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Samenvatting

Niet-lineaire optische effecten ontstaan in media waaIVan de eigenschappen afhankelijk zijn van het
door het medium propagerende licht. Niet-lineaire effecten treden aIleen op bij hoge intensiteiten
van het licht. Door het gebruik van lasers en de kleine doorsnede van glasvezel ontstaat er in de
glasvezel een hoge lichtintensiteit. Bovendien zal door de lage demping en de grote vezellengte er
een grote interactielengte ontstaan. Hierdoor worden niet-lineaire optische effecten al merkbaar bij
relatief lage vermogens.

De niet-lineaire optische effecten die van belang zijn voor een optisch bidirectioneel
communicatiesysteem zijn gestimuleerde Brillouin-verstrooiing en four wave mlXlng.
Gestimuleerde Brillouin-verstrooiing wordt veroorzaakt door de verstrooiing van licht door
akoestische golven. Door dit effect zal voor hoge vermogens de glasvezel zich gaan gedragen als
reflector en dus het uitgangsvermogen begrenzen. Four wave mixing ontstaat door de vermogens
afhankelijkheid van de brekingsindex. Four wave mixing heeft tot gevolg dat er lichtgolven met
verschillende frequenties mengen, waardoor overspraak kan ontstaan. De niet-lineaire optische
effecten four wave mixing en gestimuleerde Brillouin-verstrooiing stellen een grens aan het
maximum vermogen per kanaal bij glasvezelcommunicatie.

De nadelige effecten van four wave mixing op bidirectionele meerkanaalssystemen zijn analytisch
onderzocht. Aan de hand van de theoretische afleidingen zijn uitspraken gedaan over: de nadelige
effecten van four wave mixing op bidirectionele meerkanaalssystemen, het effect van het plaatsen
van vezelversterkers op four wave mixing, de grootte van de niet-lineaire vermogensafname per
kanaal door four wave mixing bij meerkanaalssystemen. Ook zijn de Rayleighbackscatter
eigenschappen van het four wave mix proces nagegaan. Om de beweringen over
Rayleighbackscatter-eigenschappen en de bidirectionele eigenschappen van four wave mixing te
ondersteunen zijn metingen verricht.

Yoor gestimuleerde Brillouin-verstrooiing (SBS) wordt de maximale vermogensgrens gegeven door
de SBS-drempel. Deze drempel is afhankelijk van de polarisatie-eigenschappen van de
gestimuleerde Brillouin-verstrooiing in glasvezel. Om de polarisatie-eigenschappen te onderzoeken
zijn verschillende meetmethodes ontwikkeld en metingen verricht. De geboekte meetresultaten
hebben geleid tot fundamentele nieuwe inzichten over de polarisatie-eigenschappen van
gestimuleerde Brillouin-verstrooiing in standaard monomode glasvezel.

De verrichte metingen aan de polarisatie-afhankelijkheid van de SBS-backscatter-signalen in
standaard monomode-vezel laten zien, dat de SBS-versterking een factor 2 in dB groter is voor
identiek gepolariseerde backscatter signalen dan voor orthogonaal gepolariseerde backscatter
signalen. Door dit feit zal SBS voor hoge vermogens zich gedragen als een identieke polarisatie
reflector. Een identieke polarisatie reflector heeft de eigenschap dat de polarisatie van het
gereflecteerde licht identiek is aan de polarisatie van het invallende licht. De polarisatie
eigenschappen van SBS worden met de parameter K beschreven. Yoor standaard monomode vezel
bedraagt de waarde van K 3/2 respectievelijk 3 voor identiek respectievelijk onhogonaal
gepolariseerde backscatter-signalen. In de literatuur wordt deze K-factor gelijk aan 2 gesteld, dit is
incorrect. Het verlagen van de K-factor voor identiek gepolariseerde signalen heeft tot gevolg, dat
de SBS-drempel voor niet-polarisatiebehoudende vezels 1.25 dB scherper is dan tot nu toe in de
literatuur wordt aangenomen.
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Vit metingen blijkt dat de SBS-drempel voor een standaard monomode vezel van 12.7 kIn 11 dBm
bedraagt.

Door de bekende theorieen van de generatie van SBS door thermisch geexciteerde fononen en de
Brillouin-versterking met saturatie-effecten te combineren met de nieuwe kennis over de
polarisatie-eigenschappen van SBS, is het mogelijk om nauwkeurige theoretische voorspellingen te
doen over de grootte van het SBS-backscattervermogen en over de grootte van de niet-lineaire
vermogens-afname door SBS.

Vit simulaties blijkt dat de vermogensgrens per kanaal, die door four wave mixing wordt opgelegd
aan systemen die werken op het dispersie-minimum, omgekeerd evenredig is met het aantal
kanalen. Daarentegen zal voor een coherent systeem dat rond 1.5 pm werkzaam is en gebruik
maakt van standaard monomode vezel het maximum vermogen, als het aantal kanalen toeneemt,
dalen tot een limietwaarde. Deze limietwaarde bedraagt -3.5 dBm voor een vezel van 5 kIn en
waarbij de kanaal afstand 5 GHz wordt gekozen. Wordt de kanaalafstand vergroot dan neemt het
maximum toelaatbare vermogen per kanaal toe. De kanaalafstanden waarbij de effecten van four
wave mixing verwaarloosbaar zijn, bedragen voor standaard monomode vezel van 5 kIn 40 GHz.

Het is bekend dat voor systemen waarvan de chromatische dispersie te verwaarlozen is de
overspraak die door four wave mixing opgewekt wordt, daalt door de kanalen niet-equidistant te
stapelen. Echter zo'n systeem zal begrensd worden door de niet-lineaire vermogensafname ten
gevolge van four wave mixing. Hiervoor is een exacte uitdrukking afgeleid voor een
meerkanaalssysteem.

Vit simulaties blijkt, dat het plaatsen van een vezelversterker de generatie van four wave mix
signalen onderdrukt bij systemen die gebruik maken van vezel waarvan de chromatische dispersie
ongelijk aan nul is. Deze onderdrukking is afhankelijk van de chromatische dispersie, de plaats van
de vezelversterker, de versterkingsfactor van de versterker en de kanaalafstand.

Het bewijs dat four wave mixing een proces is dat slechts in een richting optreedt, wordt door de
meetresultaten ondersteund. Dit heeft tot gevolg dat er geen four wave mix interactie bestaat tussen
signalen met een tegengestelde voortplantingsrichting.

Vit analyse en metingen blijkt dat het Rayleighbackscatter-vermogen van een four wave mix
signaal minstens 40 dB zwakker is dan het four wave mix signaal aan het uiteinde van de vezel.
De overspraak die hierdoor in een bidirectioneel meerkanaalssysteem zal optreden is dus
verwaarloosbaar klein.
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1 Inleiding

De communicatie over de glasvezelverbindingen in de huidige telecommunicatienetten is gebaseerd
op het principe van directe detectie. De intensiteit van het licht wordt gebruikt om de informatie te
transporteren en te detecteren. De nadelen van de directe detectietechniek is dat deze relatief
ongevoelig is en inefficient gebruik maakt van de enorme potentiele transmissiecapaciteit die de
glasvezel biedt. Een efficiente detectietechniek is coherente detectie. Deze detectietechniek is de
meest selectieve en gevoelige detectietechniek. Bovendien lenen coherente communicatiesystemen
zich uitstekend voor bidirectionele meerkanaalstransmissie. Een nadeel van deze transmissie
techniek is dat lasers van hoge spectrale zuiverheid gebruikt dienen te worden. De huidige stand
van de techniek maakt het mogelijk lasers te produceren die aan deze eisen voldoen. Dit samen
met vezelversterkers met een groot vermogen en de lage demping die de glasvezel bezit, maakt de
weg vrij voor bidirectionele meerkanaalstransmissiesystemen die grote afstanden kunnen
overbruggen. Echter de lage demping van glasvezel gecombineerd met de hoge vermogens
geleverd door vezelversterkers zorgen ervoor dat niet-lineaire optische effecten van de glasvezel de
kwaliteit van de communicatie emstig kunnen bernvloeden.

Niet-lineaire optische effecten ontstaan in media waarvan de eigenschappen afhankelijk zijn van het
door het medium propagerende licht. Niet-lineaire effecten treden alleen op bij hoge intensiteiten
van het licht. Door het gebruik van lasers en de kleine doorsnede van glasvezel ontstaat er in de
glasvezel een hoge lichtintensiteit. Bovendien zal door de lage demping en de grote vezellengte er
een grote interactielengte ontstaan. Hierdoor worden niet-lineaire optische effecten al merkbaar bij
relatief lage vermogens.

De niet-lineaire optische effecten die van belang zijn voor een optisch bidirectioneel
communicatiesysteem zijn gestimuleerde Brillouin verstrooiing (SBS) en four wave mixing
(FWM). Gestimuleerde Brillouin verstrooiing wordt veroorzaakt door de verstrooiing van licht door
akoestische golven. Door dit effect zal voor hoge vermogens de glasvezel zich gaan gedragen als
reflector en dus het uitgangsvermogen begrenzen. Four wave mixing ontstaat door de
vermogensafhankelijkheid van de brekingsindex. Four wave mixing heeft tot gevolg dat er
lichtgolven met verschillende frequenties mengen en hierdoor overspraak kan ontstaan. De niet
lineaire optische effecten four wave mixing en gestimuleerde Brillouin Verstrooiing stellen een
grens aan het maximum vermogen per kanaal bij glasvezelcommunicatie.

Het doel van het afstudeer-onderzoek was de grootte van gestimuleerde Brillouin verstrooiing en
four wave mixing na te gaan en het nadelige effect op coherente bidirectionele meerkanaals
transmissie te onderzoeken. Dit onderzoek diende bij te dragen aan cen of twee publikaties in de
vakliteratuur.

Aan de hand van het afstudeer-onderzoek is dit verslag geschreven. Het verslag is opgedeeld in
twee delen; deel A en B.

Deel A handelt over four wave mixing en het beslaat 7 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt diep
op de theorie ingegaan. Hoofdstuk 3 behandelt de nadelige gevolgen van four wave mixing op ecn
richtings meerkanaalstransmissie. De uitbreiding van de theorie die nodig is om uitspraken te doen
over de effecten van four wave mixing op bidirectionele meerkanaalstransmissie staat in hoofdstuk
4. In Hoofdstuk 5 wordt een inzichtelijk model voor four wave mixing gepresenteerd. Hoofdstuk 6
beslaat de analyse van de invloed van vezelversterkers op four wave mixing. Hoofdstuk 7 bevat de
analyse van de effecten van four wave mixing op meerkanaalsystemen die gebruik maken van niet
equidistante kanaalstapeling en op het dispersieminimum van de vezel opereren. De resultaten van
de metingen die verricht zijn aan four wave mixing worden in hoofdstuk 8 gepresenteerd.
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Deel B handelt over gestimuleerde Brillouin verstrooiing en beslaat 2 Hoofdstukken. Hoofdstuk 9
bevat de theoretische achtergrond. De resultaten van de metingen verricht aan gestimuleerde
Brillouin verstrooiing worden in hoofdstuk 10 gepresenteerd.

Tenslotte worden in hoofdstuk 11 de conclusies vermeld.
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2 Theoretische beschouwing van parametrische niet
Iineaire optica.

Doordat de glasvezel een zwak niet-lineair medium is, ontstaan al1erlei niet-lineaire effecten, zoals
Four Wave Mixing (FWM), Stimulated Brillouin Scattering (SBS), Cross Phase Modulation (XPM)
en Self Phase modulation (SPM). De niet-lineariteit van de glasvezel is weliswaar zeer gering, maar
door het gebruik van lasers en/of optische versterkers met een groot verrnogen (1 Watt) in combinatie
met de kldne kemdiameter van de glasvezel is de lichtintensiteit in de vezel zeer hoog. Bovendien zal
door het gebruik van lange vezels met lage demping er een grote interactielengte ontstaan. Daardoor
wordt de nadelige invloed van niet-lineaire effecten in optische communicatiesystemen merkbaar.
FWM, SPM en XPM behoren tot de zogenaamde parametrische niet-lineaire processen. Parametrische
niet-lineaire processen zijn processen waarbij er geen energie-overdracht plaatsvindt tussen het medium
en de door het medium voortplantende lichtgolven. Het medium fungeert als interrnediair om de (niet
lineaire) interactic tussen de verschillende golven mogelijk te maken. In dit hoofdstuk zal het ontstaan
van deze parametrische processen behandeld worden.

2.1 Analyse van parametrische niet-lineaire effecten.

2.1.1 De elektromagnetische golfvergelijkingen

Om het optreden van deze parametrische processen te kunnen verklaren, starten we de niet-lineaire
analyse! met de vergelijkingen van Maxwell:

VxE=_aB
at

VxH=dD +J
at

(2.1)

(2.2)

Voor glas geldt J=O. We stellen dat de magnetische eigenschappen van de glasvezellineair en isotroop
zijn. ZOdoende geldt de volgende betrekking voor de magnetische fluxdichtheid B

Voor D is te schrijven :

D=EcP+P

ZOdat (2.1), (2.2), (2.3) en (2.4) gecombineerd de volgende betrekking geven.

1 voor een grondige behandeling van deze materie zie [1],[2] of [3]

3
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(2.5)

(2.6)

De parametrische niet-lineaire effecten in de glasvezel, worden veroorzaakt door het niet-lineaire
karakter van de reactiekracht russen elektronenwolk en kern van de SP2 atomen, die onder invloed
staan van een elektrisch veld. Daardoor zal de polarisatievector een niet-lineair verband vertonen met
het elektrische veld. Ret is dus van belang de niet-lineaire constitutieve betrekking tussen P en E te
formuleren.

2.1.2 De niet-lineaire constitutieve betrekking tussen E en P

Ter vereenvoudiging beschouwen we het probleem eendimensionaal. De kern en de elektronenwolk
van een atoom in een elektrisch veld zuBen tengevolge van dat elektrisch veld, een verplaatsing uit
de evenwichtstoestand krijgen. Deze uitwijking zal tegengewerkt worden door een niet-lineaire
reactiekracht. Dit is te visualiseren door het massa-middelpunt van de elektronenwolk en van de kern
als verbonden door een zwak niet-lineaire veer in te denken. Door de beweging van deze deeltjes zal
er een bepaalde mate van verlies (wrijving) optreden. Zodoende kan men voor een deeltje in een
elektrisch veld de volgende bewegingsvergelijking opsteBen:

d 2x dx
m-i"f-=qE+F(x)

dt 2 dt

met:

(2.7)

de niet-lineaire rcactickracht. y de verliesterm, m de massa en q de lading van het deeltje. Voor puur
Si02 is door invcrsiesymmctric a2=O. Echter door verontreinigingen kan deze term toch ongelijk aan
nul zijn.

Een deeltje hecft een elcktrische polarisatie van qx, derhalve als N het aantal deeltjes per volume
eenheid is, zal voor de elektrische polarisatie per volume-eenheid het volgende gelden:

P=Nqx (2.8)

We veronderstellen nu dat a,,<a3 en nemen aan dat a2=O. zodat alleen de derde-orde niet-lineariteit
voor F(x) meespeelt. Door nu (2.6), (2.7) en (2.8) te combineren. verkrijgen we de niet-lineaire consti
tutieve betrekking russen P en E.

(2.9)

In het geval dat de materie zich lineair gedraagt (ll:3=O), leidt dit tot de volgende betrekking. ( Na
Fourier-transformatie )

(2.10)

met
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(2.11)

Door de niet-lineaire constitutieve betrekking (2.9) te Fourier-transfonneren voIgt:

(2.12)

Waarbij * een convolutie aanduidt.

Om nu een expliciete relatie tussen P en E te vinden, gebruikt men de pertubatie-theorie (de
benadering van Born). Als eerste benadering stell men het probleem lineair dus.

(2.13)

Om de invloed van de 3" orde niet-lineariteit mee te nemen, substitueren we dit in de oorspronkelijke
vergelijking voor P (2.12).

3

P (3)(ro) =x(I)(ro) a3£o (X(I)(ro) -£(ro)) *(X(I)(ro) oE(ro)) *(X(1)(ro) oE(ro))
N 3q 4

(2.14)

We bekijken nu aileen het geval waalVoor het E-veld uit discrete frequentiecomponenten bestaat en
dat bovendien voor deze frequenties X(I)(ro) hetzelfde is. Dan wordt (2.14):

(2.15)

Transfonneren we dit terug naar het tijddomein dan geldt:

(2.16)

De totale polarisatie is gelijk aan de sommatie van de eerste- en derde-orde tenn (2.13) en (2.15).
Vullen we dit in fonnule (2.5) in, dan geeft dit na Fourier-transfonnatie de volgende betrekking:

(2.17)

of in het tijddomein:

(2.18)

In glasvezel geldt: Jlr= 1.
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2.1.3 Harmonische generatie in p(3)en het ontstaan van FWM, SPM en XPM.

Vit de vorige paragraaf is gebleken, dat de elektrische polarisatie niet-lineair van het E-veld afhangt.
Ais nu het E-veld uit meerdere discrete frequentiecomponenten bestaat, zullen deze
frequentiecomponenten van het E-veld met elkaar gaan mengen en verschil- en som-frequenties
genereren in p(3). Deze is op zijn beurt weer gekoppeld aan E door vergelijking (2.18), zodat ook in
het E-veld deze frequenties zullen ontstaan. Van Four Wave Mixing is sprake als er 3 discrete
frequenties in het oorspronkelijke E-veld aanwezig zijn en deze een vierde frequentie genereren. Om
het gegenereerde E-veld te bepalen, nemen we aan dat de niet-lineaire invloed gering is en het E-veld
niet veel afwijkt van de oplossing voor lineaire materie. Dus vlakke golven voortplantend in de z
richting en bijvoorbeeld gepolariseerd in de x-richting. Het totale E-veld is dan als voIgt te schrijven:

E(OO"z)=E,(z)cos(OV-P ,z+(\»

-az

E (z)=E e--r, ,

en voor de 3e orde polarisatie geldt:

p(3)=e I.P(oo ,z)=e [I.P cos(oo t-A z+8 )]
x m x m m Pm m

Men gebruikt ook vaak de complexe notatie :

-az

E(oo"z)= ~ [e --r(l~,e i("V-~.z)+cc.)]

E=Ee iql, ,

-az

E (z)=E e--r, ,

(2.19)

(2.20)

(2.21)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

(2.26)

In deze notatie betekent cc. het complex toegevoegde van voorgaande term. Natuurlijk geldt:

k =-i~+A =00 ~, 2 1-', ,Vt).1
(2.27)

We behandelen eerst het geval dat er slechts 2 discrete frequentiecomponenten in het signaal aanwezig
zijn:
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-<Xz

E=e [Ecos(oot-Az+A\ .)+ECOS(ffit-Az+<h .)]e ""2
;c, ,P, '1', J J P J ''YJ

dan geldt voor de derde-orde tenn van de polarisatie:

3- az
p (3)=£ x(3)e "1 [Ecos(rot-A .z+A\.) +ECOS(ffit-A z+A\ .)]3o " P, '1', J J P J 'YJ

Uitschrijven geeft:

3
- w 3 2

P (3)=£ x(3)e "1 [£. COS3(ffit-Az+A\ .)+3£. ECOs2(ffit-Az+A\ .)COS(ffit-Az+<h .)+o " P, '1', 'J ,I-', '1', J I-'J ''YJ

EJ
3coS3(Olt-A z+A\.) +3E

J
.2EcoS2(ffit-Az+<h .)COS(ffit-A.z+<h .)]J I-'J 'YJ , J I-'J ''Y J ,I-', "'I',

(2.28)

(2.29)

(2.30)

Nu verwaarlozen we alle tennen van orde cos(300t) en cos(2oot), omdat deze niet tot overspraak kunnen
leiden, zodat voor p(3) geldt:

3

p(3)=~£oX(3)e -"1
az

[

4
E,3COS(ffit- Az+<h.) +2EEJ.2COS(ffit_Az+<h .)+EJ.3COS(ffit_A z+A\.) +2E,2E "COS(ffit-Az+A\.) +, 1-', ''1'" , 1-', ''1', J I-'J 'YJ J J I-'J 'YJ

Ej
2
Epos((2m, -~)t-(2~ i -~)z+2<\> j --4» +E/EjCos((2~-m,)t-(2~ j -~ )z+2<\> j --4> j)]

Voor de amplitude van de tenn met frequentie component OOj geldt:

(2.31)

(2.32)

De eerste tenn tussen de haken wordt Self Phase Modulation genoemd (SPM) en de tweede tenn
wordt Cross Phase Modulation (XPM) genoemd. Als dus FM of PM toegepast wordt als
modulatietechniek, dan zuBen deze tennen constant zijn en geen nadelige invloed hebben op het
signaal (het effect is dan in de lineaire susceptibiliteit te verdisconteren). Echter als men
amplitudemodulatie toepast, dan zal dit zorgen voor overspraak [4]. Ret effect van een ASK
gemoduleerd signaal op 1.33 }Jm op een FSK gemoduleerde coherent systeem werkend op 1.55 }Jm,
kan misschicn nadelige effecten opleveren ! Volgens [4] is door de grote frequentieseparatie dit effect
waarschijnlijk te verwaarlozen. In de 3e orde polarisatie komt een tenn voor met frequentiecomponent
2ooi-ooj. Bevindt zich nu op frequente 200i -OOj een kanaal, dan zal de 3e orde polarisatie zorgen voor
overspraak op dit kanaal. De amplitude van de tenn met frequentie oos=2ooj-ooj is:

(2.33)

Breidt men nu het geval uit voor 3 frequenties, dan komen er tennen met de hoekfrequentie
OOs=OOi+OOj-O\ in de polarisatie voor. De amplitude hiervan is:
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3

p (3)(<q.,Z)= ~ EOX(3)E,ElkCOS(<q.t-(~i+~ j-~ k)Z~ i~ j-1\> k)e -"I
llZ (2.34)

Door gebruik te maken van een normalisatiefactor D (degeneratiefactor) en met definitie uit [5]
X=161tX llll , kan men deze 2 gevallen met een en dezelfde formule beschrijven.

(2.35)

D heeft de waarde 3 voor i=ft:k en 6 voor i:t:-ft:k .

Omdat er een discrete frequentiecomponent in p(3) aanwezig is met frequentie ros=roi+(j)r~ zal ook deze
frequentiecomponent in het E-veld ontstaan. p(3) is te zien als de exciterende bron van de
differentiaalvergelijking (2.18). am de grootte van het E-veld met frequentiecomponent ros te bepalen,
moet men de term met deze frequentie in (2.17) invullen en de amplitude van het bijbehorende E-veld
bepalen. Voordat we dit doen zullen we, om het schrijfwerk te verminderen, overgaan op de complexe
notatie voor het E- en p(3)-veld.

(2.36)

Combineren van (2.36) en (2.17) geeft de volgende uitdrukking voor het E-veld met
frequentiecomponent ro,:

(2.37)

(2.38)

2 A

d E(ws'Z)
Voor is te schrijven

dz 2

Neemt men aan dat de golven langzaam aangroeien (slow growth approximation) d.w.z.

d2E dE__$<2k_$
dz 2

$ dz

Het combineren van (2.38), (2.39) en (2.40) geeft:

8
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dE. i41tCJiDlJ E Xliii A A A. -i'" +R _R _R 'Z
=- 0 0 E EE e "'. "I '" "" e-aZ

dz 2k I J k

•

Dit is te herschrijven tot:

Met de constante y gedefinieerd als:

(2.41)

(2.42)

(2.43)

(2.44)

Door nu aan te nemen dat Ei een zeer zwakke afhankelijkheid vertoont met z en bovenstaande
vergelijking te integreren van 0 tot L (L is de vezellengte), voIgt de amplitude voor het gegenereerde
FWM-veld aan het uiteinde van de vezel (omdat er aan het begin van de vezel nog geen FWM is,
geldt E(oo.,O)=O ):

A • "" A. 1-e (-a-~~)L
E =-zy2EEE

k
( )

• I J i~P +a

met ~P=Pi+PrPk-PS ' dus voor het E-veld met frequentie OOs geldt:

(2.45)

(2.46)

We hebben het FWM E-veld berekend voor vlakke golven gepolariseerd in de x-richting in
bulkmateriaal.

2.2 Het door FWM gegenereerde vermogen in een monomode vezel.

In een monomode glasvezel kan alleen de HEn-golf zich voortplanten. Het resultaat van voorgaande
analyse is ook voor een monomode vezel te gebruiken, mits we de HEn-golf door een vlakke golf
benaderen en bij deze monomode vezel een effectieve doorsnede definieren. De effectieve doorsnede
van de vezel moet zo gekozen worden, dat de vermogenstroom van de vlakke golf door een vezel met
deze effecticve doorsnede identiek is aan de vermogcnstroom van de HEn-golf door de oorspronkelijk
vezel. Doordat het golflengteverschil tussen de beschouwde E-golven klein is (::;;lnm), kan aangcnomen
worden dat het transversale veld voor de E-golven identiek is. Het vermogen van de HEn-golf wordt
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dan bepaald uit de volgende relatie[4],[5]:

nco I A 12P(ID,Z)=- E(ID,Z) A 11
, 87t ' •

(2.47)

Waarbij P(ID"Z) het vennogen, n de brekingsindex , Co de lichtsnelheid in vacuum, A'1f de effectieve
doorsnede en E(IDs'Z) de complexe amplitude van de vlakke E-golf voorstelt. Vaak wordt het
transversale veldverloop in een monomode glasvezel benaderd door een gausische functie. De
effectieve doorsnede bedraagt dan:

(2.48)

met w de mode field diameter (MFD). Het verband tussen de mode field diameter, de fysische
kerndoorsnede en de genonnaliseerde frequentie V is volgens [6]:

~=!0.65 +1.619V -1.5 +2.879V -6}
2a

Voor de genonnaliseerde frequentie V geldt:

(2.49)

(2.50)

hierin is a de straal van de kern, nJ en n2 de brekingsindex van de kern respectievelijk de mantel en
A. de golflengte in vacuum. In onderstaande figuur is het verband tussen de mode field diameter en de
kernstraal als functie van de genonnaliseerde frequentie weergegeven.

1.8

1.7

1.6

~
1.5

*on
0 1.4

1.3

1.2

1.1
1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3

V

Figuur 2.1: Verband tussen MFD en a als functie van de genormaliseerde frequentie V.
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Meestal wordt voor de glasvezel de afsnijgolflengte en de mode field diameter bij een bepaalde
golflengte gegeven (meestal bij A=1.33 pm). De mode field diameter kan met onderstaande formule
ecnvoudig voor andere golflengten berekend worden.

A A
0.65 +1.6l9(2.405~)-1.S+2.879(2.405~)-(j

A A Al AlW(A=A)=W( = 2)-----......"....X---------.;A--
0.65 +1.6l9(2.405~)-1.S+2.879(2.405~)-(j

A2 ~

(2.51)

De waarden van de mode field diameter van de verschillende Philips-vezels staan in tabel 1 bijlage
1 vermeld.

2.2.1 De effecten van polarisatie op four wave mixing.

De FWM E-golf is bcrekcnd voor het geval dat alle E-golven in elk punt van de vezel een lineaire
State Of Polarisation (SOP) hebben. Dit is alleen zo als er gebruik gemaakt wordt van een polarisatie
behoudende vezel en de SOP van de E-golven lineair gepolariseerd onder hoek van (jl met een van
de hoofdassen van deze vezel ingestraald worden. Indien de SOP van de E-golven onder een bepaalde
hoek met de hoofd-as ingestraald worden, dan zal de SOP van de E-golven periodiek tussen lineair
en circulair variercn. In cen niet-polarisatiebehoudende vezel heeft de SOP een willekeurig verloop.
Doordat de SOP variecn, zal de effectiviteit waarmee een FWM E-golf wordt gegenereerd afnemen.
Dit wordt beschreven door de tensor-relatie tussen de 3eorde niet-lineaire polarisatie en het E-veld:

(2.52)

cr gclden de volgendc relaties voor de tensor-succptibiliteit-coefficienten [2],[7]:
XI111=X1122+XI212+XI221' X1212=X1122' XI22I""XU22'

Voor polarisatiebehoudende vezels waarbij de hoek tussen de SOP van het E-veld en een van de
hoofdassen 45° bedraagt, is (Ej• E)=~IEjIIE) en voor een niet polarisatiebehoudende vezcl is (Ej •

E)=O [8] (voor hct bewijs zie bijlage 3). De polarisatie van het gegenereerde E-veld en de effectieve
susceptibiliteit, voor verschillende combinaties van vezels en SOP van de E-velden, worden in
ondcrstaande tabel weergegeven

Tabel 1: De invloed van de polarisatie van E-velden op Xeff'

ISOP ISOP van FWM-golf IXeff Ivezel I
Ei=Ej=~ Ej XUl1 polarisaliebehoudende vezel,

instraal hoek rr.

Ei=Ej=~ E j 5/6 XUl1
polarisatiebehoudende vezel,
;nstraalhoek 45".

Ei=Ej=Ek Ej 2/3 Xl1l1 niet polarisatiebehoudende veze1.

E;.l (Ej=~) E; 1/3 XUl1 niet polarisatiebehoudende vezeL

Ej.l (E;=EJ Ej 1/3 XUl1
niet polarisatiebehoudende vezel.

~.l (Ei=Ej) - 0 niet polarisatiebehoudende vezel.

11



In de litteratuur zijn de waarden van 5.9°10 -14 en 4.58°10-14 m3/J voor 2/3 X llll gemeten [5],[9]. De
meetresultaten in hfst. 8 wijzen uit dat 2/3 X llll voor een standaard mono-mode vezel 4.58°10-14 m3/J
bedraagt

In het algemene geval geldt dus voor y:

(2.53)

Men verkrijgt nu het vermogen van het FWM signaal door (2.45), (2.47) en (2.53) te combineren:

met:

81ty (~Jl-a)l.. 1
P(ro,L)==(__)2D 2p(ffi)P(ffi)P(CJl) Ie - 10e-ilL

S nc A I} i~A-a
o elf I-'

P(ro ,L)==ilD 2p(ffi)P(ffi)P(r'l)" ..k(~A)e -ilL
S I} 'I< 'II} I-'

(2.54)

(2.55)

(2.56)

(2.57)

In bovenstaande formule stelt Leff de effectieve lengte voor en llijk de phase match efficientie. De
effectieve lengte is als voIgt gedefinieerd:

L - l-exp( -aL)
elf a (2.58)

Te zien is dat bij kleine vezellengtes geldt: Leff=L. Daarentegen geldt voor grote vezellengtes: Leff ::::a-I
.

De betekcnis van de effectieve lengte is de volgende: het vermogen van de pompgolven zal worden
gedempt. Hierdoor zal het niet-lineaire effect afnemen. Voor kleine vezellengten is dit effect nihil,
zodat verlengen van de vezel het FWM-vermogen zal verhogen doordat de interactielengte vergroot
wordt. Voor grote vezellengtes zal door de vermogensafname van de pompgolf het tegenwerkende
effect merkbaar worden, zodat het FWM-vermogen constant blijft.

De parameter llijk(~I3) wordt als voIgt gedefinieerd [10],[11]:

(2.59)
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Deze parameter geeft de mate van phase mismatch aan en wordt de phase mismatch efficientie
genoemd. De fysische betekenis van de phase matching is dat de exciterende bron in (2.18) met
hoekfrequentie COs die wordt gegeven door formule:

in elk punt van de vezel dezelfde fase moet houden t.o.v. de gegenereerde FWM E-golf

E(co"z)=E,(z)cos(co.r-13 iii\»

(2.60)

(2.61)

Dit is het geval als ~p=pi+pj-I3Jc-13s=O. Door de chromatische dispersie van de glasvezel zal voor
golven met een groot frequentieverschil hier niet aan voldaan worden. Dit heeft tot gevolg dat over
een lengte van

(2.62)

de fase van de exciterende bron exact tegengesteld is aan de fase van de gegenereerde FWM E-golf
en dus het ontstaan van de gegenereerde FWM E-golf gaat tegenwerken. Dit wordt door [1] de fase
coherentielengte genoemd. Beter is het te spreken van een phase mismatch lengte. Is nu de vezel korter
dan deze coherentielengte, dan zal het tegenwerkende effect niet optreden en derhalve het FWM E-veld
efficient ontstaan.

Uit de formule voor de efficientie (2.59) is eenvoudig af te leiden, dat voor een phase mismatch van
~p= lOa. de efficientie al minder is dan 1 % (Bij relatieflange vezels L>a.'l.). Voor een glasvezel met
een demping van 0.2 dB per kilometer is dat voor een phase mismatch groter dan 5'10-4 mol.

Om nu te bepalen hoe de phase mismatch afhangt van de verschillende E-golffrequenties en
chromatische dispersie schrijven we de fase constante uit in een Taylor-reeks rond coo'

(ro-co) A~
13 (co) =13 (co )+ 0 +(ro-coy__c

o V 41tc
8 0

(2.63)

(2.64)

Met Ao de golflengte in vacuum, C de chromatische dispersie en vg de groepssnelheid. De chromatische
dispersie voldoet aan de volgende definitie:

d'tC=__8

tfA.
(2.65)

Met'tg de specific group delay. Als alle golven zich voortplanten in dezelfde richting, dan geldt voor
de phase mismatch:
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(2.66)

(2.67)

(2.68)

met !1f.k=f.-f.... Nu is ook in te zien dat gegenereerde golven met frequentie ro=2<oj • <0=3 <OJ een phase
mismatch zullen hebben van respectievelijk !1~s=2~c~s""~(<oJ, !1~s=3~j-~s""2~(<oJ en omdat
~(<oJ=n<ojc=nA""107 zuHen deze golven niet in het spectrum voorkomen.
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3 De nadelige effecten van FWM op een optisch
communicatiesysteem.

am een optisch communicatiesysteem met vele kanalen zo efficient mogelijk gebruik te laten maken
van de transmissiecapaciteit die de glasvezel biedt, past men, net als bij radio-communicatie frequency
division multiplexing toe. In een optisch FDM-systeem met veel kanalen zal de overspraak die door
FWM gegenereerd wordt, vergroot worden. Dit komt doordat het aantal combinaties van kanalen dat
een FWM-term genereerd, toeneeml. In dit hoofdstuk zal het aantal mogelijkheden/combinaties die er
voor zorgen dat er een FWM-term op een kanaal valt, worden bepaald. Het totale FWM-vermogen is
evenredig met het aantal combinaties. Dit aantal is sterk afhankelijk van het aantal kanalen, de
kanaalafstand, de vezellengte en de chromatische dispersie. In eerste instantie zal het een kwadratisch
verloop hebben met het aantal kanalen, maar afhankelijk van de chromatische dispersie, kanaalafstand
en lengte van de vezel breidt het aantal combinaties zich niet meer uit doordat de phase mismatch te
groot wordl. Hoe nu het aantal combinaties (en dus het totale vermogen) van de kanaalafstand,
chromatische dispersie en vezellengte afhangt, wordt in dit hoofdstuk bepaald.

3.1 Het Optisch Frequency Division Multiplexed systeem

Het OFDM-systeem maakt gebruik van equidistante kanaalstapeling van M kanalen. Dus er geldt
/;=fo+~'i met i E {O,M-I} en ~ de kanaalafstand. Verder nemen we aan dat het vermogen voor ieder
kanaal hetzelfde is. am het totale FWM-vermogen te bepalen dat zich op de me kanaalpositie bevindt,
moeten alle mogelijke combinaties worden bepaald dat 3 kanalen precies een FWM-term genereren
die op het me kanaal vall. Dus moet een combinatie van 3 kanalen i, j en k met frequenties J; ,fj en
fk zo gekozen worden dat geldtfm=J;+fj-fk' hieruit voIgt dat m=i+j-k. Omdat we uitgaan van een FSK
gemoduleerd OFDM-systeem moeten cross phase en self phase termen uitgesloten worden. Dus geldt
i:t;j enj:t;k. Voor het totale FWM-vermogen gegenereerd op kanaal m geldt (uitgaande van vergelijking
(2.56) ):

M-1M-1M-l

PFWM(m)=p3~e-aLL L L D1'b
i-o j-o k-o ~

i:t;j, j:t;k, m=i+j-k (3.1)

Hierbij stelt P het vermogen per kanaal voor. We definieren het aantal combinaties S(m) als voIgt:

M-1M-1M-l

S(m) = L L L D ll ik
i-o j-o k-o ~

i:t;j, j:t;k, m=i+j-k (3.2)

Voor het totale FWM-vermogen op kanaal m geldt dus:

PFWM(m)=p3~e -aLS(m) (3.3)

Hoe het aantal combinaties SCm) afhangt van de chromatische dispersie en kanaalafstand zal in de
volgende paragrafen behandeld worden. Tevens zal de afhankelijkheid van SCm) van de kanaalpositie
ook bekeken worden. Deze analyse is noodzakelijk omdat dan het totale FWM-vermogen bepaald kan
worden met (3.3). De grootte van deze FWM-crosstalk bepaald dan de systemperformance.
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3.2 Het bepalen van het aantal combinaties zonder de invloed van phase
mismatch

De worst case waarde voor S(m) bepalen we door het effect van phase matching buiten beschouwing
te laten. Riervoor geldt dat llijk =1. We volgen de aanpak van [12] en bepalen het aantal mogelijkheden
m.b.v. matrix [Y] waarbij elk matrixelement Yij=i+}. Nu moet k voor elk matrixelement zo gekozen
worden dat i+}-k=m.

j 0 2 3 4 5 6

0 0 2 0 41 52 63

1 2 30 52 63 74

2 2 30 41 2 63 74 85

3 0 2 3 4 5 6

4 41 52 63 4 85 96 10

5 52 63 74 5 96 10 11

6 63 74 85 6 10 11 12

Figuur 3.1: Matrix y voor het bcpalen van de worst case waarde van S.

Omdat m, i,} en k E {O,M-I}, is eenvoudig in te zien dat het aantal mogelijkheden begrensd is door
M-. Dit is zo, omdat i en} van 0 tot M-l kunnen varieren en k moet zo gekozen worden dat i+}-k=m
geldt. In subscript is weergegeven in figuur 3.1 wat de waarde van k moet zijn om de FWM-term op
het m=3e kanaal te laten vallen. Omdat geldt O:::;;kgf-l geeft dit de restrictie i+J2m en i+}:::;;m+M-1.
De driehoek i+}:::;;m-l bevat m(m+I){2 elementen en de driehoek i+J2m+M bevat (M-l-m)(M-m)/2
elementen. Ret aantal elementen met i=k,}=k of i=}=k bedraagt 2M-l (de doorgestreepte termen). Ret
aantal diagonaal elcmenten in m:::;;i+}:::;;m+M-l zonder i=}=k is:

rM+ml-fml-l
2 2

(3.4)

nb. dit is het aantal elementen met degeneratiefactor 3. Omdat i en} verwisscld mogen worden, dient
het aantal mogelijkheden waarvoor geldt i'#} nog door 2 gedeeld te worden (dit is voor aIle termen met
degeneratie factor 6). Ret aantal combinaties S(m) voor Four Wave Mixing is dan:

S(m)=18{M2- m(m+l) _ (M-m)(M-l-m) -2M+1}-9{f m+M l-f ml- l} (3.5)
2 2 2 2

Roe het aantal mogelijkheden van de kanaalpositie afhangt is in figuur 3.2 weergegeven.
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Figuur 3.2: Het aantal FWM-combinaties als functie van de positie van het kanaal voor M=31.

Zoals te zien is, en intui"tief te verwachten is, ondervindt het middelste kanaal de meeste hinder van
FWM. Voor een systeem waar gc1dt dat llijk=1 en met re1atief veel kanalen (systemen die gebruik
maken van dispersion shifted vezc1s.), zal het FWM-vermogen in het middelste kanaal slechts

PFWM(m=O) 2
lim ~:--:-_-_",,2dB
M-+~ M-13

PFWM(m=-_)
2

(3.6)

verschillen met het FWM-vermogen dat gegenereerd wordt in het laagst gelegen kanaal.

3.3 Het bepalen van het aantal combinaties onder invloed van phase
mismatch.

Voor systemen die gebruik maken van grote kanaalafstanden en lof vele kanalen kan het aantal
combinaties begrensd worden door phase mismatch; dit effect wordt beschreven door llijk' Hoe deze
efficientie afhangt van de chromatische dispersie en de vezellengte is weergegeven in onderstaande
figuren.
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Figuur 3.3: a) De efficientie voor verschillende waarden van de chromatische dispersie voor een
vezellengte van 10 km.
b) De efficientie voor verschillende vezellengtes voor een vezel met chromatische dispersie
van 15 ps/nmkm.

In figuren 3a en 3b is feq2=I(fm-9(fm-91=I(m-j)(m-i)ILl2. Te zien is dat als de kanaalafstand groot
genoeg gekozen wordt, er geen FWM-termen gegenereerd zullen worden. Dit is voor C=I5 ps/nmkm,
L=lO km ongeveer 30 GHz en voor C=0.37ps, L=100 km ongeveer 90 GHz. Een systeem werkend
met deze (grote) kanaalafstanden zal dus geen nadelige effecten ondetvinden van FWM. Ook is in te
zien dat voor i»m enj»m (ver van elkaar verwijderde kanalen) llijk=O zal zijn, wat betekent dat deze
combinatie van kanalen geen FWM-term zullen genereren op kanaal m. Om het aantal combinaties
SCm) te kunnen bepalen onder invIoed van dit effect zuBen de volgende vereenvoudigingen
doorgevoerd worden:

Vereenvoudiging I:
we bcnadcren llijk met U(jeq-B)-U(jeq+B), waarbij U(.) de eenheidsstapfunctie en B de effectieve
bandbreedte is. De effectieve bandbreedte wordt als voIgt gedefinieerd:

21t C')..?B 2 _ (ll ..•(Ll~ )dLl~
c J I I}A

o

Uitgcwerkt gceft deze integraal het resultaat :

(3.7)

B=
1000c(l-e -aL)

4C')..?L./f
(3.8)

De factor 1000 komt door de verschillende SI vootvoegsels die gehanteerd worden. In bovenstaande
vergelijking worden de volgende eenheden gehanteerd: c en A. in meter, C in ps/nmkm, <X in neper per
km en L zowel als Lett in km. In onderstaande figuur is weergegeven hoe de effectieve bandbreedte
afhangt van de vezellengte. Vereenvoudiging I Iegt een restrictie op aan het aantal combinaties S(m),
want voor feq > B wordt llijk=O. Dit zorgt etvoor dat SCm) niet verder toeneemt. De restrictie is als
voIgt te schrijven:

(3.9)
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Het aantal combinaties met bovenstaande restrictie wordt eerst bepaald voor het kanaal m=O en daama
voor kanaal m=(M-l)/2. Deze kanalen geven de best case en worst case situatie weer.
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L (Itm)

Figuur 3.4: De effectieve bandbreedte als functie van vezellengte.

Eenvoudig is in te zien dat B(C) = B(C=15) ...J15/"C

Vereenvoudiging II
Termen met degeneratiefactor 3 worden verwaarloosd.

Vereenvouding III
We stappen af van discreet en gaan over op continuo Dit houdt in dat het aantal combinaties niet meer
bepaald wordt door matrixelementen te someren, maar nu wordt het aantal combinaties bepaald door
aan elk matrixelement een gebied toe te wijzen met oppervlakte 1. In figuur 3.5 is het continue en
discrete model, om het aantal combinaties te berekenen, naast elkaar gezet.

3.3.1 Het effect van de phase match restrictie op het best case kanaal.

In de onderstaande figuren zijn het continue en discrete model naast elkaar gezet. Het gearceerde
oppervlak geeft de benaderde waarde van S weer.

..
M·l

Figuur 3.5:

~

2 I

M·l

a)

a) Het discrete model voor S
b) Het continue model voor S
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Voor kanaal m=O geldt de restrictie i:j5N. In onderstaand figuur is weergegeven hoe het aantal
combinaties beperkt wordt door deze hyperbolische restrictie.

Figuur 3.6: Het aantal combinaties beperkt door phase mismatch.

Het aantal combinaties S(m=O) wordt pas beperkt door de phase mismatch restnctle, indien de
hyperbool de hypotenusa doorsnijdt. Dit treedt op als M2~N. Dit geeft de waarde M=Mphase=2"JN. Is
het aantal kanalen kleiner of gelijk hieraan, dan zullen aIle kanalen meedoen en dit komt dus overeen
met een systeem met llijk= I. Het aantal combinaties voor zo'n systeem is in de vorige paragraaf
geanalyseerd. Nu is ook in te zien dat indien het aantal kanalen groter wordt dan MsQr=N+ I, de phase
mismatch ervoor zorgt, dat het aantal combinaties niet meer zal stijgen. Ret aantal combinaties wordt
dan begrensd op:

N

S(m=0)=18f~di=18MogN
1 l

~N+I (3.10)

In onderstaandc figurcn zijn simulaties weergegeven van de werkelijke waarde van S(m=O) volgens
fOfffiule (3.2), dit is de doorgetrokkcn lijn. De benaderde waarde van S(m=O) fOfffiule (3.10) is op de
verticale as weergegeven. De waarde van S(m=O) indien de vezel geen chromatische dispersie heeft,
is de gestippelde lijn.

10 15 JO U 40

a)

_____ -L- L -L -l L__._1
. ~ . i i ~

, ! : ! ! /'
IDDD --_.._.-t-.._._..._-!"..._-_._.~_._._.-"!--_._. __.t-._--._.

~D .•_-_•••_.-l-.._._.._.._-~.._--_._.~-_._._.~._._._._.;.(.~~_._.
~ -----··-·-··~_·-·-_·----t··---···-·f----·-·-t·-~-;L~~.f·-----··-·

: ! Ii' !
'DOD ---·---;-··-·-·-·-·t-·-----·-·r---·-·-;,·r-·-·-·---t·----·-·

"" --·-+----t--~·+;~:~+----·t-----
,'" 1:= ----··-·-r===:t:~~=r===:--p===f:==-~-···_·

..
b)

Figuur 3.7 a) Het verloop van S(m) voor een vezel met L=100km, C=3 ps/nmkm en A=5GHz, zodat
(Mphasc=9,M..t=21)
b) Het verloop van S(m) voor een vezel met L=10 km, C=15 ps/nmkm en A=5 GHz, zodat
(Mphasc=8, M••t=17).

Rier is te zien dat indien het aantal kanalen kleiner is dan Mphase, S(m=O) toeneemt identick aan
systemen met llijk=l. Voor systemen met het aantal kanalen groter dan Msat is te zien, dat S(m=O)
inderdaad begrensd wordt tot een waarde die in (3.10) gegeven wordt.
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3.3.2 Het effect van de phase mismatch restrictie op het worst case kanaal

Voor het middelste kanaal m geldt: m =(M-J )/2. De phase match restrictie is nu: l(m-i)(m-j)I$N. De
drie verschillende situaties die kunnen voorkomen, zijn in onderstaande figuren toegelicht, wederom
geeft het totale oppervlak van de gearceerde gebieden het aantal combinaties weer.

m.,
;:;., 1-----+--------,

a)

M··----~

c)

b)

Figuur 3.8 a):
b):
c):

Dc phase matching conditie heeft gccn effect op hct aantal combinaties (M-lf~N.

De phase matching conditie zorgt voor zwakke begrenzing 2...JN ~-1:5: 2N.
De phase matching zorgt dat het aantal combinatics niet meer toeneemt ~2N+1.

Voor m=O treedt er bcgrenzing van het aantal combinaties op bij N kanalen, de afstand tot het
buitenste kanaal (M- 1) is dan /1 N. Bij het middelste kanaal treedt begrenzing van het aantal
combinaties op als de afstand tot het buitenste kanaal ook weer /1·N is. Daardoor is het aantal kanalen
waarbij begrenzing optreedt dus 2N. Het aantal mogelijke combinaties indien M22N+1 is, bedraagt:

M-IS(m=__)= I 84·Nlog(N)
2

(3.11)

Nu blijkt dat het totale FWM-vennogen dat op het middelste kanaal valt, 4 maal (6 dB) groter is dan
het buitenste kanaal. Dit is ook op een wat andere manier in te zien. In onderstaande figuur 3.9a is
een systeem weergegeven, waarbij de crosstalk gegenereerd door FWM op kanaal fo door de phase
mismatch begrensd is. Hierdoor kan f. dus met zeg Skanalen efficient mixen. In figuur 3.9b is een
gespiegeld systeem gegeven. Nu zal fl' met ongeveer slager gelegen kanalen efficient mixen. Dus
een systeem waarbij de crosstalk gegenereerd op het middelste kanaal door phase mismatch begrensd
wordt (Figuur 3.9c) is een samenstelling van figuur 3.9a en 3.9b. Het is dus nu voor kanaal fl'
mogelijk om met Shoger gelegen kanalen efficient mixen. Dit geldt natuurlijk ook voor fl. Dus zal
het door FWM gegenereerde crosstalk bij phase mismatch begrenzing op het middelste kanaal 4 maal
groter zijn dan op het laagst gelegen kanaal.
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Figuur 3.9: De invloed van phase mismatch begrenzing

3.4 Vermogensbegrenzing per kanaal door FWM.

Methode 1 [13]

Afhankelijk van de grootte van het FWM-vennogen zal dit effect hebben op de perfonnance van het
systeem. Nemen we nu aan dat een bepaald crosstalk signaal verhouding aan de ontvanger nog
tolereerbaar is, dan zal dit dus een grens stellen aan het maximaal toelaatbare FWM-vennogen. In de
voorgaande paragrafen is bepaald hoc het aantal combinaties van de vezellengte L, de chromatische
dispersie C en de kanaal afstand Ll afhangt. Zodoende zal dus voor een bepaalde modulatiemethode,
kanaalafstand en te gebruiken vezel, het maximaal toe te staan vennogen per kanaal te berekenen zijn.
Het begrenzen van de XSR geeft:

Uitgewerkt geeft dit:

met:

wordt dit :

P
IOIFWM g S n

p rosstalk ignaf' tJlio
ofltvanger

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

Wat de precieze crosstalk to noise verhouding voor CPFSK delay-and-multiply demodulation is, is niet
bekend. Doch [14] schat de XSR op -20 dB. In de navolgende analyses is deze eis gehanteerd.

22



Methode 2 [15],[16]

De maximale Bit Error Rate (BER) die nog getolereerd wordt voor het systeem geeft ook een bepaalde
waarde voor de XSR, welke natuurlijk afhankelijk is van de gebruikte demodulatiemethode. De BER
tgv. FWM-noise is niet berekend voor 'CPFSK', maar weI voor Coherent ASK envelope detection,
Coherent PSK en Coherent Dual filter FSK envelope detect). De resultaten zijn :

Coherent ASK envelope detection:

1 2BER=_exp( - )
2 (8nl 'Sy

Coherent PSK:

Coherent Dual filter FSK (envelope detection):

1 4 1BER=_exp(-_' )
2 3 (8 ·sy

nl J

met:

(3.16)

(3.17)

(3.18)

(3.19)

(3.20)

Dus afhankelijk van de gevoeligheid van de detectiemethodc voor FWM-crosstalk, zal dit leiden tot
ccn waarde voor XSR. Wcrken we dit uit voor FSK dan wordt dit :

(8 'S '12< _ 4 ,.~""",,::1-=-=
nl y - 3" In(2 'BER)

4 1
't2-p2s~__· -XSR

3 In(2'BER)

Dit geeft voor een BER van 10-15 een waarde van -14 dB voor XSR.

(3.21)

(3.22)

Bovenvermelde methodes komen dus beide tot eenzelfde resultaat. Wat dus nog dient te worden na
gegaan, is de waarde voor XSR voor een systeem dat gebruik maakt van coherent CPFSK delay-and
multiply demodulation. Indien dit gebeurd is, kan met vergelijking (3.23) het maximum vermogen per
kanaa! bepaald worden.
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p ~J XSR
max .,(l.S

(3.23)

Vervolgens zuBen we het maximale toelaatbare vermogen per kanaal voor verschillende configuraties
bepalen.

3.4.1 Een systeem met veel kanalen.

Voor een systeem met veel kanalen is het aantal kanalen dat meedoet door phase matching, begrensd
op 2N+1. Oit is voor een vezel met een chromatische dispersie van 15 ps/nmkm, een lengte van 10
km en een kanaal afstand van 5 Ghz ongeveer 30 kanalen. Voor een vezel met de volgende parameters
C=lps/nmkm, L=100km en tl= 5 GHz bedraagt dit 150 kanalen. We bekijken het middelste kanaal
(of beter gezegd kanalen met een minimale afstand N tot het buitenste kanaal). Formule (3.11)
substitueren in (3.23) geeft:

Pmax~
XSR

.,(l·18 -4MogN

(3.24)

met N=(B/tl)2. Het maximum vermogen per kanaal hangt nu niet meer af van het aantal kanalen. Hoe
dit maximum afhangt van de kanaalafstand is voor een vezcl met C=15 ps/nmkm, L=5 km in figuur
3.1Oa weergegeven. Voor een vezel met C=I, L=100km in figuur 3.1Ob weergegeven. Voor beide
figuren geldt: Xefl=5'10,14 m3/J en XSR van -20 dB.
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Figuur 3.10 a) Maximum verrnogen per kanaal voor systeem met vezelparameters C=15 ps/nmkm,
A.n=IOO J.Im2 en L=5 km.
b) Maximum verrnogen per kanaal voor systeem met vezelparameters C=1 ps/nmkm, A.n=50
J.Im2 en L=IOO km.
Voor beide grafieken geldt: XSR=-20 dB en X.cr=5·l0'14 m3/J.

3.4.2 Een systeem met relatief weinig kanalen

Men spreekt van een systeem met relatief weinig kanalen als geldt: M<2~N. Oit is voor een vezel met
C=15 ps/nmkm, L=5 km en een kanaalafstand van 1 GHz minder dan 60 kanalen. Voor een vezel met
C=15 ps/nmkm, L=5 km en een kanaalafstand van 5 GHz is dit minder dan 15 kanalen. Nu gcldt voor
het aantal combinaties:
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S(m)=18{M2- m(m+l) (M-m)(M-l-m) 2M+1}-9{fm+Ml-r m l-l}
2 2 2 2

(3.25)

Dit ingevuld in (3.23) geeft de vennogensbegrenzing per kanaal. Deze zal dus omgekeerd evenredig
verlopen met het aantal kanalen verlopen. In figuur 3.11 is weergegeven hoe het maximale vennogen
per kanaal begrensd wordt.

-1

-3

E
[IJ -5"0

.!:

'"..
E -7a.

-9

-11

-13

a 50 lOa

Het aantal kanalen M

150 200

Figuur 3.11: Het maximum toeIaatbaar vennogen per kanaaI voor een systeem met kanaaIafstand van 5 Ghz
en XSR=-20 dB. De vezelparameters bcdroegen: XerF5'1O-14 m3/J, C =15 ps/nmkm, AerFl00
pm2 en L=5 km. De gestrecpte Iijn is de vermogensbegrenzing volgens (3.24). De bovenste
gestipeIde Iijn de exacte reIatie voIgens (3.2) en de onderste doorgetrokken lijn voIgens (3.25)
en (3.23).

Te zien is dat voor relatief weinig kanalen het maximaal toegestane vennogen per kanaal omgekeerd
evenredig afneemt met het aantal kanalen. De waarde berekend voor een systeem met zeer veel
kanalen representeert het worst case vennogen dat per kanaal op de vezel kan worden toegestaan.

3.4.3 Bepalen van vermogensbegrenzing aan de ingang van een fiber star netwerk

Voor een fiberstar van M kanalen geldt dat het vennogen per kanaal aan de uitgang M maal kleiner
is dan het ingangsvennogen per kanaal. Wordt het vennogen per kanaal op de vezel begrensd door
Pmax' dan zal aan de ingang van de fiberstar het maximum vennogen per kanaal Pfiberstar max= M'Pmax

bedragen. Dit is tevens ook de grens voor het totale vennogen op de vezel. Hoc nu deze
vennogensgrens van het aantal kanalen afhangt, is gesimuleerd voor vezels met parameters
C=15ps/nmkm en L=5 km. Het resultaat is weergegeven in figuur 3.12.
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Figuur 3.12: P fiberstar max=Pmax versus het aantal kanalen voor een fiber star netwerk. Voor een systeem met
kanaalafstand van 5 Ghz en XSR=-20 dB. De vezelparameters bedroegen: XcfF5·IQ-14 m3/J.
C =15 ps/nmkm, AcfFl00 pm2 en L=5 km. De streep-stip lijn is de vermogensbegrenzing
volgens (3.24). De doorgetrokken lijn is de exacte relatie volgens (3.2) en de gestippelde
volgens (3.25) en (3.23).

Uit bovenstaand figuur is op te maken, dat het totale vennogen in de veze1 begrensd moet worden.
A1s gebruik gemaakt wordt van een veze1versterker (EDFA), dan za1 het maximum uitgangsvennogen
van de EDFA het totale vennogen op de veze1 bepa1en. Uit figuur 3.12 is op te maken dat er een
EDFA-vennogensgrens bestaat. Wordt het EDFA-vennogen hoger dan deze vennogensgrens gekozen,
dan zal dit emstige systeemdegradatie tot gevo1g hebben. Dit is door [17] en [18] gedemonstreerd.

Resumerend:

Een bepaa1d kanaalafstand, vezellengte, chromatische dispersie en demodu1atiemethode zullen het
maximum vennogen dat per kanaa1 op de veze1 kan worden toegestaan dicteren. De kanaalafstand die
zo groot is dat geen FWM effect meer optreedt door phase mismatch, is 20 GHz voor een glasveze1
met een lengte van 10 km en een chromatische dispersie van 15 ps/nmkm. Voor een kabe1 met een
chromatische dispersie van 1 ps/nmkm en een 1engte van 100 km is dat 40 GHz.

Enkele opmerkingen:

Invloed chromatische dispersie.

Het gebruik van dispersion shifted veze1s bij een coherent systeem dat op 1500 nm werkt, zorgt voor
een veriaging van het maximaa1 toe1aatbare vennogen per kanaal. Enerzijds komt dit doordat de
effectieve bandbreedte toeneemt en anderzijds doordat de effectieve doorsnede kleiner is.

Inv10ed demping.

Het blijkt dat in een veze1 met meer demping meer FWM crosstalk wordt gegenereerd. Het is dan ook
opmerkelijk dat FWM een paradoxaa1 effect is. Nonnaal wenst men veze1s met 1age demping en een
1age chromatische dispersie. Het blijkt echter dat FWM in zo'n systeem dominanter aanwezig zal zijn,
dan in een systeem dat gebruik maakt van een re1atief slechte kabe1 ( met een hoge chromatische
dispersie en vee1 demping )
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Invloed lengte.

Enerzijds zal het vergroten van de vezellengte de FWM-crosstalk verhogen. Dit zal echter
tegengewerkt worden doordat de effectieve bandbreedte afneemt met toenemende lengte. Voor een
systeem met relatief veel kanalen en een kleine kanaalafstand ( kleiner dan 10 GHz ) zal vergroten van
de vezellengte het FWM-crosstalk verhogen. In figuur 3.13 is analoog aan [12] een simulatie
weergegeven voor een systeem met 16 kanalen met een kanaalafstand van lOGHz voor het worst case
kanaal. De simulaties zijn uitgevoerd voor drie verschillende waarden voor de chromatische dispersie
nl. 0.3 ps/nrnkm (bovenste lijn) 1 ps/nmkm (middelste) en 15 ps/nmkm (onderste).

Voor een systeem dat gebruik maakt van vezels met een relatief hoge dispersie en grote kanaalafstand
zal het afkappende effect van de efficientie een grote rol gaan spelen. Hoe dit effect de FWM-crosstalk
beihvloedt, is in figuur 3.14 weergegeven. Te zien is dat het een slingerend verloop heeft. Dit komt
enerzijds door het feit dat de kanaalafstand zo groot is gekozen en anderzijds doordat de vezellengte
de phase mismatch efficientie beihvloedt (en daarmee ook het aantal combinaties). Er zullen namelijk
maar enkele kanalen gephase matched zijn. Hierdoor zal het effect van de efficientie 'zijlobben' mee
gaan spelen en dat zal dus zorgen voor het 'slingerende' effect van de FWM-crosstalk.

vezellengte (km)

Figuur 3.13: De invloed van de vezellengtc op FWM-crosstalk.
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Figuur 3.14:

vezellengte

De invloed van de vezellengte op FWM-crosstalk.
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4 Four wave mixing in een bidirectioneel communicatiesysteem.

In de vorige hoofdstukken is de invloed van de niet-lineaire effecten op een unidirectioneel
communicatiesysteem bepaald. Volgens [12] treedt four wave mixing in een bidirectioneel systeem
efficienter op en leidt tot een verhoging van het totale FWM-verrnogen van 3 maal. In dit hoofdstuk
zal aangetoond worden dat four wave mixing in een praktisch bidirectioneel communicatiesysteem niet
efficient optreedt en er dientengevolge dus geen verhoging van het totale FWM-verrnogen optreedt.

4.1 Analyse van de generatie van het FWM E-veld in een bidirectioneel
systeem

De afgeleide forrnules in hoofdstuk 2 kunnen met enige aanpassingen ook gebruikt worden voor E
golven met een tegengestelde voortplantingsrichting. Om het geval te analyseren dat er een of
meerdere lichtgolven een tegengestelde voortplantingsrichting hebben, voeren we de vector
X=(Xi,Xj,Xk,x,) in. De elementen van deze vector geven weer wat de voortplantingsrichting is van de
E-golf:
Xi= 1: E-golf met frequentie 0}, is co-propagerend,
Xj=-1: E-golf met frequentie (OJ is counterpropagerend.
De forrnule (2.43), die het aangroeien van FWM E-veld beschrijft, is ook te gebruiken voor golven
met tegengestelde voortplantingsrichtingen. WeI moet dan het teken van de golfvectoren die behoren
bij de golven die counterpropagating zijn omgedraaid worden.

dEs . AEAEA 0 -i(R.+R _R _R)Z -(a,+il/a,-a,)~_=-lyE e t', t'J t', t'. e L

dz ' J k

Met de definities j2=(Pi,Pj ,-Pk'-Ps) en a=(~,a;,~,-cx..) is (4.1) te herschrijven tot:

dEs =-iyEEE °e -i(l1ll)ze -(a.,)z
dz I J k

met ~p=@,K) en o,Ol=Vz(Q,K). Waarbij C!,y) het inproduct tussen vectoren.! en:t. voorstelt.

(4.1)

(4.2)

De aflciding voor het gegenereerde FWM-verrnogen in de vezel verloopt analoog aan dat in hoofdstuk
2. Het resultaat is:

(4.3)

met

(4.4)

In te zien is dat:
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(4.5)

De frequentie van de gegenereerde golf is wederom gelijk aan: COs=COi+COr~' Het geva1 dat al1e golven
deze1fde voortp1antingsrichting hebben wordt beschreven met X=(1,1,1,1). Het aantal mogelijkheden
dat we dienen na te gaan is niet 24, omdat X'=-X hetze1fde effect beschrijven. Bovendien mogen coj

en coj omgewisse1d worden. Dus de verschillende waarden voor X die geanalyseerd moeten worden zijn
(1,1,-1,*), (1,-1,1,*) en (1,1,1,-1). We zuHen deze verschillende geval1en nu analyseren.

4.1.1 FWM-termen met X=(I,I,-I,*)

Voor deze FWM-tennen hebben de co-propagerende golven de frequentie coj en coj ' De counter propa
gercnde golf heeft frequentie 0\.. Dit geval is weergegeven in het onderstaande figuur.

FWM

Figuur 4.1: Ret optrcden van FWM voor X=(1,l,-I,*).

Xs=l (de gegenereerde FWM-go1f is co-propagerend) voor de phase mismatch ge1dt dan:

(4.6)

en ~ot=O. In het geval dat Xs=-l (counter propagerend) is, wordt de phase mismatch:

en ~ot=Ct.. Aangezicn er voor de mode propagatie constante ge1dt:

A COo 21t 1 1p(co):=n-""-""l0 m-
c A

Dus zullen deze FWM-termen door de grote phase mismatch niet optreden.
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4.1.2 FWM-termen met X=(l,-l,l,*)

Voor deze FWM-tennen hebben de co-propagerende golven de frequentie coj en 0\. De counter
propagerende golf heeft frequentie coj' Dit geval is weergegeven in onderstaand figuur.

0), O)k

FWM

Figuur 4.2: De FWM-tennen voor X=(l,-l,l,*).

Voor de co-propagating FWM-golf (X.=I) geldt :

~P =Pj-P j-P k -P.::::-2P(co)

en 0.01=0, wederom zal deze FWM-golf dus niet optreden.
Voor de counter propagating FWM-golf (X.=-I) geldt :

(4.9)

(4.10)

en o.ol=a. Indien een kanaalseparatie van 1 GHz gebruikt wordt, leven dit ongeveer de waarde 6 a7
mol op voor de phase mismatch, zodat ook deze FWM-golf niet zal optreden. Echter de phase
mismatch wordt nul bij O\=co i. Dit is geen echte FWM maar een soon (counter) XPM en als coi=coj=O\
een soon (counter) SPM.

Figuur 4.3

FWM

a):
b):

a)

Ret optreden van 'counter' XPM.
Ret optreden van 'counter' SPM

FWM

b)

Deze twee gevallen worden identiek aan co-propagating waves beschreven met de fonnule voor de 3e

orde polarisatie (fonnule (2.32) ):
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(4.11)

Deze vonn van overspraak is op te heffen door PSK-of FSK-modulatie toe te passen. Bovendien zal
in een praktisch bidirectioneel communicatiesysteem de hoekfrequentie van twee kanalen met een
tegengestelde voortplantingsrichting niet aan elkaar gelijk worden gekozen, omdat de Rayleigh scatte
ring samen met de splitter en lasreflecties dan al voor overspraak zullen zorgen. Derhalve treedt
'counter' SPM niet op.

4.1.3 De FWM-term X=(1,1,1,-1)

Voor dit geval geldt dat ~~::::2~(roo) en ~ot=2a, zodat ook deze FWM-tenn niet gegenereerd zal
worden.

Resumerend:

In een praktisch bidirectioneel communicatiesysteem dat gebruik maakt van FSK-of PSK-modulatie
zal het totale FWM-vennogen dat opgewekt wordt identiek zijn aan het totale FWM-vennogen dat
wordt opgewekt in een unidirectioneel communicatiesysteem. Om deze redenen kan volstaan worden
met het analyseren van FWM voor een unidirectioneel communicatiesysteem. Echter kan een ASK
gemoduleerd signaal op 1.3 pm weI counter XPM geven op een FSK gemoduleerd signaal op 1.55 pm
(Doch volgens [4] niet door grote frequentieseparatie waardoor de frequentieafhankelijkheid van X(ro)
een rol gaat spelen.).
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5 Een inzichtelijk model voor Four Wave Mixing

In dit hoofdstuk wordt een inzichtelijk model voor FWM beschreven. Met dit model zijn onder andere
de invloeden van phase mismatch en demping op de generatie van het FWM E-veld na te gaan.

5.1 Het opstellen van een inzichtelijk model voor FWM.

Voor het opstellen van het model gaan we uit van de formules die het optreden van niet-lineaire
effectcn in glasvezcl beschrijven.

(5.1)

mct P de polarisatie:

P =e X(3)E 3
nl 0

(5.2)

(5.3)

In het gcval dat het E-veld opgebouwd is uit 3 vlakke golven gepolariseerd in de x-richting geldt:

A j("V-~.z)-';'z
E=E em m=iJ,k

(5.4)

Na uiLwerken van Pnl blijkt dat er in Pnl tcrmen voorkomen met:

(5.5)

Dit is te zien als exciterende bran van differentiaalvergelijking (5.1) en zal dus een FWM E-veld met
dczelfde frequentic genereren. We nemen nu aan dat ook dit gegenereerde FWM E-veld ook een
vlakkc golf is, gepolariseerd in de x-richting:

(5.6)

Hct faseverschil tussen de exciterende bran en het FWM-veld bedraagt na 1 meter ~~=~i+~r~-~s'
Nu trcedt optimale generatie van bovenstaande FWM E-veld op, indien de exciterendc bran Pnl in elk
punt van de vezel dezelfde fase behoudt t.o.v het gegenereerde E-veld. Dit is zo als ~~=O. Door de
chramatische dispersie van de glasvezel en het frequentieverschil russen de E-golven zal hieraan niet
voldaan worden.

Om nu op een inzichtelijke manier de effecten van het faseverschil en demping op de gegenereerde
E-golf na te gaan, wordt de vezel denkbeeldig in N segmenten gehakt. De lengte van elk segment
bcdraagt ~z =LIN. Nu veranderstellen we dat alleen aan het begin van elk segment de exciterende
bran Pnl een FWM E-golf gegenereerd. Deze golf zal zich na generatie door de rest van de segmenten
voortplanten. Aan het begin van het eerstvolgende segment zal de phase mismatch tussen de in het
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voorgaande segment opgewekte FWM E-golf en Pnl .1~.1z bedragen, bovendien zal door demping de
exciterende bron Pnl met een factor e-a.u sneller afgenomen zijn dan de FWM E-golf. Hierdoor zal de
FWM E-golf die aan het begin van een segment wordt gegenereerd een faseverschil van .1~.1z hebben
en in amplitude een factor e-a.u kleiner zijn dan de FWM E-golf gegenereerd in het voorliggende
segment. In onderstaand figuur wordt dit verduidelijkt.

'"""------)
l::::.Z l::::.Z l::::.Z

() ) () ) ()
rr rr ~

E (n=O) E FWM
(n=1) EFWM

(n=2)
FWM

Figuur 5.1: Generatie van FWM E-velden in de vezel bij het inzichtelijke model.
In de figuur geldt: EFWM (n=2)= e(~~-a).iz EFWM(n=l) =e2(~~-a).iz EFWM(n=O).

Door nu van aIle segmenten de gegenereerde FWM E-velden te sommeren en daama te normaliseren,
door te delcn door het aantal segmenten, wordt een benadering van het FWM E-veld aan de uitgang
van de vezel verkregen. (Ter verduidelijking zie onderstaand figuur.)

tJ.Z tJ.Z tJ.Z
() ) () ) () )

Pnl
E (n=O)

FWM

(n=l)

[i}-+
EFWM

(n=2)

Figuur 5.2: De FWM-generatie in de verschillende vezel segmenten

Per segment zal dus een FWM E-veld ontstaan dat afhankelijk van de grootte .1~ en a, een fase- en
amplitudeverschil heeft met de in de andere segmenten opgewekte FWM E-velden. Voor segment n
geldt nu de volgende overdrachtsfunctie.

H(ro)=e (-a+i"'~)Mz (5.7)

We zetten nu elke FWM-term die aan het begin van een segment gegenereerd wordt, in het complexe
vlak uit. We noemen deze representatie het FWM-vectordiagram. In onderstaand diagram is
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weergegeven hoe de FWM-vectoren verlopen voor 9 segmenten. Het is duidelijk te zien dat door de
toenemende phase mismatch de FWM-vector draait en door de demping afneemt. De totale
fasedraaiing tussen de FWM-vectoren aan het begin van de eerste en het laatste segment bedraagt ~~L.

EFWM(n=O)
.._----.....

.........•..•..•..•..•..,

,.,.."\,,

\\.

\
\
i

)
:

!
:

//
......._ .

Figuur 5.3: Het FWM vector diagram voor 10 segmcnten.

EFWM(L) zal nu evenredig zijn met de genormaliseerde som van al deze vectoren.
In formulevorm:

N-lI:E e -(a-i61l)6zn I
n~

N

(5.8)

Dit werken we als voorbeeld uit voor het geval de vezel geen demping maar weI chromatische
dispersie vertoont. Voor dit geval vereenvoudigt de bovenstaande som tot

N-l
I:E e i61l6zn I
n~

N

(5.9)

Laten we nu het aantal segmenten naar oneindig naderen dan convergeert de bovenstaande formule
naar de volgende integraal:

L 2sin(~~.£)
-.!..I (e i61ldz I= I 2 I
L { ~~L

(5.10)

Hieruit blijkt dat indien ~~L=21t, er geen FWM E-veld aan de uitgang aanwezig zal zijn. Dit is heel
eenvoudig in te zien als het onderstaande vectordiagram, voor dit specifieke geval bekeken wordt.
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Figuur 5.4: Het vectordiagram indien t1pL=21t en a=O.

Voor elke FWM-vector is ook een FWM-vector aanwezig die precies tegengesteld is, zodat netto aan
de uitgang van de vezel er geen resulterende FWM-vector zal zijn (dit geldt bij even aantal segmenten,
maar ook bij een oneven aantal segmenten geldt dat de som 0 is.).
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6 De invloed van EDFA-Iokatie in een netwerk op FWM.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de invloed is van het plaatsen van een of meerdere EDFA's
in een netwerk op het FWM-vermogen. Eerst wordt dit voor een systeem gebruikmakend van een
EDFA geanalyseerd. In [19] wordt hiervoor weliswaar een analytische uitdrukking gegeven, maar het
zal blijken dat deze incorrect is. In deze uitdrukking werd ook de chromatische dispersie verwaarloosd.
In dit hoofdsuk zal weI de invloed van chromatische dispersie van de vezel in de analyse worden
betrokken. Wat de invloed is van cascadering van EDFA's in een longhaul systeem op het FWM
vermogen wordt ook besproken [20].

6.1 Een een EDFA systeem.

In onderstaand figuur is een systeem weergegeven dat van een EDFA gebruik maakt.

L

: =-

X

0~;~:1EDFA If--------------GJ

Figuur 6.1: Een systeem met €en EDFA.

Indien X=O gekozen wordt, wordt de EDFA als booster gebruikt. Bij X=L wordt hij als pre-amplifier
gebruikt. We definieren nu GE als de E-veld versterking en G=IGEI2 als de vermogens-versterking. Bij
de nu volgende berekeningen zal het effect van het verzadigen van de EDFA-gain buiten beschouwing
gelaten worden. Om het FWM-vermogen aan het uiteinde van de vezel te bepalen, gaan we uit van
vergelijking (2.43).

dEFWM A A A. '__=-iyDEE E e -(a+Il~Il)z

dz I J k
(6.1)

Hierbij worden dezelfde definities gehanteerd voor de E-velden en ~~, de phase mismatch coefficient,
als in hfdst. 2 pag. 6 respectievelijk hfdst. 2 pag. 14. Indien de vezellengte van de EDFA verwaarloosd
wordt, dan is de grootte van het FWM E-veld na de EDFA (op X+) te bepalen door te integreren van
onaar x+ en daama de EDFA-gain in rekening te brengen.

A +. A A A. 1-e -(a+i61l)x+}
EFWM(X )=-zGEyDEEEk { •

I J a+z~~

Voor z > X+ geldt voor het FWM-veld:

dEFWM 3 AAA , 'Il__=-iyDG EEE e -(a-16 )z
dz E I J k

Integratie van X+ naar L levert de grootte van het FWM-veld aan het uiteinde van de vezel:
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Voor het totale FWM E-veld is dan te schrijven:

(6.4)

zodat voor het FWM-vennogen aan het uiteinde van de vezel geldt:

I (G 1) -(Cl+it.~)X-Go -(Cl+it.~)L

P =Go('f!)2oD 2p P P 1 + - e e j2e -aL
FWM I J k a.+i~~

met:

K' _321t
3
X'ff

n 2')...cA.//

(6.6)

(6.7)

(6.8)

(6.9)

Voor het geval dat de EDFA als booster wordt gebruikt zal het gewenste signaal met G versterkt
worden, waardoor het FWM-signaal aan de uitgang met G3 toeneemt. Wordt daarentegen de EDFA
als pre-amplifier gebruikt dan moge het duidelijk zijn, dat zowel het FWM-vermogen als het gewenste
signaal met G versterkt worden. We introduceren nu een genonnaliseerde FWM-gain door het FWM
vermogen in geval met EDFA te relateren aan het FWM-vermogen met de EDFA als pre-amplifier.

PFWM(G){)
GFWM ---.,.....,....-=-

PFWM(G,L)

Deze factor is ook identiek aan XSR(G)/XSR(G=1), waarin XSR de crosstalk signal ratio voorstelt.
De genormaliseerde FWM-gain geeft dus de toename van de FWM-overspraak indien er een EDFA
geplaatst wordt. De genormaliseerde FWM-gain is te herschrijven tot:

1+(G-1)e -(Cl-it.~)X-Goe -(Cl-it.~)L

G -I 12FWM- 1-e -(Cl-it.~)L

Uitgewerkt voor X=O (EDFA wordt gebruikt als Booster) wordt dit:

G 3

GFWiO)=-=G 2
G

en voor X=L (EDFA wordt gebruikt als pre-amplifier) :

G
GFwiL)=_=1

G

(6.10)

(6.11)

De fysische verklaring voor het ontstaan van de afhankelijkheid van het FWM-vermogen van de
plaatsing van de EDFA, is met behulp van het inzichtelijke model te verkrijgen. In onderstaand figuur
is het verloop van de FWM-vectoren weergegeven voor X/bO.8 en waarbij de EDFA-gain precies het
vermogensverlies van de vezel tussen de zender en EDFA compenseert.
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Figuur 6.2: Het FWM-vectordiagram vaar X/L =0.8.

Het is in te zien dat maximale onderdrukking van FWM optreedt als de gain van de EDFA het
vermogensverlies van de kabel tussen zender en EDFA compenseert en waarbij de plaats van de
EDFA voldoet aan X=L/2, met L=Ls=21t/~~. Hierdoor zal elke gegenereerde vector precies ook een
vector hebben die tegengesteld is (zie onderstaand figuur), zodat het resulterende FWM-veld
onderdrukt wordt.

Figuur 6.3: Het FWM-vectordiagram vaar maximalc FWM anderdrukking.

Voor een vezel met een chromatische dispersie van 15 ps/nmkm en een kanaalafstand van 10 GHz
wordt de FWM-term onderdrukt bij een vezellengte van 83 km. Wat bij deze veze1 en kanaalafstand
de effectieve FWM-gain is, is in figuur 6.4 weergegeven. Wordt de EDFA-gain groter gekozen dan
de totale demping van de vezel, dan zal, doordat de FWM-vectoren elkaar Diet meer opheffen, het
FWM-signaal niet onderdrukt worden. Indien nu de vezellengte niet meer gelijk gekozen wordt aan
LSI dan zal de FWM-onderdrukking afnemen en het minimum niet meer bij X=L/2 optreden. Oit is
weergegeven in figuren 6.4c en 6.4d.

In onderstaande figuren is de genormaliseerde FWM-gain berekend voor de FWM-term met
degeneratiefactor 3. De relevante vezelparameters waarmee de simulaties zijn uitgevoerd zijn: a= 0.2
dB /km , /..;::. 1.55 pm.
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FiguUf 6.4: a) Dc genormaliseerde FWM-gain bij cen EDFA-gain van 20 dB en cen vezellengte van 50
km en een kanaalafstand van 5 GHz.
b) Dc genonnaIisecrde FWM-gain bij een EDFA-gain van 8.3 dB en cen vezellengte van
83 km en een kanaaIafstand van 10 GHz.
c) De genormaliseerde FWM-gain bij cen EDFA-gain van 10 dB en cen vezellengte van 50
km en een kanaalafstand van 10 GHz.
d) De genonnaIiscerde FWM-gain bij een EDFA-gain van 10 dB en een vezellengte van
100 km en een kanaaIafstand van 10 GHz.
Bij de figuren is de gestrecpte resp. gestippelde lijn C=15 ps/nm resp. 0 ps/nmkm.

Vit de bovenstaande grafieken is op te maken dat, indien de gain van de EDFA groter respectievelijk
kleiner is dan de totale vezeldemping, de genormaliseerde FWM-gain een convex respectievelijk
concaaf verloop heeft voor vezels waarbij de chromatische dispersie te verwaarlozen is. Indien de
EDFA geplaatst wordt aan het begin van de vezel zal de versterking van het FWM-vermogen 3 maal
(in dB) hoger zijn dan die van de gewenste signalen. Wordt de afstand tot de ontvanger en EDFA
verkleind, dan neemt de relatieve gain van het FWM-signaal monotoon af voor systemen waarvoor
de phase mismatch verwaarloosbaar is. Dit geldt voor systemen die gebruikmaken van vezels met een
lage chromatische dispersie, zodat de kanaalafstand kleiner is dan de effectieve bandbreedte. Voor
systemen waarbij dit niet het geval is kan er, afhankelijk van de grootte van de EDFA-gain en
plaatsing van de EDFA, FWM onderdrukking plaatsvinden. Voor EDFA-gain's groter dan het verlics
van de kabel treedt geen maximale onderdrukking op, omdat dan het effect dat de FWM-vermogcn
3 maal (in dB) versterkt wordt, deze onderdrukking weer teniet doet.
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6.2 Gevolgen van equidistante EDFA spacing in een longhaul systeem.

De gevolgen van equidistante EDFA spacing in een longhaul systeem is in [20] geanalyseerd. De
versterking van EDFA's is hierbij zo gekozen, dat deze het vermogensverlies van de vezel tussen twee
EDFA's precies compenseert. De afleiding voor het FWM-vermogen aan de uitgang van zo'n systeem
verloopt identiek aan de afleiding in voorgaande paragraaf. Het resultaat na N EDFA's is:

(K'Dfppp A
P(NdL)- I J k{e-2aM._2e-aM."Cos(~~.dL)+1l1-cOS(NdL~p) (6.12)

a.2+~~ 2 1-cos(dL~~)

waarbij dL de afstand tussen de EDFA's is. De 1aatste 2 termen in bovenstaande formule beschrijven
het effect van de FWM-gain. Nu blijkt dat er FWM-gain optreedt indien de EDFA spacing dLres gelijk
is aan:

k=1,2,3 ... (6.13)

De fysische verklaring wordt wederom met het inzichtelijke model gegeven. In onderstaand figuur is
het FWM-vectordiagram weergegeven indien er 4 EDFA's gebruikt worden.

Figuur 6.5: Het FWM-vecton.liagram voor 4 EDFA's

Wordt er nu voor gezorgd dat na N EDFA's de FWM-vectoren gegenereerd in het eerste en laatste
segment precies een fase verschil hebben van 2n, dan zal hierdoor elke FWM-vector een vector
hebben die precies tegengeste1d staat. Door dit effect zal de FWM-generatie onderdrukt worden. In
formulevorm moet dus ge1den:

k=1,2,3.. /d:.N (6.14)

is echter k=N of een vee1voud hiervan dan zal er resonantie van FWM optreden. Dit ligt aan het feit
dat weliswaar elke FWM-vector een tegengestelde vector heeft maar door de demping in de veze1
heffen ze elkaar niet meer op (zie onderstaand figuur).
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Figuur 6.6: Het FWM-vectordiagram voor resonantie.

Hierdoor ontstaat in elk tussenliggend stuk vezel een identieke resulterende FWM E-vector. Dit zal
zorgen voor resonantie van het totale FWM-veld aan het uiteinde van de vezel. Deze resonantie treedt
dus op bij : ~Lres= k'21t/~~, kEN. Voor een systeem met C=15 ps/nmkm, L=1000 km, 18 EDFA's
en met een kanaalafstand van 12.5 GHz wordt ~Lres=53 km. In onderstaand figuur is FWM-gain
weergegeven voor zo 'n systeem.
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Figuur 6.7: De FWM-gain voor een systcem met N=18 ,L=1000 km, C=15 ps/nmkm, !:J.f =12.5 GHz.

Resumerend:

Het blijkt dat afhankelijk van de plaatsing van de EDFA('s) in een OFDM systeem dit belangrijke
gevolgen heeft voor het door FWM gegenereerde crosstalk. Voor een systeem dat gebruik maakt van
kanaalafstanden waarbij de phase mismatch verwaarloosbaar is, zal als de EDFA zo dicht mogelijk
bij de ontvanger geplaatst wordt dat minimale systeemdegradatie door FWM tot gevolg hebben. De
EDFA gebruikt als pre-amplifier, geeft in dit geval dus de beste resultaten. Echter in een systeem waar
de kanaalafstanden en de chromatische dispersie zorgen dat de phase mismatch niet verwaarloosbaar
is, zal dit afhankelijk van de plaats in het netwerk van de EDFA('s), de crosstalk onderdrukken of
versterken.
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7 Pornpdepletie door four wave mixing.

In de voorgaande hoofdstukken is aangenomen dat het pompvermogen niet aangetast wordt door het
FWM-proces. Deze aanname is niet correct indien de gegenereerde FWM-tennen genoeg vennogen
bezitten om wederom zelf als pompgolf te fungeren in het FWM-proces. Deze FWM-tennen zullen
worden geclassificeerd als hogere orde FWM-tennen. Een andere situatie waarbij pompdepletie
optreedt, is als de kanaalafstanden veel kleiner zijn dan de FWM effectieve bandbreedte, zodat er vele
kanalen met elkaar interactie zullen hebben. Weliswaar is het FWM-vennogen gegenereerd door een
bepaalde combinatie van 3 kanalen verwaarloosbaar, maar omdat het aantal combinaties sterk toeneemt
met het aantal kanalen, neemt het totale FWM-vermogen ook sterk toe. Hierdoor zal pompdepletie
gaan optreden. De bovengenoemde effecten treden alleen op als de phase mismatch verwaarloosbaar
is. In de nu volgende paragrafen zullen deze effecten behandeld worden.

7.1 Pompdepletie door generatie van hogere orde FWM-termen.

Bij een toenemend vennogen per kanaal zullen de gegenereerde FWM-tennen ook genoeg vennogen
gaan bezitten om zelf ook interactie met de oorspronkelijke pompgolven te hebben. Deze hogere orde
FWM-termen zullen zorgen voor een aanzienlijke verbreding van het frequentiespectrum. Het blijkt
dat met behulp van de tijddomeinanalyse een exacte uitdrukking te vinden is voor de door dit effect
optredende pompdepletie. In [21] is dit geanalyseerd voor een E-veld, dat aan het begin van de vezel
slcchts uit 2 frequentiecomponenten (001 en 002) bestaat. Dan geldt er aar. de uitgang van de vezel voor
de vermogens van de golven gegenereerd met hoekfrequentie ro=~+mQ (voor uitwerking zie bijlage
2A):

(7.1)

met Pi het vemlOgen per frequentiecomponent aan de ingang van de vezel, Q=~-ool en 1m een me orde
Besscl-functie. In onderstaand figuur is de grootte van het vennogen aan de uitgang van de vezel van
de oorspronkelijke pompgolven alsmede van de gegenereerde golven weergegeven.
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Figuur 7.1: Generatie van hogere orde FWM-termen. De vezelparameters bedragen: a =0.2, A.n=50 pm2

en 1.=50 km en X.fr=4.58e-14 m3jJ.

Vit figuur 7.1 is op te maken dat, indien een vennogensdepletie van maximaal 1 dB getolereerd wordt,
het ingangsvennogen per kanaal kleiner dan 10 dBm moet zijn. WeI moet opgemerkt worden dat de
1e orde FWM-tenn dan nog maar 5 dB verschilt met het gewenste signaal! Voor vezels met een andere
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waarde voor de effectieve doorsnede en lengte moet het maximum vermogen per kanaal met
1O·log(3.9·1015 ·L.jfIA.jf) dB verlaagd worden. De constante 3.9'1015 heeft de eenheid m-I. Voor een
vezel met L=12.5 km en Aeft=83 Jlm2 wordt Pmax=15 dBm.

7.2 Pompdepletie door een groot aantal efficient opgewekte FWM-termen.

Uit voorgaande paragraaf is gebleken dat pompdepletie bij een 2-kanaalssysteem mogelijk is. Het
vermogen per kanaal waarbij dit optreedt, is aan de hoge kant. Deze vermogensgrens, zoals zal blijken
in deze paragraaf, zal dalen bij het gebruik van meerdere kanalen. De exacte uitdrukking voor het
vermogen per kanaal wordt afgeleid in bijlage 2B. Het resultaat is:

P=Pe -ai.[JoM(M-I)( -6KP.) +(M -1)2J
o
M(M-l)-2( -6KP.)J12( -6KP.)]

I I I I

(7.2)

met Pi het vermogen per frequentiecomponent aan de ingang van de vezel en n=<.oz-O>I' Jm een me orde
Bessel-functie en M het aantal kanalen. In onderstaand figuur is deze uitdrukking gebruikt om de
pompdepletie als functie van het ingangsvermogen uit te rekenen.
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Figuur 7.2 : De pompdepletie als funetie van het ingangsvermogen voor een systeem met 10 \canalen, dat
gebruik maakt van een vezel met een effectieve doorsnede van 50J.lm2

, een \engte van 50 km
en een demping van 0.2 dBjkm.

Het blijkt dat als men maximaal een pompdepletie van 1 dB tolereerd, dit een grens geeft aan het
totale vermogen op de vezel. Deze vermogensgrens is nagenoeg onafhankelijk van het aantal kanalen,
mits het aantal grater dan 4 is. Met behulp van (7.2) kan de grens voor het totale vermogen worden
berekend:

P =P.-M~O.3
loltUJ1 I 1C
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In onderstaande tabel is deze grcns voor verschillende vezels berekend. Voor aIle tabelwaarden geldt:
Xefr 4.58'10'14 m3IJ en a=0.2 dB/krn.

Tabel 6.1: Het maximaal toelaatbare totale vermogen bij een maximalc pompdepletie van 1 dB.

Aeff \ Leff lOkm 50 km 100 km

100 J.Im2 18 dBm 14.4 dBm 14 dBm

50 J.Im2 15 dBm 11.4 dBm 11 dBm

Voor een systeem dat gebruik maakt van niet-equidistante kanaalallocatie en waarbij de phase
mismatch tussen de verschillende kanalcn verwaarloosbaar is, zal er athankelijk van de toegestane
pompdepletic, een bovengrens voor het vermogen per kanaal gedicteerd worden. Daarentegen zal van
systemen die gebruik maken van equidistante kanaalallocatie, het maximale vermogen per kanaal
begrensd worden door de optredende FWM-crosstalk (zie hoofdstuk 3).
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8 Meetresultaten van four wave mixing

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten van de unidirectionele en biderectionele FWM-metingen
gepresenteerd. Bij deze metingen is gebruik gemaakt van de COSNET-demonstrator [23]. De metingen
ondersteunen de conclusie uit hoofdstuk 4, dat bidirectionele four wave mixing niet optreedt.

8.1 Unidirectionele FWM-metingen

In figuur 8.1 wordt het meetschema weergegeven waarmee de unidirectionele FWM-metingen zijn
verricht. De lengte van de gebruikte Philips-vezel SA4611A bedroeg 12.7 km en de vezel had een
demping van 0.19 dB/krn. De mode field diameter bedroeg lOA pm. De lasers A, B, C en Lo zijn
aan elkaar gelocked en opereren alle op 1537 nm. De lijnbreedte van elke laser was kleiner dan 1
MHz. De frequentieafstanden tussen de verschillende lasers staan in figuur 8.2 weergegeven. Doordat
de frequentieafstanden tussen de lasers klein zijn (jeq= l.2GHz), zullen de gevolgen van phase mismatch
verwaarloosbaar zijn. Van de standaard mono-mode vezel is immers te verwachten dat de chromatische
dispersie groter is dan 10 ps/nmkm. In formule (2.59) geldt dus voor de phase mismatch efficientie:
'Tlijk=l. Met behulp van de polarisatie-controllers (PCl, PC2, PC3, PC4) en de HP-8509B Polarisation
Analyser (PA) werd er voor gezorgd dat de State Of Polarisation (SOP) van de lasers A, B, C en LO
identiek waren. Met behulp van de Fabry-Perot-interferometer (Fp) werd er voor gezorgd, dat het
vermogen per laser nagenoeg gelijk was. In figuur 8.3a is het beeld van de Fabry-Perot-interferometer
weergegeven waaruit dit duidelijk is op te maken. De free spectral range van de Fabry Perot
interferometer bedroeg 2.0 GHz. Het totale vermogen dat door de EDFA geleverd werd bedroeg 11.2
dBm. Het uitvergroten van het beeld op de Fabry-perot interferometer zorgde ervoor, dat er vele
FWM-signalen waargenomen konden worden. Dit is in figuur 8.3b weergegeven. In figuur 8.3c is het
meetresultaat zichtbaar van een uitvergroting waarop een FWM-term (D=6) en een gedegenereerde
FWM-term (D=3) te zien is. Het is duidelijk te zien dat deze termen inderdaad een factor 4 van elkaar
verschillen. Het vermogensspectrum is weergegeven in figuur 8.3d. Het mengprodukt tussen Lo en het
FWM-signaal bedroeg 250 MHz. In tabel 1 staan de gemeten vermogens van de D=6 en D=3 FWM
termen alsmede de theoretische verwachte vermogens. Bij de theoretische berekeningen is uitgegaan
van Xefr=4.58·l0"4 m3IJ.

3X3

PC3

PC4

Figuur 8.1: Meetopstelling voor het meten van generatie van unidirectionele FWM-signalen.

47



Lo L.... A laser B Laser C

FWM(D.31 1ft
~ -------720 ". 50S ,,,. ...

Figuur 8.2: De frequentieafstanden tussen de verschillende lasers met de daarbij optredende FWM-termen.
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Figuur 8.3: a) Het beeld op de Fabry Perot-interferometer aan de ingang van de vezel.
b) Het beeld op de interferometer waarop de FWM-signalen duidelijk zichtbaar zijn.
c) Uitvergroting van het FP-interferometer beeld waarop de FWM-termen met D=3 en D=6

waarneembaar zijn
d) Het vermogensspectrum op de lightwave spectrum analyser (LSA).
(Lo,FWM) is het coherente mengproduct van laser Lo en het FWM-signaal.
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Tabc1 1: Dc gemeten en verwachte FWM-vennogens.

P,Oua! (dBm) degeneraticfactor D theoretisch FWM- gemeten FWM-
vennogen (dBm) vennogen (dBm)

11.2 6 -13.2 -13.9

11.2 3 -18.9 -19.4

8.2 Bidirectionele FWM-metingen

am het bcwijs, dat in hoofdstuk 4 is gegeven, te verifieren zijn er drie meetmethoden ontwikkeld om
aan te tonen dat de FWM-termen X=(l,l,l,-l), X=(l,l,-l,*) en X=(l,-l,l,*) niet voorkomen. De
gebruiktc vezel bij deze metingen, was identiek aan de gebruikte vezel voor de unidirectionele FWM
metingen. Ook zijn de frequentieafstanden identiek aan die in figuur 8.2 vcrmeld zijn.

8.2.1 FWM-term met X=(I,I,I,-I)

Voor het meten van de FWM-term X=(l,l,l,-l) is gebruik gemaakt van onderstaand meetschema.
Uitgaande van dezelfde frequentieafstanden die in figuur 8.2 zijn weergegeven bedraagt het
frcquentieverschil tussen de FWM-term X=(l,l,l,-l) en de lokale laser (Lo) 250 MHz. Het totale
vermogcn dat door de EDFA geleverd werd bedroeg 11.3 dBm. Met behu1p van de polarisatie
controlcrs (PC1, PC2, PC3, PC4) en de HP-8509B polarisation analyser (PA) werd er voor gezorgd,
dat de SOP van de lasers A, B, C idcntiek was. De SOP van de lokale laser (Lo) kon hieraan zowel
orthogonaal als identiek gekozcn worden. Hierbij werd gebruik gemaakt van het feit dat SBS zich
manifesteert als een 'identical polarisation reflector'. Het bewijs hiervoor wordt gegeven in bijlage
4. In de figuren 8.5a tim 8.5d worden de verschillende gemeten vermogensspectra getoond. In figuur
8.5a zijn duidelijk de Rayleighbackscatter-signalen en de SBS-backscatter-signalen te zien. In figuur
8.5b is een zwak signaal op 250 MHz te zien. Dit is niet de FWM-tcrm X=(l,l,l,-l), maar de
Rayleighbackscattering van FWM-term X=(l,l,l,l). Van dit Rayleighbackscatter signaal zal het
teruggestrooide vermogen met identieke polarisatie een factor 2 (3 dB) verschillen met dat van een
orthogonale polarisatie [24]. Dit resultaat is ook te zicn in figuur 8.5c en 8.5d. Het vermogen van de
Rayleigbackscatter-FWM-term ligt -44 dB lager dan het vermogen van FWM-term X=(l,l,l,l) (voor
berekeningen zie bijlage 2c). In tabel 2 zijn de meetresultaten weergegeven.
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Figuur 8.4: Meetopstelling voor het meten van FWM-term X=(l,l,l,-l).
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Figuur 5: Het vermogensspectra gemeten met de lightwave spectrum analyser (LSA):
a) De SOP van de lokale laser (Lo) was identiek aan die van lasers A, B en C.
b) Het vermogensspectrum gemeten met de lightwave spectrum analyser (LSA). De SOP van

de lokale laser (La) was hierbij identiek aan die van lasers A, B en C.
c) Het vermogensspectrum gemeten met de lightwave spectrum analyser (LSA). De SOP van

de lokale laser (Lo) was hierbij orthogonaal aan die van lasers A, B en C.
d) Het vermogensspectrum gemeten met de lightwave spectrum analyser (LSA). Om ruis

weg te werken zijn alleen de maxima van de spectra getoond.
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Tabel 2: De gemeten en verwachte FWM-vennogenso

Plot Verwachte Gemeten Verwachte Gemeten
(dBm) Rayleighbackscatter Rayleighbackscatter Rayleighbackscatter Rayleighbackscatter

van laser A van laser A van FWM-term van FWM-term
(dBm) (dBm) (dBm) (dBm)

11.3 -28 -24 -57 -55

8.2.2 FWM-termen met X=(l,l,-l,-l) en X=(l,-l,l,-l)

Deze twee verschillende FWM-tennen zijn gemeten met de meetrnethode van figuur 8.6. Gaan we uit
van de frequentieafstanden zoals die in figuur 8.2 zijn weergegeven, dan zal het frequentieverschil
tussen de lokale oscillator (Lo) en de FWM-tenn X=(l,I,-l,-l) resp. X=(l,-l,l,-l) 250 MHz resp.
1440 MHz bedragen. Het vennogen dat door EDFAI respo EDFA2 geleverd werd bedroeg 1104 dBm
resp. 705 dBm. Met behulp van de polarisatie-controllers (PCl, PC2, PC3, PC4) en de HP 8509B
polarisation analyser (PA) werd er voor gezorgd, dat de SOP van de lasers A, B, C en Lo identiek
was. De meetresultaten zijn in figuren 7a tim 7c weergegeven. De piek op 1000 MHz, die te zien is
in figuur 8.7a en 8.7c, is de Rayleighback scattering van de degenereerde FWM-tenn van lasers A en
B.

r-"'-"Y 1f----1 3X3

PC1

PC2

PC4

Figuur 8.6: Mcctmethode voor het meten van FWM-tcrm met X=(1,l,-l,-l) en X=(l,-l,l,-l).
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Figuur 8.7: De vennogensspectra op de lightwave spectrum analyser (LSA) met een span van a) 100-2000
GHz, b) 100-700 GHz, c) 900-1800 GHz.

8.2.3 FWM-termen met X=(l,l,-l,l) en X=(l,-l,l,l)

Deze twee verschillende FWM-tennen zijn gemeten met de meetrnethode van figuur 8.8. Het
frequentieverschil tussen de lokalc laser (La) en de FWM-tenn X=(l,-I,I,I) resp. X=(I,I,-I,-I)
bedraagt wederom 250 MHz resp. 1440 MHz. Hct vennogen dat door EDFAI resp. EDFA2 gelcverd
werd bedrocg 11.9 dBm resp. 6.67 dBm. De gemeten spectra staan in figuur 8.9a tim c.
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Figuur 8.8: Meetmethode voor het meten van de FWM-term met X=(l,I,-I,l) en X=(l,-l,l,l).
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Figuur 8.9: De vermogensspectra op de lightwave spectrum analyser (LSA).

Bespreking meetresultaten.

De mectresultaten wijzen uit, dat de waarde voor de effectieve susceptibiliteit inderdaad 4.58.10-14

m3/J bedroeg. De metingen hebben aangetoond dat de FWM-terrnen X=(l,1,1,-1), X=(l ,-1,1,*) en
X=(l, 1,-1,*) niet gegenereerd worden. De FWM-termen die meetbaar zijn, zijn de Rayleigh
backscatteringen van de FWM-termen die in unidirectionele richting gegenereerd worden.
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Stimulated Brillouin Scattering
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9 Theoretische beschouwing SBS

Men spreekt van spontane lichtverstrooiingsprocessen als de fluctuaties in de brekingsindex niet
ontstaan door elektromagnetische golven, maar bijvoorbeeld door thennische effecten of door de
amorfe structuur van glas. Gestimuleerde lichtverstrooiingsprocessen ontstaan doordat de E-velden
in een medium brekingsindexfluctuaties veroorzaken. Stimulated Brillouin Scattering (SBS) is het
proces waarbij dichtheidsfluctuaties door E-golven teweeg gebracht worden. Bij SBS kunnen de E
golven op twee fundamenteel verschillende manieren dichtheidsfluctuaties genereren, namelijk door
middel van elektrostrictie en/of door optische absorptie. Elektrostrictie is het effect dat
dichtheidsfluctuaties in materie optreden door het aanbrengen van elektromagnetische velden. Bij
optische absorptie zorgen de elektromagnetische velden voor een temperatuurstijging van de
materie. Deze temperatuurstijging zal dan voor een dichtheidsverandering zorgen. Door de lage
demping die de glasvezel bezit, treedt SBS door optische absorptie niet op. In dit hoofdstuk zal
daarom alleen SBS door elektrostrictie behandeld worden.

9.1 Het ontstaan van SBS

Zoals gezegd zal door de elektrostrictie een E-golf die zich voortplant in een glasvezel akoestische
golven genereren. Deze transversale akoestische golven, die dezelfde voortplantingsrichting hebben
als de E-golf, zuilen voor een transversaal lopende brekingsindexgolf zorgen. Door deze
brekingsindexgolf, die zich met de geluidssnelheid voortplant, zal een gedeelte van de E-golf
reflecteren. Deze gereflecteerde E-golf zal door het Doppler-effect in frequentie omlaag verschoven
zijn ten opzichte van de oorspronkelijke E-golf. In het vervolg wordt de gereflecteerde golf
geclassificeerd met Stokes-golf en de oorspronkelijke golf met pompgolf. Bij hogere vennogens zal
door interactie tussen de Stokes-golf en de pompgolf de akoestische golf versterkt worden. Als
gevolg hiervan wordt de brekingsindexgolf versterkt, wat resulteert in een sterker verstrooide
pompgolf. De grootte van de Stokes-golf zal toenemen en het is dus mogelijk, dat er een soort
lawine effect ontstaat. Om na te gaan onder welke omstandigheden dit lawine effect optreedt, moet
de interactie tussen lichtgolven (fotonen) en akoestische golven (fononen) nagegaan worden. De
fotonen worden beschreven door de golfvector k, deze voldoet aan:

De fononen worden beschreven met golfvector q:

o
Iql=21t~

va

met:
v. de voortplantingssnelheid van de akoestische golf,
0. de frequentie van de akoestische golf.
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Figuur 9.1: Fotonen die verstrooid worden door fononen (akoestische golven).

Bij foton-fonon interacties geldt er behoud van impuls en behoud van energie.

k =k-q
$ p

Voor de absolute waarde van de impuls van het fonon in (9.3) geldt:

De grootte van de akoestische golfvector bedraagt dan:

Iq I=2lkp Isin(8/2)

de frequentie van het fonon verkrijgen we door (9.2) en (9.6) te combineren.

2n v 8n =__0 _asin(_)
a A. 2

p

(9.3)

(9.4)

(9.5)

(9.6)

(9.7)

Hieruit voigt dat er dus geen voorwaartse verstrooiing optreedt (8=0). De achterwaartse
verstrooiing is het efficientst (8=tt). Theoretisch kan ook een E-golf die in frequentie omhoog
verschoven is (een anti-Stokes-golf) gegenereerd worden. Dit proces is weergegeven in figuur 9.2.

oos=oojtn a

Ks=Kp+q

~
_.... ,

... / .....
...../

Kp

akoestische golf

q

Figuur 9.2: Het proces van verstrooiing waarbij het verstrooide licht in frequentie omhoog is
verschoven.
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In par. 9.2.3 zal blijken dat de anti-Stokes-golf z'n energie weer terug geeft aan de pompgolf.
Zodoende zal dus de akoestische golf niet in stand gehouden worden en uitdoven. Het lawine
effect treedt niet op. De achterliggende fysische gedachte is dat het in frequentie omhoog
geschoven anti-Stokes-signaal zijn energietoename verkrijgt uit het opnemen van het fonon. SBS
manifesteert zich als een in een frequentie omlaag verschoven gereflecteerde E-golf. Het
frequentieverschil tussen de Stokes- en pompgolf in een glasvezel bedraagt (9.7):

met:
v.=5.96 km Is
no=I.45
\=1.55 pm

n=2vano

a A.
p

: de voortplantingssnelheid van een transversale akoestische golf in kwarts,
: de brekingsindex van kwarts,
: de golflengte van de pompgolf in vacuum.

(9.8)

Dit ingevuld in (9.8) geeft 0.= 11.2 GHz. De waarde van O. van de Philips-vezel die gebruikt is bij
de metingen bedroeg 10.88 GHz (zie hfdst. 10).

9.2 De invloed van SBS op twee tegengesteld propagerende goIven

Zijn er twee E-golven aanwezig met een tegengestelde voortplantingsrichting, dan zal de grootte
van de interactie tussen deze E-golven en de akoestische golf in de glasvezel afhangen van het
frequentieverschil. Is het frequentieverschil precies n. dan zal deze interactie maximaal zijn. De
grootle van de interactie tussen de Stokes-golf en pomp-golf wordt beschreven met onderstaande
gekoppelde differentiaalvergelijkingen:

dPs =_ gb(t1f) P P +aP
dz K ps s

dPp =_ gb(t1f) P P -aP
dz K ps p

(9.9)

(9.10)

waarin Ps en Pp respectievelijk het Stokes-verrnogen en pompverrnogen, a. de demping, gb(t1f) de
Brillouin-gaincoefficient voorstelt. K beschrijft de polarisatieafhankelijkheid van de Brillouin
gaincoefficient. De waarden die K aanneemt voor verschillende soorten vezels wordt in
onderstaand tabel weergegeven. Voor bewijs zie bijlage 3b.

Tabel 1: De verschillende waarde van K.

K vezeltype

1 polarisatiebehoudend instraalhoek Stokes en pomp ()"

1/2 polarisatiebehoudend instraalhoek Stokes 45° en pomp ()"

1/3 niet-polarisatiebehoudend pomppolarisatie orthogonaal aan Stokes

2/3 niet-polarisatie behoudende vezel pomppolarisatie identiek aan Stokes
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Voor de Brillouin-gaincoefficient geldt:

(9.11)

met:
P12 = 0.286
va =5.96 kIn/s
Po =2.21·1Okg/m3

,1vb= 40 MHz

,11

,11 = If;, -I 1- n.

,11 =ltp- Is I-na

n. = 10.88 GHz

de Pockels-coefficient die de elektrostrictie beschrijft,
de voortplantingssnelheid van een transversale akoestische golf in kwarts,
het soortelijke gewicht van kwarts,
de Full Width at Half Maximum (FWHM) waarde van de spontane
Brillouin gain,
het •frequentieverschil'. Voor ongemoduleerde pompsignalen waarvan de
lijnbreedte klein is t.o.v. de Brillouin-FWHM (<Llvb) geldt:
het •frequentieverschil', met /p de frequentie van de pompgolf,
als er een ongemoduleerde Stokes-golf met kleine lijnbreedte «,1vb) op
z=L in de vezel gernjecteerd wordt, geldt:
het •frequentieverschil', met I p resp.fs de frequentie van de pompgolf resp.
de Stokes-golf,
de Brillouin-frequentieverschuiving.

Dc invloed van spectrale verbreding van het pompsignaal op de Brillouin-gaincoefficient wordt in
par. 9.4 besproken. De nu volgende paragrafen zullen uitgaan van een ongemoduleerd pompsignaal
waarvan de lijnbreedte klein is t.o.v. de Brillouin-FWHM waarde. Het invullen van numerieke
waarden in (9.11) geeft gb(0)::::1.7·1O-11 m/W. WeI moet opgemerkt worden dat voor /p < J. de
rollen van de Stokes-golf en pompgolf omgedraaid zijn. Hierdoor zal voor /p < J. het teken van
gb(N) omdraaien.

9.2.1 SBS-gain

Dc Stokes-golf wordt door de interactie russen fononen en de pompgolf versterkt. Hierdoor zal het
vermogen van de pompgolf afnemen. Pompdepletie is de extra vermogensafname die optreedt door
de niet-lineaire optische effecten. De benaderde oplossing van de gekoppelde differentiaal
vergelijkingen (9.9) en (9.10), die ook het effect van pompdepletie beschrijft, wordt gegeven door
[25].

met:

(I-b,)
P (L)- b P (O)e <aL

s G(L)-b
o

0 p

(l-b,)
P (L)- G(L)PiO)e -<JL

P G(L)-bo
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(9.12)

(9.13)



P (0)
b=_s_

o P (0)
P

(l-b.)8.<lJ./)·P,<O)-L.,

G(L)=e Ri4.,

(9.14)

(9.15)

In het geval dat P.(O) < Pp(O) treedt er geen pompdepletie op. De bovenstaande uitdrukkingen
kunnen dan vereenvoudigd worden tot:

(9.16)

(9.17)

9.2.2 Gain-narrowing

Gain-narrowing is het effect dat de bandbreedte van de Brillouin-gain sterk afneemt als het
pompvermogen toeneemt. Definicren we nu de Brillouin-gain als:

G (L)= p.(o) e '<1L

b P (L)
•

Indien er geen pompdepletie optreedt dan geldt voor (9.18).

8.<MP,(fJlL.,

Gbif)=e Ri44J

(9.18)

(9.19)

Neemt het pompvermogen PiO) toe in (9.19), dan zal dit er voor zorgen dat Gb(t) zeer smal wordt
bij toenemende pompvermogens. Dit effect noemt men gain-narrowing. Deze gain-narrowing zorgt
ervoor dat alleen Stokes-golven die een frequentieverschil hebben van n. versterkt worden. Wordt
er geen Stokes-golf gernjecteerd aan het uiteinde van de vezel (z=L), dan zal de spectrale plaats en
grootte van het maximum van de Brillouin-gaincoefficient de frequentie-verschuiving en de grootte
van de Stokes-golf bepalen. Deze Stokes-golf zal ontstaan door thermisch geexciteerde fononen.

9.2.3 Gain-verzadiging en pompdepletie

Neemt het pompvermogen toe dan zal in eerste instantie de Brillouin-gain exponentieel verlopen.
Afhankelijk van de grootte van het Stokes-signaal zal de gain verzadigen. Het effect van gain
verzadiging en de daarbij optredende pompdepletie wordt beschreven door vergelijkingen (9.12) en
(9.13). Deze transcendente vergelijking in Ps(L) is eenvoudig numeriek te analyseren. In figuur 9.3
is de gainverzadiging en pompdepletie weergegeven.
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Figuur 9.3: a) Het verzadigen van de Brillouin-gain.
b) Pompdepletie bij Pp(0)=8 dBm.
Dc geldende vezelparameters L = 12.7 kIn, ex = 0.2 en K = 1.5.

In figuur 9.3b is te zien dat de pompgolf, die in frequentie n,. hoger ligt dan de Stokes-golf, sterk
verzwakt wordt. Dit effect wordt sterker naarmate het vermogen van de Stokes-golf toeneemt. Dit
is dus ook de reden waarom anti-Stokes golven nooit gestimuleerd zullen optreden. Dc anti-Stokes
golven zullen verzwakt worden, omdat ze hun energie weer overdragen aan de oorspronkelijke
pompgolf.

9.3 SBS ge'initieerd door thermisch geexciteerde fononen

Ais er geen Stokes-golf aan het uitcinde van de vezel gei'njecteerd wordt, zullen er door
temperaluUlvariaties fononen gegenercerd worden. Een fonon met de juiste richting en frequentie
zal de pompgolf zo verstrooien, dat een Stokes-golf gegenereerd wordt. Doordat de pompgolf en
Stokes-golf via de elektrostrictie interactie hebben met het kristalrooster, zullen deze een fonon
genereren. Heeft deze fonon dezelfde richting en frequentie als de spontaan gegenereerde fonon
dan treedt er fononversterking op. De vergelijkingen die hel aangroeien van de door thermische
geexciteerde fononen gei'nitieerde Stokes-golf beschrijven zijn [27] (Dc pompdepletie wordt buiten
beschouwing gelaten):

met:
p.(f,z)
Pp(O)
PN(f)

dP (f,z) g (/),f)
s b _.p (z){p (f,z)+PN(f)}+aP (f,z)
dz K-A P s s

elf

P (z)=P (O)e -az
P P

de spectrale Stokes-vermogensdichtheid op plaats z,
het pompvermogen op z=O,
de spectrale vermogensdichtheid van de pompverstrooiing door fononen.

(9.20)

(9.21)

De frequentie en grootte van de verstrooide pompgolf hangt af van het aantal fononen in de vezel
met die bepaalde frequentie. De fononen, die in principe niets anders zijn dan roostertrillingen, zijn
niet onderscheidbaar en voldoen niet aan het uitsluitingsprincipe. Door Bose en Einstein is de
kwantumstatistische verdelingswet voor fononen opgesteld. Voor de grootte van de door de
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fononen verstrooide pompgolf PN(f) geldt[27]:

kif. -f)
~ 1

Pifh
e

'T -If" 1.[2(/-1)J·4hl

!:ivb

(9.22)

met:
k':
h:
1;,:
f.=/p-rJ..:

de constante van Boltzmann,
de konstante van Planck,
de frequentie van de pompgolf,
de frequentie van de Stokes-golf.

Vergelijking (9.22) is het produkt van de fononendichtheid in de vezel (eerste term) en de kans dat
een fonon in deze verdeling een gegeven frequentie 1 heeft (tweede term). De vergelijking is
singulier in /=1;,. Dit geeft een fononfrequentie 0..=0 Hz. Hierdoor onstaat er geen Stokes-golf, er
geldt in dit geval (9.7) 8=0, dus kp=k•.

Voor kamertemperaturen geldt:

De oplossing van vergelijkingen (9.20) , (9.21) [27], [28]:

(9.23)

Voor hoge pompvermogens is (9.24) te vereenvoudigen tot:

( 8.(IJ.f)P,(olL., -<JL J
p.(f,O)=Pif)le B., -1

Bovenstaande vereenvoudiging is geldig zolang voor het pompvermogen geldt:

(9.25)

(9.26)

Dit geeft P (0) :> 0.4 mW voor een niet-polarisatiebehoudende vezel van 12.7 km a=0.2 dB/krn en
Aerp83 J.1m~. Door nu te integreren over alle frequenties wordt de grootte van het gereflecteerde
Stokes-vermogen verkregen:
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P,(O) = Jp.(r,O)df

°
Onder voorwaarde (9.26) is deze integraal te benaderen door[26]:

(9.27)

4kTfl:i.v ( g.(OjP,rs>)L., -aL )

P (0)- ,b e B., -1
, Q

a

Met PASE de 'equivalente ingangsruis':

4kTJ:l:i.v bPASE---=--q
KoA.

ff
oln(2)

gb(l:i.f)P/O)L'ff

(9.28)

(9.29)

Voor een vezel van 12.7km, a=0.2, K=1.5, geeft dit PASE = 2.9 o lQ.Jo/-vPp(0). Het SBS
backscaLtervennogen zal in eerste instantie exponentieel van het pompverrnogen athangen, zodat de
zwakke afhankelijkheid van PASE van het pompvennogen in dat gebied niet merkbaar is. Zodoende
is het geoorloofd om PASE constant te veronderstellen. Voor Pp(O)= 5mW (7 dBm) bedraagt PASE

-54 dBm. Voor hoge gains is de tenn -1 verwaarloosbaar, zodat (9.28) is te benaderen door:

g.(OjP,(OjLo, -aL

KAP (O)=P °e .,s ASE

(9.30)

Bovenstaande analyse houdt geen rekening met de pompdepletie en gain-verzadiging. Door nu de
berekende equivalente ingangsruis gelijk te stellen aan Ps(L) in vergelijking (9.12) en (9.13), wordt
ceO. benadcring gevonden voor de grootte van het gereflccteerde Stokes-verrnogen en de optredende
pompdcpletic.

9.3.4 SBS-threshold

Dc SBS-threshold is als voIgt gedefinieerd: de SBS-threshold is hct pompvennogen, bij
verwaarlozing van gain-saturatie effectcn, waarbij het gercflecteerdc Stokcs-vennogcn identiek is
aan dit pompverrnogen. In fonnule vonn:

P,(O)=P/O) Ig../1 SBS-gain-salllTali.
(9.31)

Dit is in feite onmogelijk. Een mecr realistische threshold is bijvoorbeeld de waarde waarbij het
SBS-backscattcr-vennogen en de Rayleighbackscattering even groot zijn. Echter, omdat de niet
gesaturcerde SBS-gain exponentieel van het pompvennogen athangt, zal de SBS-threshold waarde
niet veel verschillen met de realistische waarde. Uitwerken van (9.31) geeft de SBS-threshold [26]:

_ 2lK·A.ff (9.32)Pth
gb(O)L.ff
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SBS-threshold en demping

Vit fonnule (9.32) blijkt dat de SBS-threshold toeneemt bij toenemende vezeldemping. Dit is
weergegeven in figuur 9Aa. Het is echter niet zo dat het verhogen van de vezeldemping bij een
systeem dat gelimiteerd wordt door SBS ervoor zorgt dat het vennogensbudget toeneemt. (Dit is
wei zo voor het FWM-proces, zie hfdst. 3). Dit is in te zien als de SBS-threshold voor het
ingangsvennogen omgerekend wordt naar een threshold voor het uitgangsvermogen:

(9.33)

In figuur 9Ab is de groone van Pth_OUlpul als functie van de vezeldemping weergegeven.

8o!:--:------:':I0;---;';IS,----=20-2S-=---:J~0----;J~S~40;:--~4S~SO

12 0.4 dB/km

Q,6dB m

O.2dBJkm10

I 18

;g
.8 16
~
~
~ 14

vozolloo8" (Un)

a) b)

Figuur 9.4: a) De SBS-threshold aIs functie van de vezellengte voor verschillende waardcn van de
demping.
b) Dc groolte van P"'_output als functie van de vezeldemping.

In figuur 9.4a is te zien dat de SBS-threshold toeneemt bij hogere vezeldemping. Hierdoor zal het
maximaal toelaatbare vennogen aan de ingang van de vezel verhoogd kunnen worden. Aan de
uitgang van de vcze1 zal het vennogen echter niet toenemen. Dit is in figuur 9Ab te zien, waar de
SBS-threshold die ge1dt aan de uitgang van de vezel is weergegeven voor verschillende waarden
van de demping.

Invloed van temperatuur op de SBS-thrcshold

Yoor het spontane Stokes-vennogen op T=To+/1T geldt:

In(2)
L

gb(O)P (O)~
P Aeff

(9.34)

f (gb(O)P.(O)L., .l>T _lJ.T ~q -o.L J
P (f,T +/11)::=4kT _$/1v e Hoi -r;"'!fliT -1

$ , 0 on b
a

In(2)
L

gb(O)P (O)~
P Aeff

(9.35)
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Hierbij is de temperatuurafhankelijkheid van Q. en T meegerekend. Veronderstel nu een
temperatuurversehil van 20 DC. Dit geeft b.TfFo + b.T/Qa 8Q/8T~ 0.06 [29]. De threshold wordt
gedefinieerd bij: gb(O)Pp(O)Lefr/(K ·A eff)=21. Het is dus in te zien dat hierdoor de waarde van de
SBS-threshold een verwaarloosbare afhankelijkheid vertoont met de temperatuur.

De SBS-threshold in een bidirectioneel meerkanaalsysteem

In een bidireetioneel meerkanaalsysteem, zoals in figuur 9.5 is weergegeven, kan de SBS-threshold
voor of na de (passieve) multiplexer optreden.

12

o f--------j

f--------j 0

f--------j 0

NI NNI N

:><:

o f--------1

Figuur 9.5: Een topologie voor een multikanaal systeem. Z/O staat voor zender/ontvanger, NxN een N
kanaals multiplexer, LI, L2 de glasvezels.

De SBS-threshold voor dit systeem wordt bepaald door het minimum van de threshold waarden
voor vezel Ll en L2. WeI moet de SBS-threshold van L2 teruggerekend worden naar de
zenderzijde. Voor de SBS-threshold aan zenderzijde voor vezel Ll en L2 geidt respeetievelijk:

P = 21KAeif

Ih_LJ g (O)L
b eif!

(9.36)

P -N aL!p • L eif!
Ih [,2 - e Ih ' ! --- ..... L

elf2

(9.37)

(9.38)

Nu wordt verondersteld dat vezel L2 groot genoeg is, zodat geldt Leff2=l/a. Uit (9.36) en (9.37) is
dan eenvoudig af te lciden dat de SBS-threshold bij vezel Ll optreedt als deze langer is dan:

If +1]
L1 > N

a

Voor een systeem met a=0.19 dB/km en N=128 resp. 16 treedt de SBS-threshold bij vezel Ll op
bij vezellengtes groter dan 180m resp. 1400m. Eehter de SBS-threshold van zo'n systeem ligt bij
een extreem hoog vermogen van 28 dBm resp. 19 dBm. In een netwerk zal dus de SBS-threshold
bepaald worden door de vezel tussen zender en ster bij grote sterren. Daarentegen zal de SBS
threshold bij een kleine ster bepaald worden door de vezel tussen de twee sterren. Eehter de
vermogens waarbij SBS optreedt, is van dien aard (>19 dBm) dat gesteld kan worden dat in een
multikanaalssysteem dat gebruik maakt van passieve sterren, SBS geen rol zal spelen.
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9.4 Beinvloeding van de SBS-gaincoefficient

In de voorgaande paragrafen is de interactie van SBS op een ongemoduleerde pompgolf behandeld.
Wat de invloed is van meerdere pompgolven, het moduleren van de pompgolf en kanaalcodering
op de Brillouin-gaincoefficient wordt in deze paragraaf kort beschreven [30],[31]. Ook wordt de
invloed van cascaderen van vezels behandeld.

9.4.1 Bei'nvloeding door meerdere pompgolven

De Brillouin-gaincoefficient hangt als voIgt af van het spectrale vennogensspectrum van de
pompgolf:

-
gpJ.j)P/O)=gb(/).j) *S/f+!p)=gif+Q) *S/f> = fgb(~ -!-O.)·S/~) d~ (9.39)

met:
Sij): Het vennogensspectrum van het pompsignaal,
gb(j): de resulterende Brillouin-gaincocfficicnt,
gb(j): de Brillouin-gaincoefficient die geldig is voor ongemoduleerde signalen,
PiO) het piek-pompvennogen aan de ingang van de vezel,
/).J=!-J.=!lp+0..: het 'frequentieverschil'.

Bij twee pompgolven zal het vennogensspectrum uit twee Dirac-functies bestaan en is
bovenstaande vergelijking te reduceren tot:

(9.40)

met /). het frequentieverschil tussen de pompgolven.
De plaats en de grootte van het maxima van de Brillouin-gaincocfficient bepaalt de frequentie
verschuiving en de grootte van het teruggestrooide SBS-signaal. Bij frcquentieafstanden groter dan
SQ. = 200 MHz zal er geen SBS-koppeling tussen de twee signalen optreden. Deze signalen zullen
onafhankelijk van elkaar elk een SBS-signaal genereren.

9.4.2 Bei'nvloeding door modulatie van het pompsignaal

Bij moduleren van het pompsignaal zal wederom de Brillouin-gaincoefficient gegeven worden door
(9.39). De resultaten van de verschillende modulatiemethoden worden hieronder opgesomd[30].

ASK:

(9.41)
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(9.42)

PSK (lnp=1t):

(9.43)

De Brillouin-gaincoefficient voor CPFSK met een modulatie index m> I resp. m=0.65 is identiek
aan FSK resp. PSK. De SBS-threshold verhoging, die aangegeven is in figuur 9.2, levert samen
met vergelijking (9.32) de SBS-threshold op voor het toelaatbare gemiddelde vermogen bij
gemoduleerde signalen.

12 PSK •....

fSK
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.•..
...•......
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•.......

!1l 10
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."
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1
'": ..•...
.~ .~~ ~..-. __~. __.+.__ ._ __ .. • 01- __ -+ .
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?0.'::-0-----'20=0'------::30::-0-----'4QO::-:----=SOC:-0 -----:6~OO-7=00,------::80::-0-----:90=0------:::1000

Bjlra~ in MHz

Figuur 9.6: Dc SBS-threshold voor vcrschillende modulaticmethodcn als functie van de bitrate.

9.4.3 Bei'nvloeding door kanaalcodering

De Brillouin-gaincoefficient is afhankelijk van het vermogensspectrum van het pompsignaal. Het
vermogensspectrum wordt bcpaald gebruikmakend van random bitpatronen. In een praktisch
communicatiesysteem moet voor het ontwerp uitgaan worden van de worst-case situatie. Het
transmissiekanaal is de fysieke laag in het OSI-referentie-model waar alle andere diensten gebruik
van zullen maken. Het transmissiekanaal moet dus elk bitpatroon kunnen verwerken. Het worst
case bitpatroon voor SBS treedt op bij dl1t bitpatroon dat een signaal genereert welke identiek is
aan een ongemoduleerd signaal. Voor ASK, PSK en (CP)FSK is dit dus het bitpatroon
111111···. Hieruit is op te maken dat onafhankelijk van de modulatiemethode die gebruikt wordt
de SBS-threshold gelijk is aan die van ongemoduleerde signalen. Een verhoging van de SBS
threshold is aIleen mogelijk door het uitsluiten van bepaalde bitpatronen. Dit is te bereiken door
kanaalcodering toe te passen. Een kanaalcodering die in optische systemen wordt toegepast is de
Manchester-kanaalcodering. Deze kanaalcodering vermijdt de problemen die optreden door de niet
vlakke frequentie-response van de halfgeleider-Iaser bij lage frequenties « 10 MHz). Voor deze
vorm van codering is het worst-case bitpatroon 0101010101···. In onderstaande tabel is de SBS
threshold verhoging weergegeven voor dit bitpatroon[31].
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Tabel2: De toename van de SBS-threshold voor verschillende
modulatiemethoden bij Manchester-kanaalcodering.

Modulatiemethode Toename SBS-threshold (dB)

ASK 3

FSK 6

PSK 4

9.4.4 Belnvloeding door verschillende vezelsegmenten

Voor cen enkele vezel geldt de volgende Brillouin-gain.

Het cascaderen van 2 vezels geeft de volgende relatie voor Geq(f).

G./f>=GbJj)L./fl +Gbr.if>e -aL'L./f2

Breidt men dit uit voor een cascade van N vezels:

(9.44)

(9.45)

(9.46)

Doordat verschillende vezels een verschillende Brillouin-frequentieverschuiving bezitten, wordt het
Brillouin-gainspectrum verbreed. Tegelijkertijd zal de Brillouin-gain afnemen. Dit resulteert in een
hogere SBS-threshold. Uit (9.46) is af te leiden dat Geq 1--+N*Geq N--+l' Het Brillouin-gainspectrum is
dus afhankelijk van welk uiteinde van de vezel de pompgolf ingestraald wordt.

Resume SBS-threshold

Voor kanaalafstanden groter dan 200 MHz is er geen SBS-koppeling tussen de kanalen. Voor elk
kanaal afzonderlijk kan dan de SBS-threshold bepaald worden. Het moduleren van het pompsignaal
tezamen met kanaalcodering zal de SBS-thresholdwaarde vergroten zonder dat de prestatie van het
transmissiekanaal afhankelijk is van het bitpatroon.
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10 Meetresultaten van SBS

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten die verricht zijn aan SBS gepresenteerd. De metingen
zijn deels uitgevoerd voor de karakterisatie van de verschillende onbekende grootheden zoals de
FWHM ~Vb en de Brillouin-frequentieverschuiving n". Er zijn ook metingen uitgevoerd om de
polarisatie-eigenschappen van SBS na te gaan. De metingen die verricht zijn voldoen aan de
theoretische verwachtingen die vermeld staan in bijlage 3a.

10.1 SBS-frequentieverschuiving

In figuur 10.1 wordt de meetopstelling weergegeven waarmee de grootte van de SBS
frequentieverschuiving n. is bepaald. De Brillouin-frequentieverschuiving voor de vezel SA4649A,
waarmee de meetresultaten die in par. 10.2 tim 10.5 staan, geboekt zijn, bedroeg 10.88 GHz.
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Figuur 10.1: Mcetmcthode voor het meten van de SBS-eigenschappcn.
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Tabel I: De SBS-frequentieverschuiving n. voor verschillende glasvezels. De temperatuur
van de vezels bedroeg 293.5 K.

Vezel m. SBS-
frequentieverschuiving
Qa (GHz)

SA 4649A 10.880

SC 5550B 10.872

SC 5561A 10.872

SA 4630A2 10.894

SA 4611A 10.913

SA 2942C 10.879

488165-1 10.881

488165-2 10.866

488165-3 10.863

488165-4 10.880

488165-5 10.882

488165-6 10.868

10.2 SBS-FWHM waarde

Om de frcquentieafhankelijkheid van de Brillouin-gaincoefficient te verifieren en de FWHM ervan
te bepalen, is gebruik gemaakt van de meetmethode die in figuur 10.1 is weergegeven. De
vermogens van de pomplaser en probe-laser werden zo ingesteld dat er geen SBS-pompdepletie
optrad. Hiervoor werd het pompvermogen P/O) op 0 dBm en het probe-vermogen op -30 dBm
ingestcld. Het frequentiespcctrum van de Brillouin-gaincoefficient werd gemeten door de
laserstroom van de probe-laser langzaam op te laten lopen en het vermogen van de probe-laser aan
de ingang van de vezcl met behulp van de lock-in amplifier te meten. Door nu de pomplaser te
choppen is het gemeten frcquentiespectrum evenredig met het spcctrale verloop van de Brillouin
gain coefficient. In figuur 10.2 is het resultaat van de Brillouin-gaincoefficientmeting weergegeven.
Dc FWHM van het spectrum in figuur 10.3 bedroeg 45±3 MHz. Hieruit is Llub te bepalen door de
FWHM-lijnbreedte van de lasers hiervan af te trekken. Van de pomplaser resp. de probe-laser
bedroeg deze 1.9 MHz resp. 2.6 MHz. Wat resulteert in een FWHM waarde van 40±3 MHz. Deze
waarde komt goed overeen met die gemeten in [32].

72



960864672576480

...................................................: :- .

.......... . _ ~. ... . .. . . ...... . . .. ....... . .. - .
......................................................................................__ .· .· .· .

....................................................-_.. . .
....................................................................................................· .· .· .

....
C

:01
'0
t;:
: 01 iii
o OJ
u cc_
'iii~

01 ....
I CD

C CD
-,e:
:::J U
o en
:j-

~

ReLatieve freQuentie in MHz

FigUUf 10.3: Ret spectrale verloop van de Brillouin-gain-coefficient.

10.3 SBS-threshold en -backscattervermogen

Bij het meten van de grooue van het SBS-backscattervermogen en het uitgangsvermogen is er bij
de meetopstelling zorg voor gedragen dat de reflecties aan het uiteinde van de vezel tot een
minimum beperkt werden. Dit werd bereikt door Angled Phaced Connectors (APC's) te gebruiken
in combinatie met de vermogensmeters. Het blijkt dat het SBS-backscauercd vermogen sterk
afhankelijk is van reflecties aan het uiteinde van de vezels. De meetresuitaten staan in figuur lOA.
De SBS-threshold bedraagt 11 dBm en komt goed overeen met de theoretische waarde van 12
dBm De theoretische curves in figuur lOA zijn gebaseerd op de analyse van par. 9.3. en
vergelijking 9.12, 9.13 en 9.30. Te zien is dat de doorgevoerde vereenvoudigingen, gecombineerd
met de vergelijkingen die pompdepletie en gainsaturatie beschrijven uitstekend overeenkomen met
de gemeten waarden. Dit geeft dus aan dat de analyse in par. 9.3 gebruikt kan worden om de
groottc van het spontane SBS-vermogen te bepalen. In sommige meetopstellingen die in de
literatuur gebruikt worden om het SBS-backscauervermogen te meten, wordt het vermogen aan de
uitgang van de vezel met een gewone vermogensmeter gemeten. Er zal dus dan een 4% Fresnel
reflectie optreden. In figuur 10.5 is de invloed te zien van al dan niet voorkomen van een glas
luchtreflectie aan het uiteinde van de vezel.
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FigUUf 10.4: a) Ret SBS-backscattered vermogen. De gestreepte lijn is alleen het SBS-signaal. De
doorgetrokken lijn is sommatic van Rayleighbackscattering en SBS.
b) Ret pompverrnogen aan de uitgang.
De gebruikte fitparameters bedoegen: gb=1.9·IQ,ll m/W, PASE=-55 dBm Rayleigh
backscattering -34 dB.
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Figuur 10.5: a) Pompvermogen aan de uitgang van de vezeI.
b) SBS-backscauervermogen.
Met (0) en zonder (+) gebruik van APe om de 4% Fresnel-reflectie te elimineren.
In deze figuren zijn geen theoretische fit-curves weergegeven.

10.4 Polarisatieafbankelijkheid van SBS-gaincoefficient I

Voor het meten van de polarisarieathankelijkheid van de spontane SBS is gebruik gemaakt van de
meetopstelling die in figuur 10.1 is weergegeven. Een deel van het pompsignaal, dat dienst doet als
lokale oscilator, werd gemengd met het terugkomende SBS-signaal. De grootte van het
mengproduct. dat daardoor op 10.88 GHz ontstond, werd met behulp van de marker gemeten.
Doordat alleen de markerwaarde op frequentieafstand n. is gemeten, kan de theoretische
verwachting bepaald worden met vergelijking (9.24) met f=f.=/p-n.. Dc theoretische curve met de
gemeten markerwaarden staan in figuur 10.6. De meetwaarden en theoretische waarden zijn
gecalibreerd met meetwaarden uit figuur lOA bij 8.5 dBm. De lightwave spectrum analyser is ook
gebruikt om het SBS-spectrum te meten voor verschillende polarisaties. De SOP van de pomp is
op cen van de polen van de bol van Poincare gezet. De polarisatie van het mengsignaal werd
gevarieerd langs de equator (figuur 1O.7a) en langs een meridiaan (figuur 1O.7b).
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Figuur 10.6: De polarisatiekomponenten van het spontane SBS signaal, gemeten met de lightwave
spectrum analyser. De SBS-komponent (0)/(+) is de komponent waarvan de polarisatie
identiek/orthogonaal was aan die van de pompgolf. De verticale schaal is gecalibreerd met
behulp van meetwaarden uit figuur 10.5 bij 8.5 dBm pompvermogen.
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FigUUf 10.7: Ret verloop van de spontane SBS voor verschillende polarisaties. Dc polarisatie van de
pompgolf werd op een van de polen ingeregeld. De polarisatie van de lokale oscilator werd
langs a) de equator b) een meridiaan gevarieerd. De schaal is gecalibreerd met behulp van
meetwaarden uit figuur 10.5 bij 8.5 dBm. Figuren c) en d) zijn de thcoretische
voorspellingen met fit-parameters gb=1.8·10-11 m/W. PASE=-55 dBm en ~Vb=40 MHz.

10.5 Polarisatieafbankelijkheid van SBS-gaincoefficient II

In figuur 10.1 is de meetopstelling weergegeven waannee polarisarieafhankelijkheid van de SBS
gaincoefficient bij aanbieden van een probe-signaal aan de uitgang van de vezel is gemeten. Hierbij
werd gebruik gemaakt van twee lasers die op frequentieafstand 10.88 GHz met elkaar gelocked
waren. Hiervoor werd gebruik gemaak van een modelocked laser [33]. De probe-laser werd
gcchopped. zodat deze eenvoudig van het Rayleigbackscatter- en SBSbackscatter-signaal van de
pomp gescheiden kon worden. Het versterkte probe-signaal is als functie van het pompvennogen
voor verschillende waarden van het probe-vennogen gemeten. Hierbij werd de probe-polarisatie
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identiek en orthogonaal aan de pomppolarisatie gekozen. De theoretische curves zijn gevonden
door (9.12) en (9.13) numeriek te analyseren met als fit-parameter gb=1.7·IQ·1l m3/J.
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Figuur 10.8: De SBS-gain van het probe-sigaal voor indentieke (+) en orthogonale (0) polarisatie van het
probe-signaal. Het vermogen van het probe signaal bedroeg a) -10.1 dBm b) -10.1 dBm c) 
19.6 dBm d) -29.4 dBm.

Bespreking meetresultaten

Voor het eerst is de polarisatieafhankelijkheid van het SBS-backscatter-signaal gemeten. Dc
theoretische voorspellingcn komen zeer goed overeen met de gemeten resultaten. Doordat de
polarisatie-cigenschappen van SBS exact bekend zijn. is het voor het eerst mogelijk om een
theoretische curve. uitgaande van aIle bekende parameters. te vinden die zowel het verloop van de
SBS-backscattering als de optredende pompdepletie voorspelt. Uit de meting blijkt dat SBS-gain
een factor 2 (in dB) groter is voor identiek gepolariseerde backscanersignalen dan voor orthogonale
backscattersignalen. Hierdoor zal voor hoge pompvermogens SBS zich gedragen als een identical
polarisation reflector. De polarisatie-eigenschappen van SBS worden met parameter K beschreven.
Voor mono-mode vezel geldt dat K=3/2 resp. 3 voor identiekeresp. orthogonaal gepolariseerde
Stokes-signalen en niet 2 zoals vaak verondersteld wordt. Hierdoor zal de SBS-threshold 1.25 dB
lager uitvallen dan in de literatuur wordt aangenomen.

76



11 Conclusies

Gestimuleerde Brillouin-verstrooiing en four wave mlXlng hebben op de huidige optische
communicatiesystemen een minimale invloed. Echter voor toekomstige systemen, waarin hoog
vermogen transmissie of optische meerkanaalstransmissie wordt toegepast, stellen deze niet-lineaire
optische effecten een grens aan het maximum vermogen per kanaal.

Stimulated Brillouin scattering

De venichte metingen aan de polarisatie-afhankelijkheid van de SBS-backscatter signalen in
standaard monomode vezel laten zien, dat de SBS-versterking een factor 2 in dB groter is voor
identiek gepolariseerde backscatter signalen dan voor orthogonaal gepolariseerde backscatter
signalen. Door dit feit zal SBS voor hoge vermogens zich gedragen als een identieke polarisatie
reflector. De polarisatie-eigenschappen van SBS worden met de parameter K beschreven. Voor
standaard monomode vezel bedraagt de waarde van K 3/2 respectievelijk 3 voor identiek,
respectievelijk orthogonaal gepolariseerde backscatter-signalen. In de literatuur wordt deze K-factor
gelijk aan 2 gesteld, dit is incorrect. Het verlagen van de K-factor voor identiek gepolariseerde
signalen heeft tot gevolg dat de SBS-drempel voor niet-polarisatiebehoudende vezels 1.25 dB
scherper is dan tot nu toe in de literatuur wordt aangenomen.

Uit metingen blijkt dat de SBS-drempel voor een standaard monomode vezel van 12.7 km 11 dBm
bedraagt. Dit is de vermogensgrens die gesteld moet worden aan ongemoduleerde signalen.

Door de bekende theorieen van de generatie van SBS door thermisch geexciteerde fononen en de
Brillouin versterker met saturatie-effecten te combineren met de nieuwe kennis over de polarisatie
eigenschappen van SBS, is het mogelijk om nauwkeurige theoretische voorspellingen te doen over
de groottc van het SBS-backscatter-vermogen en over de grootte van de niet-lineaire vermogens
afname door SBS.

Four wave mixing

Uit simulaties blijkt dat de vermogensgrens per kanaal, die door four wave mixing wordt opgelegd
aan systemen die werken op het dispersie-minimum, omgekeerd evenredig is met het aantal
kanalen. Daarentegen zal voor een coherent systeem dat rond 1.5 pm werkzaam is en gebruik
maakt van standaard monomode vezel het maximum vermogen, als het aantal kanalen toeneemt,
dalen tot een limietwaarde. Deze limietwaarde bedraagt -3.5 dBm voor een vezel van 5 km en
waarbij de kanaalafstand 5 GHz wordt gekozen. Wordt de kanaalafstand vergroot dan neemt het
maximum toelaatbare vermogen per kanaal toe. De kanaalafstanden waarbij de effecten van four
wave mixing verwaarloosbaar zijn, bedragen voor standaard monomode vezel van 5 km 40 GHz.

Het is bekend dat voor systemen waarvan de chromatische dispersie te verwaarlozen is de
overspraak die door four wave mixing opgewekt wordt, daalt door de kanalen niet-equidistant te
stapelen. Echter lO'n systeem zal begrensd worden door de niet-lineaire vermogensafname ten
gevolge van four wave mixing. Hiervoor is een exacte uitdrukking afgeleid voor een
meerkanaalssysteem. Voor een coherent systeem op 1.5 pm gebruikmakend van een dispersion
shifted vezel van 50 km voIgt uit de exacte uitdrukking dat, als de niet-lineaire vermogensafname
per kanaal niet meer mag bedragen dan 1 dB, het totale vermogen op de vezel kleiner moet zijn
dan 11.4 dBm.
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Uit simulaties blijkt dat het plaatsen van een vezelversterker de generatie van four wave mix
signalen onderdrukt bij systemen die gebruik maken van vezel waarvan de chromatische dispersie
ongelijk aan nul is. Deze onderdrukking is afhankelijk van de chromatische dispersie, de plaats van
de vezelversterker, de versterkingsfactor van de versterker en de kanaalafstand. Met optimale
afstemming van deze parameters is een onderdrukking van meer dan 20 dB mogelijk voor een
coherent systeem werkend op 1.5 ).lm in combinatie met een standaard mono-mode vezel. Bij
systemen die werken rond het dispersie-minimum treedt de onderdrukking niet op. De optimale
plaats van de vezelversterker voor zo 'n systeem is bij de ontvanger.

Het bewijs dat four wave mixing een proces is dat slechts in een richting optreedt, wordt door de
metingen ondersteund. Dit heeft tot gevolg dat er geen four wave mixing optreedt tussen signalen
met een tegengestelde voonplantingsrichting.

Uit analyse en metingen blijkt dat het Rayleighbackscatter-vennogen van een four wave mix
signaal minstens 40 dB zwakker is dan het four wave mix signaal aan het uiteinde van de vezel.
De overspraak die hierdoor in een bidirectioneel meerkanaalssysteem zal optreden, is dus
verwaarloosbaar klein.
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Bijlage l' Vezelparameters en gebruikte constanten.

Tabel 1: Dc vezelparameters van de gebruikte Philips-vezels.

Type nc. Lengte (m) demping (dB/km) Mode Field Mode Field
A.=1550 nm Diameter (pm) Diameter (pm)

A.=131O nm A.=1550 nm

SA 4611A 12719 0.19 9.0 lOA

SA 4628C 12721 0.19 9.1 10.5

SA 4630A2 2300 0.20 8.9 10.3

SA 4649A 12743 0.19 9.0 10.3

SA 4656B 2279 0.20 9.0 10.3

SC 5550B 6633 0.20 8.9 10.2

SC 5561A 6642 0.19 8.8 10.1

Tabcl 2: Dc constantcn gebruikt in niet-lineairc betrekkingen.

Naam symbool waarde

Brillouin-gaincoefficient gb 1.7'10-11 m/W

Effectieve niet-lincaire Xcff 4.58 m3/J
susceptibiliteit

soortelijk gewicht kwarts Po 2.21·1~ kg/m3

Pockels-coefficient P12 0.268

brekingsindex glas n 1045

voortplantingssnelheid van v. 5.96 km/s
transversale geluidsgolven in
glas

Brillouin-frequentieverschuiving Q. 10.1 GHz

golflengte (in vacuUm) A. 1.55 pm

Brillouin FWHM-waarde dUb 40 MHz

lichtsnelheid in vacuUm c 2.998 ·l(f m/s

constante van Planck h 6.626'10-34 Js

constante van Boltzmann k 1.38'10-23 JIK
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Bijlage 2A· Een exacte uitdrukking voor pompdepletie
veroorzaakt door het FWM-proCeS[l]

Voor een E-veld dat zich voortplant door een niet-lineair (Kerr) medium geldt [1]:

a

E(t,z)"'A('t)e -i3tcP.j<)e -7
r

+ ee. (AI)

(A2)

(A.3)

We behandelen eerst het geval dat er slechts 2 pompgolven aanwezig zijn[1]. Er geldt dan voor A('t):

(AA)

zodat (A.2) herschrijfbaar is tot:

(A5)

met n=Oh-ffi! en Pi het totale vermogen per frequentiecomponent aan ingang van de vezel. Substitueren
van (AA) en (A.5) in (A. 1) geeft:

a
E(t,z)"'A{e i(",,<~,) +e i(""<~'>He -i6tcP·[l+ro,(l1't~·~,)J}e -7' + ee.

(A.6)

Het blijkt dus dat door de niet-lineaire interactie de oorspronkelijke E-golven FM-gemoduleerd worden
met de verschilfrequentie tussen deze E-golven. Afhankelijk van de grootte van 6KPi (de 'modulatie
index ') zullen er dus zijbanden gegenereerd worden. De afstand tussen deze zijbanden en de
oorspronkelijke golf zal altijd een gehele veelvoud van n zijn. Dit geeft dus aan dat voor een systeem
dat gebruik maakt van speciale kanaal allocatie, om de nadelige effecten van FWM te ontlopen, de
kanaalafstand tussen 2 verschillende kanalen geen gehele veelvoud mag zijn van een andere
kanaalafstand. Voor het verder uitwerken van (A.6) maken we gebruik van de volgende relaties:

85



-
cos(xcos(e)) "'J/x) +2'1: (-l)kJ2I:(x) "Cos(2ke)

k-I

-
sin(xcos(e)) ",2'1: (-l)kJ2I:+I(x)"Cos((2k+l)e)

k-<J

(A7)

dit resultcert in:

e j(=>(O) -
"'.!/x) +2'1: (-IYJk(X)cos(ke)

k-I

E(z;r)"'Ae -.;.c.[J.(-6KP)cos(~ 't +<1> 1-6KP) -J1( -6KP)sin(~ 't +<I> 1-6KP)

+Jo( -6KP)cos(~'t +<1>2 -6KP)-J1( -6KP)sin(~'t +<1>2 -6KP)

-
+1: (-l)k[J21:( -6KP)cos(~ 't +<1>2+2k(Qr +<1>2 --<l>1)-6KP) - J2I:+I(-6KP)sin(~ 't +<1>2+2k(Qr +<1>2 -<I> 1)-6KP)]

k-I

-
+1: (-lY[J2I:( -6KP)cos(~'t +<1>2 -(2k-l)(Qr +<1>2 --<l>1)-6KP) - J2I:_I(-6KP)sin(~'t +<1>2+(2k-l)(Qr +<I>2-<I>I)-6KP)]

k-I

-
+1: (-l)k[J21:( -6KP)cos(~ 't +<1>2 -2k(Qr +<1>2 --<1>1) -6KP) - J2I:_I(-6KP)sin(~ 't +<1>2-2k(Qr +<1>2 -<I>I)-6KP)]

k-I

-
+1: (-lY[J2I:(-6KP)COS(~'t +<1>2 -(2k+ l)(Qr +<1>2 --<1>1) -6KP) - J2I:+I(-6KP)sin(~ 't +<1>2+(2k+ l)(Qr +<1>2 --<1>1) -6KP)]

k-I

(A8)

Uit bovcnstaandc uitdrukking is na te gaan dat voor de amplitude van het E-veld met frequentie <O=IDz+
mQ gcldt:

-(1.%

Ae "'Z[ Jm(-6KPi)cos(~+<I>2-6KPj+m(Qt+<l>2--<1>1))

-Jm+I( -6KP)sin(~+<1>2-6KP j+m(Qt +<l>2 --<1>1))]

-(1.%

Ae "![Jm+I( -6KP)cos(~+<I>2-6KPj+m(Qt +<l>2 --<1>1))

-Jm( -6KP)sin(~ +<1>2 -6KPj+m(Qt +<I> 2--<1>1))]

voor m=O is dit dus :
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(All)

De tenn met Jobeschrijft de pompdepletie die optreedt doordat alle extra tennen vennogen opnemen.
De tenn met J1 geeft de XPM weer. Te zien is dat deze XPM-tenn onafhankelijk is van de fase van
de andere E-golf. Dus zal bij moduleren van beide golven er geen overspraak van de een op de ander
optreden! Indien de E-golven gemoduleerd worden, zal de modulatie-index op een afstand van mQ van
een draaggolf m maal groter worden. Het vennogen van het signaal met frequentie <.0=<.02+ mQ bedraagt
aan het uiteinde van de vezel :

(A 12)

Referentie:

[1] H.B. Yaffe, R.G. Waarts, E. Lichunan, and AA. Friesem.
Multiple-wave generation due to four-wave mixing in a single-mode fibre.
Electron. Lett., VoL 23(1987), No.1, p. 42-44
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Bijlage 2B: Pompdepletie door groot aantal efficient
opgewekte FWM-termen.

Nu breiden we de voorgaande analyse uit voor M signalen. Om nu te bepalen wat nu de
vcnnogensafname per kanaal is, gaan we uit van een niet-equidistante kanaalstapeling. Dit docn we
omdat we aIleen gei'nteresseerd zijn in de vermogensafname van het oorspronkelijke E-veld. We zijn
niet gei'ntcresseerd in het FWM E-veld dat bij equidistante kanaalstapeling hierbij opgeteld wordt. Voor
M signalen wordt A ('t) en Ptot('t):

M
A('t)=AI: e i(Cl\~~,)

k-I

M

P,ol't) =p{ I I: e i(Cl\~~,) 12}

k-I
M~ M~

=p{I +2 I: cos((0\, -cq)'t +<\> M -<\> k) + I I: e i(Cl\~ +'1>,) 1
2}

k-I k-I
M-IM-j

=p{M+2, I: I: cOS((O\ -0\,+1 J't --<\> M+I-'+<\> k)}
j_1 k-I J J

Dc M kanalen zorgen voor M(M-l)/2 verschilfrcquenties. Definieren we nu ~j=Cl\-~+I-j

en <\>kj=<\>k-<\>M+I-j' Substitueren van (B.1) en (B.2) in (A. I) geeft :

a M M-I M-k
E(z,'t)=Ae --,;' {I: e i(Cl\~+'1>.-3MKP)}·II II e -i6KPcos(q,~~.) + ee.

k-I k-I j_1

na Fourier-transformatic geeft dit:

(B.1)

(B.2)

(B.3)

Bierin stelt symbool ® een meervoudige convolutie voor:

3

® Fk(ro)=FI(ro) *Firo) *F3(ro)
k-I

(B.5)

In bovenstaande formule representeert het meervoudige convolutieprodukt de verschillende verschil
frequenties waarop een kanaal door het niet-lineaire parametrische effect gemoduleerd wordt. Nu zijn
we alleen gei'nteresseerd in termen met O(ro-roJ. Voor het gcmak stellen we k gelijk aan 1. Een E-golf
met frequentie ro=ro l zal dus door M(M-I)/2 verschilfrequenties 'FM' gemoduleerd worden. De
pompdepletie die hierdoor ontstaat is volgens (B.4):
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(B.6)

Maar bovendien zaI hij van elke andere oorspronkelijke E-golf een XPM-term verkrijgen.

(M_I)M -I

Jo( -6KP)8(0)-,,:-Uo T (-6KP)JI( -6KP)e i~18((J)-~

Zodat voor E-golf met frequentie 0)1 geldt:

M(M-I) M(M-I)_I

E(z,<q)-,,:Ae -a/2l+i~18(0)_~)[Jo----r- (-6KP)-i(M -l)Jo----r- (-6KP)JI( -6KP)]

Het vermogen op die frequentie aan het uiteinde van de vezel bedraagt dan :

P-,,:P.e -a'L[JoM(M-I\ -6KP.)+(M-1)2Jo
M(M-I)-\ -6KP.)J12( -6KP.)]

I I I I

(B.8)

(B.9)

Wordt nu de kanaalafstand equidistant gekozen dan zaI njj=n, zodat niet aIleen de XPM-termen bij het
E-veld met frequentie 0)1 opgeteld moeten worden, maar ook de FWM E-velden. Deze FWM E-velden
hebben, atl1ankelijk van het faseverschil tussen de verschillende pompgolven waardoor zij opgewekt
worden, een fase verschil met de E-golf op frequentie 0)1' Het kan natuurlijk ook voorkomen dat het
fase verschil nihil is. Dan spreekt men van parametrische versterking.

Voor een E-veld opgebouwd uit 3 golven (0)1'~'0)3) blijkt [1], dat als het faseverschil tussen E-golf
met frequentie 0)1 en de E-golf met frequentie 0)3 1t radialen bedraagt, er geen netto transfer van E-golf
1 naar E-golf 3 of vice versa optreedt. Zodoende zullen de zijbanden van een FSK gemoduleerd
signaaI elkaar niet bei"nvloeden door het FWM-proces.

Referentie:

[l] I. Bar-Joseph, A. A. Friesem, R. G. Waarts, and H. H. Yaffe
Parametric inleraction of a modulated wave in a single-mode fiber.
Oplics Leti., Vol. 11(1986), No.8, p. 534-536
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Bijlage 2C: Rayleigh-backscatter eigenschappen van FWM
signalen

In deze bijlage wordt de grootte bepaald van het Rayleighbackscatter-vennogen van het FWM-signaal.

Rayleighbackscatter-vermogen van normale signalen.

Voor nonnale signalen wordt de grootte van de Rayleighbackscattering gegeven door [1]:

P . (L)=P' 2~n ( l-e -2aLJ (C. 1)
Raylelg" c l 2a

met:
n de brekingsindex,
c de lichtsnelheid in vacuUm,
L de vezellengte,
a de vezeldemping,
~ de backscatterparameter,
P het vennogen dat de vezel wordt ingestraald.

De parameter ~ is zowel afhankelijk van het vezeltype als de golf1engte [1].

Tabel 1: De waarden van de backscatterparameter voor verschillende golf1engtes en vezeltypes.

vezeltype ~ (S·l) ~ (S·I)
'A=1300nm 'A=150Onm

matched-cladding 9 5

matched-cladding 9 5

depressed-cladding 10 6

Rayleighbackscatter-vermogen van een FWM-signaal

Voor de grootte van het Rayleighbackscatter-vennogen van een FWM-signaal geldt
onderstaande formule:

(C.2)

Uitschrijven leven:

P . (L)=P (L) ~n e
aL

[6(l-e-2aL)-8(l-e-3aL)+3(l-e-4aL)] (C.3)
FWM-Rayl"g" FWM 6a ( }2

C l-e-aL

met de waarden: a=O.2 dBjkm, bI2.? km en S=5 S·l ligt de Rayleighbackscattering van gewone
signalen op -34 dB en van FWM-signalen op -44 dB.

Referentie:
[1] F.P. Kapron, B.P. Adams, E.A. Thomas, and lW. Peters

Fiber-Optic Reflection Measurement using OCWR and OTDR Techniques.
J. of Lichtwave technology, Vol. 7(1989), no. 8, p. 1234-1241.
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Bijlage 3A . COMMENT ON "POLARIZATION EFFECT
ON FOUR-WAVE MIXING EFFICIENCY
IN A SINGLE MODE FIBER"
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Abstract

Dr. K. Inoue calculated the polarization properties of four-wave mixing in a low birefringent fiber by treating the fiber
as a random concatenation of M pieces of polarization maintaining fiber [IJ. Though the final result is very elegant, his
derivation is rather lengthy. We present a short derivation of his equation by considering the evolution of polarization in
low birefringent fiber as a diffusion process, and calculating the probability density function of the Jones matrix for the
first time.

I. Introduction

We shall first consider the 'diffusion' of the state of polarisation in single-mode fibers in section II. Section III uses the
result to derive dr. Inoue's equation. Section IV discusses some other insights, that follow from considering the evolution
of the polarization in single-mode fiber as a diffusion process. Section V gives the conclusions.

II. Polarization diffusion

A linear medium can be described by the complex transfermatrix T(z) with respect to the optical field. This matrix is
usually called the Jones matrix. If we assume that there is no polarization-dependent loss, then T takes the form

-(~+j~)z:

T(z) =e 2 U(Z)

where a is the fiber attenuation, ~ is the propagation constant and U(z) is a unitary matrix (UTU·=I) [2J:

Here u1 and u2 satisfy the relation

The complex field vector at z is given by

E(z) =T(z)E(O)

(A. I)

(A.2)

(A.3)

(AA)

Polarization mode dispersion in standard low-birefringent single-mode fiber can be regarded as a Brownian motion as
function of z [3J. For fiber lengths much larger than the polarization diffusion length Ldiff the Stokes vector of the output
polarization is uniformly distributed over the Poincare sphere for any input polarisation [3J. With this knowledge we
found that (Ul'~) must be uniformly distributed over the unit sphere in the complex C2-space. The probability density
function of (UI'~) is given by

(A.S)

ois the Kronecker delta function. 2n2 is the 'area' of a unit four-dimertSional hypersphere with unit radius.
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(A6)

We believe that this is the first time that the probability function of polarization is presented in this form. It can be
proven, when for z is much larger than Lctiff• that for~ input complex field vector the complex field vector is
uniformly distributed over a sphere in the complex C -space. Normalizing to I E(z) 12=1 this gives

p(Ex(z),Eiz»=~o(IEx(Z)1
2

+ IEy(Z) 1
2

- 1)
11

(A7)

By converting Jones-vectors into Stokes vectors it can be proven that the probability density function of (A.7) indeed
corresponds to a state of polarization that is uniformly distributed over the Poincare sphere.

III. Four-wave mixing

Following Inoue, the nonlinear polarization pNL is given by

(A8)

where the indiced 1-4 are the frequencies 0>1-0>4' which satisfy 0>4=0>1+0>2-0>:3. 'X,1I22(3)''X,II22(3), and 'X,1I22(3) are the tensor
components of the third-order nonlinear susceptibility, and D is a degeneracy factor. The nonlinear light amplitude is an
integral of the nonlinear polarization over the fiber length. As the matrix U is unitary. the first vector product of (8) is

E2(Z)i:3•(Z) = (T(Z)E2(0)l(T(Z)E3(0» •

=e-lll.Et(O) UT(Z)U·(Z) E
3
·(0)

=e -lll.E2(0)i:3• (0)

Similarly the second vector product is

The situation is different for the third vector product, as it contains UTU and not UTU·.
E1(z)'E2(z) =(T(Z)E1(0)l(T(Z)E2(0»

=e -lll.Et(O) U T(Z) U(Z) E2(0)

(A9)

(A10)

(All)

As we assume an effective fiber length L.ff=[l-exp(-aL)]/a much longer than the polarization diffusion length. L.rr:>Lctiff'
we can take the expectation of lfU.

(AI2)
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This expectation is the zero-matrix, as the phases of U1 and Uz are both uniformly distributed over [O,21t). Therefore the
third term of (8) is zero. Finally carrying out the integration of p4

NL over z the result is [1)

IV. Discussion

ANL .21tW (3)
E (total)=z--DXll2zLejf

nc
•{[EiO)'E3(O) ·JE1(L)

+ [E1(O)'E3(OfJE2(L)}

(A. 13)

The evolution of polarization in a low-birefringent fiber behaves as a diffusion process and the effective fiber length is
typically much larger than the polarization diffusion length. We used this to derive the polarization properties of four
wave mixing in single mode fiber. Two recent publications use the polarization diffusion approach to derive the
polarization properties of Rayleigh backscattering [4) and stimulated Brillouin scattering [5) respectively.

When light is linearly polarized at Rayleigh backscattering it returns with the same polarization as the input polarization,
while when it is circularly polarized it returns with the orthogonal polarization. By averaging over all polarizations it was
found that the Rayleigh backscattered light has a degree of polarization of 33.3% and the same polarization as the input
light, a result that was confirmed by the measurements [4).

Similary it can be shown that when averaging over all polarizations the pump-power of stimulated Brillouin scattering is
divided in a ratio %:Y3 over the same:orthogonal polarization. From this ratio it follows that the polarization factor K for
calculating the critical power of stimulated Brillouin scattering is K=I1h and not K=2 as often assumed. Another
implication is that the Brillouin gain for a Stokes wave, that has the same polarization as the pump wave, is twice (in
dB) the gain for orthogonal polarization. Again a result, that was confirmed by the measurements [5).

V. Conclusions

We could make an elegant derivation of the polarization properties of four-wave mixing by considering the evolution of
polarization over single-mode fiber as a diffusion process. For this we calculated for the first time the probability density
function of the Jones matrix of a long piece of single-mode fiber. As the fiber effective length is typically much larger
than the polarization difusion length, the probability density function will be an uniform distribution. We used this
statistical polarization calculus also in other publications for deriving the polarization properties of Rayleigh
backscattering and stimulated Brillouin scattering respectively.

We conclude that considering polarization mode dispersion as a diffusion process is very useful for deriving the
polarization properties of non-linear and scattering processes in low-birefringent single-mode fiber.
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Abstract

The polarization properties of Stimulated Brillouin Scattering (SBS) in low birefringent optical fibers was evaluated using Stokes
calculus. It was found that the Brillouin gain for orthogonally polarized pump and probe wave is half (in dB) of the gain for identical
polarization, and not equal as often mentioned in literature. Therefore the polarization factor is K=I!h for complete polarization
scrambling. and not K=2. The spontaneous SBS has the same state of polarization as the pump, and its degree of polarization is 33.3%
for low pump powers and near 100% for high pump powers. The e,;perimental results agree very well with the calculations.

I. Introduction

SBS can cause sensitivity degradations in optical communication and sensor systems. SBS gives an upper limit to the transmitted power
[II. depending on the spectral width of the optical signal (2). SBS causes crosstalk in bidirectional systems (2), (3). (4). On the other
hand SBS can be used for optical channel selection (5). optical FSK (Frequency Shift Keying) demodulation (6). and for optical
amplification (7). though with a very poor noise figure (8). Stolen (9) experimentally verified, that in linear birefringent fiber
(polarization maintaining fiber. PMF). when the probe wave' is injected in to the PMF-a;o;is orthogonal to the pump wave, there is
negligible SBS-gain. When the pump was injected at 45° with the PMF-axis the gain is the same for all polarizations. From this
observation Stolen interpreted. that also in low birefringent fibers the gain is independent of polarization. This interpretation was used in
several later work. ego [I). (10). (11), (12). However measurements on low birefingent fibers showed a distinct polarization dependence
of the SBS-gain: the gain varied a factor two. between 10% and 20% (13). which is inconsistent with the interpretation of Stolen.

The purpose of this article is to investigate the polarization properties of SBS in single-mode fibers and to clarify the discrepancies
between e,;perimental results and the interpretation of Stolen. Section n calculates the polarization dependence of the SBS-gain and the
state - and degree of polarization of the spontaneous SBS. Section ill describes the e,;perimental set-up that is used to test the
polarization properties of SBS. Section IV gives the results. Section V gives conclusions and discusses the implications of the results.

II. Theory

The changes in the State of Polarization (SOP) of light traversing an anisotropic medium without polarization dependent loss, like
optical fiber. can be described mathematically as a rotation over the Poincare sphere. We shall use the Stokes representation (14)
.§.=(SO,SI,S2,S3) for describing the SOP of an optical signal. The effect of the medium can be described by a 4,;4 Mueller matri,;. We
consider the components S"S2.S3 to be nonnalized to unit intensity (So=I • .§.=(I.s..s2,SJ)) and no depolarization of the forward pump
wave (s,2+s,'+s/=I). The following derivation of the polarization properties of SBS is very similar to our derivation of the polarization
properties of Rayleigh backscattering (15).

We use the following definitions for the different polarizations.
.§.=(I. I. O. 0): linear horizontal polarization. H polarization
.§.=(l.-I, O. 0): linear vertical polarization, V polarization
.§.=(I,O, 1.0): linear polarization at +45°. P polarization
S=(I. 0.-1. 0): linear polarization at _45°. Q polarization
5=(1.0,0, 1): lefthanded circular polarization. L polarization
5=(1. O. 0,-1): righthanded circular polarization. R polarization
The polarization is lefthanded by definition. when the rotation of the optical field vector is counter-clockwise. seen against the
propagation direction. Two signals have the same polarization when their Stokes vectors are identical. and they are orthogonal when the
Stokes vector of the second signal is .§.=(l.-s..-S,.-S3)2. In optical fiber polarization orthogonality is preserved. provided there is neglible
depolarization, polarization dependent loss (16), or polarization mode dispersion (17).

We use the same defmitions for backward - and counterpropagating signals. The consistency of the definitions with the principle of
reciprocity is illustrated with a quarter-wave plate that has its fast a,;is at 0". see Fig. I. At forward transmission P polarization is
converted into R polarization. while conversely R polarization is converted into P polarization at backward transmission. At
counterpropagation polarization "identicality" and orthogonality are also preserved (18). In a reciprocal system the Mueller matrix for
backward transmission is the transpose of the matrix for forward transmission. The Jones calculus definitions for identical - and
orthogonal polarizations at co- and counterpropagation are given in (18).

I Often "Stokes wave" is used for the backward SBS wave. We shall use "probe wave" to avoid confusion with
"Stokes calculus", which refers to a polarization calculus that uses Mueller matrices and is represented by the Poincare
sphere.

2
NB. When two signals have orthogonal polarizations. their Stokes vectors are antipodal and not orthogonal!
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The efficiency of coherent mixing (eg. at a photodetector) of two copropagating (~) signals with polarization~ and~ is given by

(1)

The mixing efficiency can be interpreted as the penalty for polarization mismatch in a polarization control coherent receiver. It can also
be interpreted as the polarization mixing efficiency in forward non-linear effects as Four Wave Mixing (FWM) and Stimulated Raman
Scattering (SRS). The mixing efficiencies of identically (II) - and orthogonally (.L) polarized pump and probe wave are respectively

(2)

The situation is different for counterpropagating (..) signals. The interaction between pump and probe are optimal when the orientation,
the ellipticity, and the sense of rotation of the polarization ellipse are the same when seen from one direction [9]. However, when the
sense of rotation is the same, the handedness of the polarization is the inverse. We can interpret this effect physically by considering the
SBS process as a pump wave, that is reflected against the travelling acoustic wave into the probe wave. At an optical reflection the
handedness of polarization is altered: righthanded into lefthanded, and vice-versa, but the orientation and elipticity of the polarization
ellipse remains the same [19]. So after reflection the SOP is S=(I,SI,S2,-5:l) [15]. The mixing efficiency of two counterpropagating (..)
signals with polarization~ and 2. is thus given by -

(3)

The mixing efficiencies of identically - and orthogonally polarized pump and probe wave are respectively

(4)

For fibers without birefringence (or only circular birefringence) and linear pump polarization (5:1=0) the mixing efficiency is I for
identical - and 0 for orthogonal polarizations.

(5)

For fibers with linear birefringence and a linear input polarization at 45°, as in [9]. S3=COS(ep), where ep is the optical phase difference
between the fast and the slow axis. which increases linearly with the fiber length. ¢ is unifmmly distributed over the interval {O, 21t}
so the expectation of 5:12 is ~ and

(6)

For fibers with low birefringence, the SOP evolution is often modelled as a three-dimensional Brownian motion [17]. Provided that the
fiber length is much larger than the polarization beatlength (or polarization diffusion length), the SOP is uniformly distributed over the
Poincare sphere. The validity of this assumption is argumented in [15]. The expectation of s/ is Y.s. This can be seen from s/+sl+5:l2=I,
where s/, S22 and S32 have all the same expectation. It can also easily be calculated from the probability distribution of S3. which is
uniform over the interval {-I, I} [20]. The resulting mixing efficiencies are

(7)

An interpretation of equation (7) is that ~ of the pump power is used for Brillouin amplification of the probe wave with the same
polarization, and Y.s for the orthogonal polarization. We see that linear birefringent fibers and low birefringent fibers are not equivalent
for SBS.
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The SBS differential equations [12] can now be rewritten as

dP Sb
---l!.. = -TJ -P P -(X,P

dz. "A P s P

dP.. Sbp P P-=-TJ - + (X,
dz. "A P S S

(8)

where Pp is the pump power, p. is the probe power, a is the linear loss, gb Brillouin gain coefficient and A is the effective core area.
An exact solution of (8) is given in [21]. This solution is used for the theoretical curves in the experiments. We see that a probe signal
experiences a small signal Brillouin gain (expressed in Neper/m or dB/km) of

(9)

L is the fiber length and L....=(I-exp(-aL»/a is the effective fiber length. So in low birefringent fibers the Brillouin gain for
orthogonally polarized pump and probe wave is half (in dB) of the gain for identical polarization. The gain variation between 10% and
20%, that was observed in [13], is consistent with this result. Even when there occurs serious pump-depletion (saturation of the Brillouin
amplifier) the gain difference will be the same. So the two polarization mode experience the same saturation (homogeneous saturation).
The polarization dependence of Brillouin gain is illustrated in Fig. 2.

Even when no probe wave is injected, there is backward spontaneous emission because of the amplification process. The spontaneous
scattering is equivalent to the injection of a single photon per mode, multiplied by the noise figure from thermally activated phonons
[22].

(10)

where PSBS is the spontaneous SBS, h is the Planck constant, v. is the Brillouin frequency shift, k is the Boltzman constant, T is the
temperature, v is the optical frequency, and Boll is the effective Brillouin bandwidth (Borr is inversely proportional to the square root of
the pump power [23]). When saturation is neglibible the gain G is again the small signal Brillouin gain as given in (9). The degree of
polarization (OOP) of the spontaneous SBS is given by

P -P
DOP SBSI SBSJ.. xlOO%

PSBSI+PSBSJ..

(11)

For low pump power (gain below 0.5 dB) PSBSl is about half PSBS1 and the OOP=33.3%. So low power SBS has the same OOP as
Rayleigh backscallering [15]. For high pump powers the gain is typically 30 dB or more, PsgSI is much larger than Psg5.1 and the OOP
becomes near 100%. The SOP of the SBS is the same as the SOP of the pump. Therefore SBS acts as an identical polarization reflector.

The critical power is given by [2]

KP=21-
C siJ-eJ!

K is a constant determined by the degree of freedom of the polarization state

1K=-
TJ"I

(12)

(13)

In absence of birefringence (or only circular birefringence), then K=l. For linearly birefringent fiber K=I when the pump is coupled to
one principal axis, and K=2 when it is coupled at 45°. Here we add K=J1h for low birefringence and for any polarization of the pump.

III. Experimental set-up

The experimental set-up consists of two OBR laser source, an Erbium Doped Fiber Amplifier (EOFA), some couplers, some fiber-coil
polarization controller (POLC), a chopper plus lock-in amplifier, a long piece of fiber (spool), a ML93A optical power meter, a
HP70810B lightwave spectrum analyzer and a HP8S09B polarization analyzer, see Fig. 3. The two optical attenuators for the lasers are
not shown in Fig. 3. The OBR-sources operate at A.=IS37 nm and have a linewidth of Av=2 MHz FWHM. The EOFA is used to boost
the pump power above +10 dBm. The couplers between OBR and fiber spool are 90%/10% to maximize the input pump power. The
fiber length is 12.7 km, the attenuation is 0.19 dB/km, the Brillouin shift is 10.88 GHz, the mode field diameter was 10.3 pm, the
effective core area was 83 prn2, and the Brillouin linewidth is 40±3 MHz, which is in good agreement with [24]. All open fiber ends are
terminated to eliminate optical reflections and APe connectors were used to eliminate the 4% Fresnel reflection at the input of the
power meters.
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For measurement of the spontaneous SBS a constant fraction of the pump, acting as local oscillator, is mixed at the input of the
lightwave spectrum analyzer (50%/50% coupler) and the beat-product is measured at 10.88 GHz by using the marker function of the
spectrum analyzer. The POLC at the analyzer was adjusted to measure the maximum (II) and minimum (.i) power.

For the SBS-gain measurements the second OBR-Iaser signal is used as probe. Both pump - and probe laser are frequency locked at 300
MHz to a central frequency source. This source is a modelocked laser [25] with a mode spacing of 5.14 GHz. The frequency spacing
between pump and probe is 2x5.14+2xO.30=10.88 GHz. The probe signal is chopped at 1.5 kHz and the lock-in amplifier is used to
distinguish the amplified probe signal from reflections, Rayleigh backscattering and spontaneous SBS.

IV. Results

At first the backscattered power was tested when the probe laser was not connected. Fig. 4 shows the total backscattered power versus
pump power, that was measured with the optical power meter. For low pump power the backscattered power is dominated by the
Rayleigh backscanering. For higher pump power the stimulated Brillouin scattering increases exponentially with the pump power. For
the highest pump power the pump is saturated by the high spontaneous SBS power.

The polarization analyzer was used to measure the SOP and OOP of the SBS for the highest pump power. The OOP was 99±2%,
independent of the input SOP. Fig. 5 shows the SOP of the SBS. The SOP did not change when the POLC at the fiber input was
adjusted, which is in agreement with SBS acting as identical polarization reflector.

For lower input powers the polarization analyzer is not suited to measure SOP and OOP because of the dominating Rayleigh
backscattering. Instead the SBS was measured with the lightwave spectrum analyzer, see Fig. 6. We see that for higher pump power the
SBS increases exponentially with input power, and that the gaincoefficient (in dB/mW) for identical polarization is twice the
gaincoefficient for orthogonal polarization, as predicted. For high powers the identically polarised part of the SBS is much larger than
the orthogonally polarised part, so the OOP is near 100%. For low pump power the difference between the identically and the
orthogonally polarized parts of the spontaneous SBS becomes about 3 dB, but it was not possible to measure this accurately because of
the spectrum analyzer noise. However in a coherent systems experiment [4] the SBS crosstalk was indeed 3 dB lower for orthogonal
polarizations, so for low pump powers the OOP of the SBS is 33.3%.

The lightwave spectrum analyzer was also used to measure the SBS-spectrum for different polarizations. The polarization of the pump
was set at one of the poles of the Poincare sphere. The polarization of the "local oscillator" was adjusted to points on the equator and on
a meridian of the Poincare sphere respectively. For the former the SBS-spectrum is constant, while for the latter the SBS-power is a
sinusoidal function of latitude, see Fig. 7.

Thereupon the probe laser was connected and the chopper was turned on. Fig. 8. shows the SBS-gain, measured with the lock-in
amplifier, for a pump and probe with identical - and orthogonal polarizations, respectively. The gain for identical polarizations is exactly
twice (in dB) the gain for orthogonal polarizations. For high pump and probe power we can see the effect of pump depletion: saturation
of the Brillouin amplifier.

V. Conclusions

The pump-power of the SBS process in low-birefringent fiber is distributed at a ratio of ~:Y.s over the two polarization modes of the
backward propagating SBS signal, and not v,:v, as often assumed in literature. Therefore the probe mode with its polarization orthogonal
to the pump experiences a Brillouin gain half (in dB) of the probe mode with its polarization identical to the pump, and not an identical
gain. The polarization factor is K=I v" and not K=2.

The consequence of the gain difference is that for low pump powers the spontaneous emission is also distributed at a ratio of ~:Y.s over
the two polarization modes, so the degree of polarization is 33.3%. For high pump powers the gain is much larger for spontaneous
photons with a polarization identical to the pump than for orthogonal polarization. Therefore for high pump powers SBS acts as an
identical polarization reflector with a degree of polarization near 100%.

Our measurements on spontaneous SBS and on SBS-gain both confirmed the calculated factor two (in dB) gain difference. Our
measurements showed also the predicted OOP of 100% and 33%, and the identical polarization reflection.

To overcome the polarization dependence of the Brillouin gain, polarization control, - scrambling, or depolarization (eg. [26]) of the
pump is required. Or a linear birefringeni fiber with a pump polarization at 45° should be used as Brillouin amplifier. On the other hand
the polarization dependence can be applied for channel selection in polarization division multiplexing [27].
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Fig. 2. Illustration of the polarization dependence of Brillouin gain in low-

birefringent optical fibers. where all polarizations occur with equal

probability. We :lssume negligible pump depletion and fiber loss. so that in

each section the maximum gain is the same. For illustration purposes we

choose this gain at an arbitrary 7.1 dB. a) The probe wave is identically

polarized to the pump·wave. b) The probe wave is orthogonally polarized to

the pump wave.
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