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SAMENVATTING

In de vakgroep Telecommunicatie is een optische verdeler ontwikkeld

volgens de methode van ruimtelijke golffront-scheiding. Vijf vezels

zijn in het stralingsveld van een laserdiode gepositioneerd, zonder

tussenkomst van optische devices. Het totale rendement van de verdeler

is ongeveer 45%. Deze verdeler introduceert in principe kompetitieruis.

In het onderzoek is nagegaan in hoeverre deze ruis van invloed is

op het funktioneren van een totaal optisch communicatiesysteem.

Hiertoe is een theoretisch model opgezet om de signaal

ruisverhouding tengevolge van de kompetitieruis te bepalen. Met het

theoretische model wordt gevonden dat de kompetitieruis bij een optisch

communicatiesysteem te verwaarlozen is ten opzichte van andere ruis

bijdragen.

Met behulp van een foutenkansmeting aan een optisch communicatie

systeem, waarvan de verdeler deel uitmaakt, wordt de theorie geveri

fieerd. Op geen enkele wijze is bij deze metingen enige invloed van de

kompetitieruis gekonstateerd.

Theoretische en praktische resu~taten zijn dus met elkaar in over

eenstemming.

Op grond van het redelijke ,rendement, de eenvoudige konstruktie en

de te verwaarlozen kompetitieruis,· is toepassing van di t soort optische

verdelers dus aan te bevelen.
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1. INLEIDING

Voor bepaalde toepassingen van de glasvezelcommunicatie kan het nodig

zijn dat verschillende glasvezels hetzelfde optische ingangssignaal

ingekoppeld krijgen op eenzelfde lokatie.

Enkele van deze toepassingen zijn bijvoorbeeld:

- In een distributienet wil men met de vezels, die van de centrale naar

de verschillende abonnees lopen, hetzelfde optische signaal trans

porteren. Van deze techniek wordt gebruik gemaakt bij het distri

bueren van bijvoorbeeld televisie- en audiosignalen.

- Een aantal vezels, behorende bij een zender, die hetzelfde signaal

transporteren, zijn met dezelfde ontvanger verbonden. Iedere vezel

afzonderlijk vormt dus een aparte communicatieverbinding. Geeft men

deze vezels ook elk een andere fysische weg, dan wordt een dergelijke

meervoudige verbinding beter beschermd tegen vezelbreuk.

Iedere vezel afzonderlijk uitrusten met een laserdiode plus bijbehoren

de elektronika is een kostbare zaak. Dikwijls zal ook de ruimte, die

het systeem dan inneemt, een belangrijke rol spelen bij ontwerp van

glasvezelcommunicatiesystemen.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is een relatief goedkoop

en klein device waarmee het licht, door een laserdiode uitgezonden, in

een aantal verschillende vezels gekoppeld kan worden. Zorn device

noemen we optische verdeler (Eng: opticai power-splitter) en in dit

verslag kortweg verdeler.

In het algemeen kan het licht van de laserdiode met twee essentieel

verschillende methoden verdeeld worden over de vezels. Deze methoden

zijn amplitude-scheiding (Eng: amplitude division) en ruimtelijke

golffront-scheiding (Eng: spatial wave front division). Bij de eerste

methode zijn de ontwerpen gebaseerd op het gebruik van een beamsplitter

[1J, een punten-hologram [2J of een rooster [3J, [4J. Ook andere dan de

hier genoemde optische devices worden als hulpmiddel bij deze ontwerpen

gebruikt. Enkele ontwerpen die de methode van ruimtelijke golffront

scheiding gebruiken zijn gegeven in [5J - [8J.

In de vakgroep Telecommunicatie is een verdeler ontwikkeld volgens

de methode van ruimtelijke golffront-scheiding. Vijf vezels zijn in het

stralingsveld van een laserdiode gepositioneerd op een plaats die

gunstig voor inkoppeling van het licht is. Tussen laserdiode en vezels
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zijn geen optische devices aanwezig. Bij deze verdeler wordt een deel

van het laserstralingsveld ruimtelijk uitgefilterd door een vezel.

Deze filtering kan aanleiding geven tot extra ruis bij gebruik van

een laser die meerdere spektraallijnen in zijn optisch spektrum vertoont.

Ais het totale optische vermogen van de laserdiode konstant is, kan het

vermogen van de afzonderlijke spektraallijnen toch fluktueren. Zolang

het totaal door de laserdiode uitgestraalde vermogen in een vezel wordt

gekoppeld, zal hierdoor geen ruis ontstaan. Ook niet als aIle vermogens

van de spektraallijnen in gelijke mate worden verzwakt. Dit betekent

immers slechts een verzwakking van het totale vermogen. Ruis kan echter

weI optreden wanneer de vermogens van de verschillende spektraallijnen

niet in gelijke mate worden verzwakt. De verschillende lasermodi, die

zorgen voor de verschillende spektraallijnen, hebben in het algemeen,

ruimtelijk gezien, verschillende stralingsvelden. Dit treedt vooral

op bij lasermodi met een verschillend transversaal modusgetal, zie

[9, p. 31J en [10, p. 1554J. Ruimtelijke filtering kan dus vermogens

fluktuatie in de vezel veroorzaken die in de literatuur kompetitieruis

wordt genoemd.

De kompetitieruis dient men niet te verwarren met de partitieruis

die evenals de kompetitieruis ontstaat t.g.v. het random fluktueren van

het vermogen van de afzonderlijke lasermodi, zie [12J - [14J. Bij

partitieruis is van belang de fluktuatie van het vermogen van de axiale

modusgroepeni groepen lasermodi met gelijk longitudinaal modusgetal. De

golven afkomstig van verschillende spektraallijnen hebben een verschil

lende looptijd in de vezel doordat de brekingsindex van het glas van de

vezel afhankelijk is van de golflengte. Het effekt is in essentie een

fluktuatie van de pulsvertraging. Dit gaat vooral bij een hoge trans-

missiesnelheid een grote rol spelen. Bij de ontvanger veroorzaakt dit

een amplitude-variatie die partitieruis wordt genoemd. Deze ruis is dus

afhankelijk van de vezellengte en gaat bij overschreiding van een

bepaalde lengte domineren, zie bv. [11, p. 238J en [12, p. 853J. De

kompetitieruis is onafhankelijk van de vezellengte.

Bij verdelers die de methode van amplitude-scheiding gebruiken

komt kompetitieruis niet voor. De vezels krijgen hier ieder een deel

van h~t totaal optisch laservermogen ingekoppeld. Van de verdeler,

ontwikkeld in de vakgroep Telecommunicatie, is het rendement beter dan
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van de laatstgenoemde verdelers. Dit is mogelijk doordat er geen optische

devices, die zelf extra verliezen introduceren, tussen laserdiode en

vezels aanwezig zijn.

De grootte van de bijdrage van de kompetitieruis aan de totale

systeemruis is een belangrijk gegeven voor de kwaliteit van de verdeler.

Het doel van het onderzoek is dan ook de grootte van deze bijdrage

theoretisch te bepalen en hierna m.b.v. metingen te verifieren.

We schetsen nu nog in hoofdlijnen de inhoud van dit verslag.

Na een korte beschouwing van de verdeler (hoofdstuk 2) wordt het

theoretische stralingsdiagram van de laserdiode berekend (paragraaf 3.1).

De variabelen in de formule van dit stralingsdiagram, die de bijdrage

van de afzonderlijke lasermodi weergeven, worden bepaald d.m.v. matching

van het theoretische aan het praktische stralingsdiagram (paragraaf 3.2).

Uitgaande van de verdelergeometrie en het laserstralingsdiagram kunnen

de inkoppelrendementen van de afzonderlijke lasermodi m.b.t. een

bepaalde verdelervezel bepaald worden (paragraaf 3.3). Door uit te gaan

van een eenvoudig statistisch model voor de verdeling van het totale

vermogen over de verschillende lasermodi (subparagraaf 4.1.1), kan de

kansdichtheidsfunktie berekend worden van het optisch vermogen dat in

een bepaalde verdelervezel gekoppeld wordt (subparagraaf 4.1.2). Met

dit gegeven kan dan uiteindelijk de bijdrage van de kompetitieruis aan

de totale systeemruis bepaald worden (paragraaf 4.2). Met een fouten

kansmeting aan een optisch communicatiesysteem wordt de theorie geveri

fieerd (paragraaf 5.2).
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2. DE VERDELER

In dit hoofdstuk wordt de opbouw van de verdeler besproken. Hierbij zal

niet ingegaan worden op de praktische konstruktie zoals uitlijning,

fixering enzovoort. De verdeler is als het ware opgebouwd rond de laser

diode. De vijf vezeleindvlakken moeten in het stralingsveld van de

laserdiode, op een plaats die gunstig voor inkoppeling van het licht is,

gepositioneerd worden. Voor de opbouw van de verdeler is dus de laser

diode, en met name zijn stralingsdiagram, belangrijk. Daarom zullen we

eerst enige aandacht aan de laserdiode besteden.

2.1 De laserdiode

Voor de verdeler is gebruik gemaakt van de HLP1400 laserdiode van

Hitachi. Hiervan zijn enkele gegevens te vinden in bijlage A. We behan

delen van deze laser aileen enkele punten die voor dit verslag van be

lang zijn. Voor uitgebreidere informatie kan verwezen worden naar

[15, pp. 8.9-8.14J en [16J.

p-A1VGal_VAS \..

n-AluGal_uAs ----.

n-Al Ga AS~
V I-V

u 0 0,05

V > u

METAAL-KONTAKT

Fig. 2.1: Schematische opbouw van de laserdiode.
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De schematische opbouw van de AlGaAs-stripgeometrie-laserdiode

wordt in Fig. 2.1 gegeven. De dikte van de aktieve laag is ongeveer

0,1 ~ en de breedte van deze strip is in de orde van 10 ~. de emissie

van het laserlicht vindt aan beide reflekterende eindvlakken plaats. Bet

licht van het ene eindvlak, de laserbundel, wordt zoveel mogelijk in de

vijf vezels gekoppeld. Bet licht van het andere eindvlak, de monitor

bundel, wordt gedetekteerd met een fotodiode die deel uitmaakt van een

elektronisch regelcircuit. Dit circuit zorgt, door regeling van de laser

stroom I(tJ, dat het gemiddeld optisch vermogen van de laser konstant

blijft. Ook bij modulatie van de laserdiode blijft het gemiddeld optisch

vermogen konstant. Bij digitale modulatie met hoge snelheden moet ge

zorgd worden dat de gelijkstroominstelling van de laser groter is dan

1,2 maal de drempelstroom I th , zie [16, p. 19J. Als hieraan voldaan is,

verandert het optisch spektrum bij modulatie nagenoeg niet.

In Fig. 2.1 is ook de intensiteitsverdeling van het verre veld,

in een vlak evenwijdig aan het eindvlak van de laserdiode, geschetst.

Tevens zijn de richtingen van de koordinaatassen, van het carthesisch

koordinatenstelsel (x,y,zJ, aangegeven. Bet vlak z=O valt samen met het

reflekterende lasereindvlak. De oorsprong 0 valt samen met het maximum

van de intensiteit in dit vlak. Voor verschillende optische vermogens

worden de typische stralingsdiagrammen in het vlak evenwijdig aan de

strip, xz-vlak, gegeven in Fig. 2.2a. De stralingsdiagrammen in het

vlak loodrecht op de strip, yz-vlak, worden gegeven in Fig. 2.2b.

200 r-------,--------------,

xz-vlak

O'----l. oIo.-~_ ____L.._ ____.=!_.....~_....L.~

-40 -20 0 20 40
hoek a met de z-as (graden) _

-40 -20 0 20 40
hoek e met de z-as (graden) ----.

Fig. 2.2a: Stralingsdiagrammen

in het xz-vlak.

Fig. 2.2b: Stralingsdiagrarnmen

in het yz-vlak.
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Het verre veld kan beschreven worden door de twee-dimensionale Fourier-

getransformeerde van het veld op de stralende apertuur, die gevormd

wordt door het reflekterende lasereindvlak, zie [17, hoofdstuk 9J. Een

smaller lichtemitterend gebied heeft daarom een grotere bundelbreedte

tot gevolg. In het vlak evenwijdig aan de strip, xz-vlak, ontstaat

daardoor een bundelbreedte van 10° die bepaald wordt door de afmeting

van de spot op het lasereindvlak in de richting evenwijdig aan de strip,

ongeveer 4 ~. In het vlak loodrecht op de strip, yz-vlak, is de bundel

breedte 30°, bepaald door de afmeting van de spot in de richting lood

recht op de strip, ongeveer 0,3 ~. De bundelbreedte is de hoek tussen

de punten waar de intensiteit de helft van het maximum bedraagt.

Het totaal stralingsdiagram bestaat uit de gewogen som van de

stralingsdiagrammen die behoren bij de afzonderlijke lasermodi. De weeg

faktor voor een bepaalde lasermodus wordt gegeven door het percentage,

van het totaal optisch vermogen, dat gemiddeld bij deze modus hoort.

2.2 De opbouw van de verdeler

Bij het ontwerp van de verdeler is men uitgegaan van de intensiteits

verdeling in het xz-vlak en die in het yz-vlak, zie Fig. 2.2. Elke

intensiteitsverdeling afzonderlijk heeft men zodanig door een Gausse

verdeling benaderd dat de benaderde en werkelijke verdeling samenvallen

in de punten waar de intensiteit l/e vanhet maximum bedraagt. Vermenig

vuldiging van deze twee Gausse verdelingen met elkaar, levert nu een

twee-dimensionale Gausse verdeling op, die het benaderde stralingsdiagram

I(a,S) van de laserdiode weergeeft,

(2. 1 )

Hierin is

ao :: 0,1 rad

So :: 0,3 rad

en I O een konstante schaalfaktor. De hoek tussen het yz-vlak en de lijn,

door het verre veld waarnemingspunt loodrecht op de y-as, is a. Evenzo
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is S de hoek tussen het xz-vlak en de lijn, door het verre veld waar

nemingspunt en loodrecht op de x-as. De konstanten aO en So zijn bepaald

uit Fig. 2.2.

Daar de bundelbreedte van het stralingsdiagram in het yz-vlak

ongeveer 30° is, heeft men ervoor gekozen om aile vezelassen in dit vlak

te leggen, zie Fig. 2.3. De mechanische konstruktie is dus eenvoudig.

o

ty

Fig. 2.3: Theoretische positionering van de vezels.

De mantel van de vezels (gegradeerde index, 50 ~m/125 ~m, centrale

numerieke apertuur 0,18) is over een bepaalde lengte weggeetst waardoor

de vezels gunstig in het stralingsveld van de laser gepositioneerd

kunnen worden. Onder gunstig verstaan we een maximaal totaal optisch

vermogen, gekoppeld in de vijf vezels, onder de randvoorwaarde dat de

afzonderlijke vermogens in de vezels gelijk zijn. Bet betrekkelijk een

voudige stralingsdiagram I(a,S) maakt het mogelijk om, m.b.v. een sim

pel komputerprogramma, deze gunstige positionering van de vezels te

berekenen. Fig. 2.3 geeft deze positionering grafisch weer. In deze
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figuur is l. de afstand van de oorsprong 0 tot het midden van het eind
J

vlak van de vezel j en y. is de hoek tussen de j-de vezelas en de z-as.
J

De waarden van l. en y. zijn in Tabel 2.1 gegeven onder "theoretische
J J

waarden" waarbij 0.
0

=0,10 rad en So = 0,27 rad. Deze waarden voor

0.
0

en So zijn bepaald uit het stralingsdiagram van de gebruikte HLP1400

laserdiode, zie bijlage A.

Tabel 2.1: Afmetingen verdeler (0.
0

=0,10 rad en So =O,27radl.

vezel theoretische waarden werkelijke waarden

l. y . l. y.
J J J J

[)lm] [radJ [)lm] [rad]

1 160 0,31 82 0,37

2 280 0,13 272 0,12

3 370 0,00 363 0,00

4 280 0,13 259 0,15

5 160 0,31 114 0,44

Merk op dat de verlengden van alle vezelassen elkaar snijden in de

oorsprong. Bovendien zien we duidelijk dat het kopvlak van vezel 2

gedeeltelijk in de schaduw van vezel 1, het kopvlak van vezel 4 gedeel

telijk in de schaduw van vezel 5 en het kopvlak van vezel J gedeeltelijk

in de schaduw van zowel vezel 2 als vezel 4 ligt.

De schematische opbouw van de werkelijke verdeler wordt gegeven

door Fig. 2.4. Een blokje messing dient als drager voor de vijf vezels.

In dit blokje zijn groefjes gefreesd waarin de vezels met behulp van

lijm zijn bevestigd. De positie van de groefjes legt ten dele de positie

van de vezels vast. Met behulp van een mikroskoop met meetokulair zijn

de afmetingen van de verdeler bepaald. In Tabel 2.1 zijn deze werkelijke

waarden weergegeven. De verlengden van de vezelassen snijden elkaar niet

in hetzelfde punt mede doordat vezel 1 en vezel 5 door respektievelijk

vezel 2 en vezel 4 naar buiten weggedrukt worden. Dit wegdrukken ver

sterkt oak het feit dat, wegens de onnauwkeurigheid in de konstruktie,

de vezelassen niet in een plat vlak liggen. Stofdeeltjes op het vezel

eindvlak, die inkoppelingsverliezen veroorzaken, zorgen oak voor een

verschil tussen theoretische en werkelijke dimensionering van de verdeler.
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blokje messing ~

1ijm ---+----:X;

aktieve laag

laserdiode

1

I+-(----~
'\, 300 um

. . .

Fig. 2.4: Schematische opbouw van de w~rkelijke verdeler.

De theoretische en werkelijke inkoppelrendementen n. van de af
J

zonderlijke vezels zijn gegeven in Tabel 2.2.

Tabel 2<.2: De inkoppelrendementen

vezel n. [%]
J

theor. werk.

1 10,8 8,4

2 10,8 8,9

3 10,8 8,9

4 10,8 10,0

5 10,8 8,9

totaal 54,0 45,1

n ..
J

De vijf vezels samen hebben een totaal rendement van ongeveer 45%. Dit

is redelijk goed te noemen. Vergelijken we dit bijvoorbeeld met de
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verdeler die in [3J beschreven wordt. Deze verdeler bezit drie uitgangs

vezels en heeft een totaal rendement van 25%. Dit totale rendement is

lager doordat bij deze verdeler het licht m.b.v. een rooster en twee

lenzen, die extra verliezen introduceren, over de uitgangsvezels wordt

verdeeld. Een verdeler met drie uitgangsvezels, in plaats van vijf, die

volgens de wijze gegeven in Fig. 2.3 is gedimensioneerd, heeft een

totaal rendement van ongeveer 60%.

De stuurelektronika van de HLP1400 laserdiode is zodanig uitgevoerd

dat een modulatiesnelheid van 140 Mbit/s mogelijk is.
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3. HET STRALINGSDIAGRAM VAN DE LASERDIODE

De statistische fluktuatie van het verschil tussen de stralingsvelden

die behoren bij de afzonderlijke lasermodi, is de oorzaak van .het op

treden van kompetitieruis bij de verdeler. Het is dus belangrijk om

allereerst het stralingsveld van de laserdiode nauwkeurig te beschrijven.

Met behulp van dit veld kan dan het theoretische stralingsdiagram van de

laserdiode bepaald worden (paragraaf 3.1). De variabelen in de formule

van dit stralingsdiagram, die de bijdrage van de afzonderlijke lasermodi

weergeven, worden bepaald d.m.v. matching van het theoretische aan het

praktische stralingsdiagram van de HLP1400 laserdiode (paragraaf 3.2).

Uitgaande van de verdelergeometrie en het theoretische stralingsdiagram

kunnen de inkoppelrendementen van de afzonderlijke lasermodi m.b.t. een

bepaalde verdelervezel bepaald worden (paragraaf 3.3). Deze inkoppel

rendementen en de bijdrage van de afzonderlijke lasermodi zijn nodig

voor de bepaling van de kansdichtheidsfunktie van het vermogen in de

afzonderlijke vezels (paragraaf 4.1).

3.1 Berekening van het stralingsdiagram

Onder het stralingsdiagram verstaan we, in het vervolg van dit verslag,

het vermogensstralingsdiagram dat genormeerd is m.b.t. de maximale

waarde van het vermogen. om het stralingsdiagram te kunnen berekenen

moet allereerst het verre veld bepaald worden. uitgangspunt hierbij is

een Hermitisch-Gaussisch intensiteitsprofiel op het reflekterende laser

eindvlak. In deze paragraaf zal blijken dat het Hermitische deel van dit

profiel de oorzaak ervan is dat de stralingsvelden, die behoren bij de

afzonderlijke lasermodi, verschillend zijn. We kunnen dan ook verschil

lende lasermodi onderscheiden die gedefinieerd zullen word~n als Oe orde

hoofdmodus en hogere orde modi.

Het verre veld wordt in deze paragraaf bepaald volgens de apertuur

methode ofwel het Lorentz-Larmor theorema, zie [17, hoofdstuk 9J. De

stralende apertuur wordt gevormd door het reflekterende lasereindvlak.

Het verre veld zou ook bepaald kunnen worden met de theorie van de

Hermitisch-Gausse bundels, zie [10, p. 1554J. In Fig. 3.1 zijn de stra

lingsdiagrammen van de hoofdmodus, in het vlak loodrecht op de sfrip,

gegeven die m.b.v. beide theorieen gevonden worden. Tevens is het door

de fabrikant gemeten praktische stralingsdiagram, in dit vlak, van de
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HLP1400 laserdiode gegeven. Al deze stralingsdiagrarnmen vallen samen. in

het punt waar de intensiteit lie van het maximum bedraagt.

/ '\
/ \

I \
I ,

I \
/ \

/ \
II \

A'
-

~
l--:::::~ ~::::--

.9

t .8
.........
<l> .7.........
Ul
c:
<l> .6.....c:....
<l> . 5
""...<l>

~ .4...
0c:
<l> .30-

.2

.1

o
-40 -30 -20 -10 o 10 20 30 40

(graden) _

Fig. 3.1: 1. Het door de fabrikant gemeten praktische stralings

diagram.

2. He.t stralingsdiagram van de hoofdmodus berekend

m.b.v. de apertuurmethode.

3. Het stralingsdiagram van de hoofdmodus berekend

m.b.v. de Hermitisch-Gausse bundels.

We zien nu dat het stralingsdiagram van de hoofdmodus die m.b.v. de

apertuurmethode bepaald is, beter het praktische stralingsdiagram be

nadert dan die m.b.v. de Hermitisch-Gausse bundels bepaald is. Dit ver

schil wordt groter bij het toenemen van de bundelbreedte. Bij gebruik

making van de Hermitisch-Gausse bundels i.p.v. de apertuurmethode, moet

meer vermogen in de hogere orde modi aanwezig zijn om het praktische

stralingsdiagram goed te benaderen. Dit is een van de twee redenen dat

het verre veld met de apertuurmethode bepaald wordt.

De andere reden is het niet kunnen toepassen van de Fraunhofer

benadering om het verre veld goed te beschrijven. Het gebied waarvoor

de Fraunhofer-benadering geldig is wordt gegeven door, zie [18, p. 55J,

l' >
lOOd2
---Ie

(3 .1)
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Hierin is d de ma~imale afstand van de punten van de apertuur tot de

oorsprong O. In ons geval met d = 2 ~ en A = 820 nm is de Fraunhofer

benadering geldig voor r > 500 ~. Met Tabel 2.1 zien we dat de afstand

l. , van de oorsprong 0 tot het kopvlak van de vezel, ligt tussen 80 urn
J

en 370 ~. In dit gebied kan dus het stralingsveld niet goed beschreven

worden door de Fraunhofer-benadering.

We geven eerst de beschrijving van het elektrische veld op het

reflekterende lasereindvlak. Hierna berekenen we de elektrische veld-

sterkte van het verre veld. Met behulp van deze veldsterkte bepalen we

dan het stralingsdiagram van de laserdiode.

Het aktieve gebied van de laserdiode, zie Fig. 2.1, vormt een reso

nantieruimte en wordt in Fig. 3.2 schematisch weergegeven.

P(x,y,zJ

Fig. 3.2: De resonantieruimte van de laserdiode.

De vlakken z=O en z=-L vallen samen met de twee reflekterende lasereind

vlakken. Het voorste eindvlak emitteert het licht in de halfruimte z>O.

We hebben reeds in het vorige hoofdstuk gezien dat de transversale ko6r

dinaten x en y respektievelijk voor de richting evenwijdig aan en lood

recht op de strip zijn gekozen. Bet verre veld waarnemingspunt P(x,y,z)

heeft een afstand r tot de oorsprong O. Het punt (x',y') ligt op het
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lasereindvlak, de apertuur S, en heeft een afstand r ' tot de oorsprong.

In de resonantieruimte zijn modi aanwezig die gekarakteriseerd

worden door de modusgetallen (m,n,q). De transversale modusgetallen m

en n geven aan dat het intensiteitsverloop van iedere transversale veld

komponent door m nullen in de x-richting en n nullen in de y-richting

gaat. Het longitudinale modusgetal q geeft het aantal halve-golflengten

in de z-richting, tussen de reflekterende lasereindvlakken.

Doordat de laserdiode op een bepaalde wijze opgebouwd is, kan van

de lasermodi het elektrische veld in de y-richting en ook het magnetische

veld in de x-richting verwaarloosd worden, zie bijvoorbeeld [9J. De

emissie van het laserlicht is dan transversaal elektrisch (TE) gepola

riseerd in het vlak evenwijdig aan de strip, xz-vlak, en loodrecht op de

lengte-as van de trilholte, de z-as. De polarisatieverhouding tussen x

en y-richting is voor de gebruikte HLP1400 laserdiode groter dan 100, zie

[16, p. 14J. Voor de HLP1400 laserdiode mogen we dus inderdaad het elek

trische veld in de y-richting verwaarlozen.

We nemen nu, voor een (m,n,q)-lasermodus, op de apertuur Seen

elektrisch veld aan zoals dit in [9, p. 31J gegeven wordt,

E (x' y' t) =EO X (x') Y (y') cos(2TI~ t)
-mnq " mnq m n mnq

Met

I x' 2X (x I) = H (/2~) exp{-(-) }m m WOx WOx

H (/2 L) I OJ

Y (y I) = exp{-(~){.J}
n n WOy WOy

a-x (3.2)

(3.3)

(3.4 )

De funkties H (E;,) en H (r:;,)
m n

lijk orde m en orde n, zie

orde zijn

H
O

(.;) = 1

H/E;,} = 2.;

H
2

(E;,} = 4.;2 2

H
3

(E;,} = 8.;3 - 12.;

z~Jn Hermitische polynomen van respektieve

[19J. Enkele Hermitische polynomen van lage

(3 .5)
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De faktor EO is een konstante en geeft tevens de bijdrage van demnq
(m,n,q)-lasermodus aan het totale elektrische veld op de apertuur. Bij

de longitudinale modi (O,O,q) zijn de schaalfaktoren wOx en WOy de af

standen van de oorsprong, in respektievelijk de x- en y-richting, tot

het punt waar de elektrische veldsterkte lie van het maximum bedraagt.

De resonantiefrekwentie v is een funktie van de modusgetallen (m,n,q)mnq
en enkele variabelen die volgen uit de struktuur van de laserdiode,

zie [9J. De tijdafhankelijke cosinusterm in (3.2) wordt in het vervolg

weggelaten.

De elektrische veldsterkte ~p(~) van het verre veld in het waar

nemingspunt P wordt nu met de formule, zie [17, p. 9.11J,

.k -jk1'=-J e
4rr1'

a
-1'

{{a x E (1")} - a x {a x Z H (1")}}-n -8 - -1' -n 0-8-

exp{jk(1"oa )} dS
- -1'

(3 .6)

berekend voor de (m,n,q)-lasermodus. Voor de berekening van deze veld

sterkte ~p(~) wordt gebruik gemaakt van een bolkoordinatenstelsel

(1',e,q,), zie Fig. 3.3.

Z

P(x,Y,Z)

y

x = l' sinS cas~

y =l' sinS sin~

Z = l' casS

Fig. 3.3: Het bolkoordinatenstelsel (1',e,q,).
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De eenheidsvektoren van het carthesisch ko6rdinatenstelsel (x,y,z)

noemen we a , a en a . Die van het bolko6rdinatenstelsel (r,e,~)-x -y -Z

noemen we ~r ' ~e en ~~. ~$(~') en ~$(~') zijn respektievelijk de elek-

trische en de magnetische veldsterkte op de apertuur S. De elektrische

veldsterkte E (r') wordt dus gegeven door (3.2). De vektor ~' geeft de
-$ -

plaats x'a + y'a op de apertuur aan. De vektor a is de normaal op het
~ ~ ~

apertuurvlak in de richting z>O en is dus gelijk aan a . Het golfgetal-z
k is afhankelijk van de modusgetallen (m,n,q). We komen hier later nog

op terug. De karakteristieke impedantie van de vrije ruimte Zo wordt

gegeven door I~O/sO' Het verre veld kriterium voor (3.6) wordt gegeven

door,zie [17, p. 3.2J,

r > (3.7)

In ons geval met d - 2 ~m en A ~ 820 nm is dan r > 40 ~m het gebied waar

de benadering van de elektrische veldsterkte van het verre veld goed

door (3.6) gegeven kan worden. In dit gebied zijn de vezelkopvlakken

gepositioneerd.

We gaan ervan uit dat op de apertuur het magnetische veld voldoet

aan

H (r')
-$ -

1
=-Z ~nxE(r')o -$ -

(3 .8)

Dit wordt wei de geometrisch-optische benadering genoemd, zie

[18, hoofdstuk 3J en [20, p. 161J. Met deze benadering vereenvoudigt

uitdrukking (3.6), voor de elektrische veldsterkte ~p(~)' zodanig dat de

r-, e- en ~-komponent van ~p gegeven kunnen worden door, zie appendix A,

E =E · a = 0
P,r -P -r

Ep e = ~p · ~e =
+jke-jkr

F (] + cose) cos~, 4rrr x

-'kr

Ep , ~ = ~p · ~1J =
-jke J

F (] + cose) sin~
4rrr x

(3.9)

(3.10)

(3.11)
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Hierin wordt F gegeven door
x

F
x

= f Es(x',y') ejk(x'sinecos~ + y'sinesin~) dx'dy'

S

(3.12)

Het oplossen van F m.b.v. (3.12) levert ons uiteindelijk de uit
x

drukking voor de elektrische veldsterkte in het waarnemingspunt P. In

(3.12) moet dan voor het elektrische veld op de apertuur E (x',y') de-s
uitdrukking (3.2) gesubstitueerd worden. Daar dit veld, zoals gegeven

in (3.2), oneindig uitgebreid is, wordt de apertuur ook oneindig uitge

breid verondersteld. Voor F wordt nu gevonden
x

00 00

F =x f J
-co -co

EO X (x') y (y') ejk(x'sinecos~ + y'sinesin~) dx'dy'.
rrmq m n

(3.13)

Uitdrukking (3.13) is te splitsen in twee afzonderlijke integralen

F en F over respektievelijk x' en y',
x,l x,2

00

F =EO J Xm(x') ejkx'sinecos~ dx'
x mnq

-00

= EO F F
rrmq x,l x,2

00

f
y (y') jky'sinesin~ d '
n e y

(3.14)

Volledig uitschrijven van de integraal F 1 geeft
x,

00

F =x,l
-00

(3.15)

Deze uitdrukking kan met, zie [21, p. 838J,

-00

opgelost worden. Met

g =

.m /2""; H (h)
J m (3.16)

(3.17)
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en

W

h k Ox . 8 ~= -- sJ.n cos'!'
12

wordt dan voor F gevonden
x,l

(3.18)

Fx,l

Wo W 2
= F Wo ;; H (k ~ sin8cos¢) exp{ -·Hk Ox sin8cos¢) } . (3.19)

x m 12 12

Op gelijke wijze wordt voor F gevonden
x,2

F
x,2

Wo W 2
=jn Wo ;; H (k ~ sin8sin¢) exp{-~(k ~ sin8sin¢) } . (3.20)

Y n 12 12

Daar F met (3.14), (3.19) en (3.20) opgelost is, is met (3.9), (3.10)
x

en (3.11) ook de elektrische veldsterkte ~p(£) nu opgelost. Deze veld-

sterkte hoort, zoals uit de afleiding blijkt, bij een bepaalde (m,n,q)

lasermodus. We geven daarom deze veldsterkte in het vervolg aan door

Ep . De formule hiervan is niet te schrijven als het produkt van twee
- ,mnq
delen die slechts afhankelijk zijn van respektievelijk x en y.

We gaan nu over tot de bepaling van het stralingsdiagram van de

laserdiode. Het stralingsdiagram I (8, ¢) dat bij de (m, n,q)-mnq
lasermodus hoort, wordt gegeven door, zie [17, p. 5.2J,

I (8,¢)mnq
= l~p,mnqI2

I~p,mnql;ax
(3.21 )

Met behulp van (3.10) en (3.11) wordt voor IEp I gevonden- ,mnq

kIEp I = -4- (] + co s 8) IF I- ,mnq TIl" x

Met (3.14), (3.19) en (3.20) wordt voor IF I gevonden
x

(3.22)

IF 1x
=lEO I Wo Wo TI H (u) H (v)mnq x y m n

2
-u /2

e
2-v /2

e (3.23)
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met

k
wOx

sinecos~u =
12

w
v = k 3 sinesin~

12

De uitdrukking voor het

en (3.23) gegeven door

(3.24)

(3.25)

stralingsdiagram wordt nu m.b.v. (3.21), (3.22)

I (e,~)rrmq

2
-u

e
2-v

e (3.26)

Hierin is C de normeringskonstante.rrmq
Het stralingsdiagram I is afhankelijk van het longitudinaalrrmq

modusgetal q alleen door het golfgetal k. Voor k geldt namelijk

k =
2rrv

rrmq =
c

2rr
Amnq

(3.27)

met C de lichtsnelheid en A de golflengte van de (m,n,q)-lasermodus.rrmq
De golflengte A van de longitudinale hoofdmodus is ongeveer 820 nm. Het

verschil in golflengte tussen lasermodi met modusgetallen (m,n,q) en

(m,n,q+l) is ongeveer 0,3 nm. Bet maximale golflengteverschil tussen

lasermodi met modusgetallen (m,n,q) en (m',n',q') is ongeveer 5 nm, zie

subparagraaf 5.1.2. Voor het stralingsdiagram maken we een te verwaar-

lozen fout wanneer A vervangen wordt door de golflengte A van derrmq
longitudinale hoofdmodus. Het stralingsdiagram is dan alleen nog afhanke-

lijk van de transversale modusgetallen (m,n). Voor het stra}ingsdiagram

kunnen we dan de lasermodi met dezelfde transversale modusgetalleri (m,n)

maar met een verschillend longitudinaal modusgetal q a.h.w. samennemen

tot een (m,n)-lasermodus. Het stralingsdiagram dat hierbij hoort, noemen

we I (e,~). Metrrm

wx
A= rrwOx

2= kwOx
(3.28)
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en

wy
2= kwOy

(3.29)

kunnen (3.24) en (3.25) herschreven worden als

u =

v =

12
sin8coscj>w

x

12
sin8sincj>w

y

(3.30)

(3.31 )

Met behulp van (3.26), (3.30) en (3.31) wordt het stralingsdiagram

I (8,cj» dan gegeven door
mn

I (8,cj» = C (1 + cos8)2 H2 (12 sin8coscj» H2 (12 sin8sincj»
mn mn mw nWx y

12 2
exp{-(W- sin8coscj»

x
(3.32)

Hierin is C de normeringskonstante.
mn

We willen nu tenslotte het totale stralingsdiagram van de laser-

diode bepalen. De bijdrage van het vermogen van de lasermodi met trans

versale golfgetallen (m,n) aan het totale laservermogen noemen we r .
mn

Het totale stralingsdiagram I tot (8,cj» kan niet zomaar bepaald worden

door sommatie van r I (8,cj» over m en n. Dit omdat de afzonderlijke
mn mn

stralingsdiagrammen I (8,cj» genormeerde intensiteitsdiagrammen zijn.
mn

De weging met de faktor r kan pas plaatsvinden nadat het stralings
mn

diagram I (8,cj» omgerekend is in een diagram dat gegeven wordt door
mn

uitgestraald vermogen per eenheid van ruimtehoek in richting (8,cj»
totaal uitgestraald vermogen door de (m,n)-lasermodus

Door p' te definieren als
opt,mn

2rr rr/2

p' = J f I (8,cj» d8dcj> (3.33)
opt,mn mn

cj>=0 8=0
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wordt voor het totale stralingsdiagram dan gevonden

I (8,¢)

{P":'" }
opt ,mn

(3.34)

Hierin is Gtot de normeringskonstante voor het totale stralingsdiagram.

3.2 De bijdrage van de afzonderlijke lasermodi

In deze paragraaf wordt de bijdrage r , van het vermogen van de laser-
mn

modi met transversale golfgetallen (m,n) aan het totale laservermogen

bepaald. Uitgangspunt hierbij zijn de door de fabrikant gemeten stra

lingsdiagrammen van de HLP1400 laserdiode die gegeven worden in bijlage

A. Dit zijn de stralingsdiagrammen in het vlak evenwijdig aan de strip,

xz-vlak, en in het vlak loodrecht op de strip, yZ-vlak. We onderzoeken

daarom eerst het stralingsdiagram I (8,¢) in het xz-vlak en het yz-vlak.
mn

Voor het xz-vlak geldt ¢=O rad. Het stralingsdiagram in dit vlak

wordt m.b.v. (3.32) gegeven door

jX (8) =G'
mn mn

Hierin is G' de normeringskonstante. Voor het yz-vlak geldt ¢=TI/2 rad.mn
Het stralingsdiagram in dit vlak wordt m.b.v. (3.32) gegeven door

I Y (8) =Gil
mn mn

voor m =0,2,4, ...
Y YI 2n ' I 4n , ...

van toepassing

Hierin is Gil de normeringskonstante. We be schouwen nu dit stralings
mn

diagram in het yz-vlak wat nader. Voor m =1,3,5, ... is H (0)=0 enm
is H (O)~O. Hierdoor zijn de stralingsdiagrammen ~O 'm n

aan elkaar gelijk. Soortgelijke overwegingen zijn ook

voor de stralingsdiagrammen ~ (8). Hier zijn dan demn
stralingsdiagrammen ~O ' ~2 ' ~4 , ... aan elkaar gelijk. In Fig. 3.3a,

Fig. 3.3b, Fig. 3.3c en Fig. 3.3d worden respektievelijk de stralings-

diagrammen I~O ' ~1 ' ~2 en ~3 weergegeven. Hierbij is m =0,2,4, ...

en w = 0,379.
Y
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Fig. 3.3a: Stralingsdiagram I;0(8). Fig. 3.3b: Stralingsdiagram ~1(8).
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Fig. 3.3c: Stralingsdiagram I;2(8). Fig. 3.3d: Stralingsdiagram I;3(8).

~ (8) =
mn

modi met

Uit bovenstaande blijkt dat het niet mogelijk is om alle stralings

diagrammen I (8,¢) te onderscheiden als alleen de stralingsdiagrammenmn
in het xz-vlak, ~ (8), en yz-vlak, IY (8), gegeven zijn. Voor bijvoor-

mn mn
beeld hetstralingsdiagram I (8,¢) met m =n =1,3,5, ... geldt zelfs

mn
~ (8) =O. We stellen daarom voor de modelvorming dat de laser

mn
transversale modusgetallen (m,n) waarvoor geldt m~O en n~O,

niet voorkomen. Ofwel r =0 als m~O en n~O. Uit de literatuur blijkt
mn

dat deze lasermodi inderdaad meestal niet aanwezig zijn, zie bijvoor-

beeld [9J.

In Fig. 3.4 is het stralingsdiagram ~0(8) gegeven. De variabele

is zodanig gekozen dat het punt waar de intensiteit lie van hetwx
maximum bedraagt, samenvalt met het praktische stralingsdiagram in het
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xz-vlak van de HLP1400 laserdiode, zie bijlage A.
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Fig. 3.4: Het stralingsdiagram ~0(8) met W
x

=0,148.

In Fig. 3.4 zijn tevens enige punten van dit praktische stralingsdiagram

aangegeven. We zien dan dat ~0(8) een goede benadering is voor dit

praktische stralingsdiagram. Hieruit konkluderen we dat rmO=o voor m>O.
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Fig. 3.5: Het stralingsdiagram I~0(8) met W
y

=0,379.
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In Fig. 3.5 is het stralingsdiagram ~O(8) gegeven. De variabele

w is weer zodanig gekozen dat het punt waar de intensiteit lie van het
y

maximum bedraagt, samenvalt met het praktische stralingsdiagram in het

yz-vlak van de HLP1400 laserdiode, zie bijlage A. In Fig. 3.5 zijn te

vens weer enige punten van dit praktische stralingsdiagram aangegeven.

We zien nu dat I~O(8) geen erg goede benadering is voor dit praktische

stralingsdiagram. Getracht wordt nu om d.m.v. bijdragen van de andere

(O,n)-lasermodi een betere benadering te verkrijgen. We beperken ons

tot de eerste vier (O,n)-lasermodi. Dit aantal blijkt meestal voldoende

te zijn, zie [9, p. 34J. Met behulp van, zie (3.32) en (3.36),

(3.37)

wordt uit (3.34) voor het totale stralingsdiagram I;ot(8) in het yz-vlak

gevonden

COn ~n(8)
{C" p' }

On opt,On
(3.38)

Hierin is Ctot de normeringskonstante. In Fig. 3.6a tim Fig. 3.6c is

gegeven hoe het totale stralingsdiagram verandert als er ook andere

lasermodi dan aileen de (O,O)-lasermodus aanwezig zijn. Bij iedere gra

fiek is de bijdrage fOn van de afzonderlijke (O,n)-lasermodus aangegeven.
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Fig. 3.6: Het stralingsdiagram I~ot(8) met W
y

=0,379.

We bepalen nu de variabelen f
OO

' f
01

' f
02

en f
03

zodanig dat door het

stralingsdiagram ~ot(e) zo goed mogelijk het praktische stralingsdia

gram in het yz-vlak van de HLP1400 laserdiode benaderd wordt. De waarde

van W wordt niet veranderd. Het resultaat wordt weergegeven in Fig. 3.7.
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Fig. 3.7: Het stralingsdiagram I~ot(e) met W
y

=0,379 ,

f OO =90,5% , f 01 =0,0% , f
02

=7,3% en f
03

=2,2%
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In deze figuur zijn tevens weer enige punten van het werkelijke stra

lingsdiagram aangegeven. We zien met Fig. 3.7 dat het praktische stra

lingsdiagram goed benaderd kan worden indien de verdeling van het

totale laservermogen over de lasermodi als voigt is:

f
OO =90,5%

f
01 = 0,0%

f
02 = 7,3%

f
03 = 2,2%

(3.39)

e
We noemen nu voortaan de (O,O)-lasermodus de 0 orde hoofdmodus en de

(0,1)-, (0,2)- en (O,3)-lasermodus respektievelijk de l e , 2e
en 3e

orde

modus.

Indien we voor ween andere waarde kiezen moet in de hogere ordey
modi meer vermogen aanwezig zijn om het praktische stralingsdiagram in

het yz-vlak goed te benaderen. Als de waarde van w gaat afwijken vany
0,379 , is het al vlug nodig dat, voor een goede benadering van het

praktische stralingsdiagram, er meer dan drie hogere orde modi aanwezig

zijn. We laten de waarde van W daarom onveranderd.
y

3.3 Bepaling van de inkoppelrendementen

Het inkoppelrendement n.. geeft het deel, van het vermogen van de i-de
~,J

orde lasermodus, dat in de j-de verdelervezel gekoppeld wordt. Met be-

hulp van het stralingsdiagram en de verdelergeometrie worden deze in

koppelrendementen berekend. Hierbij wordt uitgegaan van de theoretische

verdelergeometrie die in paragraaf 2.2 is beschreven. Enkele hoofdzaken

voor het berekenen van de inkoppelrendementen worden in deze paragraaf

behandeld. Hierbij wordt niet ingegaan op het komputerprogramma waarmee

uiteindelijk de inkoppelrendementen berekend worden.

Allereerst beschrijven we de methode voor berekening van de inkoppel

rendementen n.. indien de as van vezel j samenvalt met de z-as. Boven
~,J

dien veronderstellen we geen schaduwwerking van andere vezels op het

kopvlak van deze vezel. De geometrie in het yz-vlak is dan zoals deze
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in Fig. 3.10 gegeven is.

_1
0

t,

"r' VEZEL j

Fig. 3.10: De vereenvoudigde geometrie.

De afstand van de oorsprong 0 tot het midden van het kopvlak van vezel j

is l . . De straal van de vezelkern is a met a =25 ~m. De afstand van
J

een punt op het kopvlak van de vezel tot het midden hiervan, de z-as, is

p. De hoek e . is de maximale waarde van e waarvoor het laserlicht
max,J

nag in vezel j gekoppeld wordt. De afstand p • is de maximale waarde. max,J
van p die bij deze hoek e . hoort. We nemen aan dat voor de vezelkern

max,J
het profiel van de brekingsindex n voldoet aan

Voor de ~ebruikte verdelervezels is n(O)

(3.40)

-3=1,46 en ~ =7,6·10 . Lek-

stralen zijn niet aanwezig omdat de mantel van de vezels is geetst. De

lokale numerieke apertuur A(p) wordt dan gegeven door, zie [15, p. 4.24J,

A(p) =In 2
(p) - n2 (a)

Met behulp van Fig. 3.10 zien we dat voor sine geldt

(3.41)

(3.42 )

Na substitutie van (3.40) in (3.41) ste+len we (3.41) en (3.42) aan el
2kaar gelijk. Oplossen van deze vergelijking levert voor p • dan de
max,J

volgende uitdrukking op
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(3 .43)

met

(3.44)

Hierin is n(O)~ de centrale numerieke apertuur. Voor 8 . wordt dan
max,J

gevonden

8 .
max,J

Pmax 7·=arctan ( " )l.
J

(3.45)

Indien we aannemen dat de reflektie in ieder punt op het vezelkopvlak

4% is, kan het inkoppelrendement n.. gegeven worden door
'l-,J

J
8=0

n· .'l-,J
= .0,96

p'
opt,Oi

21T

f
4>=0

8 .
max,J

(3 .46)

Waarbij het stralingsdiagram I
Oi

(8,4» gedefinieerd is als in (3.32) en

p , . al s in (3. 33) .
opt,O'l-

De hierboven aangenomen eenvoudige geometrie komt in de theoretische

verdeler, beschreven in paragraaf 2.2, niet voor. De kopvlakken van

vezel 1 en vezel 5 liggen niet gedeeltelijk in de schaduw van andere

vezels maar hun vezelassen maken een hoek van respektievelijk Y1 en Ys
met de z-as. Door draaiing van het carthesisch koordinatenstelsel (x,y,z)

over een hoek y. wordt nu een nieuw stelsel (x',y',z') gevormd. De ocr-
J

sprong 0 en 0' van beide stelsels vallen samen en de nieuwe z'-as valt

samen met de j-de vezelas. Evenzo als bij het stelsel (x,y,z) een bol

koordinatenstelsel (r,8,4» gedefinieerd is, zie Fig. 3.2, kan bij het

stelsel (x',y',z') het bolkoordinatenstelsel (r',8',Q>') gedefinieerd

worden. In Fig. 3.11 zijn deze vier verschillende koordinatenstelsels

gegeven. Hierbij is de situatie in geval van vezel 1 genomen. Door sym

metrie in de verdelergeometrie zijn de inkoppelrendementen van vezel 1
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toch gelijk aan die van vezel 5.

---
~

--~~y'
/"

/"

y

Fig. 3.11: De stelsels (x,y,z), (x',y',z'), (r,S,cjl) en (r',S',cjl').

De lijnstukken met lengten la ' lb ' lc ' la en If liggen aile in het

vlak x=l . Uit Fig. 3.11 voigt onmiddelijk met behulp van het koordina
g

tenstelsel (r,S,cjl) dat

l = r sinS coscjl
g

l =r sinS sincjl (3.47)
e

l + If = r cosSa

en met behulp van het koordinatenstelsel (r',S',cjl') dat
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l = r sin8 ' cos<p'
g

l + la = r sin8 ' sin<j> , (3 .48 )c

lb = r cos8 '

OOk kan uit Fig. 3.11 afgeleid worden dat geldt

lb = l cosy1a

l = lb tanY1c (3.49)
l = la cosY

1e

If = l tanY1e

Met behulp van (3.47), (3.48) en (3.49) wordt nu gevonden

sin8 cos<p = sin8' cos<j>'

sin8 sin<j> = cosY1 sin8 ' sin<j> , - sinY1 cos8 '

cose siny
1

(sin8' sin<j>' tanY1
cos8') cos8 '= +---

cosY1

(3.50)

We substitueren nu (3.50) in de uitdrukking van het stralingsdiagram

I Oi (8,<j» , die gegeven wordt door (3.32), en verkrijgen dan het stralings

diagram I Oi (8',<P'). Daarna laten we de aksenten weer weg. Daar nu de

nieuwe z-as samenvalt met de vezelas kunnen de inkoppelrendementen n. 1 '
1",

en dus ook n. 5 ' berekend worden met formule (3.46).
1",

Van vezel 2 en vezel 4 maken niet alleen de assen een hoek van respek

tievelijk Y
2

en Y
4

met de z-as, maar hun kopvlakken liggen ook gedeel

telijk in de schaduw van respektievelijk vezel 1 en vezel 5. De inkoppel

rendementen n. 2 en n· 4 zijn aan elkaar gelijk wegens de symmetrie-
1" , 1" ,

eigenschappen van de verdeler. We beschouwen daarom alleen de situatie

in geval van vezel 2.

Eerst wordt, op gelijke wijze als bij vezel 1 en vezel 5, het koor

dinatenstelsel (x,y,z) gedraaid over een hoek Y
2

. De nieuwe Z-as valt dan

samen met de as van vezel 2. De uitdrukking voor I Oi (8,<j» kan dan weer

getransformeerd worden m.b.v. (3.50) waarin Y
1

vervangen is door Y
2

.
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De inkoppelrendementen n. 2 kunnen dan met (3.46) worden berekend waar-
'-,

bij de integratiegrenzen echter afhankelijk van elkaar zijn door de

schaduwwerking. We moeten dus nagaan hoe de integratiegrenzen tengevolge

van de schaduwwerking veranderen.

In Fig. 3.12 is de geometrie van vezel 1 en vezel 2 gegeven na

draaiing van het koordinatenstelsel (x,y,z).

projektie van de
kopvlakken in
het xy-vlak

(T =0)
Il

F
(T=-rr )

o

a

de geornetrie in
in yz-vlak

xL

,L

Fig. 3.12: De geometrie van vezel 1 en vezel 2 na draaiing en de

projektie van hun kopvlakken.
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Tevens is in deze figuur de projektie in het xy-vlak gegeven van de kop

vlakken van vezel 1 en vezel 2. Voor de hoek 0 tussen beide vezelassen

geldt

o = (3.51)

De schaduwwerking van vezel 1 reikt niet tot het midden van het kopvlak

van vezel 2. De waarde van e die bij het punt E hoort noemen we eE. De

maximale waarde van e waarvoor het laserlicht nog in vezel 2 gekoppeld

wordt, is e 2. Indien geldtmax,

e < e
E max, 2

(3.52 )

is de schaduwwe~king van vezel 1 van invloed op het inkoppelrendement

n. 2·
1-,

De cirkel C is de omtrek van het kopvlak van vezel 1. Deze cirkel

kan door de parametervoorstelling

X(e) =a COSe

y (e) =a coso sine - 7.,1 sino (3.53)

Z (e) =a sino sine + 7.,1 coso

gegeven worden. Bij de punten E, F, G enH, op cirkel C, staat vermeld

de hiermee korresponderende waarde van e. De afstand d van de oorsprong
e

o tot de cirkel wordt gegeven door

(3.54)

Voor de waarde van e voor een punt op de cirkel C, e (e), wordt nu ge
e

vonden

M.b.v. (3.53) en (3.55) wordt e
E

gegeven door

a sino + 7.,1 coso
eE = arccos{ d }

e

(3.55)

(3.56)
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Daar de verdeler symmetrisch is t.o.v. het yz-vlak is he4 voldoende

om de integratie van het stralingsdiagram I Oi (8,<P) , zie (3.46), alleen

in de ruimte x~O uit te voeren. Als 8 <8 2 dient, voor berekening van
E max,

het inkoppelrendement n. 2 ' in het 8-interval [0;8J de onder- en boven-
A- • t t' 1.-, kt . l' .k IT 3 t E.. . h 8grens voor ~-~n egra ~e respe ~eve ~J 2 en ~ e z~Jn en ~n et -

interval [8;8 2J dient deze onder- en bovengrens respektievelijk IT2E max,
te zijn, zie Fig. 3.12. Door modificering van (3.46) vinden

8
E

37T
2"

n· 2 =
2'0,96

f f I Oi (8,<P) sin8 d<Pd8
1.-, p'

opt,Oi 8=0 <P=IT /2

8 <p (8)
max, 2 I]

+
2'0,96

J J I
Oi

(8,<P) sin8 d<Pd8 (3.57)p' .
opt,Oi 8=8 <P=7T /2E

We moeten dus nog <p als funktie van 8 voor de cirkelboog EF, <p (8 ),
I] I] C

bepalen. Voor de cirkelboog wordt, na substitutie van (3.53) in (3.55)

sinT gegeven door

sinT = ::(8 )
I]

waarbij ::(81]) gegeven wordt door

(3.58 )

::(8 )
I]

dl] cos81] - II coso
= ---:'--a-s"'::i-n--:o'--"'::"'--- (3.59)

Voor de cirkelboog wordt COST gegeven door

COST = - /1 - ::2 (8 )
I]

De bovengrens <p (8 ) kan bepaald worden met
I] I]

<p (8 ) = IT + arctan{~ }
I] I] X(T)

waarin X(T) en Y(T), uitgedrukt in 81] , horen bij een punt op de

(3 .60)

(3.61 )
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cirkelboog. substitutie van (3.58) en (3.60) in (3.53) leveren de X(T)

en Y(T) op, die op hun beurt in (3.61) gesubstitueerd dienen te worden

om dan uiteindelijk voor ~ (6 ) te vinden
(J (J

-a / ] - ~2 (6 )
c

~ (6 )
(J (J

a coso ~(6(J) - l] sino
=1T + arctan{ (3.62)

We kunnen nu dus uiteindelijk m.b.v.

en dus ook n· 4 ' berekenen.
1.-,

(3.57) het inkoppelrendement n. 2 '
1.-,

De as van vezel 3 valt samen met de z-as. Voor berekening van de inkoppel

rendementen n. 7 hoeven we het koordinatenstelsel (x,y,z) dus niet te
1.-, v

draaien. Ret kopvlak van vezel 3 ligt echter in de schaduw van zowel

vezel 2 als vezel 4. Om deze schaduwwerking te verduidelijken is in

Fig. 3.13 de projektie in het xy-vlak van de kopvlakken van vezel 2, 3

en 4 gegeven.

VEZEL 2 VEZEL J VEZEL 4

,L,

Fig. 3.13: De projektie van de kopvlakken in het xy-vlak.

gevonden, zie Fig. 3.13,

6 3" De ondergrens
max, 1T

nu geen -2 maar ~'(6 )c c
symmetr ie wordt voor ~ , (6 )

c c

Door symmetrie is de waarde van 6 die bij het punt E hoort, 6E ' gelijk

aan die bij het punt E' hoort, 6 I " Ret inkoppelrendement n. 7 kunnen
E 1.-, v

we met (3.57) berekenen waarin we dan natuurlijk 6 2 vervangen door
max,

voor ~-integratie dient in het 6-interval ~E;6 Jmax, v

te zijn, zie Fig. 3.13. Door gebruikmaking van de

~'(6 ) =21T - ~ (6 )c c c c
(3.63)
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De berekeningsmethode voor de inkoppelrendementen van vezel 3 is verder

precies gelijk aan die voor de inkoppelrendementen van vezel 2.

3.3.5 Resultaten

Met bovenstaande methoden kunnen nu de inkoppelrendementen n.. met
1-,J

behulp van een komputerprogramma berekend worden. De resultaten voor

de theoretische verdeler zijn weergegeven in Tabel 3.1.

Tabel 3.1: De inkoppelrendementen n...
1-,J

vezel nO • n
1

• n
2

. n
3

. Pmax,j 8
max,j,J ,J ,J ,J

j [%] [%] [%] [%] [11m] [radJ

1; 5 10,4 22,9 11,5 4,1 18,8 0,119

2;4 10,5 3,7 2,3 4,0 22,5 0,079

3 10,5 0,0 5,0 0,3 23,5 0,063
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4. BEPALING VAN DE KOMPETITIERUIS

In dit hoofdstuk stellen we allereerst een algemeen theoretisch model

op, voor de berekening van de kansdichtheidsfunktie van het optisch

vermogen dat in een verdelervezel gestraald wordt (subparagraaf 4.1.1).

We gaan hierbij uit van een eenvoudig statistisch model voor de ver

deling van het totale vermogen over de verschillende lasermodi. Hierna

zullen we deze kansdichtheidsfunktie voor de theoretische verdeler, zie

paragraaf 2.2, berekenen (subparagraaf 4.1.2). Met behulp van de kans

dichtheidsfunktie, die we dan vinden, kunnen we een schatting maken van

de bijdrage van de kompetitieruis aan de totale systeemruis (paragraaf

4.2). Deze zal verwaarloosbaar blijken te zijn t.o.v. andere ruisbij

dragen.

4.1 De kansdichtheidsfunktie van het vermogen in de vezel

In deze paragraaf gaan we dus de kansdichtheidsfunktie bepalen van het

optisch vermogen dat in een van de vijf verdelervezels gekoppeld wordt.

De kansdichtheidsfunktie, die we met het opgestelde model zullen vinden,

is een een-dimensionale normale verdeling. Deze verdeling gebruiken we

in de volgende paragraaf om de extra ruisbijdrage, die ontstaat door

het fluktueren van het vermogen in de vezel, te kunnen bepalen.

4.1.1 Het theoretische model

We gaan voor de modelvorming uit van een konstant aantal fotonen in

iedere lichtpuls indien de laserdiode digitaal gemoduleerd wordt. De

verschillende lasermodi gaan a.h.w. een kompetitie aan om de beschikbare

fotonen van iedere lichtpuls bij te laten dragen aan de betrokken modus.

Daar nu de lasermodi ook verschillende inkoppelrendementen m.b.t. een

bepaalde verdelervezel hebben, zie paragraaf 3.3, fluktueert het totale

vermogen in deze vezel. De hieruit voortvloeiende extra ruisbijdrage

wordt daarom ook weI kompetitieruis genoemd.

Na enige beschouwingen over de laserwerking zullen we het statis

tische karakter van het vermogen in de lasermodi in formulevorm be

schrijven Deze formule geeft de kansdichtheidsfunktie weer van de ver

deling van het totaal aantal fotonen in een lichtpuls over de verschil

lende lasermodi. Hieruit berekenen we dan, m.b.v. de inkoppelrendementen,
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de kansdichtheidsfunktie van het aantal fotonen dat in een verdelervezel

gekoppeld wordt.

In paragraaf 3.1 zagen we dat voor berekening van het stralings

diagram van de laserdiode, de lasermodi met gelijke transversale modus

getallen (m,nJ maar met een verschillend longitudinaal modusgetal q bij

elkaar genomen mogen wor~en. Het verschil tussen deze afzonderlijke

stralingsdiagrammen is namelijk verwaarloosbaar klein. In paragraaf 3.2

hebben we bovendien gezien, door het doen van bepaalde veronderstelling

en, dat aileen lasermodi met m=O voorkomen. Er is sprake van een fluk

tuerend vermogen in de vezel indien het stralingsveld van de laser fluk

tueert. Daarom mogen bij de afleiding van de kompetitieruis de lasermodi

met een verschillend longitudinaal modusgetal, maar dezelfde transver

sale modusgetallen, bij elkaar genomen worden.
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.~

<lJ
+J.~

"':ij 2
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<::
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r6 ... )~ 1
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I
(m,n+l,q+l) I

I
I
I
I,
'I,
I
I
I

I
I

(m,n+2 ,q+l)
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~ 4 ~

.~ J ~I .~
I Jj
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IOL... .....__~----;j........::_'-- _
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Fig. 4.1: Spektrum van een laserdiode met enkele axiale

modusgroepen dat, voor de afleiding, overgaat

in een spektrum met een axiale modusgroep.

Het aantal lasermodi, dat bij de afleiding betrokken is, wordt dan dus

drastisch verminderd tot een axiale modusgroep, als voorbeeld zie

Fig. 4.1.

In de afleiding voor de kansdichtheidsfunktie van het in een vezel

gekoppeld vermogen, wordt een foton beschouwd als een energiekwantum

dat voor iedere lasermodus even groot is. De fout die hierdoor gemaakt

wordt, is verwaarloosbaar omdat het laserspektrum relatief smal is.
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De laser wordt gemoduleerd met 140 Mbit/s. Het optisch uitgangsver

mogen P(tJ van de laser kan geschreven worden als

(4. 1)

waarin bk een van de twee waarden 0 of 1 aanneemt voor het gehele getal

k, gesteld dat de laser volledig uit is bij een optische "0". De puls

vorm s(tJ voldoet aan

f s (tJ dt =1 (4.2)

Verder is TO (= 1/140 ~s) het tijdsverschil tussen twee naburige pulsen

en P
b

de totale energie in een optische "1". Deze energie is konstant

voor iedere optische "1". Een optische "1" wordt voortaan ook wel kort

weg puls genGemd. Als P~ de energie van de i-de orde lasermodus in een
'I- .

puls is, dan kan P
b

geschreven worden als

m

L
i=O

(4.3)

waarbij de O-de orde modus de hoofdmodus voorstelt en we dus totaal m+1

modi hebben. Het inkoppelrendement van het vermogen van de i-de orde

modus in de j-de vezel van de verdeler is n.. , zie paragraaf 3.3.
'I-,J

De verdeler heeft vijf vezels dus j =1,2,3,4 of 5. Het in vezel j ge
Vkoppelde vermogen P. kan nu geschreven worden als
J

P~ =
J

m

L
i=O

n· . P~
'I-,J 'I-

(4.4)

Omdat P~ niet konstant is, zal ook P~ niet konstant zijn daar in het
'I- J

algemeen n. . f n., . indien i f i'.
'1-, J 'I-,J

Indien we de kansdichtheidsfunktie van het ingekoppelde vermogen

P~ willen berekenen dan zal eerst een uitdrukking gevonden moeten worden

v~or de simultane kansdichtheid van de modusvermogens POl,P1l, .. ,p~, .. ,pl.
. 'I- m

Passen we op deze simultane kansverdeling de transformatie gegeven door

(4.4) toe, dan wordt de kansdichtheidsfunktie van het ingekoppelde
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Vvermogen P. gevonden.
J

We beschrijven nu het statistisch karakter van het modusvermogen
rP. . Er wordt uitgegaan van het volgende eenvoudige model voor de laser
1.-

werking. Verondersteld wordt dat:

1- Het totaal aantal fotonen N, N =L x. ,in iedere optische puis is
i 1.-

konstant. De stochastische variabele x. geeft het aantal fotonen dat
1.-

behoort bij de i-de orde modus.

2- De kompetitie vindt plaats onafhankelijk van elke puis.

3- De kans dat een foton bijdraagt tot de i-de orde modus is gegeven

door p. waarvoor geldt
1.-

m
I p. = 1

i=O 1.-

(4.5)

De kans P
N

(x
O
'x

1
, ,xm} dat het aantal fotonen in elke modus respek-

tievelijk x
O
'x

1
, en xm is, wordt gegeven door

(4.6)

Dit is een multinomiale verdeling, zie [22, pp. 151-154J, met x. de
1.-

stochastische variabele die het aantal fotonen in de i-de orde modus

geeft. We zeggen wei dat de groep stochastische variabelen (x
O
'x

1
, .. ,x

m
)

multinomiaal verdeeld is met parameters N en PO,P1, ... ,Pm'

Deze multinomiale verdeling kan asymptotisch benaderd worden, zie

[23, p. 89J,' als voldaan wordt aan

3
(x. - Np.)

1.- 1.-
-+ 0 (4.7)

indien N -+ 00 en x. -+ oo~ In paragraaf 4.2 zal blijken dat aan boven-
1.- 8,

staande voorwaarde voldaan wordt (N ~ 1,5'10 ). De asymptotische bena-

dering wordt gegeven door de simultane kansdichtheidsfunktie

exp{- }

(4.8)



-40-

Bovendien geldt Pm =1-PO-P1-···-Pm- 1 en xm =N-xO- ... -xm_1 zodat de

simultane kansdichtheidsfunktie PN(xO'x1, ... ,xm) geschreven kan worden

als

exp{-

(2TrN)~(m 1)

}

(4.9)

Deze uitdrukking voldoet aan:

1- De integraal van de kansdichtheidsfunktie over de gehele m-dimensio

nale ruimte van x O,x
1

, ... ,xm_1 is 1,

co co

f
-co -co

(4.10)

Dit volgt vanzelfsprekend uit de afleiding van PN(xO,x1, ... ,xm-1).

2- Het argument arg van de exponentiele funktie kan geschreven worden

als

arg =
m-1 m-1
I I a Z (x - b )(xz -bz)p=o z=o P, P P

(4.11 )

waarin a > 0 en b willekeurig mag zijn.
P, Z = P

Uit (4.9) zien we onmiddelijk dat arg ~ O. Volgens [24, p. 12J is dan de

kansdichtheidsfunktie P
N

(x
O
'x1, ... ,x

m
-

1
) een (m-1)-dimensionale normale

verdeling. De stochastische variabelen x
O

,x1, ... ,x
m

_
1

zijn afhankelijk.

De kans dat een foton bijdraagt tot de i-de modus is p. en de kans
1.-

dat deze hiertoe niet bijdraagt is 1-p . . De marginale kansdichtheids
1.-

funktie van x. is dus de bekende binomiaalverdeling
1.-

P () N! ()x. (l-p .)N-x.,.
N x. = ,(N- )' p. 1.- v1.- x.. x.. 1.- 1.-

1.- 1.-

Deze kan door de normale verdeling

(4.12)
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benaderd worden. Hierin zijn

x. =Np.
1.- 1.-

2
a . = Np. (l - p.Jx, 1.- 1.- 1.-

} (4.13)

(4.14 )

Dit zijn respektieveiijk het gemiddeide en de variantie van de stochas

tische variabeie x ..
1.-

We gaan nu de kansdichtheidsfunktie berekenen van het aantai

fotonen dat in een vezei gekoppeid wordt. De stochastische variabeie z .
J

die het aantai fotonen geeft dat in de j-de vezei gekoppeid wordt, kan

m.b.v. (4.4) worden gevonden uit

m
z.= I n· .x.

J i=O 1.-,J 1.-
(4. 15 )

Bedenken we dat xm =N-xO-xl- ... ~m_l ' dan kan (4.15) geschreven worden

ais

m-l
z.= I (n. ·-n .Jx.+n .N

J i=O 1.-,J m,J 1.- m,J

Voor de eenvoud voeren we in

(4. 16)

(4.17)

c.
J

zodat (4.16) ais voigt kan worden herschreven

m-l
z.= I Ct • • x.+c.

J i=O 1.-, J 1.- J
(4.18 )
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om de kansdichtheidsfunktie PN(Z.) van de stochastische variabele z.
J J

te kunnen berekenen moet aIIereerst een transformatie van de variabelen

xO,xl"",xm-l uitgevoerd worden [25, p. 234J.

We geven het algemene geval in het kort weer. De stochastische

variabelen xO,x1"",xm_l worden m.b.v. de reele funkties gO,gl, ... ,gm-l

in de stochastische variabelen YO'Yl""'Ym- l getransformeerd ais voIgt

(4.19)

Als de transformatie van de x-ruimte naar de y-ruimte een op een is

dan bestaat de inverse transformatie die m.b.v. de reele funkties

hO,hl, ... ,hm_l gegeven wordt door

Xo =hO(YO'Yl""'Ym-l)

xl =hl(YO'Yl""'Ym-l) (4.20)

xm- l
_.

hm-l(YO'Yl""'Ym-l)

De kansdichtheidsfunktie PN(YO'Yl""'Ym-l) van de stochastische

variabelen YO'Yl""'Ym- l wordt nu gevonden door (4.20) te substitueren

in PN(xO,xl, ... ,xm_l) en dit resultaat te vermenigvuldigen met de abso

lute waarde van de Jacobiaan J(yO'Yl""'Ym- l )'

(4.21)

De Jacobiaan J(yO'Yl""'Ym- l ) is de waarde van de determinant
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(4.22)

ah
m

_1
aYm- 1

De transforrnatie die nu op de stochastische variabelen xO,x1, ...

. ,x 1 uitgevoerd moet worden, wordt m.b.v. (4.19) gegeven door
m-

=a. . xm-2,J m-2

Y =0. .x +c.m-1 m-1,J m-1 J

De inverse transformatie wordt dan gegeven door

Voor de Jacobiaan wordt gevonden

1
J(y O'Y 1'··· ,Ym- 1 ) =---------0.0 . 0.1 .••• a. 1 .,J,J m-,J

(4.23)

(4.24 )

(4.25)

En de kansdichtheidsfunktie van de stochastische variabelen Y
O

,Y1, ...

. ,y 1 wordt dus gegeven door
m-

1 Yo
a. IPN{C;:--:-'···'
m-1,j O,J

Ym-2

a. 2 .m- ,J

Y - cm-1 j
- } • (4.26)

a. 1 .m- ,J
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De stochastische variabele z. die het aantal fotonen geeft, dat in
J

de j-de vezel gekoppeld wordt, kan met (4.18) en (4.23) worden gegeven

door

m-l
z. = I
J i=O

y.
'Z-

(4.27)

Oplossen van y 1 uit (4.27) geeftm-

m-2
=ZJ' - I

i=O
y.

'Z-
(4.28)

De kansdichtheidsfunktie PN(Zj) wordt berekend door (4.28) te substitu

eren in (4.26) en de dan verkregen uitdrukking te integreren over de

gehele (m-l)-dimensionale ruimte van YO'Yl""'Ym-2 '

00

J... J
-00 -0:>

m-2
PN{Y O""'Ym-2'ZJ' - I Yi} dYO···dYm_2

i=O
(4.29)

De.ze berekeningsmethode kan gezien worden als een uitbreiding van de

twee-dimensionale situatie, beschreven in [25, p. 189], naar de multi

dimensionale. De integrant van (4.29) kan opgesplitst worden in delen

waarvan het argument van de exponentielefunktie aileen een kwadratische

term, met een negatieve faktor, en eventueel een lineaire term van

respektievelijk YO'Y 1""'Ym- 3 en Ym-2 bevat. Uitdrukking (4.29) kan dan

met, zie [21, p. 307],

J
00

2 2exp(-u y. :t
'Z-

vy.) dy.
'Z- 'Z-

u > 0 (4.30)

opgelost worden. De simultane kansdichtheidsfunktie PN(XO'Xl""'Xm_l)

is een m-dimensionale normale verdeling. De kansdichtheidsfunktie

PN(Zj)' waarbij Zj gegeven door (4.18), is echter een een-dimensionale

normale verde ling , zie [24, p. 25J.

In deze subparagraaf berekenen we, m.b.v. de in de vorige subparagraaf
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afgeleide methode, de kansdichtheidsfunktie PN(Zj)' van het aantal

fotonen z. dat in de j-de vezel gekoppeld wordt, voor de theoretische
J

verdeler. Voor de kans p. dat een foton, van de totaal N fotonen, in de
~

i-de orde modus terecht komt, nemen we het percentage rOi van het totaal

optisch laservermogen dat in deze modus aanwezig is. Deze percentages

hebben we in paragraaf 3.2 bepaald door matching van het theoretische

stralingsdiagram aan het praktische stralingsdiagram van de laserdiode.

Aileen de percentages behorende bij de O-de, 2-de en 3-de orde modus, en

en P
3

' zijn ongelijk aan nul. De inkoppelrende

de theoretische geometrie van de verdeler, zie

dus de kansen Po ' P 2
menten n. . zijn voor

~,J

paragraaf 3.3, berekend.

De twee-dimensionale verdeling PN(XO,X2) van de stochastische

variabelen Xo en x2 ' die het aantal fotonen Xo ' x2 en N-xO-x2 in

respektievelijk de lasermodus 0,2 en 3 geven, wordt met (4.9) gegeven

door-

exp{- }

(4.31)

De stochastische variabele Z . die het aantal fotonen geeft, dat in vezel
J

j gekoppeld wordt, kan met (4.18) gegeven worden door

(4.32)

waarin

a
O

• = nO . - n
3

.
,J ,J ,J

a
2

. = n
2

. - n
3

.
,J ,J ,J

c. = n
3

. N
J ,J

(4.33)

Na transformatie van variabelen m.b.v. (4.23) wordt uit (4.26) gevonden

(4.34)
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De kansdichtheidsfunktie PN(Zj)' van het aantai fotonen dat in vezei j

gekoppeid wordt, voigt nu met (4.34) uit (4.29) ais

00

Z.-c·-yo
J J } dyO

a. 2 .,J
(4.35)

Substitutie van (4.31) in (4.35) geeft, met wegiating van de index j,

00

f exp { -

-co

2((z-c)-y -a Np )
022

(4.36)

De deien van het argument van de exponentieie funktie brengen we nu

onder een noemer D waarvoor geschreven kan worden

(4.37)

De uitdrukking (4.36) kan dan herschreven worden ais

co

2 2
exp{-u YO - vyO - w} dyO

(4.38)

waarin

(4.39a)

(4.39b)
2 2}+ o.oPO(l-PO) (z-c)

(4.39c)
Opiossen van (4.38) m.b.v. (4.30) ievert
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We stellen dat

zodat

u>O (4.40 )

(4.41)

2
u

2
o

Z

=ND (4.42)

Substitutie van (4.37) en (4.42) in (4.40) levert

} (4.43) .

Door substitutie van (4.37), (4.39b), (4.39c) en (4.41) in (4.43) kan

kan de teller A van het argument van de exponentiele funktie als voigt

geschreven worden

(4.44)

waarin

(4.45)

Voeren we de index j weer in dan wordt uiteindelijk voor de kansdicht

heidsfunktie PN{zjJ gevonden

- 2
-{z . - Z .J

J J
2 -

20 .
z,J

(4.46 )

2
Dit is een normale verdeling met gemiddelde Z • en variantie 0 .

J z,J
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Met (4.33) kan het gemiddelde en de variantie geschreven worden als

Z. =N{ (nO .-n 7 ·)po + (n2 .-n 7 ,)P2 + n 7 • }
J ,J tJ,J ,J tJ,J tJ,J

(4.47)

2
o .
z,J

(4.48 )

Uitdrukking (4.46) is de gezochte kansdichtheidsfunktie van het aantal

fotonen Z . dat in de j-de vezel gekoppeld wordt.
J

Het gemiddeld aantal fotonen z. in de j-de vezel, zie (4.47), kan
J

ook gegeven worden door

Z . =nO . Xo + n2 . x 2 + n7 • x:3
J,J ,J tJ,J

(4.49 )

Hierin zijn Xo ' x
2

en x:3 de gemiddelde waarden van respektievelijk de

stochastische variabelen Xo ' x
2

en x:3 ofwel het aantal fotonen in de
e e eo ,2 en:3 orde lasermodus. Met (4.14) kunnen deze gemiddelde waarden

geschreven worden als

x2 = Np2 (4.50)

2De variantie 0 . kan ook geschreven worden als
z,J

2
cr • =z,J

o 0 +
x,O x,2

(4.51)

Hierin is 02 0 en 02 2 de variantie van respektievelijk de stochastische
x, x,

variabele Xo en x
2

. Met (4.14) kunnen deze varianties gegeven worden

door

2
NpO(l - PO)0 =x,O (4.52)

2
Np2 (l - P2)0 =x,2
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Met [25, paragraaf 7.5J zien we dat de faktor

(no . - n3 .)(n2 . - n3 .J
-2 ,J ,J ,J ,J

(l - PO)(l - P
2

)

wel de korrelatie-koefficient genoemd kan worden van de stochastische

variabelen Xo en X2 .

De stochastische variabele Z . • , die de sam van het aantal fotonen
J,J

geeft dat in vezel j en vezel j' (j f j') gekoppeld wordt, kan worden

gevonden uit

m
z . . , =z. + z., = I (n .. + n . . ,Jx.
J,J J J i=O ~,J ~,J ~

(4.53)

variabele Z. .,
J,J

PN(z.J gevonden door hierin n .. te
J . ~,J

+ n .. , • Uitbreiding naar meer dan twee vezels
~,J

Dit zal in paragraaf 4.2 gebruikt worden am de

substitueren door n ..
~,J

gaat op gelijke wijze.

De kansdichtheidsfunktie PN(Z . . ,) van de stochastische
J,J

wordt uit de kansdichtheidsfunktie

signaal-ruisverhouding tengevolge van de kompetitieruis te bepalen voor

het licht van twee of meer vezels samen.

4.2 Bijdrage van de kompetitieruis aan de totale systeemruis

Met behulp van het resultaat van paragraaf 4.1 maken we in deze para

graaf een schatting van de bijdrage van de kompetitieruis, veroorzaakt

door de verdeler, aan de ruis van een totaal glasvezelcommunicatie

systeem. We beschouwen dus een totaal systeem (zender, kanaal en ont

vanger) waarvan de verdeler een komponent is.

Allereerst zullen we aandacht besteden aan het uitgangspunt. Hierna

stellen we een model op waarmee we de degradatie van het totale systeem,

tengevolge van de kompetitieruis, bepalen. Dit model wordt toegepast op

de theoretische verdeler.

deze verdeling worden gegeven door

We gaan uit van de normale verdeling PN(z~) van het aantal fotonen
u

j-de vezel gekoppeld wordt. Het gemiddelde Zj en de vari-Z . dat in de
J. 2.
ant~e a . van

z,J

z. =N{ (nO .-n
3

·)po + (n2 .-n
3

')P2 + n
3

. }J ,J ,J ,J ,J ,J
(4.47)
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en

2
o .
z,J

(4.48 )

Hierin is p. de kans dat een foton, van de totaal N fotonen, in de i-de
1,

orde modus terecht komt en n.. het inkoppelrendement van het vermogen
1"J

van de i-de orde modus m.b.t. de j-de vezel van de verdeler.

Omdat het aantal fotonen in de j-de vezel normaal verdeeld is, is

voor de ruisbeschouwing de verhouding tussen het kwadraat van de ge

middelde waarde en de variantie, (z .)2/0 2 . , van belang. Deze verhou-
J z,J

ding geeft de signaal-ruisverhouding van het vermogen in de j-de vezel

tengevolge van de kompetitieruis weer. Zij is recht evenredig met het

totaal aantal fotonen N in een puIs. Dit is de optische puIs uitgestraald

door de apertuur van de laserdiode. In het model is aangenomen dat het

aantal fotonen N aIleen afhankelijk is van de instelling van het optisch

vermogen van de laser, en dus konstant indien deze instelling niet ver

andert.

De demping tussen verdelervezel en optische ontvanger heeft geen

invloed op de signaal-ruisverhouding tengevolge van de kompetitieruis

indien het signaal en de ruis beide met een konstante faktor gedempt

worden, zie [15, p. 13.9J. Ook bij de ontvanger is dus deze signaal

ruisverhouding tengevolge van de kompetitieruis nog geldig. De optische

ontvanger be schouwen we, tot aan de beslissingsdrempel, lineair zodat

ook hier nog steeds deze signaal-ruisverhouding geldig is.

De signaal-ruisverhouding tengevolge van de kompetitieruis is

aIleen van de instelling van de laser, het aantal fotonen N, afhankelijk

en niet van het optisch vermogen dat de ontvanger bereikt. De totale

signaal-ruisverhouding van het systeem kan niet beter zijn dan de grens

die door de kompetitieruis bepaald wordt. Deze grens is onafhankelijk

van het vermogen dat de ontvanger bereikt. Dit resulteert in een foutenkans

asymptoot wanneer de foutenkans als funktie van het optisch vermogen

wordt gegeven.

We stellen nu een model op waarmee de degradatie van het totale

systeem tengevolge van de kompetitieruis kunnen schatten. We voeren
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eerst een aantal vereenvoudigingen in en stellen:

- geen intersymboolinterferentie;

- geen donkerstroom en geen achtergrondstraling;

- op de sample-momenten is de pulshoogte bij de sampler evenredig met

het totaal aantal fotonen in een puls: een "integrate and dump"-

ontvanger;

de thermische ruis en de shot-noise nemen we samen tot een Gaussische

ruisbron: de ontvangerruis;

- de kompetitieruis is additief, Gaussisch en onafhankelijk van de

ontvangerruis.

Bet mOdel is nu vereenvouqigd tot een systeem met twee ruisbijdragen, de

ontvangerruis en de kompetitieruis. De signaal-ruisverhouding tengevolge

van de ontvangerruis noemen we (SiN) t en die tengevolge de kompetitie-on
ruis (SiN) k 0 waarvoor geldt

r,J

- 2
{z oj

(SiN) k 0 =-2-=-",J,--
r,J cr 0

z,J

(4.54 )

De signaal-ruisverhouding tengevolge van de kompetitieruis voor het

licht van twee vezels samen (S/N)kr 0 0' wordt m.b.v. (4,53) gegeven
,J,J

door

(SiN) kr 0 0' =
,J,J

- 2
{Z 0 ., J

J,J
2

cr •• ,
z,J,J

(4.55)

Uitbreiding naar meer dan twee vezels gaat op gelijke wijze. We laten

zolang de index j weg.

De foutenkans P geeft de waarde van Q door middel van de uitdruk
e

king, zie Fig. 4.2,

P
e

co
2

e -I;; /2 dl;; (4.56 )

Indien we aannemen dat de ruis bij benadering Gaussisch is, moet de
2signaal-ruisverhouding groter dan of gelijk zijn aan de Q -waarde om de

foutenkans P , die door Fig. 4.2 gegeven wordt, te halen.
e
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Fig. 4.2: De foutenkans Pals funktie van de Q-waarde.
e

Voor een gegeven foutenkans-asymptoot moet de signaal-ruisverhouding

tengevolge van de kompetitieruis voldoen aan

(SiN) kr ~ Q2 (4.57)

waarin Q gedefinieerd is door de gegeven foutenkans in Fig. 4.2. De

totale signaal-ruisverhouding van het systeem (S/N)tot wordt gegeven

door, zie [15, p. 13.9J,

1
(SiN) tot = -------- ~ Q2

(N/S)kr + (N/S)ont
(4.58)

In geval van geen kompetitieruis wordt, voor een foutenkans van 10-9 ,

de signaal-ruisverhouding (SiN) t gegeven door
on

(SiN) t = Q2
on

(4.59)

waarin Q=6, volgens Fig. 4.2.

Bedenk dat (S/N)kr onafhankelijk van het signaalvermogen S is. Om

dit duidelijk naar voren te laten komen wordt (S/N)kr vervangen door
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2
l/okr . Bet signaalvermogen in geval van geen kompetitieruis noemen we

8
1

er: in geval van wel kompetitieruis 8
2

, Voor het bereiken van dezelfde

foutenkans in beide situaties moet gelden

(4.60 )

Voor het optisch vermogen P1 in geval van geen kompetitieruis en P
2

in

geval van wel kompetitieruis geldt dan

Bovendien definieren we

t:,
X' =10 logX

(4.61)

(4.62)

Met (4.58), (4.59) en (4.60) vinden we dat voor het optisch vermogens-

verschil, X' in dB, om dezelfde foutenkans te bereiken voor de situaties

van wel of geen kompetitieruis, geldt

1 Q2
2

Q2
102X '/10

;;; { X } { } (4.63 )-2- = 102X '/10 _2
°kr X - 1 1

Bierin hoort de waarde Q bij de foutenkans P die we willen bereiken,
e

zie Fig. 4.2. Bet verband tusseh de asymptotische foutenkans en het ver-

mogensverschil X', bij een foutenkans die hoort bij een bepaalde Q

waarde, kunnen we met (4.63) geven door

X I =5 log{ (4.64 L

Fig. 4.3 geeft het resultaat van uitdrukking (4.64) grafisch weer. In

deze figuur representeert de ene kromme het verschil in optisch ver
-9

mogen bij een foutenkans van 10 (Q=6) als funktie van een gegeven

asymptotische foutenkans. De andere kromme toont dit verschil bij een
-7

foutenkans van 10 (Q=5,2). Voor het geval van een asymptotische fouten-

kans van 10- 11 is bij een foutenkans van 10-
9

het verschil in optisch

vermogen 3,5 dB en bij een foutenkans van 10-
7

is dit verschil 2 dB.
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Fig. 4.3: Vermogensverschil als

funktie van de asymp

totische foutenkans.

Fig. 4.4: De foutenkanskrommen.

1- Foutenkanskromme zonder komp-ruis.

2- Foutenkans-asymp. door komp-ruis.

3- Foutenkanskromme met komp-ruis.

Deze verschillen zijn in Fig. 4.4·door respektievelijk v' en v" weerge

geven. In deze figuur is het optisch vermogen van de horizontale as

genormeerd m.b.t. het vermogen dat nodig'is voor een foutenkans van 10-
9

in geval van geen kompetitieruis.

We laten nu zien dat de bijdrage van de kompetitieruis aan de totale

systeemruis te verwaarlozen is.

De signaal-ruisverhouding tengevolge van de kompetitieruis wordt

berekend met (4.47), (4.48), (4.54) en (4.55).

De inkoppelrendementen n.. zijn in paragraaf 3.3 gegeven.
1.-,J

De kans p. dat een foton, van de totaal N fotonen, in de i-de orde modus
1.-

terecht komt, wordt gegeven door het percentage f Oi . Dit percentage

geeft het deel van het totaal vermogen dat in de i-de orde modus aan

wezig is. De waarden van f
Oi

zijn in paragraaf 3.2 gegeven.

Het totaal aantal fotonen N in een optische puls is afhankelijk van de

instelling van de laserdiode. De HLP1400 laserdiode staat ingesteld op
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een optisch vermogen P t van ongeveer 2,5 mW. We nemen aan dat bij eenop
optische "0" de laserdiode volledig uit is. Het aantal fotonen N dat in

een optische "1" aanwezig is, kan berekend worden met

P
N = opt

he R Pr(])
A

(4.65)

Hierin is P het gemiddelde optische vermogen, h de konstante vanopt
Planck, e de lichtsnelheid, A (= 820 nm) de golflengte van het licht,

R . (= 140 Mbit/s) de bitsnelheid en Pr(I) de kans op een "1" die we

gelijk aan 1/2 nemen. In (4.65) is hell.. de energie van een foton. Met
8(4.65) wordt dan gevonden N ~ 1,5·10 •

Voor de verschillende signaal-ruisverhoudingen tengevolge van de

kompetitieruis wordt na enig rekenwerk gevonden

(S/N)kr,l (S/N)kr,5
1= = 2

cr
kr,l

(S/N)kr,2 (SiN) kr 4:
1= = 2,

crkr 2,

=122N

= 19N

(SiN) kr 3, = 1-2--
cr
kr,3

= 25N (4.66 )

(SiN) kr, 1,2,3
1=---::,....----

2cr
kr,1,2,3

= 4:5N

1
(SiN) =--::;------ =

kr,1,2,3,4:,5 2cr
kr,1,2,3,4:,5

52N

Het is opmerkelijk dat de signaal-ruisverhouding tengevolge van de kom

petitieruis bij vezel 1 ruim zes maal groter is dan die bij vezel 2. Ook

valt op dat meerdere vezels samen, niet automatisch een betere signaal-

is de asymptotische foutenkans in
-9

Bij een foutenkans van 10 wordt

ruisverhouding oplevert

fotonen N zeer groot is

aile gevallen zeer klein

dan de vezels afzonderlijk.
8

(~1,5·10 ),
-15(<<10 ) .

Daar het aantal

het vermogensverschil Xl voor vezel 1 en X2voor vezel 2, met behulp

van (4.64),gevonden als
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x' = 4,3'10-9
dB

1 (4.67)

X' = 2, ?10-8 dB
2

We kunnen dus konkluderen dat de bijdrage van de kompetitieruis

aan de totale systeemruis in aile gevallen, in (4.66) gegeven, te ver-

waarlozen is.
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5. DE METINGEN

In dit hoofdstuk wordt allereerst de meting van het optisch laserspek

trum behandeld (paragraaf 5.1). Hierna wordt de foutenkansmeting aan

een optisch communicatiesysteem beschreven (paragraaf 5.2). De verdeler

maakt deel uit van dit systeem. Met behulp van de foutenkansmeting wordt

het resultaat van de theorie, zie paragraaf 4.2, geverifieerd. Bij de

foutenkansmeting wordt inderdaad de kompetitieruis op geen enkele wijze

gekonstateerd.

5.1 Meting van het optisch laserspektrum

We geven eerst een korte beschrijving van het instrument waarmee het

spektrum gemeten wordt, de Fabry-Perot interferometer. Hierna beschrij

ven we de volledige meetopstelling en het gemeten laserspektrum.

Aan de hand van Fig. 5.1 wordt beknopt de werking van de interferometer

behandeld. Voor een uitgebreide behandeling van dit instrument zie bij

voorbeeld [26].

spiegel 1 spiegel 2 lens

-=i=;~~::::::"-==:" -" -"

,
,~

diafragma
~__~y~ -"J

collimator

Fig. 5.1: De Fabry-Perot interferometer.

De interferometer bestaat uit twee glazen platen met een zeer vlak

oppervlak. De binnenste twee oppervlakken zijn voorzien van een partieel

doorlatende coating met een hoge reflektiekoefficient. Voor goede wer

king behoren zij precies parallel te staan. De platen zijn dus spiegels

en vormen samen een resonantieruimte voor licht. Stel er valt een even-
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wijdige stralenbundel in onder 'een hoek ~ met de normaal van de spiegel.

Maximale transmissie van het licht vindt plaats als voldaan wordt aan

de resonantiekonditie

M = 1,2,3, ... (5 . 1 )

Hierin is n
12

de brekingsindex van het medium tussen de spiegels, d
12

de spiegelafstand, A de golflengte van het licht en M geeft de orde van

interferentie. De collimator brengt het licht, na transmissie door de

interfermometer, samen en diafragmeert het, waarna detektie kan plaats

vinden.

De doorlaatkarakteristiek van de interferometer wordt gegeven in

Fig. 5.2.

M + 1

1,0

t
->J....
(JJ
+J....
<II

"(JJ->J llF
".... 0,5
(JJ

't:l

'"(JJ
(JJ

s
'"0
"(JJ
'"

° M

Fig. 5.2: De doorlaatkarakteristiek van de interferometer.

We zien dat de interferometer a.h.w. een optisch banddoorlaatfilter is.

Indien de maxima scherp genoeg zijn, is de interferometer geschikt om

het intensiteitsspektrum van het licht te bepalen door de spiegelafstand

d
12

te varieren. Hoe scherper de maxima hoe beter de golflengte-resolutie

(~A) .. De golflengte-resolutie geeft de minimale golflengte-afstand
m1.-n

tussen twee spektrale komponenten, zodat deze nog juist te onderscheiden

zijn. Deze resolutie is recht evenredig met de orde van interferentie M.

Hierin ligt het grote voordeel van de interferometer.
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De golflengte-resolutie kan zeer klein worden door M, dus de afstand

van de spiegels d
12

' te vergroten. Het nadeel is dat spektra van ver

schillende orde M elkaar kunnen overlappen. Een maat hiervoor is de

"Free-Spectral-Range", FSR, gedefinieerd als het golflengte-verschil

dat korrespondeert met een verschuiving van precies een orde van inter

ferentie. De FSR is juist omgekeerd evenredig met de orde van inter

ferentie M. De afstand tussen de punten waar de intensiteit de helft

van zijn maximale waarde bedraagt, wordt gedefinieerd als 11F, zie Fig.

5.2. De grootheid F wordt wel de instrument-finesse genoemd en is een

kwaliteitsmaat voor de interferometer. Deze grootheid in onder andere

afhankelijk van de spiegelafstand, vlakheid van de spiegels en de re

flektiekoefficient van de coating. In eerste benadering voldoen F, FSR

en (6A) • aan de vergelijking
m"n

(6A) •
m"n

FSR=F (5.2 )

Indien de instrument-finesse F groter is, is dus bij dezelfde golflengte

resolutie de "Free-Spectral-Range" groter.

We kunnen het spektrum van het licht, dat in een van de verdelervezels

aanwezig is, bepa~en. Ook kan het spektrum bepaald worden van het licht

van meerdere vezels samen. Voordat de vezels worden gemonteerd is het

ook mogelijk om het spektrum van het totale laserlicht te meten. Al

deze spektra, zowel voor de gemoduleerde (140 Mbit/s) al~ de ongemodu

leerde laser, blijken nagenoeg gelijk te zijn.

We geven kort een beschrijving van de schematische meetopstelling

met behulp van Fig. 5.3. Voor het meten van het laserspektrum wordt de

Burleigh RC-110 Fabry-Perot interferometer gebruikt. De instelling van

deze interferometer is als volgt

F - 80

FSR - 5 nm

( 6 A) . - 0,06 nm
m"n
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PULSGENERATOR ZAAGTANDGENERATOR OSCILLOSKOOP

uitgang HS uit LS uit hor in vert in

t t ,J.
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- 5~n-
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~

~ :::Z:~~ER-
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Fig. 5.3: Opstelling voor meting van het optische spektrum.

De HLP1400 laserdiode van de verdeler staat ingesteld op een gemiddeld

optisch vermogen van ongeveer 2,5 mW. De laserdiode kan eventueel m.b.v.

de pulsgenerator (HP 8091A) gemoduleerd worden met een bitsnelheid van

140 Mbit/s. In het brandvlak van de lens (f = 76,2 mm ¢ = 50,8 mm plano

konvex) is het kopvlak van de verdelervezel gepositioneerd. Voor meting

van het spektrum van het totale laserlicht kan op deze plaats de laser

apertuur gepositioneerd worden. Het signaal van de hoogspanningsuitgang

(HS) van de zaagtandgenerator (Burleigh RC-42) zorgt, d.m.v. sturing

van drie piezo-elektrische elementen, voor de verplaatsing van spiegel 2

van de interferometer. Het signaal van de laagspanningsuitgang (LS) dat

synchroon is met het signaal van de hoogspanningsuitgang, wordt aan de

X-ingang van de oscilloskoop toegevoerd. Het diafragma van de collimator

(Burleigh RC-41) wordt gevormd door het lichtgevoelige oppervlak van

de detektie-fotodiode. Het uitgangssignaal van de detektor wordt toege

voerd aan de Y-ingang van de oscilloskoop. Op het oscilloskoopscherm

antstaat op deze wijze het optisch spektrum.

Dit spektrum is gegeven in Fig. 5.4. In deze figuur is A de
c

golflengte die hoort bij de dominante emissiepiek. Met de monochromator,
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model 240 van Oriel, is deze golflengte bepaald als zijnde 822 rum. Dit

bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 22 °e.

t 1,0
+J
•.-1
(j)
+J
-.-I
Ul
C
(j)
+J
C

-.-I

(j) 0,5
'"0
>-I
(j)
(j)
S
>-I
0
C
(J)

0'>

o

-2 -1 ,\
a

+1

golflengte (nm) ~

Fig. 5.4: Het optische spektrum.

De emissiepieken van Fig. 5.4 geven de axiale modusgroepen weer. De

emissielijnen van de transversale lasermodi en de longitudinale laser

modus, alle van dezelfde axiale modusgroep, zijn niet afzonderlijk

zichtbaar omdat de golflengte-resolutie (0,06 nm) van de interferometer

niet voldoende is. Deze emissielijnen hebben namelijk onderling een

golflengte-afstand in de orde van 0,01 nm, zie [9, p. 33J. De

golflengte-afstand tussen twee maxima van de emissiepieken is ongeveer

0,3 nm. Het totale spektrum is ongeveer 5 nm breed. Sporadisch blijkt

mode-hopping op te treden; een andere emissiepiek wordt dominant. De

temperatuurafhankelijkheid van de golflengte is meestal de oorzaak van

deze mode-hopping, zie bijlage A.

5.2 Meting van de foutenkans

Rond de verdeler bouwen we nu een optisch communicatiesysteem op, waar

aan we verschillende foutenkansmetingen ·uitvoeren. In deze paragraaf

wordt de meetopstelling (subparagraaf 5.2.1) en de meetresultaten

(subparagraaf 5.2.2) behandeld van deze foutenkansmetingen. Er wordt
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zowel gemeten met het licht dat in de afzonderlijke verde~ervezels

aanwezig is als met het licht van meerdere vezels samen. Bij de

beschrijving van de meetopstelling zal aandacht besteed worden aan

een aantal problemen van meettechnische aard. Uiteindelijk zullen we

kunnen konkluderen dat de kompetitieruis geen merkbare invloen heeft

op de foutenkans.

De schematische opbouw van de opstelling voor de foutenkansmetingen is

gegeven in Fig. 5.6.

monitor-

I 1 1 :
l-lElE--------i.... I_~~------~._:
I I I

I I

: 1°2 :

i" t·--V=H:~=
a~ I klok in

I
I
I,

5~LER DATAGENERATOR PULSGENERATOR FOUTDETEKTOR

4~ t (HP 3760A) (HP B091A) (HP 3761A)3--

~~~D trig uitgang
data uit trig in uit A B klok in data in

Fig. 5.6: Opbouw van de opstelling voor de foutenkansmetingen.

De beschrijving van de meetopstellingen splitsen we in twee delen

namelijk het optische en het elektronische systeem.

Met het optische gedeelte kan van het eindvlak van de vezel(s) waaraan

we metingen willen verrichten, een een op een afbeelding gemaakt worden

op het fotogevoelige oppervlak van de APD (Avalanche Photo Diode) van

de optische ontvanger. L
l

is een lOX Olympus mikroskoopobjektief met

een numerieke apertuur van 0,25 en zo ook L
2

.
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De demping is instelbaar door de afzonderlijke verzwakkers D
1

en D
2

.

Verzwakker D
2

bestaat uit een aantal grijsfilters van het merk Balzers.

Verzwakker D
1

is een grijsfilter dat draaibaar is om een as loodrecht

op zijn oppervlak. De demping van dit filter verandert logaritmisch met

de draaiingshoek. Vanuit de as gezien is de demping in radiale richting

gelijk maar verandert logaritmisch in tangentiele richting. De demping

is op deze wijze kontinu variabel. Belangrijk is nu echter, vooral

indien we met meerdere vezels werken, dat de totale spot op D
1

niet te

groot wordt, willen we geen problemen krijgen met het oppervlakte

afhankelijke dempingsverloop.

Daar de mikroskoopobjektieven gemaakt zijn om op een afstand van onge

veer 17 cm een scherpe afbeelding te maken wordt voor de afstand 1
1

en

1
2

beide 17 cm genomen, zie Fig. 5.6.

De keuze van L
1

volgt uit:

1- De redelijk goede kombinatie met de centrale numerieke apertuur (0,18)

van de glasvezel zonder dat de positionering van de vezel(s) al te

kritisch wordt.

2- De spotgrootte ter plaatse van verzwakker D
1

is bij een lOX objektief

de helft van die bij een 20X objektief. Bij een enkele vezel heeft

de spot ter plaatse van D
1

dus een diameter van ongeveer 0,5 nm.

3- Bovendien bleek d.m.v. meting dat bij deze konfiguratie van het

optische systeem het verlies van een 20X objektief enkele procenten

(~5%) hoger lag dan dat van een lOX objektief.

Met een 20X objektief voor L
2

kan het totale licht niet op het foto

gevoelige oppervlak van de ontvanger-APD gestraald worden daar dit

oppervlak te diep verzonken (1,5 a 2 rom) ligt in de APD-behuizing.

Voor L
2

is daarom gekozen voor een lOX objektief. De vezel, of het

stelsel van vezels, wordt d.m.v. een speciale inkleroming op zijn plaats

gehouden. Alle optische devices inklusief de optische ontvanger zijn

gemonteerd op een rail m.b.v. mikromanipulatoren.

Drie of vijf vezels kunnen goed in de inkleroming gehouden worden op

de wijze die respektievelijk in Fig. 5.7a en 5.7b is weergegeven. We

zien in deze figuur het vooraanzicht van de vezelkopvlakken geschetst.

Voor inkleroming van vijf vezels voegen we twee dummy vezels toe om een

gunstige geometrie te verkrijgen. Bet fotogevoelige oppervlak van de

ontvanger-APD heeft een diameter van ongeveer 0,5 rom. Als we de afbeel

dingsfouten, die door de objektieven (L
1

en L
2

) en dempingen (D
1

en D
2

)
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veroorzaakt worden, in ogenschouw nemen dan is het nog maar de vraag

of bij de struktuur van Fig. 5.7b bij een een op een afbeelding, al

het licht geheel op het fotogevoelige oppervlak van de APD terecht komt.

270 urn

kern (¢ = 50 urn) mantel (¢ = 125 urn)

I
1
I

I
I

I

I
I"<~-------"">"
I

Fig. 5.7a: Drie vezels in

de inklemming.

375 urn

Fig. 5.7b: Vijf vezels in

de inklemming.

Het bleek dat bij deze konfiguratie inderdaad niet al het licht geheel

op het fotogevoelige oppervlak terecht kwam. Een oplossing voor dit

probleem is het wegetsen van de vezelmantels.

De pulsgenerator triggert de datagenerator met 140'10
6

pulsen per

sekonde. Met de datagenerator kan een bepaald woord ingesteld worden

maar ook een "pseudo-random" datareeks met een herhalingslengte van

2L-1 bits. De konstante L van de herhalingslengte kan minimaal 3 en

maximaal 15 bedragen. Het signaal van de datagenerator moduleert de

laserdiode van de verdeler. Tussen uitgang B en de triggeruitgang, beide

van de pulsgenerator, kan een vertragingstijd ingesteld worden. Dit is

nodig om in de optische ontvanger het gedigitaliseerde signaal, na de

beslissingsdrempel, op het juiste tijdstip te klokken. De optische ont

vanger is met enkele wijzigingen en aanvullingen nagebouwd van die

Widdershoven heeft ontworpen t.b.v. het DIVAC-projekt (Digitale Verbin

ding tussen Abonnee en Centrale), zie [27J en [28J. De foutdetektor
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vergelijkt het signaal van de data-uitgang van de optische ontvanger

met een intern aanwezig signaal dat gelijk is aan het signaal van de

datageneratoruitgang. Uit deze vergelijking voigt de foutenkans.

Het gemiddeld optisch uitgangsvermogen Popt van de laserdiode wordt,

d.m.v. een optische en elektronische terugkoppeling, konstant gehouden,

zie paragraaf 2.1. Dit heeft tot gevolg dat de energie van een optische

"1" verandert als de kans Pr(l) op deze "1" verandert. Aangenomen wordt

dat bij een "0", waarvan de kans Pr(O) is, de laserdiode volledig uit is.

Bij een "pseudo-random" datareeks van de datagenerator zijn de kansen

Pr(O) en Pr(l) afhankelijk van de konstante L en niet aan elkaar gelijk.

Dus oak de energie van de optische "1" is afhankelijk van L. Bij een

foutenkansmeting wordt de foutenkans gemeten als funktie van het ge-

middeld optisch vermogen P dat de ontvanger wordt ingestraald. Willenopt
we de foutenkanskrommen, met L als parameter, met elkaar vergelijken

dan moeten de krommen zodanig gekorrigeerd worden dat voor de nieuwe

krommen geldt Pr(O) =Pr(l). Dit is te bereiken door de foutenkans niet

te geven als funktie van het gemiddelde vermogen Popt maar als funktie

van

pI
opt

P t

= 2P~71) (5.3)

Dit heeft voor een foutenkanskromme, dieeen funktie is van het gemiddeld

optisch vermogen, P t in dB, tot gevolg dat deze kromme over een afstandop
6 dB horizontaal verschoven dient te worden waarbij

6 =-10 log{ 2Pr(l) } (5.4)

Dezelfde pI voor verschillende foutenkanskrommen komt nu overeen met
opt

dezelfde energie van een optische "1". Voor de gebruikte datagenerator

(HP 3760A) geldt

Pr(1) = (5 .5)

De afstand 6 waarover de krommen voor een vergelijking verschoven dienen

te worden, is in Tabel 5.1 aangegeven. De elektronische schakeling van

de verdeler is dusdanig dat een "1" op de modulatie-ingang resulteert
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in een optische. "1".

Tabel 5.1: Afstand 6 als funktie van de konstante L.

L Pr(1) 6

[dB]

3 4/7 -0,57

4 8/15 -0,27

5 16/31 -0,13

6 32/63 -0,06

7 64/127 -0,02

8 128/255 -0,01

9 tim 15 ~1/2 -0,00

5.2.2 De meetmethode en resultaten

De vezels van de verdeler zijn genummerd zoals in Fig. 5.6 aangegeven.

Met de optische multimeter, model 22xLA van Photodyne, worden de ge

middelde optische vermogens P gemeten. Tabel 5.2 geeft de gemiddelde
opt

optische vermogens weer die door de afzonderlijke vezels uitgestraald

worden.

Tabel 5.2: Bet door de vezels uitgestraald vermogen.

vezel P
opt

[dBmJ

1 -8,46(-9,12)

2 -8,16

3 -8,12

4 -7,65

5 -8,24

De twee meetwaarden bij vezel 1 geven aan dat het uitgestraalde vermogen

van deze vezel een van de twee waarden kon aannemen. Elke waarde afzon-

derlijk kon gedurende uren stabiel zijn. Tot heden toe is het niet ge

lukt dit verschijnsel te verklaren.
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We beschrijven nu in het kort de meetmethode. De afstand tussen

objektief L
l

en de vezel, of het stelsel van vezels, wordt zodanig in

gesteld dat ter plaatse van de verzwakker D
l

een scherpe afbeelding ont

staat. De optische ontvanger wordt vervangen door de optische multimeter.

De verzwakker D
l

verwijderen we en de positie van de optische kompo

nenten wordt zodanig geregeld dat maximaal vermogen door de multimeter

ontvangen wordt. Bierna plaatsen we de verzwakker D
l

en de optische

ontvanger weer terug. De ontvanger kan met de spanning op de uitgang

van de top-top-detektor, zie Fig. 5.7, zodanig gepositioneerd worden

dat maximaal vermogen op het fotogevoelige oppervlak van de APD valt.

monitoruitgang

tt

-uitgang

ingangklok

I
~D STROOM- sTROOM- KORREKTIE- LDF EeL

data
~ VERSTERKER ~ SPANNING ~ FILTER ~ ~~ LIJN- ~

OMZETTER ONTVANGER

TOP-TOP
V

~ DETEKTOR ~

Fig. 5.7: Schematische opbouw van de optische ontvanger.

Met de verzwakker D
l

kan nu het vermogen, dat bij de ontvanger terecht

komt, kontinu geregeld worden. Meting van dit vermogen geschiedt door

steeds de ontvanger en de multimeter te verwisselen. Bet optische ge

deelte van de meetopstelling is nu gereed.

Van de ontvanger worden de beslissingsdrempel, het kloktijdstip

van het gedigitaliseerde signaal en de APD-spanning optimaal ingesteld.

Bet optimum van de APD-spanning heeft een tamelijk vlak verloop en hoeft

daarom meestal niet bijgeregeld te worden, zie [15, pp. 11.6-11.7J.

De temperatuur heeft een grote invloed op de foutenkans. De metingen

worden daarom pas uren na inschakeling van de apparatuur uitgevoerd.

De omgevingstemperatuur is dan redelijk gestabiliseerd.

Tabel 1 van appendix B geeft de meetresultaten als vezels 3, 4 en

5 zich in de inklemming bevinden. Tabel 2 van appendix B geeft de
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meetresultaten als vezel 5 zich in de inklemrning bevindt. Bij beide

metingen was de omgevingstemperatuur ongeveer 25 °C en de APD-spanning

230 volt. Fig. 5.8 geeft de resultaten van de eerste tabel grafisch

weer met L als parameter. In deze figuur zijn ook de meetpunten van de

tweede tabel voor L=4 aangegeven.

Met vijf vezels in de inklemrning geplaatst kwam het totale licht

vermogen niet op het fotogevoelige oppervlak van de APO terecht. Hier

door zijn er geen metingen m.b.v. deze geometrie verricht.

Bij de gemeten foutenkanskromrnen in Fig. 5.8 staan de waarden en de

richting aangegeven voor de afstand ~ waarover deze verschoven dienen te

worden, wil men ze met elkaar kunnen vergelijken, zie Tabel 5.1. De

kromrne met parameter L=4 ligt het meeste links. De kromme die bij L=5

behoort ligt tussen die van L=3 en L=4 in. Deze is echter voor de

duidelijkheid weggelaten. Op het eerste gezicht lijkt de kromme die bij

L=4 behoort dus het gunstigste te liggen. Dit zal waarschijnlijk ook de

reden zijn geweest dat Widdershoven zijn ontvanger gespecificeerd heeft

voor L=4, zie [27, p. 40J. De kromrnen L=3 en L=4 vallen echter nagenoeg

samen na verschuiving. De optische ontvanger heeft een laagdoorlaat

filter met een afsnijfrekwentie van 70 MHz, zie Fig. 5.7. Dit is de

reden dat voor grotere L-waarden de foutenkans slechter wordt. De ont

vanger is namelijk ontworpen voor een 1B2B kodering, zie [15, p. 14.16J.

Op het eerste gezicht lijkt het dat de foutenkans een fraktie

kleiner is bij de situatie van drie vezels dan bij de situatie van ~~n

vezel, zie Fig. 5.8. Dit verschil bedraagt slechts ongeveer 0,1 dB in

optisch vermogen. Na veelvuldige metingen is echter komen vast te staan

dat de meetonnauwkeurigheid ongeveer 0,2 dB in optische vermogen be

draagt. Dit alleen al ten gevolge van het niet goed in de hand kunnen

houden van de temperatuur van diverse komponenten. De grootste rol

speelt hierbij de temperatuur van de ontvanger-APD en de laserdiode.

De gevonden afwijking is hierdoor goed te verklaren, vooral daar een

geruime tijd tussen beide metingen aanwezig was. Na vele metingen kon

gekonkludeerd worden dat het voor de foutenkansmeting niet uitmaakt

welke vezel zich in de inklemming bevindt of dat er zich meerdere vezels

in de inklemrning bevinden. De kompetitieruis is op deze wijze dus niet

meetbaar zoals we op grond van het resultaat van paragraaf 4.2 ook

mochten verwachten.
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Fig. 5.8: De foutenkanskrommen ( + punten: meetpunten voor L=4 ).
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Bet aantal fotonen N' dat in de optische "1", die de ontvanger

bereikt, aanwezig is, kan berekend worden met

P
N' = opt

he R Pr(l)
A

(5.6)

waarin P het gemiddeld ontvangen vermogen, h de konstante van Planck,opt
e de lichtsnelheid, A (= 822 nm) de golflengte van het licht, R (= 140

Mbit/s) de bitsnelheid en Pr(l) de kans op een "1" is. Aangenomen is dat

bij een optische "0", waarvan de kans Pr(O) is, de laserdiode volledig

uit is. Bij L=4 (Pr(l) = 8/15) is voor een foutenkans van 10-
9

een
-9

optisch vermogen P t nodig van ongeveer -51,9 dBm (=6,5·10 W). Metop
(5.6) vinden we dan dat in een optische "1" ongeveer 360 fotonen aan-

wezig zijn.
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6. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

Past men de optische verdeler toe in een communicatiesysteem dan zal

de kompetitieruis te verwaarlozen zijn ten opzichte van andere ruis

bijdragen. Dit resultaat is zowel gevonden met behulp van het theore

tische model als met behulp van de praktische foutenkansmetingen. Bij

deze foutenkansmetingen is namelijk op geen enkele wijze de invloed van

de kompetitieruis gekonstateerd. Op grond van het redelijke rendement,

de eenvoudige konstruktie en de te verwaarlozen kompetitieruis is toe

passing van deze optische verdeler in een communicatiesysteem aan te

bevelen.

De theoretische afleiding is over het geheel genomen nogal vrij

omslachtig. Als theoretisch eindresultaat, zie paragraaf 4.2, vinden

we een zeer grote signaal-ruisverhouding tengevolge van de kompetitie

ruis. Deze signaal-ruisverhouding is namelijk recht evenredig met het

aantal fotonen in de optische "1." die door de laserdiode wordt uitge

straald. Dit maakt het mogelijk, dat van een theoretisch model waarbij

de bovengrensvan de kompetitieruis veel hoger ligt, deze ruis ten op

zichte van andere ruisbijdragen ook verwaarloosd zal kunnen worden. Het

is dus aantrekkelijk om alsnog te zoeken naar een zeer simpel theore

tisch model waarbij de bovengrens van de kompetitieruis veel hoger mag

liggen dan bij het onderzochte model.
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APPENDIX A

AFLEIDING VAN FORMULE (3.9) TIM (3.12)

In deze appendix wordt m.b.v. de geometrisch-optische benadering,

1H (r') =-- a x E (r')
-8 - 2

0
-n -8-

(3.8)

de vereenvoudiging gegeven van de uitdrukking voor de elektrische veld

sterkte ~p(~) van het verre veld

Ok -jkr= -J e
4rrp

a-r

exp{jk(r'oa )} dE
- -r

(3.6)

Substitutie van (3.8) in (3.6) levert met weglating van enige

termen

~p(~) ~ ~r x f {{£n x ~8{!')} - £r x {£n x {£n x €8(~')}}}
S

Daar E (r') =E (r') a en a =a geldt
-8 - 8 - -x -n -z

a x {a x E (r')} =-E (r') a =-E (r')
-n -n -8 - 8 - -x -8-

Substitutie van (A.2) in (A.l) geeft

We definieren nu F als
x

J J·k(r'oa) dSF = E (r') e --rx 8 -

S

(A. 1)

(A. 2)

(A. 3)

(A.4)
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De uitdrukking (A. 4) kan met

1" =x'a + y'a-x -y

en

a =sin8cos¢ a + sin8sin¢ a + cos8 a
-1' -x -y -z

herschreven worden ais

F
x

= J Es(x',y') ejk(x'sin8cos¢ + y'sin8sin¢) dx'dy'

S

Uit (3.6) en (A.3) voigt nu met substitutie van (3.12)

'k -jk1'-J eE_p(1'_) =----"-----:--- a x {a + a } x F a
4~1' -1' -n -1' x -x

Met behuip van a =a , (A.6) en-n -z

a_8 =cos8cos¢ a + cos8sin¢ a - sin8 a-x -y -z

a~ =-sin¢ a + cos¢ a
--r -x -y

(A. 5)

(A. 6)

(3.12)

(A.7)

(A. 8)

(A. 9)

wordt voor de afzonderiijke 1'-, 8- en ¢-komponenten van ~p uit (A.7)

gevonden

E =§.p . a = 0P,1' -1'

Ep 8 =~p
.

£8 =
+jke-jk1'

F (] + cos8) cos¢, 4~1' x

Ok -jk1'
-J e FEp ,¢ =§.p • £¢ = 4~1' x (1 + cos8) sin¢

(3.9)

(3.10)

(3.11)

Het bepaien van ~p(~) is nu vereenvoudigd tot het opiossen van uitdruk

king (3.12).
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APPENDIX B

MEETRESULTATEN FOUTENKANSMETINGEN

Tabel 1: Meetresultaten met vezels 3, 4 en 5 in de ink lemming.

Temperatuur _ 25°C APD-spanning 230 V

Popt

[-dBm]

55,5

55,3

55,0

54,8

54,5

54,2

53,9

53,6

53,2

53,0

52,7

52,4

52,1

51,7

51,2

50,5

50,0

Foutenkans P
e

L = 3

2,0.10-4

1,4.10-4

6,4.10-5

4,5.10-5

2,3.10-5

9,5.10-6

4,8.10-6

2,0.10-6

7,2.10-7

3,5.10-7

1,0.10-7

4,8.10-8

1,4.10-8

2,3.10-9

L = 4

7,1.10-5

5,2.10-5

2,5.10-5

1,8.10-5

1,0.10-5

3,5.10-5

1,9.10-6

8,0.10-7

2,0.10-7

1,5.10-7

4,5.10 -8

1,4.10-8

3,8.10-9

5,4.10- 10

L = ?

1,2.10-4

1,1.10-4

5,3.10-4

4,5.10-5

2,2.10-5

1,0.10-5

5,5.10-6

3,2.10-6

1,0.10-6

5,8.10-7

2,0.10-7

1,0.10-7

4,1.10-8

7,6.10-9

1,0.10-9

L =10

2,8.10-4

2,2.10-4

1,3.10-4

1,2.10-4

6,7.10-5

3,5.10-5

2,3.10-5

1,3.10-5

7, 0.10-6

6,0.10-6

2,8.10-6

1,8.10-6

8,0.10-7

3,5.10-7

9,5.10-8

1,3.10-8

2,8.10-9
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Tabel 2: Meetresultaten met vezel 5 in de inklemming.

Temperatuur _ 25°C APD-spanning 230 V

Popt

[-dBm]

55,6

55,3

55,0

54,7

54,4

54,1

53,9

53,6

53,2

52,8

52,3

51,8

51,2

50,6

50,0

Foutenkans Pe

L = 3

2,1.10-4

1,3.10-4

7,8.10-5

5,5.10-5

2,8.10-5

1,1.10-5

5,9.10-6

2,9.10-6

7,5.10-7

2,6.10-7

4,5.10-8

9,5.10-9

L =4

1,0.10-4

5,6.10-5

3,3.10-5

1,8.10-5

9,0.10-6

4,1.10-6

2,9.10-6

8,0.10-7

3,1.10-7

6,8.10 -8

1,3.10-8

1,7.10-9

L = ?

1,7.10-4

1,1.10-4

6,6.10-5

3,8.10-5

2,4.10-5

1,1.10-5

6,3.10-6

2,8.10-6

1,2.10-6

3,8.10-7

1,3.10-7

2,4.10-8

2,4.10-9

L =10

3,2.10-4

2,2.10-4

1,6.10-4

9,8.10-5

6,8.10-5

4,1.10-5

2,6.10-5

1,5.10-5

7,5.10-6

3,2.10-6

1,8.10-6

5,0.10-7

1,1.10-7

2,1.10-8

2,9.10-9
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aIJLAGE A: GEGEVENS VAN DE HLP1400 LASERDIODE

Hitachi Laser Diode Test Data

Type HLP-1400 Serial No 2 E09 f)3

Temperature 22 ·C

.~f'r'"J: 8.:fr.~ 1~Ni- Hitachi.Ltd.
1I=f••*86 Electronic Devices Group

TIOO) 6-1. Z.chomeOtomachICh"oda-ku. TOk,o 100
L~IIttt8l~'¥IT1+1(8"'t .. : Tel TOk,o ;170" II! I

U 1~[I,031110-1 IIIi ;tit) Cable .. HI TACHY [OK YO
To,.. J 11395. 11432. 14491. 16375

Date I~AY. 2Q Ig~?-- --'-

Tested by S, Ishii

(at f C mW)

nm

O·

Intensity

-20·

Lasing Wavelength

15010050o

~ 5
~o

Q.,

15

o
Q.,

o

10

-;:)a.-;:)o

~
E-

Forward Current, IF (rnA, DC)

Light-Current Characteristic

Angle

Far-Field patterns

(at Ie mW)
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