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Dit verslag beschrijft een afstudeeronderzoek aan de Afdeling
Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven, vakgroep
Telecommunicatie, uitgevoerd in opdracht van prof. ir. G.D. Khoe
en prof. ir. J. van der Plaats, in nauwe samenwerking met ir.
J.F.G. de Groot. Het onderwerp is voortgekomen uit het onderzoek
aan glasvezelcommunicatie, zoals dat uitgevoerd wordt bij d~

groep Swanenburg van het Philips Natuurkundig Laboratorium in
Eindhoven. Ten behoeve van laser-fiber koppeling wordt gebruik
gemaakt van getaperde fibers, waaraan in de peri ode december 1983
tim maart 1984 een aantal metingen zijn verricht, met raad en
daad bijgestaan door ing. J.A. Luijendijk. De onderzochte tapers
werden gemaakt door J. Poulissen, terwijl de benodigde monomode
fibers afkomstig waren van het Philips Laboratorium in Aken. Ter
interpretatie van de meetresultaten is een numeriek model
opgesteld in de vorm van een Algol 60 programma. Hiermee zijn een
aantal simulaties uitgevoerd op de B7900 computer van de TH,
waarbij deels gebruik gemaakt is van standaardprogrammatuur uit
de bibliotheek van het rekencentrum. Bij deze wil ik aIle
hierboven genoemde personen bedanken voor hun medewerking aan de
totstandkoming van het uiteindelijke resultaat.



Bij de afdeling der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool
Eindhoven, vakgroep Telecommunicatie, is in samenwerking met het
Philips Natuurkundig Laboratorium een afstudeeronderzoek verricht
aan getaperde monomode glasvezels t.b.v. laser-fiber koppeling.
Het voorspellen en verhogen van het inkoppelrendement in een
taper vereist kennis van de radiale veldverdeling in de taper als
functie van de kernstraal. Aan een serie tapers, vervaardigd op
het Philips Natuurkundig Laboratorium, is een meting volgens de
transversale offset methode uitgevoerd. Voor de bepaling van de
veldverdeling uit de meetresultaten is een numeriek veldmodel
ontwikkeld in de vorm van een computerprogramma. Uit de simulatie
resultaten kunnen de volgende hoofdconclusies getrokken worden

Eenvoudige veldbenaderingen met Gausse amplitudeverdelingen of
vlakke golffronten zijn niet toepasbaar op de veldverdeling in
een taper.
Met het in dit rapport beschreven model kan een goede
overeenstemming bereikt worden tussen gemeten en berekende
offsetcurves voor grote taperdiameters.
Verder onderzoek zal zich in eerste instantie dienen te richten
op de golffrontvorm bij kieine taperdiameters.

/
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a = kernstraal

A(r) = amplitudeverdeling

b l = bovengrens van het r-interval waar (6.6a) geldt

b~ = ondergrens van het r-interval waar (6.6c) geldt
"

c = continufteitsconstante van de HEll mode

C(d) = kruiscorrelatie van 2 veldverdelingen met onderlinge
offset d

CI = golffrontcirkel in de kern

C~ = golffrontcirkel in de mantel
"

= benadering van de correlatie-integraal C(d)
bovengrens R

met

CRx(d) = re@el deel van de correlatie-integraal CR(d)

CRy (d) = imaginair deel van de correlatie-integraal CR(d)

d = transversale offset

d = offset, die het koppelrendement met een factor e verlaagte

E(r) = transversale veldverdeling

verre veld van een stralende fiber bij een hoek 8 met de
optische as

= Gausse benadering van de transversale veldverdeling E(r)E (r)
9

E (r) =z transversale veldverdeling van een laserbundel op afstand
z van het stralende oppervlak

i = laserstroom

IR(d) = deel van de correlatie-integraal C(d) in het interval r>R

l(r) = optische weglengte tot het golffront op afstand r van de
taperas

M1 = x-co6rdinaat van het middelpunt van cirkel C2
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M2 = y-co~rdinaat van het middelpunt van cirkel C2

n = brekingsindex

n(r) = brekingsindexprofiel

n
1 = brekingsindex van de kern

n
2 = brekingsindex van de mantel

p = vermogen

devan= kromtestraal/reflectieco~ffici~nt/ondergrens

restintegraal IR(d)

R(z) = kromtestraal op de optische as van een laserbundel op
afstand z van het stralende oppervlak

R

R
1 = kromtestraal in de kern

R2 = kromtestraal in de mantel

t = tilthoek

t = tilthoek, die het koppelrendement met een factor e verlaagte

T = koppelrendement/transmissieco~ffici~nt

T(d) = koppelrendement bij offset d

T(d,z) = koppelrendement bij offset d en separatie z

T(t) = koppelrendement bij tilthoek t

T(w) = koppelrendement tussen HEll mode en Gausse bundel met spot
breedte w

T(z) = koppelrendement bij separatie z

TO = maximaal koppelrendement

= effectieve transmissieco~ffici~ntvan een
interferometer bij een afstand z
reflecterende oppervlakken

Fabry-Perot
t:.Jssen de

= benadering van het koppelrendement T(d)
correlatie-integraal CR(d)

u - schaalfactor van de functie JO(ur/a)

met de
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v = genormaliseerde frequentie

w = spot breedte vol gens criterium
functie KO(wr/a)

(2.3)/schaalfactor van de

w(z) = bundel breedte van een laserbundel op afstand z van het
stralende oppervlak

wo = spot breedte van een laserbundel in het stralende oppervlak

wSO = spot breedte vol gens de gebroken regressiefit met SOX grens

z = longitudinale separatie

z(r) = golffront verplaatsing op afstand r van de taperas

zo = separatie, die het koppelrendement halveert

~(r) = faseverschil tussen taperas en punt op afstand r van de as

A = relatief brekingsindexverschil t~ssen kern en mantel

~ = golfYengte

8 = hoek met de optische as
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In telecommunicatienetten worden verschillende transmissiemedia
gebruikt, globaal gesproken tweedraadskabel voor bandbreedtes tot
1 MHz en coaxiale kabel, straalverbindingen en
satellietverbindingen voor bandbreedtes tot 18Hz. Begin
zeventiger jaren is er een nieuw medium bijgekomen voor
golflengtes in het interval 800-1600 nm de glasvezel. In
tegenstelling tot de koperkabel vindt hier optische
signaaloverdracht plaats (in het infrarode deel van het
spectrum). De vezel bestaat uit een kern, omgeven door een mantel
met een iets lagere brekingsindex, waardoor geleide transmissie
mogelijk wordt. Dit principe is echter slechts praktisch
toepasbaar als de absorbtie door onzuiverheden geen a1 te hoge
demping veroorzaakt. Tegenwoordig kan men zeer zuiver kwartsglas
produceren met een demping van 0.35 dB/km bij 1300 nm golflengte.

Bij transmissie in een inhomogeen medium treedt dispersie of
fasevervorming op. Deze verschilt voor aIle mogelijke
golfpatronen (modi). Worden een laser (smal spectrum) en een
monomode fiber toegepast, dan is de dispersie gering.
Inmiddels ZlJn al bandbreedte-afstand produkten in de orde van
100 8Hz.km bereikt. Door de combinatie lage demping/lage
dispersie kan met de glasvezel een veel grotere afstand zonder
tussenversterkers afgelegd worden dan met coaxiale kabel, wat tot
een belangrijke kostenbesparing in de elektronica leidt.

Voor de maxim~al toelaatbare demping is een budget op te stellen:
De laser bepaalt het maximaal verzendbare lichtvermogen
De fotodiode bepaalt het minimaal te ontvangen lichtvermogen
(afhankelijk van de vereiste bitrate en foutenkans in het geval
van digitale communicatie of de vereiste bandbreedte en
signaal-ruisverhouding in het geval van analoge communicatie)
De verhouding tussen maximaal zendvermogen en minimaal
ontvangen vermogen bepaalt de maximaal toelaatbare optische
demping, als produkt van aIle optische dempingsfactoren

Uitgedrukt in dB levert dit het dempingsbudget, de maximale som
van aIle optische dempingstermen. Behalve de fiberdemping staan
op het budget: de inkoppeling, de lassen en de connectoren. Door
goede uitlijning zijn lassen en connectorverbindingen met een
koppelrendement hoger dan 95% te realiseren. Het maximale
inkoppelrendement is echter beduidend lager dan 100%, aangezien
laser en fiber een lichtspot met een verschillende
intensiteitsverdeling hebben. Als we bedenken dat de
kilometerdemping van 0.35 dB overeenkomt met 7.71.
vermogensverlies, dan is het duidelijk dat een inkoppelverlies
van tientallen procenten geen verwaarloosbare dempingspost is.

Veldvariatie in de vezel kan b~reikt worden met een zogenaamde
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tape~ (Engels: to taper = taps doen toelopen) , gecombineerd met
een eenvoudige, halfbolvormige lens op het eindvlak. Bij een
getaperde fiber nemen kern- en manteldiameter aan de laserzijde
geleidelijk en onderling evenredig af (zie fig. 1.1). Een
kwantitatieve beschrijving van de veldvariatie in de taper
ontbreekt echter nog. Volgens deskundigen (prof. dr. J. Boersma
van de afdeling Wiskunde van de THE) is een exacte berekening met
de elektromagnetische theorie tot op heden aIleen mogelijk bij
een wig (eendimensionaal probleem).

LENS

MANTEL

fig. 1.1 : Taper met halfbolvormige lens.

In dit verslag worden een aantal metingen aan de veldverdeling
van tapers zonder lens beschreven. Tevens wordt een numeriek
model beschreven, dat door parametervariatie aan de meetgegevens
aangepast wordt. Doelstelling is, het radiale veldverloop als
functie van de kernstraal in de taper te bepalen, zodat met deze
beschrijving het koppelrendementsverloop als functie van de
taperdiameter kwantitatief verklaard kan worden. Bij volgende
tapers kan dan via een eenvoudige meting het veldverloop bepaald
worden voor de berekening van het koppelrendement.

Het uiteindelijke streven is, te onderzoeken of met andere taper
lens combinaties hogere koppelrendementen bereikbaar zijn.



'0

Om in het volgende hoofdstuk de probleemstelling te kunnen
formuleren, worden hier eerst enige theoretisehe zaken vermeld.
Het betreft reeds bekende veldverdelingen en koppelrendementen.
Deze zijn gebaseerd op de Gausse bundelbenadering, die gesehikt
is voor lasers en monomode vezels, mits de golflengte niet veel
groter is dan de afsnijgolflengte van de E01 mode. Met deze
benadering kan de inkoppeling in een ongetaperde fiber besehreven
worden. Tenslotte worden een aantal resultaten genoemd die
bereikt zijn bij koppelexperimenten met getaperde fibers.

2.1 VELDVERDELING VAN LASERBUNDEL EN FIBERSPOT

De golfvoortplanting van de laserbundel in de vrlJe ruimte wordt
besehreven door Kogelnik en Li in [1]. Het veld E~(r) is lineair
gepolariseerd. In hct transversale vlak is er een Gausse
intensiteitsverdeling met bundel breedte w(z) en een paraboliseh
golffront met maximale kromtestraal R(z) op de as van de bundel :

E (r) = EO. (wojw).exP(j~ -r2 jw2 _jrnr2 jAR) (2.1a)
z

i (z) = aretan(~zj1fnwo2) (2. 1b)

w(z) = W
o
V1+ (~z jlrnw

O
2) 2 (2.1e)

R(z) 2 A 2 (2.1d)= z ( 1+ (W"nw
O

j z) )

Hierbij is Wo de bundel breedte ter plaatse z
stralende oppervlak en is n de brekingsindex van
Kennelijk vertoont de bundel in de vrije ruimte
boIling door diffraetie (zie fig. 2.1).

fig. 2.1 : Bundeldiffractie in de vrije ruimte.
(bron : [1], fig. 6)

= 0 van het
het medi um.

spreiding en
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(2.3)

"

Uitvoerig onderzoek aan veldverdelingen in verschillende typen
mono-mode fibers is gedaan door Marcuse~ te vinden in [2]. Het
artikel beperkt zich tot fibers, waarbij het relatieve
brekingsindexverschil tussen kern en mantel gering is (In de
praktijk is dit hoogstens 11.). Het veld is dan overwegend
transversaal en lineair gepolariseerd. De dominante veldcomponent
wordt benaderd door een cilindersymmetrische~ Gausse
veldverdeling E (r) :

9
2 2Eg(r) = EO.exp(-r /w )

In het geval van een s~ep-index fiber is ook de exacte verdeling
E(r) van de HEll mode bekend. Als maat voor overeenstemming wordt
in [2] het koppelrendement T tussen Gausse verdeling en
werkelijk veld genomen :

T(w) = {:F E(r)E <r)rdr}2/{jfE2 (r)rdr.J

eG

E 2(r)rdr}
'0 9 0 c 9

De waarde w die het koppelrendement maximaliseert~ wordt de spot
breedte genoemd. Wij zullen spot in het vervolg aIleen bij een
Gausse benadering gebruiken. Het voordeel van deze benadering is
evident de verdeling kan met een enkele parameter
gekarakteriseerd worden~ die de beste Gausse benadering vastlegt,
en het koppelrendement met een Gausse laserbundel kan analytisch
bepaald worden. Voor golflengten vlakbij de afsnijgolflengte van
de EOl mode overschrijdt het maximale koppelrendement 991., zodat
de Gausse verdeling voor praktische mono-mode step-index fibers
goed voldoet.

2.2 INKOPPELRENDEMENT EN UITLIJNING

Zoals al in
fiberveld aan
te verhogen.
fig. 2.2).

de inleiding opgemerkt, dienen laserveld en
elkaar aangepast te worden om het inkoppelrendement

In theorie kan dit met lenzen bereikt worden (zie

L.elllS

fig. 2.2 Veldaanpassing met een dunne lens.
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convexe lens wordt dan een bundel gevormd, die op een
afstand een vlak golffront bezit met een bundel breedte
zo goed mogelijk de spot breedte w benadert. Naarmate de

wI en w~ van 2 Gausse spots meer verschillen, daalt
he~ koppefrendement TO :

2TO = 4/(w 1/w2 +w2 /w 1 ) (2.4)

Op micrometerschaal zijn echter aIleen simpele sferische
lensjes praktisch realiseerbaar, waarvan de kromming bovendien
niet willekeurig te kiezen is. Hierdoor is in de praktijk geen
1001. koppelrendement te bereiken.

Dit koppelrendement TO geldt aIleen voor een perfecte uitlijning.
Verlaging treedt op blj offset (transversale verplaatsing), tilt
(hoek tussen de optische assen) en separatie (longitudinale
verplaatsing) .

~ 2tt

""------or--!;L.J-~-'

..

..
t o'-FseT

fig. 2.3 Offset, tilt en separatie.
(bron : (2J, fig. 6)

De afname van het koppelrendement T t.o.v. het maximum TO wordt
in (2J gegeven voor offset d en tilthoek t :

(2.5a)



T(t)

=d e

t e

V(W 1
2 +w

2
2 ) /2

2 2= TO·exp(-t /te )

= (A/Wn)·V(1/W 1
2 +1/W

2
2 )/2

13

(2. 5b)

(2.6a)

(2.6b)

(2.8a)

(2.8b)

bedraagt

De gevoeligheden voor offset en tilt zijn complementair, uit
(2.4), (2.5b) en (2.6b) voIgt namelijk direkt

dete VT0 =XITn (2.7)

De afname van het koppelrendement bij een separatie z
vol gens [2J

2 2T(z) = TO/(1+z /zO )

\ 2 2Zo = orn/I\). (w 1 +w
2

)

Deze afname wordt veroorzaakt door diffractie in de ruimte tussen
laser en fiber en voIgt dus indirekt uit formule (2.1).

2.3 INKOPPELING MET EEN TAPER

In verschillende artikelen wordt melding gemaakt van hoge
koppelrendementen tussen halfgeleiderlasers en getaperde monomode
fibers bij 1300 nm golflengte. Kuwahara, Sasaki en Tokoyo
beschrijven in [3J een zogenaamde TH-fiber (tapered hemispherical
end), met een halfbolvormige tip die als lens fungeert. De
optimale taperlengte ligt tussen 400 en 800 um, terwijl de
optimale tipstraal tussen 15 en 25 um ligt. De optimale tapervorm
werd experimenteel bepaald en bleek niet kritisch te zijn voor de
inkoppeling. Vervolgens werd een TH-fiber met een tipstraal van
20 um vergeleken met een ongetaperde, vlakke fiber in een reeks
koppelexperimenten. Het gemiddelde inkoppelverlies voor 10 TH
fiber koppelingen was 5.0 dB (rendement 31.6%), het gemiddelde
inkoppelverlies voor 11 vlakke fiber koppelingen was 8.9 dB
(rendement 12.9%). Dit noemen we in het vervolg een taper van de
eerste soort.

Nog hogere inkoppelrendementen worden gerapporteerd door Khoe,
Poulissen en De Vrieze in [4J. Hier was sprake van een kortere
taper met achteraf aangebrachte microlens van glas met een hoge
brekingsindex ( Schott optisch glas SF59 met een brekingsindex
van ongeveer 1.9). De lensdiameter is ongeveer gelijk aan de
taper eindvlakdiameter. De taperlengte bedraagt zo'n 300 um voor
de langste tapers. De optimale eindvlakdiameter bleek rond de 30
um te liggen. Een serie van 15 tapers met deze eindvlakdiameter
werd gebruikt voer een serie koppelrendementsmetingen. Gemiddeld
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werd een inkoppelrendement van 54.81. gehaald (2.6 dB verlies). Te
verwachten valt dat met een antireflex coating op de lens
rendementen in de buurt van de 601. haalbaar zijn.

Zowel de lange taper ~et halfbolvormige tip als de Korte taper
met hoge index lens zijn goed reproduceerbaar te fabriceren,
uitgaande van een ongetaperde fiber. Met een booglasapparaat
wordt een vlamboog opgewekt, die het fiberglas locaal doet
smelten. Doordat de fiber onder een bepaalde trekspanning is
ingeklemd, ontstaat een insnoering op deze plaats. Bij volledige
scheiding van de 2 fiberhelften onstaat automatisch een ronde tip
door de oppervlaktespanning van het gesmolten glas het
resultaat is een tweetal tapers van de eerste soort. Om een taper
van de tweede soort te fabriceren, wordt 1 fiberhelft vast
ingeklemd en beweegt aIleen de tweede. Er treedt nu een
asymmetrische insnoering op: aan de gefixeerde zijde wordt een
veel kortere taper gevormd. De beide tapers worden echter niet
volledig gescheiden door insnoering. Na afkoeling wordt de Korte
taper gekliefd met een speciaal snijapparaat. Er ontstaat dan een
glad eindvlak van spiegelkwaliteit, haaks op de as van de fiber.
Door indoping van de Korte taper in gesmolten SF59 glas wordt de
halfbollens aangebracht. Het gehele fabricageproces is
weergegeven in fig. 2.4.

fibrn_--!_

taperfabricage lensfabricage

fig. 2.4 Fabricage van een Korte taper met microlens.
(bron : (4J, fig. 1)
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Doel van de navolgende experimenten was het bepalen van de
veldverdeling in een taper als beschreven in [4]. Hiertoe zijn
enkele series tapers zonder lens vervaardigd. De tapers uit
dezelfde serie hadden steeds dezelfde vorm doordat de
fabricagecondities (elektrode-afstand, boogspanning, ontladings
tijd, trekkracht) gelijk waren. Ze werden echter gekliefd op
verschillende plaatsen, zodat de veldverdeling in verschillende
doorsneden bepaald kon worden. Uitgangsfiber was de B19, vanwege
ZlJn eenvoudige step-index profiel zonder depressed cladding (zie
fig. 3.1>.

o A,

n, • • • • • • •

L-__-=- ~~ r

net)
~~

tI,

n~ • •
•• ••

...... ~ A, 0
A~

•
•

~ ..

met depressed cladding zonder depressed cladding

fig. 3.1 : Step-index profiel.

Bij kleine eindvlakdiameters en brede veldverdeling zou de
depressed cladding de veldverdeling namelijk kunnen befnvloeden.
Bij dit onderzoek werd gekozen voor een zo elementair mogelijke
situatie; later kan alsnog tapering van andere profielen

'onderzocht worden.

3.1 VELDVERDELING IN EEN TAPER

De taperkern heeft de vorm van een kegel. Omdat de tophoek van
deze kegel klein is (de lengte van de langste taper is ± 300 um),
is te verwachten dat de HEll mode in een step-index fiber een
goede benadering is voor de tapermode. Vanwege de langzame
variatie van de transversale veldverdeling bij golfvoortplanting
in de taper zal een geringe golffrontkromming optreden. De
veldverdeling van de HEll mode in een step-index flber is
afhankelijk van de zogenaamde v-parameter:



(3. 1 )

Hierin is a de kernstraal en zijn n en n~ de brekingsindices van
respectievelijk kern en mantel. ~r is ~prake van een monomode
fiber als V < 2.405. Tapering komt neer op het verkleinen van a
en dus van V. Uit het onderzeek in (2] naar het koppelrendement
T(w) tussen Gausse bundel en HEll mode voIgt dat het maximum van
T(w) snel afneemt voor kleine V, zie fig. 3.2.

0..-
1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 •.0

\I

fig. "'T ~ Het maximum van T(w) als functie van V.""' ....::.
(bron . (2], fig. 1).

De Gausse benadering is voor tapers met een kleine kernstraal
kennelijk niet meer nauwkeurig, zodat uitgegaan moet worden van
de verdeling E(r) van de HEll mode. Omdat het veld E(r) wordt
beschreven met Besselfuncties, is het koppelrendement tussen 2
veldverdelingen niet analytisch te bepalen. Voor de verwerking
van de meetresultaten is een numeriek model epgesteld waarmee de
veldparameters iteratief uitgerekend worden.

3.2 MEETPRINCIPES

Er zijn verschillende manieren bekend om de spot breedte in een
fiber te meten. In principe zijn deze tevens geschikt voer
metingen aan tapers. De meest gangbare principes worden
vergeleken door Anderson en Philen in (5].



'7

* Nabije veld meting :
..,

Met een lens wordt de intensiteitsverdeling E-Cr) in het eindvlak
vergroot afgebeeld op een vidicon camera buis. Getriggerd door
een kwarts oscillator wordt het beeld lijn voor lijn opgenomen en
weergegeven op een monitor. Met een geheugen oscilloscoop,
gesynchroniseerd op de verticale lijnpuls, worden een aantal
beelden gemiddeld ter verhoging van de signaal-ruis verhouding
(zie fig. 3.3).

* Transversale offset meting :

Twee fibereindvlakken worden op een afstand van enige um
tegenover elkaar geplaatst. Het doorgekoppelde vermogen wordt
gemeten met een fotodiode en geregistreerd op een schrijver als
functie van de transversale verplaatsing d van de 2 eindvlakken
t.o.v. elkaar (zie fig. 3.4). Zijn de beide fibereinden afkomstig
van een gekliefde fiber en dus identiek, dan is het maximale
koppelrendement To = 100% en is de koppel curve afhankelijk van 1
veldverdeling E(rJ : ~

00 00 -

T(d) = <J JE(Vx 2 +y2)E(VCX-d)2+y2)dXdy}2/<27l". JE2 Cr)rdr}2 (3.2)

---- 0* Verre veld meting :

De intensiteitsverdeling E
f

2( e) in het verre veld van een
stralende fiber wordt gemeten met een fotodiode als functie van
de hoek 8 tussen optische as en verbindingslijn eindvlak-verre
veld punt (zie fig. 3.5). Het verre veld is via de Fraunhofer
integraal afhankelijk van het nabije veld E(r) in het
fibereindvlak. In het geval van rotatiesymmetrie gaat deze over
in een Hankel transformatie :

00

Ef (8) # cosS.! E(r)Jo ( (2T/~) .r.sin')rdr (3.3)
o

waarbij # staat voor: evenredig met.

De nabije veld meting is eenvoudig uitvoerbaar, maar minder
nauwkeurig door afbeeldfouten, timing jitter en beperkte
lineariteit van de verkrijgbare vidicons. De verre veld meting
heeft als voordeel de grote hoeknauwkeurigheid en de simpele
calibratie doordat geen um nauwkeurigheid vereist is, maar de
signaal-ruis verhouding is laag door de spreiding van het
stralingsveld. De transversale offset meting vereist relatief
eenvoudige apparatuur en is vrij snel uit te voeren. Voldoende
nauwkeurigheid kan bereikt worden, mits de klieving, inklemming
en uitlijning van de fibers zorgvuldig gebeuren (er zijn 2 goede
eindvlakken nodig). Een bijkomend voordeel is de moge]ijke
bepaling van meer dan 1 veldparameter door meerdere meetfibers te
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fig. 3.3 nabije veld meting.
(bron [5J, fig. 1)
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fig. 3.4 .. transversale offset meting •
(bron : [5], fig. 4)
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fig. 3.5 verre veld meting.
(bron [5], fig. 6)
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gebruiken (zie 63.3). Bij de nabije en verre veld meting kan
golffrontkromming aIleen met een interferentiemeting onderzocht
worden. Uiteindelijk is gekozen voor de transversale offset
meting~ mede vanwege reeds aanwezige meetfaciliteiten.

3.3 TRANSVERSALE OFFSET METING

Om aan tapers te kunnen meten~ moet de offset methode iets
aangepast worden. Bij het klieven kan de eindvlakdiameter vooraf
aIleen geschat worden~ en pas achteraf nauwkeurig gemeten. Voor
een meting kunnen dus niet 2 identieke tapers gefabriceerd
worden~ zodat er 2 onbekenden zouden zijn (de veldverdelingen van
de beide tapers) en 1 bekende (de koppelrendementscurve). Om deze
reden wordt een enkele meetfiber gebruikt voor een hele serie
tapers•. Het meetproces kan dan geschieden in de volgende 3
stappen :

1. Meting meetfiberveld :
klieving fiber
offset meting met 2 identieke fiberhelften
berekening fiberveld

2. Meting taperveld :
klieving taper
offset meting met meetfiber en taper
berekening taperveld

3. Bepaling maximaal koppelrendement TO
meting meetfibervermogen

*~:::J c:-.*
*~:::J 'C:~*

*~:::J~*
fig. 3.6 : offset meting voor tapers

meetfiberveld

taperveld

koppelrendement TO
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Om verlies van nauwkeurigheid te voorkomen mag de meetfiberspot
niet veel breder zijn dan het taperveld. Door het in de meetfiber
gekoppelde vermogen direkt te meten, kan ook het absolute
koppelrendement T bepaald werden. Hiertoe wordt het gedetecteerde
vermogen met fiber-taper overgang gedeeld door het in de
meetfiber gekoppelde vermogen. Het maximale koppelrendement TO
bij offset 0 kan als extra indicator dienen, bijv. om
stofdeeltjes op de eindvlakken onmiddellijk te ontdekken.

Om later neg een indicatie van de golffrontkromming te kunnen
krijgen, moet meer dan 1 meting per taper uitgevoerd worden. Om
de amplitudeverdeling en kromming te bepalen, moeten veor elke
taper 2 enafhankelijke metingen uitgevoerd worden, wat kan met 2
verschillende meetfibers. Leveren beide metingen bij
verwaarlozing van de kremming een verschillende veldverdeling op,
dan is er kennelijk sprake van een waarneembare kremming. Als
meetfibers zijn gekozen B19 zelf en B78, vanwege de neg smallere
spot. De volledige gegevens van meetfibers en tapers zijn te
vinden in appendix A.



Het centrale deel van de meetopstelling is weergegeven in fig.
4.1

SCM
4i: »

fig. 4.1 : Optisch deel van de offset meetopstelling.

Als bron wordt een InGaAsP laserdiode gebruikt met een centrale
golflengte van ongeveer 1300 nm. Via een hiermee verbonden
monomode fiber (pigtail) en een connector (t.b.v. fiberwisseling)
straalt deze de meetfiber aan. Een krul hierin zorgt voor
uitkoppeling van eventuele mantelmodi. De diameter van de krul is
zo groot, dat de geleide modus niet gedempt wordt. Het eindvlak
van de fiber bevindt zich zo dicht als mogelijk is bij het
tapereindvlak, hiervan gescheiden door een luchtspleet (droge
meting) of een index-matching vloeistof (natte meting). Het in de
taper gekoppelde vermogen wordt na een tweede krul gedetekteerd
door een Ge fotodiode met groot oppervlak. De einden van fiber en
taper zijn stabiel ingeklemd, beide in een tweetal speciale
fiberklemmen met v-groef, gelijmd op een optisch tafeltje. De 2
tafeltjes zijn apart manipuleerbaar in 3 dimensies met een aantal
servo-motortjes, terwijl de verplaatsingen tot op 0.1 um gemeten
kunnen worden. Tevens kan de verplaatsing gevolgd worden met een
erboven opgestelde microscoop. Om storende trillingen van
buitenaf te vermijden, is de opstelling d.m.v. persluc:htkussens
verend ondersteund.



4.1 EINDVLAK PREPARATIE

De eerste stap is de eindvlak preparatie van de meetfibers. De
coating wordt week gemaakt in een organisch oplosmiddel (CH?CI~)

en gestript. Vervolgens wordt de fiber met een specia~l

kapapparaatje gekliefd. Het eindvlak dient van spiegelkwaliteit
en zo goed mogelijk haaks te zijn. Een glad oppervlak ontstaat in
de centrale zOne van het eindvlak wanneer de fiber spontaan
klieft. Dit gebeurt door de fiber onder trekspanning en kromming
een geringe beschadiging toe te brengen, door het plaatsen van
een beiteltje op de mantel. Als het klieven onzorgvuldig gebeurt,
kunnen scheve eindvlakken, scheuren en fracturen ontstaan. Een
aantal voorbeelden hiervan worden getoond door Khoe, Kuyt en
Luijendijk in [6J, waar de invloed van een aantal factoren op de
eindvlak kwaliteit onderzocht wordt. Het eindvlak dient tevens
schoon te zijn. Stofdeeltjes op de spot veroorzaken een
intensiteitsdip door absorbtie. De koppelrendementscurve kan
desalniettemin vloeiend verlopen als slechts 1 eindvlak vuil is.
Het koppelrendement is echter weI lager dan verwacht en de
signaal-ruisverhouding dus ook. am de eindvlakken stofvrij te
houden, moeten fiber en taper altijd in een fiberklem neergelegd
worden, en na gebruik afgeschermd weggeborgen worden (vanwege de
fall-out). Een toch vuil geworden eindvlak kan in wat ethanol
gereinigd worden.

De spotverbreding en golffrontkromming introduceren een meetfout,
afhankelijk van de afstand z. Minder dan 1% spotverbr~ding treedt
op volgens de Gausse benadering (2.1c) als (~z~nwo) < 0.14,
waarbij Wo in dit geval de spot breedte van de aangestraalde
meetfiber lS. Voor een golflengte ~ = 1.3 um, een brekingsindex n
= 1 (droge meting) en een bundel breedte Wo = 3.15 um (spot
breedte B78) impliceert dit z < 3.4 um. Bij de natte meting met n
= 1.46 (index-matching voor Si02 ) ligt de grens iets gunstiger :
z < 5.0 um. Wordt de afstand z veroorzaakt door een scheef
eindvlak, dan komt dit bij een manteldiameter van 125 um neer op
een maximale eindvlakhoek arctan(2z/125) van 3.1 0 resp. 4.50 (zie
fig. 4.2).

2Z,

----\~... .~-.-.-.-.-}~r;~M
fig. 4.2 : spotverbreding bij een scheef eindvlak.



4.2 MEETOPSTELLING

De laser wordt aangestuurd door een gepulste stroom, met een
peri ode 10 us en een pulsduur 1 us. Deze gepulste voeding heeft 2
voordelen :

De laser wordt niet veel opgewarmd, wat zou kunnen lei den tot
verloop van het lichtvermogen tijdens de meting en vervorming
van de geregistreerde koppel curve. Dit is geen overbodige
luxe, aangezien stroom-vermogen karakteristieken van lasers
duidelijk temperatuurafhankelijk zijn.
Laagfrequente, niet met de laserstroom gecorreleerde
stoorsignalen kunnen ge~limineerd worden met een AC-gekoppelde
versterker of met een op de pulsfrequentie getriggerde lock-in
versterker. In dat geval kan zelfs met een LED gemeten worden
ondanks de brede spot en het lage inkoppelrendement.

De meetopstelling is weergegeven in fig. 4.3:

871 [D 8t9/B7c9

o

TAPeR

B

+

i/v

fig. 4.3 I Schema offset meetopstelling.

Op een recorder wordt een klokvormige curve geschreven, die het



koppelrendement als functie van de offset weergeeft. Het x
signaal ontstaat door D/A conversie van de tellerstand van een
digitale verplaatsingsmeter. Het y-signaal is afkomstig van de
stroom/spannings geconverteerde en versterkte detektor output.
Door bemonstering op een vast tijdstip tijdens de puIs onstaat
een DC-signaal gelijk aan de pulsamplitude. De
laserkarakteristiek kan ook geschreven worden door de laserstroom
i.p.v. de offset als x-signaal te nemen en de meetfiber direkt
voor de detektor te plaatsen. De stroompuls dient dan op het
zelfde moment bemonsterd te worden als de detektorpuls,
getriggerd door de sampling oscilloscope.

De signaal-ruisverhouding bij een meting wordt bepaald door de
volgende factoren :
- laserstroom (45mA)
- drempelstroom van de laser (26 mA)
- steilheid dP/di van de laserkarakteristiek (51 uW/mA voor i <

35 mA en 41 uW/mA voor i > 35 mA, bij i = 45 mA is pigtail
output P = 0.90 mW)
koppelrendement tussen meetfiber en taper
(niet bij meting laserkarakteristiek)
gevoeligheid van de detektor ( ••• )
quantumruis van de detektor
thermische ruis van de versterker

Hiervan is aIleen de eerste factor te befnvloeden bij een gegeven
meetopstelling. De specificaties van de apparatuur en de optische
componenten zijn te vinden in de appendices B en C. Voor de
gepulste signalen werd standaard coaxiale Kabel gebruikt ter
afscherming.

4.3 MEETPROCEDURE

Bij een natte meting wordt eerst een laagje index-match op het
fibereindvlak aangebracht door aantippen van de vloeistof (een
water-glycerine mengsel in de goede verhouding, oplosbaar in
ethanol). Vervolgens worden fiber en taper ingeklemd en
uitgelijnd, waarbij 6 vrijheidsgraden een rol spelen (zie fig.
4.4) •

De inklemming bepaalt 3 rotaties :
rond de x-as tilt in het verticale vlak,

de optische tafeltjes moeten horizontaal staan
rond de y-as tilt in het horizontale vlak,

de fiberklemmen moeten evenwijdig staan
rond de z-as rotatie om de lengte-as,

de kern moet cilindrisch zijn
De uitlijning bepaalt 3 translaties I

- langs de x-as: horizontale offset,
uitliJnen op maximaal koppelrendement



langs de y-as

langs de z-as

2.5

verticale offset~

uitlijnen op maximaal koppelrendement
separati e~
afstand moet minimaal zijn zodat de eindvlakken
elkaar net niet raken

• • • • •

fig. 4.4 : assenstelsel voor stand en positie.

Fiber en taper worden eerst bij benadering uitgelijnd m.b.v. de
microscoop (uitlijning mantel) en dan precies met de
gedetecteerde puIs op de oscilloscoop en de recorder <uitlijning
kern). De eindvlakken zijn bij de natte meting onzichtbaar door
de index-match (optisch is er geen grensvlak meer!)~ maar het
elkaar raken van de eindvlakken blijkt onmiddellijk uit de
plotselinge afname van het koppelrendement door buiging van fiber
en taper.

Met de manipulator wordt nu 1 van de 2 tafeltjes met constante
snelheid in de x- of y-richting bewogen~ zodat de recorder een
curve opneemt. Hierna worden fiber en taper weer gescheiden en
wordt het fibervermogen gemeten om de y-schaal van de recorder te
ijken (1 x fibervermogen = 100% koppelrendement). De ijking van
de x-schaal voIgt uit de gevoeligheid van verplaatsingsmeter (0.1
um/eenheid) en D/A converter (10 V I 3 cijfers BCD) de
gevoeligheid van de combinatie bedraagt 0.1 V/um. Met het
maximale koppelrendement TO is eenvoudig het punt r = de te
bepalen waar TIT = lIe = 36.8%. Het punt r = 0 is mlnder
nauwkeurig te bepa?en vanwege de vlakke top van de curve. Daarom
kan beter de diameter 2d bepaald worden als afstand tussen de
punten r = -d en r = +de • Bovendien worden dan asymmetrie~n
gedeeltelijk urtgemiddeld~ Om de mate van ellipticiteit van de
kern te controleren, wordt de meting in beide, onderling
loodrechte transversale richtingen uitgevoerd. Zoals vermeld in
3.3, wordt een complete taperserie doorgemeten met 2 meetfibers.
Uiteindelijk levert dit 4 grafieken op : TO en daIs functie van
de tapereindvlakstraal a voor B19 en B78. e



De eenvoudigste meting is de d~oge meting, waa~bij de eindvlakken
van fibe~ en tape~ doo~ een luchtspleet gescheiden wo~den. Hie~

spelen zich ve~schillende optische ve~schijnselen af :
Het ve~mogen in de tape~ ve~deelt zich ove~ geleide modus en
mantelmodi, afhankelijk van de offset .(het gewenste effect).
De bundel ve~toont sp~eiding t.g.v. de eindige spleetb~eedte

(diff~actie)•
Aan de beide eindvlakken t~eedt b~eking op.
Aan de beide eindvlakken t~eedt ~eflectie op.
De heen en te~ug lopende golven inte~fe~e~en met elkaa~.

De minimale diff~actie en b~eking ZlJn afhankelijk van de
eindvlakken. Reflectie en interfe~entie t~eden echte~ ook op bij
gladde, haakse en schone eindvlakken en kunnen aIleen ve~meden

wo~den doo~ deze te maske~en met een index-matching vloeistof.
Bij een natte meting speelt ook b~eking geen ~ol mee~ en is de
diff~actie minde~.

WeI kunnen mechanische p~oblemen ontstaan met de
oppervlaktespanning van de index-match. De d~uppel t~acht een
bol~onde vo~m aan te nemen (minimaal oppe~vlak bij geggven
volume). Hie~doo~ wo~den de einden van meetfibe~ en tape~ naa~

elkaa~ toe get~okken als de d~uppel te g~oot is. (zie fig. 5.1) •

--L:.

J · · • • •
• • • • • ..... 7'

te g~ote d~uppel

• • •• •
•

,.
• • • • •

goede d~uppel

fig. 5.1 : Mechanisch effect van een druppel index-match.

De ve~plaatsingsmete~ geeft echte~ de positie van de tafeltjes
aan en niet die van de eindvlakken. De we~kelijke offset is nu
kleine~ dan de aangegeven waa~de en de cu~ve wo~dt te b~eed.

P~oefonde~vindelijk bleek dit een fout van 40;' te kunnen
ve~oo~zaken! Bedekt de d~uppel aIleen een deel van de eindvlakken



als een vloeistoffilm, dan treedt echter geen merkbaar
meer op. Ook verdient het aanbeveling fiber en taper zo
mogelijk bij het eindvlak in te klemmen.

5.1 DROGE EN NATTE METING

effect
dicht

(5. 1 )

Door reflectie en interferentie ontstaat bij een droge meting een
staande golf in de luchtspleet. Bij verwaarlozing van diffractie
en breking gedraagt het geheel zich als een Fabry-Perot
interferometer, met als verschil dat hier de afstand tussen de
reflecterende oppervlakken variabel is i.p.v. de golflengte. De
effectieve transmissieco~ffici~nt T~p(z) is te vinden in (7],
voorbeeld 3.3.7 : .

TFP(z) = T2 /(T2 +4R.sin2 ;ZWZ/A»
Er treedt een peri odi eke vari ati e op met al s peri ode A12 = 0.65
um. De transmissieco~ffici~nt T en reflectieco~ffici~nt R zijn
eenvoudig te benaderen met een loodrecht invallende vlakke golf:

.,
T = 4n/(n+l)-

- 2 2
R = (n-l> 1 (n+l>

(5.2a)

(5.2b)

a

o

,

Bij een glas/lucht overgang met n = 1.46 bedragen de waarden
respectievelijk T = 96.5% en R = 3.5%, waarmee de~ minim~le

effectieve transmissieco~ffici~ntwordt: TFP (A/4) = T~/(1+R) =
86.9%.

;--r-"""-~.....,r----r-~-,r--........- .......---,r----r--r-----,r--........-..,-~ )( iH~'"
o '0

fig. 5.2 reflectie en interferentie bij een droge meting.
(meetfiber B19 en taper 100 um)



Zijn de eindvlakken niet volstrekt haaks, dan zal door herhaalde
breking het inkoppelrendement van de gereflecteerde golven
verlaagd worden, waardoor ook de periodieke variatie van T(z)
kleiner zal zijn dan de theoretische voorspelling. Bij
onderstaande meting bedroeg de variatie ongeveer 81. van de
maximale waarde bij een periode van 0.66 um (zie fig. 5.2). Bij
grotere spleetbreedtes veroorzaakt diffractie ook nog een
vermindering van de koppelrendementsvariatie.

Het gemeten koppelrendement T(d,z) bij een offset meting hangt af
van het inkoppelrendement T (d) van de fiberspot in de taper en
de effectieve transmissiecg~ffici~ntTFP(z) van de luchtspleet :
T(d,z) = T (d).TFP(z). Bij opeenvolgende metingen met hernieuwde
inklemmingO~reedt een intrinsieke spreiding op in de waarden van
TO' afhankelijk van de afstand z tussen de eindvlakken. Is het
elndvlak van de taper niet geheel haaks, dan treedt ook een
variatie in de afstand z op tijdens de meting, hetgeen de breedte
d van de koppel curve befnvloedt en dus een meetfout veroorzaakt.
BBvendien veroorzaakt de dubbele breking van de niet
gereflecteerde golf een asymmetrische kromme door tilt van de
fiberspot (tenzij de eindvlakken toenvallig planparallel zijn).
Om deze reden is de natte meting het meest geschikt voor de
offset meting. Het ontbreken van een slingering in het
koppelrendement is dan een eenvoudige controle op een voldoende
hoeveelheid index-match tussen de eindvlakken.

5.2 VERLOOP KOPPELRENDEMENT

Ten behoeve van de metingen zijn op het Philips Natuurkundig
Laboratorium een aantal kmrte tapers zonder microlens vervaardigd
uit de B19 fiber. Met 2 meetfibers B19 en B78 is een serie van 13
tapers met index-match gemeten. De eindvlakdiameters (inclusief
het randgeval van de ongetaperde B19) lagen in het interval 125
10 um.

Allereerst werd de kernellipticiteit gecontroleerd door de
meetfibers B19 en B78 met een halogeenlamp aan te stralen en de
zichtbare spot door de microscoop te bekijken. Daarbij bleek de
B19 fiber enigszins elliptisch te zijn. Bij de meting van de B19
spot zijn daarom de scanrichtingen x en y gelijk gekozen aan de
assen van de ell ips, terwijl de ori~ntatie van de ellips
gemarkeerd werd op de fiber om bij de taper meting met een
gedefinieerde spot te kunnen meten. De breedte van de koppel curve
bedroeg 2d = 6.3 um voor 878 en 2d = 9.35 en 9.9 um voor
respectieverijk de korte en de lange a~ van B19.

De resultaten van
weergegeven in de
TO). De breedte

de koppelrendementsmetingen voor de taper zijn
figuren 5.3 (breedte 2d ) en 5.4 (rendement

2d vertocnt eerst ~en licht minimum ome
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vervolgens snel toe te nemen bij kleine taperdiameter. Het
maximale koppelrendement TO neemt monotoon af. Het eerste dat
opvalt aan de koppel curves is dat ze na controle nauwkeurig
Gaussisch blijken te zijn tot ongeveer 20 um eindvlakdiameter,
behoudens een iets te brede staart. Ais voorbeeld is in fig. 5.5
de curve voor eindvlakdiameter 21 um bij meting met B78 gegeven.
Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de
intensiteitsverdeling in de taper ook nauwkeurig Gaussisch is,
zoals in hoofdstuk 8 zal blijken! Bij de allerkleinste
taperdiameters begint de koppelcurve een hoekiger vorm aan te
nemen, wat kan duiden op multi mode propagatie. De glas/lucht
overgang met brekingsindexverschil n-1 = 0.46 fungeert dan als
multimode taper (zie fig. 5.6).

Tenslotte is de meetnauwkeurigheid van belang. Om deze te bepalen
werd eenzelfde meting 20 maal herhaald, waarvan het resultaat is
weergegeven in het onderstaande staafdiagram.

8,
3

'2. ,

I

I

fig. 5.7 spreiding van de breedte 2d bij een natte meting.
(metfiber B78 en taper 74 uffi)

De gemiddelde waarde is 2d = 7.48 um en de standaarddeviatie
bedraagt 0.1 um. De variatieeis dus van dezelfde grootte-orde als
de nauwkeurigheid van de verplaatsingsmeter (0.1 um).

5.3 VERLOOP BREKINGSINDEX PROFIEL

Als inveer voer het numerieke model, bedoeld in § 3.1, is naast de
breedte van de koppel curve nog een karakterisering van meetfibers
en taper nodig, te weten het brekingsinde~ profiel van B19 en B78
en de afname van de kernstraal a in de taper. Het brekingsindex
profiel is gemeten in het Philips laboratori~m in Aken met de
refracted nearfield methode. De beide profielen zijn weergegeven
in fig. 5.8 :
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fig. 5.8 brekingsindex n als functie van de straal r.

Met de gegeven meetnauwkeurigheid bedragen de relatieve
brekingsindexverschillen A = 0.30% + 0.04% voor B19 en A = 1.01%
~ 0.04% voor B78.

Te zien is dat B78 een afgerond profiel heeft. In [8J
introduceren Matsumura en Suganuma het begrip equivalente step
index (ESI), waarmee een willekeurig profiel naar een step-index
profiel vertaald kan worden. Dit is gebaseerd op de constatering
dat dicht bij de afsniJgolflengte van de E01 mode de Gausse
veldverdeling een goede benadering is voor veel profielen. Elk
profiel wordt vergeleken met het step-index profiel voor wat
betreft de spot breedte w volgens criterium (2.3). Het ESI
profiel is het step-index profiel dat in een bepaald interval
voor de V-parameter een maximaal overeenkomende spot breedte
heeft volgens het kleinste kwadraten criterium. In [8J wordt
aangetoond dat de ESI veldverdeling vriJwel geliJk is aan de
werkelijke verdeling. Het brekingsindexverschil n 1-n2 van de ESI
fiber zal lager ziJn dan het verschil n(O)-n(a) van het gemeten
B78 profiel nCr), zoals blijkt uit het volgende voorbeeld in fig.
5.9



'33

v.
• 1 0 •

f_ f-.., lbl... g-2 '. g-4
2

. You 2 . y.:a.o• ..
• •... ~

.- .
1M III •.. 1. •. ..• ••'. •....-.. ..

'e.
0 • 3111 0 • ~

f_ f_

FiJ.3. Indes. distributions lI(r) and electric rleld distributions E(r)
for graded·indes. fibers of III • l.S and NA • 0.1 and their ESI fibers
for (a), • 2, V • 3.5 and (b) g • 4, V • 3.0. Tbuolid circles and open
triangles respectively indicate the field distributiuns for the graded-

indes: and corresponding ESI prufiles.

fig. 5.9 graded-index profiel en bijbehorend ESI profiel.
(b r on : [8 J, fig. 3)

De kerndiameter als functie van de manteldiameter van de taper is
gemeten d.m.v. selectief etsen. Het verschil in samenstelling
zorgt ervoor dat de mantel iets sneller wegge~tst wordt dan de
kern, zodat enig reli~f ontstaat. Van het eindvlak wordt
vervolgens een opname gemaakt met een scanning
elektronenmicroscoop (SEM)~ waaraan de kerndiameter gemeten kan
worden. Bij elke eindvlakdiameter werden de minimale en maximale
diameter bepaald (de kern was immers enigszins elliptisch). fig.
S.10 laat zien dat kern en mantel bij het taperen evenredig
insnoeren. De Kleine en grote kerndiameter van de ongetaperde B19
waren 2a = 7.4 a 7.6 um en 8.1 a 8.3 um. De kerndiameter van de
B78 werd berekend uit de preform kerndiameter en bedroeg 2a =
S.46 um.
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soorten2zijnhoof dstLlkinbesehrevenBij de metingen,
parameters bepaald

parameters van het brekingsindex profiel
(kernstraal a en brekingsindexversehil n 1-n2 )
parameters van de koppelrendementskromme
(breedte 2d en maximaal rendement T_)

Een analytisEh model voor de veldverd~ling in de taper dient nu
deze 2 soorten gegevens met eJkaar in verband te brengen en
daarmee de propagatie in de taper te besehrijven. loals al in
13.1 vermeld, zal voor een kleine kern de Gausse benadering niet
meer voldeen. Het preeieze veldpatroon in een taper is eehter
niet bekend. In het hier besehreven analytiseh model wordt als
benadering voer de amplitudeverdeling de veldverdeling van de
HEll mode in een niet getaperde step-index fiber genomen. loals
in hoofdstuk 8 uit de simulatieresultaten zal blijken, lukt het
niet om zonder gclffrontkromming de meetgegevens redelijk met
elkaar in overeenstemming te brengen. Bij een aantal tapers wordt
zelfs geen enkele oplossing gevonden. Ook bij een bolvormig
golffront met eonstante 'kromtestraal leveren de B19- en B78
meting duidelijk verschillende resultaten op. Het lieht gekromde
golffront wordt in het model benaderd door 2 sferisehe fronten.
Een computer programma brengt de tapergegevens en de
meetresultaten van de offset meting iteratief met elkaar in
verband en geeft het resultaat grafiseh weer.

6.1 AMPLITUDEVERDELING

Het relatieve brekingsindex verschil ~ = I-n?/n
1

van B78 ~n B19
(en dus ook van de tapers) is niet groter dan~l%. Het veld van de
HEll mode is dan vrijwel transversaal,lineair gepolariseerd en
rotatiesymmetrisch. De berekening van de HEll mode in een
eilindrisehe step-index fiber is te vinden in [9],s 3.5 (zie ook
appendix D, afleiding 1) en levert ais resuitaat op

E(r) = J (l (Llr I a) voor r < a (6.1a)

E(r) = 1<.. ( I i voor r :::- a (6.1b)e. \0 wr, a,

e = J_(u)/I<_(w) (6.1e)
U 0

De sehaalfaetoren u en w volgen uit de zogenaamde karakteristieke
vergelijking (zie [9],§3.5 en appendix D, afleiding 2)

(6.2)
"..,? ?

tezamen met de vocrwaarde u~+w~ = V~, de V-parameter



wordt gegeven door
benaderd wo~den door

(3.1). Bij kl ei ne A kan de V-parameter

(6.3)

Het snijpunt van de karakteristieke kromme met de cirkel
o < V < 2.405 levert de parameters u en w van de HEll mode
zoals in fig. 6.1 :

w

2..40s

voor
op,

fig. 6. 1 grafische oplossing van de
vergelijking van de HEll mode.

karakteristieke

De functie E(r) is continu differentieerbaar aangezien lim
E(r) = lim r+a E(r) = J_(u) en lim rota dE(r)/dr = lim

()

dE(r)/dr = -uJl(u)/a. Duidelijk is te zien dat voor V =
Gausse benadering niet meer opgaat.

6.2 GOLFFRONTKROMMING

r 1" a
r+a

1 de

Vanwege de overeenkomst tussen de getaperde fiber en de
conische,di~lektrische antenne die in de microgolftechniek
toegepast wordt, en eveneens uit 2 di~lektrica bestaat, kan de
laatste een indicatie voor de golffrontkromming geven. Het
relatieve brekingsindex verschil tussen de beide di~lektrica is
echter veel groter dan bij de taper, zodat er sprake is van
multimode propagatie, waarbij het veld in het binnenste
di~lektricum geconcentreerd is. Daardoor zal dit veld weer
overeenkomst vertonen met het veld in een conische hoornantenne
met ideale gel eider. Van de conische hoornantenne is bekend, dat
het golffront bolvormig is met het middelpunt van de bol in de
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denkbeeldige conuspunt. Bij de monomode fiber bevindt het veld
zich oak deels buiten de kern. Door tapering neemt de
kerndiameter af~ terwijl de veldverdeling juist breder wordt~

waardoor een steeds groter deel zich in de mantel bevindt.
Naarmate de kerndiameter afneemt~ zal het veld steeds meer
overgaan tot een vrije propagatie in de mantel. Het bijbehorende
veld heeft dan echter een golffront met tegengestelde kromming
(zie fig. 2.1>.

In het model wordt het golffront benaderd met 2 bolfronten van
tegengestelde kromming zoals in fig. 6.2 :

fig. 6.2 : vorm van het golffront in het analytisch model.

Een doorsnede in het~rz-vlak bevat 2 cirkelfronten zoals in fig.
6.3. Het faseverschil 0( (r) is:

0< (r) = (21J'"1A,) • n. I <r ) (6.4)

(6.5b)

(6.5a)

>- a

< a

voor r

voor r

Hierbij is het brekingsindex verschil tU5sen kern en mantel
verwaarloosd en is n = 1.46~ de brekingsindex van kwartsglas. Is
de kernstraal a~ hebben de cirkels C en C? stralen R 1

respectievelijk R~~ en heeft cirkel C? mid~elpuntseo~rdinatenMi
en M~. dan luidt de formule voor het~golffront (zie appendix D,
afleiaing 3)

z (r) = R 1 - V"R-
1

-2---r-2-'

z(r) = M2+VR22-<r-M1)2

Het faseverschi I 0( (r) tLlssen de punten
echter af van de loodrechte afstand I <r)

(0,0) en (r,O) hangt
van het punt (r,O) tot
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voo~ ~ < b 1 (6.6a)

voo~ b 1 <: ~ <: b..., (6.6b)
..:.

voo~ b..., ..'
~ (6.6c)....

..:.

(6.6d)

(6.6e)b..., = (z(a)Ml-aM?)j(z(a)-M~)
~ - ~

1 (~) = V=(~-a) 2+z 2 (a)

1 (~) = R
2

- ~~-Ml)2+M22

b 1 = aR 1!(R
1
-z(a»

het golff~ont. De optische weglengte 1 (~) heeft het volgende
ve~loop (zie appendix D, afleiding 4)

1 (~) = -R + \rR 2+~2
1 J I 1

Dit klopt zolang b 1 < b~, oftewel lim rta dz(~)/d~ < lim ~~ a
dz(~)/d~ (knik omhoog), ~wat bij simulatie van het model ook het
geval bleek te zijn. <Is b

1
> b?, dan volstaat een Kleine

aanpassing die ook te vinden is in ifleiding 3. In het geval b 1 =



b~ treedt geen knik op bij r = a.) De optische weglengte I (r)
n~emt eerst toe tot het maximum M~+R~ bij r = M

1
om vervolgens

weer af te nemen tot negatieve waar8en~voor grote r.

6.3 KOPPELRENDEMENTSCURVE

Voor het koppelrendement T als functie van de offset d is reeds
formule (3.2) gegeven. Deze heeft betrekking op fibermetingen en
dient voor tapermetingen in 2 opzichten aangepast te worden:
- Het fiberveld E

1
(r) en het taperveld E?(r) zijn niet identiek

- Het taperveld E~(r) heeft een faseverl50p ~(r)

De velden kunnen 8us geschreven worden als E1 (r) = A
1

(r) en E?(r)
= A?(r)e:-:p(jO«r» waarbij de amplitudefuncties A1 (r) en A:;(r)
weer- van het type E(r) uit formule (6.1) zijn. De algeffiene
formule voor het koppelrendement wordt nu :

(6.7a.)

Olt 00

C(d) = f fA
I

(V(;{-d)2+y 2")A
2

( \f':2+y 2)e;.:PUO« V;.:2+y 2»d;':dY (6.7b)
-00_00

GO

PI = 2T·f A1
2

(r)rdr (6.7c)
o
00

P
2

= 2lf'.J A?2(r)rdr (6.7d)
o -

De correlatie-integraal in de teller kan iets vereenvoudigd
worden }""I~ ov'{er te gaan op PO~1 co~rdinaten :

C(d) =J Al (r2-2dr.cOS(~)+d2)A2(r)eXP(j«(r»rdrd~ (6.8)
o 0

De integralen PI en .. P2 stellen de vermogens van fiber- en
taperveld voor en ZlJn analytisch in Besselfuncties uit te
drukken vol gens afleiding 5 uit appendix D

Jeo ? ??? ?
P = 271'. E-(r)rdr =lTa-(J

1
-(u)+c-.K

1
-(w» (6.9)

o



In het vorige hoofdstuk is een model beschreven. waarmee in
principe uit fiber- en taperparameters koppel curves berekend
kunnen worden. De correlatie-integraal C(d) heeft echter een te
ingewikkelde integrand om analytisch oplosbaar te zijn. Daarom is
het analytisch model in een numeriek model omgezet~ dat in de
vorm van een computerprogramma is gegoten vanwege de omvang van
de rekenexercities. Het programma maakt gebruik van standaard
programmatuur voor verschillende doeleinden :

berekening van Besselfuncties voor de veldamplitudes
numerieke integratie voor het koppelrendement

- nulpunts- en kleinste kwadraten oplossing voor iteratieve
bepaling van de veldparameters
plotprocedures voor een overzichtelijke weergave van de
resultaten

7.1 NUMERIEKE BEREKENING

Om de correlatie-integraal C(d) numeriek te
moet een eindige bovengrens R voor r gekozen
afbreekfout introduceert

kunnen berekenen~

worden~ wat een

C(d) = CR(d)+IR(d)

.1T R

CR(d) =f f A
1

( Vr
2

-2dr.cOS(SO)+d
2

)A..,(r)e:,:p(jo«r»rdrdS!1
o 0 ~

~11' -0

IR(d) =1 I A1 (Vr2-2dr.COS(~+d2)A2(r)e:<p(joC(r»rdrd~

Voor R > a 1+d en R > a? kan de restintegraal IR(d) in
waarde begrensd worden v5lgens appendix D~ afleiding 6 :

(7.1a)

(7.1b)

(7.1c)

absolute

(7.2)

De gewenste nauwkeurigheid bepaalt nu de minimale waarde voor R.

De overblijvende complexe integraal CR(d) valt uiteen in 2
integralen :

CR(d) = CRx(d)+jCRy(d)

~1T R
CRx (d) =f JA

1
(Vr 2 -2dr.cOS(i')+d2 )A

2
(r)COs(o«r> )rdrd~

CRy (d) =rf~A I ( 1(.-2-2dr. cos ''I'' +d
2

, A2 (r) si n (0( r' , rdrdf
o 0

re~le

(7.3a)

(7.3b)

(7.3c)
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~e in~egralen CR:_:(d) en CRv(d) z~~n met n~~erieke

1 ntegratl eprocedures t~;erekenen; waarbl J d..;:. ~ rekentl J d nog

beperkt kan worden doorJ J te vervangen door 2. rJ als d <: > 0 en
R. 00 -bo

door 211'.f als d = o. De uiteindelijke numerieke formule voor het
o

koppelrendement wordt hiermee :

de
of

voor

TR(d) = (CR:o:2(d)+CRy2(d»!(F'1F'2) (7.4)

In het numerieke model wordt de nauwkeurigheid bepaald door de
programmavariabelen epshell~ eps~ tol en maxcall. Bij de volgende
berekeningen treden rekenfouten op :
- Besselfuncties J·.J 1 .k. en K1 .

0- - 0
De absolute en relatieve fouten van ~Yn THE-bi~liotheek

procedures I iggen in de grootte-orde 10 . a 10 . (fOLlt
verwaarloosbaar)
Karakteristieke vergelijking (6.2).
Deze wordt met intervalhalvering benaderd door w te elimineren

met w = f V
2 _u2 en te starten met umi n = 0 en uma:-: = V. De

_ .-10
iteratie stopt als (umax-umin)!u <. epshell = lu • (fout
verwaarloosbaar, rekentijd toch klein t.o.v. dubbele integraal)

- Correlatie-integralen CRv (d) en Cgo (d).
De THE-bibliotheek pr02edures srmpsonint en Doubleintegral
hebben een relatieve fout < eps = 0.01. (rekentijd beperking
voor nauwkeurigheid)
Restintegraal IR(d).
De bovengrens. R wordt zo gekozen dat I IR(d)J! VP1F'~ < eps =
0.01. (rekentijd beperking voor nauwkeurigheid blj-kleine V
parameter)

- Nulpunts iteratie voor meetfiberparameters (zie 7.2).
De NAG-bibliotheek procedure C05ADA voor oploss~ng van de
vergelijking f(x) ~= 0 heeft absolute fout < 10-~ in x of
absolute fout < 10-;:) in f (x). (fout verwaarloosbaar~ rekentijd
toch beperkt doordat iteratiemethode voor enkele variabele
effici~nt is)
Kleinste kwadraten iteratie ',Iocr taperparameters (zie 7.2).
De NAG-bibliotheek procedure E04CEA voor minimalisering van
functie f(x 1••. x ) heeft absolute fout in f < tel = 0.001
gebruikt ma:-:call n = 10 stappen. (rekentijd beperking
nauwkeurigheid als minimum> toll

7.2 COMPUTERPROGRAMMA

Het computermodel brengt de meetresultaten uit hoofdstuk 5 via de
numerieke versie van het veldmodel uit hoofdstuk 6 met elkaar in



verband. Eerst worden de meetfiberpara~eters bepaald, de
bijbehorende offsetcurves berekend en de resultaten geplot.
Vervolgens worden met de vorige gegevens de taperparameters
bepaald, de bijbehorende offsetcurves berekend en de resultaten
geplot. Tenslotte worden de taperparameters geplot als functie
van de kernstraal. Schematisch is het programma, genaamd
BesselcQuple, weergegeven in het stroomschema van fig. 7.1.

Programmatoelichting :

* Deel 1 en 2 (berekening fiber B19 en B78).

Bij constant brekingsindexverschil A zijn a en V evenredig
volgens (6.3). Bij elke waarde van de kernstraal a kan dan een
veldverdeling E(r) en dus een koppelcurve TR(d) berekend
worden voor de offsetmeting met 2 identieke fibers (De
golffrontkromming is hier uiteraard nul en het maximale
koppelrendement T 1 = 100%). Het koppelrendement TR(d)
dient lie = 36.8~ te zlJn, waarbij d uit de uitgevoer~e
offsetmeting voIgt. Door iteratieve eaanpassing van a wordt
dit gerealiseerd.

* Deel 3 (berekening tapers).

Bij constant brekingsindexverschil ~ en kernstraal a van de
taper kan een constante amplitudeverdeling A(r) berekend
worden. Bij elke set kromtestralen R1 en R~ en de
middelpuntsco~rdinaat M1 kan dan de middelpuntsco~Pdinaat M~

berekend worden met £

M2 = z(a)- rR
2

2 -(M
1
-a)2 (7.5)

hetgeen direkt voIgt uit (6.4b) met r = a. Uit R1 ,R
2

,M 1 en M~

voIgt het faseverloop~(r). Met het veldverloop E(r) van B19
en B78, de amplitudeverdeling A(r) en het faseverloop«(r) van
de taper kunnen de koppelcurves TR(d) voor taper met B19 en B78
berekend worden. De verhouding van het koppelrendement TR(d )
en het koppelrendement TR(O) dient weer lie = 36.87- {e
zijn, waarbij d nu voIgt uit de uitgevoerde offsetmeting met
fiber en taper. De fouttermen (TR(d )/TR(O»-(l/e) voor B19
en B78-curve worden simultaan g~minimaliseerd volgens het
kleinste kwadraten criterium door iteratieve aanpassing van
R1 ,R? en Mi' Uit de bereikte minimale kwadratische fout
en di bijbehorende totale koppel curves blijkt in welke
mate het model de metingen kan verklaren.

* Curve fitting.

Om achteraf eenvoudig te kunnen controleren in welke mate de
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berekende Besselcurves Gaussisch ZlJn~ wordt op de
amplitudefuncties A(r) en de koppelcurves T .(d) een Gaussfit
toegepast. Gebaseerd op de constatering dat ~et centrale deel
van de amplitudefunctie ook bij vrij kleine V-waarden nog
redelijk Gaussisch is~ wordt een gebroken regressiefit
toegepast. Het deel van de curve fer) tot aan 50% van de
maximum waard~ wordt benaderd met een Gausse curve f (r)

9

(Gausse benadering) (7.6a)

(7.6b)(lineaire benadering)"Yg = In(fO)-x/w50~

De functie fer) ondergaijt nu eerst de cobrdinatentransformatie
Y = In(fCr» en x = r'~ en wordt dan volgens de lineaire
regressie methode gefit in een aantal equidistante punten.

De gedetailleerde listing met beschrijving van aIle procedures is
te vinden in de bijlages E tim H.



Het uitvoeren van de simulaties omvat een aantal zaken.
All ereerst de i nstell ing van de parameters a en A van de
meetfibers B19 en B78. Er maet een onderlinge consistentie zijn
van de 3 offsetmetingen B19+B19, ' B78+B78 en B19+B78. Bovendien
moet dit gelden voar de lange en korte as van de iets elliptische
B19 en binnen de toleranties van de metingen. Als tweede stap
worden de taperparameters bepaald~ amplitudeverdeling en
golffrontkromming. Met het bepaalde taperveld kunnen de totale
koppel curves berekend worden en vergeleken met de gemeten
affsetcurves. De invloed van de golffrontkromming kan cnderzocht
worden door deze te vari~ren en de bijbehorende koppel curves uit
te rekenen. Als laatste stap wordt een gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd om de invloed te onderzoeken van variatie in de
meetgegevens en de rekennauwkeurigheid.

8.1 PARAMETERSCHATTING

Voor de bepaling van de relatieve brekingsindexverschillen A werd
de extra (redundante) offsetmeting B19+B78 gedaan, om de
betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te doen zijn. De ingevoerde
~ffsetbreedtes waren d = 3.2 um voor B78+B78. d = 4.63 um
(korte as) en 4.95 urn 11ange as) voor B19+B19' en a = 3.95 um

e(korte as) en 4.15 urn (lange as) voor B19+B78. Met de waarden A =
0.31% respectievelijk 4 = 0.273% voor B19 en A = 0.65% voor B78
leverde dit op de kernstralen a = 3.81 um (korte as) en a = 4.16
urn (lange as) voor B19 en a = 2.64 um voor B78. Doordat hier de
ESI-waarde van het brekingsindexverschil A van de B19 fiber is
berekend ~ worden 2 verschi 11 ende waarden gevonden voar Ii. Bei de
liggen binnen de toleranties van de refracted nearfield meting
uit hoofdstuk 5. Een waarde wijkt duidelijk af van de
meetgegevens, namelijk het relatieve brekingsindexverschil ~ van
de B78 fiber. De ESI-waarde is zoals verwacht vee1 lager dan het
maximale relatieve brekingsindexverschil (zie ook fig. 5.9 en de
gevonden ESI-waarde in appendix A). De ESI-waarde voor A is bij
B19 weI ongeveer gelijk aan de maximale waarde, kennelijk
compenseren de spike en dips in het profiel elkaar in hoge mate.
De veldverdelingen en koppelcurves voor beide meetfibers ZlJn
weergegeven in fig. 8.1 tIm 8.4 (kappelrendernent in %~ straal en
offset in urn). Zowel de veldverdelingen als de koppelcurves zijn
in goede benadering Gaussisch (in beide gevallen was V > 2).

8.2 VERLOOP SPOT BREEDTE EN KROMMING

In de modelvorming tijdens de simulaties waren 3 stadia te
onderscheiden :
1. model met vlak golffront
2. golffront met 1 constante kromtestraal R
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3. golffront met verschillende kromtestralen in kern en mantel
(het uiteindelijke model, beschreven in hoofdstuk b)

Bij model 1 werd aIleen de kernstraal a gevarieerd om aan de
voorwaarde TR(d )/TR(O) = lie te voldoen (d is hier de gemeten
offset breedt~).eDit 'gebeurde afzonderlijk v60r de meting met B19
en de meting met B78. De d -breedte heeft als functie van a
echter een minimum. Bij deetapers met de kleinste d -breedtes
bleek de smalste curve nog altijd breder te zijn dan d~ gemeten
curve~ zodat een exacte oplossing van bovengenoemde vergelijking
niet mogelijk is. De maximale foutterm Q = TR(d )/T

R
(O)-l/e

bedroeg +b.2% bij taperdiameter 65 um en meetfiber B78. De waarde
van de kernstraal a was duidelijk groter dan de gemeten waarde
met de SEM d.m.v. selectief etsen. Bij taperdiameter 30 um
scheelde dit zelfs ongeveer een factor 2.

Bij model 2 werd de kromtestraal R gevarieerd om aan de
voorwaarde TR(de)/TR(O) = lie te voldoen, weer afzonderlijk voor
B19 en B78. Voor de kernstraal a werd nu het gemiddelde van de
grote en Kleine waarde van de SEM-meting gekozen. De iteratie van
R leidde altijd tot een oplossing, maar de waarden' van R
verschilden nogal voor de meting met B19 en met B78. Bij
taperdiameter b5 um bijvoorbeeld was R = 120 um voor de B19
meting en R = 71.4 um voor de B78-meting. Om met een enkele
golffrontvorm de beide koppel curves te kunnen verklaren~ moet dus
tenminste nog een parameter toegevoegd worden.

In het uiteindelijke model werden 3 golffrontparameters Rl,R~ en
M1 ingevoerd en gevarieerd. De fouttermen Q = TR(d )/T

R
(Ot-l/e

voor B19 en B78 werden simultaan geminimaliseerd $olgens het
kleinste kwadraten criterium. Het bleek nu weI mogelijk een
redelijke overeenstemming te bereiken tussen berekende en gemeten
koppel curve met hetzelfde golffront. De bereikte minimale
fouttermen Q nemen toe naarmate de taperdiameter afneemt. Bij
taperdiameter 30 um is Q = -4.21. voor de meting met B19 en Q =
+7.57. voor de meting met B78. (Kennelijk is de eerste smaller dan
de gemeten curve~ terwijl de tweede juist breder is.) Het model
geeft voor taperdiameters >= 50 um een goede beschrijving, zoals
zal blijken in § 8.3.

De uit model 3 resulterende taperparameters ZlJn als functie van
de kernstraal a weergegeven in de figuren 8.5 tim 8.8. Naarmate
de kernstraal a , en dus ook de V-parameter, Kleiner wordt, wijkt
de amplitudeverdeling van de taper steeds meer af van de
Gaussvorm. Ter illustratie is de berekende veldverdeling volgens
(b.l) achteraf benaderd met een Gausscurve volgens een gebroken
regressiefit, en zijn de beide curves in 1 grafiek weergegeven
voor 2 verschillende tapers (zie fig. 8.9 en 8.10). Bij
taperdiameter 30 um is de Gausse benadering duidelijk niet meer
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acceptabel.

De opeenvolgende golffronten in de taper zijn in fig. 8.11
weergegeven. De kromming van het golffront treedt voornamelijk op
in de mantel~ waar de kromtestraal R~ eerst afneemt om dan weer
toe te nemen. De waarde van het koppelrendement hangt overigens
niet af van het teken van de kromming (hoI of bol)~ zodat een
spiegeling t.o.v. het vlak z = 0 van het totale golffront (in
kern en mantel) dezelfde koppel curve zou opleveren.

8.3 VERLOOP MAXIMAAL KOPPELRENDEMENT

Met de eenmaal berekende veldverdelingen van meetfibers en tapers
kunnen de totale offsetcurves berekend worden en vergeleken met
de gemeten curves. De ma:<imale koppelrendementen zijn weergegeven
als functie van de kernstraal a in de figuren 8.12 en 8.13. De
gehele curves tezamen met de Gausse benaderingen vol gens de
gebroken regressiefit zijn voor de taper met eindvlakdiameter 86
um in de figuren 8.14 en 8.15 gezet. Opvallend is de accuraatheid
van de Gausse benadering~ vergeleken met de amplitudeverdeling in
fig. 8.~. Overeenkomstig de gemeten curves is de staart van de
curve iets te breed. Kennelijk is 1 bijna Gausse veldverdeling
(van de meetfiber) voldoende voor een bijna Gausse offsetcurve.
Het maximale koppelrendement T. is echter, ook biJ taperdiameters
>= 50 um waar de d -breedte go8d overeenstemt met de meetcurves.
lager dan de gemet~n waarde. WeI is.er een monotone afname in Tn~
De golffrontkromming heeft een grote invloed op het
koppelrendement. Om dit aan te tonen, zijn de beide koppel curves
voor de taper van 30 um opnieuw berekend, met dezelfde
amplitudeverdeling A(r), maar met een vlak golffront. Het
maximale koppelrendement werd een groote-orde hoger en de breedte
van de koppel curve enige malen groter: T. = 0.376% voor B19 en
T
3

= 0.185% voor B78 (was 0.030% respecti~velijk 0.048%). d =( . e
2~.72 um voor B19 en d = 17.81 um voor B78 (was 3.61 um
respectievelijk 5.72 um). De precieze vorm van het golffront is
kennelijk een essentieel gegeven voor een veldbeschrijving bij
kleinere taperdiameters.

8.4 GEVOELIGHEIDSANALYSE

Behalve de mate van overeenstemming tussen berekende en gemeten
koppel curves is ook de invloed van variatie in de invoergegevens
(meetgegevens en rekennauwkeurigheid) van belang. Hiertoe is bij
een taper de variatie van de parameters Rl~R? en M1 onderzocht~

veroorzaakt door variatie in de kernst~aal a~ relatief
brekingsindexverschil A. breedte d en nauwkeurigheid eps. De
spreiding in de meetgeg~vens~ met Aame de offsetbreedte d ~ is
reeds in hoofdstuk 5 gegeven. De resultaten zijn samengev~t in
onderstaande tabel 8.1 :
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een
en

van het golffront in de taper heeft
op de koppel curve bij een offsetmeting
het front is een essentieel gegeven.

Ten aanzien van de primaire doelstelling, zoals geformuleerd in
de inleiding, namelijk bepaling van de veldverdeling in de taper,
kan een aantal conclusies getrokken worden:

Bij een model met vlak golffront lukt het niet de kernstraal a
in overeenstemming te brengen met de SEM-meting.
Bij een model met vaste kernstraal a en een enkele kromtestraal
R lukt het niet tegelijkertijd de meting met B19 en de meting
met 878 te verklaren.
Bij een model met vaste kernstraal a en 2 kromtestralen R1 en
R~ (2 cirkeldelen met mogelijke knik op de overgang) kunnen de
offsetmetingen voor grote taperdiameter goed verklaard worden.
Met het voorgaande model treedt bij Kleine taperdiameters nog
een merkbare discrepantie op met de gemeten offsetcurves.

Uit de simulatieresultaten kunnen voorts 2 algemene conclusies
getrokken worden :

De HEll mode van een monomode step-index fiber wijkt voor
Kleine V-parameter sterk af van de Gaussvorm, ondanks het feit
dat de koppel curves de Gausse vorm benaderen. Voor tapers met
Kleine diameter kan de Gausse benadering dus niet meer
toegepast worden.
De lichte kromming
aanzienlijke invloed
de precieze vorm van

Voor de vervolmaking van het model om ook de veldverdeling bij
Kleine taperdiameter in overeenstemming met de metingen te
brengen, kunnen 2 wegen bewandeld worden :

Expliciete bepaling van de golffrontvorm door het faseverloop
met een interferentiemeting te bepalen. De taper straalt dan
een bundel uit, die interfereert met een vlakke bundel.
Impliciete bepaling van de golffrontvorm door verdere
aanpassing van de optische weglengte I (r) in het model tot
overeenstemming is bereikt.

Om de mogelijke invloed van multimode propagatie bij Kleine
taperdiameters te onderzoeken, kunnen de desbetreffende
offsetmetingen herhaald worden, waarbij de taper zich dan
alzijdig in de index-match moet bevinden.
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meetfiber B19 : (Philips laboratorium Aken, 15 december 1983)
afsnijgolflengte 1063 nm
spot breedte bij cut-off 8.7 um
spot breedte bij 1300 nm : 9.8 um
gradi~nt spot breedte 0.0047 um/nm
ESI spot breedte 9.1 um
ESI cut-off 1343 nm
ESI A = 0.2991.

meetfiber B78 (Philips laboratorium Aken, 15 december 1983)
afsnijgolflengte 1254 nm
spot breedte bij cut-off 6.5 um
'spot breedte bij 1300 nm : 6.7 um
gradi~nt spot breedte 0.0044 um/nm
ESI spot breedte 5.6 um
ESI cut-off 1156 nm
ESI A = 0.5841.

taper cOOO (Philips Natuurkundig Laboratorium, 13 maart 1984)
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pulsgenerator : Philips PM 5712
frequentie 1 Hz - 50 MHz
stijgtijd 4 ns

laser pulser : EOG 205 EA 258
stroom < 200 mA

afsluitimpedantie : Philips PM 9585
weerstand 50.n.
vermogen <: 1 W

verzwakker : Hewlett Packard 8491 A
verzwakking 20 dB

stroom/spannings converter (AC-koppeling)
voeding : Philips PE 4818

spanning < 35 V
stroom < 150 mA

versterker : Hewlett Packard 462 A
stijgtijd < 4 ns
versterking 20/40 dB

manipulator: Philips Natuurkundig Laboratorium
12 servomotor aandrijvingen
6 verplaatsingsmeters : Heidenhain VRZ 381 en 300.380

digitaal BCD
0.1 um/eenheid

D/A converter: digitaal 3 cijfers BCD
analoog 0 - 10 V

sampling oscilloscoop : Philips PM 3400
stijgtijd 200 ps

recorder: Philips PM 8041
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laser: Philips V8l met pigtail B7l (nr. 39)
halfgeleider InGaAsP
drempelstroom 26 mA
golflengte 1303 nm

detector : Judson
halfgeleider Ge

connector : butt-joint type

OIATPc.rr
pi s"rAil-

10 "1.0 30 40 $'0

OJ:j ......--r--.,..~.....--~-~
. Q

0.'-#

0.2.

fig. C.1 karakteristiek laser 39.
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dJO(x)/dx = -J l (x)

dJ
l

(x)/dx = J
O

(x)-J
l

(x)/x

dKO(x)/dx = -K l (x)

dK
l

(x)/dx = -K
O

(x)-K
l

(x)/x

*****************************************************************
AFLEIDING 1 : Veldverdeling E(r) van de HEll mode.

(bron: [9],§3.5)

E(r) = J _) (ur I a) voor r < a (6.1a)
l.

E(r) = e·f<O(wr/a) voor r > a (6.1b)

e = J(l (u) II< -) (w) (6.1e)
o l.

De transversale veldeomponenten E en E
y

volgen uit
(123) met n = 0 (# is evenredig met1

(120) tim

# E = Eo .J(ur/a)/J(u) voor r < a
y 0 y J J

# E = Eo .KO(wr/a)/I<)(w) voor r :> a
y Uy l

longitudinale veld E voIgt dan uit (124)z

H
Y

H
Y

-H
~{

-H
}~

Het

# Ex = EOx·JO(ur/a)/JO(u)

# E = E(o) • K _ (wr I a) I I< 0 (w)
N • }~ (J l)

voor r -< a

voor r :> a

E # (11k.). (dH Idy dH Id:d
z U x Y

# -(tile). (dE Idy + dE Id:do y :-:

= -(l/k
O

). (dEy/dr.dr/dy + dEx/dr.dr/d:d

= (u/koa). (E. sin(lp) + Eo eos«(P»J l (ur/a)/J(- (Ll) voor r < a
U uy Ox J

= (w/k()a). (Eo sine,) + Eo eos('»K l (wr/a)/K)(w) voor r :> a
. Uy Ox l.

De faetoren Ll/k()a en w/k()a zijn kleiner dan V/kna =Vn l "-n2 '">.

Bij verwaarloos5aar brekingsindexversehil is dLl~



•

- het veld t~ansve~saal (E = 0)
- het veld lineai~ gepola~tsee~d (E'E - E 'E );.:' y - Ox' Oy
- het veld ~otatiesymmet~isch-----

de veldste~kte E(~) = vrE 2+E 2 =
;{ y

voo~ ~ < a

voo~ ~ :> a

*****************************************************************
AFLEIDING 2 : Ka~akte~istieke ve~gelijking van de HEll mode.

(o~on : [9] ,§3. 5)

J () (u) / (uJ 1 (u» = K- (w) / (wK 1 (w) )
. U

(6.2)

Deze ve~gelijking voIgt onmiddellijk uit (103) met het minteken
en n = 1 :

? ~

l/u-+l/w- = -{(dJ
1

(u)/du)/(uJ
1

(u»+(dK
1

(w)/dw)/(wK
1

(w»}

= (J
1

(u)/u-J
O

(u»/(uJ
1

(u»

+(K
O

(w)+K
1

(w)/w)/(wK
1

(w»

? ?= 1/u--J
O

(u)/(uJ
1

(u»+K
O

(w)/(wK
1

(w»+l/w-

o = K
O

(w)/(wK
1

(w»-J
O

(u)/(uJ
1

(u»

*****************************************************************
AFLEIDING 3 : Vo~m z(~) van het golff~ont.

VR12_~2
I

Z (~) = R - voo~ ~ < a (6.5a)
1

z (~) = M
2

+ VR
2

2_ (~-Ml) 2 voo~ ~ .'> a (6.5b)

De ci~kels C1 en C~ met middelpunten (0,R 1 ) en (M 1 ,M2 ) en st~alen

R1 en R2 heb5en als ve~gelijking :
,., ,.,?

~-+(Z(~)-Rl)- = R
1

-

2 2?
(~-Ml) +(z(~)-M2) = R2 -

voo~ ~ < a

voo~ ~ :> a
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fig. 6.3 : doorsnede van het golffront in het rz-vlak.

< avoor r

Oplossen van z hieruit levert 2 bogen op :

y; ? ?
z(r) = R + R --r-

1- ~1~ """=,,

z (r) = M"",+ VR"",2_(r-M )2 voor r > a
De bogen 4 die Ret gollfront vormen, zijn de onderste van cirkel C1en de bovenste van cirkel C"",o wat overeenkomt met het minteken
respectievelijk het plustekefi:

*****************************************************************

voor r -< b 1

\Ioor b
1

<: r < b....,
4

AFLEIDING 4 : Optische weglengte l(r) tot het golffront.

1 (r) = -R 1+ VR 12+r 2
\,. 2'"1 (r) = V (r-a) +z .... (a)

(6.6a)

(6.6b)



"

I

voor b.., <: r
..::..

(6.6c)

(6.6d)

(6.6e)

Toepassing van de stelling van Pythagoras op de driehoek met
hoekpunten (0,R

1
), (0,0) en (r

1
,0) levert :

R
1

2 +r
1

2

l(r
1

) = (onderste boog)

Toepassing van de stelling
hoekpunten (r

2
, 0), (M

1
, 0) en

2 2 2(r2 -M 1 ) +M
2

= (R
2

-1 (r
2

»

\f 2 2I (r2 ) = R
2

- V(r
2

-M
1

) +M
2

van Pythagoras op de driehoek
(M l' M2 ) I evert

(bovenste boog)

met

Voor b 1 < r < b 2 is (a,z(a» het dichtstbij liggende punt van het
golffront en is l(r) de afstand tussen (r,O) en (a,z(a»

\ r .., 2
I (r) = 'I (r-a) ~+z (a)

(b 1 ,0) is het snijpunt van de recht~ door (0,R 1 ) en (a,z(a» met
de r-as dat voIgt uit evenredige verlenging :

(R 1-z(a» : a = R
1

: b
1

b 1 = aR 1/(R
1
-z(a»

(b.."O) is het snijpunt van de rechte door (a,z(a» en (M 1 ,M2 ) met
de~r-as dat voIgt uit evenredige verdeling

z (a)

b -a =
2

(b..,-a) = (z (a) -M..,) : (M
1
-a)

~ ~

b 2 = (z(a)M
1

-aM
2

)/(z(a)-M
2

)

Maakt cirkelboog C.., een knik naar beneden (lim rta dz(r)/dr > lim
r~a.dz(r)/dr), dan"::"is b 1 > b 2 • Vo~r r.< b 2 geldt dan (~.~a), voor
r > b 1 geldt (6.5c) en voor b.., ~ r ~ b 1 moet het mlnlmum van
(6.5a) en (6.5c) genomen worden:

*****************************************************************
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I ; ,

AFLEIDING 5 : Vermogen P van de HEll mode.

J
Olt? ..,..,? ?

P =2r. E- (r ) r d r =., a .... (J 1.... (Ll) +c- • I< 1- (\III) )

o

..,? 2?=7ra - (J 1- (u) +c • I< 1- (\III) )

(6.9)

*****************************************************************
AFLEIDING 6 Begrenzing van de restintegraal IR(d) van de

correlatie integraal.

R > a.., :....
(7.2)

De definitie van de restintegraal IR(d) is te vinden in (7.lc) :
111" Oll'

IR(d) = f f At (V r2-2dr.cOS(~)+d2)A2(r)e~.:p (jQ«r) )rdrd~
o R

I I R (d) I <T'>OA t ( V"r
2
-2dr. cos (9') +d

2
) A2 (r) rdrdl'



•

1 ; ,

'2.71' QO

<J I A
1

( Vr
2
-2dr+d

2
) A

2
(r) rdrd"

o(l.oo

= 271".f A 1 (r-d) A
2

(r) rdr

R
Veer R > a 1+d en R > a 2 zijn A1 en A2 beide Ko-functies

GO

< 2Tc
1

c.., (K
O

(W
1

(r-d) fa
1

)K- (w.,rfa.,)rdr
.... "k. II ~ ~

00

< (21fc 1c·..,KO (w
1

(R-d) f a
1

) JK - (w.,r fa.,) rdr
... It (J - ..

00

= (2~c1c2a22fW22)Ko(W1 (R-d)fa 1 )·JrKo (X)XdX

~IV'""
= -(21"c

1
c

2
a..,2 fw..,2)1<_ (w

1
('R-d) fa

1
). 0(1 (X)}()/-

.... .... Q ~Rl4~

= (1TRc1c2a~/w.,)K~ (w1(R-d)/a1)Kl(w~R/a~)
""" ~ (I " ..::.



APpetJD; X
BESSELCOUPLE7/2
DATE & TI~E PRI~TED: fRIDAY, FEBRUARY IS. 19~5 @ 12'32:20.

100 S SET AUTOR1~D

200 S BI~D = FROM ~~THLIR/ = OK APPL
3U0 BEGIN
l,.00 $ I0:CLUDF. ":\U:ILIB/ALGOL/DECLATZi\TIOt\ Ol\ APPL"
son $ INCLUDE "NU!·!LIR/ ALGOL/ JO O~i APPL"
f){)0 $ riCLUDF lI~T~lLIB/i\I.GnL/JI Ol'-i :\PPL"
70e $ I1\CLUDE ";:nlLIB/ ALGOL/Kn 0\' APPL"
HOr) ~ INCLUDE ":,l":lLIB/ ALGOL!KI 0:: APPL"
900 S I~JCLUDF ":'iAGALI 3/ ALGOL/nECLARA nON % /\PPl."

lnon S U\C1:UDF "N..iGALIB/ALGOL/COSADA UN APPL"
1 IOU $ n;CUjDE "~:AGAU H/ ALGOL! FOL,CL\ 0\ ;\ PP L"
12UI) $ nCLUDE "PLOTn:R!,\LGOT./fJH:LARAT1U:-.! mJ APPL"
1300 SECLUDE "PU1TTFR./ !\LCOL/CFr<VEDR.'\\.' O~ APPL"
1400 $ IXCLUDE "PLOTTER/ ALGOL/\IL'LTICURV~~I)R.A\: ON ,-\PPL"
1500 $ INCLUD": "PLOTTER/ ALGOL/:-:EI\ORJECT 0:'; APPL"
1hOO $ INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/UXT U:-: APPL"
17(;ij S r>:CLVDE "PLOTTEi{/ ALGOL/CRI\\\('FJECT C\ .\PPL"
l ':\OC S n:CUrDE IT PLOTT'~R/ALCoLiDISPr,SFOBJECT ON ,\ PPI."
] C)lJf) STRl ::C STR 1, STR2, STk'
2000 I~TEGER I.K.L,Ll.L2.\,PLUT.CALC.I~AIL.~AXCALL

2lUU RF.\L PI,V~!U"CUTOH',C()LF,K.C.U'DEX,STf\Plq.STAP70,

22 (11: :,A 19 •XA 7'? . A7S . DE 7 Q 7P • C1n . U1q ,in Cr • Cn< .elM ,',J7 b • SP 1LI • SP7H,
23CO EPSHEI1.EI)S.TOL,D~~L.TOP.jH,E2.:12.Z,SIZF:·

24(iO FUE gPUT( KnW=[)ISK. FTL!·~TYPE=7.II TLf="FIBERlJXIA.") .
..:sOu OUTPUT( Kn.D=DI SK. TITLE=" COUPLEDATA. II • PROTEcnUl':=SAVE , :~[I,.!r. I U:'=TF.UE) ,
.2 6UU SCRH;\ ( KD:D=DIS K, TITLJ:-:=" SCl~ t'..EI<DATA. " • PRJJTECn U;':=SA V:': ,::UFF I LE=TRT''':) :

27()(1 %*****************~,**:;*******~*************************~~C*************

2HOO KEAL PROCEDURE 51MPSO~T~T(F.A,G,EPS)·

2'il.i(l VALUE A B,EPS;RL\L A,R,EPS:I<EAL Pr0CEDUP.':: F'
30(;(; '~XTER~:fH,'

31')U %**~********************************~C***********~**** *****************

320n REAL PROC~DVRE DOUBLEINTEGrAL(F,AJ ,Kl.A2,R2,ErS):
330U VALUE AI,El ,A2,B2,EPS:REAL Al.Bl,A2.B2,EPS:REAL PROCEDURE ~:

3':'IJC Fxn:R[.;,o\l:
3500 %*****************k********,,*******~*******:~;:*********************~.~:**

350(' PI:=3. 14JS92h53h:CUTOFF:=2.~n~~255)77:
3700 REMJ( n;PlJT ,/ ,EPS, ;;:PSHE! 1. Vl'!1:'i. DLL,~; .:'~i\XCALL)·

38 r,o RL\D( Hd)UT ./ ,GOLF , I~mr:x, ST cl. P 1q , sTA P7,"I) .
3~no R~AD(l~rUT./,PLOT,CALC,TOP.TOL)·

4()()0 KC:=2"'PI/GOLF;
4100 ~AI9:=IKDEX*SQRT(2*STAPlq/!OU)'

42()() NA73 ;=L\rDSX*S(:RT( L"<ST,\P78/ 1(0)'
4300 REAn(I~PUT./,A78,DE7K78,L,Ll.L2)·

441)0 BU~IN REAL ARRAY BEssE:L,GALTss.sEAGULL[O:~:l·

~51in Rt:AL ,-\i{RAY DI~7H19,PTVOT.CL"RVE1 ,Cl'i{VE2,:IJST,RlST,nST,DLM1[ 1 :L]:

40CO REAL ARRAY AI9.DEl Q 19,SpOT,niAXI9.DfAX78[n,L]:
47uO REAL ARRAY WAVE[O:L,n:~]:

4800 %************~~*~<**********************************~:****~**:~****~******

49no REAL PROCEDURE BE--SSELTATL(R.D,Al,C1,\d,A2,C2,h2):

5000 VALUE R,D.AI,Cl,~1,A2,C2,W2:REAl. ~.D,A1,CI.WI ,A2.C2,W2:
510n BEGI~ REAL C'
5200 C: =2" PI ", R'~C 1,',c 2"< A2/IJ 2 ,
5300 BESSELTAIL:=C*KO(WJ*(R-D)/Al)*K1(W2*R/A2)
5400 r:to.D·
5500 %****************************~**********~******************;:******:~::**

56UO PROCEDURE REPRI~T:

5700 BEGIN \·iRITi::(OUTPUT,/."BESSELCOCPl.n/2 n
):

5 :),00 I{R I TE (0UTPUT . / , n EP S=" • EP S I fl~: PSli r: 11 =" , d"S ELi:: l1 , n;·tA:'CALL=" ,.'\I\XCALL) ;



/V

\~ RITE ( OUTPUT, / , "GOLF=" , GOLF, " INDEX=" , DD r:X) ~

\1 RlIE ( OUTPUT, / , "ST r\ P 1q=" , STA P 19, "ST';' P7 0=" . STAP7 t\) ~

\~ PITt:- ( 0UTPUT ,/ , " A7 /< =" ,,\ 7b • "DE7::: 7S=" . Df-:7 :'7 S) .
\nnn:( Ol:TPUT .. / ,"TOP=" , TOP, "TOL=" ,TOL) :
\",'RlTE(OUTPUT./ , "1\.19[0]=" ,AI ':l [0] ,"DE l \) 19[0] =" .DElll l <i [U]) .
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL L DO
!3EG1N v;RlTE( OL'TPl'T ,/ , "1)1.'\:"1=" . DIA~'l [1] ) :

\.J~1TE( OUTPL'T , I, "A 19=" ,:\1 9 [ I] ) .
I'JR ITE (OCTPUT ,/ , "DU 91 SO=" , D~: 19l q [ I] , "DE 7~ l 9=" • DU 6 l 9 [ I] ) ;
\~RITE(OUTPLTT,/ ,"RlST=",RlST[I] ,"1'-25T=",[<.2ST[lJ);
\-JRITE (OUTPUT. / 1 ":! 1ST=" , ;'11 ST [ I ] )

5900
f',()()0
6llJu
620(1
h3()U
f,4UO
f',5CJLJ
660U
(-,700
6Bi)u
(;9CO
7000 E~D

7100 i::,,;D:
7L GC!
nOli
7400
750(1
70 (J( I

77(JO

%*********************************~*******x**k********************~***

PLWCEDURE LI ~:RF:GFIT(X, Y ,~'1, k.C , Y<J) :
\ .\LUF: :1' Ii\TEGER ~[; REA L D,C, Y(\ 'REAL AREA Y X. Yf "'] .
",EGIN 1\TEGf]{ K' PY;\L sm'IX, smiX2, SO:W, SO:lXl . un,

SOl-lX: =0: SOHX2 : =('; SOY!Y: =0 ; SO;'!XY :=0:
fOK K:=1 STSP 1 U~Tll M DO
BECD: SO!-iX: =S01·1:<:+ X[ y.] : SQl'lX2: =SO;lX2+X[ ~:] ;"'2:

SmlY: =SO;'IY+Y [l<] : SC'ilXY' =S(j~fXY+X [K] -}<Y lIt]

h 1',11)

b2IJO
·-~Jcn

DEI' : =sm;x'-"', 2-:l'" SCJ~:;~2 :
RC: = ( SO~!X" SO;-lY -:!,'< SU:;XY) / DE'~ .
YO: =( smlX"<SO.'iXY-SO:1X2"'SO:,jY) / DCT'

~.~ 4 () ()
;:-' 5 (i()

~;i)U()

,-,7(}J

?:~(;o

r:9u n

91C)u
920(1
~) 3CJO
94c;O
95UO
96UO
': 7U ' )

\' q{l(:

lOOuC1

PROCEDURE GArSSFIr(~l.F2,SIZ\,~AX)'

REAL SIZE,MAX'REAL ARRAY fl ,~2r*]:

BEGI~ BnOLSA~ STOP' [~TEGER K,AA\T'KSAL RC,YO:
STOP:=FALSE,AA~T:=G'

',-JtHLE ;';OT STrH) ,\,,:U AA;':T(=:: ~o

IF FI [,'\:\::T]<~'1[n]/2 TtiE:< STUP;=TlZUf. C:LSL .\i-\:q =AA1-:'[+I'
B~GI~ ~EAL AkRAY X,Y[l:AANT]:

FOR K:=! STEP 1 C.':TIL AAt\T DO
BEG1~ X[K] :=((K-l)*DEL)**2:

Y[K] :=Li\(Fl [K-I])

LI.':l.~f.ctTI'U,Y I A.:":':T ,liC. yn) .
SI%.!::·=SqRI(-J!RC) ::!i\X:=r~XP(Y(),

::OR K: =1) sn:P 1 L'\T rL ~< Dl)
r'2 [K] : =l",\X;<EXP ( -( fe", DE L/ S I1.i::) ,,,': 2)

101 ~,()

1il 200
103(JU
1C41)0
l05CO
l !V,(iU
] :)700
1080C'
[0900

IllCJL'
11200
J 13CU
I! 4(U
1 ] SOC
111)00
ll7eu
1 hCU
1] Q(j()

] 2Cd)()

PROO.. DURE ~[ODESOtVF( V, U, \-J) C) :
VALUE V;REAL V,U,W,C~

gEGn: kEAL L'];l r:; ,m[r\X. t'E I l ;
n f E~ : =0 ; lJ1'l.\X: =\1 : U : =\' /2 : \.J ; = v'': SQRT ( 3) / '2 ,
\JH1LE (UHAX-Ui'11:J) /O=EPSHE 11 DO
I)EGI~ HEll :=JG(L))/(U'''Jl(U))-Knc\n/(I.~''Kl(i..j)):

IF HEll)=(: THt:~\ U:'!I:';-=L' t:LSt: L'Hf\X:=LJ:
U : =(L'm 1\+U!AX) /2 ;W: =SqRT ( V'-n', 2 -L:'::" 2)

E"m:
C.=JO(lJ)/KO(W)

J***************************************':*~******************x*~~:***~~:~

PROCEDURE ~FSSELSPOT(A.C,U,~ 3ESSEL)'
VALUE A,C,U,W:REAL A,C,U.W·REAL ARRAY BSSSEL[*l'
JEGIi\ r:';Tp.<;ER K:

FOR ]('=0 STEP 1 U\'TIL E~T1ER(A/D~L) DO
BESSEL[K] :=In(U*K*D~LIA):



12100
1220f)
1230(j
124CC
12500
12h(10
127 r(1

I LiVJC
12900
13t.\;C'
131UO
132C'U
13311('
1 '3!;( 'I

13SDC
1 ]t,(i(~

j '37 'y,
13800
139' ;0
IMWO
l tll!)/!

l!; ~ [lU

1!1-3 11 ()

147':1.'
14i:,r~0.

1.:. t; /.'i')

i s('(~CJ

! S I :;C
152(\'
l53 nO
154"(;
1551;' )
1560(1
Js700

Iswnt.
: ,;l;

j ;"2(\()

l 03('1(':

1 f]4!JC

l65()t~

1 bf',,)l)

1h70C
]ot<OU
1;:, l! '-H)

17(~C!Ci

17100
17200
I 73l'O

17 5(J~

l7i)O(~

1nco
17bCiC
17 Q (1()

1p'f Jnu
1S 1ce.'
IM200

, ,
fOR K:=E~TIER(A/DEL)+1 STEP 1 LNTIL ~ Du
BESSEL[K] :=C*KO(W*K*DEL/A)

E:-:\)'
%*********************************************************************
PROCEDGRE ~l1[:ponT( .\, ~ 1, R2, BI, ].~2 ,:'11,:-12, Z) :
VAU'E '\, R] , R2 ,hi . REA J. t\,? 1 , R2 , ;j ! , B2 , ;! 1 , >! 2 , Z .
E~:Glr~ REAL ~.

Z'=Rl-SQRI(RI**2-A**2) .
!H : =Ai'R] / (R ] -Z) .
~-l2: =Z-SQRT( R2i'*~-(~:]-A),'''''2) .
B2:=(Z*MI-A*M2)/(Z-~2)

1:.:';]) ,

X***********************************************~;*~*******************

PROCEDCRE SEAGULUJA'IE( A, R 1 . R2 , :,11 J12, SEACTLL) :
VAUJf-: A,Rl,R2,ill,~12:R:::t\L A,R1,R2,:l],:·12;RSAL A£;L~,\Y SEt\GlJLL[i'J:
lkLlr:: n:nCER K.

Fa~ K,=n STEP] UNTIL l\TIEP(A/OEL) DO
SE,\GULL [i-:] : =R l-SC'ZT(P, 11"~ 2-( K""DEL)'d 2) :
FOR K:=t:'\iTH~P_(:\/DEL)+l STEP 1 l;:~TlL :; L·O
SE:\Cl'LL [l(] : =~'!2+SQRT( R2"d 2-( K" DEL-;'11 ) 1,,', 2)

!)I{CCSDURE SPOTPOI·JFF'(A,C.l',h .SP)
V£\LLJE .\.C,C,\J'?":.'\l. \,C,U,I:.SP:
S~GI~ SP:=PI*A**2~(J!(U)**2+(C*Kl(W»**2)

PROCEDURE S POTCO[JP LE ( PL , \ ] ,C 1 • t 1 ,:"} 1 •.~2. . C2 , U2 ,'.'12 . T' ] ,1).2 ':'11 ,S P 1 , S P 2. , f' , 1') ;
Ii ,\ UJE r'L,:\ I , C1 , l: ] ,\.; 1 .\.2 , C2. , l 2 ,In, P 1 , ':;2 ,\\ l , S P1, :; P2 , :) :
~o(' LEAi': n,. r~ r~!\L .\ 1 _C1 . e1 , \; 1 , .\2 , C2. . iJ 2 . \.; 2 . RJ , '~ 2. .:: 1 , SF] , S P2 , D, 1 :
BEGTN REAL !~lIwL\X ~ COR~., ~E, I!,-j:

~----------------------------------------------------- ----------------
[\"~AL PROCEUl'RE i'll',PLI TlJDf-:( 1)., THETA) 
V.~,U]F R,TliF:r.-\·R":M. R,T}:FTA'

BSGI~ REAL L,fl,P2:
L:=(R**2~D**2-2*R*D*COS(THET~»)'

IF L<C' THl':1\ L"=(j ELSE L:=SQRT(L)'
IF L<=Al THf-~:\ Fl:=J(I(l'l"L!AJ) :~LSF l:"]:=Cj;q:d(\·.'I"L/,'\l)·
IF i~< =.\2 T! lE:: F2: =J(I ( l'2"'?-/.t" 2.) :::L5 l·: r' 2: =c 2-', K0 (I.r2i 'F/:\:2) .
X'l PLIT l; 1) E : = F 1!. ~:" 2'" p, .

!~:< [) :
%---------------------------------------------------------------------

REAL PRO~EDGRE fASE(R):
Vf\UJl~ R: P.EAL R'
1].~~GPl REAL L'

If l:~<Bl TllE;"! l:=SqRT(R,·:i'2+S',P-:'2)-9.1·
IF ~>Bl AND R<H2. THEK L:=SQRT((R-AI9[I])**2+Z**2)
IF :~>e2 n1E~; L'=E2-SCWT((R-~~I)"'*2+'~2'~;'2)·

FAS~:=KC*I~DEX*L

%--------------------------------~-------------------------
REAL PROCEDURE FnOUBU~l(P,THETA):

VALer:: R,THE:TA·RF.AL R,Tl!ETA:
BFGI~ FDOUBLE I : =;\l-lPL I rL.iLlF( R.. Tlif':TA)"'COS( FASi::.(..... » E~;D'

%----------------------------------------------------------
P,EAL PP,OCEULR:: FDOllRLE2( R., THET\) :
VALUE :~, THCTA : !Z~=i\L R, TH~:Ti\:
BE:GD: FDOtJBU~:2: =AHPLITUDE (? , TrIi::TA) i, S D: ( Fc\SE ( Fl.» E?\D:

0,10----------------------------------------------------------
REAL PROCEDURE Ai'IPL( q,) ;
VALUE R: KEi\L R'
r~EG1:; tu"'.PL: =/01PL ITUDEC!~,C!) 1:::';0:

z--------------------------------------·--------------------
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REAL PROCEDURE fD1(R);
VALUE R:RUL R~

BEGIN FDl:=FDOU~LEl(R,O) E~D;

%----------------------------------------------------------
REAL PROCEDLTRE FD2(~)'

VALUE R'REi\L R:.
BEGU; FD2: =FDOUBLE2(";, 0) £:.0'

%----------------------------------------------------------
R~!AX: =.'\2: IF Rc~!l\X<AI +D THE~,) ~Z.\lAX: =.\ I+D:
HP.ILr~ BESSELTAIL(P",\!AX,D,,\l ,C1 ,\{1 ,:\2 ,C2 Y2)!SQRT(SPJ"<SP2»=t:PS DO
RHAX: =!U'L\X+DEL'
IF FL 1H1::r)
BEGB: IF D=O

THE~~ CORR: =2i:I'I"'SL'IPSO~! ll\T( ,\:-In. 0. rU·iI\X. E1'S)
ELSE CORR: =2*mWBU-~gT"~GR['\LC\YPUTL'DE, I), PJI-\X, ('>. PI, r~PS) :
T: = lO('i'COHpi,i< 2/ ( SP 1"<SP 2)

E~l' l~LSE

tiEGI~ IF u=O
n~E~i REGD' RF: =2"'PTi'SI:·!PSO:; D.T( fL' 1 . I.', lC'L\X, l'~PS)

I~,j . =2"< PI i, SHi PSm;L\T (F!):2 , (l, R;-IAX: • SPS)

ELSE f} FGPi R.E: = 2'" DOL h LEI:. TF.Cb'!\L( l'l)()UE1,E l Jr. R~:i\X _n . PI. EPS)
T:·i : =2'" 'Joe t) L:~ r::T!:CR.\L( fDCU EL~:2 , (, , l:;'AX , l) • PI , .= PS)

[XL)·

DiD

9***,~********************~********************~**************~**:~*****h

Pi.lJ)CEDPRE SPOTc/\ LC 1 ( STAP, :':,\ . rw . ,\, C, U, \·1 , S f~, IF,\ TL) :

VALUE STAP,~A,Dr::INTEGER IFAIL:
REAL STAP,NA,DE,A,C,U,W,SP:
l-IEGH: RL~,L ilJ'q~, AH1\X;

i,----------------------------------------------------------------
REAL PROCE8URE QCOTIEXT1(A);
\',\L[;£ A: REAL ,\:

[, EGli': P.EA LV, T:

:WDESCLVE(V,U,~,C)'

SI='OTPO(-!f.-R( A, C, U, \i, SP) .
SPOTCOl'P LE( TR[I: . A, C . L' , '. J , ,\ • C [!, l; . C , C , l; , S e, SP , ~E , T) .
QUOTI~\ll .=T!lUG-EY?(-l)

~----------------------------------------------------------------

I L\ (L : =:J ; Am;: : =\',,1H:! ( KC'< ~<A) : AiL\X: =CUTOFF! ( l(C'<~:.\) .
C('St\I1A( Al·rI~ . !\;L\X, 1@-5 , I@-5 ) QUt1TIE:-JTl ,1\, I Fl\ lL) ;

h'R ITE (OUTPUT,! , " I FAI L=" • I FAIL, "A=" , A)
E:;o,

%****************************************~*****x~:****):**********

PROCEDURE SPOTCALC2(I,IFAIL):
VALUE I: U:TEGER I. !FA lL:

BEGIN LABEL STOP;T~TEGER NCALL:REAL F;REAL ARRAY X[I:3]'
h-------------------------------------------------------~--------

REAL PROCEDURE QUOTIE:<T2.(Rl,l;l,2,i'll,,\1,Cl,lTJ.\,jl,SP1,DE):
VALCE R1 , R2. ,:[ I ,A I , C1 , L' 1 ,1,,1 I , SPI, I) [ :

REAL RI ) ~'2 ,1'11 ,A I) C 1, UI, \d ,SP II DS'
BEGU; ,{EAL V2,:\2, C2 , C2 ,~J 2, SP2 , T, HIAX :

V2:=KC*A19[I]*NAlc:
;-lODFSOLVE ( V2 )1! 2 , \.;:2 •C2) :
SPOTPOI.JER( A19 [I] , C2, 1I2,\v 2, SP2).
SPOTCOUPLL( FALSE,A 1, CI, Ul ,\~ 1 ,A19[ I] ,C2, U2 ,in,

~1, R2,r1 I, SP 1, SP2, DE, T) ;
SPOTCOUP1~E( FALSE,M ,CI) L:' 1,\'1' ,A19[ I] ,C2, L'2 ,1'2,
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RI,R2,~I.SPI,SP2.0.T~AX)'

QUOTIE~T2:=T/TXAX-~XP(-])

%----------------------------------------------------------------
PRUC2DURE fU~(T(~.XCFC)·

Vr\LUE ~·e·:TEGER >.REAL FC·P.F:.,J"L ,\RRAY xcI"']:
HEGIN REAL KClg,~C7K'

IvR IT~: (OL'TPi'T ,/ . "IT:\CT") ,
CURVEI[I] :=XC[l ]'«j~lST[T] ·C!;'.(V:~2[Tl :=XC[2]'<'1<2ST[I].
PIVOT[T] :=XC[3]"<;'[15T[I]'
~l 10 PO ET (A 19 f I] ,CU'.\'':: I [ I] ,CL'i~1JE2 [ I] • BI . B:2 , PIVOT [I] ,;'j 2 ,Z) .
~Clc::=QUOTI:~:;T2(CUR\TIII] ,crR\"~2[I] ,?IViJT[I] ,A19[O],

Cln.Ulo,WI0.SPI9.DE1~19[I]):

RC7H:=QUOTIE:;T2(CURVE1[I] .cr~vE2It] ,PIV0T[I] ,A7~.

e7L, Ch. \. 7:~, SP72 •Dn:·' 19 [I]) :
fC:~SQrT(~Clo**:2+RC7b**2);

XCi\ LL: =i:CA LL+ 1 •
\-JR I'E (OL:1PUT '/ , ":<t,.;A LL=" ) :\;[,\1. L •";1] ~" ) P !VOT [ r] ) :
\Jp, IT!~( OUTPCT .I , II ~~.1 =" , CL'l( I,'d [ I] )"}J.:2=" . ClY.'!!':2 [ I] ) .
\WITE (OUTPUT, / , II iU:: 19=" . !~C 19, II l-:C 7S =" . RC7:; ," Fe=" ,L:C) :
IF fC<TOL OlZ ~:C\LL=:l1\XUJ.L TEL:: co IU STOP

~---------------------------------------------------------------------"
\CALL:=O;I~AIL:=O·

n I] :=['X[21-=1 :X[3] :=1:
!:~'[,CI~A(3. FUSCT ,X) F . If;', IL) ,
STUP :

l:,Yn·
L" ~ • J....

PR.OCLDURr' S[-'(ITPLOT ( STR J • STr~2 . r~ i; SS!::L, CAL:SS) ,
VALUE STR.I.STR2 STRI:\(; ST!~l .SlT2 P.r~AL t\RI\}\Y S[::SSEL,Gi\liSS["]',
ijEGI:-: I:-,Tr:(;E,~ :<,(jIU:R~:,\1. ,\RFAY '~,\DII:S["::-:J·

REAL ARRAY BESSELGAUSS[I'':',O;~]:

.FILE PLUTFILE(Kn:IJ=t';::\l'UJTTI~e.~~IALL):

FOR K:=O STlP I UKTIL ~ D0
RECU F..MJIUS[K] ~=l("'DL~L

BESSELGACSS[I .K] :=B~SSEL[K]'

~ESSELGAVSS[2.Kl :=GAUSS[K]
Er\]'t,

; 1) ~ i.TIC UR\h:J)!'o.1'\\.: ( PL()TF 1L:. ' l : , () • 2C), I ') , C'< , :: , 1 • 2 .
I)AI:'Tlrs, P-~.SSr~LG:\USS.F\I.S:·:. FM S:::) ,

:;:~'"J()BJFCT( O>1J) :
TF. XT ((1 p.J • 2 . 5 , 13 . 5 , 17. 5 , 13 _5 ' n . STR 1) :
TEXT ( DBJ , 2.5 , I . S. 17 . 5 , I .5 , lJ , STR2) :
DR.\\WiUECT( PLUfF Ill:, ORJ ,(:. n, 20, 15) :
DISPOSEOBJECT(OBJ)

~**************************************************~(*********~~********

RZAL PROC~DURE lXTERPOL(HESSEL):
p.EAL /\RRAY BESSEL["]:
BEGI~ RnnLEA~ STOP~I~TEGEK K;

STOP:=FALSE'K:=0:
WHILE ~OT STOP AXD RFSSEL[K]/BESSEL[nJ>EXP(-I) DO
IF K=N THE~ STOP:sTkU~ ELSE K:=K+!'
l~TERPOL:=((BESSEL[nl*EXP(-I)-bESSEL[K-ll)/

(BFSSEL[K]-~FSSEL[K-l])+K-I)*UEL

%x**********************~:**********~****************************n*****

PROCEDV~E OFFSETCOUPLE(FLAT,AI ,Cl,UI,Wl,A2,c2.r2.w2,Rl)R2,~I,SPI,SP2);

VALUE FLAT, A I , C1 , r] . \of 1 , A2 , U2 , C2 . \"1 1 RI • R2 ,:' I • SPl. SP:2 .
~O()LE..\.~: "Ltl,T: S'.EAL A.I, CI ,Cl ,tv I ,r~2 ,C2. U2 .\J2, R l. K,:2,~Il,sri, SP2:
B~GI~ INT~G~? K:REAL SCA~,COUPLE
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fO~ K:=n STEP I CNTIL N DO
SPOTCOUPLE(FLAT,AI ,Cl.Vl,WI ,A2,C2,C2,W2.RI,R2,MI.

SPI,SP2,K*DEL.BESSEL[~]):

\,IP ITE (Ot'TPlJT . I ,"Te=" , BES sa [n] ) :
GAUSSfIT(BESSEL,GAUSS,SCAN,COUPLE):
\JRITE( OlJTPUT, I ."SC:\N=" . SCA:"', "COCPLE=" ,COCPLE) :

STRI : =" KOPPf':U.E':DF:'lD:T ALS FU::CTIF VI'.:'; DE OFfSET'"

SPOTPLOT( STt< I. STl\2, RESSiL, GAPSS) :

\vRITi~( OUTPUT. I ,"e!':=", Vn'i:.RPOL( ~ES:)[L»

Y***********~*******~~*****************~~******~**************

L}ROC~~DURS r'IBERCALC( STAP . ~;,\. DE , ,to." C , L' Y , SP, :;ur , lr',HL) .
VALUE STi\?,\:A,fJE;I~TEGF:R IgIL;
~EAL STAP,XA,DE,A,C.U,W.SP,SIZE,
;5[Cn: P[,\L ;'iAX:

SPOTCALC 1(ST.'\P, ~A, Ik, A, C, li, \.;, SP, I F,\ IL) ,

I F I FA 1L=0 T~W::

n:CI~ ~iRITE(OUTPrT1/.";\=" ..\,"C=".C."U=" .U,"\;'=" ,\n:
BESSt::LSPOT( A, C. r,~.J I R":SSEL)
C;\rSSFIT(BESSEL.GAUSS,SIZE,~AX):

I.JP 1TE( OCTPUT ,/ , "s17.1':=" . S LZ ,': . ""'AX=" J;AX) ;
[[: PLOT=2 TH~~:-:

BEGE STR 1: ="\'EUj;:·TERKTE\LS f[::-Cn' v\:-: '}!:-:
STR:=STR2 CAT Tl

SPOTPL01(STRI,STR.HESSEL.CAUSS).
ST1-~2: =STfI.2 CAT" + " C,'\T STR2'

ST:{2:=STR2 (;,'\T " II,

()fFS ncocpu:( TRrE ,A, C • L" ,\'! ,:\ ) C , C .'" , 0 ,0, l! , S P, S P)

EX))

%*************;~***********************~~*****************

P1\UCE0CRE TAPERCALC( I, H'.:\IL):

VALUE I;I\TEGER I.If~Il:

BEGn: I:JTEGER K:[~EAL V,L,\i.C,SP,SIZE,~·lt\X:

IF CALC= i [H[f': SP(\}'CALC2( I, HAIL) ,
IF CALC=O TliE::<
Bf-:cni IFAIL:=!l:PIVOT[I] :=\f!ST[I]:

CCRVE1[T] :=fZ1ST[I] :Cl'RV:~2[I] :-=1:.251'[1]
I~XD :

h'RITH OUTPUT, I ." HAIL=" . I FAI L," P I VUT=" . PI VuT [ I J ) ;
l,mITE( OrTPCT ,I . "CCRI,T 1=" ,CC'<. 'IE l[ I] , "CL"~ VE2=" ,cn~vn [11) :
IF I1"AIL-=(\ TI,D:
BEGI~ V:=KC*A!~[I]*~~I~'

HRITE(OCTPCT ,I, "'11=", V):
MODESOLVE(V,L",W,C);
IJ RI T1-. ( OUTPUT, I , "U=" , lJ, "I,j =" . l:l , "C=" . C) :
E~SSELSPOT(AI9[I] ,C,C.W,HFSSEL)·
GAUSSF IT( BE.SSa, GAL'SS I SIZ!:: YAX) :
Ii RITE «()T'TPl'T , I ,"s I ZF.=" , SIZE, "Nl\X=" , ~IAX) ,
SPOT[I]:=SIZE:
~lIDPOI:-:T(AjC1 [I] ,CL:PYd [I] ,CL'lZVE2 [I] , 'H. B2, PIVOT[ I] ,~12 ,n:
\JRITE(OUTPC1, I, "t; t=".l.i 1,"62=", B2 .":-12=" ,:'12, "Z=" .Z);
SE~GULLWAV~(AI9[I],CURVEI[I] ,CCRVE2[1].

PIVOT [ I] ,~12, SEAGULL) ,

IF PLOT=1 OR PLCT=2 THE~

BEGIK STlZl :="\Jl::U)STElZKTE AlS FU~,:CTIS '1,\0: DE STRAAL",

STR2:="Ti\PER" CAT STRI';C(DIA:l[I],3) CAT" Uli":
STR2:=STE2 CAT" ";
SPOTPLOT(STRl,STR,BESSEL,GACSS):
STR1: ="GOLFFRONT
SPOTPLOT( STP I . SIR. SE.t.,GL'LL, SE,t.C;ULL) ;



36600
36700
36HOO
36b1U
3(,900
37000
37100
3720('J
37210
3730n
374(in
375uO
37000
377(;0
37E('()
3 79()1"
3i-,(i(l()

3i:'180
382()fl
3r 300
3 ~~ Min
365((;
3~~:6nO

3~37CC

3H:~{jO

3R Ci OU
3';J("((1
]9IUU
392nn
J 9 31'1)
3';14(10
395liU

3~j7u()

]\;!8C!()

3 9\' nl~1
4Ci0CI··

4{ 1.:4.0C
!t(~SC()

4 f}(.(JU

t!l; 7CCj
4(11":(;0
4rgoc
6. lOCO
ttl 1r;n

41~CO

,:, 1300
414iC
4151{!
,,-lriOr
4 17~:Q

418CO
41900

42000
42100
42200
423CO
42400
42500

,-
FOR K:=O ~TEP 1 U~TIL N DO WAVE[I,K] :=SEAGULL[K]:
SPOTPOWER(AI9[1] ,C,D,W,SP):
STR:=STK2:STk.2:=/lFIBER B19 + /l CAT SIR;
STR2:=STR2 CAT" ":
OFFSETCOUPLE(FALSt: ,A] 9 [0] ,C 19, U19 ,In 9 , A 1Y( I] ,C, U, h' ,

CllRVE1[1] ,CCRVE2[1] ,P1VOT[1] ,SPI9,SP):
Ti·L'\XI9[1] :=lH::SSt:L[()]:
STR2:="FIRER fj7b + II CAT SIR.;
STR2: =STK2 CAT II /l .
OFFSETCOUPLE( FALSE, A72, cn. UlH, \~78,A19 [I] ,e, U, \.;,

CURVEl[1] ,C[RVE2[T] ,PIVOT(1] ,SPh',SP):

T:IAX 78 [ I ] : = ~ES SH [ 0 ]

Ei\D

%***********************************************~,~*** ******

PWJCE:JL'RE TAP~RPLOT( STR. HiU., A19, TAPdZ) :
VALUE STi:".,T:lI~:STRI~<G STK:I~L\L 1m:",
REAL A?RAY Al q. TM'ER[*] :
bEGlri D:Tl~GER OKJ; bTLE PLOTFlLS(KIt-.:IJ=PE:i;PLOTTUZSr'.\LL):

CL!RVSURi\H( PLOTFILE, 0,0.20, 15 _1:c\e;, L, i\] L.', TA PER. FALSI:.:, Ff\LSE) ;
::E\-;O!W~CT( ORJ) -
T~~XT (0 BJ , 2.5 , 13_ 5 . 17 _5. 13.5, :J , STR) .
DR.-\(.,'O:\J:~(;T( PLOTFIU::, GfU. C!. O. 2C1, 15) .
DISPOSEOHJ~CT(O~J)

E:\D;

PROCEDLRE WAVEPLOT(TOP,WAVE):
VALUE TOP:REAL TOP-REAL ARRAY WAVI:.:[*,*];
BEG1~ H\TEGER K:f'.:::AL C:RL\L ARRAY Rr\DIlJS[U:::]:

FILE PLOTFlLH Kn;D=PEi'<PLOTT:::F'S~IALL)-
FOR K:=~ ST~P 1 C~T1L \ DO ~AnIUS[Kl :=K*DEL:
fUR 1:=1 STEP 1 L'~T[L L DO
BECIX C:=(A19[O]-A19[I])/TA~(TOP*P1/JSO)'

FOR K:=O STEP I UNTIL ~ 00 WAVE[1,K] :=WAVE[I,K]+C
E;';I):

>llJLTICURVI';lJP••A.l.I( PLOTFlLE, 0.0, 2U, ]l1 • n, X, D,1.., RADIlS, ~';i\VE.
FALSE, FALSE)

RS.\D( n<PUT, 1 . ,\ 19 [()] , L;El91 G [" 1) :
FOR I:=l STEP ! L'~TIL L DO
LEGe: I\L\D( bPUT.1 ,D1.A~l( I]):

R.EAD( I l\Pl'T ,I ,;\19 ( T] . Di:: lUI') [ I] ,DE 7" i S' [ I 1)
READ(D;rUT,I.RIST[ IJ ,R2ST[1J ,;'11S1[1])

REPR1:-:1' ;\..JRITt::( OUTPUT, (I» :STR2: ="FIBER g 19" :
FIBE1~CALC( STAPl Q. ;:;\19, DI:..1 q] gl~J ,AJ <;' [(i] ,Cl a, UI9 ,i~ 19 ,SPll),
SPOTlO] ,IFATL);
\~RnE(OLTPUT,1,"B19 FIBER DOO[\CER:'KI::i-:D");
\.~RITE(SCREE~,I ,"RIl) F1Bb:R DUORGEREKE;<Tj/l):
STR2:="F1BER PJ7K"·
FIBEReALC(STAP7H,~A7H,DE7H7~,A78,C7H,L'78,W7H,SP7R,

S I ZE , !FAIL) .

h'RITE(OFTPCT,I,"B7R FIBER DOCJtzGEREKEr;D");
\'JRITE(SCREE:-:,I,"B7:J, FlBEH DOORCFREKEi':U");
WRITE(OUTPlT,<I»:
FOR 1:=Ll STtP l U~IIL L2 DO
BEGI~{ TA PEt\.CALC(I , HAIL);

WR1TE(OUTPUT,<I»:
HRITE( OUTPUT.! , "TAPfJZ" , I," DOORGEREKE::D") ;
{~RITE( SCKEE~~, I ,"T.\.PEK" , I, "nCORGERLKE:\D") ;
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WRITE(OUTPUT,<I»

F:f:D :
\nnE( OUTPUT, I, "TAPE?St:RIE DOORr;U~EKD'D"):

\~RITE(SCREE;-:, I ,"TAPE~SERE DUORGERFKI'::-:C");
IF PLOT<~ Tl-~F.;;

BEGIN '[': l.c\X 19[0] :=]()n~

SPOTCOUPLE(TRUE.A7H,C7d.U7~,W78,A19[0].CI9.UIY.hl Q .r.(!.o.
SPn ,SP1(1 ) (, 1 T'" A.V: 72 [ (I ] ) :

STR: =" :\LS FL:-:·:CTIl:. VAN Dt'~ KEl~:iSTRAAL".

Tf\P:~RPL()T("SPOT" CAT Sl!J.,n,A19,SPOT);
TAP~RPLOT("PIVOT" CAT SH'.l.l\lY.PI\'OT):
TAP~~P,PU)T("(:r?.vEl" CAT STiZ,l ,A19.C!TRVEl)·
TAPERPLOT("ClJRVE2" CAT STR, 1,\19,CURVt.2):
TAPERPLOT("1:li\X19" Cl\T STR.0,A19,T1-\Xlg)·
TAPEP.PLOT("T:L\X78" CAT STr~lt)~~\19,T~'~i\X7(});

FOR l(~=f) STEP I lJ\'TtL :: ))0 \!WE[O,:~]:=():

i';,WE PLOT( TOP, \.; AVE)
E:;I) :

LOCK(OUTPUT.CRU~CH)·

LOCK( SCPC:E::, Ci~t;:\CJI)
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Diskfile besselcouple7/2

deenA(r)

diskfile fiberdata
en B78 en een serie

aantal procedures}
diskfile coupledata
HEll mode van de 919

Functies
lezen van de invoergegevens van
Cmeetgegevens van de meetfibers 919
tapers, en rekennauwkeurigheden voor een
schrijven van een aantal invoergegevens op
berekenen van het veldverloop E(r) van de
en 978 meetfiber
berekenen van de bijbehorende koppel curves voor offsetmeting
met 2 identieke meetfibers

- berekenen van het amplitudeverloop
golffrontverplaatsing z(r) van de serie tapers
berekenen van de bijbehorende koppel curves voor offsetmeting
van de taper met meetfiber 919 en meetfiber 978 voor de serie
tapers
plotten op penplottersmall van aIle berekende curves en een
aantal Gausse benaderingen
plotten op penplottersmall van 6 taperparameters als functie
van de kernstraal
plotten op penplottersmall van de opeenvolgende golffronten in
de langste taper

De 6 taperparameters zijn :
spot breedte w~( van de amplitudeverdeling A(r)
middelpuntsco~~~inaatM1 van cirkel C~
kromtestralen R en R~ In kern en mantel
maximale koppetrendeffienten T- 19 en T078 met de meetfibers B19
en B78 U



Globale variabelen

STRING strl = tekstregel boven geplotte grafiek
str2 = tekstregel onder geplotte grafiek
str = hulptekstregel

INTEGER i = serienummer van de taper in het programma
k = samplenummer (r = k"'f del)
L = aantal tapers
Ll = eerste taper van de verwerkte serie
L2 = laatste taper van de verwerkte serie
n = aantal samples in r
plot = 0 als niet geplot wordt

= 1 als aller.n met procedure spotplot getekend wordt
= 2 als met de procedures spotplot, taperplot en waveplot

getekend wordt
calc = 0 als niet ge~tereerd wordt

= 1 als weI geitereerd wordt
ifail = 0 als geen oplossing bij een iteratie gevonden wordt

o als weI een oplossing bij een iteratie gevonden wordt
maxcall = maximaIe aantal stappen bij een iteratie met e04cea

REAL pi = 3.141592654 (verhouding omtrek/doorsnede bij cirkel)
vmin = ondergrens van het startinterval voor V bij procedure c05ada
cutoff = 2.4048255577 (maximale V-parameter bij monomode fiber)
golf = golflengte A= 1.3 um
kc = cirkelgolfgetal 2VL},
index = brekingsindex van kwartsglas = 1.46
stap19 = relatief brekingsindexverschil A van meet fiber B19
stap78 = relatief brekingsindexverschil A van meetfiber B78
na19 = numerieke apertuur van meet fiber B19
na78 = numerieke apertuur van meet fiber B78
a78 = kernstraal a van meetfiber B78
de7878 = offsetbreedte d bij meting met 2x B78
c19 = continu!teitsconstinte c van de functie c.Ko(wr/a) voor B19
ul9 = schaalfactor u van de functie JO(ur/a) voor B19
w19 = schaalfactor w van de functie c.KO(wr/a) voor B19
c78 = contin~teitsconstante c van de functie c.KO(wr/a) voor B78
u78 = schaalfactor u van de functie JO(ur/a) yoor B78
w78 = schaalfactor w van de functie c.KO(wr/a) voor B78
sp19 = vermogen P in de meetfiber B19
sp78 = vermogen P in de meet fiber B78
epshell = maximaIe relatieve fout in schaalfactor u
eps = maximale relatieve fout voor de procedures simpsonint en

doubleintegral
tol = verwaarloosbare kwadratische fout in de foutterm Q
del = stapgrootte bij discretisatie van de straal r
top = tophoek van de taper, behorend bij de door p~ocedure waveplot

geplotte golffronten (hoek tussen lengte-as en kern-mantel
overgang)

bl = bovengrens van het interval waar (6.6a) geldt
b2 = ondergrens van het interval waar (6.6c) geldt
m2 = middelpuntscoordinaat M2 van cirkel C2z = golffrontverplaatsing z(a)
size = spot breedte w50 volgens de gebroken regressiefit

FILE input = diskfile met ~nvoergegevens voor programma besselcouple
output = diskfile met uitvoergegevens van programma besselcouple
screen = diskfile met voortgangsstatus van programma besselcouple
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REAL ARRAY bessel[O:n] = functie waarden van een berekende veldamplitude A(r)
ef keppelcurve TR( d) in n+l ·~d%..tant. punten

gauss[O:n] = Gausse benadering van de functie in array bessel
seagull[O:~J= geltfrentverplaatsing z(r) in n+l equidistante punten
de78l9CL:IJ = effsetbreedte d bij meting met meetfiber B78eveer alle L tapers
pivetCi:LJ = middelpuntsceordinaat Ml veer alle L tapers
curvel(l:L] = kremtestraal Rl in de Rern veer alle L tapers
curve2[1:L] = kremtestraal R2 in de mantel veer alle L tapers
mlst[l:L] = startwaarden veer array pivet
rlst[l:!J = startwaarden veer array curvel
r2st[l:L] = startwaarden veer array curve2
diam(l:LJ = manteldiameter veer alle L tapers
a19[O:L] = kernstraal a veer alle L tapers en kernstraal a19[OJvan Bl
de19l9[O:L] = effsetbreedte d bij meting met meetfiber B19

veer alle L tap~rs en effsetbreedte de19l9(O)
bij meting met 2x meetfiber B19

spet(O:L] = spet breedte w 0 veer alle L tapers en spet[O] veer B19
tmax19[O:L] = maximaal kep~elrendement TO bij meting met meet fiber

B19 veer alle L tapers en maximaal keppelrendement
TO bij meting met 2x B19 = tmax19LO]

tmax78[O:1] = maximaal keppelrendement TO bij meting met meetfiber
B78 veer alle L tapers en maximaal kepperendement
TO bij meting met'B78 + B19' ='f:.iI'tt~x7tPCO]

wave[O:LtO:nJ = gelffronten z(r) voer alle L tapers in n+l
equidistante punten



Appendix G beschrijving applicatieprocedures

REAL PROCEDURE besseltail(r,d,al,cl,wl,a2,c2,w2)f

Functie :
Besseltail berekent een bovengrens voor de absolute waarde van de
restintegraal IR(d) volgens (7.2).

Input :
REAL r = ondergrene R van de restintegraal IR(d)
REAL d = onderlinge offset d van de veldverdelingen El(r) en E2(r)
REAL al = kernstraal a lREAL cl = continuIteitsconstante cl van de functie cl.Ko(wlr/al )
REAL wl = schaalfactor wl van de functie cl.KO(wlr/al )
REAL a2 = kernstraal a2REAL c2 = continuiteitsconstante c2 van de functie c2 .KO(w2r/a2 )
REAL w2 = schaalfactor w2 van de functie c2 .KO(w2r/a2)

Output :
REAL besseltail = waarde van de bovengrens voor I I R( d) I
-----------------------------------------------------------------------
PROCEDURE reprint;

Functie :
Reprint schrijft de waarden van een aantal variabelen, gelezen van
diskfile fiberdata, in diskfile coupledata.

PROCEDURE linregfit(x,y,m,rc,yO);

Functie :
Linregfit berekent de beste recht~ lijn door m punten in een plat
vlak volgens het kleinste kwadraten criterium (lineaire regressie).

Input :
REAL ARRAY x[l:m] = x-coordinaten van de m punten
REAL ARRAY Y(l:m] = y-coordinaten van de m punten
INTEGER m = aantal punten

Output :
REAL rc = richtingscoefficient van de rechte lijn
REAL yO = snijpunt van de rechte lijn met de y-as
-----------------------------------------------------------------------
PROCEDURE gaussfit(fl,f2,size,max);

Functie :
Gaussfit berekent de beste Gau6se benadering f (r) van een fuactie fer)
in n punten volgens de coordinatentransformati~ (7.6), gevolgd door
lineaire regressie in het 50% interval.

Input :
REAL ARRAY fl l:n = functie fer) in n punten

Output :
REAL ARRAY f2 l:n = Gausse benadering f (r) in n punten
REAL size = spot breedte w van de func~ie f (r)
REAL max = maximale waarde52 (0) van de functfe f (r)
----------------------------g--------------------g--------------------
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PROCEDURE modesolve(v,u,w,c);

Functie :
Modesolve lost de karakteristieke vergelijking (6.2) op met de substitutie

w ~ VV2
_u

2
en intervalhalvering voor u. Het bagininterval is (O,V) en

voor het eindinterval (umin,umax) geldt (umax-umin)/u<epshell.

Input:
REAL v = V-parameter van de BEll mode

Output
REAL u = schaalfactor u van de functie JO(ur/a)
REAL w = schaalfactor w van de tunctie c.KO(wr/a)
REAL c = continuiteitsconstante c van de functie c.Ko(wr/a)
--------------------------------------------------------------------------
PROCEDURE besselspot(a,c,u,w,bessel);

Functie :
Besselspot berekent de veldsterkte E(r) van de HEll mode volgens (6.1)
in n equidistante punten.

Input ..
REAL a =
REAL c =
REAL u =
REAL w =

kernstraal a
continuiteitsconstante c van de functie c.KO(wr/a)
schaalfactor u van de functie Jo(ur/a)
schaalfactor w van de tunctie c.Jo(ur/a)

Output
REAL ARRAY bessel[l:n] = veldsterkte E(r) in n punten
--------------------------------------------------------------------------
PROCEDURE midpoint(a,rl,r2,bl,b2,ml,m2,z);

Functie :
Midpoint berekent uit de kernstraal a en de golffrontparameters Rl , R2en M de resterende goltfrontparameters bl , b2 , M2 en z(a) volgens
(6.6!),(6.6e),(7.5) en (6.5a).

Input :
REAL a = kernstraal a
REAL rl = kromtestraal Rl in de kern
REAL r2 = kromtestraal R2 in de mantel
REAL ml = middelpuntscoordinaat Ml van de cirkel C2

Output :
REAL bl = bovengrens bl van het interval waar (6.6a) geldt
REAL b2 = ondergrens b2 van het interval waar (6.6c) geldt
REAL m2 = middelpuntscoordinaat M2 van de cirkel C2
REAL z = golffrontverplaatsing z(a)
-------------------------------------------------------------------------
PROCEDURE seagullwave(a,rl,r2,ml,m2,seagull);

Functie :
Seagullwave berekent de golffrontverplaatsing z(r) volgens (6.6)
in n equidistante punten.

Input :
REAL a = kernstraal a
REAL rl = kromtestraal Rl in de kern



REAL rZ = kromtestraal RZ in de mantel
REAL ml = middelpuntscoordinaat Ml van de cirkel CzREAL mZ = middelpuntscoordinaat MZ van de cirkel Cz

Output :
REAL ARRAY seagull[l:n] = golffrontverplaatsing z(r) in n punten

PROCEDURE spotpower(a,c,u,w,sp);

Functie :
Spotpower berekent het vermogen P van de HEll mode volgens (6.9).

Input ..
REAL a =
REAL c =
REAL u =
REAL w =

kernstraal a
continulteitsconstante c van de functie c.KO(wr/a)
schaalfactor u van de functie Jo(ur/a)
schaalfactor w van de functie c.KO(wr/a)

•
Output
REAL sp = vermogen P
----------------------------------------------------------------------
PROCEDURE spotcouple(fl,al,cl,ul,wl,a2,cZ,uZ,wZ,rl,rZ,ml,spl,spZ,d,t);

Functie :
Spotcouple berekent het koppelrendement TR(d) in % volgens (7.3b),(7.3c)
en (7_4) met de THE-procedure da.bleintegral of simpsoniat. De bovengrens
R wordt zo gekozen dat de restintegraal voldoet aan I~R(d)VVP1PZ<eps.
De relatieve fout in de correlatie-integraal C(d) is kIeiner aan eps.

Input :
BOOLEAN fl = true bij vlak golffront (Zx meetfiber)

false bij gekromd golffront (meetfiber + taper)
REAL al = kernstraal a lREAL cl = continuiteitsconstante cl van de functie cl_Ko(wlr/al )
REAL ul = schaalfactor ul van de functie JO(ulr/al )
REAL wl = schaalfactor wl van de functie cl.Ko(wlr/al )
REAL aZ = kernstraal a ZREAL cZ = continuiteitscon~tante Cz van de functie cz_KO(wzr/az )
REAL u2 = schaalfactor Uz van de functie Jo(uzr/az )
REAL wZ = schaalfactor Wz van de functie cz_KO(wzr/az )
REAL rl = kromtestraal Rl in de kern
REAL rZ = kromtestraal Rz in de mantel
REAL ml = middelpuntscoordinaat Ml van de cirkel Cz
REAL spl = vermogen PlREAL spZ = vermogen P
REAL d = onderlinge offset d

Output
REAL t = koppelrendement TR(d) in %
------------------------------------------------------------------------
REAL PROCEDURE amplitude(r,theta);

Functie :
Amplitude berekent de veldamplitude A(r) volgens (6.1).

Input :
REAL r = straal r
REAL theta = hoek ~ met de x-as



Output :
REAL amplitude = veldamplitude A(r)
------------------------------------------------------------------------
REAL PROCEDURE fase(r);

Functie :
Fase berekent het faseverschilC«r) volgens (6.4).

Input :
REAL r = straal r

Output
REAL fase = faseverschilO( (r)

PROCEDURE spotcalcl(stap,na,de,a,c,u,w,sp,ifail);

Functie :
Spotcalcl berekent de oplossing van de vergelijking T (d ) = lie volgens
(7.3b),(7.3c) en (7.4) met NAG-procedure c05ada door ~e ier.nstraal a te
itereren bij vast relatief brekingsindexverschi14 .De gemeten d -breedte
heeft betrekking op de offsetmeting met 2 identieke meetfibers. tls een
oplossing wordt gevonden in het interval (amin,amax), ~~n is da absolute
fout in a of de absolute fout in TR(de ) kleiner dan 10 •

Input :
REAL stap = reletief brekingsindexverschil~.

REAL na = numerieke apertuur ~V2A
REAL de = gemeten offset breedte d
REAL ifail = 0 e

Output
REAL a = kernstraal a
REAL c = continuiteitsconstante c van de functie c.KO(wr/a)
REAL u = schaalfactor u van de functie JO(ur/a)
REAL w = schaalfactor w van de functue coKO(wr/a)
REAL sp = vermogen P
INTEGER ifail = 0 als een oplossing is gevonden

> 0 als geen oplossing is gevonden

REAL PROCEDURE quotientl(a);

Functie :
Quotientl berekent de foutterm Q = TR(d )-l/e volgens (7.3b),(7.3c) en
(7.4), waarbij de gemeten d -breedte be~rekking heeft op de offsetmeting
met 2 identieke meetfibers. e

Input
REAL a = kernstraal a

Output
REAL quotientl = foutterm Q

PROCEDURE spotcalc2(i,ifail);

Functie :
Spotcalc2 berekent de kleinste kwadraten oplossing van het stelsel
Q19 = TRl9(~e19)/TR1~(0)-1/e =0 en Q78 = TR78(de78)/TR78(0)-1/e = 0



volgens (7.3b),(7.3c) en (7.4) met NAG-procedure e04cea door de kromte
stralen R1 en R2 en de middelpuntscoordinaat Ml te itereren bij vaste
kernstraaI a en relatief brekingsindexverschilA. De gemeten d -breedte
en de koppelcurve TR(d) hebben in de eerste_vergelijking op deemeting
met B19 en in de tweede op de meting met B7o. De startwaarden voor
Rl , R2 en Ml zijn rlst, r2st, en mlst. Ala een O~lossing wordt gevonden
b~nnen maxcall stappen, dan is de absolute fout Q~+Q78<tOl.

Input :
INTEGER i = serienummer van de t~per in het programma
INTEGER ifail =0

Output :
INTEGER ifail = 0 als een oplossing is gevonden

> 0 ala geen oplossing is gevonden
----------------------------------------------------------------------
REAL PROCEDURE quotient2(rl,r2,ml,al,cl,ul,wl,spl,de);

Functie :
Quotient2 berekent de fouttarm Q = TR(d )/TR(O)-l/e volgena (7.3b),(7.3c)
en (7.4) , waarbij de gemeten d -breedt~ be~rekking heeft op de offset
meting met meetfiber en taper. e

Input :
REAL rl = kromteatraal Rl in de kern
REAL r2 = kromtestraal R2 in de mantel
REAL ml =middelpuntscoordinaat Ml van de cirkel C2REAL al = kernstraal a l van de meet fiber
REAL cl = continuIteitsconstante cl van de functie c1.KO(wlr/al )
REAL ul = achaalfactor ul van de functie JO(ulr/al )
REAL wl = schaalfactor wl van de functie cl.KO(wlr/al )
REAL spl = vermogen Pl van de meetfiber
REAL de = gemeten offset breedte de

Output :
REAL ~uotient2 = foutterm Q
----------------------------------------------------------------------
PROCEDURE funct(n,xc,fc);

Functie : V 2 2
Funct berekent de foutterm Q = Qlg+Q19 waarbij de fouttermen Q19 v.oor
de meting met B19 en Q 8 voor de m~ting met B78 met de procedure
quotient2 berekend wor~en. Funct genereert een sprong naar label atop
als de foutterm Q<tol of het aantal aanroepen ncall = maxcall.

Input :
INTEGER n = aantal itererende variabelen = 3
REAL ARRAY x[1:3J = waarden van de itererende variabelen R1 , R2 en M1 ,

genormeerd op de startwaarden rlst, r2st, en mls~.

Output :
REAL fc = foutterm Q
----------------------------------------------------------------------
PROCEDURE spotplot(strl,str2,bessel,gauss);

Functie :
Spotplot tekent de grafieken van een functie en zijn Gausse benadering
als functie van de straal r in n equidistante punten in eenzelfde assen
stelael met 2 tekstregels op penplottersmall.

Input:
STRING strl = tekstregel boven het assenstelsel
STRING str2 = tekstregel onder het assenstelael
REAL ARRAY b~selC1:nJ = functiewaarden in n punten
REAL ARRAY gaussCl:n] = Gausse benadering in n punten



REAL PROCEDURE interpol(bessel);

Functie :
Interpol benadert de breedte d
punten is gegeven, met lineairg
punten.

van een koppelcurve, die in n equidistante
interpolatie tussen 2 opeenvolgende

Input :
REAL ARRAY ~.sselCl:nJ = koppelrendement in n punten

Output :
REAL interpol D gelnterpoleerde offsetbreedte de

PROCEDURE offsetcouple(flat,al,cl,ul,wl,a2,c2,u2,w2,rl,r2,ml,spl,sp2);

Functie :
Offsetcouple berekent het koppelrendement TR(d) in % in n equidistante puntel
met procedure spotcouple • Van de volledige-Koppelcurve wordt een Gausse
benadering bepaald met de gebroken regressiefit. Koppelcurve en Gausse
benadering wo~den vervolgens in 1 assenstelsel geplot.

Input :
BOOLEAN flat = true bij een vlak golffront (2x meetfiber)

false bij een gekromd golffront (meet fiber + taper)
REAL al = kernstraal a l '
REAL cl = continuIteitsconstante cl van de functie cl.KO(wlr/aL)

REAL ul = schaalfactor ul van de functie JO(ulr/al )
REAL wl = schaalfactor w1 van de functie cleKO(wlr/al )
REAL a2 = kernstr~al aZREAL c2 = contin~teitsconstante c2 van de functie c2 .Ko(w2r/a2 )
REAL u2 = schaalfactor u2 van de functie J O(u2r/a2 )
REAL w2 = scbaalfactor w2 van de functie c2 .KO(w2r/a2 )
REAL rl =kromtestraal Rl in de kern
REAL r2 = kromtestraal R2 in de mantel
REAL ml = middelpuntscoordinaat Ml van de cirkel C2
REAL spl = vermogen Pl
REAL sp2 D vermogen P2
------------------------------------------------------------------------
PROCEDURE fibercalc(stap,na,de,a,c,u,w,sp,size,ifail);

Functie :
Fibercalc bepaalt de kernstraal a van de meetfiber, de bijbehorende
veldsterkte E(r) Tan de HEll mode, de Gausse benadering E (r) hiervan,
de koppelcurve TR(d) voor de offsetmeting met 2 identiekegmeetfibers en
de Gausse benadering hiervan. Tenslotte worden de 4 berekende curves
geplot op penplottersmall.

Input :
REAIL'-atap -=...J:e,latd:.~.• breki.ngsindexverilchi.l 4:
REm-"Jta, t:"·;::Jtiulrer.i.eke apertuur ~I{TE
REAL de = gemeten offsetbreedte de
INTEGER ifail = 0



Output
REAL a = kernatraal a
REAL c = continuiteitaconatante c van de functie c.Ko(wr/a)
REAL u = achaalfactor u van de functie Jo(ur/a)
REAL w = schaalfactor w van de functie c.KO(wr/a)
REAL sp = vermogen P
REAL size = spot breedte w~O van de functie E (r)
INTEGER ifail = 0 als een Oplossing is gevond~n

> 0 als geen oploasing is gevonden
-------------------------------------------------------------------------
PROCEDURE tapercalc(i,ifail)j

Functie :
Tapercalc bepaalt de kromtestralen R en R2 en de middelpuntscoordinaat
Ml van de taper, de bijbehorende amp!itudeverdeling A(r) en golffront z(r),
de Gausse benadering A (r), de koppelcurves voor de meting met B19 en de
meting met B78 en de b§ide Gansse benaderingen hiervan. Tenslotte worden
de 7 berekende curves geplot op penplottersma~l.

Input :
INTEGER i = serienummer van de taper in het programma
INTEGER ifail = 0

Output :
INTEGER ifail = 0 ala een oplossing is gevonden

>0 als geen oplosEng is gevonden

PROCEDURE taperplot(str,imin,a19,taper)j

Functie :
Taperplot tekent de grafiek van een taperparameter als functie van de
l~ernstraal a voor alle tapers, telkens met 1 tekstregel op penplottersmall.

Input :
STRING str = tekstregel
INTEGER imin = serienummer van de eerste taper
REAL ARRAY a19[~:L] = kernstralen a van L tapers en kernstraal a19 0

van meetfiber B19
REAL ARRAY taper(imin:L]= parameter waarden van L tapers en eventueel

ook van meetfiber B19

PROCEDURE waveplot(top,wave)j

Functie :
Waveplot tekent de opeenvolgende golffronten in de langste taper, waarbij
de taper in de lengterichting verkort is weergegeven zonder de golffront
verplaatsing verkort weer te geven. Dit is gedaan om de ru±mtelijk geringe
golffrontkromming zichtbaar te maken.

Input :
REAL top = tophoek van de verkorte taper (hoek tussen lengte-as en

kern-mantel overgang)
REAL ARRAY wave[O:L,O:n] = golffrontverplaatsing z(r) van alle L tapers

in n equidistante punten



Appendix H : beschrijving bibliotheekprocedures

Voor de beschrijving van de procedures uit de THE- en NAG-bibliotheek
kan verwezen worden naar de documentaie van het rekencentrum van de
Technische Hogeschool Eindhoven.

Numlib procedures JO' J 1 , Ko en Kl : zie RC-informatie PP-3.8.2, blz. 6.
Nagalib procedures c05aaa en e04cea : zie NAG Algo160 library manual, vol. ~ el
Plotter procedures curvedraw, multicurvedraw, newobject,text,drawobject en

disposeobject : zie RC-informatie PP-6.5.2, bij de
overeenkomstige Fortran procedures curvd,mcurvd,newobj,
ftext,drawob en dispob.

Mathlib procedures simpsonint en doubleintegral : zie RC-informatie
PP-3.l.l en PP-3.1.3.
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