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Summary

In the last few years a new phenomenon in optical fibres has gained importance. It tumed out
that the HEu-mode splits up into two polarization modes. As the chromatic dispersion is reduced
to almost zero for all generally used wavelengthst the group delay difference between the two
polarization modes becomes the limitation for the bandwidth of an optical fibre. The group delay
difference between these modes is called Polarization Mode Dispersion (PMD).

The origin of PMD has been investigated. Core non-circularity and intemal stress in the fibre
turned out to be main contributors to PMD.
Four different methods for measuring PMD have been examined. Two of these methods, the
'wavelength scanning' and the 'Poincaré sphere' metho~ were then compared. These two
methods gave the same results.
Finally a setup has been built, which operates according to the twavelength scanning metho~

and may be used for performing measurements on optical fibres taken from the production line.

The PMDt as found in an optical fibret is proportional to the length in case of a short fibre (ie.
shorter than the coupling length) and proportional to the square root of the length in case of a
long fibre (longer than the coupling length). The coupling length for one fibre has been
measured and turned out to be 130 m. This means that under normal circumstances the
fibrelength (> 2 km.) is much larger than the coupling length. To be able to compare the results
for all fibres, we present PMD in ps/v'km. The measured PMD values varied between OtOlO and
0,5 ps/v'km.

The PMD of an optical fibre seems to be proportional to the core non-circularity. The ratio of
PMD versus core non-circularity is related to the drumdiameter. The condition of the fibre is
essential for the PMD of an optical fibre. Optical fibres wound on drums show an increase in
PMD with increasing drumdiameter and decreasing winding tension.

Future research has to be done to determine the influence of the cabling process on PMD. Only
then we will be able to predict the restriction the PMD gives to a complete optical system.



Samenvatting

De laatste jaren begint bij glasvezels een nieuw fenomeen van belang te worden. Het blijkt
namelijk dat de HEll modus gesplitst wordt in twee polarisatiemodi. Doordat de chromatische
dispersie ongeveer tot het nulpunt gereduceerd is, begint het looptijdverschil tussen deze twee
polarisatiemodi een rol te spelen als beperking van de bandbreedte van een glasvezel. Het
looptijdverschil tussen de modi noemen we Polarisatie Mode Dispersie (PMD).

De achtergrond van het ontstaan van PMD is onderzocht. Hierbij blijken o.a. kernonrondheid
en interne spanningen bij te dragen tot PMD. Verder zijn er vier verschillende methodes bekeken
waarmee de PMD kan worden gemeten. Twee van deze methodes, de "wavelength scanning"
methode en de Poincaré bol methode, zijn vergeleken. Hierbij bleek dat deze twee gelijke
resultaten opleverden. Uiteindelijk is er een opstelling m.b.v. de "wavelength scanning" methode
opgebouwd om geregeld metingen mee te kunnen verrichten aan glasvezels uit de produktie.

De PMD zoals die in een glasvezel optreedt, is in een korte glasvezel (korter dan de koppelleng
te) evenredig met de lengte en in een lange glasvezel (langer dan de koppellengte) evenredig met
de wortel uit de lengte. Deze koppellengte is voor één vezel bepaald en bedroeg voor deze vezel
130 m. Dit houdt in dat normaal gesproken de PMD in de te meten vezels (> 2 km) evenredig
is met de wortel uit de lengte. Om een vergelijkbaar getal voor alle vezels te krijgen, geven we
de PMD weer in psNkm.

De PMD van een glasvezel lijkt evenredig te zijn met de kernonrondheid. De evenredigheidsfac
tor die hiervoor geldt, is afhankelijk van de trommeldiameter. De conditie waarin een glasvezel
zich bevindt, is namelijk essentieel voor de PMD van de glasvezel. Bij glasvezel die op een
trommel gewikkeld is, neemt de PMD toe bij toenemende trommeldiameter en afnemende
wikkelkracht.

Verder zal nog onderzocht moeten worden hoe de PMD wordt beïnvloed door het verkabelen
van de glasvezel. Pas dan kan voorspeld worden hoe het uiteindelijke systeem wordt beperkt door
PMD.
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Voorwoord

Mijn afstudeeropdracht van de faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit
Eindhoven heb ik extern verricht bij Plasma Optica! Fibre B.V. (POF). Plasma Optical Fibre is
een middelgroot bedrijf met 212 medewerkers dat zich bezig houdt met de produktie en
ontwikkeling van glasvezels voor optische telecommunicatie. Het is de enige glasvezelproducent
van Nederland. Naast de fabriek in Nederland is er nog een joint venture in Wuhan, China. Op
dit moment behoort POF tot de vier grootste glasvezelfabrikanten van Europa met een jaarlijkse
produktie van ongeveer 500.000 km glasvezel en een jaaromzet van 70 miljoen. POF is tevens
de enige producent ter wereld die gebruik maakt van het PCVD (Plasma-activated Chemical
Vapour Deposition) proces, dat door Philips ontwikkeld is.

Binnen het bedrijf is er een Meet & Applicatie groep die zich bezig houdt met de ontwikkeling
van meetmethodes, begeleiding van de metingen in de vezelproduktie en het beantwoorden van
technische vragen van klanten. Vanuit deze groep is de vraag gekomen om Polarisatie Mode
Dispersie onderzoek op te starten.

Het doel van dit onderzoek is als volgt:
Een meetopstelling voor het meten van PMD opbouwen en uittesten.
Onderzoeken van het verband tussen de PMD en andere vezelparameters, met name de
kernonrondheid.
Het onderzoeken van de effectiviteit van mogelijke procesverbeteringen op de verlaging van
het niveau van de PMD.



Hoofdstuk 1

Inleiding

In een ideale golfgeleider met cirkelsymmetrische doorsnede treedt de fundamentele HEn modus
dubbelop, nl. in twee polarisatierichtingen. In werkelijkheid worden in een glasvezel deze modi
gesplitst door de dubbelbreking van een vezel, zowel opzettelijk aangebrachte dubbelbreking in
een "Polarization Maintaining Fiber" als random dubbelbreking in andere singlemode vezels.
Deze twee modi hebben respectievelijke een faseconstante f3;(w) (i = 1 of 2), die in een
Taylorreeks rond een frequentie Wo uitgedrukt kan worden [lil. 1]:

+ •.. (1)

Hierin is fJ.w het frequentie-interval waarbinnen de benadering geldig is.
Tot nog toe is alleen aandacht besteed aan het tweede orde effect 13", de chromatische dispersie,
die tot nog toe in de meeste systemen het maximum van het produkt van de vezellengte met de
capaciteit bepaalde. De term met 13' j bepaalt de groepslooptijd, echter er hoeft geen extra
signaalverstoring op te treden zolang 13'1 = 13'2. In praktijk zal bij kleine chromatische dispersie
de PMD een rol gaan spelen, als mogelijke oorzaak van intersymbool interferentie. De PMD
wordt gedefinieerd als 13'1 - f3'2' deze definitie is echter alleen geldig als er geen random mode
koppeling optreedt.

In lange vezels zijn de twee polarisatie-eigenmodi gekoppeld door geometrische en/of door
spanningen ontstane verstoringen, die willekeurig variëren in de lengterichting van de vezel.
Hierdoor is de bovenstaande definitie voor de PMD moeilijk te gebruiken, omdat de bepaling
van de eigenmodi experimenteel moeilijk wordt. Zeker als meerdere vezels gekoppeld worden,
zal de random oriëntatie van de dubbelbreking-hoofdassen bij de koppeling de toepassing van
bovenstaand model praktisch onmogelijk maken.

Om de PMD in een lange vezel te bepalen, is daarom een fenomenologisch model opgezet
[lil. 2]. Dit model is gebaseerd op het feit dat in een lineair optisch transmissiemedium, waarin
geenpolarisatie-afhankelijkeverliezenoptreden,twee orthogonale ingangspolarisatie-toestanden
bestaan, die twee orthogonale uitgangspolarisatietoestanden opleveren die in eerste orde
benaderingonathankelijkvan de golflengte zijn. Het bestaan van deze toestanden is reeds in 1981
aangetoond in een singlemode vezel van 5 km door Machida, Sakai en Kimura. We kunnen het
bestaan van deze polarisatietoestanden, die we "Principal States ofPolarization (PSP)" noemen,
meer algemeen aantonen en ook bewijzen dat deze toestanden een afdoende basis vormen voor
de beschrijving en bepaling van de polarisatie-dispersie in een willekeurige glasvezel (zie §2.1).

- 1 -



1. Inleiding

Volgens bovenstaande definitie van de PSP's heeft een smalbanclig ingangssignaal (dusdanig smal

dat de chromatische dispersie verwaarloosbaar is), waarvan de polarisatietoestand overeenkomt

met een PSP, een responsie aan de uitgang van de vezel waarvan de polarisatie-toestand

overeenkomt met een uitgangs PSP. Deze responsie heeft dan dezelfde vorm als het ingangssig

naal, met alleen een groepslooptijdvertraging'Tj (i = 1 of2, overeenkomend met PSP 1 of2). We

kunnen de PMD nu definiëren als een Differential Group Delay (DGD) tussen de PSP's:

dT = 'Tl - T2. Het is duidelijk dat als er geen random mode koppeling optreedt en {3'j onafhanke

lijk van L (de vezellengte) is, dan is: d'T = (/3'1 - {3'2)L·

Nu de bitsnelheden steeds groter worden, zal de PMD een steeds grotere rol gaan spelen en zal

bij zeer kleine chromatische dispersie zelfs de beperkende factor worden, bij directe detectie

systemen door pulsverbreding en bij coherente detectie systemen door pulsverbreding en
depolarisatie:Tenslotte zal ook voor analoge systemen over korte afstand de PMD een rol gaan

spelen, omdat het herstellen van een analoog signaal na verstoring moeilijker te realiseren is dan

een digitaal signaal (bit-recovery).

De laatste jaren is het steeds beter mogelijk geworden om de chromatische dispersie {3" bij alle
praktisch interessante golflengtes ongeveer gelijk aan 0 te maken. Zelfs bij reeds geinstalleerde

glasvezels is het mogelijk om de chromatische dispersie te compenseren op minimaal twee

manieren. Één van deze manieren maakt gebruik van een optische equalizer die bestaat uit een

glasvezel met even grote chromatische dispersie echter met tegengesteld teken als die van de

geïnstalleerde glasvezel. De tweede methode is gebaseerd op omdraaien van het signaal spectrum

halverwege de glasvezel met behulp van "four-wave mixing".

Ik wil hier ook benadrukken dat chromatische dispersie een deterministisch fenomeen is, in
tegenstelling tot de PMD wat (met uitzonderingvan vezels met hoge dubbelbreking, die ik echter
hier niet wil bekijken) een random proces is. Dit houdt in dat PMD erg moeilijk te compenseren
is (alleen eventueel door actieve systemen), en dus een fundamentele limiet voor een systeem
bepaalt.

- 2 -



Hoofdstuk 2

Theorie polarisatie mode dispersie (PMD)

2.1 Algemeen PMD
2.2 Lengte-afhankelijkheid
2.3 Invloed kemonrondheid
2.4 Invloed vezelconditionering

2.1 Algemeen PMD

Het bestaan van de "Principal States of Polarization" zoals deze in hoofdstuk 1 zijn gedefinieerd
volgt uit het volgende: In een lineair optisch transmissiemedium, zonder polarisatie-afhankelijke
verliezen, kunnen we de relatie tussen het ingangs- en het uitgangs-signaal van een monochroma
tisch veld als volgt schrijven:

E. ..• = 1'(Cc» E..
0_ lil

Hierin is T(w) de Jones matrix (de complexe transfermatrix)

1'(Cc» = e)'(6I) U( Cc»

(2)

(3)

met y(w) een complexe overdrachtsexponent en U(w) een unitaire matrix die we schrijven als
[lit.3 en 4]

- 3 -



2. Theorie polarisatie mode dispersie (pMD)

(4)

en

(5)

We kunnen de complexe veldvectoren E.n, out als volgt schrijven:

(6)

Hierin zijn Sin, out en cP;", out respectievelijk de amplitudes en de fases van de velden en i.. out zijn
complexe Jones eenheidsvectoren die de polarisatietoestand aangeven.

Wanneer er nu polarisatie-dispersie optreedt, wat een vorm van frequentie-afhankelijkheid van

de matrix T(w) is, dan verwachten we voor een willekeurige maar constante ingangspolarisa
tietoestand dat de uitgangspolarisatietoestand zal variëren met de frequentie van de ingangsgolf.
Om het bestaan van de principal states te bewijzen proberen we aan te tonen dat er voor elk
medium dat door een matrix T(w) beschreven kan worden, er een paar ingangspolarisatietoestan
.den bestaan die elk een responsie aan het uiteinde van de vezel hebben, die in eerste orde
benadering onafhankelijk van de frequentie zijn.

Om bovenstaande aan te tonen nemen we eerst de afgeleide van formule (2) naar de frequentie,
het veld aan de ingang constant veronderstelt

(7)

De accenten (') duiden op een differentiatie naar de frequentie. Uit formule (6) krijgen we

dE. [1 1 d.i~ = -./ + j~ E + e d~...~
de.> e 0Id 011I 0Id 011I de.>

O/Il

(8)

Als we vergelijkingen (7) en (8) combineren, en vergelijkingen (2) en (3) hierin invullen dan

krijgen we

(9)

met

- 4 -



k = tlJlOIIt + j [r' - _1 e~utl
t Dut

20 Theorie polarisatie mode dispersie (pMD)

(10)

Omdat we op zoek zijn naar ingangspolarisatietoestanden die geen dispersie aan de uitgang

opleveren, stellen we vergelijking (9) op 0 en gaan op zoek naar oplossingen van de eigenwaar

denvergelijking

[U' - jkU]io =0
111

(11)

Om de toegestane waarden van k te bepalen, stellen we de determinant van de matrix [U' - jkU]
op O. Als we dan gebruik maken van vergelijking (4) krijgen we twee oplossingen

(12)

Vullen we deze in vergelijking (11) in dan krijgen we de volgende bijbehorende eigenveetoren

1U'2 - jk:u2 ]

D:

Hierin is p een willekeurige fase en

We kunnen eenvoudig aantonen dat in, + en i..- een orthogonaal paar vormen, d.w.z.

(13)

(14)

A A. 0
.. • .. 0 -

....ÛI,... .....111,--
(15)

De oplossingen in, + en i..- zijn de principal states of polarization van de vezel. Deze stellen twee

orthogonale ingangspolarisatietoestanden voor, waarvan de uitgangstoestanden, i.t, + en iw..,in
eerste orde onafhankelijk van de frequentie zijn. Door nu vergelijking (2) toe te passen op de
oplossingen die in vergelijking (13) zijn gevonden, kunnen we aantonen dat de uitgangspolarisa

tietoestanden ook een orthogonaal paar vormen.

- 5 -



2. Theorie polarisatie mode dispersie (PMD)

De gevonden oplossingen i", ± hebben twee functies. Ten eerste het feit dat de uitgangstoe
standen iw, ± geen dispersie vertonen, verzekert dat golven met een geringe spectrale breedte
(pulsen) die een polarisatietoestand hebben die gelijk is aan één van de principal states aan de
ingang, in eerste orde benaderinggepolariseerd blijven aan het uiteinde van de vezel. Ten tweede
zorgt de orthogonaliteit van de ingangs principal states en de uitgangs principal states ervoor dat
deze als basisvectoren voor een fenomenologische beschrijving van de polarisatie~dispersie in
singlemode vezels met willekeurige lengte en willekeurig profiel gebruikt kunnen worden. Dit is
geheel analoog aan de eigenmodi beschrijving van korte vezels, met in de plaats van de
eigenmodi nu de principal states. Het fundamentele verschil tussen de twee beschrijvingen is dat
de principal states niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan de lokale dubbelbreking in een vezel,
maar gerelateerd aan het totale effect van de dubbelbreking over de gehele lengte van de vezel.
Dus in het algemeen zal een golf die aan de ingang van de vezel overeenkomt met een principal
state in de loop door de vezel verschillende polarisatietoestanden aannemen, in tegenstelling tot
eigenmodi die onveranderd door een vezel lopen. We kunnen hierbij opmerken dat wanneer de
polarisatiemodekoppeling gelijk aan nul is, de principal states gelijk worden aan de eigenmodi,
waardoor de beide beschrijvingen identiek worden.

De orthogonaliteit van de ingangs en uitgangs principal states zorgt ervoor dat we deze als basis
kunnen gebruiken voor een ingangsgolf met willekeurige polarisatietoestand, die we dan kunnen
ontbinden in twee golven, één met polarisatie in. + en één met polarisatie in. o. Deze twee
ontbonden golven arriveren aan de uitgang met polarisaties ~ + en ~ 0' waarna we de
uitgangsgolf kunnen samenstellen uit de grootte en fase van deze twee golven.

De looptijd van een puls door de twee principal states is over het algemeen verschillend. Om dit
looptijdverschil te bepalen, vergelijken we vergelijkingen (10) en (12) met elkaar. Als we aan
beide vergelijkingen willen voldoen, dan geldt

1 I 1 I [ 1--c =--c =Rey0IIt. + QMf, -

C0lIt, + e0lIt, _

en

(16a)

(16b)

Hier zijn dus de afgeleiden van uitgangsfases, t/J'out, ±' gelijk aan de looptijden 7'± door de vezel
van de pulsen door de twee principal states.

Vergelijking (16a) resulteert uit de aanname dat er geen polarisatie-afhankelijke verliezen zijn.
Uit vergelijking (16b) volgt het looptijdverschil voor de twee principal states

(17)

- 6 -



(18)

2. Theorie polarisatie mode dispeIllie (PMD)

Als er vermogen in beide principal states wordt gekoppeld, dan levert dit looptijdverschil
pulsverbreding op voor zowel directe detectie systemen als ook coherente systemen. Wordt het
looptijdverschil vergelijkbaar in grootte met de coherentietijd van de bron, dan is depolarisatie
een bijkomend verschijnsel dat coherente systemen beïnvloedt. Verder blijkt uit de definitie van
de principal states dat maximale depolarisatie optreedt als beide principal states gelijk worden
aangestraald (evenveel vermogen).

Als er polarisatiemodekoppeling is, dan kan zelfs pulsverbreding ten gevolge van PMD optreden
voor golven die in een principal state worden gestraald. Deze pulsverbreding is dan een gevolg
van de frequentie-afhankelijkheid van de looptijden 'T+ en 'T. en van de tweede orde frequentie
afhankelijkheid van de uitgangs principal states. De orthogonaliteit van de principal states
garandeert echter dat één van de principal states overeenkomt met een aanstraling die minimale
pulsverbreding oplevert. Omdat de principal states in eerste orde benadering geen depolarisatie
opleveren, is dit tevens de aanstraling die de minste restricties voor het totale systeem oplevert,
zowel bij directe detectie systemen als bij coherente detectie systemen.

Het voordeel van bovenstaand model is dat we de polarisatie-dispersie in eerste orde kunnen
benaderen als een relatief looptijdverschil tussen de twee principal states. Dit gebruiken we
omdat het een eenvoudige beschrijving van polarisatie-dispersie is, die onafhankelijk is van het
medium (zoals variatie van PMD in de lengte richting, polarisatiemodekoppeling, enz.). De enige
eis is dat de polarisatie-afhankelijke verliezen verwaarloosbaar zijn.

Bekijken we nu een monochromatische optische golf met frequentie w en willekeurige
polarisatietoestand i" aan de ingang van een singlemode vezel. Om deze te beschrijven,
gebruiken we de principal states als orthogonale basis

Ein(t) = &", e}iM .lin = &IA [c.( Ca» E."",. +(Ca» + C_( Ca» .lill,_(lA)] e}61t

Hierin zijn i,., ±(w) de complexe eenheidsvectoren die de ingangs principal states beschrijven bij
een frequentie w. De complexe coëfficiënten c±(w) worden gegeven door

C:t( Ca» =.l. '.l~ (Ca»
In 1II,:l:

(19)

Deze coëfficiënten geven de grootte van het elektrische veld in de twee principal states als gevolg
van de optische golf. Onder de aanname dat er geen polarisatie-afhankelijke verliezen zijn,
kunnen we de optische golf aan de uitgang beschrijven als

(20)
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2. Theorie polarisatie mode dispersie (pMD)

Hierin zijn ix.t. :!;(w) de complexe eenheidsvectoren die de uitgangs principal states beschrijven,
a de verliezen in de vezel, L de lengte van de vezel en ä<!>ouJ ::::: <!>ouJ. + - <!>ouJ,. het faseverschil dat
door de vezel ontstaat tussen de twee golven in de verschillende principal states.

We bekijken nu wat er met de polarisatietoestand van het veld aan de uitgang van de vezel
(vergelijking (20» gebeurt, als de frequentie aan de ingang van de vezel gevarieerd wordt. Om
dit te doen, maken we gebruik van de Poincaré bol representatie van de polarisatie. Als we alleen
eerste orde effecten meenemen, dan is het duidelijk uit vergelijking (20) dat de veranderingen
van de polarisatietoestand aan het uiteinde van de vezel alleen afhangen van de frequentie
afhankelijkheid van het faseverschil äcPouJ' Het voorgaande is w omdat de uitgangs principal
states i-t, :!; volgens de definitie in eerste orde benadering onafhankelijk van de frequentie zijn.
Als het faseverschil äcPouJ verandert als functie van de frequentie, dan zal de eenheids Stokes
vector i die de uitgangspolarisatietoestand aangeeft en overeenkomt met de Jones representatie

ix.t, roteren om de as die door PouJ, + en Pout,. gaat (zie figuur 1). Hier zijn PouJ, :t de uitgangs
principal states i." :t in Stokes representatie. Op de Poincaré bol is de mate van rotatie precies
gelijk aan de mate van verandering van het faseverschil äcPouJ' Verder bepalen de punten, zoals
die op de Poincaré bol worden uitgezet door de variërende Stokes vector 5., een vlak waarvan
de ligging ten opzichte van de punten Pout, + en PouJ,. samenhangt met de verhouding tussen de
vermogens in de twee principal states. Deze verhouding is als volgt [lito 5]:

= -
d..

(21)

waarin d+ en d. de afstanden van het vlak tot respectievelijk PouJ, + en PouJ, _zijn.

Bewijs:
De coëfficiënten c:t(w) geven de verhouding tussen de elektrische velden in de principal states.
De vermogensverhouding tussen de twee principal states is dan gelijk aan het kwadraat van de
verhouding tussen de elektrische velden. We gaan nu uit van de elektrische velden in de Jones
representatie en zetten deze om naar de Poincaré bol (zie figuur 1). Bij deze omzetting worden
de orthogonale Jones vectoren diametrale Stokes vectoren op de Poincaré bol. In de figuur is
~ de Stokes vector representatie van de optische golf. De omrekening van Jones naar Stokes van
de optische golf met de principal states als basis, levert

- 8 -



2. Theorie polarisatie mode dispersie (PMD)

(22)

Nu geldt voor d+ en d_

(23)

(24)

dus

,, ,

(25)

Q.E.D.

/,,. ,
')~:;(..

Figuur 1: Theoretische golflengte-afhankelijkheid van de uitgangspolarisatietoestand op de
Poincaré bol.
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2. Theorie polarisatie mode dispenie (PMD)

Zoals hierboven reeds vermeld is, wordt de verandering van de uitgangs-polarisatieveetor als
funktie van de frequentie alleen bepaald door de frequentie-atbankelijkheid van de aq,out. In
vergelijking (22) zien we dat de Stokes vector als funktie van aq,out een cirkel zal beschrijven om
de as die gevormd wordt door de twee Stokes vectoren die overeenkomen met de orthogonale
Jones vectoren die als basis dienen. We definiëren de rotatie van de Stokes vector als

(26)

A

met n de grootte en de richting van de rotatie van de Stokes vector ~ en~ _de eenheids
Stokes vector die de principal state~.. weergeeft.

De eerste orde frequentie-atbankelijkheid van de uitgangs Stokes vector is dan pit. 1 en 4 tlm 9]

~
-=JJ.xf
de.>

hierin is: Q) de optische frequentie;

~ de Stokes vector die de uitgangs-polarisatierichting (SOP) aangeeft;
i.. de eenheids Stokes vector van de SOP.

i.. wordt hierbij gegeven door [lito 7]

(27)

(28)

Zoals reeds is aangetoond in vergelijking (16) is de afgeleide van het faseverschil ac/>out gelijk aan
het looptijdverschil tussen de twee principal states

(29)

hierin zijn 'T+ en 'T. de looptijden voor golven waarvan de polarisatietoestand gelijk is aan
respectievelijk principal state i,., + en principal state i,., ..

- 10 -



2. Theorie polarisatie mode dispersie (PMD)

Het teken van liT en dus ook van d!i.cPoul/dw is altijd positief omdat de principal states zodanig
gedefinieerd zijn dat T + ~ T•• Als we nu vergelijkingen (29) en (26) invullen in (27) krijgen we

(30)

(31)

Vergelijking (30) en (27) relateren samen het looptijdverschil tussen de principal states aan de
eerste orde frequentie-afhankelijkheidvan de uitgangspolarisatietoestand. Deze relatie geldtvoor
elke singlemode vezel zolang er geen polarisatie-afhankelijke verliezen zijn.

2.2 Lengte-afhankelijkheid

De twee principal states zoals die in de vorige paragraaf zijn gedefinieerd, planten zich niet
geheel onafhankelijk voort door de vezel. Er is een bepaalde mate van koppeling tussen deze
principal states. Deze koppeling wordt weergegeven door de koppelcoëfficiënt C (dimensie
[WIm]). Het effect van deze koppeling wordt pas merkbaar bij een bepaalde minimum lengte
vezel, namelijk vanaf de koppellengte ik =l/C. De koppellengte wordt gedefinieerd als de lengte
waarbij de helft van het vermogen dat in één principal state wordt gestraald aan het begin van
de vezel is overgegaan naar de andere principal state.

Wanneer de beide PSP's gelijk worden aangestraald, kunnen we de PMD relateren aan de
dubbelbreking en de polarisatie mode koppeling volgens [lito 3, 8 en 10 t/m B}

lip/
Ii -r = --(2CL - 1 + e-2CL)1/2

{ic

hierin is

(32)
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2. Theorie polarisatie mode dispersie (PMD)

Kijken we nu in de twee gevallen, voor CL - 0

1im (.à -r) = .à pI L
CL-O

en voor CL - co

(33)

(34)

In het gebied waarin geldt dat de vezellengte korter is dan deze ik is de PMD dus evenredig met
de lengte. In het gebied waarin de vezel langer is dan de ik is de PMD dus evenredig met de
wortel uit de lengte. Om dit effect mee te nemen in de PMD berekening, wordt de PMD
gerelateerd aan de lengte op de volgende manier:

Voor vezels waarvan de lengte L «( ik

PMD=~
L

in pS/km. (35)

Voor vezels met lengte L » ik geldt

PMD=~
{L

in pS/.,fiiii (36)

Lengtes waarbij L = ik vallen in het overgangsgebied. Hierbij zal de PMD met behulp van
vergelijking 31 berekend moeten worden.

2.3 Invloed kernonrondheid

Aangezien de factor !1{3' zoals die gedefinieerd is in vergelijking (32) evenredig is met de
kernonrondheid, zal ook de PMD evenredig zijn met de kemonrondheid. Dit is in twee recente
onderzoeken onderzocht Oit. 14 en 15]. Hierin kwam volgens Judy en zijn medewerkers naar
voren dat de PMD onafhankelijk is van de kernonrondheid. Deze metingen zijn gedaan aan 600
verkabelde MCVD glasvezels (met een onrondheid tussen 0 en 3%).

Als redenen voor het ontbreken van een correlatie tussen kemonrondheid en PMD bij deze
verkabelde glasvezels, werd het volgende genoemd: modekoppeling effecten, variatie van de
kernonrondheid in de lengterichting, invloed van andere oorzaken van dubbelbreking en de
onnauwkeurigheid van onrondheidmetingen.

- 12 -



2. Theorie polarisatie mode dispersie (PMD)

Echter later in hetzelfde jaar (1993) toonde Kashihara met zijn medewerkers aan, dat er wél een
afhankelijkheid bestaat tussen PMD en kernonrondheid. Deze metingen zijn gedaan aan 8 niet
verkabelde dispersion-shifted vezels op een trommel met een diameter van 280 mm en een
wikkelkracht van 20 gr (kernonrondheid tussen 0 en 3%). Hierbij werd een correlatie coëfficiënt
van 0,81 gevonden.

Kashihara trok hierbij de conclusie dat het verkabelen de oorzaak van het veranderen van de
correlatie is. De oorzaak hiervan is, dat externe krachten de vezel gaan beïnvloeden, waardoor
de PMD verandert.

Aan de hand van het tweede onderzoek kunnen we stellen dat de redenen, zoals aangevoerd
door Judy, niet allemaal gelden. De variatie in de lengterichting en de onnauwkeurigheid van de
onrondheidmètingen kunnen in elk geval niet meer als redenen aangevoerd worden.

Het tweede onderzoek heeft als grote nadeel dat de steekproef erg klein is (8 vezels) waardoor
de resultaten niet geheel betrouwbaar zijn. In dit onderzoekwordt geprobeerd de afhankelijkheid
tussen de kernonrondheid van niet verkabelde glasvezels en de PMD aan te tonen aan de hand
van een grotere steekproef en over een groter kernonrondheidbereik (0 tot 20%). Tevens wordt
de invloed van de diameter van de trommel bekeken.
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Hoofdstuk 3

Meetopstellingen voor PMD

3.1 De "wavelength scanning" methode
3.2 De polarimeter methode
3.3 De interferentie methode
3.4 De optische puls methode

Er zijn diverse mogelijkheden voor het meten van polarisatie mode dispersie (PMD). Deze
berusten op de volgende principes:
1. De "Wavelength scanningll methode;
2. De polarimeter methode;
3. De interferentie methode;
4. De optische puls methode.
Deze vier methodes zullen in de volgende vier paragrafen verder uitgewerkt worden.

3.1 De "wavelength scanning" methode

De methode die gebruik maakt van IIwavelength scanning" wordt beschreven in FOTP-113:
"Polarization-mode dispersion measurement for single-mode optical tibers by wavelength
scanning" [lito 16 tlm 21]. Deze methode is beperkt tot het golflengtegebied waar de vezel single
mode is, dus boven de afsnijgolflengte.

- 14 -



3. Meetopstellingen voor PMD

3.1.1 De achtergrond van de "wavelength scanning" methode

Bij deze methode wordt het vermogen als functie van de golflengte gemeten, waarbij voor het
te meten object een polarizer (de "polarizer" genoemd) en achter het te meten object een
polarizer (de "analyzer" genoemd) geplaatst is. Noem deze grafiek PA(À). Verwijder nu de
analyzer uit de opstelling en meet opnieuw het vermogen als functie van de golflengte. Noem
deze grafiek Pror<'À). Door nu de verhouding

(37)

uit te rekenen en de grafiek te tekenen (zie bijlage 4 voor een voorbeeld), krijgen we een maat
voor de PMD. De PMD hangt hier op de volgende manier mee samen:

Als de dispersie ergodisch is en niet (of nauwelijks) verandert in tijd, dan is de dichtheid van de
extrema in R(À) gerelateerd aan het gemiddelde groepslooptijdverschil ( I aT I > [lito 9]. We
definiëren de kans op een extreem in R(À) binnen een interval aw rondom Wo als Pe(Wo, aw), met
Wo random gekozen. Bekijken we eerst het geval waarbij er geen mode koppeling optreedt en de
grootte van de rotatie I n I uit vergelijking (30) deterministisch is. De grafiekvan het vermogen
dat uit de analyzer komt, zal diverse minima en maxima vertonen. De afstand tussen deze
minima en maxima is precies 'TT" rad rotatie van de Stokes vector over de Poincaré bol. De kans
op een extreem binnen aw is dan

P (c.> Ac.» = Inl Ac.> = JAt'l Ac.>
e fP Tt' Tt'

(38)

aangenomen dat I 0 I aw ::s 'TT". Nu introduceren we mode koppeling in de vezel. Dan worden
de rotatiegrootte en het groepslooptijdverschil random variabelen die ook variëren met de
frequentie. De rotatievector n kan echter constant verondersteld worden voor kleine frequentie
intervals. We schrijven vergelijking (38) dan als

lim Pe(c.>fP Ac.» = (ja 1'1>
t. 6I~ A Cl> '1t

(39)

waar I aT I nu vervangen is door de verwachtingswaarde. Als de dispersie constant is, dan wordt
de kans onafhankelijk van de frequentie en kan Wo in vergelijking (39) weggelaten worden. Als
de dispersie ergodisch is, dan is de linkerkant van vergelijking (39) gelijk aan de dichtheid van
de extrema die bij één vezel optreden gemiddeld over de frequentie

lim Pe(Ac.» = 1im -..!!.
t. 61-00 Ac.> t. 6/-00 A c.>

waar N het aantal extrema in het interval aw van de gemeten grafiek van één vezel is.

- 15 -
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3. Meetopstellingen voor PMD

Uiteindelijk kunnen we vergelijking (39) dan als volgt schrijven:

(j .i 1" I> = 1; lim -.!i-
Ac'ol-- IJ. (J)

(41)

Voor !J.w nemen we nu het gebied waarover we meten, dan is (I !J." I > het gemiddelde
groepslooptijdverschil over het gemeten inteIVal. Verder schrijven we !J.w als gOlflengtes

1tN
(42)

(43)

Hierin is ÄJ < Ä < Ä2 het golflengtegebied waarover we meten en c de lichtsnelheid

De veronderstelling dat de dispersie constant moet zijn, mag als juist worden verondersteld als
de modale dispersie en de koppellengte ik constant zijn over het meetintelVal !J.Ä.. Ergodiciteit is
gegarandeerd als de verstoringen in de vezel overal representatief zijn voor de gehele vezel.
Hiermee is het volgende bedoeld: de mate van mode koppeling bij een verstoring is afhankelijk
van de polarisatietoestand op dat punt, dus als de polarisatietoestand in de vezel verandert door
bv. de bronfrequentie te veranderen, dan verandert de verdeling van de verstoringen die een
significante invloed hebben op de dispersie. Dus als we de dispersie over een frequentie-inteIVal
middelen, dan houdt dit in dat er gemiddeld wordt over het geheel van de verstoringen die bij
de verschillende frequenties significant zijn. Dit gemiddelde is alleen gelijk aan het totale
gemiddelde over alle verstoringen als de verstoringen overal representatief zijn voor de gehele
vezel.

We introduceren verder nog een correctiefactor k [lito 16 en 22] omdat de richting van de Stokes

vector n op de Poincaré bol varieert als functie van de frequentie als er polarisatie mode
koppeling optreedt. Deze variatie van n zorgt voor extra extrema in onze grafiek, waalVoor een
correctie noodzakelijk is. De k-factor is dus afhankelijk van de mate van mode koppeling.

(j.i 1"1> = " N ..tI ..tl
2 (..tl - ..tI) C

k: geen mode koppeling: k "'" 1 (formule (35»;
sterke mode koppeling: k "'" 0,824 (formule (36».

Deze k = 0,824 is door PooIe [lito 22] bepaald door 100.000 vezels te simuleren en hieIVan de

dispersie vector n te berekenen. Uiteindelijk kunnen we de gemiddelde PMD berekenen met
behulp van formule (35) of formule (36), afhankelijk van de lengte van de vezel. Het berekende
getal is een gemiddelde waarde voor de PMD over het golflengtegebied Ä] < Ä < Ä2•
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3. Meetopstellingen voor PMD

Het bereik van de "wavelength scanning" techniek is aan twee zijden beperkt. Voor hoge PMD
waarden wordt de spectrale resolutie van de bron of detector de beperkende factor. In het geval
van een wit licht bron met een monochromator als bron is de spectrale breedte of de resolutie
van de monochromator de beperkende factor. Voor lage PMD waarden is deze methode beperkt
door de grootte van het golflengtegebied waarover gemeten wordt.

Om geen maxima te missen moet de spectrale resolutie ~ en de stapgrootte voldoen aan de
voorwaarde dat deze aanzienlijk kleiner moeten zijn dan een halve periode van de uiteindelijke
grafiek van R()'). Dit houdt in dat

2

1(1 1) -.!-1 1 k-.!.
N 2 - 1 !J..-r 1 2 c

!J..1 < = ------ <
2

k1
!J.. -r v 2

(44)

om "aanzienlijk kleiner" te garanderen kiezen we i.p.v. k/2 voor 1/8:

!J..1 < __1__
1 8 v !J..-r

(45)

Hierin is: v = de optische frequentie;
~ = de spectrale breedte van de apparatuur (monochromator of optische

spectrum analyzer) ofde golflengte stapgrootte (kies de grootste van deze
twee).

Als). in de buurt van 1550 run ligt, dan houdt dit in dat de waarde van~ (in nm) kleiner dan
de waarde van 1/AT (met AT in ps) moet zijn.
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3. Meetopstellingen voor PMD

3.1.2 De meetopstelling

De meetopstelling voor deze methode is als volgt:

Te testen vezel

Polarizer

I:.HeM 1·"~~,--O_D_OC_hro,-mat_.....l~~.

7f

Loek-in

Versterker Detector

Figuur 2: Wavelength-scanning meetopstelling m.b.v. een monochromator.

De hierbij gebruikte software voor besturing van de apparatuur is weergegeven in bijlage 2.

In plaats van een monochromator in combinatie met een chopper en loek-in, kan er ook gebruik
gemaakt worden van een optische spectrum analyzer aan de detectorzijde:

Te testen vezel

Figuur 3: Wavelength-scanning meetopstelling m.b.v. een optische spectrum analyzer.

De gebruikte polarizer en analyzer moeten een extinction ratio van minimaal 30 dB [lito 16]
hebben (bv. Glan-Thompson polarizer prisma's). De hoek waaronder de polarizer en analyzer
staan is niet belangrijk, als deze maar constant blijft gedurende de meting.
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3. Meetopstellingen voor PMD

3.2 De polarimeter methode

Door Hewlett Packard is apparatuur ontwikkeld die PMD meet met behulp van Jones matrix
eigenanalyse [lito 17, 18, 23, 24 en 25]. Voor deze meetopstelling is op dit moment nog geen

FOTP beschikbaar, deze is echter wel in ontwikkeling. De benodigde apparatuur bestaat uit de

HP 8509 B polarimeter, een tunable laser en een computer voor de besturing. De software die
bij de polarimeter wordt geleverd, zorgt ervoor dat de meting geheel automatisch is uit te voeren
(als de tunable laser ook van HP is, dan wordt deze automatisch door de polarimeter
aangestuurd. Is deze niet van HP dan kan deze met de hand worden ingesteld of kan voor een

geheel automatische besturing gebruik worden gemaakt van een extra computer, die de

polarimeter en de tunable laser aanstuurt).

3.2.1 Jones-matrix eigenanalyse

PMD wordt volledig bepaald door een paar "principal states of polarization (PSP)" en een

"differential group delay (DGD)" ~:r, allebei als functie van de golflengte. Deze kunnen als volgt
bepaald worden met behulp van de Jones-matrix metingen:

De Jones-matrix metingen [lito 23 en 26] zijn gebaseerd op de algoritme van R. C. Jones wat
bedoeld is voor het experimenteel bepalen van de Jones-transmissiematrix T van een lineaire,

tijdinvariante optische component. Hierbij wil lineair zeggen dat de component geen nieuwe
optische frequenties mag introduceren. Verder geldt de tijdinvariantie hier alleen voor de

polarisatieverandering veroorzaakt door de component en niet voor de absolute optische fase

vertraging. Dit houdt in dat deze methode gebruikt kan worden voor vezelnetwerken zelfs als de

fasevertraging door de vezel verandert tijdens de meting.

Het meten van de transmissiematrix kan op verschillende manieren. De methode die door de

polarimeter wordt gebruikt, gebeurt in vijf stappen.

We definiëren de Jones matrix als

(46)

De hierbij behorende vergelijkingen zijn (zie ook vergelijking (2»

(47)
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3. Meetopstellingen voor PM})

De volgende vijf stappen moeten nu uitgevoerd worden:

1. Straal de vezel aan met lineair gepolariseerd licht, evenwijdig aan de x-as (0°, hierbij is Eût,y

gelijk aan 0). De polarisatie toestand (die we kunnen weergeven door een lones vector) aan het

uiteinde van de vezel noemen we b.. Voor dit geval wordt vergelijking (47) gelijk aan

(48)

(49)

oftewel

tI = hz

t3 hy

aangenomen dat het ingestraalde licht monochromatisch en volledig gepolariseerd is. De meting
van het complexe quotiênt h)hy is precies gelijk aan meting van de "State of Polarization"van het
licht aan de uitgang van de vezel. Op deze manier wordt de complexe ratio kl == tl /t3 bepaald.

2. Vervolgens wordt de voorgaande meting herhaald met een aanstraling die evenwijdig is aan
de y-as (90°, hierbij is Eût, J< gelijk aan 0). Deze uitgangsvector noemen we !::. Vergelijking (47)
wordt nu

(50)

oftewel

(51)

Dit bepaalt uiteindelijk de complexe ratio k2 == tJt2•

3. Hierna wordt de meting herhaald met de aanstraling evenwijdig aan de bisectrice van dex
en de y-as (45°, hierbij is Ei", J< gelijk aan Eût, y). Deze uitgangsvector noemen we g. Vergelij
king (47) wordt dan

(52)

oftewel

(53)
q.,

Hiermee bepalen we de complexe ratio kj == (tl + t4)/(tJ + t2).
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3. Meetopstellingen voor PMD

4. De vierde stap is de meting waarbij de aanstraling weer evenwijdig is aan de biseetrice van
de x- en y-as, echter nu geldt: Ei... J: = - Ein, y' Deze meting zou de complexe ratio (tl - t4)/(t3 - (2)

opleveren. Deze ratio is echter afhankelijk van de vorige drie.

5. De vijfde stap hoeven we niet uit te voeren, omdat deze alleen nodig is om een complexe
constante te bepalen die voor de matrix staat. Deze is echter voor onze meting niet interessant.

We gaan nu aan de hand van de gemeten complexe ratio's de elementen 11 t/m 14 bepalen door
deze op te lossen als functies van k1 t/m kj'

(54)

we definiëren k4 als

(55)

De andere elementen van de matrix zijn

(56)

(57)

Als we nu 12 in een complexe constante voor de matrix verwerken, krijgen we de Jones
transmissiematrix

(58)

Deze is dus op een complexe constante f3 na bepaald.

Volgens de definitie van de PSP heeft een component of een netwerk een paar input principal
states i(co) die (bij constante input SOP en variërende optische frequentie co) een paar output
principal states opleveren waarvan de eenheidsvectoren in eerste orde benadering onafhankelijk
van w zijn. Bij een Jones transmissiematrix T(w) kunnen we de output PSP uitdrukken in een
amplitude a(w) en een absolute fase 4> (co) maal een genormaliseerde vectoryJw) wat dan de SOP
van de output PSP is

(59)

Hierin mogen a(w) en 4>(w) afhankelijk van co zijn, echter ;..(w) is in eerste orde onafhankelijk

van de frequentie. De eerste afgeleide naar co is dan
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3. Meetopstellingen voor PMD

(60)

De eerste afgeleide van de absolute fase (,p') is gelijk aan het groepslooptijdvertraging Tg door
het netwerk. Is dit netwerk niet perfect polariserend, dan is de transmissiernatrix T niet singulier
en kunnen we de input als volgt schrijven::i =Tl.ï. Vanwege de w-onathankelijkheid stellen we

y' gelijk aan 0, zodat

(61)

De imaginaire delen van de eigenwaarden van bovenstaand matrix produkt zijn precies de
groepslooptijdvertragingenvande PSP's.Hetverschil tussen deze groepslooptijdvertragingen (dT)
is gelijk aan de totale PMD. De output PSP's zelf zijn gelijk aan de eigenvectoren van T'Ti

, wat
ongelijk aan de eenheidsmatrix is voor netwerken met "polarization-dependent loss (PDL)",
waardoor het kan voorkomen dat de PSP's niet orthogonaal zijn.

Als we nu T', Tl en de absolute fase meten, dan kunnen we de twee groepslooptijd-vertragingell,

en dus de dT, rechtstreeks berekenen. In de praktijk treden er echter twee problemen op bij
metingen met behulp van de lones matrix techniek, nl. dat T' niet rechtstreeks te meten is, maar
voor een eindige dw benaderd moet worden door

(62)

Als het frequentie-interval dw klein genoeg is, zodanig dat allebei de output PSP's ongeveer

dezelfde verliezen vertonen bij w en bij w + dw, dan is u'dw/u = 0 en kan vergelijking (61)
geschreven worden als

(63)

Het tweede probleem is dat T(w + dw) Ti(w), en dus ook de eigenwaarden PI enp2' alleen op
een complexe constante na bepaald kan worden. Dit houdt in dat de twee afzonderlijke
groepslooptijdvertragingen niet afzonderlijk absoluut bepaald kunnen worden. Als Tg &n nu maar
klein genoeg is, dan kunnen we de eigenwaarden benaderen als

• A J~_.A6I
Pk= 1 +Jt' u(Ü =e ....

8.k
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3. Meetopstellingen voor PMD

Tenslotte is het groepslooptijdverschil 1i.T dan gelijk aan

(65)

Hierin zijnPI enP2 de eigenwaarden van T(m + 1i.m) ri[m) en met Argwordt het argument van
de functie bedoeld, bv. Arg(a#) = (J. (zie ook bijlage 1, voorbeeld berekening)

In feite is de eis dat Tg,k 1i.m klein moet zijn, zoals dat bij vergelijking (64) werd geëist, niet zo
streng. Omdat alle metingen ongevoelig zijn voor de absolute optische fase, moet 1i.T 1i.m klein
genoeg zijn om een exponentiële benadering van de eigenwaarden mogelijk te maken. Deze
exponentiële benadering is toegestaan als het verlies van het "device under test (DUT)"
onafhankelijk van de polarisatie is, dan is de restrictie 1i.T 1i.m < 'TT' voldoende om het argument
eenduidig te laten zijn.

3.2.2 Statistische verdeling

Uiteindelijk is het resultaat van de meting een grafiek van het groepslooptijdverschil als functie
van de golflengte. Om een goede gemiddelde PMD te verkrijgen moet het golflengte gebied zo
groot mogelijk gekozen worden (rekening houdend met de beperking uit §3.2.2 en met het bereik
van de tunable laser). Door de groepslooptijdverschillen te middelen, krijgenwe een gemiddelde
waarde voor de 1i.T over het gemeten golflengtegebied. We passen dan vergelijking (35) of
vergelijking (36) weer toe, afhankelijk van de lengte van de gemeten vezel, wat dan uiteindelijk
de gemiddelde PMD over het gemeten golflengtegebied oplevert. Om de statistische basis van
dit gemiddelde te vergroten, kan er nog gemeten worden bij meerdere temperaturen,
verschillende tijden of verschillende lengtes van dezelfde vezel.

3.2.3 Bepaling van de "k" in de "wavelength scanning" methode

De factor k uit vergelijking (43), zoals die bij de ''wavelength scanning" is gedefinieerd om de
mate van mode koppeling aan te geven, kan met behulp van het gemiddelde groepsloop
tijdverschil volgens de lones matrix eigenanalyse bepaald worden. Dit wordt gedaan door de
PMD met behulp van de twee methodes te meten en dan de uitkomsten aan elkaar gelijk te
stellen en dit oplossen voor k.
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3. Meetopstellingen voor PMD

3.2.4 De meetopstelling

De meetopstelling ziet er als volgt uit:

HP 8509 B

Polarimeter

(HP 8509 B)

ESI

Tunable laser

Ol

Extemal Optic:al Output
Sourc:o Iuput (00)

(ES!)

0plica11Dput
(Ol)

Figuur 4: Polarimeter meetopstelling

Voor de apparatuur geldt het volgende:
Tunable laser: Deze moet het gewenste golflengtebereik bestrijken en een voldoende smalle
spectrale breedte hebben om depolarisatie van het signaal door de PMD van de te testen
vezel te voorkomen.
Polarization adjuster: Deze zorgt ervoor dat het licht uit de tunable laser circulair
gepolariseerd wordt om te voorkomen dat de "three-state polarization generator" zijn input
volledig uitdempt.
Three-state polarization generator: Dit zijn drie lineaire polarizers die in de bundel geplaatst
kunnen worden. Deze drie polarizers zijn 45° t.O.V. elkaar verdraaid (bv. 0°, 45° en 90°).

Voordat de meting gestart kan worden, moet eerst de polarization adjuster zodanig worden
afgeregeld dat het verschil in vermogen bij gebruik van de drie polarizers niet meer dan 3 dB is
(het licht uit de tunable laser wordt circulair gepolariseerd). Deze afregelingwordt gedaan m.b.v.
de extemal source polarization controller.
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3. Meetopstellingen voor PMD

VelVolgens moet de stapgrootte ~ worden gekozen waarmee de meting gedaan moet worden.
Na de meting moet gecontroleerd worden of het produkt van het corresponderende optische
frequentie interval !lw en het maximum van het groepslooptijdverschil AT_voldoet aan
ATmt»< Aw < 'fT' om een eenduidig resultaat te garanderen (zie §3.2.1). In de buurt van 1550 nm
houdt dit in dat aan de volgende voorwaarde voldaan moet zijn: AT_~ < 4 ps nm. Wordt aan
deze voorwaarde niet voldaan, dan zal de stapgrootte waarmee gemeten wordt, verkleind moeten
worden, waarna de resultaten vergeleken kunnen worden.

Omdat de tunable laser in de opstelling zoals die bij Plasma Optical Fibre aanwezig is geweest
niet van Hewlett Packard was, is er gebruik gemaakt van een externe computer voor aansturing
van de tunable laser en van de polarimeter. De programmatuur die hiervoor is geschreven, is
weergegeven in bijlage 3.
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3. Meetopstellingen voor PMD

3.3 De interferentie methode

Een derde methode om de PMD te meten maakt gebruik van een Michelson interferentiemeter
[lito 17 t/m 21 en 27 t/m 29]. Deze meet het verschil in groepslooptijd tussen de twee
polarisatietoestanden. Het tijdsverschil wordt hierbij gegeven door

2d
c

(66)

met
2 d = het verschil in optische padlengte tussen twee opeenvolgende punten waar optische

interferentie optreedt;
c = de licntsnelheid.

De PMD volgt dan weer uit formule (35) of (36).

De meetopstelling voor een interferentiemeting ziet er als volgt uit:

Te testen vezel

Snelsi~
processmg
systeem

BS: Beam. spUtter
PZT: Piezoelectric traDsducer

R
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t
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8
/tI"
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I I 11 I," "1111

"

Versterker Detector

Figuur 5: Interferentiemeetopstelling
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3. Meetopstellingen voor PMD

3.4 De optische puls methode

Tenslotte is er nog een meting in het tijddomein, nl. de optische puls meting [lit. 17 en 18]. Om
deze meting te kunnen toepassen moet de PMD groot zijn, anders is deze niet te meten. Dit
houdt in dat deze methode alleen te gebruiken is voor polarisatiebehoudende vezels (bijvoorbeeld
de PANnA vezel en de Bow-tie vezel). Deze methode is erop gebaseerd dat een lineair
gepolariseerde lichtpuls in de vezel gekoppeld wordt. De 1:1". is dan het tijdverschil tussen de twee
pieken van de puls zoals die uit de vezel komt, welke veroorzaakt worden door de twee
polarisatietoestanden evenwijdig aan de twee optische hoofdassen. De PMD volgt dan weer uit
formule (35) of (36). De meetopstelling is als volgt:

Te testen vezel

oPolarisatie
cootroller

-"'00 OptischePulsed ~.~§=()==~==== = ={):~g~~ --::a===n::-DFB-LD _E=- --- -~~.

=~~-~:: ==== : : ~~~
__:: _=:= ::; ... :0-

Lens Leus Lens Lens

I Delay Unit I
ï I

Figuur 6: Optische puls meetopstelling
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Hoofdstuk 4

Meetresultaten

4.1 Vergelijking meetopstellingen
4.2 Lengte-afhankelijkheid
4.3 Invloed kernonrondheid
4.4 Invloed vezelconditionering

4.1 Vergelijking meetopstellingen

In hoofdstuk 3 staan diverse meetmethodes omschreven om de PMD te meten. Van de
genoemde opstellingen zijn alleen de twee opstellingen van de "wavelength scanning" methode
(opstelling met monochromator wordt "wavescan" genoemd en met optical spectrum analyser
wordt "QSA" genoemd) en de opstelling met de }X>larimeter vergeleken. Tijdens alle metingen
is er onderscheid gemaakt tussen vezels die op een verzendtrommel (0 15,8 cm) en vezels die
op een meettrommel (0 50 cm) gespoeld waren. Voor vergelijking van de opstellingen zijn vier
vezels geselecteerd. Deze vier vezels zijn meerdere malen op de drie opstellingen gemeten. Deze
vier vezels worden verder de referentievezels genoemd, omdat één van deze vier als referentieve
zel voor de uiteindelijke PMD-opstelling moet gaan dienen. De resultaten van deze metingen
staan in tabel 1.
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4. Meetresultaten

Tabel!: Vergelijking van de drie opstellingen m.b.v. de referentievezels.

Referentievezels PMD (ps/km1/2):

Meettrommel:

Vezel: Lengte: Wavescan: OSA: Polarimeter:

AK07695 A 5377m 0,024 ± 2.10-3 0,021 0,028 ± 2.10-3

SC 13088 A 8408 m 0,040 ± 5.10-3 0,041 0,037 ± 3.10-3

Verzendtrommel:

Vezel: Lengte: Wavescan: OSA: Polarimeter:

AM 03443 B 4008 m 0,047 ± 8.10-3 0,059 0,041 ± 1.10-3

SC 13006 B 3288 m 0,12 ± 2.10-2 0,10 0,12 ± 1.10-2

In bovenstaande tabel is te zien dat de wavescan-opstelling resultaten en de polarimeter
resultaten binnen twee maal de standaarddeviatie van elkaar liggen. De OSA opstelling wijkt hier
iets vanaf (eerste vezel te laag t.o.v. de polarimeter en derde vezel te hoog t.o.v. de polarimeter).

Met de OSA opstelling zijn maar twee metingen per vezel gedaan. Verder was het vermogen van
de lichtbron bij de OSA opstelling eigenlijk te klein. Op grond van deze redenen kan

aangenomen worden dat de metingen met de OSA opstelling een grotere spreiding hebben.

Uiteindelijk is de vezel AK 07695 A als referentievezel gekozen, omdat deze vezel het mooiste
plaatje opleverde, waaraan onmiddelijk te zien is of er iets mis is met de opstelling.

Voor de verdere vergelijking is alleen gebruik gemaakt van de wavescan-opstelling en de
polarimeter. Met deze twee opstellingen zijn 12 vezels uit de produktie (in dit verslag verder als
produktievezels aangeduidt) gemeten, zowel op verzendtrommel als op meettrommel. De vezels
varieerden in lengte van 2 tot 8 km. De resultaten van deze metingen staan in tabel 2.
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4. Meetresultaten

Tabel 2: Produktievezels gemeten met wavescan opstelling en polarimeter.

Produktievezels PMD (in psjkm1/2):

Verzendtrommel: Meettrommel:

Vezel: Lengte: Polarimeter: Wavescan: Polarimeter: Wavescan:

AE 11625 B 2797m ·0,15 0,13 OA9 0,36

AK07755 D 5058 m 0,12 0,11 0,24 0,18

AM 03470 C 8103 m 0,075 0,054 0,072 0,045

AM03492B 4915 m 0,042 0,068 0,058 0,040

AN04488 C 5580 m 0,20 0,19 0,23 0,16

AN04517 D 6663 m 0,12 0,10 0,15 0,15

SA 09247 A 7266m 0,18 0,15 0,30 0,16

SC 13201 A 6652m 0,067 0,044 0,044 0,060

SC 13227 B 5150 m 0,14 0,11 0,11 0,10

SD 12228 A 6100 m 0,080 0,074 0,033 0,041

SD 12266 B 5052m 0,035 0,047 0,092 0,090

SE 13256 B 6673 m 0,071 0,072 0,21 0,17

In bovenstaande tabel is te zien dat de twee opstellingen niet altijd overeenkomen. De reden
hiervoor is dat de conditionering van de vezel van wezenlijk belang is voor de PMD. Het verschil
kan optreden doordat de vezel van de ene naar de andere opstelling is gebracht. Dit verklaart
tevens dat soms de wavescan-opstelling hoger meet en soms de polarimeter.
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4. Meetresultaten

4.2 Lengte-atbankelijkheid

Om de lengte-afhankelijkheid van de PMD te tonen, is er een vezel van ± 750 m afgerold en in
een cirkel met ± 2,70 m diameter gelegd (om invloeden van buitenaf zoveel mogelijk te
beperken). Hiervan is de PMD (in ps) gemeten, waarna er een stuk (variërend van ± 50 tot
± 8 m.) van de vezel afgehaald is. Hiervan is weer de PMD gemeten, weer een stuk afgehaald,
enzovoorts. Deze metingen zijn uitgezet op dubbel logaritmisch papier, omdat we voor een korte
vezel verwachten dat de PMD evenredig is met de lengte en voor een lange vezel evenredig is
met de wortel uit de lengte (beide een rechte lijn op dubbel logaritmisch papier). Dit heeft de
volgende grafiek opgeleverd:

1

0.1

•

Figuur 7: PMD als funktie van de lengte

100

lAIp(m}

1000

In bovenstaande figuur zijn de lijnen met helling evenredig met de lengte (linker gebied) en met
helling evenredig met de wortel uit de lengte (rechter gebied) ingetekend. Het knikpunt van de
grafiek (overgang van I naar vI gebied, de koppellengte Ik) ligt voor de gemeten vezel bij 130 m.
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4.3 Invloed kernonrondheid

Van de gemeten produktievezels is ook de kemonrondheid bekend. Deze kemonrondheid
varieert tussen 0 en 20% (vezels met een kemonrondheid boven de 20% worden afgekeurd). De
verwachting is dat de PMD evenredig is met de kemonrondheid, waarbij de diameter van de
trommel ook nog een rol speelt. De resultaten voor de verzendtrommel staan in figuur 8 en voor
de meettrommel in figuur 9.

0,6

0,4

0,2

& &

°OL----'-----''----'-----'-....LS-....L-.----L---'---'--l-'-~-"'----'--'---'--l'L...S--''----'---'----'-----'~

Kemonrondheid (~)

Figuur 8: PMD als funktie van de kemonrondheid voor de verzendtrommel

Voor de lineair gefitte lijn in figuur 8 (verzendtrommel) geldt

PMD = 0,01121 • Kernomondheid + 0,05309

Hierbij is de correlatiecoëfficiënt 0,79.
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Figuur 9: PMD als funktie van de kernonrondheid voor de meettrommel

Voor de lineair gefitte lijn in figuur 9 (meettrommel) geldt

PMD = 0.01953 • Kemomondheid + 0.02732

Hierbij is de correlatiecoëfficiënt 0,84.

4.4 Invloed vezelconditionering

(68)

Voor de invloed van vezelconditioneringwordt er gezocht naar oorzaken die een invloed hebben
op de modekoppeling tussen de twee modi. Als namelijk de modekoppeling toeneemt, zal de
PMD afnemen en vice versa.

Onder vezelconditionering worden meerdere invloeden verstaan. Hiervan zijn er twee onder
zocht, namelijk wikkelkracht en diameter van de trommel. Het eerste onderzoek was het verschil
bekijken tussen verzendtrommel en meettrommel. De resultaten hiervan zijn reeds weergegeven
in tabel 2 (zie pagina 30). Hieruit blijkt dat op meettrommel de PMD voor zes vezels hoger. voor
vier vezels gelijk en voor twee vezels kleiner gemeten wordt dan op verzendtrommeI. De
verwachting was dat de PMD op meettrommel groter zou zijn, omdat bij een grotere
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kromtestraal de modekoppeling kleiner is. In het merendeel van de gevallen is dit ook zo. Voor
de andere gevallen zijn er waarschijnlijk andere invloeden die mee gaan spelen, o.a. wikkelfouten
op de trommel, die modekoppeling veroorzaken.

In figuur 8 en 9 is ook verschil te zien tussen verzendtrommel en meettrommel m.b.t. de
kemonrondheid invloed. Hier is de helling van de gefitte lijn voor de meettrommel groter.
Hiervoor is de verklaring dat een grote kemonrondheid de twee modi splitst, deze worden echter
bij een kleine kromtestraal weer gekoppeld. Voorgaande houdt in dat we verwachten dat bij
grote kemonrondheden de PMD voor de meettrommel hoger is dan voor de verzendtrommel.

Vervolgens is de invloed van de wikkelkracht onderzocht. Hiervoor zijn vijf vezels gemeten met
wikkelkracht 30 gr. en wikkelkracht 15 gr. De resultaten hiervan staan in tabel 3:

Tabel 3: Resultaten onderzoek naar wikkelkracht invloed.

Wikkelkracht invloed PMD (in psjkml/2):

Vezel: Lengte: Wikkelkracht 30 gr. Wikkelkracht 15 gr.

AK 07451 G 2250 0,24 0,31

AK 08045 B 3244 0,10 0,077

AL 10159 A 2819 0,10 0,11

SD 12567 D 2249 0,12 0,096

SM 03708 C 2274 0,056 0,066

Op de eerste vezel na vallen de resultaten binnen de meetonnauwkeurigheid. Er is geen
verschuiving van de PMD in een bepaalde richting waar te nemen, de PMD neemt in twee
gevallen af en in drie gevallen toe.
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Tenslotte is één vezel in diverse toestanden gemeten:

Tabel 4: Vezel sn 12567 n in diverse toestanden.

Vezel: sn 12567 n (2257 m)

Trommeldiameter (cm): Wikkelkracht (gr): PMD (ps/km1/2):

15,8 30 0,12

15,8 (omgespoeld) 30 0,062

15,8 15 0,096

50 30 0,13

50 0 0,15

270 0 0,35

In bovenstaande tabel zien we dat de PMD na omspoelen op verzendtrommel is veranderd
(spoelfouten, die modekoppelingintroduceren). We zien wel dat er een trend is die laat zien dat
bij toenemende diameter en afnemende wikkelkracht de PMD toeneemt.
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Hoofdstuk 5

Conclusies

Over de Polarisatie Mode Dispersie van glasvezel is reeds veel geschreven in de literatuur.

Tevens zijn er diverse meetopstellingen ontwikkeld om de PMD te kunnen meten. Drie van de
beschikbare opstellingen lijken in de toekomst algemeen geaccepteerd te worden. namelijk de
''wavelength scanning" methode. de polarimeter methode en de interferentie methode. Met name

de eerste twee worden reeds veelvuldig gebruikt.

Als we de ''wavelength scanning" opstellingen met elkaar vergelijken. blijkt dat deze goed met

elkaar overeenkomen. De vergelijking tussen de "wavelength scanning" methode en de

polarimeter methode laat wel verschillen zien. Met name de opstelling met de optische spectrum

analyzer (OSA) wijkte afvan de polarimeter. door de grotere spreiding in de OSA-metingen. De

verschillen tussen de opstelling met de monochromator (wavescan) en de polarimeter vallen voor

het grootste deel binnen de meetonnauwkeurigheid. Een verklaring voor de verschillen is. dat

de gebruikte tunable laser een verouderd type was. die niet geheel nauwkeurig instelbaar was en

waarvan de polarisatie niet helemaal onder controle was. Deze gebreken van de laser waren in

de PMD-grafieken als onregelmatigheden terug te vinden. Verder is het mogelijk dat de
vezelconditionering bij het verplaatsen van de vezel van de ene naar de andere opstelling toch

nog dusdanig is veranderd. dat de PMD wezenlijk veranderde.

De lengte-afhankelijkheid van de PMD blijkt inderdaad voor lange lengtes evenredig met de
wortel uit de lengte te zijn en voor korte lengtes evenredig met de lengte. Voor de onderzochte

vezel bleek de koppellengte bij 130 m te liggen. wat inhoudt dat de normaal gemeten lengtes

(altijd langer dan 2 km) altijd in het lange lengte gebied liggen. waar de PMD evenredig is met
de wortel uit de lengte. De PMD zal dus altijd gedeeld worden door de wortel uit de lengte en

uitgedrukt worden in psNkm. De gemeten PMD voor normale vezels uit de produktie op de

verzendtrommel (0 15.8 cm) ligt tussen ± 0.020 psNkm en ± 0,30 psNkm. Voor de

meettrommel (050 cm) ligt de PMD tussen ± 0.010 psNkm en ± 0.50 psNkrn.

Eén van de belangrijkste oorzaken van PMD is de kemonrondheid van de vezel. die zorgt voor

splitsing van de twee polarisatiemodi in de vezel. Het blijkt dat de PMD evenredig is met de

kemonrondheid, echter andere invloeden. zoals de diameter van de vezeltrommel. blijken de
helling van deze grafiek wel te beïnvloeden.

De grootste vraag die nog steeds blijft bestaan. is de vraag of het zinvol is om PMD-metingen

te doen aan niet verkabelde glasvezel. De toestand waarin de glasvezel zich bevindt. is namelijk
zeer relevant voor de PMD-waarde die gemeten wordt. Hierbij valt bij niet verkabelde glasvezel

te denken aan de diameter van de trommel waarop de glasvezel zich bevindt. de wikkelkracht
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waarmee de glasvezel op de trommel gespoeld is, omgevingstemperatuur, enzovoorts. Al deze
invloeden zullen in de uiteindelijke kabel, waar de PMD een beperkende factor wordt, anders
zijn, wat leidt tot een andere PMD-waarde.

Voor de vezelconditionering geldt dat de diameter van de trommel vanaf 15 cm toch nog invloed
heeft (voorschriften stellen dat de diameter minimaal 15 cm moet zijn), waardoor toch de
voorkeur aan een meting op een meettrommel met een diameter van 50 cm gegeven moet
worden. Verder lijkt 15 gr. of30 gr. wikkelkracht nauwelijks invloed te hebben, echter uit andere
metingen blijkt toch dat bij afnemende wikkelkracht de PMD nog iets toeneemt.

Als we naar de toekomst kijken, is het zaak om te gaan zoeken naar een rekenfactor die de PMD
in de uiteindelijk kabel vastlegt na meting van kale vezel, liefst op verzendtrommel (0 15,8 cm)
met een wikkelkracht van 30 gr. Als een dergelijke meting mogelijk is, hoeft de vezel namelijk
niet speciaal omgespoeld te worden om een PMD-meting te kunnen uitvoeren.
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Bijlage 1

Voorbeeld PMD berekening m.b.v. de
polarimeter methode

1. Inleiding
2. Het te testen onderdeel
3. Meting van de Jones matrices
4. Bepaling van de PMD

1. Inleiding

In het nu volgende voorbeeld wordt de PMD (met name de ~'T) van een onderdeel bepaald met
behulp van de Jones matrix analyse, uitgevoerd voor twee golflengtes. We beschrijven het
onderdeel met behulp van Mue1ler matrices bij deze golflengtes.

2. Het te testen onderdeel

Voor het te testen onderdeel nemen we voor dit voorbeeld er een met lineaire principal states
bij +450 en -450 in het gebruikte golflengtegebied. De Mue1ler matrix M voor dit onderdeel
wordt dan gegeven door [lito 1]
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Bijlage 1: Voorbeeld PMD berekening m.b.v. de polarimeter methode

1 0 0 0

0 COSÖ 0 -sin Ö (1)M(w) =
0 0 1 0

0 sin Ö 0 cosö

hierin is ~ het verschil in vertraging bij de optisch radiale frequentie w. Als we aannemen dat het
onderdeel geen dispersie heeft voor de twee principal states, dan is het vertragingsverschil
gerelateerd aan de DGD ilT volgens

(2)

We nemen nu aan dat de Jones matrix wordt gemeten voor de frequenties w1 = 1,21 x101s rad/s
(1556,734 om) en w2 = 1,22x101s rad/s (1543,974 om) en dat de DGD van het onderdeel
ilT = 100 fs is. De Mueller matrices bij deze frequenties worden dan

1 0 0 0

0 cos 121 0 -sin 121 (3)Mi = M(wj ) =
0 0 1 0

0 sin 121 0 cos 121

en

1 0 0 0

0 cos 122 0 -sin 122 (4)M2 = M(w2) =
0 0 1 0

0 sin 122 0 cos 122

N.B. deze matrices zijn normaal gesproken op voorhand niet bekend!

3. Meting van de Janes matrices

Een PMD meting vereist meting van de Jones matrix bij de twee golflengtes. De Jones matrix
voor een bepaalde golflengte wordt bepaald door de output SOP's voor drie input SOP's te
bepalen. Deze drie input SOP's mogen willekeurig genomen worden, echter de berekening is het
eenvoudigst voor 0°, 45° en 90° als lineaire input SOP's, zoals beschreven door Jones.

We beschrijven de SOP's m.b.v. Stokes vectoren, omdat de polarimeter de uitgangspolarisatietoe
standen als Stokes vectoren meet. Met de gemeten Stokes vectoren wordt dan de PMD
berekend.
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Bijlage 1: Voorbeeld PMD berekening m.b.v. de polarimeter methode

De drie input SOP's zijn dan

1

-1
900:~. =

111 0

o

(5)

De bijbehorende output SOP's voor (J)l zijn dan volgens y = Mlo!

1 1 1

cos 121 0 -cos 121 (6)
11_,1 = llllit.1 = ~_.1 =

0 1 0

sin 121 0 -sin 121

De bijbehorende output SOP's voor (J)2 zijn dan volgens y = M 2 o!

1 1 1

cos 122 0 -cos 122 (7)
1111it,2 = llllit;. = ~lIÎt;' =0 1 0

sin 122 0 -sin 122

De Stokes parameters kunnen voor volledig gepolariseerd licht worden omgezet in een Jones
vector. Voor deze twee geldt de relatie

Sa A 2
+ A 2

" .,
Sl A 2 _ A2

[ A. dl. ] (8)Stokes: = " ., Jones:
S2 2 A" A., cos(tP., - tIJ,,> A eJ~1.,
S3 2 A" A., sin(tP., - tP)

Om Tl te bepalen schrijven we de output SOP's bij (J)l als Jones vectoren

[
0,6897 ]

111 = 0,7241j [
0,7071 ]

111 = 0,7071 [
0,7241 1

~1 = -0,6897j
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Bijlage 1: Voorbeeld PMD berekening m.b.v. de polarimeter methode

Met deze vectoren worden dan de complexe ratio's voor de Jones matrix bij (J)1 bepaald

hX,l
k =- =

1,1 h
"I

V.. 1
~1 = _... =

V"l

k = qx,l =
3,1 q

",1

0,6897 = _ 0 9525 .
0,7241j , J

0,7241 = 1,0499j
- 0,6897j

0,7071 = 1
0,7071

1 - 1,0499j = 10499'
- 0,9527j - 1 ' J

(10)

De Jones matrix is dan

met /31 een onbekende complexe constante.

Op dezelfde wijze berekenen we de tweede Jones matrix bij (J)2:

We bepalen eerst weer de Jones vectoren

(11)

I0,2581 ]
IJ,. = 0,9661j

= [ 0,7071 ]
~ 0,7071 [

0,9661 ]
~ = -0,2581j

(12)

Met deze vectoren worden weer de complexe ratio's voor de Jones matrix bij (J)2 bepaald

0,2581 = _ 0,2672'
0,9661j J

0,9661 = 3,7432j
- 0,2581j
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Bijlage 1: Voorbeeld PMD berekening m.b.v. de polarimeter methode

0,7071 = 1
0,7071

1 - 3,7432j = 37432'
- 0,2672j - 1 ' J

(13)

De Jones matrix is dan

T, =p, [~u ~ ] = p, [3.7~2j 3.7~32j] (14)

met /32 een onbekende complexe constante. Omdat de constanten /31 en /32 de eigenwaarden en
de eigenvectoren niet beïnvloeden, laten we deze in het vervolg weg.

4. Bepaling van de PMD

We berekenen nu het produkt

-1 [2,3450 1,281lj 1A=7:T, =
2 1 1,281lj 2,3450

(15)

De eigenwaarden van A zijn: PI = 2,3450 + 1,2811j en P2 = 2,345 - 1,2811j. De hierbij
behorende eigenvectoren zijn

[
0,7rJ71 ]

Zl = 0,7071 en = [ 0,7071 ]
~ - 0,7071

(16)
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Bijlage 1: Voorbeeld PMD berekening m.b.v. de polarimeter methode

De eigenvectorenz] enz2 zijn de Jones vectoren voor +450 en _450 lineaire polarisatie toestand,

wat precies de principal states van het te testen onderdeel zijn. Tenslotte bepalen we nog de
groepslooptijdvertraging /::":r

ArJ 2,3450 + 1,2811j

1:1. -r = IArg(piP2) I = 1_\~2,_34_50_-.......;1,2_8_1....:.1i..... I _I Arg( 1e1 1
) 1-

(A)2 - (A)l O,Ol'lOU rad/s 0,01'1015 rad/s

= 1 rad I= 100 fs
0,01'1015 rad/s

Dit is gelijk aan de /::":r van het te testen onderdeel, welke dus correct bepaald is.

(17)

[1] Kliger, D.S. et aL, "Polarized light in opties and speetroscopy", Academie press, New York,
1990.
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!********** PMD-meting **********
!*******...... **********
!********** PLASMA OPTICAL FIBRE B.V. **********
1********** **********
!********** Meet &AppLicatie groep **********
!********** **********

Bijlage 2

Listing programma "PMD 1.0"

10 RE-STORE IPMD3"
20
30 !**************************************************************************
40
50
60
70
80
90
100!********** Geschreven door: P.J.T. PLeunis **********
110!**************************************************************************
120!
130 DIM Prog$[40l
140 CeM REAL Prognr
150 Prog$=IIVers ieL0 25 Novenb!r 1993"
160 Prognr=1.0
170 PRINTER IS CRT
180 PRINT CHR$(13)&CHR$(12)
190 OUTPUT KBD;"{";
200 OUTPUT KBD;"SCRATCH KEYE";
210 ON ERROR GOTO Programmafout
220 *** INITIALISATIE ***
230 Init:1
240 PRINT CHR$(129)&"Progralllll8: PMD ";Prog$&CHR$(128)
250 PRINT
260 PRINT "DatlD: ",DATE$(TIMEDATE)
270 PRINT "Tijd: ",T1ME$(T1MEDATE)
280 ASSIGN @Printer Ta 701
290 ASSIGN @PLotter Ta 705
300 ASSIGN @Lockin Ta 706
310 ASSIGN @Mono Ta 710
320 CeM INTEGER Totmeetpunt,lnterrupt,Setmono,Komuitsub,PrinterpLotter
330 CeM INTEGER Zetgrens
340 CeM REAL Lengte,BegingoLfLengte,EindgoLfLengte,MiddeL,Stap,GoLfLengte
350 CeM REAL Meetpunt(850),VanaLgem(850),VgeenanaLgem(850),Graf(850)
360 CeM REAL VgemiddeLd(850),Linkergrens,Rechtergrens,lnsteLpunt,K
370 DIM Var$[5l,VezeLnr$[12l,Com1$[30l,C0m2$[30l,CmdS[5l
380 Setmono=650
390 MiddeL=8
400 BegingoLfLengte=1500
410 EindgoLfLengte=1600
420 InsteLpunt=1500
430 Com1$=""
440 C0m2$=""
450 VezeLnr$=""
460 lengte=2000
470 Stap:1
480 K=.824
490 PrinterpLotter=O
500 Ymin=O
510 Ymax=1
520 DISP "Initialiseren Loek-in versterker"
530 CALL Lockincommando("T 6,1") ! tijdconstante = 100ms, 6dB/oct

- 47 -



Bijlage 2: Listing programma "PMD 1.0"

540 CALL Lockincorrmando("L 12") autorange limit: 550uV
550 CALL Lockincorrmando("R 1") reserve: norlll8l
560 CALL Lockincorrmando("A1 1") autorange: on
570 CALL Lockincorrmando("X 0") expand: off
580 CALL Lockincorrmando("O 0,0") ! offset: off
590 DISP "Initialiseren IIIOnochrOlll8tor"
600 CLEAR @Mono
610 WAlT .01
620 OUTPUT @Monoi"C";7
630 WAlT .01
640 OUTPUT @Monoi"D"i5
650 WAlT .01
660 Var$="J"
670 INPUT "Komt de stand van de IIIOnochrOlll8tor overeen met stappenlllOtor 1 (default is ia)?",Var$
680 IF Var$<>" i" AND Var$<>"J" THEN
690 INPUT "Wat is de stand van de monochrOlll8tor (default is 650)?",SetlllOno
700 OUTPUT @Monoi"B"iSetlllOnO*10
710 END IF
720 CALL Monoinstel(lnstelpunt-50)
730 *** EINDE INTITIALISATIE ***
740 DISP
750 Begin:!
760 Komuitsub=O
770 PRINT CHR$(13)&CHR$(12)
780 PRINT
790 PRINT CHR$(129)&"progranma: PMD "iProg$&CHR$(128)
800 PRINT
810 PRINT "DatlJll: ",DATE$(TlMEDATE)
820 PRINT "Ti id: ", TlME$(TIMEDATE)
830 PRINT
840 FOR B=1 TO 8
850 ON KEY B LABEL 1111 CALL Bleepfout
860 NEXT B
870 ON KEY 1 LABEL "Start meting" GOSUB Meting
880 ON KEY 2 LABEL "Bereken PMD" GOSUB Berekening
890 ON KEY 4 LABEL "Einde program" GOTO End
900 IF Vezelnr$<>"" THEN
910 ON KEY 5 LABEL "Plotten scherm" GOSUB Scherq>lotten
920 OH KEY 6 LABEL "Plotten plotter" GOSUB Plotterplotten
930 ON KEY 8 LABEL "Inzoomenplotten" GOSUB Inzoomen
940 END IF
950 Wachtoptoets:!
960 IF Komuitsub=1 THEN GOTO Begin
970 DISP USING "+,50A"i"Vervolg het progranma met een functietoets."
980 GOTO Wachtoptoets
990 !*************************************************************************
10001********** GOSUB: METING **********
1010!*************************************************************************
1020 M~ting:!

1030 OFF KEY
1040 MAT Meetpunt= (0)
1050 MAT Vgemiddeld= (0)
1060 MAT Vanalgem= (0)
1070 MAT Vgeenanalgem= (1)
1080 MAT Graf= (0)
1090 PRINT USING "1/"
1100 PRINT CHR$(129)&"De PMD meting start nul"&CHR$(128)
1110 PRINT USING "1/"
1120 PRINT" - LEG DE VEZEL IN"
1130 PRINT USING "1/"
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Bijlage 2: Usting programma 'PMD l.O'

insteIIen fase

1"&CHRS(128)

lil

Toets: F1"
Toets: F2"

1140 PRINT 11 - REGEL DE INKOPPELING AF"
1150 PRINT USING "1/"
1160 PRINT 11 - REGEL DE UITKOPPELING AF"
1170 PRINT USING "2/"
1180 PRINT CHRS(129)&"PLAATS DE ANALYZER IN DE LICHTBUNDEL I 1"&CHRS(128)
1190 PRINT USING "1/"
1200 INPUT "Vervolg met RETURN",DlJIIIIY
1210 CALL LockincoomandO("A1 0") I autorange: off
1220 CALL LockincoomandO("A2 1") autoset: on
1230 CALL Lockincoomando("A1 1") autorange: on
1240 CALL LockincoomandO("X 0") expand: off
1250 CALL LockincoomandO(1I0 0,0") offset: off
1260 CALL LockincoomandO("T 5,1") tijdconstante: 30Oms, 6dB/oct
1270 Invoer: I
1280 PRINT CHRS(13)&CHRS(12)
1290 CALL Vezelid(VezelnrS,Com1S,C0m2S,Lengte)
1300 CALL Varin("Geef de begingolflengte (in nn)II,Begingolflengte,850,1700)
1310 PRINT IBegingolflengte:liTAB(21)iBegingolflengtei" nn"
1320 CALL Varin(IIGeef de eindgolflengte (in nn)II,Eindgolflengte,Begingolflengte,1700)
1330 PRINT IEindgolflengte:liTAB(21)iEindgolflengtei" nn"
1340 Stapin: !
1350 CALL Varin("Geef de stapgrootte (in nn)II,Stap,.2,100)
1360 IF (Stap*5) MQD 1<>0 THEN
1370 BEEP
1380 DISP "STAPGROOTTE MOET EEN VEELVOUD VAN 0.2 ZIJN
1390 WAlT 1
1400 DISP "PROBEER HET NOG EENS."
1410 WAlT 1
1420 GOTO Stapin
1430 END IF
1440 PRINT IStapgrootte:"iTAB(21)iStapi'l nn"
1450 CALL Varin("Geef het aantal middelingen",Middel,1,100)
1460 PRINT "Aantal middelingen:"iTAB(21)iMiddel
1470 VarS="JI
1480 CALL Varstringin(lIlnvoer akkoord?",VarS)
1490 IF VarS<>lj" AND VarS<>"JI THEN GOTO Invoer
1500 DISP "De meetpunten worden nu bepaald."
1510 1=0
1520 Golflengte=Begingolflengte
1530 REPEAT
1540 Meetpunt(I)=Golflengte
1550 1=1+1
1560 Golflengte=Golflengte+Stap
1570 UNTIL Golflengte>Eindgolflengte
1580 Totmeetpunt=I-1
1590 Start: I
1600 PRINT CHRS(13)&CHRS(12)
1610 OFf KEY
1620 DISP "Meting met analyzer."
1630 Interrupt=O
1640 CALL Monoinstel(Begingolflengte-50)
1650 tALL Meten(Vanalgem(*),Meetpunt(*),Middel,Totmeetpunt,lnterrupt)
1660 IF Interrupt=O THEN GOTO Eindanalyzer
1670 BEEP
1680 VarS='IJII
1690 PRINT CHRS(13)&CHRS(12)
1700 PRINT CHRS(129)&"INTERRUPT TIJDENS METING MET ANALYZER
1710 PRINT USING "2/"
1720 PRINT "Opnieuw inkoppelen:
1730 PRINT "Opnieuw meten zonder veranderingen:
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Bijlage 2: Usting programma "PMD 1.0"

1"&tHR$(128)

I"&CHR$(128)

Toets: F1"
Toets: F2"

1740 FOR B=1 TO 8
1750 ON KEY B LABEL 1111,2 CALL Bleepfout
1760 NEXT B
1770 ON KEY 1 LABEL "Inkop- pelen",2 GOTO Subend
1780 ON KEY 2 LABEL "Opnieuw meten",2 GOTO Start
1790 wachtoptoets1:!
1800 OISP USING "+,sOA"i"Vervolg het progranma met een functietoets."
1810 GOTO Wachtoptoets1
1820 Eindanalyzer:1 *** einde meting met analyzer ***
1830 CALL Bleep
1840 PRINT CHR$(13)&CHR$(12)
1850 PRINT USING "SI"
1860 PRINT CHR$(129)&"VERWIJDER DE ANALYZER UIT DE LICHTBUNDEL
1870 PRINT
1880 CALL Monoinstel(Begingolflengte-sO)
1890 INPUT "Vervolg met RETURN" ,Dl.III1IY
1900 Kortstart:!
1910 PRINT CHR$(13)&CHR$(12)
1920 OFf KEY
1930 Interrupt=O
1940 DISP "Meting zonder analyzer"
1950 CALL Meten(Vgeenanalgem(*),Meetpunt(*),Middel,Totmeetpunt,lnterrupt)
1960 IF Interrupt=O TH EN GOTO Eindgeenanal
1970 BEEP
1980 PRINT CHR$(13)&CHR$(12)
1990 PRINT CHR$(129)&"INTERRUPT TIJDENS METING ZONDER ANALYZER
2000 PRINT USING "2/"
2010 PRINT "Opnieuw inkoppelen:
2020 PRINT "Opnieuw zonder analyzer meten:
2030 FOR B=1 TO 8
2040 ON KEY B LABEL "",2 CALL Bleepfout
2050 NEXT B
2060 ON KEY 1 LABEL "Inkop- pelen",2 GOTO Subend
2070 ON KEY 2 LABEL "Opnieuw meten",2 GOTO Kortstart
2080 Wachtoptoets2:!
2090 DISP USING "+,sOA"i"Vervolg het progranma met een functietoets."
2100 GOTO Wachtoptoets2
2110 Eindgeenanal:! *** einde meting zonder analyzer ***
2120 CALL Monoinstel(lnstelpunt-50)
2130 CALL Bleep
2140 PRINT CHR$(13)&CHR$(12)
2150 DISP "Berekening grafiek"
2160 FOR 1=0 TO Totmeetpunt
2170 Graf(I)=Vanalgem(I)/Vgeenanalgem(l)
2180 NEXT I
2190 DISP
2200 Subend: 1
2210 CALL Monoinstel(lnstelpunt-50)
2220 OFF KEY
2230 Komuitsub=1
2240 RETURN
22501*************************************************************************
226O!********** GOSUB: BEREKENING **********
22701*************************************************************************
2280 Berekening:!
2290 Printen=O
2300 Begin=Begingolflengte
2310 Eind=Eindgolflengte
2320 PRINT CHR$(13)&CHR$(12)
2330 OFf KEY
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Bijlage 2: Listing programma "PMD 1.0"

2340 PRINT CHRS(129)&"Berekening van de PMD aan de hand van het aantal toppen en dalen"&CHRS(128)
2350 PRINT
2360 Gegevens:!
2370 PRINT "Progranma: PMO "iPro9S
2380 PRINT
2390 PRINT "Datun:"iTAB(22)iDATES(TIMEDATE)
2400 PRINT "Tijd:"iTAB(22)iTlMES(TlMEDATE)
2410 PRINT
2420 PRINT "Vezelnunner:"iTAB(22)iVezelnrS
2430 PRINT "Lengte:"iTAB(21)iLengtei" m"
2440 PRINT "Conmentaar:"iTAB(22)iCom1S
2450 PRINT TAB(22)iC0m2S
2460 PRINT "Begingolflengte:"iTAB(21)iBegini" nm"
2470 PRINT "Eindgolflengte:"iTAB(21)iEindi" nm"
2480 PRINT "stapgrootte:"iTAB(21)iStaPi" nm"
2490 IF Printen=2 THEN GOTO Invoer1
2500 IF Printen=1 THEN GOTO Vervolgprinten
2510 Gegevensokee:!
2520 VarS="J"
2530 CALL Varstringin("Deze gegevens akkoord?",VarS)
2540 IF VarS<>"J" AND Va rS<> 11 j" THEN
2550 PRINT CHRS(13)&CHRS(12)
2560 PRINT "Progranma: PMD "iPro9S
2570 CALL Vezelid(VezelnrS,Com1S,C0m2S,Lengte)
2580 CALL Varin("Geef de begingolflengte (in nm)",Begin,850,1700)
2590 PRINT "Begingolflengte:"iTAB(21)iBegini" nm"
2600 CALL Varin("Geef de eindgol flengte (in nm)" ,Eind,Begin, 1700)
2610 PRINT "Eindgolflengte:"iTAB(21)iEindi" nm"
2620 CALL Varin("Geef de stapgrootte (in nm)",Stap,0,100)
2630 PRINT "Stapgrootte:"iTAB(21)iStapi" nm"
2640 GOTO Gegevensokee
2650 END IF
2660 VarS="J"
2670 CALL Varstringin("Nieuwe grenzen vaststellen?",VarS)
2680 IF VarS<>"JI AND VarS<>"j" THEN GOTO Invoer1
2690 2etgrens=1
2700 GOSUB Schermplotten
2710 OUTPUT KBDi"l"i
2720 Cursor=1
2730 EOR B=1 TO 8
2740 ON KEY B LABEL "",2 CALL Bleepfout
2750 NEXT B
2760 ON KEY 1 LABEL "Unker grens", 2 GOSUB U nkergrens
2770 ON KEY 8 LABEL "Rechter grens",2 GOSUB Rechtergrens
2780 ON KEY 4 LABEL IIStop",2 GOTO Grensklaar
2790 ON KNOB .05,2 GOSUB Plaatscursor
2800 Loop1:!
2810 GOTO Loop1
2820 Grensklaar:!
2830 OFf KNOB
2840 OFf KEY
2850 OUTPUT KBDi"M"i
2860 Printen=2
2870 GOTO Gegevens
2880 Invoer1:!
2890 CALL Varin("Geef het aantal toppen", Top,O, 100)
2900 CALL Varin("Geef het aantal dalen",Dal,0,100)
2910 Vervolgprinten: !.
2920 PRINT lIAantal toppen:lliTAB(21)iTop
2930 PRINT lIAantal dalen:lliTAB(21)iDal
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Bijlage 2: Listing programma "PMD 1.0"

2940 PRINT "k:"iTAB(21)iK
2950 IF Lengte>130 THEN
2960 Pmd=CK·CCTop+DaL)/2)·Begin·Eind)/«Eind-Begin)·300000·SQR(Lengte/1000»
2970 PRINT "PMD:"iTAB(21)iDRaJND(Pmd,4)i" ps/C1an"0.5)"
2980 ELSE
2990 Pmd=C«Top+DaL)/2)·Begin·Eind)/«Eind-Begin)·300000*CLengte/1000»
3000 PRINT "PMD:"iTAB(21)iDRaJNDCPmd,4)i" ps/km"
3010 END IF
3020 IF Printen=1 THEN GOTO subend1
3030 VarS="JI
3040 eALL Varstringin("Resultaten uitprinten?",VarS)
3050 IF VarS="j" OR VarS="J" THEN
3060 PRINTER IS 701
3070 Printen=1
3080 GOTO Gegevens
3090 END IF
3100 Subend1:!
3110 IF Printen=1 THEN PRINTER IS CRT
3120 Zetgrens=O
3130 Komuitsub=1
3140 RETURN
3150'··..•••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••..•• .
3160'·········· GOSUB: PLAATSCURSOR .
3170!·················································••••••••••••••••••••••••
3180 Plaatscursor:!
3190 eSIZE 4,.3
3200 PEN-1
3210 LORG 6
3220 MOVE Meetpunt(Cursor),GrafCCursor)
3230 LABEL II

A
II

3240 Cursor=Cursor+KNOBX+KNOBY
3250 IF Cursor<O THEN Cursor=O
3260 IF Cursor>Totmeetpunt THEN Cursor=Totmeetpunt
3270 PEN 1
3280 MOVE Meetpunt(Cursor),GrafCCursor)
3290 LABEL II

A
II

3300 RETURN
3310'······························..•..•••••••••••••••• .
3320'·········· GOSUB: LINKERGRENS .
3330'·······..••••••••••••••• •••..•••••••••••••••••••• .
3340 Linkergrens:!
3350 PEN-1
3360 MOVE Begin,Beginy
3370 LABEL "1"
3380 Begin=Meetpunt(Cursor)
3390 Beginy=Graf(Cursor)
3400 PEN 1
3410 MOVE Begin,Beginy
3420 LABEL "1"
3430 RETURN
34401················································· .
3450!·········· GOSUB: RECHTERGRENS ••••••••••
34601·····················..••••••..••••••..••••••••••••• .
3470 Rechtergrens:!
3480 PEN-1
3490 MOVE Eind,Eindy
3500 LABEL "1"
3510 Eind:Meetpunt(Cursor)
3520 Eindy=GrafCCursor)
3530 PEN 1
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3540 MOVE Eind,Eindy
3550 LABEL "I"
3560 RETURN
35701*************************************************************************
3580!********** GOSUB: SCHERMPLOTTEN **********
3590!*************************************************************************
3600 Schermplotten:1
3610 PRINT CHRS(13)&CHRS(12)
3620 OFf KEY
3630 DISP
3640 OUTPUT KBDi"l"i
3650 GRAPHICS ON
3660 GINIT
3670 PLOTTER IS CRT,"INTERNAL"
3680 CALL PlotteneVezelnrS,Com1S,C0m2S,Lengte,Begingolflengte,Eindgolflengte,Stap,Ymin, Ymax,
Graf(*),Meetpunt(*),Prognr,Totmeetpunt)
3690 IF Zetgrens=1 THEN RETURN
3700 ON KBD,4 GOTO Gezien
3710 Loop: GOTO Loop
3720 Gez ien: !
3730 OFf KBD
3740 OUTPUT KBDi"M";
3750 OUTPUT KBDi"l"i
3760 Komuitsub=1
3770 RETURN
3780!*************************************************************************
3790!********** GOSUB: PLOTTERPLOTTEN **********
3800!*************************************************************************
3810 Plotterplotten:!
3820 OFf KEY
3830 DISP
3840 PRINT CHRS(13)&CHRS(12)
3850 PRINT
3860 PRINT CHRS(129)&"Bezig met plotten."&CHRS(128)
3870 GINIT
3880 PLOTTER IS 705,"HPGL"
3890 CALL Plotten(VezelnrS,Com1S,C0m2S,Lengte,Begingolflengte,Eindgolflengte,Stap,Ymin,Ymax.
Graf(*),Meetpunt(*),Prognr,Totmeetpunt)
3900 Komuitsub=1
3910 RETURN
3920!*************************************************************************
3930!********** GOSUB: INZOOMEN **********
3940!*************************************************************************
3950 Inzoomen:!
3960 Eind=Eindgolflengte
3970 Begin=Begingolflengte
3980 Grenzen:!
3990 OFf KEY
4000 PRINT CHRS(13)&CHRS(12)
4010 PRINT CHRS(129)&"INZOOMEN VAN DE PLOT"&CHRS(128)
4020 CALL Varin("Geef de linkergrens (in nm)",Begingolflengte,Begingolflengte,Eindgolflengte)
4030 PRINT "L inkergrens:"iTAB(21 )iBegingol f lengte; " m'
4040 CALL Varin("Geef de rechtergrens (in nm)",Eindgolflengte.Begingolflengte,Eindgolflengte)
4050 PRINT "Rechtergrens:"iTAB(21)iEindgolflengtei" nm"
4060 CALL Varin("Geef de ondergrens",Ymin,0,1)
4070 PRINT "Ondergrens:"iTAB(21);Ymin
4080 tALL Varin("Geef de bovengrens",Ymax,Ymin,1)
4090 PRINT "Bovengrens:"iTAB(21)iYmax
4100 Begin1:!
4110 Komuitsub=O
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4120 FOR B=1 TO 8
4130 ON KEY B LABEL '''',2 CALL Bleepfout
4140 NEXT B
4150 ON KEY 1 LABEL "Nieuwe grenzen",2 GOTO Grenzen
4160 ON KEY 4 LABEL "Einde inzoomen",2 GOTO Subend2
4170 ON KEY 5 LABEL "Plotten scherm",2 GOSUB Scher""lotten
4180 ON KEY 6 LABEL "Plotten plotter",2 GOSUB Plotterplotten
4190 Wachtoptoets3:!
4200 IF Komuitsub=1 THEN GOTO Begin1
4210 OISP USING "+,50A"i"Vervolg het programna met een functietoets."
4220 GOTO Wachtoptoets3
4230 Subend2:!
4240 orF KEY
4250 Begingolflengte=Begin
4260 Eindgolflengte=Eind
4270 Ymin=O
4280 Ymax=1
4290 Komuitsub=1
4300 RETURN
4310
4320 ! *** EINDE HOOFDPROGRAMMA ***
4330 !
4340 Prograrnmafout:!
4350 PRINT CHR$(13)&CHR$(12)
4360 PRINT CHR$(129)&"ER IS EEN FOUT IN HET PROGRAMMA OPGETREDEN! I I I"&CHR$(128)
4370 PRINT
4380 PRINT "Foutnr.: "i
4390 PRINT ERRM$
4400 PRINT USING "21"
4410 GOTO 4450
4420 End:!
4430 CALL Monoinstel(1300)
4440 PRINT CHR$(13)&CHR$(12)
4450 OISP
4460 OFf KEY
4470 LaAD KEY
4480 PRINT CHR$(129)&"HET PROGRAMMA IS BEEINOIGO! !"&CHR$(128)
4490 END
4500!*************************************************************************
4510!********** SUB: METEN **********
4520!*************************************************************************
4530 SUB Meten(REAL Vgemiddeld(*),Meetpunt(*),Middel,INTEGER Totmeetpunt,lnterrupt)
4540 INTEGER Fout,S1,Status
4550 REAL Output,sens,Spanning,Respons,Sensnr
4560 FOR B=1 Ta 8
4570 ON KEY B LABEL '"' CAll Bleepfout
4580 NEXT B
4590 ON KEY 8 LABel "Stop",2 GOTO Setinter
4600 FOR 1=0 Ta Totmeetpunt
4610 CALL Monoinstel(Meetpunt(I»
4620 PRINT USING "#,0000.0,"" nm """iMeetpunt(1)
4630 opnieuw:!
4640 PRINT "*"i
4650 WAlT 6*.3
4660 CALL Lockinconmando("A1 0") autorange: oft
4670 FOR J=1 Ta Middel
4680 CAll Lockinconmando("Q1") vraag aD uitvoer
4690 CALL Lockinrespons(Output,Fout)
4700 IF Fout=1 THEN
4710 CALL Lockinconmando("A1 1") autorange: on
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4720 GOTO Opnieuw
4730 END IF
4740 CALL Lockinconmando(IS") vraag om de schaal
4750 CALL Lockinrespons(SenSnr,Fout)
4760 IF Fout=1 TH EN
4nO CALL Lockinconmanc:lo("A1 1") autorange: on
4780 GOTO Opnieuw
4790 END IF
4800 S1=Sensnr-INT(Sensnr/3)*3+1 berekening V zie handleiding lockin
4810 IF S1=1 THEN S1=5
4820 IF S1=3 THEN S1=1
4830 Sens=10A (-INT(Sensnr/3»*S1! bepaling full scale
4840 Spaming=Outputl2*Sens ! spanning in mV
4850 Vgemiddeld(I)=(Spanning+(J-1)*Vgemiddeld(I»/J
4860 NEXT J
4870 CALL Lockinconmando(IIA1 1") ! autorange: on
4880 PRINT USING 13D.4D,4A"iVgemiddeld(I)i" II'N"

4890 NEXT I
4900 GOTO Subend
4910 Setinter:1
4920 Interrupt=1
4930 FOR K=1 TO 10
4940 Status=SPOLL(706)
4950 IF BIT(Status,7)=1 THEN
4960 CALL Lockinrespons(Respons,Fout)
4970 GOTO Subend
4980 END IF
4990 NEXT K
5000 subend: 1
5010 OFf KEY
5020 SUBEND
50301*************************************************************************
50401********** SUB: LOCKINCOMMANDO **********
5050/*************************************************************************
5060 SUB Lockinconmando(CmdS)
5070 INTEGER Status
5080 Li=O
5090 Vraagstatus:/
5100 Status=SPOLL(706)
5110 IF Status<>33 THEN
5120 DISP "LOCK-IN: Overload / Autorange wijziging / Niet gereed"
5130 Li=1
5140 GOTO Vraagstatus
5150 END IF
5160 IF Li=1 THEN DISP
5170 OUTPUT 706 USING "K"iCmdS
5180 SUBEND
5190!*************************************************************************
5200!********** SUB: LOCKINRESPONS **********
5210!*************************************************************************
5220 SUB Lockinrespons(REAL Respons,INTEGER Fout)
5230 INTEGER Status
5240 Fout=O
5250 Vraagstatus:!
5260 Status=SPOLL(706)
5270 IF BIT(Status,7)=0 THEN GOTO Vraagstatus
5280 IF Status<>160 THEN
5290 ENTER 706iDummy
5300 Fout=1
5310 GOTO Subend
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5320 END IF
5330 ENTER 706iRespons
5340 Subend:!
5350 SUBEND
5360!*************************************************************************
5370!********** SUB: MONOINSTEL **********
5380!*************************************************************************
5390 SUB Monoinstel(REAL Golf)
5400 OISP "Monochromator loopt naar "iGolfi" nrn."
5410 tLEAR 710
5420 WAlT .01
5430 OUTPUT 71 0i "A11 i Go lf*5
5440 WAlT .01
5450 OUTPUT 710i"R"
5460 DISP
5470 SUBEND
54801*************************************************************************
54901********** SUB: VEZELID **********
5500!*************************************************************************
5510 SUB Vezelid(VezelnrS,Com1S,C0m2S,REAL Lengte)
5520 PRINT USING "21"
5530 PRINT "Datun:"iTAB(22)iDATES(TIMEDATE)
5540 PRINT "Tijd:"iTAB(22)iTIMES(T1MEDATE)
5550 tALL Varstringin("Geef het vezelmmller (max. 12 Icaralcters)" ,VezelnrS)
5560 PRINT "Vezelnt.llllll!r:"iTAB(22)iVezelnrS
5570 CALL Varin("Geef de lengte van de vezel (in meter)",Lengte,1,30000)
5580 PRINT ILengte:liTAB(21)iLengtei" m"
5590 tALL Varstringin(IIEerste cOIIIIlentaarregel (max. 30 lcarakters)",Com1S)
5600 PRINT ICommentaar:"iTAB(22)iCom1S
5610 tALL Varstringin("Tweede cOIIIIlentaarregel (max. 30 lcaralcters)",C0m2S)
5620 PRINT TAB(22)iC0m2S
5630 SUBEND
5640 !*************************************************************************
5650!********** SUB: VARIN **********
5660 !*************************************************************************
5670
5680
5690
5700
5710
5nO
5730
5740
5750
5760
5770
5780
5790
5800

SUB Varin(TelcstS,REAL Var,Range1,Range2)
Image1: IMAGE #,40A, "( tussen ",K," en ", K, "): ",K
In: I

OISP USING Image1iTeicstSiRange1iRange2iVar
INPUT Var
IF Var<Range1 OR Var>Range2 THEN

BEEP
DISP "VARIABELE MOET BINNEN OPGEGEVEN BEREIK LIGGEN
WAlT 1
DISP "PROBEER HET NOG EENS!"
WAlT 1
GOTO In

END IF
SUBEND

I I 1"

58101*************************************************************************
58201********** SUB: VARSTRINGIN **********
5830 !*************************************************************************
5840 SUB Varstringin(TelcstS,VarS)
5850 DISP USING "#,42A,2A,12AliTelcstSi": "iVarS
5860 INPUT VarS
5870 DISP
5880 SUBEND
5890!*************************************************************************
5900 !********** SUB: BLEEP **********
5910!*************************************************************************
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5920 SUB Bleep
5930 BEEP 1760,.2
5940 BEEP 880,.2
5950 BEEP 440,.2
5960 BEEP 220,.2
5970 SUBEND
59801*************************************************************************
59901********** SUB: PLOTTEN **********
6000!*************************************************************************
6010 SUB Plotten(Vezelnr$,Corn1$,C0m2$,REAL Lenste,Begingoltlengte,Eindgoltlengte,Stap,Ymin,Ymax,
Graf(*),Meetpunt(*),Prognr,INTEGER Totmeetpunt)
6020 GCLEAR
6030 PEN 8
6040 DEG
6050 LDIR 0
6060 Xgdumin=O
6070 Xgdumax=100*MAX(1,RATIO)
6080 Ygdumin=O
6090 Ygdumax=100*MAX(1,1/RATIO)
6100 VIEWPORT Xgdumin,Xgdumax,ygdumin,ygdumax
6110 WINDOW Xgdumin,Xgdumax,Ygdumin,Ygdumax
6120 LORG 5
6130 CSIZE 4,.5
6140 MOVE Xgdumax/2,.98*Ygdumax
6150 LABEL Vezelnr$
6160 PEN 1
6170 CSIZE 2,.5
6180 MOVE Xgdumax/2,.95*Ygdumax
6190 LABEL Corn1$
6200 MOVE Xgdumax/2,.93*Ygdumax
6210 LABEL C0m2$
6220 LDIR 90
6230 LORG 6
6240 CSIZE 4,.5
6250 MOVE .01*Xgdumax,Ygdumax/2
6260 LABEL "Genormal iseerd vermogen"
6270 LDIR 0
6280 LORG 4
6290 MOVE Xgdumax/2,.01*Ygdumax
6300 LABEL "Go lft engte [nmJ"
6310 LORG 3
6320 CSIZE 3,.5
6330 MOVE Xgdumin, Ygdumax
6340 LABEL "Plasma Optical Fibre B.V."
6350 MOVE Xgdumin,.97*Ygdumax
6360 LABEL "Meet &Applicatie groep"
6370 MOVE Xgdumin,.94*Ygdumax
6380 LABEL USING "12A, ""("" ,SA, "")""" ;DATE$(TlMEDATE), TlME$(TIMEDATE)
6390 MOVE .75*Xgdumax,Ygdumax
6400 LABEL USING """Programma: PMD "",D.D";Prognr
6410 MOVE. 75*Xgdumax, •97*Ygdumax
6420 LABEL "Lengte:";Lengte;"m"
6430 MOVE •75*Xgdumax, .94*Ygdumax
6440 LABEL "Stapgrootte:";Stap;"nm"
6450 Xmin=Begingolflengte
6460 Xmax=Ei ndgolf lengte
6470 Xrange=Xmax-Xmin
6480 Xtics=Xrange/10
6490 Yrange=Ymax-Ymin
6500 Ytics=Yrange/10

- 57 -



Bijlage 2: Listing programma "PMD 1.0"

6510 VIEWPORT .1*Xgdumax,.98*Xgdumax,.1*Ygdumax,.9*Ygdumax
6520 WINDOW Xmin,Xmax,Ymin,Ymax
6530 AXES Xtics,Ytics,Xmin,Ymin,2,2,3
6540 CLIP OFF
6550 CSI2E 3,.5
6560 LORG 6
6570 FOR I=Xmin TO Xmax STEP Xrange/5
6580 MOVE I,Ymin-.01*(Ymax-Ymin)
6590 LABEL USING "#,K"iI
6600 NEXT I
6610 LORG 8
6620 FOR I=Ymin TO Ymax STEP Yrange/5

6630 MOVE Xmin-.01*(Xmax-Xmin),I
6640 LABEL USING "#,K"il
6650 NEXT I
6660 CLIP ON
6670 PEN 2
6680 FOR 1=0 TO Totmeetpunt
6690 PLOT Meetpunt(I),Graf(I)
6700 NEXT I
6710 PENUP
6720 PEN 0
6730 SUBEND
67401*************************************************************************
6750!********** SUB: Bleepfout **********
6760!*************************************************************************
6770 SUB Bleepfout
6780 BEEP
6790 SUBEND
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Listing programma polarimeter sturing

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

**********

**********
**********Meet & Applicatie groep

PLASMA OPTICAL FIBRE B.V.

RE-STORE IHP8509B"

1**********

1**********

!**********

!**********

10
20
30 !***************************************************************************
40 !********** PMD-meting (polarimeter) **********
50
60
70
80
90
100!********** Geschreven door: P.J.T. Pleunis **********
1101***************************************************************************

met ing" GOSUB Met ing
1550 rvn" GOSUB San155D
program" GOTO Einde

"Start
"Santec
"Einde

120 PRINT CHRS(13)&CHRS(12)
130 OUTPUT KBD;"{Il;
140 OUTPUT KBD;"SCRATCH KEYE";
150 PRINT
160 PRINT CHRS(129)&"PMQ-meting met polarimeter en Santec tunable laser."&CHR$(128)
170 PRINT
180 ASSIGN SSantec TO 714
190 ASSIGN QLpa TO 729
200 COM REAL Begingolf lengte,Eindgolflengte,Stap,Stapaantal,Golf lengte
210 COM INTEGER Komuitsub,Status
220 Init:1
230 Komuitsub=O
240 FOR B=1 TO 8
250 ON KEY B LABEL 1111 CALL Bleepfout
260 NEXT B
270 ON KEY 1 LABEL
280 ON KEY 4 LABEL
290 ON KEY 8 LABEL
300 Wachtoptoets:!
310 IF Komuitsub=1 THEN GOTO Init
320 DISP USING "+,50A";"Vervolg het progranma met een functietoets."
330 GOTO Wachtoptoets
340 1*************************************************************************
350 !********** GOSUB: METING **********
360 !*************************************************************************
370 Meting:1
380 OFF KEY
390 CALL Varin("Geef de begingolflengte (in rvn)",Begingolflengte,1488,1612)
400 CALL Varin("Geef de eindgolflengte (in rvn)",Eindgolflengte,Begingolflengte,1612)
410 CALL Varin("Geef de stapgrootte (in rvn)" ,Stap, .01,50)
420 Stapaantal=(Eindgolflengte-Begingolflengte)/Stap
430 CLEAR QLpa
440 ABORT 7
450 OUTPUT QLpa;"DISPER:WLEN:START:"&VAL$(Begingolflengte) END
460 OUTPUT SLpa;"DISPER:WLEN:STOP:"&VAL$(Eindgolflengte) END
470 OUTPUT QLpa;"DISPER:WLEN:DELTA:"&VALS(Stap) END
480 OUTPUT QLpa;"DISPER:WLEN:STEPS:"&VAL$(Stapaantal) END
490 OUTPUT QLpa;"DISPER:MANUAL" END
500 OUTPUT QLpa;"DISPER:SINGLE" END
510 OUTPUT QLpa;"DISPER:START" END
520 DISP "Bezig met metenI"
530 fOR B=1 TO 8
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540 ON KEY B LABEL 1111,2 CALL Bleepfout
550 NEXT B
560 ON KEY 8 LABEL "STOP",2 GOTO Interrupt
570 FOR 1=0 TO Stapaantal
580 OOTPUT álLpa;"DISPER:WLEN?" END
590 ENTER álLpa;Golflengte
600 OOT PUT álSantecj"WA:"&VALS(Golflengte/1000)
610 Vraagstatus:!
620 OOTPUT álSanteci"SU"
630 ENTER álSantec;Status
640 IF BIT(Status,2)<>0 THEN GOTO Vraagstatus
650 OOTPUT lilLpaj"DISPER:MEASURE" END
660 NEXT I
670 GOTO subend
680 Interrupt:!
690 OOT PUT lilLpa;"DISPER:CLEAR" END
700 Subend:!
710 DISP
720 Kornuitsub=1
730 RETURN
740 1*************************************************************************
750 !********** GOSUB: 5AN1550 **********
760 !*************************************************************************
770 5an1550:!
780 OOTPUT êilSantec j"WA: 1.5500"
790 RETURN
800 !*************************************************************************
810 !********** EINDE PROGRAMMA **********
820 !*************************************************************************
830 Einde:!
840 PRINT CHRS(13)&CHRS(12)
850 PRINT
860 DISP
870 OFF KEY
880 LOAO KEY
890 PRINT CHRS(129)&"HET PROGRAMMA IS BEEINDIGD!!!"&CHRS(128)
900 END
910 !*************************************************************************
920 !********** SUB: VARIN **********
930 !*************************************************************************
940 SUB Varin(TekstS,REAL Var,Range1,Range2)
950 Image1: IMAGE #,40A,"(tussen ",K," en ",K,"): ",K
960 In:!
970 DISP USING Image1;TekstSjRange1jRange2jVar
980 INPUT Var
990 IF Var<Range1 OR Var>Range2 THEN
1000 BEEP
1010 DISP "VARIABELE MOET BINNEN OPGEGEVEN BEREIK LIGGEN !"
1020 WAlT 1
1030 OISP "PROBEER HET NOG EENS!"
1040 WAlT 1
1050 GOTO In
1060 END IF
1070 SUBEND
1080!*************************************************************************
1090!********** SUB: BLEEPFOUT **********
1100!*************************************************************************
1110 SUB Bleepfout
1120 BEEP
1130 SUBEND
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Voorbeelden grafieken van de "wavescan"

Bij een meting m.b.v. de ''wavelength scanning" methode wordt een grafiek bepaald waar het
aantal toppen en dalen geteld wordt. Een voorbeeld van een meting zonder mode-koppeling is
weergegeven in figuur 10.

Plasma Optlcal Flbre B.V.
Meet &ApplIcatie groep
14 Apr 1994 (15:13)
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Figuur 10: Voorbeeld van een meting zonder mode-koppeling.
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Een voorbeeld van een meting zoals die bij een normale vezel voorkomt (met mode-koppeling)
is weergegeven in figuur 11.
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Figuur 11: Voorbeeld van een typische meting aan een normale vezel.
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