes uitgezet, a1s functie van

de inva1shoek, voor verschi11ende afstanden tussen 1ichtbron en

lens.
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Fig. 15: Genormeerde optische weglengte in de 'LISA' laagjes

in de richting van de optische as voor de huidige (33 graden)

lens.

De grafiek vertoont een zelfde verloop als de grafiek voor de

homogene YIG-lens. De grafiek is echter m.b.v. formules welke

volgen uit een paraxiale stralengang samengesteld. Daar in 4.5

blijkt dat de laser-lens en lens-fiber afstanden m.b.v. deze

theoretische benadering sterk verschillen met de experimentele

waarden, is niet direct een conclusie te trekken uit figuur 15

voor wat betreft het slechter of beter zijn t.O.v. de homogene

YIG lens.

In appendix C zijn grafieken uitgezet zoals in fig. 15 voor

verschillende substraatdiktes, bij de huidige dikte van de 'LISA'

laagjes (a -0.125 rom) en bij de berekende dikte van de 'LISA'

laagjes voor 45 graden Faraday rotatie (a 0.170 rom). Het

blijkt dat, bij dezelfde afstand lichtbron (laser, of fiber)

lens, vergroting van de dikte van de 'LISA' laagjes en/of vergro

ting van de substraatdikte een kleinere afwijking in genormeerde

magnetische (-optische) weglengte tot gevolg heeft.
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ad b. Voor de ref1ecties aan het voorv1ak ge1den de formu1es (5)

tim (9). Uit fig. 8 b1ijkt dat bij de gemeten laser-lens afstand

(310 ~m, zie 4.3), ~b ~ 50 dB. Bij gebruik van een antiref1ectie

coating za1 de hoevee1heid 1icht dat terug op de laser va1t

t.g.v. ref1ectie op de voorkant van de bo1 dan ook zeker te

verwaar10zen zijn.

Ref1ectie op de achterkant van de bo1 za1 in het geva1 van een

veranderde lens (45 graden draaing) zeker te verwaar10zen zijn

door de 90 graden draaing van het 1icht.

In de ge1aagde lens vinden ook ref1ecties p1aats op de schei

dingsv1akken tussen 'LISA' materiaa1 en substraat. Het verschi1

in brekingsindex is echter klein zodat de ref1ectiecoefficient

ook klein za1 zijn (voor stra1en met loodrechte inva1 treedt een

21,2 dB demping op t.O.V. het 1aser1icht). Scheefzetten van de

bo1 kan een verdere reductie in de hoevee1heid licht, dat op de

laser va1t, teweeg brengen. We1 moet er dan voor gezorgd worden

dat voor stra1en welke zich vo1gens de optische as voortp1anten,

nog steeds een 45 graden Faraday rotatie optreedt.

ad c. De materia1en dienen zo zuiver moge1ijk te zijn zodat geen

extra demping, afwijkende Faraday rotatie en interne ref1ecties

optreden. De verwachting is dat het substraat meer

inhomogeniteiten za1 vertonen dan het 'LISA' materiaa1. Wat

betreft inhomogeniteiten is het dan ook nuttig om het substraat

zo dun moge1ijk te maken (De Faraday rotatie voor stra1en welke

zich volgens de optische as voortp1anten wordt hierdoor niet

verstoort, daar a11een het 'LISA' materiaa1 voor de Faraday rota

tie zorgt).

4.3 Stra1engang door het ge1aagde lens systeem en koppe1rendement

in het ge1aagde lens systeem.

We willen een zo 1aag moge1ijke demping in het isolator systeem;

d.w.z. een zo hoog moge1ijk koppe1rendement.
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Fig. 16: Stra1engang door het ge1aagde lens systeem.

Wanneer de stra1engang a1s functie van ingangshoek en

ingangshoogte in het in fig. 16 getekende systeem bekend is, is

het, voor monomode fibers, mogelijk (bij bekende fiber- en 1a-

serwaist), de afstanden t en z te berekenen in de situatie met

optimum koppe1rendement (zie ook hoofdstuk 3).

De stra1engang van een straa1 vertrekkende vanaf het voorv1ak van

de bo1 en eindigend op het achterv1ak van de bo1 is te beschrij

ven m.b.v. (20) (zie ook Appendix C):

x'

8'

B

D

(20)

(

1- (nl -l)/R. (2a/nl +d/ns)
M -

, (n l -l)/R. [-2+(nl -l)/R. (2a/n, +d/ns)]

2a/nl+d/ns \

l-(nl -l)/R. (2a/n, +d/ns) }

De variabe1en in (20) vo1gen uit fig. 15.

M.b.v. [10] vo1gt dat:

f ~ -l/C - -1/[(nl-1)/R.(-2 + (n,-1)/R.(2a/nl + dins)] (21)
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Waarbij f de brandpuntsafstand is gerekend vanaf de 'principal

planes' .

Stel:

fJ - (n, -l)/R

M.b.v. [10] volgt dat:

h1 : h2 a: h - (D-l)/C - afJf

(22)

(23)

(24)

h 1 en h 2 geven de afstanden van de 'principal planes' aan t.O.V.

respectievelijk het in- en uitgangsvlak van de gelaagde lens.

De stralengang voor een lichtstraal welke vertrekt op het

voorvlak van de laser en eindigt op het voorvlak van de fiber

wordt gegeven door:

x'

8'

1

1 :) M •

(

1 - afJ)
M tot =

- l/f

Stel:

- z/f (t + z). (1 - a{3)

-t/f + (1 - -a(3)

+ a - zt/f)
(25)

q - h + f - R - (1 - afJ) . f (26)

Dan is q de afstand van het brandpunt t.O.V. de middelpunt van de

bol. Invullen van de brekingsindices van laagjes (n l ) en

v
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substraat (ns ) 1eert dat q, voor a11e moge1ijke substraatdiktes,

in de bo1 1igt. Dit wi1 zeggen dat het brandpunt in de bo1 1igt

zodat opste11en van laser en fiber in de brandpunten (confoca1e

situatie) niet moge1ijk is.

In de situatie met een optimum koppe1rendement geeft de ge1aagde

lens een afbee1ding van de 1aserwaist naar de fiberwaist (zie

[9] ) .

In deze situatie is er een uitdrukking voor de afstand fiber-lens

te vinden, a1smede een uitdrukking voor de waist-waist verhouding.

De afstand fiber-lens is te bepa1en uit (16). Waarbij A,B,C,D de

nu matrixcomponenten van (19) zijn.

Voor de fiber-lens afstand ge1dt dan:

q/f2 _ l(tq/f + a). (q-t)/f
z -

1/f2 +y2[(q_t)/f]2

De waist-waist verhouding is te bepa1en uit (15)

Voor de waist-waist verhouding m ge1dt:

f

(q_t)2 + 1/y2

(27)

(28)

Voor de gebruikte lens (33 graden lens) vo1gt uit (28), dat de

maxima1e waist-waist verhouding mmax < 3.73.

Bij gebruik van een laser met een waist van 1 um moet de

fiberwaist, in de situatie met optimum ko~pe1rendement, < 3,73 ~m

zijn. De fiber zoa1s gebruikt in hoofdstuk 3 (wI = 4,13 ~m) is

niet bruikbaar wanneer een maximum koppe1rendement geeist wordt.

Gebruik van een fiber met een k1einere waist geeft echter ook

extra ver1iezen ([8]).

Uit (27) vo1gt dat mmax groter wordt door vergroting van a en/of
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verk1eining van d. Het is dan moge1ijk fibers met

waist te gebruiken zodat een beter koppe1rendement

kan worden.

een grotere

gerea1iseerd

In de proefopste11ing voor de meting van het koppe1rendement is

een fiber met een waist van 2,64 ~m gebruikt. De fiber heeft een

dusdanig k1eine waist dat de situatie met optimum koppe1rendement

gerea1iseerd kan worden.

De in het experiment gebruikte laser had een waist van 0,71x1,19

~m in resp. de riehting loodreeht op de junetie en de riehting

parallel aan de junetie. Er is verder gerekend a1sof de laser een

waist van 1 ~m had. Dit b1eek geen grote inv10ed op de

rekenresu1taten te hebben.

Uit (27) en (28) vo1gt nu dat de theoretisehe afstand laser-lens

t - 47 ~m en de theoretisehe afstand lens-fiber z - 1,023 rom voor

monomode veze1.

Het koppe1rendement is gemeten op de manier zoa1s besehreven in

3.5. De bo1 had eehter geen A.R.-eoating. Het koppe1rendement

voor de graded index fiber b1eek -4.5 dB, voor de monomode veze1

- 9.8 dB. De afhanke1ijkheid van het koppe1rendement van de

diverse afstanden is, voor de monomode fiber te zien, in appendix

D.

De gemeten afstanden t en z waren in het graded index experiment

resp. 155 ~m'en 791 pm. In het monomode experiment waren t en z

resp. 310 ~m en 560 ~m.

Er b1ijkt een grote diserepantie te zitten tussen de theoretisehe

en praktisehe laser-lens en lens-fiber afstanden (monomode).

Er is nog geen verk1aring voor dit versehi1 gevonden.

4.4 Cone1usie

Het substraat bevat meer inhomogeniteiten dan de 'LISA' 1aagjes.

De verwaehting is dan ook dat het dunner maken van het substraat

tot gevo1g heeft dat minder absorptie en ref1eetie t.g.v.
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inhomogeniteiten plaats zal vinden in de gelaagde lens. De

isolatiewaarde van het systeem wordt mede bepaald door deze

inhomogeniteiten (zie ook hoofdstuk 3). De invloed van de

substraatdikte op de magnetische weglengte voor de verschillende

lichtstralen is moeilijk in te zien door de grote verschillen

tussen praktische en experimentele waarden voor de laser-lens

afstand. De maximale waarde van de waist-waist verhouding m (wf /

wI) wordt groter bij verdunning van de substraatdikte. Rierdoor

wordt het gebruik van fibers met een grotere waist mogelijk,

zodat een groter koppelrendement bereikt kan worden.

Ret koppelrendement is kleiner dan het koppelrendement bij

gebruik van de homogene YIG-lens. De bol had echter nog geen A.R.

coating. Vergroting van de dikte van de 'LISA' laagjes (zoals

nodig voor de 45 graden Faraday rotatie) en/of verkleining van de

substraatdikte heeft tot gevolg dat de maximale waist-waist

verhouding groter wordt waardoor fibers met een grotere waist

gebruikt kunnen worden. Wanneer genoemde veranderingen hebben

plaatsgevonden zal er waarschijnlijk sprake zijn van een accep

tabel koppelrendement.

De dikte v~n de 'LISA' laagjes moet nog vergroot worden, zodat

een 45 graden Faraday rotatie optreedt.

Experimenteel en theoretisch blijkt, dat de afstand tussen fiber

en lens erg klein is, zodat het moeilijk is een polarisator

tussen fiber en lens te plaatsen. Een oplossing voor dit

probleem is het gebruik van een fiber polarisator, zoals

beschreven in hoofdstuk 5.
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5. HET GEBRUIK VAN FIBERS MET EEN HOGE EN LAGE 'BIREFRINGENCE' IN

OPTISCHE ISOLATOREN.

5.1 Inleiding

De gebruikelijke cilindrische monomode fibers behouden de

polarisatie van het ingangslicht niet meer dan enkele meters. De

depolarisatie treedt op door afwijkingen in de vorm van de fiber,

mechanische spanningen, inhomogeniteiten in de fiber en buigingen

van de fiber.

Monomode fibers geleiden twee orthogonale modi, de HE~1 en HE;1

mode. De hoofdassen (x en y) van de golfgeleiding worden bepaald

door de geometrie van de dwarsdoorsnede van de fiber. Als voor de

ene mode een andere brekingsindex geldt dan voor andere mode, dan

hebben de modi verschillende fasesnelheden ~x en ~Y' Wanneer

de geometrie van de dwarsdoorsnede van de fiber onafhankelijk is

van de fiberlengte z geldt voor de 'modal birefringence' B:

B (29)

Licht dat ingekoppeld wordt volgens een van de hoofdassen behoudt

zijn polarisatie onafhankelijk van de afstand z. Licht dat

ingekoppeld wordt met een hoek e t.o.V. de hoofdassen zal diverse

stadia van elliptische polarisatie doorlopen (zolang er

fasecoherentie is tussen de twee modi). De bijbehorende

fasedraaing wordt gegeven door:

et>(x) (30)

Wanneer lineair gepolariseerd licht met een hoek van 45 graden

met de hoofdassen in de fiber gekoppeld wordt, wordt de

polarisatie circulair voor et> = n/2, lineair voor et> = n,

circulair voor et> = 3n/2 en krijgt weer de oorspronkelijke li

neaire polarisatie voor et> = 2n. De lengte L corresponderende met
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tD(L) - 27l' wordt de 'beat length' L genoemd:

L - AlB

Bij de gebruikelijke fibers is L enkele cm's.

(31)

Bij niet perfekte fibers is het energietransport maximaal wanneer

de onregelmatigheden een periode (A) hebben, welke correspondeert

met de 'beat length' van de fiber [11].

Deze onregelmatigheden blijken een afsnijfrequentie te hebben.

Wanneer de 'beat length' van de fiber veel kleiner is dan de

afsnijfrequentie van de onregelmatigheden (~l mm), treedt een

minimum op in het vermogenstransport van de ene mode naar de

andere.

Het vermogenstransport van de ene modus naar de andere kan op 2

manieren beperkt worden:

a. Gebruik maken van fibers met hoge 'modal birefringence' B

b. Gebruik maken van fibers met lage 'modal birefringence' .

ad a: Wanneer de 'modal birefringence' B zo groot is, dat de

'beat length' L veel kleiner is dan de 'beat length' behorende

bij de afsnijfrequentie van de fiberverstoringen «< 1 mm in

praktijk), dan hebben deze storingen geen invloed meer 'op de

polarisatierichting van het licht en wordt de ingekoppelde pola

risatierichting behouden (bij inkoppeling volgens 1 van de

hoofdassen). De Birefringence wordt vergroot door de fiber zo te

fabriceren, dat een verschil in brekingsindex voor de x en y

richting optreedt.

Dit is mogelijk door anisotropie in de fiber en mechanische span

ning aan te brengen.

ad b: Door zoveel mogelijk de aard van de onregelmatigheden op te

heffen, wordt de koppeling tussen de modi zoveel mogelijk tegen

gegaan.
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5.2 Een fiber met hoge 'birefringence' gebruikt in een optische

isolator.

CO) 0 ©0 01
LD fiber 1

0
"fiber 2

YIG bol
• magneet

Fig. 17: Fibers met hoge 'birefringence' in een optische

isolator [3].

In figuur 17 is een opstelling voor een optische isolator gete

kend waarin fibers met hoge 'birefringence' gebruikt zijn. Het

lineair gepolariseerde laserlicht wordt m.b.v. een lens in de

eerste fiber gekoppeld. Het licht moet in deze fiber lineair

gepolariseerd blijven. Het licht dat uit de fiber komt wordt in

de YIG-bol 45 graden in polarisatie gedraaid en in een tweede

fiber gekoppeld. Deze tweede fiber werkt als polarisator en houdt

de gedepolariseerde komponenten van het gereflecteerde licht

tegen.

Bij de isolator met de homogene YIG-lens en plaatpolarisator werd

de isolatiewaarde beperkt door de afwijking in magnetische

weglengte van de lichtstralen. In fig. 10 is te zien dat

vergroting van de waist van de lichtbron (laser) een kleinere

afwijking in magnetische weglengte tot gevolg heeft. In de

opstelling zoals in fig. 17 wordt het licht afkomstig uit fiber

1 via de YIG-bol in fiber 2 gekoppeld. Daar fiber 1 een grotere

waist heeft dan een laser, zal een veel kleinere afwijking in

magnetische weglengte optreden.

Een tweede voordeel van deze opstelling is, dat de isolator niet

bij de laser geplaatst hoeft te worden. Het is namelijk al erg
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moeilijk, voor praktische toepassingen, een monomodefiber via een

lens aan een laser te koppelen. Als in dezelfde behuizing ook nog

de magneet en plaatpolarisator geplaatst moe ten worden treden bij

de fabricage grote problemen op. Bij de in fig. 17 getekende

isolator kan de fabricage in twee gedeelten gesplitst worden.

Ondanks de extra componenten kan in de met fig. 17 getekende

isolator toch een redelijk koppelrendement behaald worden nl. 2.2

dB demping van het beginvlak van fiber 1 naar het eindvlak van

fiber 2 [3]. In de literatuur is de fiber polarisator gemaakt

m.b.v. zgn. PANDA-fibers [3]. Zo'n fiber polarisator heeft een

grote 'extinction ratio'; nl. ongeveer 40 dB.

De verwachting is dat de fiber polarisator ook m.b.v. een

'quadruple clad' fiber te maken is. Hiervoor is de fiber beschik

baar zoals getekend in fig. 18.

Fig. 18: De 'quadruple clad' fiber. Fig. l8a: brekingsindex

profiel van een 'quadruple clad' fiber. Fig. l8b: doorsnede

van het gebruikte fiber eindvlak.

ene

fabriceren dat in 1 richting de effectieve brekingsindex van

kern kleiner is dan de brekingsindex van de mantel en in

andere richting niet. In dit geval vindt namelijk in de

In het Philips laboratorium in Aken is getracht de fiber zo te

de

de

richting geen golfgeleiding plaats, z0dat de ongewenste modus

uitgekoppeld wordt.

T.g.v. aangebrachte mechanische spanningen is de fiber hoog

'birefringent' gemaakt. Bij eenzelfde, in Aken geteste, fiber was

B 5.10-4 ,bij A = 1.3 pm. De afsnijfrequentie van de 'fundamen

tal mode' is 1.4 ~m; de afsnijfrequentie voor de hogere orde modi
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is 0.9 ,um.

In theorie zou de fiber a1s po1arisator moe ten werken, daar

1icht met de niet gewenste po1arisatie uitgekoppe1d wordt.

~.'~---""""I/- -/~/---'-__---"""I:frUV----U fiber J- -, -
polarisator 1/4..\ polarisa or

p1aatje

Fig. 19: Opste11ing voor het contro1eren van de po1arisa

tiewerking van de 'quadruple clad' fiber.

De po1arisatorwerking van de fiber is getest door circu1air

gepo1ariseerd 1icht aan de fiber toe te voeren. Daarvoor is de

opste11ing zoa1s getekend in fig. 19 gebruikt. De po1arisatie

graad van het 1aser1icht is vergroot door een po1arisator achter

de laser te zetten. Het 1icht dat uit de po~arisator komt is

toegevoerd aan een 1/4.1 p1aatje. Aan ae andere kant van het

p1aatje is het 1icht dan circu1air gepo1ariseerd. Indien de fiber

echt a1s po1arisator zou werken, moet het 1icht aan het uiteinde

van de fiber 1ineair gepo1ariseerd zijn. Ter contro1e hiervan

zijn achter de fiber een po1arisator en fotodetector gep1aatst.

Door draaing van de po1arisator kan voor e1ke richting van het

1icht dat uit de fiber komt de intensiteit bepaa1d worden.

Het 1icht dat uit het 1/4..\ p1aatje kwam b1eek een

po1arisatiegraad van 0.95 te hebben; d.w.z. het 1icht is nagenoeg

circu1air gepo1ariseerd. De fiber is zodanig opgehangen dat zo

weinig moge1ijk mechanische spanningen en bochten inv10ed op de

fiber uitoefenden. De po1arisatiegraad van het 1icht dat uit de

fiber kwam is gemeten voor diverse fiber1engtes. Er is n1. steeds

een klein stukj e fiber ( t;:f 0.6 rom) van de fiber afgehaa1d. De

po1arisatiegraad van het 1icht dat uit de fiber kwam, b1eek voor
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de diverse fiber1engtes sterk te varieren (tussen 3.18 en 19.19).

De fiber op deze manier opgeste1d, werkt dan ook niet a1s po1ari

sator.

Een reden voor het feit dat de fiber niet a1s po1arisator werkt,

zou kunnen zijn dat het uitkoppe1en van het ongewenste 1icht

minder sne1 gaat dan de koppe1ing tussen de twee modi. Dit is het

geva1 wanneer de 'birefringence' van de fiber te klein is.

Er is getracht de 'birefringence' van de fiber te vergroten door

de fiber te torderen [21]. De 'extinction ratio' aan het uiteinde

van de fiber is in fig. 20 uitgezet a1s functie van de verdraaing

van de fiber.
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Fig. 20: 'Extinction ratio' aan het uiteinde van de fiber a1s

functie van de tordering van de fiber.
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Uit fig. 20 blijkt dat door de tordering alleen de

overgang van circulair gepolariseerd licht naar

gepolariseerd licht naar circulair gepolariseerd licht

normale

lineair

etc,

verschoven wordt. De verhoging van de 'birefringence' heeft dus

niet tot gevolg dat de fiber nu als polarisator werkt.

De meting was erg storingsgevoelig. De stand van de polarisator,

die de 'extinction ratio' opmeet, waarbij de maximale intensiteit

optreedt, blijkt niet samen te hangen met een specifieke plaats

op de fiber omtrek; d.w.z. bij verdraaing van de fiber verdraait

de richting van de maximale intensiteit niet helemaal mee.

De fiber is een fiber met hoge 'birefringence'. Uit de literatuur

zijn fiberpolarisatoren bekend welke gemaakt zijn door fibers met

hoge 'birefringence' om een klos te winden [3], [12].

Hierbij is gebruik gemaakt van PANDA fibers. De beide modi in de

fiber met hoge 'birefringence' hebben een verschillende

hoeveelheid licht in de mantel van de fiber. Door wikkeling van

de fiber om een klos treden voor de twee modi verschillende

dempingsverliezen op. Wanneer de juiste diameter voor de klos

gekozen wordt en er genoeg wikkelingen om de klos gewikkeld

zijn, wordt de ene modus uitgekoppeld en de andere niet.

De 'quadruple clad' fiber heeft een met de PANDA fiber verge

lijkbare 'birefringence'.

Door de 'quadruple clad' fiber om een klos te winden is getracht

alsnog een fiberpolarisator te maken.

Een 1.52 m lange fiber is daartoe gewonden om resp. een klos met

een diameter van 20 cm (13 windingen) en een diameter van 8 cm

(40 windingen). De 'extinction ratio' bleek resp. 11.7 en 13.8.

De fiber bleek nog niet als polarisator te werken.

In Aken wordt gewerkt aan een fiber met een meer elliptische kern.

De situatie waarbij uitkoppeling van de ene modus is bij de

huidige fiber misschien nog niet bereikt. Bij een fiber met een
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meer elliptische kern zou wel de gewenste uitkoppeling van de

ongewenste modus kunnen optreden.

5.3 Een fiber met lage birefringence gebruikt in een optische

isolator.

Ret is mogelijk een isolator te vervaardigen door een magnetisch

veld aan te leggen om een glasfiber met lage 'birefringence'. De

fiber wordt hiertoe zelf in een magnetisch veld geplaatst. T.g.v.

het Faraday effect wordt de polarisatierichting van lineair gepo

lariseerd licht per eenheid van lengte ruimtelijk gedraaid. Daar

de Verdet constante van de fiber erg klein is zijn grote magneti

sche velden en/of lange fiberlengtes nodig.

Fig. 21: Een isolator m.b.v. een fiber met lage

'birefringence' [15].

In fig. 21 is een voorbeeld van zo'n isolator getekend [15].

Om een opgerolde fiber is een spoel gewikkeld. Op deze manier

wordt een grote lengte van de fiber gerealiseerd in het

magneetveld. De hoekverdraaing wordt gegeven door:
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e - V.N j .N t .! (32)

V is de Verdet eonstante van de fiber; Nt is het aantal

fiberwindingen; Nj is het aantal spoelwindingen; ! is de stroom

door de spoel. De Verdet konstante voor de bekende glassoorten is

kleiner dan 0.1 min/De.em voor de golflengte van 1.3 ~m. Dit wil

zeggen dat veel fiberwindingen en een groot magnetiseh veld nodig

zijn. Door het glas met lood te doteren zijn grotere Verdet

konstantes mogelijk [22].

Een in de literatuur bekende isolator [15] voor 0.633 ~m.

een isolatiewaarde van sleehts 18 dB te hebben. Gezien de

isolatiewaarde en de benodigde grote fiberlengtes

magnetisehe velden lijkt deze isolator niet gesehikt.
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6 CONCLUSIE

De isolatoren met YIG-bol of gelaagde lens z~Jn beperkt in

isolatiewaarde door de afwijking in weglengte van de

verschillende lichtstralen in de bol. De isolatoren hebben daarom

een veel kleinere isolatiewaarde dan nodig is voor toepassing in

coherente systemen.

Ret achter elkaar plaatsen van meerdere van deze isolatoren biedt

ook geen verbetering van de isolatiewaarde daar de YIG-bol zelf

de depolarisatie veroorzaakt.

Van de isolatoren met YIG-bol geeft de isolator waarbij

fiberpolarisators gebruikt zijn de grootste isolatiewaarde. Ret

is nog niet gelukt een fiberpolarisator te maken. Wanneer dit

probleem verholpen is, lijkt deze isolator de meest praktische.

De isolator heeft de hoogste isolatiewaarde en de fabricage is

het meest simpel.

Toepassing van een gelaagde lens is misschien mogelijk. Voor het

inzicht in het functioneren van de gelaagde lens moet nog een

verklaring voor het verschil tussen de theoretische en praktische

lens-fiber en laser-lens afstanden gevonden worden. Wanneer het

koppelrendement in het systeem met de gelaagde lens verbeterd kan

worden en de laagdikte dikker gemaakt is, biedt de gelaagde lens

een goedkoop alternatief t.O.V. de homogene YIG-lens.

dat ze

demping

voordeel

aanvaardbare

het

maken zijn en eente

bieden deze isolatorensysteem

eenvoudig

Isolatoren met een homogene YIG-lens of een gelaagde lens kunnen

alleen gebruikt worden in systemen waar de isolatiewaarde beperkt

mag zijn.

In zo'n

relatief

hebben.

De isolator gemaakt door om een fiber met lage 'birefringence'

een spoel te wikkelen biedt vooralsnog weinig perspectieven. De

isolatiewaarde is beperkt en voor isolator zijn relatief grote
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APPENDIX A: AFLEIDING FORMULES HOMOGENE YIG LENS

. Afleiding (4):

De afwijking in rotatiehoek wordt bepaald door de projectie van

de optische weglengte op de magnetische (- optische) as.

Uit Fig. 6a bIijkt:

tanS - c/{I+R[I-cos(QO·Q)]}

ofweI

(AI)

c - {I + R[I·cos(Qo·S)]}.tan8 - R.sin(8o ·8) (A2)

(I+R).tan8/R - sin(~o·8) + cos(8o·8).tan8 (A3)

(I+R).sin8/R - sin(8o·8).cos8 + cos(8o-8).sin8 - sin8 (A4)

Voor de optische weglengte Iangs de optische as geIdt:

V(O) - 2R.n (AS)

Fig. AI: Bepaling optische weglengte m.b.v. geIijkbenige

driehoek

De projectie van de optische weglengte voor een wiIIekeurige
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straai wordt gegeven door (zie fig. Ai):

V(O): n.cos9' .2d

zodat (zie fig. 6a):

(A6)

V(9) - 2R.n.cos9' .cos81 - V(O).cos91 .cos(80-91 -8) (4)
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is

- Af1eiding (5) tim (8):

De intensiteit van het 1icht dat ref1ecteert op de bo1 heeft ook

na ref1ectie op de bo1 een Gaussische verde1ing a1s functie van

de afstand van de optische as (aangenomen dat het 1aser1icht een

Gaussische verde1ing heeft).

A1s de (imaginaire) waist w3 behorende bij deze verde1ing bekend

is, is de hoevee1heid 1icht dat op de laser va1t, t.g.v. ref1ec

tie op de voorkant van de bo1, te bepa1en met de koppe1ing tussen

w1 en w3 ([10]).

A1s de stra1engang behorende bij de ref1ectie bekend is,

te berekenen.

Teneinde de stra1engang te bepalen wordt a11ereerst de stra1enma

trix bepaa1d van stra1en welke vertrekken op het voorv1ak van de

bo1, voor ref1ectie, en eindigend op afstand a voor het voorv1ak

van de bo1. Ste1 y en S de ingangshoogte en ingangshoek voor

ref1ectie en y' en S' uitgangshoogte en uitgangshoek op afstand a

van de bo1. Dan ge1dt ([20], 4.4-1):

y - 0 - sinS.R/(n-1) - sinS' .nR/(n-1)

y' - n.sinS' .a/n - -nR.sinS'/(n-1) + R.sinS/(n-1)

Cornbinatie van (A7) en (A8) geeft:

sinS' - -2yjR - sine

y' - y - 2a.y/R -a. sinS

(A7)

(A8)

(A9)

(A10)

In (A9) en (A10) is gebruikt n = -1 (= -n 1ucht), omdat er sprake

is van een ref1ectie.

De bijbehorende matrix MVa is dan:

(

1-2ajR
MVa =

-2/R

-a )

-1
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Voor stralen welke op afstand D voor het reflectievlak vertrokken

zijn geldt op afstand a naar reflectie [10]:

Me - MVa , ( 1
a 0 :) (

l-2a/R

-2/R

D-2aD/R-a1
-2DjR-l

(A12)

Dit wordt voor a - 0 de matrix Mov

(A13)

Stel nu dat de imaginaire waist w3 zich op afstand z van het

'voorvlak van de bol bevindt. Dan geldt:

1

o

_ (1-2Z/R

-2/R

D-2DZ/R-Z)
(A14)

-2D/R-l

Verder moet gelden [7]:

(A1S)

De imaginaire waist w
3

bevindt zich op de plaats waar (w3 /w1 )

minimaal is. Differentiatie van (A1S) levert de volgende uitdruk

king voor z op:

1/2R + y2/2 .(D/2+D2/R)
z -

1/R2 + y2. (D/R+l/2)2

ofwel

(A16)

z/R + D/R - (D/R+l/2).
1/R2 + y2. (D/R) (D/R+l)

l/R? + y2. (D/R+l/2)
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Invu11en van (8) in (A1S) geeft (7). Formu1e (6) vo1gt dan

rechtstreeks uit (10], formu1e 22.
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- afleiding (10):

Voor de berekening van het magnetische veld op de as van de

gebruikte magneet nemen we aan dat deze homogeen gemagnetiseerd

is.

Het veld wordt berekend door aan te nemen dat in de richting van

de magnetische inductie, de magneet steeds opgebouwd is uit een

keten van dipooltjes. De bijdrage van de noordpool van een

dipooltje wordt geneutraliseerd door de bijdrage van de zuidpool

van de volgende dipool, zodat alleen de bijdragen aan de

uiteinden van de magneet (noord- en zuidpool) overblijven.

De magnetische inductie B (in Tesla) op afstand d (in meter) van

een magnetische punt (noord-) pool in lucht, wordt gegeven door

(zie [19], blz. 20):

B - II H - m/(4nd2 ) - M.A/(4nd2 )opp. el. ro opp. el. (All)

waarbij H de magnetische veldsterkte (in Ampereturns per meter),

m de poolsterkte (in Weber).

(All) geldt voor elk oppervlakte element van de polen van de

t ,. 2L ~magnee .
I
I
I
I

I··
I I I
I :.... •I Z I
I .
I .I

'~
I..z·

Fig. A2: Berekening magnetische induktie op ae as VCill de

magneet door sommatie van de bijdrage van Noord- en Zuidpool.
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Voor het berekenen van de magnetische inductie t.g.v. de

noordpool van de magneet wordt eerst de bijdrage van een ring met

dikte ~r berekend (zie fig. A2). Uit symmetrie overwegingen volgt

dat de magnetische induktie t.g.v. zo'n ringetje langs de magne

tische as gericht moet zijn. De component t.g.v. een oppervlakte

element met opp. rdrd8 van zo'n ring in de richting parallel aan

de magnetische as wordt gegeven door:

dB -opp.el.

Mrdr
.costpdO (AlB)

De bijdrage van een ring aan de magnetische induktie wordt dan:

2n Mrdr
5 .costpd8

o 4n(r2 +z 2 )

M zrdr

2 . (r2+z 2 )3/2

Mrdr
----- . costp

(A19)

De bijdrage van de Noordpool aan de magnetische induktie wordt

gevonden door (A19) te integreren over de hele pool. De zuidpool

veroorzaakt een even grote tegengestelde induktie (als functie

van de afstand tot de pool). Voor de magnetische inductie op de

as van de ma~neet geldt:

r.(z'-l)

(r2+(z' _1)2 }3/2

r.(z'+l)

{r2+(z' +1)2 }3/2

M z'-l
--.[------

2 (a~+(z'-1)2}1/2
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- afleiding (14):

M.b.v. [20], 4.4-1 kunnen we vaar de stralenaverdracht van het

vaarvlak van de bal naar het midden van de bal schrijven (zie

fig. 12):

y - 0 - sin9.R/(n-l) - n.sin9o .R/(n-l)

Yo - n.sineo·R/n - -n.sin9o ·R/(n-l) + sin9.R/(n-l)

Cambinatie van (A20a) en (A20b) geeft:

n.sineo - -y.(n-l)/R + sine

Yo - yin + sine.R/n

(A20a)

(A20b)

(A2la)

(A2lb)

Vaar de averdracht van het midden van de bal naar het eindvlak

van de bal geldt:

Yo - n.sineo·-R/n - n.sineo·R/(n-l) - sine' .R/(n-l)

y' - e - -sine' .R/(n-l) + n.sineo.R/(n-l)

(A22a)

(A22b)

Cambinatie van (A22a) en (A22b) met (A2la)

sine' - -2y.(n-l)/(nR) + e.(2/n-l)

y' - y.(2/n-l) + 2e.R/n

en (A2lb) geeft:

(A23a)

(A23b)

Bij een paraxiale stralengang (sine - 0) kunnen we in rnatrixvarm

schrijven:

( Xe',] - Mbol .(:) - (

2/n-l

-2(n-l)/(nR)
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Voor de stralengang door het totale systeem (van laser naar

fiber) volgt:

(:: ) - M,.Mbo ' .M,. (:) - (: :) .M bo ' .(: :) .(:1

_ (2-n)/n+2Z(1-n)/(nR)

-2(n-l)/(nR)

(2-n)/n. (t+Z)+2R/n+(1-n)/R.2tz/n)

(2-n)/n+(1-n)/R.2t/n
(14)

Mz en Mt zijn de stralenmatrices behorende bij resp. de

stralengang van het laservlak naar het voorvlak van de bol en van

het achtervlak van de bol naar het voorvlak van de fiber (zie

[10]) .
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APPENDIX B: GRAFIEKEN HOMOGENE YIG LENS
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Fig. Bl: Uitgangsvermogen

fiber. a. Verplaatsing in

junctie (z). b. Verplaatsing

junctie (x). c Verplaatsing in de richting van de optische

as (y).
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Fig. B2: Uitgangsvermogen fiber bij verplaatsing van de YIG

bol waarbij de fiber zodanig verplaatst wordt dat weer een

optimum verkregen wordt. a. Verplaatsing in de richting lood

recht op de junctie (z). b. Verplaatsing in de richting

parallel aan de junctie (x). c. Verplaatsing in de richting

van de optische as.

69



APPENDIX C: AFLEIDING FORMULES HOOFDSTUK 4

- Gaussische benadering magnetische lengte in 'LISA' laagjes.

(0,0)

Fig Cl: Gelaagde lens

De geprojecteerde optische weglengte in de twee laagjes op de

magnetische (= optische) as wordt gegeven door (zie fig. Cl):

Vee) = V(O)[(-d/2 - x') + (x' '-d/2)]/2a (Cl)

Om Vee) uit te kunnen rekenen moeten we eerst x' en x" bepalen.

Voor de bepaling van x' worden de volgen~e twee formules gebruikt

(zie ook fig. Cl):

Y1 - y' = (-d/2 - x').tan8,
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M.b.v. (C2) en (C3) is x' uit te drukken a1s functie van y en 8:

Op een ze1fde manier is voor x" een ana10ge uitdrukking te

vinden:

Door (C4) en (CS) in (C1) in te vu11en kan V(8) bepaa1d worden

a1s functie van y en 8.

M.b.v. (C7) en (C11) is V(8) te bepa1en a1s functie van 8 en 1 (1

- t of z, afhanke1ijk van keuze 1ichtbron.).
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- afleiding (19)

d

x

h.y) e

t

Fig. C2: De stra1engang door de ge1aagde lens.

De bepa1ing van de stra1enmatrix van de ge1aagde lens gebeurt in
I

stappen. Steeds wordt de re1atie tussen de stralenparameters van

een v1ak en het vo1gende v1ak bepaa1d, beginnende bij v1ak 1

(ingangsvlak ge1aagde lens). De parameters worden steeds

uitgedrukt in de parameters van het ingangsv1ak (v1ak 1 in figuur

C2). Voor de bepa1ing van de overdracht wordt steeds gebruik

gemaakt van [20], 4.4-1.

- Overdracht van v1ak 1 naar v1ak 2:

Y, (C6a)

combinatie van (C6a) en (C6b) geeft:
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(G7a)

(G7b)

- Overdracht van v1ak 2 naar v1ak 3:

(G8a)

Gombinatie van (G8a) en (G8b), m.b.v. (G7a) en (G7b) uitgedrukt

in de ingangsvariabe1en geeft:

ns sin82 - -Y2' (ns -n l ) /R I + n, sine l
- -Y1 .(n l -l)/R + sine

- Overdracht van v1ak 3 naar v1ak 4:

Gombinatie van (G10a) en (GlOb) met (G9a) en (G9b) geeft:

Y4 -y1 ,[1 - a.(n l -1)/(n I R) - d.(n,-l)/(nsR)] +

sine. (a/n, + dins)

- Overdracqt van v1ak 4 naar v1ak 5 (eindv1ak):

(G9a)

(G9b)

(G10a)

(GlOb)

(Glla)

(Gllb)

Y4 + n\sine3 ,a/n l - n l sine3 .R/(n l -1) - sinG',R/(n,-l) (G12a)
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(Cl2b)

Combinatie van (C12a) en (C12b) met (Clla) en (Cllb) geeft:

sinG' - Y1 . (n l -l)/R. [-2 + (n l -l)/R. (2a/n, + d/ns )] +

sinG. [1 - (n l -l)jR. (2a/nj + d/ns )]

Ys - Y1 . [1 - (n, -l)jR. (2a/n l + d/ns )] +

sine. (2a/n l + dins)

(C13a)

(C13b)

De uitgangshoogte en uitgangshoek van een zich door de gelaagde

lens voortplantende lichtstraal is nu bepaald als functie van de

ingangshoogte en ingangshoek. De stralenmatrix M van de

gelaagde lens is hiermee bepaald:

M :.

(l-(n, -1)/R.(2a/nl+d/n~)

\(nl-l)/R. [-2+(nl -1)/R.(2a/n l +d/ns )]
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2a/n I +d/ns )

l-(n, -1)/R.(2a/n,+d/ns )



APPENDIX D: GRAFIEKEN GELAAGDE LENS
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Fig. D1: Genormeerde optische weg1engte in de 'LISA' 1aagjes

in de richting van de optische as, voor verschi11ende diktes

van het substraat, bij de huidige dikte van de 'LISA' 1aagjes

(a - 0.125 mm).
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Fig. 02: Genormeerde optische weg1engte in de 'LISA' 1aagjes,

voor verschi11ende substraatdiktes d, bij de berekende dikte

van de 'LISA' 1aagjes voor 45 graden Faraday rotatie (a

0.170 mm).
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Fig. D3: Uitgangsvermogen fiber bij verplaatsing van de

fiber. a. Verplaatsing in de richting loodrecht op de

laserjunctie (z) . b. Verplaatsing in de richting parallel

aan de laserjunctie (x) . c. Verplaatsing in de richting

van de optische as (y, 0 is positie met maximum

koppelrendement).
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Fig. D4: Uitgangsvermogen fiber bij verplaatsing van de YIG

bol waarbij de fiber zodanig verplaatst wordt dat een optimum

koppelrendement optreedt. a. Verplaatsing in de richting

loodrecht op de laserjunctie (z). b. Verplaatsing in de

richting parallel aan de laserjunctie (x). c. Verplaatsing in

de richting van de optische as (y).
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APPENDIX E: LIJST SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

c lichtsnelheid in vacuum

A golflengte van het laserlicht in vacuum

v frequentie van het laserlicht in vacuum

w

R

t

z

I

m

vee)

B

f3i
V

K

'waist' van een lichtbundel; d.i. de afstand tussen

het punt met maximale intensiteit tot het punt met de

maximale intensiteit gedeeld door e.

straal bol

afstand laser-bol

afstand bol-fiber

intensiteit van het laserlicht

koppelverliezen t.g.v. verliesbron i

verhouding tussen fiberwaist en laserwaist

optische weglengte van een lichtstraal door het

materiaal dat voor de Faradayrotatie zorgt, in de

richting van de optische as

'birefringence'

fasesnelheid van mode i

Verdet constante

Kundt's constante
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