
Vraag 1  (10 eenheden)

De volgende ridge golfgeleider is gegeven :

Een hoge index core laag (Si3N4, n=2.01) is opgesloten tussen een lage index substraat- en claddinglaag
(SiO2, n=1.46). De dikte van deze core laag ,d is 80 nm. Voor SiO2|Si3N4|SiO2 slabguides met een dikte
die niet meer dan 20 nm afwijkt van deze 80 nm kan bij een golflengte van 650 nm de effectieve
brekingsindex van de TM0 mode in zeer goede benadering geschreven worden als

N d deff ( ) . . * ( )= + −−15119217 12744 10 803   (d in nm)

De breedte van de ridge (W) is gelijk aan 4 micrometer en d=80nm ; tussen welke grenzen moet de stap
δ liggen om (voor λ=650nm)  een monomodale golfgeleider te krijgen?
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Vraag 2  (15 eenheden)

Beschouw het volgende dispersiediagram (effectieve index tegen laagdikte
core):
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Voor een bepaalde drielagen structuur zijn in het diagram de effectieve indices van de 0e en 1e orde TE
en TM modi als functie van de core-laagdikte gegeven bij λ=650nm.

a) Is dit een symmetrisch of asymetrisch lagensysteem?

b) Schets voor een core-laagdikte van 400 nm (ncore=2.01) de k-vectoren in de core-laag; zowel
grootte en richting zijn van belang. Bereken de hoek van de k-vector met de normaal op de
interfaces (grensvlakken).

c) Als gegeven is dat de brekingsindex van de core laag 2.01 is, wat zijn dan de brekingsindices van
de substraat en claddinglaag?

cutoff TE0



Vraag 3 (15 eenheden)

Gegeven is de volgende transmissiecurve van een Fabry-Perot resonator:
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De brekingsindex n van het materiaal in de Fabry-Perot is 1.5.

a) Schat uit de grafiek de free spectral range (fsr) en de finesse van de resonator.

b) Bereken de lengte van de Fabry-Perot resonator.

c) Is het materiaal van de Fabry-Perot absorberend? Leg uit!



Vraag 4  (20 eenheden)

Van twee fibers is over een bepaalde lengte de cladding is er vanaf gehaald.(het zgn strippen ) Hierbij
heeft men voor de ene fiber een techniek gebruikt, waarbij aan beide overgangen “cladding-geen
cladding” de cladding over een afstand van een paar mm geleidelijk van zijn oorspronkelijke dikte naar
een dikte nul is gereduceerd. Op deze manier wordt een zgn adiabatische overgang gemaakt, dwz, de
overgang is zo vloeiend dat alle energie die in een bepaalde mode zit in dat modenummer blijft zitten.
Bij de andere fiber is deze overgang abrupt (zie figuur)

      
  Gestript fiber met adiabatische overgangen Gestript fiber met abrupte overgangen

Beide fibers brengt men nu in een oplossing van LiCl (Lithiumchloride) in water. Allleen de
fiberuiteindes steken nog boven de oplossing uit. De brekingsindex van deze oplossing is afhankelijk
van de LiCl concentratie [C].

De brekingsindex van de core is nc = 1.35. De index van de ongestripte cladding is 1.33.
Voor de oplossing geldt: n2

sol = 1.332 + 10-3 [C]  ([C] in mmol)

(let op: de relatieve diëlektrische constante, εr (=n2) van de oplossing hangt dus lineair af van de
concentratie, niet n zelf!)

De V-parameter van de ongestripte fiber is 8.5 (λ=650nm).

We gaan deze fibers nu gebruiken om een indruk te krijgen van de concentratie LiCl. Om dit te doen
gaan we aan een van de ongestripte fiberuiteindes licht in de fiber koppelen, dat gelijkmatig over alle
modi verdeeld wordt.. Het licht aan de uitgang van de fiber wordt vervolgens gemeten : alle uitgaande
vermogen wordt in één keer gemeten. Hieruit kan een indruk worden verkregen van de waarde van [C].

a) Tot een bepaalde grenswaarde kan [C] nog gedetecteerd kan worden; daarboven niet meer.
      Waardoor is deze grenswaarde bepaald en hoe groot is de grenswaarde-concentratie?

b) -Beschrijf de sensorwerking van beide fibers. Geef duidelijk aan waarin  en waarom de respons van
beide fibersensoren verschillend is
-Schets vanaf [C]=0 mmol tot de grenswaarde de responsiecurve  van beide fibersensoren, dwz het
uitgangsvermogen als functie van de concentratie  [C]. Geef aan wat er op volgens U relevante punten
in de grafiek gebeurt.



Vraag 5 (16 eenheden)

Gegeven is een y-junctie met een bimodaal (dwz: het kanaal geleidt twee TE modi en twee TM-modi)
ingangskanaal en twee monomodale uitgangskanalen.

a) Schets, uitgaande van een symmetrische adiabatische y-junctie, hoe het veld aan de uitgang van de
twee kanalen eruit ziet voor:
1/ de TE0 ingangsmode
2/ de TE1 ingangsmode
Wat is in beide gevallen het faseverschil tussen de outputsignalen?

b) Leg uit hoe men de y-junctie kan gebruiken als modeswitch, dwz, hoe men kan schakelen om de TE0
of de TE1 mode in het bovenste kanaal terecht te laten komen.

Een Mach-zehnder interferometer met een bimodaal ingangs kanaal en een monomodaal
uitgangskanaal (zie onderstaande figuur)  kan ook als mode-selector fungeren.

bimodaal
monomodaal

c) Leg uit wat er gebeurt met de TE0 en TE1 modi tijdens propagatie door de Mach-Zehnder als beide
takken van de Mach-Zehnder identiek aan elkaar zijn.

d) Hoe kan men in dit geval “schakelen” om of de TE0 of de TE1 mode in het uitgangskanaal terecht
te laten komen?



Vraag 6  (18 eenheden)

Beschouw twee lasers: 1 met een 3-level systeem, en 1 met een 4-level systeem. Neem aan dat de
absorptie crossectie voor de pompovergang voor beide lasers 4*10-25 is; de tijdconstante voor spontane
emissie van uit de metastabiele toestand (E1 bij het 3-level systeem en E2 bij het 4-level systeem) is
voor beide gelijk aan 1 ms. De tijdconstante voor de snelle terugval vanuit het hoogste energieniveau
naar de metastabiele toestand is verwaarloosbaar; in het 4-level systeem is de tijdconstante voor de
snelle terugval van E1 naar E0 0.01 ms. Zie het onderstaande energiediagram.
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a) Stel de rate equations (vergelijkingen die de veranderingen van de populatie van een niveau per
tijdseenheid weergeven) op voor de belangrijke niveaus in beide systemen.

b) Welk systeem zal een grotere pompintensiteit nodig hebben om populatieinversie te verkrijgen en
waarom?

Vraag 7  (10 eenheden)

Wat is de fysische oorzaak van het optreden van een drempelstroom bij vaste stof lasers?



Uitwerkingen tentamen Optische Basisfuncties en Microsystemen-  13 oktober 1999

Vraag 1.

Om een monomodale golfgeleider te krijgen moet de parameter V kleiner zijn dan π, want de
golfgeleider is symmetrisch (dus V0 is 0); zie de formule bovenaan pag. 35 in het diktaat. We krijgen
dus de formule:

( ) πδδδ
λ
π =−=−− − 2622 10*6241.10038536.0666.380012744.05119217.15119217.12 W

waaruit de maximale waarde van δ bepaald kan worden. De minimale waarde is 0 want een
symmetrische golfgeleider kan altijd tenminste 1 modus geleiden (tenminste, zolang de core-index
hoger is dan de cladding –index). Het bereik van δ is dus:

0 < δ < 1.714 nm

Dit valt binnen het bereik waarin de benadering voor de effectieve index geldt, dus het klopt.

Vraag 2

a) Het is een asymmetrisch lagensysteem, want de nulde orde mode heeft een cutoff bij een laagdikte
van 0.05 µm; een symmetrische slabgolfgeleider kan bij elke dikte nog tenminste 1 mode geleiden
(zie ook pagina 32 van het dictaat)

b) De groote van de vectoren is gelijk, omdat die gelijk is aan (2π/λ)*ncore. De hoek met de de
normaal op de interfaces is groter bij hogere effectieve index; sinθ=Neff/ncore.(Zie ook pagina 31
van het dictaat) Bij een laagdikte van 400 nm vinden we voor de hoeken:

TE0: Neff = 1.918, θ=72.600

TM0: Neff = 1.882, θ= 69.440

TE1: Neff = 1.632, θ= 54.290

TM1: Neff = 1.532, θ= 49.660

c) Voor de berekening van ns bestaan diverse mogelijkheden.
n De simpelste is uit te gaan van het gegeven, dat cut off van een mode optreedt als Neff juist gelijk is

aan ns. ( zie pagina 34 van het dictaat). Uit de gegeven grafiek lezen we dan af dat deze N eff
waarde gelijk is aan 1.485

n Een wat ingewikkelder aanpak is de volgende:
Uit de afstand van de cut-off van TE0 en TE1 is de substraatindex te berekenen:

Vcutoff_TE1-Vcutoff_TE0 = π

( ) π
λ
π =−− 01

2201.22 ddns

dus ns=1.4854

Voor het berekenen van nc hebben we de genormaliseerde parameter a nodig;
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Hieruit volgt dat nc=0.965. Het is duidelijk, dat zich bij deze berekening de onnauwkeurigheid in het
aflezen van Neff voor cut off wreekt. Natuurlijk kan nc  niet kleiner zijn dan 1; kennelijk bestond de
cladding uit lucht met nc = 1.

Vraag 3

a) De free spectral range is de afstand tussen twee pieken. In dit geval is die ongeveer 12,2 nm rond
605 nm; bij hogere golflenge is hij groter. Voor het berekenen van de finesse hebben de de FWHM
(Full Width at Half Maximum) nodig, ( zie pagina 86-87 van het dictaat); die is ongeveer 1,8 nm.
Dan is de finesse gelijk aan fsr/fwhm =6,8.

b) Die volgt direct uit de free spectral range (formule VI-11 op pag. 86):

( ) m
fsrn
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c) Ja, want de transmissie wordt nooit 100%; bij een niet-absorberende FP zou dat wel het geval
zijn.(Zie ook fig VI –3, pg 86 van het dictaat)

Vraag 4

a) Zodra de brekingsindex van de oplossing boven de index van de core komt, kan de fiber niets meer
geleiden en kan er dus ook niets meer gemeten worden. Dit is bij:
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b)
- Bij de adiabatische fiber zal de energie van elke mode in hetzelfde modenummer blijven. Dat

betekent dat de energie van die mode ook aan de andere kant van de fiber zal komen, tenzij de
mode in het gestripte deel niet meer in de fiber past; dan straalt al dat licht weg van de fiber. Er
ontstaat dus een discrete afhankelijkheid van de concentratie; zodra een mode net niet meer past,
daalt de output-energie plotseling met de hoeveelheid energie van de verdwijnende mode.

- Bij de fiber met de abrupte overgang tussen wel en niet-gestript deel is de werking iets anders. De
exacte karakteristiek is iets moeilijker te voorspellen, maar we kunnen er wel het een en ander over
zeggen. Als een mode aankomt bij de abrupte overgang, zal zijn energie (volgens de theorie van
pag. 44/45) verdeeld worden over de geleide en de stralende modi van het gestripte deel. De
hoeveelheid energie die in elke mode gaat zitten is afhankelijk van de overlapintegraal (II-37). Dit
betekent dus dat er, zodra er verschil is tussen de brekingsindex van de cladding van de fiber en de
brekingsindex van de oplossing, vanuit elke mode intensiteit weglekt naar de stralende modi. Het
is geen discreet proces maar continu. (Let op: stel dat we alleen een EH11 mode in de ongestripte
fiber zouden hebben, terwijl de EH11 mode in het gestripte deel niet meer zou bestaan. Dan zou er
toch wel wat intensiteit aan de uitgang zijn, omdat er via de mode-decompositie toch wel wat
energie in de nog wel geleide modi van het gestripte systeem terecht zou komen).  Aan de
overgang gestript-niet-gestript gebeurt een soortgelijk proces.

Om de responscurves uit te rekenen moeten we eerst de afhankelijkheid van de V-parameter van de
concentratie bepalen. Hiervoor moeten we eerst de dikte van de core uitrekenen:
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En dan volgt voor V als functie van [C]:

][100536.071.36
2 322 CnaV solc

−−=−=
λ
π

Dit is dus een functie die voor [C]=0 gelijk is aan 8.5, en dan als een (omgekeerde) wortelfunctie afvalt
tot hij nul is bij [C]=53.6 mmol. Op bepaalde plaatsen in de grafiek zal V ineens kleiner zijn dan de
cut-off van een fibermode, zodat die mode in de adiabatische fiber niet doorgelaten zal worden. Omdat
de hogere orde modi niet in het diktaat staan, zullen we die niet in de grafiek tekenen. Voor de modi die
wel in Figuur IV-10 op pag. 75 staan is de cut-off in V en in [C]:

Mode Vcutoff [C]cutoff (mmol)

HE11: 0.0 53.6
TE01 en TM01: 2.405 49.3
HE21: ~2.6 48.6
EH11 en HE12: 3.832 42.7
HE31: ~4.05 41.4

De responsgrafiek zal er ongeveer zo uit komen te zien:

Hierin is de discrete curve dus de respons van de adiabatische fiber, en de continue curve die van de
abrupte fiber. Van de abrupte fiber is (zonder uitgebreide berekeningen) niet precies te zeggen hoe de
curve loopt; belangrijk is vooral dat hij continu is en op dezelfde punten begint en eindigt als de curve
van de adiabatische fiber. De doorgetrokken lijn geeft de exacte respons aan bij hoge concentraties; de
punten waar de intensiteit ineens afneemt zijn de cut-off punten van de modi die hierboven berekend
zijn. Bij hogere orde modi is de lijn gestippeld; het gedrag is hier ongeveer aangegeven, de exacte
overgangspunten zijn niet uit het diktaat te halen.
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Vraag 5

a) De TE0 zal symmetrisch worden verdeeld over de uitgangstakken; de fase van beide
uitgangstakken is gelijk. Bij TE1 wordt het vermogen ook gelijk verdeeld over de uitgangstakken;
er is echter een faseverschil van 1800 tussen de twee takken.

b) Wanneer de effectieve index van het bovenste kanaal verhoogd wordt, zal de nulde orde mode in
die tak en de eerste orde mode in de onderste tak gaan, en andersom. Zie pag.142/143

c) Bij de TE0 mode is er geen faseverschil tussen de takken, dus de output van de Mach-Zehnder is
maximaal (zie pag.155). Bij de TE1 mode is er juist een faseverschil van 1800 tussen de takken (zie
5a), dus is de output nul.

d) Door een extra faseverschil van 1800 te induceren in 1 van beide takken zullen de takken aan het
einde juist bij de TE0 uit fase zijn en bij de TE1 in fase, zodat op die manier de TE1 mode 100%
transmissie heeft, en de TE0 geen.

Vraag 6

a) Voor het 3-level systeem geldt:
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En voor het 4-level systeem:
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b) Bij het 4-level systeem is geen drempelstroom nodig; bij het 3-levelsysteem wel. Dat is uit te
rekenen door voor de steady state de verdeling over de verschillende niveaus uit te rekenen;hierbij
moet een derde vergelijking betrokken worden, nl
N ot = N0 + N1 + N2

 dan blijkt dat er bij het 4-level systeem altijd populatieinversie is bij een willekeurig lage
pompstroomomdat we voor N2 – N1 berekenen:

N2 – N1 = {(τ21 /τ10 – 1 ) I σ} / {Iσ( 1 + τ21 /τ10 ) + 1 /τ10}

en dit is voor elke waarde van I groter dan 0.

Vraag 7

Het antwoord staat in feite letterlijk in het dictaat en wel op pagina 132 na formule (10)
Door spontante emissie (spontane electron-gat recombinatie) wordt licht uitgezonden in willekeurige
richtingen en met willekeurige fase. Dit licht draagt dus (vrijwel) niet bij aan de laserwerking. Voor dit
verlies aan vrij ladingsdragers moet worden gecompenseerd; daarvoor is een stroom nodig, de
drempelstroom.


