
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een efficiente Bundel-Propagatie-Methode in ronde optische golfgeleiders

van Schendel, E.

Award date:
1993

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/5f6d3255-693d-4d92-875e-44275e491577


-

tl8
Technische Universiteit Eindhoven

Faculteit der Elektrotechniek
Vakgroep Telecommunicatie

dr. ir. w.e. van Etten
Prof. ir. G.D. Khoe

Een efficiente Bundel-Propagatie-Methode in ronde
optische golfgeleiders.

door

E. van Schendel
id.nr. 238015

Afstudeerverslag
Afstudeerperiode: Mei 1993-0ktober 1993
Datum: 27 oktober 1993
Begeleider:
Afstudeerhoogleraar:

De faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven draagt geen verantwoordelijkheid voor
de inhoud van stage- en afstudeerverslagen.



Samenvatting.

Een manier om de propagatie van golven in een optische geleider te berekenen is de Bundel
Propagatie-Methode. Uitgaande van het transversale veld in een geleider op het punt z=zo,
wordt het veld bepaald op het punt Z=Zo+Llz. De methode gaat hierbij in eerste instantie uit
van golfvoortplanting in een homogeen medium, waarop vervolgens een correctie toegepast
wordt om de inhomogeniteit van de geleider in rekening te brengen.
Om de propagatie in een eendimensionaal, homogeen medium te lcunnen berekenen, dient een
eendimensionale Fouriertransformatie te worden uitgevoerd. De propagatie van het signaal
komt overeen met een fasecorrectie in het frequentiedomein. In het geval van een
tweedimensionaal model wordt gebruik gemaakt van een tweedimensionale
Fouriertransformatie. Wanneer de geleider cirkelsymmetrisch is, kan van deze symmetrie
gebruik gemaakt worden. De dubbele Fourierintegraal wordt in dat geval gereduceerd tot een
enkele Hankelintegraal, hetgeen een besparing betekent wat betreft het aantal berekeningen.
Zowel voor het geval van een eendimensionale, vlakke golfgeleider als een tweedimensionale,
cirkelsymmetrische golfgeleider is het BPM-algoritme gei'mplementeerd in TurboPascal.
Vervolgens zijn met het programma simulaties uitgevoerd, waarvan de resultaten geverifieerd
zijn aan de hand van het programma MenuFast van de Universiteit Twente.
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1 Inleiding.
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Dit verslag bevat de onderzoeksresultaten die behaald zijn tijdens een afstudeeropdracht bij

de vakgroep Telecommunicatie van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderwerp van

de onderzoeksopdracht was de Bundel-Propagatie-Methode. Gevraagd werd, een programma

te ontwikkelen, dat het mogelijk maakt het elektromagnetisch veld te berekenen in een ronde

optische golfgeleider met een getaperd uiteinde. Dit programma diende gebaseerd te zijn op

de Bundel-Propagatie-Methode.

Ais uitgangspunt werd gekozen voor een vlakke golfgeleider, die via een eendimensionaal

model weergegeven kan worden. Vervolgens diende het eendimensionale model uitgebreid

te worden naar een tweedimensionale, cirkelsymmetrische geleider. Hierbij moest naast

betrouwbaarheid ook de snelheid van de simulaties zo groot mogelijk zijn, gezien de grote

hoeveelheid te verrichten rekenwerk. Met het oog hierop diende ook de Hankeltransformatie

in beschouwing genomen te worden, omdat in dat geval gebruik gemaakt wordt van een

eendimensionale integraaltransformatie.

Allereerst is een aantal uitdrukkingen afgeleid om het veld in een geleider te beschrijven.

Vervolgens is onderzocht hoe de geleider en de gevonden uitdrukkingen in een discrete vorm

gemodelleerd konden worden, met het oog op de software-implementatie.

In eerste instantie is een eendimensionale geleider als basis genomen. Aan de hand hiervan

zijn in Matlab en Pascal programma's geschreven. Vervolgens zijn de resultaten uitgebreid

naar een tweedimensionale versie. Hierbij is zowel gebruik gemaakt van de tweedimensionale

Fouriertransformatie als van de Hankeltransformatie. Toetsing van de resultaten is gebeurd

door vergelijking met de uitkomsten van het programma MenuFast, ontwikkeld door de

Universiteit Twente.
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2 Golfvergelijkingen.
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De Bundel-Propagatie-Methode (BPM) is gebaseerd op de kennis van het transversale veld

van een elektromagnetische golf die zich in de z-richting voortplant (zie Figuur 2.1). In dit

hoofdstuk zullen allereerst uitdrukkingen worden afgeleid die het veld in een vlakke en in een

ronde, monomode optische golfgeleider beschrijven.

Golfgeleider

\.

Propagatierichting

Figuur 2.1: Golfgeleider met z als voortplantingsrichting.

Het elektromagnetische veld wordt beschreven door de golfvergelijking. Als uitgangspunt

voor de afleiding van de golfvergelijking dienen de Maxwell-vergelijkingen:

'VxE = _aB = _ aH
at P-o at

aD aE'VxH = -+J = E-+(JE.
at at

(2.1)

(2.2)

De magnetische veldsterkte H kan hieruit geelimineerd worden. Dit leidt tot de vergelijking

2 _ a2E aE
'V('V.E)-'V E - -P-oE--P-o(J- .at 2 at

Formule (2.2) kan verder vereenvoudigd worden met behulp van de aanname dat zich in de

geleider geen vrije ladingen bevinden. In dat geval geldt

p = 'V.D = 0 . (2.3)
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Hieruit voIgt

V.(EE) = E(V.E) + (VE)E = 0
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(2.4)

Voor een isotroop, homogeen medium geldt bovendien VE=O, zodat uit bovenstaande

vergelijking resulteert V.E=O. Verdere reductie tenslotte is mogelijk door uit te gaan van een

verliesvrije vezel, zodat a=O en

a2E
V2E = JlE

o at 2

Na Fouriertransformatie naar het k-domein heeft de golfvergelijking de vorm

V2E+k 2E = 0

met ~=W2JloE.

2.1 De vlakke golfgeleider.

(2.5)

(2.6)

In Figuur 2.2 is een doorsnede van een vlakke golfgeleider weergegeven. De geleider bestaat

uit een kern (medium 1) die aan twee zijden omgeven wordt door een mantel (medium 2).

a

Figuur 2.2 Doorsnede vlakke golfgeleider. a: halve breedte kern, 120: homogene
brekingsindex, n1: brekingsindex kern.

Aangenomen wordt, dat de geleider slechts in een dimensie varieert. In de beide andere

richtingen wordt hij oneindig uitgestrekt verondersteld. De brekingsindex van de golfgeleider
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in Figuur 2.2 varieert alleen in de x-richting.

Om de berekeningen te vereenvoudigen, wordt aangenomen dat het veld lineair is

gepolariseerd, in de richting van een van de coordinaatassen. In het geval van een

transversaal veld, waarvan de polarisatierichting samenvalt met de y-as, geldt Ex=Ez=O,

zodat de golfvergelijking verder vereenvoudigd kan worden tot

(2.7)

met k/=k?-+"l, 'Y=a+j.B en

(2.8)

In het geval van een verliesvrije golfgeleider geldt a = 0, zodat l' = j.B. Met behulp van deze

gegevens kan een veldverdeling afgeleid worden voor zowel medium 1 als medium 2. Deze

verdelingen hebben de volgende vorm:

Eyl = (Acos(hlx) +Bsin(hlx))exp(jw t-j.Bz),

E
Y2

= Cexp( -hzX)exp(jw t-j.Bz),
E

Y2
= Dexp(hzX)exp(jw t-j.Bz) ,

x~a

x~-a

(2.9)

(2.10)

In bovenstaande formules geldt hI =kcl en h2=-jkc2'

Een symmetrische oplossing wordt verkregen door de keuze B=O en C=D. In dat geval geldt

dus

EY1 = Acos(hlx)exp(jw t-j.Bz) , Ix I ~ a
E

Y2
= Cexp(-h2I x l)exp(jwt-j.Bz), Ixl;;:: a .

Uit de vereiste continu'iteit van Ey en Hz op de overgang tussen de twee media wordt tenslotte

de relatie tussen A en C afgeleid:

A cos(u) = C exp( -w), x = a,

met u=hja en w=h2a.

Uit de continu'iteitseis voor Hz voIgt

uA sin(u) = wC exp( -w).

(2.11)

(2.12)
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De combinatie van (2.11) en (2.12) levert de karakteristieke vergelijking op:

w == u tan(u).

Tussen u en w bestaat het verband

(2.13)

(2.14)u2+w2 == (k a)2(f -f ) l> v 2
o r1 r2 -

met k02=W2J1.ofo' v wordt de karakteristieke frequentie genoemd. Het verband tussen u,w en

v is grafisch weergegeven in Figuur 2.3.

Grafische oplossing karakteristiek vergelijking

4

w
o

-2 _.-.:""". ~. ~..

.. . ~ ...

-41----.-

o 2 3 5

u-----+·

Figuur 2.3: Verband tussen u,w en v.

In het geval dat slechts een modus in de geleider toegestaan is, moet aan de voorwaarde v < 1

worden voldaan. Met behulp van het verband tussen u, wen v voIgt

(2.15)== vu2tan2(u) +u2 == v 2 ==> u
2
sin

2
(u) +U

2
COS

2
(U) == v 2 ==> U

cos2(u) cos(u)

Wanneer de golflengte in de vezel bekend is, kan de uitdrukking voor kogeschreven worden

als

ko == wJJ1.of o

W == 271"~
A
1

271"
A

(2.16)

c ==
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2.2 De single mode glasvezel.

Een doorsnede van een single mode glasvezel is getekend in Figuur 2.4.
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Kern

Figuur 2.4

Mantel

Doorsnede monomode vezel.

n dn

Een single mode vezel wordt gekenmerkt door

[
27ra ] V z z~o > -- nt -nz2,405

(2.17)

met ~o de golflengte in vacuum. Voor een gegeven waarde ao van de straal ligt de mininale

toegestane golflengte ~ vast, voor constante waarden van de brekingsindices. De waarde

2,405 is de afsnijfrequentie voor de TEot-modus, de modus met de laagste afsnijfrequentie.

De enige modus die in een single mode vezel kan optreden is de HEll-modus. Deze modus

heeft geen afsnijfrequentie.

De elektrische veldcomponent Ez van de HEll modus wordt gekenmerkt door

Ez = AJt(htr),
Ez = AZKt(hzr),

r<a,
r>a

(2.18)
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De componenten E", en Er zijn respectievelijk gelijk aan
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E, = -jA,R, [(R,-I) h~/,(h,r)+Jo(h,r)],

E, = jA ,R,R. [(lS -I) ~rK,(h,r) - Ko(h,r)] ,

en

r<a

r>a
(2.19)

E", = jA IR3 [(l-R2)_1_JI (h 1r) + R2JO(h lr)] I

hlr

E", = -jA IRIR4 [(l-R2)_1_KI (h2r) - R2Ko(h2r)] I

h2r

waarin de volgende constanten zijn gedefinieerd:

r<a

r>a
(2.20)

RI
JI(u)

K/w)

R2
=

(lIu 2) +(l/w2)

Y/u) +XI(w) (2.21)

R3

v 2
-1

u 2(l-p)

R4
u

= R3-
W

XI en YI zijn gedefinieerd als

1J: (u)
~ --

u JI(u)

1 K: (w)

w KI(w)

(2.22)

Een afleiding van bovenstaande formules wordt gegeven in [1]. De waarden voor u en w in

formule (2.21) volgen uit de continuIteitsvergelijking.
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Deze vergelijking voIgt uit de continui"teitseisen voor het veld op de overgang tussen de twee

media en luidt

(2.23)

Oplossingen van de karakteristieke vergelijking kunnen in het geval van een monomode vezel

worden geschreven als

[1+p] 1 2 2 [1 1] [1 P]- -- X1(w)- -(I-p) X1(W) + -+- -+-
2 4 u 2 w2 u 2 w 2

(2.24)

Samen met de vergelijking v=u2+w kunnen uen W voor een gegeven waarde van v worden

berekend.

De veldcomponenten Eq, en Er verschillen onderling slechts een factor -R2 • Wat betreft vorm

zijn ze onderling aan elkaar gelijk. Dit betekent dat het transversale veld volledig gedefinieerd

wordt door een van de beide transversale componenten, onder de voorwaarde dat de grootte

van de constante R2 bekend is. Voor het gebruik binnen de Bundel-Propagatie-Methode

betekent dit, dat slechts een van de beide componenten vereist is als ingangssignaal.
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3 Signaaltransformaties.
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De definitie van de Fourierintegraal kan worden uitgebreid naar twee en meer dimensies voor

functies van meer dan een variabele. Het idee achter deze meervoudige transformatie is, dat

per variabele een Fouriertransformatie uitgevoerd wordt, waarbij de overige variabelen als

constante beschouwd worden. In het geval van de tweedimensionale transformatie van de

functie !(XI>Xz) , -00 < Xl < 00, -00 < Xz < 00, naar Xl> levert dit

00

SV;1/Al'XZ) = Jexp (-iAIXI)!(Xl'xz)dxl ~ ~l) {f} , Xz constant .
-00

(3.1)

De notatie Y(l) wordt gebruikt om een eendimensionale transformatie aan te geven. Een

dubbele Fouriertransformatie wordt aangeduid door het subscript (Z). De dubbele

Fouriertransformatie Y(Z){f} van !(xl,XZ) ontstaat vervolgens door Y(1)(AI,XZ) naar Xz te

transformeren.

00 00

F(Al'Az) SV;Z) {f} Jexp( -iAzXz) Jexp (-iAIXI)!(Xl'xz)dxldxz
-00 -00

00 00

= J Jexp(-i(Alxl+AzXz)V(xl'xz)dxldxz
-00 -00

(3.2)

De eerste integraaltransformatie is toelaatbaar indien wordt voldaan aan het Fourier

integraaltheorema

00

J1!(xl'xz) Idx l < 00
-00

voor elke vaste waarde van Xz.

(3.3)
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Gegeven de bovenstaande voorwaarde worden de dubbele Fouriertransformatie en de

bijbehorende inverse operatie als voIgt geschreven

00 00

F(2)(Al'~) ~2){f} J J exp(-iAlxl-iAzX2)f(xl'x2)dxldx2
-00 -00

en

(3.4)

(3.5)

3.1 De Hankeltransformatie.

De tweedimensionale Fouriertransformatie wordt toegepast bij de bepaling van het

frequentiespectrum van een functief=fixj,x2)' Wanneerfcirkelsymmetrisch is, kan van deze

symmetrie gebruik gemaakt worden door het gebruik van de Jo-Hankeltransformatie.

Uitdrukkingen voor de Jo-Hankeltransformatie worden afgeleid uit (3.4) en (3.5). Ais f
cirkelsymmetrie bezit, kan deze geschreven worden als fir), met r=x2+i. Voor de

getransformeerde geldt hetzelfde, deze wordt genoteerd als F(A) , met A2 =A12 +A/.

Vervolgens wordt gebruik gemaakt van de definitie van Jo:

27r

Jo(x) = _1 f exp[-ixcos(O)]dO .
271" !

(3.6)
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r O.B

0.6
W

0.4

0..2

0

-0.2

-0.4

'\
\
1\'\

/ \ \ ~
/ \ \ / /'\ '\ /~ "" / ~~ /'

\ \ / / "- "V/ "" V / "'-~
\.)<J ~ ~

-0.6
o 5 10 15 20 x----. 25

FigUUf 3.1 nulde en eerste orde Besselfuncties Jo(x) en JI(x) van de eerste soort,
o ::; x < 25.

De oorspronkelijke variabelen worden herschreven, namelijk XI =r.cos(O), X2 =r.sin(O),

AI=A.cos(a) en A2=A.sin(a). De nieuwe integraallimieten veranderen hierdoor in

o ::; A ::; 27r en 0 ::; r < 00. De gewijzigde integraal krijgt hierdoor de volgende vorm

2... 00

(3.7)

Substitutie van (3.6) levert

00

(3.8)

De inverse transformatie luidt

1 -1{} 1 -I{ }!(r) = -Ho F = -Ho 27rFo27r 27r

00

(3.9)

In (3.9) is gebruik gemaakt van de gelijkheid F(O)(A) = (1127r)F(A). Voorwaarde voor het

bestaan van de getransformeerde is, dat Jr .f(r) stuksgewijs continu en absoluut integreerbaar

is op het interval (0,00).

Ten opzichte van de tweedimensionale Fouriertransformatie treedt door de introductie van de

Hankeltransformatie een vereenvoudiging op in die zin, dat een dubbele integraaltransformatie

wordt gereduceerd tot een enkele transformatie.
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3.2 De discrete Hankeltransformatie.
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Evenals de discrete Fouriertransfonnatie zou een discrete versie van de Hankeltransfonnatie

als een eindige somrnatie geschreven kunnen worden, maar omdat bij de discretisatie van de

Hankeltransfonnatie geen orthogonaal stelsel ontstaat, is het resultaat niet exact. De discrete

Hankeltransfonnatie fIo wordt gedefinieerd als een eindige som. De inverse bewerking levert

volgens de theorie (zie [8]) slechts een benadering van het origineel op. De discrete Hankel

transfonnatie wordt gedefinieerd door

B [lo,n] = ~ K3~bC h(jo,Jb)Jo(jo,klo,n 1be)
o e b2 k=l J/(jO,k)

De bijbehorende inverse heeft de vorm

(3.10)

(3.11)h [lo'k] ::::: ~N~£bC BVo,n1e)Jo(jo.Jo,Jbe)

b e 2 n=l J/(jo)

In fonnule (3.10), (7.1) en (3.11) stellen lo,n de nulpunten van de nulde orde Besselfunctie

Jo voor. De somrnatie wordt uitgevoerd over een K, en in het tweede geval N, aantal punten.

Hierbij geldt, dat het K-de (N-de) punt vanlo,N de waarde be heeft, de waarde die hoort bij

het K-de nulpunt van Jo. b en e zijn schalingsparameters in respectievelijk het tijd- en het

frequentiedomein. Bovenstaande formules zullen de basis vonnen voor het BPM-algoritme

toegepast op ronde golfgeleiders.

Formule (3.10) en (3.11) worden afgeleid door de Hankelintegraal, fonnule (3.8), om te

zetten in een somrnatiefonnule (zie [8], paragraaf 4.3). Hierbij wordt gebruik gemaakt van

een pulstrein, die in het frequentiedomein wordt weergegeven door

(3.12)

De discrete Hankeltransfonnatie ontstaat door in het frequentiedomein de convolutie te

berekenen van het signaalspectrum H(w) en X(w).

(3.13)
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Door de begrenzing van het frequentiegebied ontstaat vervolgens het stelsel (3.10) en (3.11).

Hoewel het stelsel niet orthogonaal is, is gebleken dat de nauwkeurigheid van de

transformatie voor de gevraagde toepassing groot genoeg is. Dit is onderzocht door een

signaal dat overeenkomt met het veld binnen een vezel een groot aantal malen te

transformeren met behulp van een Matlabprogramma. Afwijkingen tussen het eindresultaat

en het oorspronkelijke signaal konden niet worden vastgesteld.
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Het berekenen van het elektromagnetisch veld in golfgeleiders leidt in de praktijk in het

algemeen tot analytisch onoplosbare vergelijkingen. Om toch een beeld te kunnen krijgen van

bijvoorbeeld de voortplanting van een golf in een optische geleider, is men aangewezen op

modeBen met behulp waarvan een representatief beeld van de werkelijke situatie wordt

gecreeerd.

De Bundel-Propagatie-Methode (BPM) is een methode om het verloop van elektromagnetische

velden in een optische golfgeleider numeriek te berekenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt

van het lokale, transversale karakter van het veld. Met behulp van het veld op een gegeven

positie z=zo wordt het veld verderop in de geleider, over een afstand ~z, berekend (zie

Figuur 4.1).

Figuur 4.1: Principe van de Bundel-Propagatie-Methode.

De BPM is niet onder aBe omstandigheden toepasbaar. Voorwaarde voor het gebruik van

deze methode is, dat de afmetingen binnen de omgeving waarin transmissie plaatsvindt veel

groter zijn dan de golflengte van het gebruikte licht. Daarnaast wordt er een aantal eisen

gesteld aan de geleider, zoals het maximale brekingsindexverschil, de kleinst toelaatbare

details, de stapgrootte en de sampleafstand. Uitdrukkingen waarin deze eisen worden

uitgedrukt, zuBen in een van de volgende paragrafen worden geformuleerd. Indien aan de

voorwaarden voldaan is levert de BPM een betrouwbaar beeld van de werkelijke situatie. De

theorie in rest van dit hoofdstuk is gebaseerd op [2], [4] en [3].
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In het geval van een vlakke golfgeleider, waarbij het momentane transversale veld slechts in

een dimensie varieert, kan het E-veld geschreven worden als E=E(x,z), waarbij de x-richting

de transversale richting is waarin het veld varieert. De golfvergelijking (2.6) verandert

hierdoor in

(4.1)

met

(4.2)

Uit formule (4.1) kan het veld als functie van Z afgeleid worden:

a2
E == _ a2

E -n2k~E (4.3)
az 2 ax 2

Wanneer het veld op een gegeven punt z=zo bekend is, kan de oplossing voor het veld in het

punt z=z +.6.z geschreven worden als

(4.4)

Het minteken wordt gebruikt om de golven aan te duiden die zich in de voorwaartse richting

voortplanten. Om tot een beter bruikbare uitdrukking voor het veld E(z=z+.6.z) te komen

wordt het brekingsindexprofiel van de geleider opgesplitst in een homogeen deel met daar

bovenop een inhomogeen deel:

(4.5)

De combinatie van de twee bovenstaande vergelijkingen geeft een uitdrukking die de basis

vormt voor de verdere uitwerking van het BPM-algoritme:

(4.6)

Hoewel door formule (4.6) een exacte oplossing gegeven wordt, is deze praktisch gezien niet

van nut, gezien de ingewikkelde exponentiele term. De bovenstaande uitdrukking kan op
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verschillende manieren verder uitgewerkt worden. Elke manier levert een bepaalde BPM op.

Een overeenkomst tussen alle methoden is, dat het complete transversale veld wordt

gereconstrueerd na elke propagatiestap. In dit geval zal een BPM worden afgeleid die

gebaseerd is op Fouriertransformaties.

Overeenkomstig de splitsing van het brekingsindexprofiel in een homogeen en inhomogeen

deel, wordt de golfpropagatie opgesplitst in twee delen:

1. De propagatie van de golf in een homogeen medium en

2. Een correctie hierop ten gevolge van de inhomogeniteit.

Beide stappen worden als voIgt afgeleid. Allereerst wordt de uitdrukking voor het veld als

voIgt herschreven:

met

(4.7)

1 &-----
2k 2 ax2

no 0

(4.8)

In de exponent van formule (4.7) komen ql en q2 binnen een term voor, zodat het niet

mogelijk is de exponentiele uitdrukking op te splitsen in een deel dat alleen van ql afhangt

en een deeI dat alleen van q2 afhangt. Onder de voorwaarde dat Iql/(l +q2) I ~ 1 mag de

exponentiele term worden benaderd door de eerste twee termen uit de Taylorreeksbenadering.

Het resultaat van deze benadering is

E(z=zo + Llz) ~ exp[-ja(J(l +q2) + ql ]]E(Zo) ~
2J(l +q2)

= exp[-jaJ(l +q2)]exp[-ja(iJ]E(zol .

(4.9)

De laatste vereenvoudiging is toegestaan indien q2 ~ 1. De twee exponentiele termen kunnen

nu onafhankelijk van elkaar gei'nterpreteerd en verder uitgewerkt worden. In het geval van

een homogeen medium geldt ql =0. De benadering in formule (4.9) is dan exact gelijk aan
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de oorsprankelijke uitdrukking, fonnule (4.6). De golfvergelijking Ievert in deze situatie een

verzameling vlakke golven op als oplossing. Deze golven kunnen worden weergegeven als

E = E(k)exp(jkxx)exp(-jkzz) .

De relatie tussen de golfgetallen kx , kz en het golfgetal k is gegeven door

k2 = lr 2 2 = k2+k2"'0 no x z •

(4.10)

(4.11)

De eigenfuncties van fonnule (4.9) kunnen als gevolg daarvan worden beschreven door

exp( -jaV(1 +q2) )E(k)exp(jkxX) = exp( -jD..zV(ngkg +iPlaX2») E(k) exp(jkxx)

= exp (-jD..zV(ngkg -k;) )E(k) exp (jkxx)

= exp(-jD..zkz)E(k)exp(jkxx)

(4.12)

De propagatie van deze golven in een homogeen medium komt overeen met een fasecorrectie

voor elke vlakke golf in het k-domein. Om deze correctie uit te kunnen voeren, zal het

complete veld moeten worden ontleed in de vlakke-golfcomponenten. Deze decompositie kan

worden uitgevoerd door middel van een Fouriertransfonnatie van het plaatsdomein naar het

kx-domein. Het E-veld E(kx'zo) luidt aldus

00

E(kx'Zo) = JE(x'Zo)exp(-jkxx)dx
-00

(4.13)

Op het gevonden resultaat kan vervolgens de fasecorrectie worden uitgevoerd. Na deze

correctie dient het signaal te worden teruggetransfonneerd naar het plaatsdomein via de

inverse Fouriertransfonnatie. In fonnulevonn luidt de uitdrukking voor het veld E(x,.zo+ D..z)

1
27["

E(x ,zo+D..z)

n./<.

IE(kx,zo + D..z) exp (jkxx)dkx =
- ./<.
n./<.

= 2
1
7[" 1E(kx,zo)exp(jkxx)exp(-jkz..1z)dkx

- ./<.

(4.14)

In bovenstaande fonnule zijn de integratiegrenzen beperkt tot ±noko. De reden hiervoor is,

dat kz voor kx-waarden grater dan noko imaginair zou worden, hetgeen betekent dat

signaalvennogen wordt geabsorbeerd, zelfs al is het medium verliesvrij. Het gevolg van deze
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aanpassing is, dat het frequentiespectrum van het transversale veld bandbegrensd moet zijn.

Wordt hier niet aan voldaan, dan leidt de BPM tot vermogensverlies.

Ais ql ;c 0, dus als het medium inhomogeniteit vertoont, wordt de uitdrukking voor E(zo +dz)

uitgebreid met de term

(4.15)

Samengevat komt de Bundel-Propagatie-Methode in een eendimensionale golfgeleider neer

op:

1. Een Fouriertransformatie van het veld naar het ruimtelijke frequentiedomein,

2. Een vermenigvuldiging van het resultaat met de factor exp(-jk/1Z) ,

3. Inverse Fouriertransformatie,

4. Een correctie ten gevolge van de inhomogeniteit via een vermenigvuldiging van het veld

met de factor exp(-jkot:.z~(n2)/2no)'

4.2 Beperkingen van de Bundel-Propagatie-Methode.

De Bundel-Propagatie-Methode is uitermate geschikt voor een implementatie in software.

Voor de benodigde integraaltransformaties bestaan snelle en efficiente algoritmen. Helaas

bestaan er ook enkele beperkingen. Wat betreft de Fouriertransformaties moet het veld aan

twee eisen voldoen:

1: Het veld moet bandbegrensd zijn in het frequentiedomein en

2: het veld moet zowel in het plaats- als frequentiedomein discreet zijn.

De maximale frequentie frruu van de vlakke golf die zich zonder verzwakking door het

homogene medium kan voortplanten is gelijk aan

1
fmax = ~

mm

(4.16)

met no de homogene brekingsindex, Ao de golflengte in vacuum en Amin de kortste golflengte
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in het gebruikte materiaal. In het geval f=fmax geldt kx = nrto en dus kz = O.

Gebruikmakend van het Nyquistcriterium kan met behulp van de maximale

frequentiecomponent de kleinste sampleafstand Llxmin worden gevonden. Deze is gelijk aan

1Llx. :::-
mm is

met

is ::: 2fmax

(4.17)

(4.18)

Aangezien het aantal samples vanwege het gebruik van de Fast Fourier Transform gelijk moet

zijn aan een macht van 2, ligt de totale breedte w van het samplegebied vast, bij een gegeven

waarde van A.o, no en het aantal samples. Deze breedte is gelijk aan

w m ::: 2?, p::: 0,1,2, ... (4.19)

Het kiezen van een kleinere Llx dan de zojuist bepaalde optimale waarde, heeft tot gevolg dat

een deel van de frequentiecomponenten een waarde groter dan nrto zal hebben. Als gevolg

hiervan is k/ negatief, zodat deze frequentiecomponenten verzwakt zullen worden,

onafhankelijk van het geleidermateriaal.

Een ander punt dat van belang is, is het optreden van stapvormige variaties in het

brekingsindexprofiel. Het gevolg van dit soort variaties is een groot aantal hoge

frequentiecomponenten in het frequentiedomein. Om eventuele problemen ten gevolge van dit

verschijnsel te voorkomen, kan een zogenaamd 'smoothing' profiel worden aangebracht op

het indexprofiel (zie Figuur 4.2).

Hierdoor wordt het hoogfrequente deeI van het spectrum gereduceerd. Een smoothing profiel

kan door diverse functies worden beschreven.
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Figuur 4.2: Smoothing profiel ter reductie van hoge frequentiecomponenten.

In [2] wordt gebruik gemaakt van een functie Fs , die gedefinieerd wordt door

(4.20)

Ten gevolge van de discrete Fouriertransformatie, wordt de geleider in feite periodiek

herhaald in het plaatsdomein. Voor het algoritme heeft dit tot gevolg dat energie die het

samplegebied aan de ene kant verlaat aan de andere kant weer in de geleider terugkeert. Met

name in het geval dat zich veeI signaalvermogen aan de rand van het venster bevindt, kan het

terugkeren van het veld in het venster voor een merkbare verstoring van het resultaat zorgen.

Ter voorkoming van dit ongewenste verschijnsel kunnen aan de rand van het venster

zogenaamde absorbers aangebracht worden. Na elke propagatiestap wordt een deel van het

signaal aan de rand van het venster geleidelijk verzwakt naarmate het zich dichter bij de rand

bevindt. Door deze bewerking elke stap opnieuw te herhalen, wordt het effect van de

absorbers versterkt. Aan de andere kant verdient het aanbeveling de afmetingen van de

geleider en de breedte van het samplevenster zodanig te kiezen, dat zich op geen enkel

moment veeI signaalvermogen in de buurt van de randen bevindt.
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o

Figuur 4.3: Definitie absorber.

w

In [4] wordt een beperkende voorwaarde voor de maximale stapgrootte Llz genoemd voor

golven die zich parallel aan de z-as voortplanten. Deze voorwaarde luidt:

(4.21)

Daarnaast moet gelden

(4.22)

waarbij p de inverse voorstelt van grootste ruimtelijke frequentie die in de berekeningen

voorkomt. De laatste eis drukt in feite uit dat de golflengte van het signaal veel kleiner moet

zijn dan de grootte van de kleinste ruimtelijke details die binnen de berekeningen van belang

zijn. In [3] worden naast bovenstaande voorwaarden de eisen

en

ilZlilnl - ~ 1
max A

(4.23)

(4.24)

vermeld. In het algemeen kan worden gesteld, dat de maximale stapgrootte in de z-richting

ongeveer gelijk is aan de golflengte.
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In het geval van een monomode vezel dient het Bundel-Propagatie-algoritme zodanig te

worden aangepast, dat het bruikbaar is voor tweedimensionale transversale golfgeleiders. In

het geval van een cirkelsyrnmetrische vezel, het geval waartoe de theorie in dit geval is

beperkt, kan het vezelmodel echter worden teruggebracht naar een eendimensionaal model.

Van dit eendimensionale model kan, via de Hankeltransformatie, het spectrum in het

frequentiedomein bepaald worden. De corrigerende factor waarmee de afzonderlijke

frequentiecomponenten vermenigvuldigd worden is nu echter niet evenredig met kx , maar met

kn waarbij kr=(k/+k/). De inverse Hankeltransformatie levert het veld op na propagatie

door het homogene medium over een afstand Az. De correctie ten gevolge van de

inhomogeniteit is hetzelfde als in het geval van de vlakke golfgeleider, deze wordt irnmers

toegepast in het plaatsdomein. De BPM voor ronde golfgeleider komt dus neer op:

1. Een Hankeltransformatie van het veld naar het ruimtelijke frequentiedomein,

2. Een vermenigvuldiging van het resultaat met de factor exp(-jkzAz),

3. Inverse Hankeltransformatie,

4. Een correctie ten gevolge van de inhomogeniteit via een vermenigvuldiging van het veld

met de factor exp(-jkoAz!:i.(n2)l2no).
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In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het Pascalprogramma dat als onderdeel

van de opdracht is geschreven. Het programma, FIBERPRO genaamd, is geschreven met

behulp van het pakket Borland Pascal for Windows. Ook het resulterende programma is een

Windowsprogramma. De keuze hiervoor is ingegeven door het feit dat van te voren al

duidelijk was, dat het programma een groot aantal instelmogelijkheden zou gaan bezitten. Ais

deze opties via diverse submenu's in het programma bereikbaar zijn, ontbreekt ten eerste het

overzicht en ten tweede heeft de gebruiker tijdens het uitvoeren van de berekeningen geen

informatie betreffende de gekozen geleider en het ingangssignaal. Met behulp van Windows

is het mogelijk een comfortabel gebruikersinterface te ontwerpen waarbinnen alle benodigde

controls compact en overzichtelijk zijn weer te geven.

Het schrijven van een programma onder Windows brengt de noodzaak met zich mee een,

minstens tot op zekere hoogte, object-georienteerd programma te schrijven. Een aantal

standaard Windows-elementen zoals vensters en dialogen worden immers als object

aangeboden. Het programma FIBERPRO is dan ook volgens een objectgeorienteerde opbouw

geschreven. Aan de hand van de diverse gecreeerde objecten zal de structuur en de werking

van het programma in de volgende paragrafen worden beschreven. Daarnaast wordt duidelijk

gemaakt op welke wijze het BPM-algoritme in Pascal is vormgegeven.

In de volgende paragraaf wordt allereerst zeer beknopt een omschrijving van objecten

gegeven.

5.1 Objecten.

Een object is in wezen niets anders dan de uitbreiding van reeds bestaande structuren binnen

Pascal, zoals records. Een object is een samengesteld datatype dat plaats biedt aan meerdere

enkelvoudige of andere samengestelde datatypen. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in

Figuur 5.1.
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Figuur 5.1: Voorbeeld van een object.

Ret onderscheid tussen objecten en de traditionele datatypen in Pascal, wordt gevonnd door

het feit dat objecten naast variabelen ook procedures en functies kunnen bezitten, methods

genaamd. Deze methods maken deel uit van de object-definitie en zijn hier onlosmakelijk mee

verbonden. Een bestaand object kan als basis dienen voor nieuwe objecten, dat wi! zeggen,

een bestaande objectdefinitie kan worden uitgebreid met nieuwe variabelen en methods.

Daarnaast is het mogelijk bestaande methods te wijzigen. Ret nieuwe object bezit dan alle

eigenschappen van het parent-object plus de toegevoegde variabelen en methods.

5.2 Beschrijving van het programma aan de hand van de objectrelaties.

In Figuur 5.2 is een schema getekend van de structuur van het programma. In de volgende

paragrafen worden alle (gedeeltelijk) zelfgeschreven objecten toegelicht. Infonnatie over de

standaard TurboPascal objecten is te vinden in [9].
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Figuur 5.2: Programmastructuur aan de hand van objectrelaties.

5.2.1 Object TBPM.
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De centrale plaats binnen het programma wordt ingenomen door een object met de naam

TBPM. Dit object is afgeleid van een standaard objecttype, namelijk TDlgWindow, en biedt

hierdoor de mogelijkheid het object te koppelen aan een gebruikersinterface. TBPM is

gekoppeld aan het gebruikersscherm. Aan dit object is een serie methods gekoppeld, die

in drie groepen kunnen worden ingedeeld:

- Methods die gebruikersacties afbandelen.

Deze methods vormen in aantal de meerderheid binnen het object. Wanneer een gebruiker

door middel van de muis of via het toetsenbord een bepaalde keuze maakt of een instelling

wijzigt, reageert Windows hierop door een message naar het programma te sturen aan de

hand waarvan de juiste procedure wordt aangeroepen. Op deze manier worden aIle

parameterinstellingen verwerkt. Een overzicht van deze methods is te vinden in Bijlage 1.

De volledige uitwerking in de vorm van een programmatekst staat in Bijlage 2.

- Gewijzigde methods alkomstig van het parent object.

Een aantal methods van het oorspronkelijke object TDlgWindow is aangepast naar gelang

dit noodzakelijk was voor het programma. De standaard move-procedure is bijvoorbeeld

zodanig gewijzigd dat na verplaatsing van het venster het grafische scherm met daarop het

uitgangssignaal automatisch opnieuw getekend wordt. Een overzicht van de standaard
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methods wordt gegeven in Bijlage 1.

- Private methods.

Een aantal methods is niet van buiten het object bereikbaar door procedures uit andere

modules en worden daarom private genoemd. Deze methods zijn alleen toegankelijk door

procedure-calls die zich binnen dezelfde unit bevinden als de unit waarin de private methods

werden gedefinieerd. Het zijn in het algemeen procedures en functies met een

'ondersteunende' functie, zoals reken- en tekenroutines.

Naast de bovengenoemde verzameling methods bevat dit object een groot aantal variabelen.

Hieronder vallen de booleaanse variabelen waarin de stand van de diverse Push Buttons

wordt opgeslagen, maar ook talloze geleiderkenmerken, zoals de golflengte en het aantal

propagatiestappen. Een overzicht van deze variabelen is eveneens te vinden in Bijlage 1.

Via het centrale object zijn de overige objecten met elkaar verbonden. De overige objecten

kunnen globaal in twee groepen worden onderverdeeld:

1. zelf gecreeerde objecten en

2. standaard TurboPascal objecten.

De standaard objecten in het programma zijn de zogenaamde controls in het dialoogvenster,

zoals Buttons en Scroll bars. Beschrijvingen van de zelfgecre eerde objecten volgen in de

komende subparagrafen.

De TBPM-procedures DoCalc en DoHankel.

Een van de taken van TBPM is de berekening van de golfvoortplanting. Hiervoor bestaan

twee procedures: DoCalc voor een vlakke golfgeleider en DoHankel voor een ronde

golfgeleider. In deze methods is het BPM-algoritme gei'mplementeerd. Beide procedures zijn

in grate lijnen aan elkaar gelijk, met name wat betreft de opbouw. Bepaalde routines

verschillen echter van elkaar vanwege de verschillen in de toegepaste algoritmen. In deze

paragraaf wordt de werking van beide procedures beschreven.
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Nadat de gebruiker het commando 'Start Calculations' heeft gegeven, worden de

berekeningen gestart met de op dat moment ingestelde waarden van de parameters. Eerst

wordt een vector gecreeerd, met daarin de propagatieconstanten, kx in het geval van de

vlakke golfgeleider, kr in het geval van de vezel. Deze vector bevat voor elke

frequentiecomponent uit het signaal de bijpassende waarde voor kx (kr). Deze vector is

grafisch weergegeven in Figuur 5.3.
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Figuur 5.3: kx-vector. De getekende vector is berekend voor 1024 samples met no= 1.46
en ko=21r/A=21r/1500.1O-9 •

Indien deze vector niet gecreeerd kan worden, wordt een foutmelding gegenereerd en wordt

de rekenroutine afgebroken. Vervolgens wordt het ingangssignaal berekend en weergegeven

op het scherm. Na deze stap worden het absorber- en het smoothingprofiel uitgerekend.

Deze profielen zijn niets anders dan arrays, waarbij elk samplepunt in de geleider

overeenkomt met de bijbehorende punten in de beide arrays (zie Figuur 5.4).

__-------'-IJillilllliHillillllilJL..J...J.--"__
Smoothing protiet

Absorber protiel

Geleider protiel

Figuur 5.4: Relatie tussen de beide arrays en de samplepunten in de geleider.
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De berekening van deze beide arrays wordt, indien mogelijk, slechts een keer uitgevoerd.

AIleen wanneer een van beide profielen niet constant is in de z-richting, zoals dat bij de

taper het geval is, is het noodzake1ijk hiervoor telkens een nieuwe doorsnede te berekenen

gedurende de propagatie. Wanneer aIle benodigde vectoren berekend zijn, kan de Ius waarin

de feitelijke golfpropagatie wordt uitgevoerd, beginnen. Naast de bewerkingen die in het

algoritme genoemd worden, zijn er enkele instructies toegevoegd die het mogelijk maken

de berekeningen te onderbreken en die de gebruiker op de hoogte houden van de voortgang.

Dit laatste gebeurt zowel grafisch, door de weergave van tussenresultaten, als numeriek, via

tellers die de procentuele voortgang van de berekeningen en de totale afgelegde weg

bijhouden. In het geval van een getaperde vezel vindt de propagatie in twee delen plaats:

eerst door een gewone vezel en vervolgens via het getaperde dee!. Na het beeindigen van

de berekeningen wordt het eindresultaat in het grafische kader weergegeven. Tot slot wordt

het gebruikte geheugen voor de k-vector weer vrijgegeven. Het algoritme voor vlakke

golfgeleiders is in de vorm van een flowdiagram weergegeven in Figuur 5.5.

Ja

a Nee

Bereken nhomo- Ja
Tekengeniteitingang aan? uitgangs-
signaal

Bereken
Nee

smoothing
Absorbers Ja Maak

profile
aan?

geheugen
k vrij

Bereken
Neeabsorber

profiel
Werk scherm

Teken bij

ingangs-
signaal

Bereken
parameters

Figuur 5.5: Flowdiagram BPM-algoritme voor vlakke golfgeleiders.
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Een groot aantal geleidereigenschappen is ondergebracht in dit object. In Bijlage 1 is een

overzicht gegeven van de variabelen en de methods die in dit object zijn opgeslagen.

De berekening van u en w.

Om het modale ingangssignaal van een monomode golfgeleider te kunnen berekenen, dienen

de waarden van u en w bekend te zijn. De waarden van deze parameters worden vastgelegd

door een stelsel van twee vergelijkingen, dat echter niet analytisch is op te lossen, zowel in

het geval van een vlakke als in het geval van een ronde geleider. Om toch een oplossing te

kunnen vinden, zal gebruik moeten worden gemaakt van een numerieke procedure.

In Figuur 5.6 en Figuur 5.7 zijn de functies geschetst met behulp waarvan de karakteristieke

vergelijking wordt opgelost.

Oplessing karakteristieke vergelijking veer v=O,9.
'..2.-------~---------:-----,

r
:= O.B

O.~

0 ......

. .
••••••••••••0 0° •••••••• : •••••••

............ 0: ~ . . . . . . . . . .. : .

°iJ.L~----0~.~----0~.-=7---""""::"0."':B:-------'''---':::''0.9

u----+

Figuur 5.6: Het vinden van u en w als functie van v via de karakteristieke vergelijking
voor een vlakke golfgeleider.
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Figuur 5.7: Ret vinden van u en w als functie van v via de karakteristieke vergelijking
voor een monomode vezel.

In beide situaties wordt gebruik gemaakt van dezeIfde numerieke methode. Met behulp van

een numeriek algoritme wordt u berekend, waama w eenvoudig uit de relatie V
2
=U

2+W voIgt.

Ret algoritme berekent via interpolatie een benadering voor het nulpunt van de vergelijking

u2
y = -v2

cos2(u)

in het geval van een vIakke goIfgeIeider en

(5.1)

(5.2)
y = Y\(u) + 1+p X\(W)+.! 1-pX\(w) + [_1 + _1]

2 4 2 u2 w2

in het geval van een ronde goIfgeIeider.

De curve tussen twee (willekeurige) punten wordt benaderd door een rechte Iijn, waarvan

het nulpunt wordt berekend. Vervolgens wordt deze procedure een aantal keren herhaaId,

totdat een maximaal vereiste fout is bereikt, waarbij telkens het als Iaatste en het als

voorlaatste berekende punt gebruikt worden om een nieuwe benadering te vinden.

5.2.5 Object Tsignal.

Dit object bevat de ingangs- en uitgangssignalen die gebruikt worden bij de propagatie van

het veld door de geleider. Ret object is zodanig opgezet dat het methods bevat waarmee het

signaal binnen een grafisch kader kunnen worden weergegeven. De eigenschappen van dit

kader liggen in het object zelf opgeslagen. De variabelen en methods van Tsignal zijn te
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Object Tabsorber.
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Dit object bevat de definitie van de absorber. Het object bevat een method die, afhankelijk

van het gekozen type golfgeleider, de benodigde absorberfunctie uitrekent. Een andere

method zorgt voor de toepassing van de absorberfunctie op een signaal. Een overzicht van

aIle methods en variabelen is gegeven in Bijlage 1.

5.3 Array-representaties.

In het programma wordt veelvuldig gebruik gemaakt van arrays voor de representatie van

signalen en geleiderdoorsneden. Deze arrays hehben een vaste lengte, onafhankelijk van de

aantal samples. De lengte van de arrays is aangepast op de maximale toegestane lengte. Het

voordeel van deze werkwijze is, dat slechts een keer een arraydefinitie vereist is. Gezien de

verbetering van het geheugenbeheer door Windows ten opzichte van MS-DOS, is het

probleem van onnodig gebruik van kostbaar geheugen vrijwel verdwenen. Indien een

bepaalde arrayvariabele slechts binnen een bepaald programmasegment voorkomt, is er

desondanks voor gekozen deze als dynamische variabele te declareren. Voorwaarde hierbij

is uiteraard, dat de lengte van het array binnen dit segment onveranderd moet blijven.

Hoewel de noodzaak hiervoor niet direct aanwezig is, wordt het geheugen op deze manier

efficient gebruikt. Hoewel iedere keer een pointer gecreeerd wordt naar een array van de

maximale lengte, wordt slechts de noodzakelijke hoeveelheid geheugenruimte gereserveerd.

Het gebruik 'van indices groter dan de maximale index bij toekenning, kan dus, hoewel

formeel toegestaan, tot programmafouten of afbreuk leiden.

In het algemeen wordt niet het volledige array benut. In dat geval zal een het niet-benutte

deel ongedefinieerde informatie bevatten. Omdat binnen het programma echter op elk

moment bekend is, welk deel van het array in de momentane situatie zinvolle informatie

bevat en ook aIleen dat deel in de berekeningen gebruikt wordt, is het niet nodig het

volledige array opnieuw te initialiseren wanneer het in lengte wordt veranderd.
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lengte standaardarray
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Figuur 5.8: Ret gebruik van grote arrays bij de dynamische toekenning van arrays van
willekeurige grootte.
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Dit hoofdstuk bevat de programmahandleiding behorende bij het programma FiberPro. Het

programma, zoals beschreven in hoofdstuk 5, bestaat uit een enkel dialoogvenster,

waarbinnen aIle mogelijkheden die het programma biedt, zijn weergegeven. In dit hoofdstuk

komen al deze instelmogelijkheden aan bod, voorafgegaan door een korte beschrijving van

de werking van de gebruikte controls van Windows.

6.1 Installatie.

Het complete programma bestaat uit een file met de naam FIBERPROEXE. Installatie van

het programma op een harddisk vanaf diskette gebeurt met behulp van een batchfile met de

naam INSTALL.BAT. Deze batchfile creeert een directory, als deze nog niet bestaat, met de

naam FIBERPRO en kopieert het programma naar deze directory.

6.2 De controls van Windows.

Windows programmatuur kenrnerkt zich onder andere door grafische gebruikersinterfaces,

waarbinnen zich verschillende soorten controls kunnen bevinden. Onder controls moet

worden verstaan aIle zichtbare delen van het gebruikersinterface die het de gebruiker

mogelijk maken met het programma te communiceren. In het programma FiberPro komen

verschillende controls voor, die hieronder kart worden toegelicht (zie Figuur 6.1):

De pushbutton.

Deze knop wordt gebruikt om een handeling te starten of te beeindigen, of am een

bevestiging te geven, vergelijkbaar met een functietoets op een toetsenbord.

De checkbox.

Programmaopties die gekenrnerkt worden door een aanluit-gedrag, worden

weergegeven in de vorm van een checkbox, een vierkantje met rechts daarvan tekst.

Door de checkbox aan te klikken, wordt de optie aan- of uitgeschakeld, hetgeen
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zichtbaar is door respectievelijk het verschijnen van en verdwijnen van een kruis in

het vierkantje.

De radiobutton.

Deze control is enigszins vergelijkbaar met de checkbox, met als verschil, dat hij nooit

alleen voorkomt, maar altijd in combinatie met minstens een andere radiobutton. Van

deze buttons kan er ten hoogste een tegelijk worden geselecteerd. Dit type control

wordt gebruikt voor instellingen waarvan er telkens precies een geselecteerd kan

worden.

De scroll bar.

Het instellen van numerieke parameters gebeurt Via scroll bars. Op verschillende

manieren kunnen hiermee waarden worden gewijzigd. Door op de pijltjes te klikken,

wordt de parameter stapsgewijs verhoogd of verlaagd. Voor het maken van grotere

stappen kan het blokje tussen de pijlen verschoven worden.

Push button

aan

+-
~ Aan/uit optie

D Aan/uit optie

t
uit

Check box

Scroll bar

~Optie 1

OOptie2

OOptie3

Radio button

Figuur 6.1: Gebruikte Windows controls.

6.3 Overzicht programma-controls.

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van aIle controls die in het dialoogvenster

van het programma voorkomen.
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Step size

Met deze scroll bar kan de stapgrootte per propagatiestap worden gevarieerd. De minimale

stapgrootte bedraagt 0 micrometer, het maximum is gelijk aan 10 micrometer. De

stapgrootte wordt weergegeven in micrometers en varieert in stappen van O.IJlm.

Number of steps

Het aantal propagatiestappen kan gevarieerd worden tussen 0 en 1000. Om een simulatie te

verrichten over een groter aantal stappen kan een nieuwe berekening worden gestart waarbij

het vorige uitgangssignaal als ingangssignaal wordt gebruikt. Op deze manier kan het aantal

stappen tot iedere gewenste grootte worden verhoogd. Onder het grafische scherm wordt de

totale afstand in de geleider weergegeven.

Steps per plot

Met deze optie wordt ingesteld hoeveel stappen gedaan worden tussen twee opeenvolgende

plots op het grafische scherm. Het aantal mag varieren tussen 1 en 50. Hoe lager het aantal

stappen per plot, hoe nauwkeuriger de golfvoortplanting visueel gevolgd kan worden. De

berekeningen worden echter altijd even nauwkeurig uitgevoerd, onafuankelijk van het aantal

stappen per plot. De instelling van deze optie is alleen zinvol als de optie 'Generate plots'

is geselecteerd.

Number of samples

Het aantal samples kan stapsgewijs worden gewijzigd. De manier waarop dit gebeurt, is

afhankelijk van de op dat moment geselecteerde geleider. In het geval van de vlakke

golfgeleider, bedraagt het aantal samples altijd een macht van twee. De reden hiervoor is,

dat in dat geval van het efficiente FFT-algoritme gebruik kan worden gemaakt. De grenzen

waartussen het aantal samples kan varieren zijn 8 en 1024. In het geval van een ronde

golfgeleider kan het aantal samples worden gevarieerd van 10 tot 100, in stappen van 10.

Ais maximum is een waarde van 100 gekozen om ervoor te zorgen, dat de rekentijd per

propagatiestap niet te groot wordt.

Absorbers on

De gebruiker heeft de keuze de absorbers in en uit te schakelen. Ais de absorbers

ingeschakeld zijn, de standaardsituatie, is het hokje voor de optie gemarkeerd met een kruis.

Inhomogenity on

Het inhomogene deel van de golfgeleider kan met deze optie worden in- of uitgeschakeld.

Uitschakelen van het inhomogene deel betekent in feite, dat de golfvoortplanting in een
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homogeen medium berekend wordt. Voor de ingangspuis heeft dit tot gevoIg, dat deze zich

gedurende de propagatie zal verbreden.

Generate plots

Met deze optie wordt bepaald of het programma tussenresultaten grafisch zal weergeven.

Het uitschakelen van deze mogelijkheid betekent een geringe snelheidswinst, maar geeft de

gebruiker geen beeld van de veranderingen in het veld. Ongeacht de instelling van deze

optie zal het resultaat aan het eind van de berekeningen grafisch worden weergegeven.

Type of input signal

Het programma biedt de mogelijkheid uit vier verschillende ingangssignalen.

1. mode pulse: Ais dit signaal is gekozen, bestaat het ingangssignaal uit een nulde-orde

puIs, de TED-mode voor een vlakke goIfgeleider en de HEll-mode voor een ronde

goIfgeleider.

2. Gaussian pulse: In dit geval bestaat het ingangssignaal uit een Gaussische puIs waarbij

de breedte zodanig wordt gekozen, dat deze een goede benadering vormt voor het

nulde-orde signaal.

3. Bessel pulse: Een ietwat afwijkend signaal is de functie Jo ais ingangssignaal. Dit

signaaI, min of meer overgebleven uit de testfase van het programma, biedt de

mogelijkheid tot op zekere hoogte te onderzoeken hoe een signaal van een VflJ

willekeurige vorm tijdens de propagatie de vorm van een modepuis aanneemt.

4. Previous output: Het Iaatst berekende uitgangssignaal kan opnieuw gebruikt worden

ais ingangssignaal voor de volgende serie berekeningen. Dit biedt de mogelijkheid

tijdens een propagatie parameterinstellingen te wijzigen, bijvoorbeeld de stapgrootte.

Het aantal samples kan echter niet worden gewijzigd ais deze optie is geselecteerd.

De manier van grafische weergave is niet te wijzigen zodra een berekening is gestart.

Het is dus aan te raden van te voren te bepalen op welke wijze de resultaten moeten

worden weergegeven.

Waveguide

De gebruiker kan een keuze maken uit drie verschillende goIfgeleiders.

1. Plane waveguide: Een vlakke golf geleider.

2. Monomode fiber: een single mode vezel.

3. Tapered fiber: Dezelfde vezel ais 2. maar nu met een getapered uiteinde.
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nO,nl

De brekingsindex van de kern (n,) en van de mantel (no) kunnen worden gevarieerd tussen

1,2 en 1,8, met als beperking dat de brekingsindex van de kern groter dient te zijn dan de

brekingsindex van de mantel. Deze voorwaarde wordt door het programma zelf

gecontroleerd. De stapgrootte bedraagt 0,005. Wijziging van de brekingsindices heeft

gevolgen voor de straal van de kern en daardoor ook voor de waarden van u en w. Deze

waarden worden daarom bijgewerkt zodra de brekingsindices worden gewijzigd.

v

De genormaliseerde frequentie v kan varieren tussen een minimum en een maximum dat

afhankelijk is van het gekozen type geleider. Voor een vlakke geleider bedraagt het

minimum 0 en het maximum 1, voor een ronde geleider zijn deze waarden 1,8 en 2,405, de

maximale waarde die is toegestaan voor monomode vezels. De waarden van u en w worden

automatisch aangepast indien v wordt gewijzigd.

De grafische opties

Onder het grafische scherm bevindt zich een aantal knoppen waarmee verschillende

mogelijkheden kunnen worden geselecteerd.

Axis On/Off: Met deze optie wordt beslist of de golfprofiel wordt voorzien van een

assenstelsel.

Split: AIleen de rechterhelft van het signaal wordt weergegeven, zodat details beter

zichtbaar zijn. Deze optie is alleen bruikbaar in het geval van een vlakke golfgeleider.

Wanneer deze optie is geselecteerd, is rechts bovenin het grafische scherm het woord

,SPLIT' te lezen.

Zoom: Als deze optie is geselecteerd wordt alleen het middelste deel van totale beeld

getoond, zodat het signaal in en rond de kern beter bekeken kan worden. Deze optie

is aIleen selecteerbaar voor vlakke golfgeleiders en is herkenbaar door het woord

'ZOOM' in de rechterbovenhoek van het grafische scherm.

Opmerking: De opties 'Split' en 'Zoom' kunnen niet gelijktijdig worden geselecteerd.

Bij de keuze van een van de twee zal de ander automatisch worden uitgeschakeld

indien mogelijk.
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Onder aan het scherm bevinden zich vijf pushbuttons waarmee een aantal functies kan

worden geselecteerd.

Start calculations

Door deze knop in te drukken worden de berekeningen gestart met de op dat moment

ingestelde opties en parameterwaarden. Zodra het rekenen is begonnen, kunnen de

instellingen niet meer worden gewijzigd, totdat het rekenwerk is voltooid of de

rekenopdracht wordt geannuleerd. Het rekenen kan op twee manieren worden onderbroken.

Door de rechtermuisknop in te drukken wordt het programma tijdelijk stopgezet en de

berekeningen kunnen worden vervolgd door op 'OK' in het pauzevenster te klikken of door

op Return te drukken. Met de linkermuisknop kan het rekenwerk worden afgebroken. Op

minimaal twee manieren wordt de gebruiker gei'nformeerd over de progressie van het

rekenwerk. De procentuele voortgang wordt aangegeven, samen met de totale afge1egde weg

in de geleider. Als de optie 'Generate plots' geselecteerd is, worden de tussenresultaten ook

grafisch weergegeven.

Load data

Via deze knop kunnen instellingen uit een voorgaande seSSIe of met een bepaalde

parameterinstelling worden opgevraagd. De standaardextensie voor databestanden is 'BPM',

maar deze kan worden gewijzigd in elke gewenste extensie. Een bestandsnaam wordt

ingegeven via een dialoogvenster.

Save data

AIle momentane instellingen van het programma, inclusief het ingangs- en uitgangssignaal,

kunnen worden opgeslagen in een file. De gebruiker geeft een bestandsnaam op VIa een

dialoogvenster. De standaardextensie is 'BPM'.

About

Deze knop geeft informatie over de naam en de versie van het programma.

Close

Het programma wordt beeindigd door op deze knop te drukken.
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Na de voltooiing van het programma is een aantal tests uitgevoerd om de juistheid van het

ge"implementeerde algoritme te kunnen verifieren. Tevens is hierbij onderzocht of het

programma tot op dat moment onbekende gebreken vertoonde. Het programma is getest

door de propagatie van het veld te berekenen voor verschillende configuraties. Aangezien

alleen het uitgangssignaal vereist is bij de beoordeling van de juistheid van het algoritme,

is het programma uitgebreid met een korte procedure waarmee de modulus van het

uitgangssignaal in de vorm van een file kan worden opgeslagen. Deze procedure kan worden

geactiveerd door na het beeindigen van de berekeningen op de rechter muisknop te drukken.

Het programma is getest door de uitgangssignalen te bepalen voor verschillende waarden

van een bepaalde parameter, waarbij de overige parameters onveranderd bleven. De

experimenten zijn uitgevoerd voor een aantal verschillende parameters, namelijk de

afgelegde afstand in de z-richting, de stapgrootte M., de karakteristieke frequentie v, het

brekingsindexverschil !1n en het aantal samples.

De simulaties die in dit hoofdstuk beschreven worden, hebben betrekking op ronde

golfgeleiders. Dit betekent, dat voor de beoordeling van het resultaat geen gebruik kon

worden gemaakt van MenuFast als referentie. Aangezien het ingangssignaal het enige

signaal was, waarvan de juistheid vooraf bekend was, is dit signaal als referentie gebruikt.

7.1 Metingen van het veld als functie van de totale afgelegde weg.

Ais eerste experiment is bepaald, hoe het veld verandert gedurende de voortplanting in de

z-richting in een ronde golfgeleider. Hierbij is gebruik gemaakt van modale puIs als

ingangssignaal. Deze simulatie heeft als doel, vast te stellen dat de amplitude van het veld

als functie van r zich niet wijzigt tijdens de propagatie. Een modale puIs dient zich in een

verliesvrije omgeving immers onvervormd voort te planten. De waarde van de constante

parameters zijn weergegeven in Tabel 7.1.
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TABEL 7.1: Waarde van de parameters bij de bepaling van het veld als functie van de
afgelegde weg.

I Parameter Iwaarde I
Aantal samples 30

Stapgrootte I Jlm.

Golflengte 1500 nm.

no 1.462

n, 1.470

v 2.400

De resultaten van de metingen zijn weergegeven in Figuur 7.1.
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Uitgangssignalen na propagatie over diverse afstanden. 1=OJlm, 2=25Jlm,
3=50Jlm, 4=75Jlm, 5=100Jlm, 6=200Jlm.

7.2 Metingen van het veld als Conctie van de stapgrootte .az.

De volgende serie metingen is verricht om invloed van de stapgrootte op het signaal te

bekijken. Bekeken is, hoe het signaal zich gedraagt indien /).z achtereenvolgens weI en niet

voldoet aan (4.21) tim (4.23). De gegevens van de geleider komen overeen met Tabel 7.1.

Het aantal propagatiestappen bedraagt 100, de totale afgelegde weg is 100}lm.

De meetresultaten zijn te zien in Figuur 7.2.
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Figuur 7.2: Uitgangssignaal voor verschillende stapgrootten. 1= Ij.tffi, 2=2j.tffi, 3 =3j.tffi,
4=5j.tffi,5=lOj.tffi,

7.3 Metingen van het veld als functie van de karakteristieke frequentie v.

Onderzocht is, hoe het veld verandert als functie van de karakteristieke frequentie v. Voor

een viertal waarden van v is het uitgangssignaal bepaald. De gebruikte vezel voldoet aan de

eigenschappen van Tabel 7,1. De propagatieafstand bedraagt 100 stappen van 11lffi.

De uitkomsten zijn grafisch weergegeven in Figuur 7.3.

1.2 .---=------,---------,--------.------,-------y---------,

i
w o.aI---~~~I-----+------+-----+------t-------l

O.IS 1-----~.P.1~---+------+------+--------t-------1

0.4 r-----+-~~r_-+-------+------+-------t----~

O.2I-----+----=~~----_+----__t----___t----~

rOn samples) ---+
aoL----le.----~1-0-=~~~1~e.--=:O---2.1.0===~=2:#e.~~~-~30

Figuur 7.3: Metingen van het uitgangssignaal als functie van v. 1: v= 1.8, 2: v= 2.0,
3: v=2.2, 4: v=2.4.



Een efficiente Bundel-Propagatie-methode in ronde optische golfgeleiders. Pagina 44

7.4 Metingen van bet veld als functie van bet brekingsindexverscbil an.

Er is een aantal berekeningen uitgevoerd om te bekijken wat de invloed is van I1n. Met de

constanten uit Tabel 7.1 is een vijftal propagaties uitgevoerd met een oplopend

brekingsindexverschil. De brekingsindex is gevarieerd tussen 0,002 en 0,02. Het resultaat

is weergegeven in Figuur 7.4.

2.5

w
1.5

0.5

1- r--- ---------
r---- 2 ~

~- r--...
-------~~ ~ I----- r--.r--.

..............

~:-:::: -1---1- ---e---
o

o 2 6 6 10 12 14 16 16 20

Figuur 7.4:

rOn samples) ---+

Resultaten van de golfpropagtie voor verschillende waarden van f:.n.
n1= 1,470, no is gelijk aan 1: 1,468, 2: 1,466, 3: 1,462,4: 1,458, 5: 1,450.

7.5 Metingen van bet veld in een vezel met getapered uiteinde.

Onderzocht is hoe het veld zich gedraagt in een monomode vezel met aan het uiteinde een

taper. Voor drie verschillende taperlengtes (50, 100 en 250llm) en voor verschillende

taperdikten (2, 2.5 en 31lm) is onderzocht op welke wijze de taper het veld bei'nvloedt. Ais

ingangssignaal dient een modale puIs die eerst gepropageerd wordt door een normale vezel

met een lengte van 300llm. Een taper die toeloopt tot een straal van Illm is gebruikt om te

onderzoeken hoe het veld zich in die situatie uit de kern verwijdert. De resultaten van deze

berekeningen zijn te zien in Figuur 7.5 tot en met Figuur 7.8.
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Figuur 7.5:

r (In samples) ----+

Veld in een tapervezel. Taperlengte=50jLffi. 1: r=3jLffi, 2: r=2.5jLffi, 3:
r=2jLffi.
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Figuur 7.6:

r (In samples) ----+

Veld in een tapervezel. Taperlengte=100jLffi. 1: r=3jLffi, 2: r=2.5jLffi,
3: r=2jLffi.
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Figuur 7.7:

r (In samples) ----+

Veld in een tapervezel. Taperlengte=250pm. 1: r=1.5JLm, 2: r=2.0JLm,
3: r=2.5JLm, 4: r=3JLm.
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Figuur 7.8:

r (In samples) ----+

Veld in een taper. r=lJLm. 1: l=lQOJLm, 2: 1=200JLm, 3: 1=300JLm.

7.6 Conclusies naar aanleiding van de metingen.

Vit de metingen kan worden geconcludeerd, dat een modale puIs door het algoritme niet

wordt vervormd. Vit Figuur 7.1 blijkt echter, dat het signaal niet exact hetzelfde blijft als

functie van z. De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat vanwege de discretisatie van de

geleider een afwijking ontstaat tussen de werkelijke straal en de straal waarmee het
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algoritme werkt. Dit heeft tot gevolg, dat het ingangssignaal een bepaalde afstand nodig

heeft om zich te vormen naar een nieuwe waarde van de straal. De straal die door het

algoritme wordt gehanteerd, kan maximaal O.5Lix afwijken van de werkelijke straal. Het

verschijnsel benadrukt de eis, dat geleiderdetails ten opzichte van de sampleafstand redelijk

groot moeten zijn. Ais dit niet het geval is, worden de resultaten verstoort door afwijkingen

tussen het theoretische en het numerieke model.

Ten aanzien van de stapgrootte kan worden opgemerkt dat deze gebonden is aan een zeker

maximum. Uit Figuur 7.2 blijkt, dat een goed resultaat wordt verkregen voor stapgrootten

tot circa 2J.lm, daarna beginnen afwijkingen op te treden als gevolg van een te grote

stapgrootte.

Over een getaperde vezel kan het volgende worden gezegd. Wanneer de straal van de

geleider afneemt, zal het signaal zich aanpassen door smaller te worden. Dit is zichtbaar in

Figuur 7.5 tot en met Figuur 7.7. Aangezien het vermogen behouden blijft, neemt de

amplitude daarbij toe. Op een gegeven moment, als de straal een waarde tussen 1,5 en 2flm

aanneemt, kan het signaal niet meer opgesloten blijven in de kern en verspreidt het zich

geleidelijk over de totale geleider. Een voorbeeld van dit geval met een straal van 1

micrometer is te zien in Figuur 7.8.

Door het brekingsindexverschil te varieren, verandert de straal van de kern. Dit is in

overeenstemming met (2.17). Ais !1n veel kleiner is dan 1, is de straal van de kern bij

benadering omgekeerd evenredig met V(2!1n).
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Uitgaande van de golfvergelijkingen in optische golfgeleiders zijn uitdrukkingen afgeleid

voor het transversale veld. Met behulp van de theorie betreffende de bundel-propagatie

methode is een programma geschreven waarmee de propagatie van het veld in zowel vlakke

als ronde golfgeleiders kan worden gesimuleerd. In het geval van ronde geleiders wordt

hierbij gebruik gemaakt van de discrete Hankeltransformatie, een efficiente methode in

vergelijking met de dubbele Fouriertransformatie.

In het geval van een vlakke golfgeleider, is het programma getest door het uitgangssignaal

voor diverse configuraties te vergelijken met het ingangssignaal en de uitkomsten van

simulaties met het programma MenuFast van de Universiteit Twente. Hieruit bleek, dat de

simulaties door FiberPro resultaten opleverden die overeenkwamen met die van MenuFast.

In het geval van ronde geleiders was geen vergelijkingsmateriaal voor handen. In dat geval

diende het ingangssignaal als referentie. Ook hier bleek het algoritme correct te

functioneren.

Gezien de re1atief grote sampleafstand ten opzichte van de straal van de glasvezel, kan

worden vastgesteld dat het algoritme minder geschikt is voor de simulatie van golfgeleiders

met zeer fijne details. Geleiders waarvan de straal slechts weinig verschilt, zullen na een

zeker aantal propagatiestappen hetzelfde veldpatroon opleveren.

Het programma biedt op dit moment alleen de optie de modulus van het veld te bekijken.

Om het programma voor meerdere toepassingen geschikt te maken, is het aan te bevelen

enkele mogelijkheden toe te voegen. Hierbij kan worden gedacht aan het frequentiespectrum

en het signaalvermogen. Een andere nuttige optie die de moeite van een uitbreiding waard

is, is het opslaan van de tussenresultaten, zodat achteraf de signaalveranderingen kunnen

worden geanalyseerd. Een tweede punt dat verdere aandacht verdient, is de ongevoeligheid

voor fijne details. Met name in het geval van getaperde vezels is een hogere nauwkeurigeid

gewenst. Het laatste punt dat in de toekomst voor verbetering vatbaar is, is de snelheid van

het algoritme. De snelheid kan waarschijnlijk vergroot worden door het gebruik van een

andere programmeertaal voor de rekenroutines, zoals c++ of assembler.
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Variabelen en constanten.

A golflengte.

w hoekfrequentie.

a straal glasvezelkern.

ko elementaire golfgetal.

kx golfgetal x-richting.

k. golfgetal z-richting.

no homogene brekingsindex.

n/ brekingsindex kern.

v genormaliseerde frequentie.
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Bijlage 1 Object methods.

In deze bijlage zijn de omschrijvingen van de variabelen en de methods van de diverse

objecten opgenomen, zoals genoemd in hoofdstuk 5. In elke tabel is de naam van de method

opgenomen, de Windows-message waardoor de method wordt geactiveerd en een korte

functiebeschrijving.

B1.1 Methods en variabelen binnen het object TBPM.

Tabel Bi.i: Methods binnen het object TBPM die verantwoordelijk ZlJn voor de

interactie tussen het programma en de gebruiker.

IMethod IMessage IOmschrijving I
About id First+id About Toon About-box met programmainformatie- -

Absorb id First+id AbsOn Schakel de absorbers in of uit- -
ChangeLambda id First+id LScroll Lees Scroll Bar positie en pas A aan- -
ChangeNO id First+id NOScroll Lees Scroll Bar positie en pas no aan- -

ChangeNI id First+id N IScroll Lees Scroll Bar positie en pas n, aan- -

ChangeNSteps id]irst+id_NScroll Lees Scroll Bar en wijzig het aantal

ChangeNPlotSteps id First+id PScroll Ais vorige, maar dan voor stappen per plot- -
ChangeSmoothDistance id_First+id_SmScroll Wijzig het aan samples in smoothing

ChangeStepSize id First+id SScroll Lees Scroll Bar positie en pas liz aan- -

ChangeToFiber id First+id Fiber Kies monomode fiber als geleider- -

ChangeToPlane id_First+id]Iane Kies vlakke golfgeleider

ChangeToTaper id_First+id_Tapered Kies getaperde vezel als geleider

DecNumSamples idJirst+id_DecSamples Verminder het aantal samples

DoCalculations idJirst+id_VScroll Start de berekeningen

DrawAxis id First+id Axis Schakel tussen wel/geen assen in tekening- -
GeneratePlots idJirst+id_GenPlots Teken wel/geen tussenresultaten

IncNumSamples idJirst+id_IncSamples Vermeerder het aantal samples

Inhomogenity id_First+id_Homogen Schakel het inhomogene deel in/uit

LoadData id First+id LoadData Laad gegevens van schijf- -
Quit id First+id Close Verlaat het programma- -

SaveData id First+id SaveData Bewaar gegevens op schijf- -

SetSignalBesseI id_First+id_Bessel Kies Besselpuls als ingangssignaal
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I
Method IMessage

I
Omschrijving

I
SetSignalGauss id First+id Gauss Kies Gaussische puis als ingangssignaal- -

SetSignalMode id First+id Mode Kies modepuls als ingangssignaal- -

SetSignalPrevious id_First+id_PrevOutput Kies vorig uitgangssignaal als ingang

Split id]irst+id_Split Toon het signaal volledig/rechterhelft

Zoom id First+id Zoom Toon het signaal volledig/alleen het- -

middelste deeI van het samplegebied
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Tabel Bl.2: Gewijzigde methods van het parent object.

IMethod IMessage IOmschrijving I
Move wm First+wm Move Herteken het window inc!. signaal- -
SetupWindow - Initialiseert parameters en pointervariabelen

Tabel Bl.3: Private methods. Deze methods worden niet door een message geactiveerd.

I
Method IOmschrijving I
Paint Herteken het grafische deel waarin het signaal wordt weergegeven

DoCalc Wordt aangeroepen door DoCalculations voor een vlakke geleider,

start de berekeningen voor een vlakke geleider.

DoHankel Wordt aangeroepen door DoCalculations voor een ronde geleider,

start de berekeningen voor een ronde geleider.
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B1.2 Methods en variabelen binnen het object Twaveguide.
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Tabel Bl.4: Overzicht variabelen binnen het object Twaveguide.

I Variabele I type I amschrijving I
Distance langint Afgelegde weg in de galfgeleider

Iradius integer Aantal samples in de kern

MaxV extended Maximale waarde van v vaar gekazen
geleider

nO real brekingsindex substraat

nl real brekingsindex kern

OldFiber extended Oude waarde v vaar manamade vezel

OldPlane extended Oude waarde v vaar vlakke galfgeleider

OldTaper extended Oude waarde v vaar getaperde vezel

Radius extended Straal van de kern

u extended u

v extended v

w extended w

Wtype extended Type galfgeleider

function Dif: real.

Deze functie geeft als resultaat het brekingindexverschil (n)-no)'

function FindIRadius(Lambda: integer): integer;

Het aantal samples in de halve kern wordt berekend door deze functie. Lambda, de

golflengte, fungeert als ingangsparameter en moet worden opgegeven in nm*1e9. De

functie berekent het aantal samples uit het quotient r/!::.x, met r de straal van de kern

en !::.x de sample-afstand.

function FindRadius(Lambda: integer): integer;

am de straal r van de kern te berekenen wordt deze functie gebruikt. De

ingangsparameter Lambda (in nm.*le9) wordt gebruikt in de uitdrukking

r=v*(1e-9*Lambda)/(2n*sqrt(n1 *nl-nO*nO)).
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function GetDistance: longint;

Deze functie geeft als resultaat de lengte van de op dat moment afgelegde weg,

gemeten in Jlm*le7.

function Getdx(Lambda: integer): extended;

Met behulp van deze functie wordt de sample-afstand ill' berekend (in m.) als Getdx:=

pi/GetnOkO(Lambda). Ais Lambda=O wordt 0 als resultaat teruggegeven.

function GetnO: real;

Deze functie geeft als resultaat nO, de waarde van de brekeingsindex in de mantel.

function GetnOkO(Lambda: integer): extended;

Het golfgetal dat bij de homogene geleider hoort voor de opgegeven golflengte wordt

berekend door GetnOkO:=nO*2*pi/abs(Lambda*le-9); Ais Lambda=O, wordt het

resultaat gelijk aan 0;

function Getn1: real;

Deze functie geeft als resultaat nl, de waarde van de brekingsindex in de kern.

function GetP: extended;

GetP geeft als resultaat het quotient Eo1E1, met EolEl de permittiviteiten in respectievelijk

de mantel en de kern, en wordt berekend door GetP: =sqr(nO/nl). Ais nl =0, wordt het

resultaat gelijk aan MaxLongInt.

function GetType: Awaveguide;

Deze functie geeft als resultaat het type van de golfgeleider, aangeduid met een van

de volgende constanten:

- wg_Plane: vlakke golfgeleider,

- wg_Fiber: monomode vezel,

- wg_Tapered: monomode vezel met getaperd uiteinde.

function IndexToString(n: real): Pchar;

Deze functie converteert een brekingsindex, aangegeven met het argument n, naar een

stringformaat van het type Pchar, zodanig dat de brekingsindex wordt weergegeven

als een getal met een cijfer voor, en drie cijfers achter de komma. De conversie wordt

aIleen uitgevoerd als n<10. Ais n hier niet aan voldoet, wordt een nil-pointer als

resultaat gegeven.

function IsPlane: boolean;
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Ais de golfgeleider een vlakke geleider is, geeft deze functie True als resultaat, in het

andere geval False.

function IsTaperedFiber: boolean;

Ais de golfgeleider een monomode vezel is met een getapered uiteinde, wordt True

als resultaat gegeven, in het andere geval False.

function ScrollerPosition: integer;

Deze functie bepaalt de positie waarop de scroll bar behorende bij v moet worden

ingesteld. Deze positie is te berekenen als ScrollerPosition:=Round(1000*v);

procedure FindUW;

Deze procedure is toegelicht in paragraaf 5.2.4.

procedure IncreaseDistance(step:integer);

Deze procedure hoogt de afgelegde afstand op met step.

procedure PrintDistance(Hwindow:Hwnd;DistanceID:integer);

Deze afgelegde weg kan in een dialoog weergegeven worden met behulp van deze

procedure. De ingangsparameters duiden achtereenvolgens de handle van de dialoog

aan en de identifier behorende bij het control object waarin de afgelegde weg moet

worden weergegeven.

procedure ResetDistance;

De afgelegde weg wordt door deze procedure gelijk gemaakt aan O.

procedurenit(nnO,nn1 ,Ofiber,Oplane,Otaper:real;NewWType,Lambda:integer);

Deze procedure wordt aangeroepen om aIle variabelen hun beginwaarden te geven.

Normaal gesproken wordt deze procedure aIleen aan het begin van het programma

aangeroepen.

procedure SetnO(n: real);

De brekingsindex van de mantel wordt door SetnO ingesteld op een nieuwe waarde

n. Hierbij wordt door de procedure eerst gecontroleerd of n < nl. Ais hieraan niet wordt

voldaan, blijft de oude waarde gehandhaafd. Om een negatieve waarde van nO te

voorkomen, wordt n eerst positief gemaakt.

procedure Setn1 (n: real);

Deze procedure heeft de zelfde taak als SetnO, met het verschil dat nu de

brekingsindex van de kern wordt gewijzigd en dat aan de eis n> nO moet worden
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voldaan.

procedure SwitchTo(NewWaveguide:integer);

Door deze procedure wordt omgeschakeld naar een nieuw type golfgeleider,

aangegeven met NewWaveguide, tenzij het nieuwe type gelijk is aan het op dat

moment geselecteerde geleidertype. De huidige waarde van v wordt opgeslagen en de

waarde van v die bij de laatste selectie van NewWaveguide was gekozen wordt

hersteld. De maximale toegestane waarde van v wordt aangepast aan het type

golfgeleider.

B1.3 Methods en variabelen binnen het object Tsignal.

Tabel Bl.5: Variabelen behorende bij het object Tsignal.

I Variabele I Type I Omschrijving I
Axis boolean True als assen getekend moeten worden

BottomX integer rechter x-coordinaat grafisch kader

BottomY integer onderste y-coordinaat grafisch kader

FirstX integer x-coordinaat oorsprong

FirstY integer y-coordinaat oorsprong

lnwave Psignalarray Pointer naar het ingangssignaal

LeftX integer index van het meest linkse punt uit het signaal
dat geplot moet worden

Length integer lengte van het signaal

Outwave Psignalarray Pointer naar het uitgangssignaal

RightX integer index van het meest rechtse punt uit het signaal
dat geplot moet worden

TopX integer linker x-coordinaat grafisch kader

TopY integer bovenste y-coordinaat grafisch kader

Wave integer Type signaal
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constructor Init;

Door de constructor Init wordt geheugenruimte gecreeerd voor het ingangs- en

uitgangssignaal. Vervolgens worden de waarden van de co6rdinaten van het grafische

venster ingesteld op standaard waarden.

destructor Done;virtual;

De geheugenruimte die was gereserveerd voor de signalen wordt weer vrijgemaakt.

Daarna wordt het object zelf uit het geheugen verwijderd.

function GetAxis: boolean;

Deze functie geeft True als resultaat indien samen met het signaal een assenstelsel

wordt getekend. In het andere geval is het resultaat False.

procedure Paint(Hwindow:Hwnd; WGType, R: integer; Ion: boolean);

De modulus van het uitgangssignaal wordt binnen een grafisch kader getekend door

de procedure Paint.

procedure SetAxis(NewState: boolean);

Door deze procedure wordt de optie om het signaal te voorzien van een assenstelsel

aan of uit gezet (True=aan, False=uit);

procedure SetFirstpoint(FX,FY: integer);

De co6rdinaten van de oorsprong van het assenstelsel worden opgegeven via deze

procedure. Met (FX, FY) wordt een punt aangeduid, relatief ten opzichte van de

linkeronderhoek van het grafische venster, uitgedrukt in pixels.

procedure SetRegion(TTopx, TTopy, BBottomx, BBottomy: integer);

Via deze procedure worden de plaats en de afmetingen van het grafische kader

waarbinnen het signaal wordt weergegeven vastgelegd. De rechthoek wordt beschreven

door twee punten: (TTopx, TTopy, BBottomx, BBottomy). De waarden van de

co6rdinaten worden gecontroleerd en eventueel automatisch aangepast. Indien een punt

buiten de schermco 6rdinaten valt, wordt het punt op de rand van het scherm geplaatst.

procedure Swap(x, y: integer);

Deze procedure verwisselt twee integer getallen.

procedure ToggleAxis;

De booleaanse variabele Axis die bijhoudt of het assenstelsel moet worden getekend,

krijgt door deze procedure de tegenovergestelde waarde.
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Bijlage 2 Programma listings.
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In deze bijlage is de volledige programmatekst van het programma FiberPro opgenomen.

B2.1 Constant. Inc.

{Constant. Inc}

{Author: E. van Schendel}

{Last modification: 22. 09. 93}

{This file contains the constants used by BPM.pas}

const

Micron

NanoMeter

RadtoDeg

= 1e-6;

= 1e-9;

= 180/pi;

{Initial settings for ScrollBars}

LambdaRange1 = 1400;

LambdaRange2 = 1600;

LambdaLineM = 5;

LambdaPageM =20;

NORangel =1200;

NORange2 =1800;

NOLineM =2;

NOPageM =20;

N1Rangel =1200;

N1Range2 =1800;

N1LineM =2;

N1PageM =20;

NStepsRangel =0;

NstepsRange2 =1000;

NStepsLineM =5;

NstepsPageM =20;

NPlotStepsRange 1 =1;

NPlotStepsRange2 =50;

NPlotStepsPos =10;
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NPlotStepsLineM =1;

NPlotStepsPageM =5;

SmoothingRangel =0;

SmoothingRange2 =10;

SmoothingPos =2;

SmoothingLineM =1;

SmoothingPageM =5;

StepSizeRange1 =0;

StepSizeRange2 =100;

StepSizeLineM =1;

StepSizePageM =10;

TLRangel =10;

TLRange2 =1000;

TaperLengthLineM =1;

TaperLengthPageM =10;

TWRangel =1;

TWRange2 =100;

TaperWidthLineM =1;

TaperWidthPageM =10;

{Maximum v values for waveguide}

MaxVFiber =2.405;

MaxVplane = 1;

MaxVTapered =2.405;

{Settings for v ScrollBar}

HighFiber = Round( 1000*MaxVFiber);

HighPlane = Round(lOOO*MaxVPlane);

HighTapered = Round(1000*MaxVTapered);
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VRangel

VLineMagnitude

VPageMagnitude

=0;

=5;

=100;

{Initial parameter values}

FirstStepSize = 10;

FirstLambda = 1500;

FirstNSteps = 100;

FirstNPlotSteps = 10;
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FirstNSamples

FirstHSamples

FirstnO

Firstn1

FirstSmoothLength

FirstTaperLength

FirstTaperWidth

=128;

=40;

= 1.46;

=1.468;

=2;

=100;

=20;

{lOO micron}

{2 micron}

{Values for radiobuttons}
UnChecked =0;

Checked =1;

Grayed =2;

B2.2 Global. Inc.

{Global. Inc}

const

BottomX

BottomY

_MaxNumSamples

_MaxNumHSamples

_TopX

_TopY

AbsorbLength

BesselFnc

Gaussian

MaxNumPoints

MaxFileName

NumColors

Plane

PreviousOut

StartX

StartY

XDefaultSize

YDefaultSize

YFactor

ZoomX

ZoomY

=619;

=340;

=1024;

=100;

=273;

=10;

= _MaxNumSamples div 8;

=3;

=2;

= _MaxNumSamples*2;

=79;

=7;

=1;

=4;

=16;

=24;

=800;

=600;

=200;

= _BottomX-50;

= _Topy+16;

type

FileName = array[0 ..MaxFileName]of char;
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PBesselArray = ABesselArray;

BesselArray =array[l .. 100, 1..2]of extended;

dar = array[1 ..MaxNumPoints]of extended;

darray = Adar;

mar=array[l..MaxNumPoints div 2]of extended;

marray = Amar;

PAbsorbArray = AAbsorbArray;

AbsorbArray = array[1.. AbsorbLength] of real;

B2.3 Object.Inc.
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const

id Mode

id Gauss

id Bessel

id_PrevOutput

id_Step

id SScroll

id_NStep

id NScroll

id_PStep

id PScroll

id Lambda

id LScroll

id Smooth

id SmScroll

id_Samples

id_DecSamples

id_IncSamples

id AbsOn

id GenPlots

id_Homogen

id Plane

id Fiber

id_Tapered

id NO

id NOScroll

id Nl

id N1Scroll

id V

=101;

=102;

=103;

=104;

=105;

=106;

=107;

=108;

=109;

=110;

= 111;

=112;

=113;

= 114;

=115;

=116;

=117;

=118;

=119;

=120;

=121;

=122;

=123;

=124;

=125;

=126;

=127;

=128;
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id VScroll

id U

id W

id Distance

id Power

id Status

id_Progress

id TWidth

id TWScroll

id_TLength

id TLScroll

id CoreWidth

id Axis

id Zoom

id_Split

id Grid

id Calc

id LoadData

id SaveData

id Close

id About

== 129;

== 130;

==131;

== 132;

== 133;

== 134;

== 135;

== 136;

== 137;

== 138;

== 139;

== 140;

== 150;

== 151;

== 152;

== 153;

==201;

==202;

==203;

==204;

==205;

B2.4 Wavefunc.lnc.

const

mode == 1;

gauss ==2;

bessel ==3;

prevout ==4;

wg_Plane

wg_Fiber

wg_Tapered

VeryBig

== 1;

==2;

==3;

== 1e100;

B2.5 DoHankel.Inc.

const

MaxNumHSamples == 100;



hBitmap;

hDC;

TBitmap;
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B2.6 FiberPro.Pas.

{Author: E. van Schendel}

{Last modification: 13.09.93}

program FiberPro;

{$M 32768,i6384}

{include standard Windows units and the unit BPM with the TBPM object description}

uses Objects,ODialogs,OWindows,WinTypes,WinProcs,BPM;

type

THankel_Application == Object(TApplication)

procedure InitMainWindow;virtual;

end;

{initialise a main window of the object type TBPM}

procedure THankel_Application.InitMainWindow;

begin

MainWindow: ==New(PBPM,Init);

end; {THankel_Application.initMainWindow}

{Draw an introduction image of the program}

procedure ShowlntroScreen(var R:TRect);

var

BM:

DC, MemDC:

Bitinfo:

begin

{Create device context, use 0 as argument to paint on Windows background}

DC: ==GetDC(O);

{Create a copy of the device context in memory}

MemDC: ==CreateCompatibleDC(DC);

{Load bitmap with program information}

BM: = LoadBitmap(hlnstance,PChar(l21O»;

{Select bitmap}

GetObject(BM,SizeOf(Bitinfo),@Bitlnfo);

{Swap BMs}

BM: =SelectObject(MemDC,BM);

{Extract bitmap size information}

R.Left: =GetDeviceCaps(DC,HORZRES)div 2-BitInfo.bmWidth div 2;

R.Top: =GetDeviceCaps(DC,VERTRES)div 2-Bitlnfo.bmHeight div 2;
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{Copy memory bitmap to screen}

BitBlt(DC,R.Left,R.Top,BitInfo.bmWidth,BitInfo.bmHeight,MemDC,O,O,SrcCopy);

{Delete bitmap from memory}

DeleteObject(SelectObject(MemDC,BM));

{Delete device context of memory context}

DeleteDC(MemDC);

{Release device context}

ReleaseDC(O, DC);

{Set size of the rectangle R to the bitmap size, to be used by InvalidateRect}

R.Right: =R.Left+BitInfo.bmWidth;

R.Bottom: =R.Top+ BitInfo.bmHeight;

end; {ShowIntroScreen}

var

Hankel_Application: THankel_Application;

R: TRect;

{Main program}

begin

{Draw box with program information}

ShowIntroScreen(R);

{Intialize program}

Hankel_Application.Init('Hankel transform');

{Remove box}

InvalidateRect(O,@R,True);

{Start program}

Hankel_Application.Run;

{Quit program}

Hankel_Application. Done;

end.

B2.7 BPM.Pas.

{Author: E. van Schendel}

{Last modification: 04.1O.93}

{This unit contains the object definition of TBPM, an object containing all the routines to

define signals and apply the beam propagation method to them}

unit BPM;

{$R DIALOGS.RES}

{$R FlBERPRO.RES}
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interface
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uses BWCC,Objects,ODialogs,OWindows,WinTypes,WinProcs,Strings,StdDlgs,WaveFunc,Waveguid,Signal;

($10bject.inc)

($1 Global.inc)

const

(Throughout the program the application will be referred to by the application name)

AppName:PChar ='BPM';

type

PAbsorber = 'TAbsorber;

TAbsorber =object(TCheckBox)

Data: AbsorbArray; (Array with the absorber data)

Firstlndex: integer; (Position offirst element which is affected by the absorber)

Length: integer; (Length of absorber)

Samples: integer; (Length of signal)

State: boolean; (True if tfle absorbers are on)

WGType: integer; (Type of waveguide)

function IsOn:boolean;

function IsNotOn:boolean;

procedure Define(NSamples: integer;WType: integer);

procedure GoForIt(Sgnl:PsignalArray);

procedure Init(InitiaIState:boolean);

procedure ToggleState;

end;

PBPM='TBPM;

TBPM =object(TDIgWindow)

Absorber:

BackBrush:

BackBrushBitMap:

BPMFileName:

GridOn:

HSamples:

InhomogenityOn:

Lambda:

NSamples:

NSteps:

NPlotSteps:

PaintDC:

PAbsorber;

hBrush;

hBitMap;

FileName;

boolean;

integer;

boolean;

integer;

integer;

integer;

integer;

hDC;

(True if absorbers are active)

(Handle to brush for background)

(Bitmap with background pattern)

(File name for BPM data)

(True if grid has to be drawn)

(Number of samples in fiber)

(True if inhomogeneous part is active)

{Wavelength (*le9))

(Number of samples in Plane waveguide)

(Number of steps in the z-direction)

(Number of steps between two plots)

(Handle for plotting)
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PlotsOn:

Progress:

Signal:

SmoothArray:

Smoothlength:

SplitOn:

StepSize:

TaperLength:

TaperWidth:

Waveguide:

ZoomOn:

LarnbdaScroll:

NOScroll:

NlScroll:

NStepsScroll :

NPlotStepsScroll:

SmoothingScroll :

StepSizeScroll:

VScroll:

TLScroll:

TWScroll:

AbsOnCBox:

InhomogenCBox:

PlotsOnCBox:

ModeRButton:

FiberRbutton:

PlaneRButton:

TaperRButton:

boolean;

integer;

PSignal;

PSmoothArray;

integer;

boolean;

integer;

integer;

integer;

TWaveguide;

boolean;

PScrollBar;

PScrollBar;

PScrollBar;

PScrollBar;

PScrollBar;

PScrollBar;

PScrollBar;

PScrollBar;

PScrollBar;

PScrollBar;

PCheckBox;

PCheckBox;

PCheckBox;

PRadioButton;

PRadioButton;

PRadioButton;

PRadioButton;

{True ifplots have to be displayed during calculations}

{Number to indicate the progress of the algorythm [in %J}
{Signal data}

{Array with smoothing profile}

{Length of smoothing region}

{True if signal has to be displayed in split mode}

{Step size in z-direction (*1 e7)}

{Length of taper (*1 e7)}

{Width of taper core at end point}

{Waveguide object}

{True if display is zoomed in}

constructor Init;

destructor Done;virtual;

{The description of each function is given in the implementation part}

function GetClassNarne:PChar;virtual;

procedure About(var Msg:TMessage);virtual id_First + id_About;

procedure Absorb(var Msg: TMessage) ;virtual id_First + id_AbsOn;

procedure ChangeLarnbda(var Msg:TMessage);virtual id_First+id_LScroll;

procedure ChangeNO(var Msg:TMessage);virtual id_First +id_NOScroll;

procedure ChangeNl(var Msg:TMessage);virtual id_First + id_N 1Scroll;
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procedure ChangeNSteps(var Msg :TMessage);virtual id_First + id_NScroll;

procedure ChangeNplotSteps(var Msg:TMessage);virtual id_First +id_PScroll;

procedure ChangeSmoothDistance(var Msg :TMessage);virtual id_First + id_SmScroll;

procedure ChangeStepSize(var Msg:TMessage) ;virtual id_First + id_SScroll;

procedure ChangeTaperLength;virtual id_First + id_TLScroll;

procedure ChangeTaperWidth;virtual id]irst +id_TWScroll;

procedure ChangeToFiber(var Msg:TMessage);virtual id_First + id_Fiber;

procedure ChangeToPlane(var Msg:TMessage);virtual id_First +id]lane;

procedure ChangeToTaper(var Msg:TMessage);virtual id_First +id_Tapered;

procedure ChangeV(var Msg:TMessage);virtual id_First +id_VScroll;

procedure DecNumSamples(var Msg :TMessage);virtual id_First + id_DecSamples;

procedure DoCalculations(var Msg:TMessage);virtual id_First +id_Calc;

procedure DrawAxis(var Msg:TMessage);virtual id_First+id_Axis;

procedure DrawGrid(var Msg:TMessage);virtual id_First+id_Grid;

procedure DumpOutput(var Msg: Tmessage) ;virtual wm_First + wm_RButtonDown;

procedure GeneratePlots(var Msg: TMessage) ;virtual id_First + id_GenPlots;

procedure GetWindowClass(var AWndClass:TWndClass);virtual;

procedure IncNumSamples(var Msg :TMessage);virtual id_First + id_IncSamples;

procedure Inhomogenity(var Msg:TMessage); virtual id_First + id_Homogen;

procedure LoadData(var Msg:TMessage);virtual id_First+id_LoadData;

procedure Move(var Msg:TMessage);virtual wm_First +wm_Move;

procedure Quit(var Msg:TMessage);virtual id_First+id_Close;

procedure SaveData(var Msg :TMessage);virtual id_First + id_SaveData;

procedure SetSignalBessel(var Msg :TMessage);virtual id_First + id_Bessel;

procedure SetSignalGauss(var Msg: TMessage) ;virtual id_First + id_Gauss;

procedure SetSignalMode(var Msg:TMessage) ;virtual id_First + id_Mode;

procedure SetSignalPrevious ;virtual id_First + id_PrevOutput;

procedure SetupWindow;virtual;

procedure Split(var Msg:TMessage); virtual id]irst+ id_Split;

procedure WMControlColor(var Msg:TMessage);virtual wm_First +wm_CtiColor;

procedure Zoom(var Msg:TMessage);virtual id_First+id_Zoom;

private

function TestForButton:boolean;

procedure DoCalc;

procedure DoHankel;

procedure UpdateParameters;

end;

implementation

{Load constants}

{$I Constants. Inc}
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{Load source files with calculation routines}

{$I DoCalc.pas}

{$I DoHankel.pas}

{Load source file with absorber routines}

{$I Absorb.pas}
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(*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *)
(* Object TBPM *)

(*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *)

{Initialise object}

constructor TBPM.Init;

begin

{Default call}

TDlgWindow.lnit(nil,AppName);

{Initilalize Scroll Bars}

New(LambdaScroll,InitResource(@Self,id_LScroll»;

New(NOScroll,InitResource(@Self,id_NOScroll»;

New(N IScroll,InitResource(@Self,id_NIScroll»;

New(NStepsScroll,InitResource(@Self,id_NScroll»;

New(NplotStepsScroll,InitResource(@Self,id_PScroll»;

New(SmoothingScroll, InitResource(@Self,id_SmScroll»;

New(StepSizeScroll,InitResource(@Self,id_SScroll»;

New(YScroll,InitResource(@Self,id_YScroll»;

New(Absorber,InitResource(@Self,id_AbsOn»;

New(TLScroll, InitResource(@Self,id_TLScroll»;

New(TWScroll,InitResource(@Self,id_TWScroll»;

{Initialise check boxes}

New(AbsOnCBox, InitResource(@Self,id_AbsOn»;

New(InhomogenCBox,InitResource(@Self,id_Homogen»;

New(PlotsOnCBox,InitResource(@Self,id_GenPlots»;

New(InhomogenCBox,InitResource(@Self,id_Homogen»;

New(PlotsOnCBox,InitResource(@Self,id_GenPlots»;

{Initialise radio buttons for waveguide types}

New(FiberRButton, InitResource(@Self,id_Fiber»;

New(PlaneRButton,InitResource(@Self,id_Plane»;

New(TaperRButton,InitResource(@Self,id_Tapered»;

{Initialise radio button for default signal type}

New(ModeRButton,InitResource(@Self,id_Mode»;

{Define the bitmap used as a background in the dialog window}

BackBrushBitMap: =LoadBitMap(hlnstance, 'BkBitMap');
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BackBrush: = CreatePatternBrush(BackBrushBitMap);

end; {TBPM. Init}

{Dispose object}

destructor TBPM.Done;

begin

{Dispose object containing the bitmap for the background}

DeleteObject(BackBrushBitmap);

{Dispose the handle to the brush for painting the background}

DeleteObject(BackBrush);

TDlgWindow.Done;

end; {TBPM.Done}

{Define the name of the window class}

function TBPM.GetClassName;

begin

GetClassName: =AppName;

end; {TBPM. GetClassName}

{Display 'ABOUT'messagebox}

procedure TBPM.About;

var

NS: integer;

begin

{Show 'ABOUT' Dialog box}

Application". ExecDialog(New(PDialog,Init(@Self,' ABOUT')));

{Update graphics screen}

if(Waveguide. IsPlane)then

NS: =NSamples

else

NS: =HSamples;

Signal" .Paint(hWindow, I ,NS);

end; {TBPM.About}

{Toggle the state of the absorbers (on/om)

procedure TBPM.Absorb;

begin

Absorber". ToggleState;

end; {TBPM.Absorber}

{Change the wavelength}

procedure TBPM. ChangeLambda;

begin
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{Read scroll bar and convert to multiple of 5}

Lambda: =5*(LambdaScroW.GetPosition div 5);

LambdaScroll A. SetPosition(Lambda);

{Update display}

SetDlgItemlnt(hWindow, id_Lambda,Lambda,False);

UpdateParameters;

end; {TBPM. ChangeLambda}

{Change the refractive index of the substrate}

procedure TBPM.ChangeNO;

var

Tempn: real; {Temporary index}

begin

{Read scroll bar and convert return value to real value}

Tempn: = (NOScroW.GetPosition)/lOOO;

{Adjust nO}

Waveguide.SetnO(Tempn);

{Make sure Scroll Bar id in the right position}

NOScrollA.SetPosition(Round( 1OOO*Waveguide.GetnO»;

{Other parameters are updated since they are influenced by

a change of the refractive index}

UpdateParameters;

end;{TBPM.ChangelVO}

{Change the refractive index of the core}

procedure TBPM. ChangeN 1;

var

Tempn: real; {Temporay index}

begin

{Read scroll bar and convert return value to real value}

Tempn: =(N lScrollA.GetPosition)/lOOO;

{Adjust nI}

Waveguide.Setn1(Tempn);

{Make sure Scroll Bar is in the right position}

N 1ScrollA.SetPosition(Round(1OOO*Waveguide.Getn1»;

{Other parameters are updated since they are influenced by

a change of the refractive index}

UpdateParameters;

end;{TBPM.ChangelVI}

{Change the number ofpropagation steps}

procedure TBPM.ChangeNsteps;

begin
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{Read scroll bar and convert to multiple of 5}

NSteps: = 5*(NStepsScrollA. GetPosition div 5);

NStepsScroll A .SetPosition(NSteps);

{Update display}

SetDigItemlnt(hWindow, id_NStep, NSteps ,False);

{The distance between two plots must be smaller than the number ofpropagation steps}

if(NPlotSteps > NSteps)then

NPlotSteps: =NSteps;

{Adjust the scroll bar limits and thumb position of the 'NPlotSteps '.

The number of steps per plot may not exceed the number ofpropagation steps}

NPlotStepsScroll A • SetPosition(NPlotsteps);

{Update the display}

SetDlgItemlnt(hWindow,id_PStep,NPlotSteps,False);

end; {TBPM. ChangeNSteps}

{Change the number of steps between two plots}

procedure TBPM. ChangeNPlotSteps;

var

TempP: integer; {Value of scroller position}

begin

{Read the scroll bar position}

TempP: = NplotStepsScroll A .GetPosition;

NPlotStepsScroll A. SetPosition(TempP);

{Test if the return value is valid (must be greater than the number ofpropagation steps)}

if(TempP< =NSteps)then

begin

{Update display}

SetDlgltemlnt(hWindow ,id_PStep,NplotSteps,False);

{Assign new value to NPlotSteps}

NPlotSteps: =TempP;

end;

end; {TBPM. ChangeNplotSteps}

{Change the smoothing distance}

procedure TBPM. ChangeSmoothDistance;

var

TempSm: integer; {Value of scroller position}

begin

{Read the scroll bar position}

TempSm: = SmoothingScroll A • GetPosition;

{Test if the smoothing length is not exceeding the core width}

if(TempSm < = Waveguide. FindIRadius(Lambda»then

begin
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{Update display}

SetDlgItemlnt(hWindow,id_Smooth,SmoothLength,False);

{Assign new smooth length}

SmoothLength: =TempSm;

end;

end; {TBPM. ChangeSmoothDistance}

{Change the step size}

procedure TBPM. ChangeStepSize;

begin

{Read the scroll bar position}

StepSize: = StepSizeScroll .... GetPosition;

UpDateParameters;

end; {TBPM. ChangeStepSize}

{Change length of taper}

procedure TBPM.ChangeTaperLength;

begin

{Read the scroll bar position and covert tomultiple of 5}

TaperLength: =5*(TLScro11"" .GetPosition div 5);

TLScro11"". SetPosition(TaperLength);

SetDlgItemlnt(hWindow, id_TLength,TaperLength,False);

end;{TBPM.ChangeTaperLength}

{Change width of taper}

procedure TBPM.ChangeTaperWidth;

var

n: array[1..2]of integer;

TempStr: Pchar;

begin

{Read the scroll bar position}

TaperWidth: = TWScro11"" .GetPosition;

n[I]: =TaperWidth div 10;

n[2]: = TaperWidth mod 10;

TempStr: =StrNewCOO.O');

wvsprintf(TempStr,' %02d. %d' ,n);

SetDlgItemText(hWindow,id_TWidth,TempStr);

end;{TBPM.ChangeTaperVVidth}

{Set waveguide type to Monomode fiber}

procedure TBPM.ChangeToFiber;

begin

{Modify only ifpresent type differs from monomode fiber}
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if(Waveguide. GetType < >wg_Fiber)then

begin

Waveguide.SwitchTo(wg_Fiber);

{Use parameters belonging to plane waveguide}

UpdateParameters;

{Display number of samples}

SetDlgltemInt(hWindow,id_Samples,HSamples,False);

Signal A .Setlength(HSamples);

{Adjust scroll bar}

{New range}

VScroW.SetRange(VRangel,HighFiber);

{New position}

VScroll A
• SetPosition(Waveguide.ScrollerPosition);

end;

end; {ChangeToFiber}

{Set waveguide type to Plane waveguide}

procedure TBPM .ChangeToPlane;

begin

{Modify only ifpresent type differs from plane waveguide}

if(Waveguide. GetType < >wg_Plane)then

begin

Waveguide.SwitchTo(wg_Plane);

{Use parameters belonging to plane waveguide}

UpdateParameters;

{Display number of samples}

SetDlgItemlnt(hWindow,id_Samples,NSamples,False);

{Adjust the signal length}

Signal A .Setlength(NSamples);

{Adjust scroll bar}

{New range}

VScroW.SetRange(VRange1,HighPlane);

{New position}

VScroll A • SetPosition(Waveguide. ScrollerPosition);

end;

end; {ChangeToPlane}

{Set waveguide type to Tapered fiber}

procedure TBPM.ChangeToTaper;

begin

{Modify only ifpresent type differs from tapered waveguide}

if(Waveguide.GetType < >wg_Tapered)then

begin
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Waveguide. SwitchTo(wg_Tapered);

{Use parameters belonging to tapered waveguide}

UpdateParameters;

{Display number of samples}

SetDlgItemInt(hWindow ,id_Samples,HSamples,False);

Signal'" .SetLength(HSamples);

{Adjust scroll bar}

{New range}

VScroII'" .SetRange(VRange1,HighTapered);

{New position}

VScroll '" .SetPosition(Waveguide.ScrollerPosition);

end;

end; {ChangeToTaper}

{Change the value of the normalized frequency}

procedure TBPM.ChangeV;

begin

{Read scroller position}

Waveguide.v: = (VScroll'" .GetPosition)/lOOO;

{Update dialog}

UpdateParameters;

end; {TBPM. ChangeV}

{Decrease the number of samples}

procedure TBPM.DecNumSamples;
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{Procedure called for (tapered) monomode fiber}

procedure NotPlane;

begin

{The number of samples may not be changed if the previous output signal is used as input signal}

if(Signal"'. wave < > PreviousOut)then

begin

{The number of samples should not become less than lO}

if(HSamples> lO)then

begin

{Decrement the number of samples by lO}

Dec(HSamples,10);

{Update display}

SetDlgItemInt(hWindow,id_Samples,HSamples,False);

end

end

else

{The number of samples is fixed when the previous output signal is used as input}
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begin

{Display dialog box to inform user that the number of samples is fixed in this case}

ApplicationA.ExecDialog(New(PDialog,Init(@Self,'SAMPLESFIXED')));

{Repaint graphics display}

SignaiA.Paint(hWindow, 1,HSamples);

end;

end; {NotPlane}
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begin

{Call procedure depending on waveguide type}

case(Waveguide. WType)of

wg_Fiber:

NotPlane;

wg_Tapered:

NotPlane;

Plane:

begin

{The number of samples may not be changed if the previous output signal is used as input signal}

if(SignaIA.Wave < > PreviousOut)then

begin

{The number of samples should be 8 at least}

if(NSamples> 8)then

begin

{The number of sanples is decreased a factor 2, the total number of samples will always be a
power of 2}
NSamples: =NSamples shr 1;

{Update display}

SetDlgltemlnt(hWindow, id_Samples, NSamples ,False);

end

end

else

{The number of samples is fixed when the previous output signal is used as input}

begin

{Display dialog box to inform user that the number of samples is fixed in this case}

ApplicationA.ExecDialog(New(PDialog,Init(@Self, ' SAMPLESFIXED ')));

{Repaint graphics display}

SignalA.Paint(hWindow, 1,NSamples);

end;

end;

end;

end; {TBPM. DecNumSamples}

{Start the propagation calculations}

procedure TBPM.DoCalculations;
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begin

{Call appropriate procedure. depending on waveguide type}

case(Waveguide. WType)of

wg_Plane:

DoCalc;

wg_Fiber:

DoHankel;

wg_Tapered:

DoHankel;

end;

end; {TBPM. DoCalculation}

{Toggle option 'Show axis' for graphics screen}

procedure TBPM.DrawAxis;

var

NS: integer;

begin

if(Waveguide.IsPlane)then

NS: = NSamples

else

NS: =HSamples;

{Toggle state}

Signal'" .ToggleAxis;

{Repaint graphics area}

Signal.... Paint(hWindow,I,NS);

end; {TBPM.DrawAxis}

{Toggle option 'Grid on' for graphics screen}

procedure TBPM. DrawGrid;

var

NS: integer;

begin

if(Waveguide. IsPlane)then

NS: = NSamples

else

NS: =HSamples;

{Toggle state}

GridOn: =not(GridOn);

{Repaint graphics area}

Signal'" .Paint(hWindow, I ,NS);

end; {TBPM.DrawGrid}

{This procedure saves the modulus of the output signal when the user

Pagina 77



Een efficiente Bundel-Propagatie-methode in ronde optische golfgeleiders.

double clicks the left mouse button after finishing the calculations.

This data, in ASCII format can be used as an input file for programs

like MatLab and SlideWrite to produce plots}

procedure TBPM.DumpOutput;

var

F: Text;

j: integer; {Counter}

NS: integer;

begin

StrCopy(BPMFileName, '* .BPM');
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if(ApplicationA
• ExecDialog(New(PFileDialog,Init(@Self, PChar(sd]ileSave),BPMFileName») = id_OK)then

begin

{Repaint Background}

if(Waveguide.IsPlane)then

NS: = NSamples

else

NS: =HSamples;

Signal A .Paint(hWindow, 1,NS);

{Assign file name to file}

Assign(F,BPMFileName);

{Open file for writing}

Rewrite(F);

{Write samples points}

if(NSamples > HSamples)then

for j: = Ito NSamples do

Writeln(F,j ,(j-O.5)*Waveguide.Getdx(Lambda),sqrt(sqr(SignalA .OutwaveA [2*j-l]) +
sqr(Signal A .OutwaveA [2*j))))

else

for j: = 1to HSamples do

Writeln(F,j ,(j-O.5)*Waveguide.Getdx(Lambda),sqrt(sqr(Signal A .OutwaveA [2*j-l]) +
sqr(SignalA • OutwaveA [2*j]));

{Close file}

Close(F);

{Repaint graphics area}

if(Waveguide. IsPlane)then

NS: = NSamples

else

NS: =HSamples;

Signal A .Paint(hWindow, 1,NS);

end;

end; {TBPM.DumpOutput}

{Toggle option 'Generate plots}
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procedure TBPM.GeneratePlots;

begin

PlotsOn: =not(PlotsOn);

end; {TBPM. GeneratePlots}

procedure TBPM.GetWindowClass;

begin

TDlgWindow.GetWindowClass(AWndClass);

AWndClass.hBrBackground: = BackBrush;

AWndClass.hIcon: = LoadIcon(hInstance,AppName);

end; {TBPM. GetWindowClass}

{Increase the number of samples with a factor two}

procedure TBPM. IncNumSamples;

begin

if(Waveguide. WType < >wg]lane)then

begin

if(Signal....Wave < >PreviousOut)then

begin

if(HSamples < _MaxNumHSamples)then

begin

Inc(HSamples ,I0);

Signal'" .SetLength(HSamples);

SetDlgItemInt(hWindow,id_Samples,HSamples,False);

end;

end

else

begin

Application'" .ExecDialog(New(PDialog,Init(@Self, 'SAMPLESFIXED ')));

Signal'" .Paint(hWindow,I,HSamples);

end;

end

else

begin

if(Signal'" .Wave < >PreviousOut)then

begin

if(NSamples <_MaxNumSamples)then

begin

NSamples: =NSamples shl 1;

Signal'" .SetLength(NSamples);

SetDlgItemInt(hWindow ,id_Samples,NSamples,False);

end;

end
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else

begin

ApplicationA.ExecDialog(New(PDialog,Init(@Self, 'SAMPLESFIXED')));

SignalA .Paint(hWindow, 1,NSarnples);

end;

end;

end; {TBPM. IncNumSamples}

{Toggle the 'Inhomogenity state' on or off}

procedure TBPM.Inhomogenity;

var

NS: integer;

begin

if(Waveguide. ISPlane)then

NS: = NSamples

else

NS: = HSarnples;

{Toggle state}

InhomogenityOn: =not(lnhomogenityOn);

{Repaint graghics area}

SignalA.Paint(hWindow, 1,NS);

end; {TBPM. InhomogenityOn}

procedure TBPM.LoadData;

const

AbsorberLength = _MaxNumSamples shr 3;

var
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F:

j:

DataIn:

NS:

Text;

integer; {Counter}

array[l ..6]of word;

integer;

function FileExists(FileNarne: String):boolean;

{Boolean function that returns True if the file exists;otherwise, it returns False. Closes the file if it

exists.}

var

F: file;

begin

{$I-}

Assign(F,FileNarne);

FileMode: =0; {Set file access to read only}

Reset(F);

Close(F);

{$I+}
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FileExists: = (IOResult =O)and(FileName < >");
end; {FileExists}

begin

StrCopy(BPMFileName, '* .BPM');
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if(Application" .ExecDialog(New(PFileDialog,Init(@Self,PChar(sd_FileOpen),BPMFileName))) = id_OK)then

begin

{Repaint Background}

if(Waveguide. IsPlane)then

NS: = NSamples

else

NS: =HSamples;

Signal" .Paint(hWindow, 1,NS);

if(FileExists(BPMFileName))then

begin

{Assign file name to file}

Assign(F ,BPMFileName);

Reset(F);

{Read data from file}

Readln(F ,HSamples,NSamples, NSteps ,NPlotSteps,StepSize,Lambda,Waveguide.Distance,

SmoothLength,Progress);

Readln(F ,Dataln[ 1] ,Dataln[2] ,Dataln[3] ,Dataln[4],Dataln[5], Dataln[6]);

if(Dataln[1] = 1)then

Signal" .SetAxis(True)

else

Signal" .SetAxis(False);

if(Dataln[2] = 1)then

GridOn: = True

else

GridOn: = False;

if(Dataln[3] = 1)then

InhomogenityOn: = True

else

InhomogenityOn: = False;

if(Dataln[4] = 1)then

PlotsOn: = True

else

PlotsOn: = False;

if(Dataln[5] = 1)then

SplitOn: = True

else

SplitOn: =False;

if(Dataln[6] = 1)then
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ZoomOn: =True

else

ZoomOn: =False;

Readln(F,TaperLength,TaperWidth,Signal"'.Wave);

{Read sample point data}

if(NSamples > HSarnples)then

for j: = lto(NSarnples shl l)do

Readln(F, Signal"'. Inwave"'[j] ,Signal"'.Outwave"'[j])

else

for j: = lto(HSamples shl l)do

Readln(F ,Signal'" .Inwave"'[j] ,Signal'" .Outwave"'[j]);

{Read option check boxes data}

Readln(F ,Dataln[ 1] ,Dataln[2] ,Dataln[3]);

if(Dataln[l] = l)then

AbsOnCBox'" .SetCheck(Checked)

else

AbsOnCBox"'. SetCheck(Unchecked);

if(Dataln[2] = l)then

InhomogenCBox'" .SetCheck(Checked)

else

InhomogenCBox"'.SetCheck(Unchecked);

if(Dataln[3] = l)then

PlotsOnCBox'" .SetCheck(Checked)

else

PlotsOnCBox'" .SetCheck(Checked);

{Read waveguide radio button data}

Readln(F, Dataln[1]);

case(Dataln[ 1])of

wg_Plane:

begin

Waveguide.SwitchTo(wLPlane);

PlaneRButton'" .SetCheck(Checked);

FiberRButton'" .SetCheck(UnChecked);

TaperRButton'" .SetCheck(UnChecked);

end;

wg_Fiber:

begin

Waveguide.SwitchTo(wg_Fiber);

PlaneRButton'" .SetCheck(UnChecked);
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FiberRButton". SetCheck(Checked);

TaperRButton" .SetCheck(UnChecked);

end;

wLTapered:

begin

Waveguide.SwitchTo(wg_Tapered);

PlaneRButton" .SetCheck(UnChecked);

FiberRButton" .SetCheck(UnChecked);

TaperRButton" .SetCheck(Checked);

end;

end;

{Read absorber data}

with(Absorber")do

begin

Readln(F,DataIn[1] ,DataIn[2]);

if(Dataln[l] = l)then

State: = True

else

State: = False;

if(DataIn[2] = l)then

SetCheck(checked)

else

SetCheck(Unchecked) ;

for j: = lto AbsorberLength do

Readln(F ,Data[j]);

end;

{Read waveguide data}

with(Waveguide)do

begin

Readln(F,IRadius,MaxV,nO,nl,OldFiber,OldPlane,OldTaper,Radius);

Readln(F,u,v,w,WType);

end;

{Read scoli bar positions}

Readln(F,DataIn[1]);LambdaScroll" .SetPosition(DataIn[1]);

Readln(F,DataIn[l]); NOScroll" .SetPosition(DataIn[l]);

Readln(F,DataIn[l]);N1Scroll" .SetPosition(DataIn[l]);

Readln(F,DataIn[l]); NStepsScroll" .SetPosition(DataIn[l]);

Readln(F,DataIn[l]);NPlotStepsScroll" .SetPosition(DataIn[1]);

Readln(F,DataIn[l ]);SmoothingScroll" .SetPosition(DataIn[l]);

Readln(F,DataIn[1]);StepSizeScroll" .SetPosition(DataIn[1]);

Readln(F,DataIn[l]);VScroll" .SetPosition(DataIn[l]);
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{Close file}

Close(F);

{Display new values}

UpdateParameters;

SetDlgItemlnt(hWindow,id_NStep,NSteps,False);

SetDigItemlnt(hWindow,id_PStep, NPlotSteps ,False);

SetDigItemlnt(hWindow,id_Lambda, Lambda,False);

SetDigItemlnt(hWindow,id_Smooth,SmoothLength,False);

{Redraw graphics screen}

SignalA. Paint(hWindow, 1,NS);

end

else

ApplicationA.ExecDialog(New(PDialog,Init(@Self,'InvalidFile'»);

end;

{Repaint graphics area}

if(Waveguide.IsPlane)then

NS:=NSamples

else

NS: = HSamples;

SignaIA.Paint(hWindow, 1,NS);

end; {TBPM.LoadData}

{Call the paint procedure area after that the dialog box has been moved}

procedure TBPM.Move;

var

NS: integer;

begin

{Repaint graphics area}

if(Waveguide.IsPlane)then

NS: = NSamples

else

NS: = HSamples;

SignalA.Paint(hWindow, 1,NS);

end; {TBPM.Move}

{Quit program}

procedure TBPM.Quit;

var

NS: integer;

begin

if(ApplicationA.ExecDialog(New(PDialog,Init(@Self, 'QUIT») == id_OK)then

begin

{Dispose vectors, free memory}
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FreeMem(SmoothArray,(MaxNumPoints shr 1)*SizeOf(extended»;

Signal" .Done;

TDigWindow.Done;

end

else

begin

{Recreate graphics display}

if(Waveguide. IsPlane)then

NS: = NSamples

else

NS: =HSamples;

Signal". Paint(hWindow, 1,NS);

end;

end; {TBPM. Quit}

{Save program data to disk}

procedure TBPM.SaveData;

const

AbsorberLength= _MaxNumSamples shr 3;

var

DataOut: array[1..6]of word;

F: Text;

Pagina 85

j:

NS:

integer;

integer;

{Counter}

begin

StrCopy(BPMFileName, '* .BPM');

if(Application" .ExecDialog(New(PFileDialog,Init(@Self,PChar(sd_FileSave),BPMFileName») =id_OK)then

begin

{Repaint Background}

if(Waveguide.lsPlane)then

NS: = NSamples

else

NS: =HSamples;

Signal" .Paint(hWindow, 1,NS);

{Assign file name to file}

Assign(F,BPMFileNarne);

{Open file for writing}

Rewrite(F);

{Write data to file}

Writeln(F,HSamples,' ',NSamples,' ',NSteps,' ',NPlotSteps,' ',StepSize,' "

Lambda,' ',Waveguide.GetDistance,' ',SmoothLength,' ',Progress);

if(Signal". AxisIsOn)then

DataOut[1]: = 1
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else

DataOut[l]: =0;

if(GridOn)then

DataOut[2]: = 1

else

DataOut[2]: =0;;

if(lnhomogenityOn)then

DataOut[3]: = 1

else

DataOut[3]: =0;;

if(PlotsOn)then

DataOut[4]: = 1

else

DataOut[4]: =0;;

if(SplitOn)then

DataOut[5]: = 1

else

DataOut[5]: =0;;

if(ZoomOn)then

DataOut[6]: = 1

else

DataOut[6]: =0;;

Writeln(F,DataOut[l],' , ,DataOut[2],' ',DataOut[3],' , ,DataOut[4],' ',DataOut[5],' , ,DataOut[6]);

Writeln(F,TaperLength,' ',TaperWidth,' I ,Signal".Wave);

{Write samples points}

if(NSamples > HSamples)then

for j: = 1to(NSamples shl l)do

Writeln(F,Signal". Inwave"[j],' ',Signal".Outwave"[j])

else

for j: = lto(HSamples shl 1)do

Writeln(F ,Signal" .Inwave"[j],' , ,Signal" .Outwave"[j]);

{Write option check box data}

if(AbsOnCBox" .GetCheck = Checked)then DataOut[1]: = 1 else DataOut[1]: =0;

if(lnhomogenCBox".GetCheck = Checked)then DataOut[2]: = 1 else DataOut[2]: =0;

if(PlotsOnCBox".GetCheck = Checked)then DataOut[3]: = 1 else DataOut[3]: =0;

Writeln(F,DataOut[l],' ',DataOut[2],' ',DataOut[3]);

{Write waveguide radio button data}

Writeln(F, Waveguide.GetType);

{Write absorber data}

with(Absorber")do

begin

if(State)then DataOut[l]:=l else DataOut[l]:=O;

if(GetCheck = checked)then DataOut[2]: = 1 else DataOut[2]: =0;
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Writeln(F,DataOut[I],' ',DataOut[2]);

for j: = Ito AbsorberLength do

Writeln(F,Data[j]);
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end;

{Write waveguide data}

with(Waveguide)do

begin

Writeln(F,IRadius,' ',MaxV,' ',nO,' ',nI,' ',OldFiber,' ',OldPlane,' ',OldTaper,' ',Radius);

Writeln(F,u,' ',v,' ',w,' ',WType);

end;

{Write scol[ bar positions}

Writeln(F, LambdaScrollA. GetPosition);

Writeln(F ,NOScrollA. GetPosition);

WriteIn(F, N IScrollA. GetPosition);

Writeln(F ,NStepsScrollA.GetPosition);

Writeln(F, NPlotStepsScroll A. GetPosition);

Writeln(F, SmoothingScrollA. GetPosition);

Writeln(F, StepSizeScrollA.GetPosition);

Writeln(F,VScroW. GetPosition);

{Close file}

Close(F);

{Repaint graphics area}

if(Waveguide. IsPlane)then

NS: = NSamples

else

NS: =HSamples;

SignaIA.Paint(hWindow, I ,NS);

end;

end; {TBPM.SaveData}

{Switch to Besselfunction type input signal}

procedure TBPM. SetSignalBessel;

begin

SignaIA.Wave: =BesseIFnc;

end; {TBPM. SetSignalBessel}

procedure TBPM.SetSignalGauss;

begin

SignalA.Wave: =Gaussian;

end; {TBPM.SetSignalGauss}

procedure TBPM.SetSignaIMode;

begin
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Signal". Wave: = Mode;

end; {TBPM.SetSignalMode}

procedure TBPM.SetSignaiPrevious;

begin

Signal" .Wave: =PreviousOut;

end; {TBPM. SetSignalMode}

procedure TBPM.SetupWindow;

var
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StepSizearray:

j:

TempStr:

tv:

array[l ..2]of integer;

integer;

PChar;

integer;

begin

{Default call}

TDigWindow. SetupWindow;

{Set default parameter values}

StepSize: = FirstStepSize;

Lambda: =FirstLambda;

Nsteps: =FirstNSteps;

NPlotSteps: = FirstNPlotSteps;

SmoothLength: = FirstSmoothLength;

NSamples: = FirstNSamples;

HSamples: = FirstHSamples;

TaperLength: = FirstTaperLength;

TaperWidth: = FirstTaperWidth;

Waveguide. ResetDistance;

Progress: =0;

{Initialise waveguide}

Waveguide.Init(1.46,1.47,2.3,1.0,2.3,wg]iber,Lambda);

{Initialise signal}

Signal: = New(PSignal,Init);

Signal" .SetRegionCTopX,_TopY,_BottornX,_BottomY);

Signal". SetOrigin(StartX,StartY);

Signal" .SetAxis(True);

{Initialise absorber}

Absorber". Init(True);

{Set checkboxes}

Absorber" .SetCheck(Checked);

InhomogenCBox". SetCheck(Checked);

FiberRButton" .SetCheck(Checked);

PlotsOnCBox" .SetCheck(Checked);
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ModeRButton" .SetCheck(Checked);

{Initialise boolean parameters}

InhomogenityOn: = True;

PlotsOn: = True;

SplitOn: = False;

ZoomOn:=False;

{Allocate memory for smoothing array}

if(MaxAvail > (MaxNumPoints shr l)*SizeOf(extended))then

GetMem(SmoothArray, (MaxNumPoints shr 1)*SizeOf(extended));

{Error checking}

if(SmoothArray = nil)then

begin

MessageBox(hWindow,'Not enough memory to allocate all data vectors.' ,'Fatal Error:',

mb_OK+mb_IconStop);

exit;

end;

{Set default filename and extension}

StrCopy(BPMFilename,'* .BPM');

{C7reate 1'extpointer}

TempStr: = '000000';

{Update dialog box}

StepSizearray[ I]: =StepSize div 10;

StepSizearray[2]: =StepSize mod 10;

wvsprintf(TempStr,' %d. %d' ,StepSizearray);

SetDlgltemText(hWindow, id_Step,TempStr);

wvsprintf(TempStr,' %d' ,nsteps);

SetDlgltemText(hWindow, id_NStep,TempStr);

wvsprintf(TempStr,' %d' ,NplotSteps);

SetDlgltemText(hWindow ,id_PStep,TempStr);

wvsprintf(TempStr,' %d' ,lambda);

SetDigItemText(hWindow,id_Lambda,TempStr);

wvsprintf(TempStr,' %d' ,SmoothLength);

SetDlgltemText(hWindow,id_Smooth,TempStr);

if(Waveguide. IsPlane)then

SetDIgltemlnt(hWindow,id_Samples,NSamples,False)

else

SetDigItemlnt(hWindow, id_Samples,HSamples,False);

UpdateParameters;

if(Waveguide. IsPlane)then

Signal" .Paint(hWindow, 1,NSamples)

else
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Signal"'. Paint(hWindow, 1,HSamples);

{Scrolier settings for wavelength}

with LambdaScro11'" do

begin

SetRange(LambdaRange1,LambdaRange2);

SetPosition(FirstLambda);

LineMagnitude: = LambdaLineM;

PageMagnitude: = LambdaPageM;

end;

{Scrolier settings for v}

with VScro11'" do

begin

if(Waveguide .IsPlane)then

SetRange(VRange1,HighPlane)

else

SetRange(VRangel ,HighFiber);

SetPosition(Round( IOOO*Waveguide.v»;

LineMagnitude: = VLineMagnitude;

PageMagnitude: = VPageMagnitude;

end;

{Scrolier settings for nO}

with NOScro11'" do

begin

SetRange(NORange1,NORange2);

SetPosition(Round(1000*FirstNO»;

LineMagnitude: = NOLineM;

PageMagnitude: = NOPageM;

end;

{Scrolier settings for nl}

with NlScro11'" do

begin

SetRange(N1Range 1, N1Range2);

SetPosition(Round(1OOO*FirstN1»;

LineMagnitude: =NILineM;

PageMagnitude: =NIPageM;

end;

{Scrolier settiongs for the number of steps}

with NStepsScro11'" do
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begin

SetRange(NStepsRange I,NStepsRange2);

SetPosition(FirstNSteps);

LineMagnitude: = NStepsLineM;

PageMagnitude: = NStepsPageM;

end;

{Scroller settings for the number of steps per plot}

with NplotStepsScroll" do

begin

SetRange(NPIotStepsRangeI,NPlotStepsRange2);

SetPosition(FirstNPlotSteps);

LineMagnitude: = NPlotStepsLineM;

PageMagnitude: = NPlotStepsPageM;

end;

{Scroller settings for the smoothing distance}

with SmoothingScroll" do

begin

SetRange(SmoothingRange I,SmoothingRange2);

SetPosition(SmoothingPos);

LineMagnitude: =SmoothingLineM;

PageMagnitude: =SmoothingPageM;

end;

{Scroller settings for the step size}

with StepSizeScroll" do

begin

SetRange(StepSizeRange I,StepSizeRange2);

SetPosition(FirstStepSize);

LineMagnitude: =StepSizeLineM;

PageMagnitude: =StepSizePageM;

end;

{Scroller settings for the taper length}

with TLScroll" do

begin

SetRange(TLRange I,TLRange2);

SetPosition(FirstTaperLength);

LineMagnitude: = TaperLengthLineM;

PageMagnitude: = TaperLengthPageM;

end;
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{Scroller settings for the taper width}

with TWScroll'" do

begin

SetRange(TWRangel ,TWRange2);

SetPosition(FirstTaperWidth);

LineMagnitude: = TaperWidthLineM;

PageMagnitude: = TaperWidthPageM;

end;

ChangeTaperLength;

ChangeTaperWidth;

end; {TRPM. SetupWindow}

{Toggle the 'Split on' state if a Plane waveguide is selected, else do nothing}

procedure TBPM.Split;

begin

if(Waveguide.WType=wg_Plane)then

begin

SplitOn: =not(SplitOn);

if(SplitOn)then

begin

Zoomon: = False;

end

else

if(Waveguide.IsPlane)then

Signal '" .Paint(hWindow, 1,NSamples)

else

Signal'" .Paint(hWindow, 1,HSamples);

end;

end; {TRPM. Split}

function TBPM. TestForButton;

var

aMsg: TMsg;

NS: integer;

begin

{Check if any mouse button has been pressed}

if(PeekMessage(aMsg,hWindow,wm_MouseFirst,wm_MouseLast,pm_Remove»then

begin

case(aMsg.Message)of

wm LButtonDown:

begin

{Left mouse button pressed, start 'interrupt'dialog}
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if(ApplicationA .ExecDialog(New(PDialog,Init(@Self, 'INTERRUPT))) = id_OK)then

TestForButton: = True

else

TestForButton: = False;

if(Waveguide. IsPlane)then

Signal A • Paint(hWindow, 1,NSamples)

else

Signal A .Paint(hWindow, l,HSamples);

end;

wm RButtonDown:

begin

{Right mouse button pressed, start 'pause' dialog}

ApplicationA .ExecDialog(New(PDialog,Init(@Self, ' PAUSE')));

if(Waveguide. IsPlane)then

Signal A .Paint(hWindow, l,NSamples)

else

Signal A
• Paint(hWindow, 1,HSamples);

end;

else

{Defauit message handling}

DetwindowProc(hWindow, aMsg. Message,AMsg. wParam,AMsg.lParam);

end;

end;

end; {TBPM. TestForButton}
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{Update system parameters}

procedure TBPM. UpdateParameters;

var

n: array[ 1..2]of integer;

TempStr: PChar;

tv: integer; {lOOOO times the normalized frequency (or u or w)}

begin

{Check if core fits on total waveguide}

if(Waveguide.FindIRadius(Lambda) > (NSamples shr l))then

begin

{Double the number of samples until the number of samples is bigger than the core dimension}

while«Waveguide.FindIRadius(Lambda) > (NSamples shr l))and
(NSamples< =CMaxNumSamples shr l)))do

begin

NSamples: = NSamples shl 1;

end;

{Update Display}

SetDigItemInt(hWindow,id_Samples, NSamples,False);

end;



Een efficiente Bundel-Propagatie-methode in ronde optische golfgeleiders.

{Update display for u, v and w values}

tv: = Round(10000*Waveguide.v);

SetDlgItemInt(hWindow, id_V, tv ,False);

{Calculate u en w}
Waveguide.FindUW;

tv: = Round(lOOOO*Waveguide.u);

SetDlgItemInt(hWindow,id_U,tv,False);

tv: =Round(10000*Waveguide.w);

SetDlgItemInt(hWindow,id_W,tv,False);

{Display indexes}

SetDlgItemText(hWindow, id_nO, Waveguide. IndexToString(Waveguide.GetnO»;

SetDlgItemText(hWindow, id_n1,Waveguide. IndexToString(Waveguide.Getn1»;

TempStr: =StrNew('OO.O');

n[l]: =StepSize div 10;

n[2]: = StepSize mod 10;

wvsprintf(TempStr,' %d. %d' ,n);

SetDlgItemText(hWindow,id_Step,TempStr);

StrDispose(TempStr);

end; {TBPM. UpdateParameters}

{Colorize the dialog}

procedure TBPM.WMControIColor(var Msg: TMessage);

begin

case Msg.LParamHi of

ctlColor Btn:

begin

SetBkMode(Msg.WParam,Transparent);

Msg.Result: = GetStockObject(LTGray_Brush);

end;

ctlColor Static:

begin

SetBkMode(Msg.WParam,Transparent);

Msg.Result: = GetStockObject(LTGray_Brush);

end;

ctlColor_Dlg:

begin

SetBkMode(Msg.WParam,Transparent);

Msg.Result: = BackBrush;

end;

else
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DetwndProc(Msg) ;

end;

end; {TBPM. WMControlColor}

{Toggle the 'Zoom on' state if a Plane waveguide has been selected, else do nothing}

procedure TBPM.Zoom;

begin

if(Waveguide.WType =wg_Plane)then

begin

ZoomOn: = not(ZoomOn);

if(ZoomOn)then

begin

SplitOn: = False;

end

else

if(Waveguide. IsPlane)then

Signal A .Paint(hWindow, 1,NSamples)

else

SignalA. Paint(hWindow, 1,HSamples);

end;

end; {TBPM.Zoom}

end.

B2.8 Docalc.Pas.

{DoCalc.pas}

{Author: E. van Schendel}

{Last modification: 20.09.93}

{Actual calculation procedure in which the beam propagation method is performed}

procedure TBPM.DoCalc;

var
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AMsg:

i,j:

kx:

TheCursor:

TempnOkO:

TMsg;

integer;

Pkx;

hCursor;

extended;

{Windows message}

{Index, counter}

{Array with kx vector}

(Local value for nOkO/(O.5*NSamples)}

{DefineSmoothArray calculates the cross section of a onedimensional }

procedure DefineSmoothArray;

var
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{Array index}

{Difference between refractive indices}

{Index for smoothing profile}

integer;

extended;

integer;

j:

dif:

jsm:

begin

{Test if the core size is not bigger than the total size of the waveguide}

if«(NSamples shr 1) > = (SmoothLength+Waveguide.IRadius»)then

begin

{Calculate the refractive index difference, multiplied by nDkD and dz}

dif: = Waveguide. Dif*Waveguide.GetnOkO(Lambda)*1e-7*StepSize;

{Repeat loop for half of the total number of samples, because of symmetry}

for j: = 1 to(NSamples shr 1)do

begin

{Test if sample is in medium 1 or medium 2}

if(j <«NSamples shr l)-Waveguide.IRadius»then

begin

{in medium 2 (substrate)}

SmoothArray"[j]: =0;

SmoothArray"[NSamples +1-j]: =0;

end

else

begin

{in medium I (core)}

SmoothArray"[j]: = dif;

SmoothArray"[NSamples +1-j]: =dif;

end;

end;

{Apply smoothing profile}

if(SmoothLength >O)then

begin

if(SmoothLength = 1)then

begin

{Only I smoothing point, it's given the value D.5}

SmoothArray"[(NSamples shr 1)-Waveguide.IRadius]: =0.5*dif;

SmoothArray"[(NSamples shr 1)+Waveguide.IRadius +1]: =0.5*dif;

end

else

for j: = 1 to SmoothLength do

begin

Osm=Starting index for smoothing region}

jsm: = (NSamples shr 1)-Waveguide.IRadius-(SmoothLength shr 1);

{Left part}

SmoothArray"[jsm+j]: = (1-cos«j-1)*pi/(SmoothLength-1»)*0.5*dif;

{Right part (equals left part)}



integer;

extended;

extended;

extended;
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SmoothArrayA[NSamples + I-jsm-j]: =SmoothArrayAlism+j];

end;

end;

end

{Core does not fit to waveguide, no inhomogenity applied}

else

for j: = 1 to NSamples do SmoothArrayA[j]: =0;

end; {DefineSmoothArray}

{FFT: Fast Fourier Transform}

procedure FFT(Sign:integer);

var

ii,jj,n,mmax,m,j,istep,i:

wtemp, wr,wpr,wpi,wi:

tempr,tempi,wrs,wis:

theta:

begin

n:=NSamples shll;

j: =1;

for ii: = 1 to NSamples do begin

i: =(ii shl 1)-1;

if (j > i) then with SignalAdo

begin

tempr: =OutwaveA[j];

tempi: =OutwaveAli +1];

OutwaveA[j]: =OutwaveA[i];

OutwaveAli +1]: =OutwaveA[i +1];

OutwaveA[i]: = tempr;

OutwaveA[i +1]: = tempi;

end;

m: =n shr 1;

while«m> =2)and(j > m»do begin

Dec(j,m);

m: =m shr 1;

end;

Inc(j,m);

end;

mmax:=2;

while(n > mmax)do begin

istep:=mmax shl 1;

theta: =2*pi/(Sign*mmax);

wpr: =-2.0*sqr(sin(0.5*theta»;;

wpi: =sin(theta);
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{Propagation constant}

{real part ofpropagation constant}

{imaginary part of the propagation constant}

{step size in micrometers}

{square of the wavenumber}
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wr:=I.O;

wi:=O.O;

for ii: = Ito(mmax shr I)do begin

m:=(ii shII)-I;

wrs:=wr;

wis: =wi;

for jj: =Oto«n-m)div istep)do with Signal" do

begin

i: =m+jj*istep;

j:=i+mmax;

tempr: = wrs*Outwave"[j]-wis*Outwave"U + 1];

tempi: =wrs*Outwave"U + 1] +wis*Outwave"[j];

Outwave"[j]: =Outwave"[i]-tempr;

Outwave"U + 1]: =Outwave"[i + I]-tempi;

Outwave"[i]: =Outwave"[i] +tempr;

Outwave"[i + 1]: =Outwave"[i + 1] +tempi;

end;

wtemp:=wr;

wr: =wr*wpr-wi*wpi +wr;

wi: =wi*wpr+wtemp*wpi +wi;

end;

mmax: =istep;

end;

end; {FFT}

{Propagate calculates the propagation of a wave through a homogeneous waveguide

described by The input signal is Outwave.

The signal will be modified by the procedure.}

procedure Propagate;

var

i,ii: integer;

tmp: extended;

c,s: extended;

tr ,ti: extended;

dz: extended;

nk2: extended;

begin

dz: = Ie-7*StepSize;

nk2: =sqr(Waveguide.GetnOkO(Lambda»;

for i: = 1 to NSampIes do

begin

tmp: =dz*sqrt(abs(nk2-sqr(kx"[i])));

ii:=i shII;
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c: =cos(tmp);

s: =sin(tmp);

tr: = Signal'" .Outwave"'[ii-l];

ti: = Signal'" .Outwave"'[ii];

Signal'" .Outwave"'[ii-l]: =tr*c+ti*s;

Signal'" .Outwave'"[ii] : = ti*c-tr*s;

end;

end; {Propagate}

{CorrectSignal determines the field change due to the inhomogenity.}

procedure CorrectSignal;

var
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j ,jj: integer;

tmp: extended;

c,s: extended;

tr ,ti: extended;

mf: extended;

{Array indexes}

(Constant in propagation expression: E (z) =E(z, homogeneous)*exp (-j*tmp)}

{Real part ofpropagation constant}

{Imaginary part ofpropagation constant}

(Constant in propagation expression:
E(z) =E(z, homogeneous)*exp (-j*mf*SmoothArray"'[iJ)}

begin

{Repeat for all samples in the core plus the smoothing distance}

for j: = «NSamples shr 1)-Waveguide.IRadius-SmoothLength)to
«NSamples shr 1) + Waveguide.IRadius +SmoothLength + l)do

begin

if(j >O)then

begin

jj: =j shl 1;

{Correction factor equals
exp {-j*mf*SmoothArray'"[i] = cos (mf*SmoothArray'"[i] +j. sin (mf*SmoothArray"'[iJ)}

tmp: =SmoothArray"'[j];

{Real part of correction factor}

c: =cos(tmp);

{Imaginary part of correction factor}

s: =sin(tmp);

{Real part of signal}

tr: =Signal .... Outwave... [jj-l];

{Imaginary part of signal}

ti: = Signal'" .Outwave"'[jj];

{New real part of signal}

Signal'" .Outwave"'[jj-l]: =tr*c+ti*s;

{New imaginary part of signal}

Signal'" .Outwave'" [jj]: = ti*c-tr*s;

end;

end;

end; {CorrectSignal}
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begin

SetDlgIternText(hWindow, id_Status, 'Working... ');

UpdateParameters;

{Check if core fits on total waveguide}

if(Waveguide.FindIRadius(Lambda) > (NSamples shr 1»then

begin

{Double the number of samples until the number of samples is bigger than the core dimension}

while((Waveguide. FindIRadius(Lambda) >
(NSamples shr 1»and(NSamples< =CMaxNumSamples shr 1»)do

begin

NSamples: = NSamples shl 1;

end;

{Update Display}

SetD19Itemlnt(HWindow,id_Samples, NSamples ,False);

end;

{Calculate la-vector.}

GetMem(kx, NSamples*SizeOf(extended»;

if(kx = nil)then

begin

ApplicationA.ExecDialog(New(PDialog, Init(@Self, 'OutOfMemory'»);

exit;

end;

TempnOkO: = Waveguide. GetnOkO(Lambda)/(NSamples shr 1);

for j: = 1 to (NSamples shr 1)do

begin

kxA[j]: = (j-1)*TempnOkO;

kxA[NSamples+ 1-j]: =-j*TempnOkO;

end;

{Calculate input signal}

Case(SignalA.Wave)of

Mode:

begin

SignalMode(Waveguide.WType,NSamples,Waveguide.FindIRadius(Lambda),Waveguide.Radius,
pi/Waveguide.GetnOkO(Lambda),

Waveguide.u,Waveguide.v,Waveguide. w,SignalA.Inwave);

{Reset distance}

Waveguide.ResetDistance;

end;

Gaussian:

begin

SignalGauss(NSamples,Waveguide. FindRadius(Lambda),pi/Waveguide.GetnOkO(Lambda),
Waveguide. w,SignalA.Inwave);

{Reset distance}
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Waveguide. ResetDistance;

end;

BesselFnc:

begin

SignalBessel (NSamples,Waveguide. FindRadius(Lambda),pi/Waveguide.GetnOkO(Lambda),Wavegu

ide.w,SignaIA.Inwave);

{Reset distance}

Waveguide.ResetDistance;

end;

PreviousOut:

begin

{Just copy the previous output signal to the new input signal}

for j: == lto(NSamples shl l)do

SignalA.InwaveA[j] : == SignalA.OutwaveA[j];

end;

end;

{Copy original input vector into output vector}

for j: == 1 to (NSarnples shl 1) do

SignalA.OutwaveA[j]: =SignalA.InwaveA[j];

{Define array with inhomogenity profile}

DefineSrnoothArray;

{Define array with absorber profile}

AbsorberA.Define(NSarnples,Waveguide.GetType);

{Plot data, input signal}

SignalA.Paint(hWindow, 1,HSamples);

{Propagation loop}

for j: == 1 to NSteps do

begin

{Fast Fourier Transform}

FFT(l);

{Propagate through homogeneous medium}

Propagate;

{Inverse Fast Fourier Transform}

FFT(-l);

for i: == lto(NSarnples sh1 l)do SignalA.OutwaveA[i] : ==SignalA.OutwaveA[i]/NSamples;

{Correct for inhomogeneous part}

if(InhornogenityOn)then

CorrectSignal;

{Absorber junction to avoid power reentrance through window}

if(AbsorberA.IsOn)then
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AbsorberA
• GoForIt(SignalA. Outwave);

{Update progress information in dialog box}

Progress: =trunc(lOO*(j/NSteps));

SetDlgItemInt(HWindow, id]rogress,Progress,False);

if«PlotsOn)and(j mod NPlotSteps =O))then

Signal A .Paint(hWindow, 1,NSamples);

Waveguide. IncreaseDistance(StepSize);

Waveguide.PrintDistance(hWindow,id_Distance);

if(TestForButton = True)then

j: =NSteps;

end;

{Plot data, output signal}

Signal A • Paint(hWindow, 1,NSamples);

FreeMem(kx,HSamples*SizeOf(extended));

SetDlgItemText(hWindow,id_Status, 'No action');

end; {TBPM. DoCalculations}

H2.9 DoHankel.

{DoHankel.pas}

{Author: E. van Schendel}

{Last modification: 15.09.93}

{$f DoHankel.fnc}

procedure LoadZeros(var BZero:BesseIArray);

begin

BZero[Ol, 1]: =2.40482555769577e+00;

BZero[02, 1]: =5.52007811028631e+00;

BZero[03,l]: =8.65372791291101e+00;

BZero[04, 1]: = 1.17915344390143e+01;

BZero[05, 1]: = 1.49309177084878e+Ol;

BZero[06, 1]: = 1.8071063967910ge+Ol;

BZero[07, 1]: =2.12116366298793e+Ol;

BZero[08, 1]: =2.43524715307493e+Ol;

BZero[09, 1]: =2. 74934791320403e+Ol;

BZero[lO, 1]: =3.06346064684320e+Ol;

BZero[ll, 1]: =3.37758202135736e+Ol;

BZero[12, 1]: =3.69170983536640e+01;

BZero[13, 1]: =4.00584257646282e+Ol;

BZero[14, 1]: =4.31997917131767e+Ol;

BZero[15, 1]: =4.63411883716618e+Ol;
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BZero[16, 1]: =4.94826098973978e+01;

BZero[17, 1]: =5.26240518411150e+01;

BZero[18, 1]: =5.57655107550200e+01;

BZero[19, 1]: =5.89069839260810e+01;

BZero[20, 1]: =6.20484691902272e+01;

BZero[21, 1]: =6.5189964800206ge+01;

BZero[22, 1]: =6.83314693298568e+01;

BZero[23, 1]: =7 .14729816035937e+01 ;

BZero[24, 1]: =7 .46145006437018e+01;

BZero[25 ,1]: =7 .77560256303881e+01;

BZero[26, 1]: =8.08975558711376e+01;

BZero[27 ,1]: = 8.40390907769382e +01 ;

BZero[28, 1]: =8.71806298436411e+01;

BZero[29, 1]: =9.03221726372105e+01;

BZero[30, 1]: =9.34637187819448e+01;

BZero[31, 1]: =9.66052679509963e+01;

BZero[32, 1]: =9.97468198586806e+01;

BZero[33, 1]: = 1.02888374254195e+02;

BZero[34, 1]: = 1.06029930916452e+02;

BZero[35, 1]: = 1.09171489649805e+02;

BZero[36, 1]: = 1.12313050280495e+02;

BZero[37, 1]: = 1.15454612653667e+02;

BZero[38, 1]: = 1.18596176630873e+02;

BZero[39, 1]: = 1.21737742087951e+02;

BZero[40, 1]: = 1.24879308913233e+02;

BZero[41, 1]: = 1.28020877006008e+02;

BZero[42, 1]: = 1.31162446275214e+02;

BZero[43, 1]: = 1.34304016638306e+02;

BZero[44, 1]: = 1.37445588020284e+02;

BZero[45, 1]: = 1.40587160352854e+02;

BZero[46, 1]: = 1.43728733573690e+02;

BZero[47, 1]: = 1.46870307625797e+02;

BZero[48, 1]: = 1.50011882456955e+02;

BZero[49, 1]: = 1.53153458019228e+02;

BZero[50, 1]: = 1.56295034268534e +02;

BZero[51, 1]: = 1.59436611164263e+02;

BZero[52, 1]: = 1.62578188668947e+02;

BZero[53, 1]: = 1.65719766747955e+02;

BZero[54, 1]: = 1.68861345369236e+02;

BZero[55, 1]: = 1.72002924503078e+02;

BZero[56, 1]: = 1.75144504121903e+02;

BZero[57, 1]: = 1.78286084200074e+02;

BZero[58, 1]: = 1.81427664713731e+02;
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BZero[59, 1]: = 1.8456924564063ge +02;

BZero[60,l]: = 1.8771082696004ge+02;

BZero[61,l]: = 1.90852408652582e+02;

BZero[62, 1]: = 1.9399399070010ge+02;

BZero[63,1]: = 1.97135573085661e+02;

BZero[64,I]: =2.00277155793332e +02;

BZero[65,1]: =2.0341873880819ge+02;

BZero[66, 1]: = 2.06560322116245e +02;

BZero[67, 1]: =2.09701905704294e+02;

BZero[68,1]: =2. 12843489559950e+02;

BZero[69,1]: =2.15985073671534e+02;

BZero[70, 1]: =2. 19126658028041e+02;

BZero[71, 1]: =2.22268242619084e+02;

BZero[72,I]: =2.2540982743485ge+02;

BZero[73,1]: =2.2855141246609ge+02;

BZero[74, 1]: =2.3169299770403ge+02;

BZero[75, 1]: =2.34834583140383e+02;

BZero[76, 1]: =2.37976168767276e+02;

BZero[77, 1]: =2.41117754577268e+02;

BZero[78,1]: =2.44259340563296e+02;

BZero[79,1]: =2.47400926718653e+02;

BZero[80, 1]: =2.50542513036970e+02;

BZero[81, 1]: =2.53684099512193e+02;

BZero[82, 1]: =2.56825686138564e+02;

BZero[83,1]: =2.59967272910604e+02;

BZero[84, 1]: =2.63108859823096e+02;

BZero[85, 1]: =2.66250446871066e+02;

BZero[86,1]: =2.69392034049776e+02;

BZero[87, 1]: =2.72533621354705e+02;

BZero[88,1]: =2.75675208781537e+02;

BZero[89, 1]: =2.78816796326153e+02;

BZero[90, 1]: =2.81958383984615e+02;

BZero[91, 1]: =2.85099971753160e+02;

BZero[92,1]: =2.88241559628188e+02;

BZero[93, 1]: =2.91383147606255e+02;

BZero[94,1]: =2.94524735684065e+02;

BZero[95 ,1]: = 2.9766632385845ge +02;

BZero[96, 1]: =3.00807912126411e+02;

BZero[97 ,I]: =3.03949500485021e+02;

BZero[98,1]: =3.07091088931505e+02;

BZero[99,1]: =3.10232677463195e+02;

BZero[100, 1]: =3. 13374266077528e+02;

end; {LoadZeros}
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{Actual calculation procedure in which the beam propagation method is performed}

procedure TBPM. DoHankel;

var
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AMsg:

b:
BZero:

Effect:

c:

j:

kr:

sqrb:

sqrc:

TextDC:

TRadius:

TSteps:

TMsg;

extended;

BesselArray;

BesselArray;

extended;

integer;

Pkx;

extended;

extended;

hDC;

extended;

integer;

{Windows message}

{}
{Array with zeros of JO}

{Array with data vectors for absorbtion and smoothing}

{}
{Index, counter}

{Array with kr vector}

{Square of b}

{Square of c}
{Context identifier}

(Core radius in um.)

{Number of steps in taper}

integer; {Counter}

extended; {Multiplication constant}

{Print the actual core width in the dialog at the control with item id id_CoreWidth}

procedure PrintCoreWidth;

var

n: array[l ..2]of integer;

Str: PChar;

begin

{Find (integer) core width and convert to string representation}

n[l]: ==Round(le7*TRadius)div 10;

n[2]: ==Round(1e7*TRadius)mod 10;

{Create new string}

Str: == StrNew('OO.O');

{Convert core width to formatted string}

wvsprintf(Str,' %02d. %1d' ,n);

{Display in dialog}

SetDlgltemText(hWindow ,id_CoreWidth,Str);

{Dispose string}

StrDispose(Str);

end; {PrintCoreWidth}

{Definition of smoothing profile}

procedure DefineEffectArray(R: integer);

var

j:
Temp:

begin

Temp: == Waveguide. Dif*Waveguide.GetnOkO(Lambda)*1e-7*StepSize;

for j: == 1to HSamples do
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begin

if(j < R)then

Effect[j ,1]: = Temp

else

Effect[j,I]:=O;

end;

{Apply minimal smoothing, ifpermitted by the core width}

if(R < >O)then

Effect[R,I]: =0.5*Temp;

end; {DefineEffectArray}

procedure HankelTransform;

var

Factor: extended; {}
integer; {}

BesselArray; {}

i,j:

Sum:

begin

{Calculate coefficient for all sample points}

for i: = ito HSamples do

begin

{Reset value}

Sum[i,I]: =0;

Sum[i,2]: =0;

{Repeat for all points}

for j: = 1to HSamples do

begin

Factor: = BesseIJO(BZero[i,I]*BZero[j ,1]/(b*c»/BZero[j ,2];

Sum[i,I]: =Sum[i,l] +Signal'" .Outwave"'W shl 1)-I]*Factor;

Sum[i,2]: =Sum[i,2] +Signal'" .Outwave'"[(j shl 1)] *Factor;

end;

Sum[i,I]: = Sum[i, 1]*2/sqrb;

Sum[i,2]: =Sum[i,2]*2/sqrb;

end;

for j: = 1to HSamples do

begin

Signal Outwave [(j shl 1)-1]: =Sum[j,I];

Signal Outwave [(j shl 1)]: =Sum[j,2];

end;

end; {HankeITransform}

procedure InverseHankelTransform;

var

Factor: extended; {}



integer; {}

BesselArray; {}
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i,j:

Sum:

begin

{Calculate coefficient for all sample points}

for i: = lto HSamples do

begin

{Reset value}

Sum[i,I]: =0;

Sum[i,2]: =0;

{Repeat for all points}

for j: = 1to HSamples do

begin

Factor: = BesseIJO(BZero[i, 1]*BZeroO,I]/(b*c))/BZeroO ,2];

Sum[i, 1]: =Sum[i, 1] + Signal'".Outwave'"[(j shl 1)-I]*Factor;

Sum[i,2]: =Sum[i,2] +Signal....Outwave...Oshl 1]*Factor;

end;

Sum[i, 1]: =Sum[i, 1]*2/sqrc;

Sum[i,2]: =Sum[i,2]*2/sqrc;

end;

for j: = lto HSamples do

begin

Signal Outwave [(j shll)-I]:=SumO,I];

Signal Outwave O shl 1]: =SumO,2];

end;

end; {InverseHankeITransform}

{Correct the signal for the fiber inhomogenity}

procedure Correct;

var

c,s: extended;

j ,jj: integer;

ti,tr: extended;

begin

{Only the points in the core and the smoothing region will be modified}

for j: = lto(Waveguide.IRadius+SmoothLength)do with Signal'" do

begin

jj: =j shl 1;

c: =cos(EffectO, 1]);

s: =sin(EffectO, 1]);

tr: =Outwave"'OJ-I];

ti: =Outwave"'OJ];

Outwave"'OJ-I]: =tr*c +ti*s;

Outwave"'OJ]: =ti*c-tr*s;
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{Propagation constant}

{real part ofpropagation constant}

{imaginary part of the propagation constant}

{step size in micrometers}
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end;

end; {Correct}

{Propagate calculates the propagation of a wave through a homogeneous

The input signal is Outwave.
The signal will be modified by the procedure.}
procedure Propagate;

var

i,ii: integer;

tmp: extended;

c,s: extended;

tr, ti: extended;

dz: extended;

begin

for i: = 1 to HSamples do with SignalAdo

begin

ii:=ishll;

c: =cos(krA[i]);

s: =sin(krA[i]);

tr: =OutwaveA[ii-I];

ti: =OutwaveA[ii];

OutwaveA[ii-I]: =tr*c+ti*s;

OutwaveA[ii]: = ti*c-tr*s;

end;

end; {Propagate}

begin

SetDigItemText(hWindow,id_Status,'Working (in fiber) ... ');

UpdateParameters;

{Try to create kx-vector}
GetMem(kr,HSamples*SizeOf(extended»;

if(kr=nil)then

begin

{Out of memory}
ApplicationA.ExecDialog(New(PDialog, Init(@Self, 'OutOfMemeory'»);

exit;

end

else

begin

for j: = Ito HSamples do krA[j]: = ie-7*StepSize*

sqrt(sqr(Waveguide.GetnOkO(Lambda»-sqr(U/HSamples)*Waveguide.GetnOkO(Lambda»);

end;
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Waveguide. FindUW;

TRadius: = Waveguide. FindRadius(Lambda);

case(SignalA.Wave)of

Mode:

begin

HankeIMode(Waveguide. GetType.HSamples,Waveguide. IRadius,Waveguide. Radius,

Waveguide. Getdx(Lambda).

Waveguide.u.Waveguide.v.Waveguide.w.Waveguide.GetP,SignalA.Inwave);

Waveguide. ResetDistance;

end;

Gaussian:

begin

HankeIGauss(HSamples,Waveguide.Radius,Waveguide. Getdx(Lambda) ,Waveguide.w.

SignalA.Inwave);

Waveguide. ResetDistance;

end;

BesselFnc:

begin

HankelBessel(HSamples.Waveguide. Radius,Waveguide. Getdx(Lambda),Waveguide.w,
SignalA.Inwave);

Waveguide. ResetDistance;

end;

PreviousOut:

for j: = lto(HSamples shl 1)do SignalA.InwaveA[j]: = SignalA. OutwaveA[j];

end;

{Copy original input vector into output vector}

for j: = lto (HSamples shl l)do

SignalA.OutwaveA[j]: =SignalA.InwaveA[j];

{Plot data, input signal}

SignalA.Paint(hWindow, 1,HSamples);

LoadZeros(BZero) ;

for j:=lto HSamples do BZero[j,2]:=sqr(BesseIJl(BZero[j.1]));

b:=l;

c: =BZero[HSamples, l]/b;

sqrb: =sqr(b);

sqrc: =sqr(c);

{Define arrays for inhomogenity correction and absorbers}
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DefineEffectArray(Waveguide. iRadius);

AbsorberA
• Define(HSamples,Waveguide. GetType);

{Propagation loop in fiber}

for j: = 1 to NSteps do

begin

{Hankel Transform}

HankelTransform;

{Propagate through homogeneous medium}

Propagate;

{Inverse Hankel Transform}

InverseHankelTransform;

if(InhomogenityOn)then

Correct;

if(AbsorberA .IsOn)then

AbsorberA
• GoForIt(Signal A .Outwave);

Progress: = trunc(lOO*(j/NSteps»;

SetDlgItemInt(HWindow,id_Progress,Progress,False);

if«PlotsOn)and(j mod NPlotSteps =O»then

Signal A
• Paint(hWindow,1,HSamples);

{Increase total distance}

Waveguide. IncreaseDistance(StepSize);

Waveguide. PrintDistance(hWindow, id_Distance);

PrintCoreWidth;

{Test if a button has been pressed. If so, allow for program abortion}

if(TestForButton = True)then

j: =NSteps;

end;

{Propagate through tapered end, if option is on}

if(Waveguide. IsTaperedFiber)then

begin

{Calculate number of steps in taper}

if(StepSize < >O)then

begin

TSteps: = Round( 1O*TaperLength/StepSize);

SetDlgItemText(hWindow ,id_Status,'Working (in taper) .. .');

for j: = 1 to TSteps do

begin

{Hankel Transform}

HankelTransform;

{Propagate through homogeneous medium}

Propagate;
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{Inverse Hankel Transform}

InverseHankelTransform;

{Calculate new core radius}

TRadius: = (Waveguide.Radius-(j/TSteps)*(Waveguide.Radius-TaperWidth* le-7));

{Caculate new index profile}

DefineEffectArray(Round(TRadius/Waveguide.GetDx(Lambda)));

if(InhomogenityOn)then

Correct;

if(Absorber'" .IsOn)then

Absorber'" .GoForIt(Signal"'.Outwave);;

Progress: =Round(lOO*(j/TSteps));

SetDlgItemlnt(HWindow,id_Progress,Progress,False);

PrintCoreWidth;

{Paint signal}

if«PlotsOn)and(j mod NPlotSteps =O))then

Signal'" .Paint(hWindow, I,HSamples);

{Increase total distance}

Waveguide. IncreaseDistance(StepSize);

Waveguide.PrintDistance(hWindow,id_Distance);

{Test if a button has been pressed. If so, allow for program abortion}

if(TestForButton =True)then j: =TSteps;

end;

end;

{Plot data, output signal}

Signal'" .Paint(hWindow,1,HSamples);

end

else

Signal'" .Paint(hWindow, 1,HSamples);

{Free memory}

if(kr < >nil)then

FreeMem(kr,HSamples*SizeOf(extended));

SetDlgItemText(hWindow,id_Status, 'No Action');

end; {TBPM.DoHankel}

B2.1O Signa1.Pas.

{This unit contains the signal object}

{Author: E. van Schendel}

{Last modification: I2.IO.93}

unit Signal;
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interface

uses Objects, WinProcs,WinTypes;

{$I Global.Inc}

{$I WaveFunc.Inc}

const

ptset =0;

pI_Zoom =1;

ptSplit =2;

pI Full =3;

type

PSignalArray = "TSignaIArray;

TSignalArray = array[1 ..MaxNumPoints]of extended;
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Psignal = "TSignal;

TSignal =object(TObject)

Axis: boolean;

BottornX:

BottomY:

FirstX:

FirstY:

Inwave:

Length:

Outwave:

TopX:

TopY:

Wave:

integer;

integer;

integer;

integer;

PSignalArray;

integer;

PSignalArray;

integer;

integer;

integer;

{True if axis has to be drawn}

{Right x-position of region}

{Bottom y-position of region}

{X-coordinate of origin}

{Y-coordinate of origin}

{Array containing input signal}

{Length of the signal (samples)}

{Array containing output signal}

{Left x-position of region}

{Top y-position of region}

constructor Init;

destructor Done;virtual;

function AxisIsOn:boolean;

procedure Paint(hWindow:hWnd;LeftX,RightX: integer);

procedure PaintRectangle(hWindow:hWnd;XX1,YY1,XX2,YY2:integer);

procedure SetAxis(NewState: boolean);

procedure SetLength(LLength:integer);

procedure SetOrigin(FX,FY:integer);

procedure SetRegion(TTopX,TTopY,BBottornX,BBottomY:integer);

procedure ToggleAxis;

private

procedure Swap(x,y:integer);
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end;

implementation
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(*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *)
(* Object TSignal *)

(*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *)

constructor TSignal.Init;

var

j: integer;

begin

{Default initialisation call}

TObject.lnit;

{Allocate memory for signal vectors}

GetMem(Inwave,SizeOf(TSignalArray));

GetMem(Outwave,SizeOf(TSignaIArray));

{Set both input as output to zero}

for j: = I toCMaxNumSamples shl 1)do

begin

InwaveA[j]: =0;

OutwaveA[j]: =0;

end;

{Set type of signal}

Wave: = mode;

{Set default upper left corner of display area}

TopX:=O;

TopY:=O;

{Set default bottom right corner of display area}

BottomX: = GetSystemMetrics(sm_CXScreen);

BottomY: = GetSystemMetrics(sm_CYScreen);

{Set default origin to bottom left corner}

FirstX: = TopX;

FirstY: =BottomY;

{Axis will be plot as default}

Axis: =True;

{Default signal length equals the total array}

Length: =_MaxNumSamples;

end; {TSignal./nit}

{D~poses~nalobjea}

destructor TSignal.Done;

begin
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{Free memory occupied by signals}

FreeMem(lnwave, SizeOf(TSignalArray));

FreeMem(Outwave.SizeOf(TSignalArray));

{Call default Done method}

inherited Done;

end; {TSignal.Done}

{Returns true if the axis option is on}

function TSignal. AxisIsOn;

begin

if(Axis)then

AxisIsOn: = True

else

AxisIsOn: =False;

end; {TSignal.AxislsOn}

{Paint the signal on a white rectangle. The size of the rectangle is

defined by the points (TopX,TopY) and (BottomX,BottomY). The graph is

automatically sized to the rectangle size. The origin is denoted by

the point (FirstX,FirstY). The plot will consist of the points with

indices from LeftX to RightX.}

procedure TSignal.Paint;

const

{Handle for background brush}

{Counter}

{Handle to painting environment}

{Handle to drawing pen}

{Scaling parameter in x direction}

{Scaling parameter in y direction}

{y value of signal}integer;y:
begin

{Create handle for drawing environment}

PaintDC: = GetDC(hWindow);

{Redraw display background}

{Select white brush}

Brush: = GetStockObject(White_Brush);

{Paint a white rectangle as a background}

Rectangle(PaintDC,TopX. TopY•BottornX,BottomY);

{Scaling parameter for drawing}

PlotDX: =0.95*abs(BottornX-FirstX)/abs(1 +RightX-LeftX);

XTicks =10;

YTicks =10;

var

Brush: hBrush;

j: integer;

PaintDC: hDC;

Pen: hPen;

PlotDX: extended;

PlotDY: extended;
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PlotDY: =0.8*(FirstY-TopY);

{Select standard black pen, width I}

Pen: = GetStockObject(Black_Pen);

{Move pen to starting point ofplot}

y: = Round(FirstY-PlotDY*sqrt(sqr(Outwave"[(LeftX shl 1)-1])+

sqr(Outwave"[(LeftX shl 1)])));

{Test ifpoint fits in plotting area}

if(y <TopY)then

y:=TopY;

if(y > BottomY)then

y: = BottomY;

{Draw rectangle}

PaintRectangle(hWindow,FirstX,TopY,Round(PlotDX*(RightX-LeftX + 1»,FirstY);

{Move cursor to first point}

MoveTo(PaintDC,Round(FirstX),y);

{Draw points}

for j: =2 to(RightX-LeftX + l)do

begin

y: = Round(FirstY-PlotDY*sqrt(sqr(Outwave"[(j shl 1)-1])+

sqr(Outwave"U shl 1])));

{Test ifpoint fits in plotting area}

if(y <TopY)then

y:=TopY;

if(y> BottomY)then

y: =BottomY;

{Draw line}

LineTo(PaintDC,Round(FirstX + PlotDX*(j-l»,y);

end;

{Draw axis if option is on}

if(AxisIsOn)then

begin

{Draw axis between origin and border ofplotting region}

MoveTo(PaintDC,FirstX,FirstY);

LineTo(PaintDC,FirstX,TopY);

MoveTo(PaintDC,FirstX,FirstY);

LineTo(PaintDC,BottornX,FirstY);

{Draw tick markers along the axis}

for j: =0 to XTicks do

begin

MoveTo(PaintDC,FirstX + Round«(j)*PlotDX*(RightX-LeftX + 1)/XTicks),FirstY);

LineTo(PaintDC,FirstX + Round«(j)*PlotDX*(RightX-LeftX + 1)/XTicks),FirstY + Round«BottomY
TopY + 1)/80»;

end;

for j: =0 to Round(YTicks*1.2)do
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begin

MoveTo(PaintDC,FirstX,FirstY-Round(j *PlotDY/YTicks));

LineTo(PaintDC,FirstX-Round((BottornX-TopX + 1)/80),FirstY-Round(j*PlotDY/YTicks));

end;

end;

{Dispose drawing handle}

ReleaseDC(hWindow,PaintDC);

end; {Signal. Paint}

(Paint a rectangle specified by the points (XXI,ITI) and (XX2,IT2).

(XXI,ITI) is the upper left corner, (XX2,IT2) is the bottom right corner.

If these points fall (partially) outside the painting region,

the rectangle will be clipped}

procedure TSignal. PaintRectangle;

var

Brush: hBrush;

DC: hDC;

xl,x2,yl,y2: integer;

begin

xl:=XXl;

x2:=XX2;

yl:=YYl;

y2:=YY2;

{Check minimum and maximum values}

if(x 1> x2)then

Swap(xl,x2);

if(y 1>y2)then

Swap(yl,y2);

if(x 1 < TopX)then

xl:=TopX;

if(x2 > BottornX)then

x2: = BottornX;

if(yl <TopY)then

yl:=TopY;

if(y2 > BottomY)then

y2:=BottomY;

{Create drawing handle}

DC: = GetDC(hWindow);

Brush: = GetStockObject(LTGray_Brush);

SelectObject(DC,Brush);

Rectangle(DC,x 1,y 1,x2,y2);

{Dispose drawing handle}

ReleaseDC(hWindow ,DC);
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end; {TSignal. Paintrectangle}

{Set the state of the axis}

procedure TSignal.SetAxis;

begin

Axis: =NewState;

end; {TSignal. SetAxis}

{Set the length of the signals}

procedure TSignal.SetLength;

begin

{Be sure Length has a positive value}

Length: = Abs(LLength);

{Test if signal length does not exceed array size}

if(Length> _MaxNumSamples)then

Length: = _MaxNumSamples;

end; {TSignal. SetLength}

{Set origin to the point (FX,FY). If FX does not belong to the

plotting region, x-coordinate of the origin becomes TopX. If FY

does not belong to the plotting region, the y-coordinate of the

origin becomes BottomY}

procedure TSignal. SetOrigin;

begin

{Convert relative origin points to screen coordinates}

FX: =TopX+FX;

FY: = BottomY-FY;

{coordinates must fit in rectangle}

if((FX> = TopX)and(FX < =BottornX»then

FirstX: =FX

else

FirstX: = TopX;

if((FY> = TopY)and(FY < =BottomY»then

FirstY:=FY

else

FirstY: = BottomY;

end; {TSignal. SetOrigin}

{Define the coordinates of the rectangle in which the signal will be displayed}

procedure TSignal.SetRegion;

begin

{Make sure coordinates fall within screen coordinates}

if(TTopX > BBottornX)then
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swap(TTopX,BBottornX);

if(TTopY > BBottomY)then

swap(TTopY,BBottomY);

if(TTopX <O)then

TTopX:=O;

if(TTopY <O)then

TTopY:=O;

if(BBottornX > GetSystemMetrics(sm_CXScreen»then

BBottornX: = GetSystemMetrics(sm_CXScreen);

if(BBottomY > GetSystemMetrics(sm_CYScreen»then

BBottomY: = GetSystemMetrics(sm_CYScreen);

TopX: =TTopX;

TopY: =TTopY;

BottornX: =BBottornX;

BottomY: = BBottomY;

end; {TSignal.SetRegion}

{Swap two integer values x and y}

procedure TSignal.Swap(x,Y: integer);

var

z: integer;

begin

z:=x;

x:=y;

y:=z;

end; {TSignal.Swap}

{Toggle the state of the Axis On option}

procedure TSignal.ToggleAxis;

begin

Axis: =not(Axis);

end; {TSignal. ToggleAxis}

end.

B2.!! Waveguid.Pas.

{Unit Waveguid.Pas}

{Author: E. van Schendel}

{Last modification: 27.09.93}
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unit waveguid;

interface

uses ODialogs,WinTypes;

type

AWaveguide == integer;

{Distance propagated in waveguide}

{Number of smaples in the core}

{Maximum v value for given waveguide}

{Refractive index of the substrate}

{Refractive index of the core}

{Old value ofv for fiber}

{Old value ofv for Plane waveguide}

{Old value of v for tapered waveguide}

{Core radius in [mil

{frequency values}

{Type of waveguide}integer;WType:

PWaveguide =ATWaveguide;

TWaveguide ==object

Distance: longint;

IRadius: integer;

MaxV: extended;

nO: real;

nl: real;

OldFiber: extended;

OldPlane: extended;

OldTaper: extended;

Radius: extended;

U,V,w: extended;

function Dif:real;

function FindIRadius(Lambda: integer): integer;

function FindRadius(Lambda:integer):extended;

function GetDistance:integer;

function Getdx(Lambda: integer):extended;

function GetnO:real;

function GetnOkO(Lambda: integer) :extended;

function Getn 1: real;

function GetP:extended;

function GetType:AWaveguide;

function IndexToString(n:real):PChar;

function IsPlane:boolean;

function IsTaperedFiber: boolean;

function ScrollerPosition:integer;

function SqrtDif:real;

procedure FindUW;

procedure IncreaseDistance(step: integer);

procedure PrintDistance(hWindow:hWnd;DistancelD:integer);

procedure ResetDistance;

procedure Init(nnO ,nn I,Ofiber,OPlane,OTaper:real;NewWType,Lambda: integer);
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procedure SetnO(n:real);

procedure Setnl (n: real);

procedure SwitchTo(NewWaveguide:integer);

end;

implementation

uses Strings,WinProcs,WaveFunc;

{$I Wavefunc.Inc}

{$I Constant. Inc}
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(*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *)
(* Object TWaveguide *)

(*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *)

{Returns the difference nI-nO}

function TWaveguide.Dif;

begin

Dif: =abs(nl)-abs(nO);

end; {TWaveguide.Dif}

{Return the number of samples in the core}

function TWaveguide.FindIRadius;

begin

{IRadius =Radius*nOkO/pi}

IRadius: = trunc(FindRadius(Lambda)*GetnOkO(Lambda)/pi);

FindIRadius: =IRadius;

end; {TWaveguide.FindIRadius}

{Return the rdius of the core}

function TWaveguide.FindRadius;

begin

(Radius = v*lambda/(Z*pi*sqrt(nrZ-n(}Z))}

Radius: =v*(Lambda*nanometer)/(2*pi*SqrtDif);

FindRadius: =Radius;

end; {TWaveguide.FindRadius}

{Returns the propagated distance}

function TWaveguide.GetDistance;

begin

GetDistance: = Distance;

end; {TWaveguide. GetDistance}



Een efficiente Bundel-Propagatie-methode in ronde optische golfgeleiders.

{Returns the sample distance in the waveguide}

function TWaveguide.Getdx;

var

nk: extended;

begin

nk: = GetnOkO(Lambda);

if(nk < >O)then

Getdx: =pilnk

else

Getdx:=O;

end; {TWaveguide. Getdx}

{Returns the value of nO}
function TWaveguide.GetnO;

begin

GetnO:=nO;

end; {TWaveguide. GetnO}

{Returns the wavenumber for a given wavelength and nO}

function TWaveguide.GetnOkO;

begin

if(Lambda < >O)then

GetnOkO: = nO*2*pil(abs(Lambda)*nanometer)

else

GetnOkO: =0;

end; {TWaveguide. GetnOkO}

{Returns the value of nl}
function TWaveguide.Getn1;

begin

Getnl: =nl;

end; {TWaveguide. Getnl}

{Returns the coefficient nO/nI}

function TWaveguide.GetP;

begin

if(nl < >O)then

GetP: =sqr(nO/nl)

else

GetP: = MaxLonglnt;

end; {TWaveguide. GetP}

{Returns the waveguide type}
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function TWaveguide.GetType;

begin

GetType: = WType;

end; {TWaveguide. GetType}

{Convert a refractive index value to a string representation}

function TWaveguide.IndexToString;

var

nn: array[1..2]of integer;

s: PChar;

begin

{Make n positive}

n: =abs(n);

{Do conversion only if index is not bigger than 10, else return NIL pointer}

if(n> lO)then

IndexToString: =nil

else

begin

{n[l] holds the integer part of the refractive index}

nn[I]: = Trunc(n);

{n[2] holds the fraction part of the refractive index with an accuracy of 3 digits}

nn[2]: =Round(lOOO*(n-nn[I]));

{Create string}

s: =StrNew('O.OOO');

{Convert to formatted string and test for return value}

if(wvsprintf(s,' %d. %03d' ,nn) >O)then

IndexToString: =s

else

IndexToString: =nil;

end;

end; {TWaveguide.IndexToString}

{Returns true if the waveguide is Plane}

function TWaveguide.IsPlane;

begin

if(Wtype = wg_Plane)then

IsPlane: = True

else

IsPlane: =False;

end; {TWaveguide.IsPlane}

{Returns true is the waveguide is a tapered fiber}

function TWaveguide.IsTaperedFiber;
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begin

if(WType =wg_Tapered)then

IsTaperedFiber: = True

else

IsTaperedFiber: = False;

end; {TWaveguide. IsTaperedFiber}

{Returns the new scroller position of v}

function TWaveguide.ScrollerPosition;

begin

ScrollerPosition: = Round(lOOO*v);

end; {TWaveguide. ScrollerPosition}

(Returns the value of sqrt(nl"'2-nO"'2) ifnI> nO. else -I)}

function TWaveguide.SqrtDif;

begin

if(abs(nl) > abs(nO»lhen

SqrlDif: = sqrt(n 1*nl-nO*nO)

else

SqrtDif: = -1 ;

end; {TWaveguide. SqrtDif}

{Initialise waveguide}

procedure TWaveguide.Inil;

begin

{Set initial values}

nO:=nnO;

nl:=nnl;

OldFiber: =OFiber;

OldPlane: =OPlane;

OldTaper: =OTaper;

WType: = NewWType;

Distance: =0;

case(WType)of

wg_Plane:

begin

v: =OldPlane;

MaxV: = MaxVPlane;

end;

wg_Fiber:

begin

v: =OldFiber;

MaxV: = MaxVFiber;
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end;

wg_Tapered:

begin

v: =OldTaper;

MaxV: = MaxVTapered;

end;

else

v:=l;

end;

{Calculate waveguide radius}

Radius: = FindRadius(Lambda);

{Calculate number of samples in the core}

IRadius: = FindIRadius(Lambda);

end; {TWaveguide./nit}

{Calculate u and w for a given value of v}

procedure TWaveguide.FindUW;

var

dl,d2: extended;

dd: extended;

error: extended;

left: extended;

right: extended;

p: extended;

steps: integer;

ul,u2: extended;

uu: extended;

function Evaluate(x:extended):extended;

var

xx: extended;

begin

xx: =sqrt(abs(sqr(v)-sqr(x»);

Evaluate: =GetYl(x)+(l +p)/2*GetXl(xx) + sqrt(0.25*(sqr((l-p)*GetXl(xx») +

(lIsqr(x) + lIsqr(xx»*( lIsqr(x) +p/sqr(xx»);

end;

begin

if(WType < > wg_Plane)then

begin

{Reset counter for numerical determination loop}

steps: =0;

p:=nO/nl;
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{Initial x values}

ul:=1.7;

u2: = 1.5;

{y-value belonging to second starting point}

d2: = Evaluate(u2);

{Difference between y-values should be greater than le-5 for first try}

dd:=I;

while«dd> le-5)and(steps < 100))do

begin

{Calculate y-value}

dl: = Evaluate(ul);

{Difference between y-value and previous one}

dd:=d2-dl;

{Find new x-value ifdifference> O}

if(dd< >O)then

uu: =U I-dl *(u2-ul)/dd;

{Assign new x and y-values to old x and y}

d2:=dl;

u2:=ul;

ul:=uu;

{Show values after completion}

u: =abs(ul);

w: =abs(sqrt(v*v-u*u));

Inc(steps);

end;

end

else

begin

{Reset counter for numerical determination loop}

steps: =0;

{Initialize u en w}

u:=O;

w:=O;

ul:=-I;

(Determination loop to find u=v*cos(u)}

repeat

u: =v*cos(u);

error: =abs(ul-u);

ul:=u;

Inc(steps);

until«error < le-5)or(steps > 100));

{Calculate w}
w: =u*sin(u)/cos(u);
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end;

end; {TWaveguide. FindUW}

{Increase the distance with step}

procedure TWaveguide. IncreaseDistance;

begin

Inc(Distance, step);

end; {TWaveguide.IncreaseDistance}

{Display the distance in the control with item-ID DistanceID}

procedure TWaveguide.PrintDistance;

var

array[1..2]of integer;

PChar;

n:
t:

begin

{Split distance in micrometers and tenths of micrometers}

n[I]: = Distance div 10;

n[2]: = Distance mod 10;

t: =StrNewCOOOO.O');

{Convert to string}

wvsprintf(t,' %04d. %d' ,n);

{Display}

SetDlgItemText(hWindow ,DistanceID, t);

StrDispose(t) ;

end; {TWaveguide. PrintDistance}

{Set the propagated distance back to O}

procedure TWaveguide.ResetDistance;

begin

Distance: =0;

end; {TWaveguide.ResetDistance}

{Set a new value for nO, given by n}

procedure TWaveguide.SetnO;

begin

{Be sure nO>O}

n: =abs(n);

{nO should be smaller than nI}

if(n < n1)then

nO:=n;

end; {TWaveguide. SetnO}

{Set a new value for nl, given by n}



OldPlane: =v;

OldFiber: =v;

OldTaper: =v;
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procedure TWaveguide.Setnl;

begin

{Be sure nl > O}

n: =abs(n);

{nl should be greater than nO}

if(n > nO)then

nl:=n;

end; {TWaveguide.Setnl}

{Change to a new waveguide type, defined by NewWaveGuide}

procedure TWaveguide.SwitchTo;

begin

{Save momentary v value}

case(WType)of

wg_Plane:

wg_Fiber:

wg_Tapered:

end;

{Set new v value and maximum value}

case(NewWaveguide)of

wg_Plane:

if(WType < >wg_Plane)then

begin

WType: =wg_Plane;

MaxV: = MaxVPlane;

v: =OldPlane;

end;

wg_Fiber:

if(WType < > wg_Fiber)then

begin

WType: =wg_Fiber;

MaxV: =MaxVFiber;

v: =OldFiber;

end;

wg_Tapered:

if(WType < > wg_Tapered)then

begin

WType: =wg_Tapered;

MaxV: =MaxVTapered;

v: =OldTaper;

end;

end;
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{Calculate new u and w values}

FindUW;

end; {TWaveguide. SwitchTo}

end.

B2.12 WaveFunc.Pas.

{Unit WaveFunc}

{Functions for signal definition}

{Author E. van Schendel}

{Last modification: 14.09. 93}

unit WaveFunc;

interface

uses Objects,Signal;

{$I Global.Inc}

{$I WaveFunc./nc}

type

PSmoothArray = ATSmoothArray;

TSmoothArray = array[1.._MaxNumSamples]of extended;

PAbsorber = ATAbsorber;

TAbsorber=array[I .._MaxNumSamples]of extended;

PKX=ATKx;

TKx =array[l .. MaxNumPoints]of extended;

function BesselIO(x:extended) :extended ;

function BesselIl (x:extended):extended ;

function BesseIJO(x:extended):extended;

function BesselJ1(x: extended) :extended ;

function BesselKO(x:extended): extended;

function BesselKI (x: extended) :extended;

function DifJO(x: extended): extended;

function DifJ1(x:extended):extended;

function D ifKO(x: extended):extended;

function DifKl(x:extended):extended;
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function GetXO(x:extended):extended;

function GetXl(x:extended):extended;

function GetYO(x:extended) :extended;

function GetYl(x:extended):extended;

function R1(u,w:extended) :extended;

function R2(u,w:extended) :extended;

function R3(u,v,p:extended):extended;

function R4(u,v,w,p:extended) :extended;

procedure HankeIBessel(HSamples:integer;r,dx,w:extended;Inwave:PSignalArray);

procedure HankeIGauss(HSamples:integer;r,dx,w:extended;Inwave:PSignalArray);

procedure
HankeIMode(Waveguide:integer;HSamples,a:integer;r,dx,u,v,w,p:extended;Inwave:PSignalArray);

procedure SignalBessel(NSamples:integer;r,dx,w:extended;Inwave:PSignalArray);

procedure SignaIGauss(NSamples:integer;r,dx,w:extended;Inwave:PSignalArray);

procedure SignaIMode(Waveguide:integer;NSamples,a:integer;r,dx,u,v,w:extended;Inwave:PSignalArray);

implementation

(*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *)
(* Bessel functions *)

(*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *)

function BesselIO(x:extended) :extended;

var

ax: extended;

y,ans: extended;

begin

if(abs(x) <3.75)then

begin

y: =sqr(x/3.75);

ans: = 1.O+y*(3 .5156229+y*(3.0899424 +y*(1.2067492+y*(O.2659732+y*(O.360768e-l +
y*0.45813e-2)))))

end

else

begin

ax: =abs(x);

y:=3.75/ax;

ans: = (exp(ax)/sqrt(ax))*(O.39894228 +y*(O.1328592e-l +y*(O.22531ge-2

+y*(O.2635537e-l +y*(-O.1647633e-l +y*O.392377e-2)))));

end;

BesselIO: =ans;

end; {Bessel/O}

function BesselI1 (x:extended) :extended;
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var

ax: extended;

y,ans: extended;

begin

if(abs(x) <3.75)then

begin

y: =sqr(x/3.75);

ans: =x*(0.5 +y*(0.87890594 +y*(0.51498869+y*(0.15084934

+y*(0.2658733e-l +y*(0.301532e-2+y*0.32411e-3»»»;

end

else

begin

ax: =abs(x);

y: =3.75/ax;

ans: =0.2282967e-l +y*(-0.2895312e-l +y*(0.1787654e-l-y*0.42005ge-2»;

ans: =0.39894228+y*(-0.3988024e-l +y*(-0.362018e-2

+y*(0.163801e-2 +y*(-0.1031555e-l +y*ans»»;

ans: = (exp(ax)/sqrt(ax»*ans;

if(x <O.O)then

ans: =-ans;

end;

BesselIl: = ans;

end; {Besselll}
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{Returns zeroth order Bessel function of the first kind for a point x}

function BesselJO;

var

ax,xX,z: extended;

y,ans,ansl,ans2: extended;

begin

if(abs(x) <8.0)then

begin

y: =sqr(x);

ansI: =57568490574.0+y*(-13362590354.0+y*(651619640.7 +y*(-11214424.18 +y*(77392.33017 +
y*(-184.9052456»»);

ans2: =57568490411.0 +y*(1029532985.0+y*(9494680.718 +y*(59272.64853 +y*(267 .8532712 +
y*I.0»»;

BesselJO: = anslIans2;

end

else

begin

(Use fitting function JO(x) = sqrt(2/(Pi*x))*(Pn (8/x) cos (Xn)-Qn (8/x)sin (Xn))}

ax: =abs(x);

z: =8.0/ax;
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y: =sqr(z);

xx: =ax-O. 785398164;

ansI: = 1.0+y*(-0.1098628627e-2+y*(0.2734510407e-4+y*(-0.207337063ge-5 +
y*0.2093887211e-6)));

ans2: =-0. 1562499995e-l +y*(0.1430488765e-3 +y*(-0.6911147651e-5 +y*(0.7621095161e-6
y*0.934945152e-7)));

BesselJO: = sqrt(O.636619772/ax)*(cos(xx)*ans l-z*sin(xx)*ans2);

end

end; {BessellO}

{Returns first order Bessel function of the first kind for a point x}

function BesselJ1;

var

ax,xx,z: extended;

y,ans,ansl ,ans2: extended;

begin

if(abs(x) <8.0)then

begin

y: =sqr(x);

ansI: =x*(72362614232.0+y*(-7895059235 .0+y*(242396853.1 +y*(-2972611.439+y*(15704.48260+
y*(-30.16036606))))));

ans2: = 144725228442.0+y*(2300535178.0+y*(18583304.74 +y*(99447 .43394 +y*(376.9991397 +
y*I.0))));

BesseIJI: =ansl/ans2;

end

else

begin

(Use fitting function JO(x) =sqrt(2/(pi*x))*(Pn (8/x)cos (Xn)-Qn (8/x)sin (Xn))}

ax: =abs(x);

z: =8.0/ax;

y: =sqr(z);

xx: =ax-2.356194491;

ansI: = 1.0+y*(0.183105e-2 +y*(-0.3516396496e-4+y*(0.2457520174e-5 +y*(-0.24033701ge-6))));

ans2: =0.04687499995 +y*(-0.2002690873e-3 +y*(0.8449199096e-5 +y*(-0.88228987e-6+y*0.105787
412e-6)));

BesselJ1: = sqrt(0.636619772/ax)*(cos(xx)*ans l-z*sin(xx)*ans2);

end

end; {Besselll}

{Returns zeroth order modified Bessel function of the first kind for a point x}

function BesselKO;

var
y,ans: extended;

begin
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if(x < =2.0)then

begin

y: =x*x/4.0;

ans: = (-In(xl2)*BesselIO(x)) + (-0.57721566 + y*(O.42278420 + y*(O. 23069756

+y*(0.3488590e-l +y*(0.262698e-2 +y*(0.10750e-3 +y*O.74e-5))))))

end

else

begin

y: =(2.0/x);

ans: = (exp(-x)/sqrt(x))*(1.25331414 +y*(-O.7832358e-l +y*(0.2189568e-l

+y*(-0.1062446e-l +y*(O.587872e-2 +y*(-0.25 1540e-2 +y*O.53208e-3))))));

end;

BesselKO: =ans;

end; {BesselKO}

{Returns first order modified Bessel function of the first kind for a point x}

function BesselK1;

var

y,ans: extended;

begin

if(x <2.0)then

begin

y: =x*x/4.0;

ans: = (In(xl2.0)*BesselIl(x)) +(1.0/x)*(1.0 +y*(0.15443144 +y*(-0.67278579

+y*(-0.18156897 +y*(-0.1919402e-l +y*(-0.110404e-2+y*(-0.4686e-4)))))))

end

else

begin

y: =2.0/x;

ans: = (exp(-x)/sqrt(x))*(1.25331414 +y*(0.23498619 +y*(-0.3655620e-l

+y*(O.1 504268e-l +y*(-0.780353e-2 +y*(O. 325614e-2 +y*(-0 .68245e-3)))))));

end;

BesselKl: =ans;

end; {BesselKl}

{Returns the deravative of 10 in a point x}

function DifJO;

begin

(IO'(x) =-J1 '(x)}

DifJO: =-BesselJl(x);

end; {DifIO}

{Returns the deravative of J1 in a point x}
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function DifJ1;

begin

if(x < > O)then

DifJ 1: = BesseIJO(x)-( lIx)*BesselJ1(x)

else

DifJ1: =VeryBig;

end; {DifJ1}

{Returns the deravative of KO in a point x}

function DitKO;

begin

{KO'(x)=-KI '(x)}

DitKO: =-BesseIKl(x);

end; {DifKO}

{Returns the deravative of KI in a point x}

function DitKl;

begin

if(x < > O)then

DitKl: =-BesseIKO(x)-(lIx)*BesseIKl(x)

else

DitKl: =VeryBig;

end; {DifKI}

(Returns the value of XO(x), [van EttenJformule 3.79}

function GetXO;

begin

{Test for 0 in denominator}

if«x < >O)and(BesseIKO(x) < >O»then

GetXO: = (1 /x)*DitKO(x)/BesseIKO(x)

else

GetXO: = VeryBig;

end; {GetX}

{Returns the value of Xl (x), [van EttenJformule 3.79}

function GetX 1;

begin

{Test for 0 in denominator}

if«x < >O)and(BesseIKl(x) < >O»then

GetXl: = (lIx)*DitKl(x)/BesseIKl(x)

else

GetXl: =VeryBig;

end; {GetXI}
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(Returns the value of YO (x) , [van EttenJformule 3.7S}

function GetYO;

begin

{Test for 0 in denominator}

if((x < > O)and(BesseIJO(x) < > O»then

GetYO: = (l/x)*DifJO(x)/BesseIJO(x)

else

GetYO: =VeryBig;

end; {GetY}

{Returns the value of Yl (X), [van EttenJformule 3.7S}

function GetYl;

begin

{Test for 0 in denominator}

if((x < > O)and(BesseIJl(x) < >O»then

GetYl: = (l /x)*DifJ1 (x)/BesselJ1 (x)

else

GetYl: =VeryBig;

end; {GetYl)

function Rl;

var

Denom: extended;

begin

Denom: = BesselKl (w);

{Test for 0 in denominator}

if(Denom < >O)then

Rl: = BesselJ1(u)/Denom

else

Rl: =VeryBig;

end; {Rl}

function R2;

var

Denom: extended;

begin

Denom: =GetYl(u)+GetXl(w);

if(Denom < >O)then

R2: =-((l/sqr(u»+ (l/sqr(w»)/Denom

else

R2: =-VeryBig;

end; {R2)
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function R3;

begin

R3: =sqrt(sqr(v)/(sqr(u)*(I-p»-I);

end; {R3}

function R4;

begin

R4: =R3(u,v ,p)*(u/w);

end; {R4}

procedure HankelBessel;

var

j: integer; {~ounter}

begin

for j: = 1to HSamples do

begin

InwaveA[(j shl 1)-I]:=BesseIJO«(j-I)*w/r*dx);

InwaveA[j shl 1]: =0;

end;

end; {HankelBessel}

procedure HankelGauss;

var

j: integer; {~ounter}

begin

for j: = 1to HSamples do

begin

InwaveA[(j shl 1)-1]: =exp(-sqr(w/r*dx*(j-l));

InwaveA[j shl 1]: =0;

end;

end; {HankelGauss}

procedure HankelMode;

var

j: integer;

hI: extended;

h2: extended;

begin

hl:=u/r;

h2:=w/r;

for j: = 1to HSamples do

begin

if(j < =a)then
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begin

{Medium I}
InwaveA[G shl 1)-1]: =0.08*R3(u,v,p)*«I-R2(u,w»*
BesselJl(hl *j*dx)/(hl *j*dx) +R2(u,w)*BesseIJO(h1 *j*dx»;

InwaveA[G shl 1)]: =0;

end

else

begin

{Medium 2}
InwaveA[G shl 1)-1]: =-0.08*Rl(u,w)*R4(u,v,w,p)*((I-R2(u,w»*
BesseIKl(h2*j*dx)/(h2*j*dx)-R2(u,w)*BesseIKO(h2*j*dx»;

InwaveA[G shl 1)]: =0;

end;

end;

end; {llankeIMode}

procedure SignalBessel;

var

j: integer; {Counter}

begin

for j: = 1to NSamples do

begin

InwaveA[(j shI1)-1]:=BesseIJ0((j-0.5-(NSamples shr l»*w/r*dx);

InwaveA[j shl 1]: =0;

end;

end;

procedure SignalGauss;

var

j: integer; {Counter}

begin

for j: = 1to NSamples do

begin

InwaveA[(j shl 1)-1]: =exp(-sqr(w/r*dx*(j-(NSamples shr 1)-0.5»);

InwaveA[j shI1]:=0;

end;

end;

procedure SignalMode;

var

j: integer; {Counter}

begin

for j: = lto(NSamples shr l)do
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begin

if(j < = (NSamples shr I)-a)then

begin

{Medium 2}

{h2=wfWaveguide.r}

(x= Waveguide.dx*(j-(NSamples shr I)-D.5)}

(A correction constant cos(u)/exp(-w) is used to create a smooth input signal}

Inwave""[(j shl 1)-1]: =cos(u)/exp(-w)*exp(w/r*dx*(j-(NSamples shr 1)-0.5»;

Inwave""[(j shl I)]: =0;

{Use symmetry to find the values in the 'right' part of the waveguide}

Inwave""[«NSamples-j)shll)+I]:=Inwave""[(j shll)-I];

Inwave""[«NSamples-j)shl 1) +2]: =0;

end

else

begin

{Medium I}

{hI =ufWaveguide.r}

(x= Waveguide.dx*(j-(NSamples shr I)-D.5)}

Inwave""[(j shl 1)-1]: =cos(u/r*dx*(j-(NSamples shr 1)-0.5»;

Inwave""U shl 1]:=0;

{Use symmetry to find the values in the 'right' part of the waveguide}

Inwave""[«NSamples-j)shl 1)+ 1]: = Inwave""[(j shl 1)-1];;

Inwave""[«NSamples-j)shl 1) +2]: =0;

end;

end;

end; {SignalMode}

end.

B2.13 Absorb.Pas
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(*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *)
(* Object TAbsorber *)

(*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *)

{Set the initial value of State and set the absorber data to D}

procedure TAbsorber .Init;

const

AbsorberLength = _MaxNumSamples shr 3;

var

j: integer; {Counter}

begin

{Set initial state}



Een efficiente Bundel-Propagatie-methode in ronde optische golfgeleiders.

State: = InitialState;

{Reset all absorber vaLues to O}

for j: = Ito AbsorberLength do

Data[j]: =0;

{Set initiaL vaLues of index parameters}

Length: =0;

FirstIndex: =0;

end; {TAbsorber.Init}

{Returns true if the 'Absorber On' option is checked}

function TAbsorber.IsOn;

begin

if(GetCheck = bf_Checked)then

IsOn:=True

else

IsOn: =False;

end; {TAbsorber.IsOn}

{Returns true is the 'Absorber On' option is not checked}

function TAbsorber .IsNotOn;

begin

if(GetCheck = beUnChecked)then

IsNotOn: = True

else

IsNotOn: =False;

end; {TAbsorber.IsNotOn}
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{Define absorber}

{The Length of the signaL (sampLes) on which the absorber will appLy, is denoted by SampLes. WType denotes
the

waveguide type the absorber is meant for. Three types are possibLe:

wg_PLane: PLane waveguide

wLFiber: Monomode fiber

wLTapered: Tapered monomode fiber}

procedure TAbsorber. Define;

var

ins:

j:

m:

extended;

integer;

extended;

{Inverse of the number of sampLes}

{Counter}

{Absorbing factor}

begin

{Store parameters in object}

Samples: = NSamples;

WGType: = WType;

if(WGType=wg_Plane)then
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begin

{Plane waveguide}

ins: = l/Samples;

{Calculate length of absorbing region (l/8 of total width)}

Length: = Samples shr 3;

{First part of absorber profile}

for j: = 1to(Length shr l)do

begin

m: =0.9+0.05*sqr(16*j*ins);

Data[j]: = m;

end;

{Second part of absorber profile}

for j: = «Length shr 1) + 1)to(Length)do

begin

m: = 1-0.05*sqr«(l6*j-2*Samples)*ins);

Data[j]: =m;

end;

end

else

begin

{Fiber type waveguide}

{Absorbing region is 1/10 of the total sampling area width}

Length: = Round(Samples/lO);

{Calculate the position offirst element which is affected by the absorber}

Firstlndex: = Samples-Length;

{Calculate absorbing area points}

for j: = Ito Length do

Data[j]: =0.95 +0.05*cos(1O*pi*j/Samples);

end;

end; {TAbsorber.Define}

{Absorb the signal pointed to by Sgnal, with a length Samples}

procedure TAbsorber.GoForIt;

var

j ,jj: integer; {Counter}

begin

if(WGType = wg_Plane)then

{Multiply each sample with the right element from the absorber array}

for j: = Ito Length do

begin

jj: = j shl 1;

{Real part}

SgnIA[jj-l]: = Sgnnjj-l]*Data[j] ;
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Sgnl"'[(Samples shl 1)-jj]: = Sgnl"'[(Samples shl 1)-jj]*Data[j];

{Imaginary part}

Sgnl"'Uj]: =Sgnl"'[jj]*Data[j];

Sgnl"'[(Samples shl 1)-jj + 1]: =Sgnl"'[(Samples shl l)-jj + 1]*Data[j];

end

else

begin

for j: =1to Length do

begin

{Real part}

Sgnl"'[«Firstlndex +j)shl 1)-1]: =Sgnl"'[«FirstIndex +j)shl 1)-I]*Data[j];

{Imaginary part}

Sgnl"'[«FirstIndex +j)shl 1)]: =Sgnl"'[«Firstlndex +j)shl 1)]*Data[j];

end;

end;

end; {TAbsorber. GoForIt}

{Toggle the absorber On/Off state}

procedure TAbsorber.ToggleState;

begin

State: =not(State);

end; {TAbsorber. ToggleState}
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