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Samenvatting.

Voor de toepassing van polarisation diversity in optische coherente ontvangers is het noodzakelijk
het in het algemeen elliptisch gepolariseerd Iicht van de signaaltak te ontbinden in twee, onderling
loodrechte, Iineair gepolariseerde komponenten en te combineren met de overeenkomstige kom
ponenten van het Iichtsignaal van een Iineair gepolariseerde locale oscillator. Een geschikt device om
dit te doen, is een polarisatie-splitsende optical fiber coupler.

Dit versJag beschrijft de produktie van polarisatie-splitsende couplers met behulp van de fused
biconical taper techniek. Ook wordt de gemeten poIarisatie-afhankelijkheid van geproduceerde
couplers gepresenteerd.

Polarisatie-splitsende couplers gernaakt van SMF hebben lage verliezen maar behouden hun
polarisatie toestand slecht. Dit wordt veroorzaakt door intrinsieke dubbele breking in deze vezels.
Een alternatief is het gebruik van polarisatie-behoudende vezels. Deze hebben echter het nadeel dat
het moeilijk is hiervan couplers te maken met lage verliezen. A1s tussenoplossing is het mogelijk een
coupler van SMF te maken en direkt hiervoor en hierachter poIarisatie-behoudende vezels te
plaatsen. Deze dienen dan wei correct te worden uitgelijnd. De gebruikte poIarisatie-behoudende
vezel die gedurende het onderzoek werd gebruikt was van het type "PANDA".

De resultaten bevestigen de mogelijkheid van de gebruikte produktie van poIarisatie-spiltsende
couplers met behulp van de fused-biconical taper techniek. Echter de demping van de couplers is
aanzienlijk. Tijdens de produktie is deze demping niet be'invloedbaar. Dit levert problemen op om de
coupler te produceren zodanig dat deze volledig poIarisatie-spiitsend is. Het outputlicht van de
coupler is niet geheel Iineair gepolariseerd.

Abstract.

For the use of polarisation diversity in optical coherent receivers, it is necessary to decompose the
generally elliptical polarised light of the signal branch, into two perpendicular linear polarised
components. Furthermore those components have to be combined with the corresponding
components of the light of a linear polarised local oscillator. A suitable device to realize this, Is a
polarisation splitting optical fibre coupler.

This report describes the production of polarisation splitting couplers with the fused-biconlcal taper
technique. Also the measured polarisation dependence of produced couplers is presented.

Polarisation splitting couplers made of SMF exhibit low losses, but maintain their state of polarisation
poorly. This is caused by intrinsic birefringence. An alternative is the use of polarisation maintaining
fibres. However these PM-fibres have the disadvantage that It is difficult to produce low loss couplers
out of them. It Is possible to combine the advantages of both fibres by producing a coupler
consisting of a coupling region out of SMF and immediately out of this region consisting of PM
fibres. In this case these PM-fibres will have to be oriented correctly. The PM-fibres that were used
for this research-project were "PANDA"-fibres.

The results confirm the possibility of producing polarisation splitting couplers with the fused-biconical
taper technique. However the attenuation of the couplers is significant. It is not possible to control
this attenuation during the production. This causes problems to produce couplers that are fully
polarisation splitting. The output light is not completely linear polarised.
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Hoofdstuk 1: Inleiding.

In de huidige telecommunicatie treft men, bij Iangere verbindingen waar veal bandbreedte nodig is,

op grote schaal glasvezels aan [1]. Zij worden gekarakterlseerd door een Iage demping (Orde 1

dB/km) en een zeer groat afstand-bandbreedte produkt (Orde 40 GHz.km) [2]. De vezels zijn zo

zuiver dat de demplng de fundamentele limiat nadert. Nleuwe ontwikkellngen richten zlch op het

golflengte gebied van 1550 nm waar de demping voor kwarts-vezels minimaaJ Is (0,2 dB/km).

Indien hoge bitrates gewenst zijn, wordt a1s zender een Iaserdiode gebruikt. Tot nu toe werd

Intensity-modulation I direct detection (IMIDO) methode a1s transrnlssletechnlek gebruikt. Dit wll

zeggen dat de informatie wOldt overgebracht door de Intensttelt van de Ilchtbron a1s funktle van de

tijd te varieren. De ontvanger bestaat ult een fotodlode die de Ilchtintensltelt weer direct en lineair

omzet In een elektrische stroom.

Coherente ontvangers zljn ontvangers die gebruik maken van een Iokale oscUlator (LO) [3]. Deze

ontvangers zijn gevoeliger (10 - 20 dB) dan Direkte Detektle ontvangers en hebben de mogelijkheid

Frequency-DMsion Multiplexing (FDM) toe te passen met zeer klelne kanaalscheiding van 10 - 100

Ghz [4,5]. We kunnen deze coherente ontvangers Indelen In drle categOl"iein [6], te weten:

De Homodyne ontvanger, waarbij de LO-LASER "Phase Locked" Is ten opzichte van de

zend-LASER, waardoor de gedemoduleerde Informatle direct a1s basisband-slgnaaJ ult de

fotodiode komt.

De outputstroom i van de ontvangdlode van deze ontvanger Is:

i - 2 R JP, PLO cos 8 cos • (t) Ampere (1.1)

waarln R de responsitivltelt van de fotodiode is; P, en PLO respectlevelijk hat optisch vermogen van

slgnaal en LO op het oppervlak van de fotodiode, ;(t) = .,(t) • ;z{t) hat mornentane faseverschU

van signaaJ en LO op het oppervlak van de fotodiode en 8 de hoek tussen de linealr veronderstelde

States Of Polarisations (SOP) van signaal en LO.

De Heterodyne ontvanger, waarbij hat frekwentieverschU tUSS8n LO en zend-LASER een

constante Intermediate Frequency IF oplevert waarop de Informatie Is gemoduleerd.
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De outputstroom i van daze ontvanger is:

i - 2 R , p. PLO cos e cos( fo>t + • (t) )

waarin Co) de IF is.

Ampere (1.2)

De Phase Diversity ontvanger, die hat Inkomende s1gnaal en LO spIltst In minstens 2 in

fase verschoven bundels. Daze worden afzonderlljk gedemoduleerd en daama weer

opgeteld. De methode kan een IF van nul hebben. maar de fase van de LO hoeft, In

tegenstelling tot de homodyne ontvanger, nlet geregeld te worden.

In figuur 1.1 wordt het schema van een Phase Diversity ontvanger gegeven. De optical hybrid splitst

de inkomende bundels zodanlg. dat evenveel vennogen aan Iedere tak wordt doorgegeven en

verschuift de fase van de optische golven In de takken ten opzlchte van elkaar. Voor een twee-poort

phase diversity ontvanger Is dit een faseverschuiving van 900 en voor een drle-poort ontvanger Is dit

1200
• Op deze wijze is er a1tijd een elektrischa tak waar de fase van het IF-signaal zodanlg Is dat

cos ... o.

Figuur 1.1: Phase Diversity Receiver (a) twee-poort. (b) drie-poort.
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Uit (1.1) en (1.2) b1ijkt dat de hoek tussen de Iineaire polarisatietoestanden van LO en signaal nul

moet zijn om optimaal te kunnen detecteren. Een mogelijkheld om dit te bewerkstelligen Is de

Polarization Diversity technlek . Hlerblj wordt de polarlsatletoestand van s1gnaal en LO In twee

orthogonale r1chtlngen gesplltst en afzonderlljk gecletecteerd. Hlerdoor zaI de cos 8 -term van (1.1)

en (1.2) noolt voor belde takken gelljk san nul worden. Flguur 1.2 toont een Phase and Polarization

Diversity ontvanger die noch fa58- noch polarlsatkH:ontroie nodlg heeft om toch goecl te kunnen

detecteren.

p .p /~
L L

Figuur 1.2: Phase and Polarization Diversity ontvanger.

PDR is een phase diversity receiver [7] wasrln lien van de twee orthogonale polarlsatletoestanden

wordt gecletecteerd. A Is een optelschakellng en TC een threshold comparator. Speciale sandacht

gaat hier ult naar de PBS, de Polarizing Beamsplltter. Dit device ontblndt hat Ingaande Ilcht In twee

onderling orthogonaalilnealr gepolariseerde Ilchtbundels, voor hat gemak In flguur 1.2 horIzontaal en

vertlkaal gepolarlseerd genoernd. Indlen hat Ingaande optlsche slgnaal random gepolarlseerd Is, zaI

het vermogen san de ultgaande takken dus even groot zljn. Bovendien tett dlt device de gesplltste

e1ektrische velden van hat ontvangen s1gnaal en locale oscIlator vektorleel b1j e1kaar op. De locale

oscUlator wordt zodanlg gepolariseerd sangeboden san de PBS dat deze evenveel vermogen heeft

In de horizontaal gepolariseerde trilling a1s In de vertikaal gepolarlseerde trilling.

Polarizing Beamsplitters worden doorgaans van kwartskrlstal gemaakt. Voor g1asvezelcommunlcatle

is zo'n PBS van -buIk"-materIaaJ mlnder geschlkt, omdat er lenzen nodlg zljn om hat Ilcht ult de

g1asvezel te coIlimeren en vice versa. Dit leidt tot lucht-glas~ergangen die verllezen en reflecties

opleveren, waar voorallasers erg gevoelig voor zljn. Speciale coatings kunnen daze nadelen

enlgszlns opheffen [8]. Een altematlef Is hat gebrulk van poIarisatle-spiltsende s1ng1e-mode optical

fiber couplers. Een mogeIljke manler om zo'n coupler te maken Is de fusecl-bIconlcal taper

technologie [9].
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HoofdstLik 2: Polarisatie-afhankelijke kornponenten.

§2.1 Inleldlng.

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal nuttige komponenten die de poIarlsatletoestand van het Ilcht

manipuleren [10,11]. Daze komponenten zijn nodig bij de produktie van poIarisatie-spiitsende single

mode optical fiber couplers.

Laserlicht kan beschreven worden a1s een transversale elektromagnetische golf. De rEMMe elektrlsche

veldvektor kan a1s voigt worden beschreven:

met

E(x,y,z,t) - E.(x,y,z,t) i. + Ey(x,y,z,t) i y + E.(x,y,z,t) i.

E. - A.(x,y) cos(c.>t-kz+I.)

(2.1)

(2.28)

(2.2b)

(2.2C)

(2.2d)

waarin 8., 8y en 8. de eenheidsvektoren van een orthogonaal OXYZ-stelsel zljn, Ci) de hoekfrekwentle

en 1 de golflengte van het gebruikte licht, I. en I y de Inlti81e fases van E. en Ey en k hat golfgetal.

Coherent Iicht Is In het algemeen elliptisch gepolarlseerd. Hlermee wordt bedoeld dat op een vaste

p1aats z, de projektie van de elektrische veldvektor een ellips beschrijft op een v1ak loodrecht op de

voortplantlngsrlchting ( hler 8.) . Er kunnen zJch twee speciale gevallen voordoen:

1 Indian A. = Ay in 'x -I" = ./2 ± k. met k = 0,1,2,3...

spreekt men van circulalr gepolarlseerd licht, omdat de projektle van de elektrlsch veldvektor

een clrkel beschrijft.

- a1s 'x -I" = ./2 ± k2. draalt daze projektle met de wlJzers van de kloI< mea en spreekt

men van rechtsdraalend circulalr gepolariseerd Ilcht.

- en a1s Ix - I" = - ./2 ± k2. draait de projektie tegen de wijzers van de kloI< In en

spreekt men van Iinksdraaiend circulair gepolariseerd Iicht.
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2. Indien 6x ' 6'1 = 0 ± kt' met k = 0,1,2,3... beschrijft de projektle van de e1ektrische

veldvektor een Iijnstuk en wordt er gesproken van Iinealr gepolarlseerd Iicht.

In het verdere verloop van hat verslag wordt de poIarisatietoestand afgekort als SOP (= state of

polarisation). Daze kan dus de volgende gedaanten aannemen:

EP = eIliptisch gepolariseerd licht

CP = clrculalr gepolarlseerd Iicht

RCP = rechtsdraalend clrculalr gepolariseerd Ilcht

LCP = IInksdraalend clrculalr gepolariseerd Ilcht

LP = Iinealr gepolarlseerd licht.

Halfgeleiderlasers produceren LP-licht, waardoor ze erg geschlkt zljn voor experlmenten met de

poIarisatle van licht.

12.2 Optische vertragers: 1/2 en 1/4 plaat!es.

Het Is In de optika vaak nodig om de SOP te beinvloeden. Onmisbare komponenten hlerbij zljn '-/2

en '-/4 p1aatjes. Daze zijn gemaakt van dubbelbrekende krlstallen, zoals kwarts c:A mica. De

komponent van de e1ektrlsche veldvektor van het Ilcht die samenvalt met de hoofdas van het

kristalrooster. de ordinary ray, heeft In dlt materlaal een andere voortpiantlngssnelheld dan de

komponent van de e1ektrlsche veldvektor die daar loodrecht op staat, de extraordinary ray. Hlerdoor

worden faseverschUlen tussen ordinary en de extraordinary ray gei'ntroduceerd naarmate de stralen

verder in het materiaal doordrlngen. Dit verschljnsel wordt dubbele breking genoemd, omdat de

ordinary en extraordinary ray een verschAlende breklngslndex ervaren en dus een verschUlende

voortpiantingssnelheid In dlt materiaal hebben.

In een '-/2 p1aatje Is het dubbelbrekende materiaal exact z6 dlk geslepen, dat daze faseverschuMng

precles I' bedraagt (overeenkomend met '-/2 verschuMng van de golf, vandaar de naam '-/2

plaatje). Resul1aat: Indien LP-licht op een '-/2 p1aatje vatt onder hoek 8 met de optische as van het

rooster wordt hat LP-licht verdraaid over hoek 28 [10]. Op daze wljze kan LP-Ilcht over Iadere

wAlekeurige hoek verdraaid worden door de hoek 8 tussen LP-Ilcht en optlsche as van hat rooster

aan te passen.

In een '-/4 p1aatje Is hat dubbelbrekend materiaal dUsdanig dik geslepen, dat de faseverschuiving

tussen ordinary en extraordinary ray precies 1'/2 Is (overeenkomend met '-/4 verschuMng van de

golf). Gevolg: als LP-licht onder 45° met de optische as van het p1aatje Invalt, zaI hat ulttredende Iicht
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CP zijn. A1s LP-licht onder 0 of 90° Invalt zal het ook weer ulttreden sis LP-Ileht. Voor aile andere

hoeken geldt dat hat uittredende licht EP zaI zijn. Andersom geldt ook dat Invallend CP-lieht zal

uittreden als LP-Ileht en dat onder de julste hoek Inva/lend EP-Ilcht zaI ulttreden sis LP-Ilcht.

Oit betekent dat een 1/2- en een 1/4 pJaatje aehter elkaar gepJaatst, ladere wUlekeurige SOP

kunnen ornvormen naar ladere andere gewenste SOP door de goede hoek van de pJaatjes In te

stellen.

12.3 Polar'satle-behoudende yezels,

Een ongewenste elgenschap van conventJoneJe slngle-mode vezel Is, dat deze de poIarisatletoestand

van het ingekoppelde Iieht aanzlenlljk kan veranderen. Oft komt door de Intrlnsleke dubbele breking

van zo'n vezel. De vezel zaI nlet a1tijd exact rond zljn of de kern lcopt nlet precles door hat hart van

de vezel. Bovendlen kunnen bochten spanningen Introduceren, die dubbele breklng veroorzaken. Het

gevolg Is dat er koppeling optreedt tussen de orthogonaJe HE111( en HE l1y modes, die verschUlende

voortplantingssnelheden kunnen hebben [12].

Tegenwoordig bestaan er een aanta! verschUlende soorten poIarisatie-behoudende vezels. Daze

vezels hebben een verschUlende voortplantlngssnelheld voor 2 orthogonale rJchtlngen. Het verschl in

voortpJantingssnelheid wordt hier veroorzaakt door asymmetrJsche kemvormen, zoa/s de elliptlsche

en haltervormlge-kern. fX door spannlngseffekten IngesmoJten In de vezel. Een voorbeeld van een

poJarisatie-behoudende vezel gebaseerd op dft spanningseffekt Is de PANOA-vezel. Flguur 2.1 ge8ft

de doorsnede van een PANOA-vezel.

y

KERN

Figuur 2.1: Ooorsnede van een PANOA-vezel.

8

SPANNINGS

8....8vENlCN

x

PANJA =
Polarization maintaining

AAO
Absorption redJcing

optical fiber



De spanningselementen zijn gemaakt van 5102 gedoopt met B20 3 en Ge02• Hierdoor is de

warmteuitzettingscoefficient van daze spanningselementen verschUlend van die van het manteJglas.

oit veroorzaakt asymmetrische spanning in de vazeJ. Bovendien Is er een verschU In breklngsindex

van daze eJementen en de breklngslndex van hat manteJglas. Hat resultaat Is dat de breklngslndex

voor het LPx-licht verschilt van de brekingslndex voor LPy-licht. Hlerdoor ontstaat een golfgeleicler die

de HE,1x en de HE"y modus afzondertijk geJeIdt. Daze modi zullen goad van eJkaar geschalden

b1ijven orndat de crosstalk tussen daze 2 modi zeer klein Is.

Indien nu LP-licht Iangs een van de twee orthogonaJe hoofdrlchtlngen Ingekoppeld wordt, zaJ

s1echts een HE" modus geexlteerd worden. Hat Ilcht b1ijft In de vazeJ llnealr gepdariseerd. Het

uitgekoppeJde Ilcht zaJ dus LP-Ilcht zljn.

A1s hat LP-licht niet langs een van de twee hoofdrichtingen Ingekoppeld wordt, zullen zowel de HE,1x

als de HE"y modus geAxlteerd worden. Aangazien daze modi verschUlende voortplantlngssnelheden

habben, raken daze verder ult fase naarmate ze zlch verder In de vazeJ voortplanten. olt betekent dat

hat licht aan !let elnd van de vazeJ In het a1gemeen eJliptlsch gepoJariseerd Is.
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Hoofdstuk 3: Optical fiber couplers.

13.1 Theorle.

De werking van optical fiber couplers Is gebaseerd op het verschljnsel etat het elektromagnetlsche

veld In een lichtgelelder naar een tweede Ilchtgelelder kan koppe/en. Voorwaarde hierblj Is. etat de

afstanden tussen deze Ilchtgelelders van deze/fde orde zljn a1s de doorsneden van de gelelclers. Het

koppelen van golven wordt beschreven door de zogenaamcle coupled-wave equations [17]. De

velden zlJn wellswaar geconcentreerd In de kern van de Ilchtgelelder. maar lopen oak buiten de

geleider zeit. wsar de amplitude met een e-macht a1s funktle van de afstand tot de geleider afneemt.

Hierdoor kunnen de velden van de ene naar de andere gele1der koppelen. Zo kan by. een 2 x 2,

3 dB coupler worden gemaakt. die Ingekoppeld vermogen In ~n van de twee Ilchtgelelders splitst

in evenveel vermogen voor de belde ultgaande takken. Het faseverschll tUSS9n de sIgnalen van de

twee uitgaande takken is daarbiJ ./2.

Couplers kunnen worden gemaakt met behulp van de polishing & etching technlek, waarblJ van twee

stukken g1asveze/ een stuk mante/g1as wordt wegg~tst. waama de vezels asn elkaar worden

geplakt. Nadeel hiervan Is dat de IIjm temperatuurafhankelljk Is. waardoor de coupler-speclflcatles

veranderen. Een andere methode Is de Integrated technlek waarbl) op een plak halfgeleldermateriaal

twee dicht naast elkaar gelegen Ilchtge/elclersporen worden sangebracht. Door de onder1lnge

afstand, de koppellengte en de doorsnede van de gelelders te veranderen Is het mage/ljk de

speciflC8tles van een coupler san te passen.

Fusec!-biconical optical fiber couplers [9] worden gemaakt door 2 single-mode vezels parallel san

elksar te lassen met een vlamboog of brander. Dsama wordt op deze las In axlale r1chtlng spanning

gazet met behulp van twee k1emmen en een veer. De las wordt vervolgens opnleuw verhlt, totdat het

glas gsat verweken. De las wordt nu uitgetrokken. waardoor hi) f1lnk Insnoert. Er ontstaan a1s het

ware twee naar elkaar gerlchte punten. Vandaar het woord blconlcal In de naamgevlng van deze

methode. Fig. 3.1 geeft zo'n coupler weer [13].

I •
• Io.

III .. 111-- -- ----.:- - --1
. \ ! I

I ~P'

--- ~Pl

Figuur 3.1: Fusec!·biconical optical fiber coupler.
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Oit ingesnoerde stuk Is nu zo dun, dat hat zlch voortplantende Ilcht nu sterk ult de kern treedt en

zich over het gehele mantelglas uitspreidt. HierbiJ gaat dlt mantelglas zeit a1s kern (n , = n van Si0:J

en het omringende medium als mantel (meestal lucht) werken. Oit komt doordat de genormaliseerde

frekwentie V voor de kern-mantel golfgelelder zeer klein wordt ( 0.2 - 0,4 ) :

V 21' 8 {,n 2 n2
--- 2- 1

A.
(3.1)

waarin 8 de diameter en nil de breklngsindex van de versmolten mantel Is. Olt betekent dat de

gaussischa bundel sterk ultdijt en voornameliJk bulten de versmalde kern In hat mantelglas loopt. De

genormallseerde frekwentie voor de mantel~ucht golfgelelder Is aanzlenlljk (ca 40 a50) en hat Iicht

wordt hier dus In voortgeleld.

De doorsnede van de zo ontstane coupler Is In hat a1gemeen nlet geheel clrkel-symmetrlsch en zlet

er vaak uit als in figuur 3.2. Daze vorm veroorzaakt een dubbelbrekend (Birefringent = BF) medium.

Oit wU zeggen dat de optischa elgenschappen van dit medium verschUlen voor 2 loodrechte

richtingen x en y. Snyder [14] heeft aangetoond dat voor norrnaIe single-mode vezels de spannings

BF a1s gevolg van anlsotrope spanning verwaarloosbaar Is ten opzlchte van de vorm BF tengevolge

van de couplervorm. De verhoucling R van spannings BF en vorm BF wordt gegeven door:

(3.2)

waarin P. en Py de doorsnee afrnetingen zoals aangegeven In f1guur 3.2, n, de brekingsindex van het

mantelglas, n. - ny • 0,001 n1 en

( n~ - n~)
A - --_=_-

2 n~
(3.3)

waar no de breklngsindex van omringende materle Is. Typlsche parameters ziJn: P. = 2py = 10 I'm,

n, = 1,46 en A = 0.27. Hiervoor geldt dat R = 0.01.
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Figuur 3.2: Doorsnede van de waist van een fused-biconlcaJ taper.

In de coupler komen 4 modi met onderling verschUlende propagatJeconstanten voor [15,16]. Voor

iadere symmetrierlchting (x,y) een even en een oneven modus. zoals weergegeven In f1guur 3.3.

."

Figuur 3.3: Schematische presentatie van de 4 modi.

Door paarsgewijze interferentie van de modi met propagatieconstanten p." en PO" enerzijds met de

modi met propagatleconstanten P.Y en PoY anderzijds geldt voor P, en voor P" Indian de 2

samengestelde modi evenveel geexclteerd worden en er geen verliezen optreden:

1
P,- '4 Po [ 2 + cos( 2 C. z ) + cos( 2 C, z ) ]

1- "2 Po [1 + Cos«C.+C,)·z ) Cos«C.-C,)·z )]

P2- ~ Po [ 2 - Cos( 2 C. z ) - cos( 2 C, z ) ]

1- "2 Po [1 - cos«C.+C,)·z) cos«C.-C,)·z)]

12
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waarin z de afstand in de koppelzone is en Po het Ingangsvermogen en C volgens [16]:

L

C. - cos2
( ~ ! IU· dz )

Rad
m

en

L

Cy - cor ( ~ ! A~ y dz )
Rad
m

(3.6)

(3.7)

met A~· - ~ •• - ~ o·
Rad

en A~ y - ~.' - ~ /
m

Rad ,en L de lengte van de koppelzone.
m

Deze resultaten kan men ook verkrijgen door de coupled-wave equations op te lessen voor 2

identieke geleiders [17]. Payne en coIlega's hebben een model gemaakt voor fused-b1conlcal taper

couplers [18]. Dit model gaat uit van een koppelzone die wordt benaderd door een rechthoekige

golfgeleider van mantelglas met een doorsnede zoals In figuur 3.4

n
t

2a

a
x

Figuur 3.4: Doorsnede koppelzone model Payne.

Hiermee kunnen de volgende uitdrukklngen worden gevonden:

C. +Cy -
3. A +

32n1s 2

(1 +~r [ n' ~]'
(3.8)1+_0

n:

C - C -
3. A 1

[ 1 <;j (3.9)• y
16n1s

2 V
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waarin a de breedte van de koppe/zone is en V nu gedefinieerd Is a1s:

V 21' a J 2 2- -- n, - no
A.

de genormaliseerde frekwentle van de koppe/zone.

Uit formules (3.4) en (3.5) b1ijkt dat de outputvermogens van de coupler afhankelijk zljn van Cll en C,..

Deze zijn gerelateerd aan A' x, 'I volgens (3.6) en (3.7). Aangezlen deze voortplantingssnelheden

omgekeerd evenredlg zljn met A, betekent dit dat oak P, en P2 daarvan afhankelijk zijn [19,20). In

figuur 3.5 zijn P, en P2 a1s funktle van de golf!engte A gegeven. Dele coupler werd getrokken en

gestopt bij de 3- komplete vermogensoverdracht voor A = 1300 nm [13], en Is dan nag ongevoelig

voor de SOP van PO' Voor A = 1550 nm is het Inputvermogen weer geheel terug In de hoofdtak

gekoppe/d en Is P1 gelljk aan PO' Op deze manier kunnen wavelength division multiplexing couplers

worden gemaakt [13]. Het vermogen koppelt dus a1s funktie van de golflengte van de ene naar de

andere output-tak. AangezJen de X- en Y-modl verschUlende koppe/konstanten hebben, zljn er dus

golflengten te vinden waarvoor deze modi precles In tegenfase zijn en de coupler als PBS werkt [21].

Dit is ge'lllustreerd In f1guur 3.6. Voexwaarde Is wel dat zo'n coupler vokfoende

vermogensoverdrachten In de koppeJzone heeft zodat er oak daadwerkelijk een fase verschl van I'

kan optreden.

1 a
I

.. f >,,>; .
~ . 8
3
c
Q.

.6..
c.... . ~.,

E.. .2c
c

a'?2BB 1611

....ve I ength [nOll

Flguur 3.5: Outputpowers versus de golflengte van een coupler met 3 volledlge

vermogensoverdrachten bij A = 1300 nm.

14



",
\,
I

100'r----:-::----,,--;;-----,:;--;r--:-----,,:--lr-..,.,----,

80

Ol- -=-~.....IL---.:~=!.-""'>O:"~_

1 0 , 2 '4
'o'IOvelengt h, IJm

2"60
~

f40
Q.
B20
u

Figuur 3.6: Koppelvariantie als funktie van de golflengte voor X en Y gepolariseerde excitatie.

Voor A = 1402 nm zijn de X- en V-modi precies in tegenfase. Deze coupler werkt voor deze

golflengte als PBS.
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§3.2 Polarisatie-splitsende optical fiber coupler.

Ooordat de koppelzone niet exact rand is. geldt meestaJ dat CIl ongelijk san Cy Is. Het effect van

poIarisatiesplitsing. voor lien bepaalde golflengte kan berelkt worden Indien de koppelzone zover

wordt uitgerekt. dat er tussen de X en Y modus een relatlef faseverschll van • ontstaat. Oit Is te

schrijven als:

I-!(J ~ - J~) dz - 2m.

I-!(J: - J~) dz - (2n + 1) •

of

I-!(J ~ - J~) dz - (2m + 1) •

I-!(J: - J~) dz - 2n••

waarln n en m Integers zljn.

(3.10a)

(3.10b)

(3.10c)

(3.1Od)

Voor het vermogen van de gepolariseerde modi In 18k 1 kunnen we schrljven Indlen X- en Y-modl

evenveel worden geexclteerd [22J:

1 1PIl - - + - cas( 2 CIl Z )
4 4

en

1 1
Py - - + - cas( 2 Cy Z )

4 4

Olt Is getekend In figuur 3.7 (CIl > Cy):

Watt

Watt
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P1x en P1y
X- en V-modi evenveel geexciteerd

PK Py
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I
I
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f5 10 1f5 20 2f5 30

~... In ""'

Figuur 3.7: Pix en Ply a1s funktle van z, de taperiengte Indlen x- en Y-modi evenveel
geexciteerd.

In dit geval vindt poIarisatlespiitsing plaats a1s:

2 ( C. - C, ) z - • (3.9)

In het geval van figuur 3.7 Is dat dus voor ca. 22,5 mm. Voor daze koppellengte zijn p. en P, precies

in twee takken gesplitst. Het output vermogen van P, Is de som van p. en P, en ziet er a1s voigt uit:

Direkte detektie van P 1
Px gelijk aan Py

Pi

1.00 r--"'"T""-------------------.....,

10

OAO

0.60

o.oo ..a....l """- ......

o

i
I
I

Figuur 3.8: Output power P, van de hoofdtak met Px = Py
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Als de X- en Y-mcxJi nlet evenveel geexciteerd worden, zaI de Insnoering van figuur 3.8 nlet volledig

zijn en zal het vermogen van de hoofdtak er bi]voorbeeld a1s voigt uit zien (P. = 3 Py):

Direkte detektie P1
Px niet gelijk aan Py

-- P3

1.00

i 0.80

I 0.60

I
0.40

0.20

0.00
0 10 H5 20 :2es 30 3e 40

~Ierlgt. In mm

Figuur 3.9: Output power van de hoofdtak met PII = 3Pr

Polarisatiesplitsing is dus gebaseerd op het feit, dat C. en C, doorgaans onge/ijk zl]n. Des te groter

dit verschU, des te korter de taperlengte kan zl]n en des te groter de bandbreedte van de uiteindelijke

beamsplitter [14J. Oit Is het golflengtegebied waarvoor de poIarisatlesplitsing mlnder dan 3 dB onder

de maximale poIarisatiespiltsing IIgt. Uit formule (3.1) b1i]kt. dat de koppelzone blj voorkeur halter

achtig san e/kaar ge/ast dlent te worden om zowe/ overkoppellng mage/ljk te maken en een BF te

introduceren. Daze vorm kan benaderd worden door f1guur 3.9.

4R

o
2R125 ",m

Figuur 3.9: Modelvormlng voor de doorsnede van de koppeizOne.

Omdat er geen glas verloren gaat moet de totale oppervlakte van de doorsnede van de twee SMFs

gelijk zijn asn de oppervlakte van doorsnede van de las. Olt betekent dat een goade las ultelndelijk

een breedte van ca. 1,8 maaI de diameter van de oorspronke/ijke veze/ moet hebben. De gebruikte
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vezel moet van het type matched cladding zijn. Oil wU zeggen dat hat gehele mantelglas een kleinere

brekingsindex moet hebben dan de brekinsindex van de kern. Oil wordt ge',llustreerd In figuur 3.10.

n.

n,
:>

n,

(8) lichtbarTiere

Brekingsindex

n. n.
n,

n,

:>
(b)

Figuur 3.10: Brekingsindex-profiel van (a) depressed cladding en (b) matched cladding
vezels, samengesmolten tot een las.

In de las van de depressed cladding single-mode vezel ontstaat een lichtbarrl8re waar het Ilcht

tijdens de uittrekfase gemakkelijk In gevangen wordt. Hat resultaat daarvan Is, dat hat over te

koppelen litht moeUijk in de kern van de aftap-tak terecht lean komen en verloren zaJ gsan.

A1s de gebruikte vezel een zogenaarnde PANOA-vezells, zaI de dubbelbrekende werking vergroot

worden, waardoor de coupler In principe korter lean zljn [16]. Oil wordt veroorzaakt door de stress

elementen In de mantel. Bovendlen kunnen deze vezels zo geposltloneerd worden. dat deze hat

Iinealr gepolarlseerde licht, afkomstig van de koppelzone, Iangs een hoofdas oppIkken. Een

voorwaarde biJ hat gebrulk van PANOA-vezels Is echter wei, dat de spannlngselementen In deze

vezel dezelfde brekingsindex a1s die van hat mantelglas hebben. Ook hler kunnen deze

spannlngselernenten a1s Ilchtbarrl8res gsan werken tljdens de ulttrekfase. waardoor het

produktleproces wordt bemoeilijkt [22].
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Hoofdstuk 4: Produktie van optical fiber Polarizing Beamsplitters.

14.1 De fused-blconlcal taper technology.

Fused-biconlcaJ taper coupiers worden a1s voigt gemaakt [23]:

Twee stukken single-mode vezel van ca. 1 meter worden san de ultelnden ontdaan van de

coating en gekapt met een vezelkapper.

De twee stukken vezel worden ook CNer een afstand van circa 20 em In hat midden van de

stukken ontdaan van de coating. Olt gebeurt m.b.v. dlchloormethaan. De coating verweekt

na ca 1 mlnuut In deze stof ondergedompeld te z1jn. Oaama Is deze gemakkelijk met een

tissue te verwljderen.

De gestrlpte stukken vezel worden grondig gezulverd met aceton opdat de laatste stof- en

vulldeeltjes worden verwljderd.

De twae vezelstukken worden parallel aan e1lcaar In twee daarvoor bestemde -Jdemmen

gelegd. Deze bevinden zlch op zo'n 10 em van e1lcaar.

Op de twee k1emmen wordt In axlale richtlng een k1elne kraeht sangebracht met een trekveer

die de Idemmen ult elkaar trekt. De vezels Ilggen dus nu onder spaMlng In de

k1emopsteiling.

Vervolgens wordt In een vezelstuk Ilcht van een laserdiode Ingekoppeld. Olt Ilcht Is

ampiltude gemoduleerd met een slnusvormlg s1gnaaJ van 10kHz. Oft Ilchtvermogen wordt

gemeten aan hat ultelnde van dlt vezelstuk met een fotodiode en een Lock-in Ampiifier. Via

een Interface wordt dlt vermogen In een meet- en ragel PC lngeIezen en wordt dlt vermogen

op 100% gesteld. Zle b1jlage 1.

Rondom de Ingespannen, parallel aan elkaar Ilggende, stukken vezel wordt een g1azen

gaskamertje met dekseltje aangebracht. In dit kamertje bevlnden zich ook twee e1ektrodes

op een afstand van 10 mm van e1lcaar verwijderd. Op deze e1ektrodes wordt een

wfsseIspanning van 20 kHz van een pasr kvolt aangebracht.

In hat kamertje wordt een gasmengsel geblazen dat voor 40% ult stIkstof en voor 60% uIt

argon bestaat. Olt gas Is nodlg om de vlamboog die tussen de e1ektrodes ontstaat

gemakkelilk te Iaten ontsteken en gelljkmatlg te Iaten branden. Bovendlen zorgt dft gas er

voor dat er geen oxldatie op de elektrodes ontstaat.

De vlamboog wordt nu precles onder de vezels geposItloneerd. waardoor hat glas gaat

verweken en gaat ultrekken. De twee k1emmetjes gsan zlch nu lets van e1kaar verwljderen,

totdat daze door twae mlcromanlpulatoren worden tegengehouclen. De vlamboog wordt nu

nag lets diehter onder de vezels gebraeht. met a1s resultaat dat de parallelle stukken vezel

Iangzaam aan e1lcaar gsan smelten. In figuur 3.2 Is hiervan een doorsnede gegeven. De

v1amboog wordt nu gedoofd.
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De versrnolten vezel wordt weer in axiale richting onder spanning gezet met behulp van de

veer.

Opnieuw wordt de v1amboog ontstoken. zlJ het dit keer met de boogstroom die nog maar

ongeveer de halft van de Ias-intensileil bedraagt. De boog wordt onder de versmolten vezels

geplaatst. Doordat het g1as weer Iangzaam verweekt. kan de veer de las uittrekken. Deze

zOne snoert daarblj geleidelljk flink In tot 5 • 10 I'm. De operator voigt dit proces

nauwkeurig en draait de boog steeds lets verder van de koppelzone orndat er steeds minder

warmte toegevoerd behoeft te worden om hat gIas te verweken.

De output-vermogens worden tijdens hat trekken gereglstreerd en gecontroleeerd door de

PC en interface. A1s na de koppelzone tegenfase van p. en Py bereikt Is. wordt de v1amboog

gedoofd.

Tenslotle dient de coupler Ingepakt te worden. sangezlen deze nu uilerst breekbaar Is

geworden.

Couplers kunnen ook gemaakt worden met een zuurstof-propaan brander zoals In [13]. Oil heeft a1s

voordeel dat het Insnoerlngsprofiel wat Ianger en dus wat minder dun gemaakt kan worden.

14.2 Orientatie van de glasvezels.

In §3.2 werd al de mogelljkheld genoernd om In plaats van standaard single-mode vezel. PANDA

vezel te gebrulken, omdat deze vezel een grote dubbele breklng heeft. waardoor LP-Ilcht

Ingekoppeld via een hoofdas zljn poIarisatietoestand behoudt [12]. Dele vezels moeten echter

precles uitgeliJnd worden voordat ze san elkaar gelast kunnen worden. Bovendlen b1IJkt dat door het

verwarmen de extra Ingebrachte spanning In hat g1as Iangzaam wegvloelt. Het nadeel van standaard

single-mode vezells. dat deze een factor 5 Ianger meet worden uilgetrokken dan PANDA [16] en dat

door intrinsieke dubbele breklng van de SM-vezel de SOP wordt veranderd. Een nieuw Idee om dil te

omzeilen, wordt gegeven door Eisenmann en Weidel [24]. Er wordt een stukJe SMF san poIarisatle

behoOOende PANDA vezels gelast. Door hat stukJe single-mode vezel tussen koppelzone en las kort

te hoOOen zaI de SOP nauwelljks veranderen. De stukken PANDA-vezel dlenen lo.v. elkaar uilgeliJnd

te worden volgens fig. 4.1 . Oil om de X en Y modus na de koppelzone weer Julst a1s LP-Ilcht via de

hoofdassen op te p1kken. Twee van zulke stukken worden parallel gelegd en vervolgens parallel san

elkaar gelast via de stukJes single-mode vezel.
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Figuur 4.1: UitJljnen van de vezeltakken volgens Eisenmann & Weidel.

Deze methode vereist echter nog steeds polarlsatlecontrole van hat Ingaande Ilcht. Voex het geval

zo'n coupler wordt gebruikt voex &en polarization diversity ontvanger, betekent dlt clat de

polarisatietoestand van de local oscUlator aktlef gerege!d moat worden, zodanlg clat de X- en

V-modi In de koppelzone evenveel ge8xclteerd worden. Een altematlef Is de plaatsing van PANDA

vezel tot dlrekt voor de koppelzone waardoex de polarisatletoestand van de LO tot aan de

koppelzone behouden b1ijft. Hlerblj Is hat belangrljk dat de stukken PANDA-vezel van een tak

precies tegenover e1kaar worden gedraald (f1guur 4.2a). Een zo'n sandwich vezelstuk en een

vezeltak volgens f1guur 4.1 worden weer parallel gelegd en ultgelljnd volgens f1guur 4.2b .

(a) De stukken PANDA van een tak, met daartussen een stukje SM-vezel, worden

precies voex e1kaar gedraald.
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(b) De twee takken worden vervolgens ten opzlchte van e1kaar parallel gelegd en In de

Julste orientatie gedraaid.

Figuur 4.2: Ultlijnen van PANDA's.

• Het u'tliJnen van een vezeltak

Om de uitlijning van figuur 4.2a te realiseren Is het noodzakelijk te weten hoe de stress-elementen

van de PANDA georienteerd zijn. De zoek- en ultlijnprocedure vertoopt a1s voigt:

1 Het IInealr gepolarlseerd Iaserflcht wordt door opsteiling 1 gele1d, waarmee de llnealre

poIarisatietoestand gedraald kan worden. Figuur 4.3 geeft opsteillng 1 weer. Om hat Iicht te

draaien wordt een A/2 plaaije gebrulkt. De eerste lens Is nodlg om de dlvergerende

Ilchtbundel ult de ·p1gtaU·, een stukJe glasvezel waarln hat Iasertlcht Is Ingekoppeld, te

coIlimeren. Dit Is het v1ak maken van de equifasevlakken en dus hat parallel maken van de

lichtbundel. De parallelle bundel gaat door hat A/2 plaatJe en wordt door de tweade lens in

een stuk PANDA-vezel (ca. 0,5 meter) gekoppeld.

Het licht dat ult de PANDA-vezel kornt, Is doorgaans elllptisch gepolarlseerd. Aileen Indlen

llnealr gepolarlseerd l!cht via een hoofdas wordt Ingekoppeld, Is het ulttredende licht ook

Iinealr gepolariseerd. Opsteiling 2 van figuur 4.4 bevat een PBS die draaibaar Is opgesteld.
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Figuur 4.3: Opstelling 1, polarisatietoestand verdraaling.
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Figuur 4.4: Opsteiling 2, poIarisatie analyser.

De lens coIlimeert het ulttredende Ilcht. De parallelle bundel Ilcht gaat door de PBS en vaJt

op een fotodiode. Deze wordt door mlddel van een Lock-In Amplifier ultgelezen. Door de

PBS te draalen, wordt een IocaaJ minimum en maximum In OIltvangen vermogen

gedetecteerd. De PBS wOldt gezet In de stand van hat locale maximum.

Door nu het "/2 plaatje van opstelling 1 te draaien en steeds de PBS In de maxlmale stand

bij te regelen, kan hat absolute maximum van hat ontvangen vermogen worden gevonden.
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A1s het p1aatje in deze stand wordt geflXeerd, plant hat Ilcht zieh in de PANDA-vezel via een

van de hoofdassen voort.

~ Nu kan de PANDA-vezellosgemaakt worden ult opsteiling 2. Vervolgens wordt er een stukje

single-mode vezel aan gelast Dit wordt ca 5 em na de las weer afgekapt. Vervolgens wordt

dit ultelnde In de spIice-opsteiling vastgezet onder wUlekeurige hoek. Een ander stuk PANDA

vezel wordt tegenover dit stukje SM-vezel In een draalbare Idem vastgezet.

Hat eIliptisch gepolarlseerd Ilcht dat ult hat tweede stuk PANDA komt, wordt geanalyseerd

door opstelling 2. De PBS wordt weer gezet In die stand waarln hat locale maximum

vermogen wordt gedetecteerd.

De draaibare klem van hat splice-apparaat en de PBS worden zodanig gefixeerd, dat de

analyse-opstelling een absoluut maximum detecteert. De tweede las wordt nu gemaakt en de

vezeltak Is nu ultgelljnd.

- Het uitlljnen van de twee coupler-vezels

Het uitlijnen van de twee coupler-vezels gebeurt door deze twee takken draaibaar en parallel In te

spannen In een speclaal hiervoor ontwlkkeld apparaat [22]. Door de stukken PANDA-vezel voorblj de

koppelzone In de boIle meniscus van een overvol met a1kohol gevuId bekerglas te leggen, wordt de

orientatie van de PANDA's zlchtbaar. De vezels worden bekeken door een mlcroscoop. Hiertoe

wordt een starke lamp van boven op dlt bekerglas gerlcht. Orndat de a1kohol ongeveer dezelfde

brekingsindex als het rnantelglas van de PANDA-vezel heeft, worden hlnder1ljke reflekties van de

lueht-mantelglas overgang voorkornen. De vezels worden In de julste orIAntatie gedraald en In deze

posltie door klemmen geflXeerd.

14.3 Meetopstelling voor de produktle van PBS-couplers.

Uggen de vezelstukken eenmaal In de Ias- en trekopsteiling julst ultgelijnd en Ingeldemd, dan moat

hat laser1leht opnieuw Ingekoppeld worden In hat stuk SMF. Mat behulp van een ')./4 p1aatje Is het

mogelijk hat llneair gepolarlseerde Iaser1ieht om te zatten naar elrculalr gepolarlseerd Ilcht. Indlen dit

Iieht In de koppelzone aankomt, Is hat nag steeds elreulair gepoIarlseerd en worden de X- en Y-modi

altijd evenveel geAxelteerd. Deze opstelling Is te realiseren door In opsteiling 1 het ')./2 plaatje te

vervangen voor een ')./4 p1aatje. Hat Jicht dat ult de geixelteerde vezeltak komt, wordt geanalyseerd

door opstelling 3 In flguur 4.5
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Figuur 4.5: Opstelling 3. poIarisatie-analyse opstelling.

Het is belangrlJk om de bulk-PBS met de hoofdassen van de PANDA-vezel ult te Iijnen. omdat dan

onderscheid tUSS8n P1.. en P1y gemaakt lean worden en zodoende een analyse gemaakt lean worden

van het poIarisatie-gedrag van de coupler. Het stuk PANDA van de coupler zaJ wUlekeurig

georiimteerd zljn. Om de PBS hierop uit te lijnan. Is hat nodlg dat de PBS en fotodlodes als geheel

roteerbaar zijn. Om dit te voorkomen is voor de PBS een 1/2 -plaatje geplaatst. Olt draait hat uit de

PANDA tredende licht zodanlg dat de HE"x modus door UA1 wordt gedecteerd en de HE"y modus

door UA2. De afregelprocedure verloopt als voigt: LP-licht wordt In de coupler gekoppeld. Oit LP

Iicht wordt zodanlg verdraaid, dat hat ulttredende licht oak LP-licht Is. AIleen de HE"x cI HE"y

modus wordt dus nu geexciteerd. Met behulp van hat 1/2 -pIaatJe In opstelling 3 wordt hat

ulttredende licht zo verdraald, dat aileen UA1 bf UA2 vermogen detecteert.
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Hoofdstuk 5: Resultaten.

15.1 Meetopstelllngen.

Opstelling 1 van figuur 4.3 Is gereallseerd met Spindler en Hoyer materlaal. De gebruikte laser is een

halfgelelderlaser met sen golflengte van 1 = 1519 nm, voorzlen van &en plgtal. Het ulttredende IIcht

van de laser wordt amplitude gemodulserd met &en sinus van 10 kHz, 1,14 volt top-top. Ott slgnaal is

afkomstig van sen funktiegenerator, de HP 33OOA. De gebrulkte lenzen zljn Olympus mlcroscoop

objectleven met vergrotlngsfaetor 10 en nurnerieke apertuur van 0,25. De fotodlode is sen diode van

de Germanium Power Devices Corporation met sen maxlmaJe responslvitelt van 0,7 AfW btJ 1500 nm

en 0.67 AfW btj1519 nm. De diameter van het aktleve ronde oppervlak is 2 mm. De diode Is a1s

voigt aangesloten:

LIA

Figuur 5.1: Diode-schakeling In de fotoconduetlve mode.

UAl = SR510 van Standford Research Systems, UA2 = 5208 EG&G Princeton Applied Research. De

Ilchtbundel wordt gecollirneerd door de afstand van hat ultelnde van de Ingaande g1asvazel tot de

serste lens dusdanlg te veranderen totdat het gedetecteerde vermogen van de fotodlode a1s funktle

van de afstand achter daze lens constant Is. De parallelle bundel heeft sen diameter van 2,65 mm.

De opstelling 1, figuur 4.3, heeft sen demping van 3,15 dB, veroorzaakt door sen nlet Ideale optlsche

ultlljning, door reftektles san lucht-glas overgangen en door verliezen van speciale fUtercoatlngs voor

het zlchtbare Ilcht op de objectleven. Orndat op daze manler voor ladere coupler de opstelling

opnleuw ultgelijnd moat worden, zljn de In- en ultgang Ultgevoerd met korte stukJes SMF die

elndigen In k1emmetjes van een xyz-manlpulator. Op daze wijze kan hat doorkoppelen op

senvoudlge wijze geschieden, met het precles voor e1kaar brengen van twea gJasvazeis en het

maximaliseren van hat doorgekoppelde vermogen.
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Opste/ling 2 en 3 zijn ook met Spindler & Hoyer materiaal gereaJiseerd. De gebruikte lens is een

Olympus objectief LWD M20. met NA = 0,40. Dit levert een paraJlelle bundel op met een diameter

van ' ,5 mm. De responsiviteit van de tweede fotOOiode Is binnen 1% nauwkeurlg gelijk aan de

responsivitelt van de eerste fatOOiode. De PBS Is een poIarisatJe..spIltsend kwartskubusje 10x10x10

mm voor 1550 nm van Melles Griot met een mlnlmale poIarisatJe..spIltsing van 1:49 voor

ongepolariseerd licht [11]. Het 1/2 p1aatje Is van Mellas Griot. 1 = 1523 nm. Flguur 5.2 geeft het

vermogen van de twee fatOOiodes weer als funktle van de hoek van hat 1/2 p1aatje.

Analyse opstelling

- - _. Pi ---- PO + Pi-PO

6

I
5

....
>

! 3

I 2

1

0
0 25 50 75 100125150175200225250275300325350

Hoek L/2 - pleat;.

Figuur 5.2: Uitgaande vermogens PBS als funktle van hoek 1/2 plaatje.

Het 1/2 p1aatje heeft een demplng van 0,31 dB en de PBS heeft een damping voor de

rechtdoorgaande straal van 0,12 dB.

De vezeltakken SM-PANDA kunnen gemaakt worden met een splice die gemlddeld 92% van het

Ingekoppek:le vermogen door1aat.

§ 5.2 Resultaten van gemaakte sandwich vezelstukken.

In § 4.2 werd aI beschreven hoe een sandwich vezelstuk, twee stukken PANDA-vezel met een stukje

conventionele SM-vezel ertussen, kon worden ultgelljnd. Het Ilcht van de gebrulkte laserdiode wordt

gecollimeerd en door een PBS geleld, die hier dienst doet als een polarizer. Het licht dat ult de

polarizer komt, Is felte/ljk eIliptlsch gepolarlseerd. De verhoudlng van de hoofdassen van de e111ps is
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99 : 1 . Er Is dus sprake van LP-Ileht.

oit Iieht wordt Ingekoppeld In een stuk vazel van ca. 0,5 m PANDA met een staartje van 5 em SM

vezel hleraan gelast. Het licht wordt met een 1/2 p1aaije voor de Inkoppeling z6 gedraaid, dat de

hoofdas van hat EP-Ileht via een van de hoofdassen van de PANoA-vazei wordt Ingestraald. Het

outputlleht van dit stuk vazel Is EP met verhoudlng van de hoofdassen van 1 : 12 . Daze degradatle

Is hat gevolg van het felt dat hat LP-licht nlet precles via een hoofdas Ingekoppeld wordt en van

enlge Intrlnsleke BF van hat stukje SM-vazel.

Aan dit vazelstuk wordt nu een tweede stuk PANDA van ca. 0,5 m. lengte gelast. olt gebeurt met een

hlervoor aangepast spIice-apparaat van NKF met een 2700 draalbaar gemaakte vazelldem. De as van

daze draalbeweglng komt nlet exact overeen met de as van de.lngeklemde vazel. Er Is namelljk een

Idelne tilt tussen daze assen aanwazlg. oit resulteert In een roterende beweglng van hat ultelnde van

de Ingeldernde vazel Indlen de Idem wordt verdraaid. Daze rotatie heeft een straaJ van ca 60 ..-n. Er

is dus blj rotatle van draalbare Idem steeds aanpasslng van de positle van de tweede Idem nodlg.

Nadat hat tweede stuk PANDA hlerln In wUlekeurlge hoek is Ingeklemd en hlerin een deal van het

outputlicht van eerste vazelstuk Is Ingekoppeld, wordt hat outputllcht van dlt ensemble geanalyseerd.

Vervolgens wordt gezocht naar die positie van de Idem die hat baste LP-Ilcht opIevert bij de output

van de vazel. In daze positle worden de stukken aan e1kaar gelast. Hat outputllcht Is EP met

verhoudlng van de hoofdassen van 10 : 1.

§ 5.3 Resultate" va" gemaakte PBS-couplers.

In eerste instantle Is gepoogd hat principe van optical fiber PBS-<:ooplers aan te tonen. oaartoe Is

een coupler gernaakt geheei bestaande ult SM-vazel. In § 3.2 ward aangetoond dat, Indlen er

evenveal p. en P, aanwezig Is In hat exeitatie-llcht vlak voor de koppeizone, P, en Pz even groat

zulien zljn b1j die tapertengte waar p. en P, In tegenfase zljn. Oat betekent dat hat outputlicht van de

hoofdtak sis funktie van de tapertengte er ult zlet zoals In figuur 3.8. De grafiek kan beschouwd

worden sis een gemocluleerde trilling. In hat poIarisatle-spiltsende punt van de coupler is de

amplitude van daze trilling gelljk aan nul. De meest voor de hand Ilggende methode om p. aan P,

gelljk te maken, Is om hat Ilcht dat de koppelzone b1nnentreedt. elreulalr gepolarlseerd te maken.

Immers In dit geval Is p. aItljd gelljk aan Pyo oaartoe ward tljdens dlt experiment de SOP van hat

Ingekoppelde Ilcht, zodanlg verandard dat, voordat de coupler getrokken werd, P1 ult CP-Ilcht

bestond. De poIarisatietoestand van hat In te koppelen Ilcht kan met behulp van een 1/4 -p1aatje en

een 1/2 -p1aatje aehter e1kaar veranderd worden In Iadere wUlekeurtge poIarisatletoestand. De

poIarlsatletoestand van hat ulttredende licht kan gemeten worden met opstelling 3, flguur 4.7. Het

1/2 en 1/4 p1aatje moeten precles z6 gedraaid worden, dat de fotodiode van de rechtdoorgaande
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tak evenveel vermogen blijft detecteren indien de PBS een volledige omwentellng maakt. Hiermee is

nog niet gewaarborgd, dat er in de koppelzone 66k CP-Iicht bevindt. Immers het stuk SM-vezel, dat

hier tussen zit, kan een aanzienlijke intrinsieke BF hebben. Ais dit stuk vezel zoveel mogelijk recht en

zonder spanningen kan lopen, kan deze BF klein zijn. In bijlage 2 is de karakteristiek P1 versus de

uittrektijd gegeven van coupler 524. Doordat hier zoveel mogeUjk getracht is de tapersnelheid

konstant te houden, is het mogelijk een idee te krijgen van de P1-taperlengte karakteristiek. In bijlage

2 is duidelijk sprake van een insnoering van deze karakteristiek, die er dus op duidt dat PJt evenveel

als Py geexciteerd was. Op dit punt van bijna volledige tegenfase van PJt en Py Is de v1amboog

gestopt. De totale taperlengte in dit punt bedroeg 9,9 mm. Deze coupler, procluktienummer 524,

bedraagt op zijn smalste punt nog maar 5,5 ~m. Met behulp van het schema van figuur 5.3 wordt

Iineair gepolariseerd licht ingekoppeld in de hoofdtak van de coupler. Oit LP-licht kan met behulp van

het "'/2 -plaatje gedraaid worden. " in figuur 5.3 en 5.4 is de hoek tussen het LP-Iicht van de

polarizer en de optische hoofdas van het "'/2 -plaatje.

A
---2

PO P1

~ILaser I 0 o/=> <PoIt-
riz..

PBS-

~P3 cOLPler
P2

Figuur 5.3: Meetschema voor P1 'P2 als funktie van"

De outputvermogens P1 en P2 worden vervolgens geregistreerd. In figuur 5.4 zijn deze

outputvermogens voor een ideale PBS-coupler uitgezet. Men vergelijke deze met bijlage 3, waar de

outputvermogens van taper 524 zijn geregistreerd als funktie van de tijd. Het "'/2 -pJaatje werd

vervolgens met een zo konstant mogelijke hoeksnelheid rondgedraaid. Hieruit blijkt dat de

pOlarisatie-splitsing van coupler 524 niet volledig is. Blijkbaar is de koppelzone niet dUsdanig lang,

dat tegenfase van PJI en Py bereikt is. Ook is het mogelijk dat door intrinsieke BF in de inputvezel het

Iicht dat in de koppelzone aankomt niet perfect LP-Iicht is, maar enigszins EP-Iicht.

De reprocluceerbaarheid van de karakteristiek in bijlage 2 is klein. Het blijkt dat er niet goed CP-Iicht

bij de koppelzone kan worden ingebracht door veranderende BF, voornamelijk door de warmte die

de vlamboog afgeeft. Oit wordt aangetoond in bijlage 4 waar ca 20 mm na de koppelzone aan de
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Figuur 5.4: P1 en P2 als funktie van 'If voor een ideale PBS-coupler.

hoofdtak een stuk PANDA is gelast. Indien P1 uit CP-Iicht bestaat, moeten in de koppelzone X- en Y

modi evenveel geexciteerd worden. Toch is in deze grafiek geen sprake van volledige insnoering

zeals in figuur 3.8, maar van gedeeltelijke insnoering zoals in figuur 3.9. Het is dus onmogelijk op

deze manier de insnoering van de P1-taper1engte karakteristiek als stopcriterium te gebruiken voor

PBS-coupler produktie. Om er zeker van te zijn de X- en Y modi in de koppelzone evenveel te

exciteren, kan men gebruik maken van LP-Iicht dat door fiber squeezers snel wordt gedraaid [24].

Een veel nauwkeuriger stopcriterium is de Degree of Polarisation. Deze is als voigt gedefinieerd:

met i=1,2 (5.1)

Tijdens het uittrekken van de coupler varieert deze tussen 0 en 1. Precies daar waar de DOP geUjk

aan 1 is. geldt dat het outputlicht van de takken Iineair gepolariseerd is. Dit is het kenmerk van een

ideale PBS. Figuur 5.5 geeft de DOP van een ideale PBS indien PIC = Pyo

Om de DOP van het outputlicht te kunnen meten is het echter noodzakelijk te weten wat precies het

PIC vermogen en wat het Py vermogen is. Dit is voor SMF couplers onmogelijk. Voor couplers van

PANDA-vezel die goed uitgelijnd zijn, is dit echter wei mogelijk. PIC en Py corresponderen hier

nameUjk met de hoofdassen van de PANDA-vezel. De DOP kan op eenvoudige wijze geregistreerd

worden met behulp van opstelling 3, figuur 4.5. Het 1/2 -plaatje in deze opstelling wordt zo

gedraaid, dat de twee Lock-In amplifiers PIC respectievelijk Py registreren. Het verschil tussen deze

twee vermogens is dan een maat voor de DOP. Nadeel van deze methode is echter wei, dat

f1uktuaties in Po niet worden opgeheven. Bovendien leveren couplers ver1iezen op, die tijdens het

trekproces onvoorspelbaar zijn. Deze demping is als voigt gedefinieerd:
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Degree of Polarisation
als funktie van de taperlengte
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Figuur 5.5: De degree of polarisation als funktie van de taperlengte
van een ideale PBS-coupler.

P
L =< 10 'Olog 0

P, + P2

dB (5.2)

Oit resulteert dan in een DOP die nooit meer maximaal 1 kan worden, zodat dit stopcriterium voor

een PBS-coupler met demping niet ideaal is.

Twee vezeltakken van een stuk PANDA aan een stuk SM-vezel gelast worden in de lasopstelling

ingeklemd. Vervolgens worden deze uitgelijnd volgens figuur 4.1. Er wordt LP-licht draaibaar in de

hoofdtak ingekoppeld met een als polarizer werkende PBS en een ').,/2 -plaatje in serie. Het output

Iicht van deze hoofdtak wordt geanalyseerd met een PBS. Vervolgens wordt die stand van het ').,/2 

plaatje opgezocht, waar de Iineariteit van outputlicht maximaal wordt. Het LP-Iicht wordt in dat geval

via de een van de hoofdassen van de PANDA-vezel voortgeleid. Hierdoor kan de bulk-PBS met deze

hoofdassen uitgelijnd worden. Daarna wordt het ').,/2 -plaatje zodanig gedraaid, dat de HE'1M en

HE"y modi evenveel worden geexciteerd. Dit gebeurt bij een verdraaiing van 450 van het LP-Iicht en

dus bij een verdraaiing van 22,50 van het ').,/2 -plaatje. De v1amboog wordt nu ontstoken en er wordt

een las tussen de twee SMFs gemaakt, juist voor de splices. De elektroden voor de boog bevonden

zich 11 mm uit elkaar. De las die met deze beog is gemaakt, heeft een lengte van ca 5 mm. De

breedte van de las was 1,4 keer de diameter van de gebruikte SMF. De splices hadden een demping

van 0,22 dB en bevonden zich op ca 2 cm van het midden van de las. De DOP werd, tijdens het

trekproces dat hierop volgde, nauwlettend in de gaten gehouden. Nadat een 22-tal volledige

vermogenswisselingen tussen de 2 outputtakken had plaatsgevonden, werd de boog gestopt. De

outputvermogens veranderden hierdoor aanzienlijk. Oit is te verklaren door een verandering van n(}O

n1 en de taperafmetingen die temperatuurafhankelijk zijn. Hierdoor veranderen Cx en Cywaardoor het
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koppelgedrag be'invloed wordt. Ook kan door de warmtecapaciteit, die de coupler en omgeving

bezitten, de koppelzone iets verder uitrekken nadat de boog gedoofd Is. Dit effect is echter gering.

Deze coupler, produktienummer 536, is ingepakt in een speciaal hiervoor geschikt capillair en

vervolgens met splices en in- en output vezels In zijn geheel ingekit in een aluminium gootje. Dit Is

noodzakelijk om een robuust en transporteerbaar geheel te creeren. De gemeten demping van de

gehele coupler is ca 2,5 dB. Deze is achteraf veel nauwkeuriger te meten met behulp van de cut

back meetmethode.

Met behulp van de opstelling in figuur 5.3 werden voor deze coupler, produktienummer 536, de

outputvermogens P, en P2 als funktie van de hoek evan het 1/2 -plaatje gemeten. Dit is

Direkte Detektie P 1, P2
PO geexciteerd taper 536

+ P2 0 P1

10.-------------------,

4!l go 135 180 22~ 270 315 J60

e
Figuur 5.6: P, en P2 als funktie van e.

weergegeven in figuur 5.6. e is niet gelijk aan 'P uit figuur 5.4, omdat de inputvezel op een

willekeurige hoek is ingeklemd voor het 1/2 plaatje. P, en P2 vertonen echter wei dezelfde

periodiciteit als funktie van de hoek als in figuur 5.4. Dit betekent dat de coupler geheel

gekarakteriseerd is door het 1/2 -plaatje over 180° te draaien, aangezien de verdraaiing van het LP

Iicht 2 maal zo groot is als de verdaaiing van het 1/2 -plaatje. Om een Indruk te krijgen van het

gedrag van de aftap-tak, werd vervolgens met het 1/2 -plaatje draaibaar LP-Iicht in deze Inputtak

gekoppeld. In figuur 5.7 is dit weergegeven. Ook deze grafiek heeft de periodiciteit van een ideale

PBS. Voor zowel figuur 5.6 als 5.7 geldt dat P, en P2 voor 0° gelijk zouden moeten zijn aan de

waarden voor 360°, nl. een volledige omwenteling van het 1/2 -plaatje. Echter de Inputvermogens

Po en P3 veranderen gedurende de meting, waardoor er een verschil optreedt. Deze fluktuatie in het

inputvermogen wordt veroorzaakt door een instablele inkoppeling van het Iicht In de coupler. Het

polarisatie-splitsend vermogen van coupler 536, gedefinieerd als de verhouding P,""/P2m1n of

P2""/P'min in dB's, is maximaal 11,6 dB voor e = 190°, indien de hoofdtak wordt geexciteerd. A1s de
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aftap-tak wordt geexciteerd is dit 13.0 dB maximaal voor ell = 25°'

Direkte Detektie P 1, P2
P3 geexciteerd taper 536

Q P1 + P2

10 ;----------------.,

46 iO 13e 180 2211 270 J111 360

cP
Figuur 5.7: P, en P2 , door de aftap-tak geexciteerd.

Vervolgens is het interessant na te gaan in hoeverre het outputlicht van coupler 536 Iineair is. Hiertoe

werd met de opstellingen in figuur 5.8 en 5.9 de coupler geanalyseerd. Het >./2 -plaatje is weer

draaibaar opgesteld zodat het LP-Iicht dat uit de polarizer treedt, weer draaibaar in de coupler kan

worden gestuurd. De analyse PBS splitst P, in P,min 1\ P,mex en P2 in P2min 1\ P2mex- Voor een ideale

PBS-coupler met perfect uitgelijnde PANDA vezelstukken direkt achter de koppelzone geplaatst,

moet gerden dat het gesplitste Iicht dat Iineair gepolariseerd is via een van de twee hoofdassen van

de PANDA vezel wordt ingekoppeld. Dus: P,y =01\ P2x = 0 6f P'X = 01\ P2y = 0, ongeacht de

polarisatietoestand van het inputlicht. Dit is in figuur 5.10 en 5.11 weergegeven. De hoek" komt

overeen met de hoek " van figuur 5.4.
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Figuur 5.8: Analyse opstelling voor het outputlicht van de
hoofd-tak.
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Figuur 5.9: Analyse opstelling voor het outputlicht van de
attap-tak.
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P 1min, P 1max voer ideale PBS
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Figuur 5.10: Pfmin en Pfmax tegen " voor ideale PBS.
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Figuur 5.11: P2min en P2max tegen " voor idea/e PBS.

Met de opstellingen uit figuur 5.8 en 5.9 is coupler 536 doorgemeten. In eerste instantie is in de

hoofd-tak LP-Iicht gekoppeld. Dit leverde Pfmin 1\ Pfmax en P2min 1\ P2max als funktie van de hoek van het

>.. /2 -praatje 6 op, zie figuur 5.12a en 5.12b. Daama werd dezelde meting herhaald maar dan met

excitatie van de aftap-tak. Deze resultaten zijn In figuur 5.13a en 5.13b weergegeven. 6 en ell uit deze

figuren zijn dezelfde als die uit figuur 5.6 en 5.7. Uit figuur 5.12 en 5.13 blijkt dat het outputlicht van

coupler 536 niet volledig LP-Iicht is. Dit is deels te verklaren door het feit dat de coupler geen ideale

PBS-coupler is en het Iicht dat zich direkt na de koppelzone bevindt dus enigszins EP-Iicht is. Dit

bleek ook al uit figuur 5.6 en 5.7. Ten tweede zullen de PANDA-vezels die direkt na de koppelzone

aallgebracht zijn niet exact uitgelijnd zijn ten opzichte van deze koppelzone. Dit betekent dat niet

aileen de HEllll maar ook de HE"y modus zal worden geexciteerd. Dit betekent dat aan het einde
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van dit stuk PANDA-vezel deze modi in fase verschoven zijn. Ook dit effect veroorzaakt EP-Iicht.

P 1min. P 1max taper 536
PO geexclteerd

+ P1mn 0 P1max

P1min, P1max taper 536
P3 geexc! teerd

+ P1rrin 0 P1rrwx.

* IlO 138 ,eo 226 270 3115 3llO

10,....----------------,

~

Figuur 5.13a: P1min en P1max als funktie van ell.
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Figuur 5.12a: P,min en P,max als funktie van a.

P2min. P2max taper 536
PO geexclteerd

o P2"*' .. P2nw.~

P2min. P2max taper 536
P3 geexclteerd

o P2rrin + P2rn8x
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Figuur 5.12b: P2min en P2max als funktie van a.

~

Figuur 5.13b: P2min en P2max als funktie van ell.

Tenslotte is de invloed van het meetsysteem op de metingen bekeken. Daartoe werd met behulp van

de opstelling van figuur 5.14 de afwijking van P,. en P1y gemeten tov. P,. en P1y zoals deze in het

geval van ideaal LP-Iicht en een ideale bulk-PBS zijn. IX in deze opstelling is de hoek tussen het LP

Iicht en de optische hoofdas van het "'/2 -plaatje. In figuur 5.15 zijn de resultaten gegeven.

Bovendien is in deze figuur ook een ideale P,. grafiek ingepast. Na de polarizer Is het Iicht Iineair

gepolariseerd ( in feite is het Iicht elliptisch gepolariseerd met een verhouding van de hoofdassen

van 1:100). Uit figuur 5.15 blijkt dat de gemeten p ,• grafiek enigszins van het \deale geval afwijkt. Dit

wordt veroorzaakt door het "'/2 -plaatje en de bulk-PBS.
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Figuur 5.14: meetopstelling ter bepaling van de afwijking van de gebruikte analyse
opstelling als funktie van de hoek tussen het LP-Iicht en de optische hoofdas van het '-/2
plaatje.
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Figuur 5.15: afwijking van de meetopstelling ter bepaling van PIX en Ply van een coupler,
als funktie van de hoek tussen het LP-Iicht en de optische hoofdas van het '-/2 -plaatje.
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Hoofdstuk 6: Conclusles en aanbevellngen.

Polarisatie-splitsende optical fiber couplers kunnen toegepast worden voor Polarization Diversity In

coherente optische ontvangers. Deze couplers kunnen In principe met Iage demping worden

gernaakt. Bovendlen maken ze aktleve cootrole van de SOP van de locale oscUlator en hat

ontvangen s1gnaal overbodlg.

Couplers gernaakt van SMF dlanen zo'n 10 mm ultgetrokken te worden om poIarisatle-spiitsend te

worden. De koppelzone snoert hJerblj aanzlenlljk In tot ca. 5 • 10 .m. Hlerdoor wordt de coupler

zeer breekbaar en hat Is hat gebeurt daarom vaak dat de coupler breekt, voordat de coupler als PBS

werkt. De demplng van de couplers Is erg afhankelljk van de las die tussen de twee vezels wordt

gernaakt. Vaak ontstaat hlerdoor aI een demplng van ca. 1 dB. Daze demplng wordt veroorzaakt

door micro-bendlngs van de kern In de las, waardoor lekstralen ontstaan.

A1s deze las vervolgens uitgetrokken wordt, neemt de demping toe. De grootte van toename van

deze demplng Is onvoorspelbaar. Door deze ultrekklng kan de totale demplng van de coupler verder

toenernen tot 2 - 4 dB. Deze dernplng Is hat gevolg van de overgang van twee verschllende

golfgeleldertypes. V66r de koppelzone Is de goIfgeleider s1ng1e-mode vezel. In de koppelzone zeit Is

de versmolten mantel de -nleuwe- kern en de omgevingslucht de -nleuwe- mantel. Naarrnate hat IIcht

de koppelzone bereikt, treedt hat geleldelijk ult de dunner wordende kern. Col< hler kan Ilcht

gemakkelijk voorgoed de coupler venaten. Na de koppelzone koppelt hat ilcht weer In de kemen van

de uitgaande vezels, waarblj wederom lekstralen ontstaan. Een aJtematief zljn zeer lange couplers

van 10 tot 30 mm, waarblj de Insnoerlng zeer geleidelljk venoopt. Daarvoor zal hat noodzakelijk zljn

de hier gekozen hlttebron, de v1amboog, te vervangen door een conventlonele brander. Orndat er

rond de v1amboog hate gassen opstljgen, b1ljft de boog nlet recht maar gsat een opwaartse

kromming vertonen, waardoor een v1amboog slechta over een beperkte Iengle van ca 10 mm een

gelijkmatige warmte kan overdragen aan de coupler. Een conventlonele brander kan zo ontworpen

worden, dat deze over een grotere afstand een gelljkmatlge warmte afdraagl

Het b1ijkt rnoeUiJk te bepalen blJ welke koppellengte de coupler poIarisatle-spIltsend Is. De degree of

polarisation levert hat baste stopcriterlum opt Deze Is echter aileen brulkbaar als de damping van de

coupler laag Is of In Ieder gevaI voorspelbaar. Als de coupler hat poIarisatle-spiltsende punt bereikt

heeft, Is de koppelzone zeer dun geworden. Indlen de boog op dlt punt gedoofd wordt, rekt de

coupler vaak nog enkele _meters ult. Hlerdoor gedraagt de coupler zlch nlet maar Ideaal poIarisatie

splitsend. Een remedie hiervoor zou zljn om de coupler stukje b1j beetje ult te trekken en steeds

tljdens een stop te bepalen of de coupler al poIarisatie-spIltsend Is.
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Door de coupler zeit van SMF te maken en djrekt hlerachter poIarisatje-behoudende vezels te

p1aatsen, wordt het probleem van IntrinsJeke BF van gewone vezels ondervangen. De ultlijning van

deze vezels meet echter zeer nauwkeurig geschleden om het beoogde effect van IInealr outputlicht

te bereiken.

Het Is njet gelukt een coupler te maken met dlrekt voor en Bchter de koppelzone PANDA-vezels

gelast. Dit wordt veroorzaakt door hat felt dat tljdens hat maken van een splice tussen SMF en

PANDA-vezel een Jdelne tllthoek ontstaat. Hlerdoor wordt hat moeUIJk om twae sandwich

vezelstukken parallel tegen elkaar te leggen en ter plaatse van de twee stukjes SMF een goede las te

maken. Om dlt probleem te verhelpen zaI hat nodlg z1Jn hat spI~raat van mlcro-manlpulatoren

te voorzien die een grotere nauwkeurlgheld bezJtten.

De fused-blconlcaJ taper technlek Is een brulkbare methode om poIarlslng-beamspiitters te maken. Er

dienen wel een aantal praktlsche problemen, zoafs hlerboven geschetst, overwonnen te worden. Dit

zaI nader onderzoek vergen. Wellicht zaI het noodzakellJk b1ljken een aantal onderdelen van de

produktie-opstelling te verbeteren, zoafs de hitte-bron en hat uJttrekmechanisme. A1s deze probIemen

van praktische aard eenmaal opgelost zlJn, kan de gehele produktle-opstelling geautomatlseerd

worden.
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Bijlage 3: P
1

en P
2

als funktie van de hoek van het Input LP-Iicht voor

coupler 524.
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Bijlage 4: P1 en P2 tijdens het ulttrekken van coupler 532.
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