
Vraagstuk 1  (20 eenheden)
Beschouw het hieronder weergegeven profiel E*E* van een 0e orde TE mode (voor een golflengte van
650nm)  in een drie lagen slab systeem. Het veldprofiel is genormaliseerd op 1W/m. De brekingsindices
van de lagen zijn 2.01 (Si3N4), 1.46 (SiO2) en 1.00 (lucht).

a) Geef voor alle drie de lagen aan uit welk materiaal de laag gemaakt is : Si3N4, SiO2 of lucht. Verklaar
Uw antwoord!

b) Hoe zou U  uit de gegeven gegevens de effectieve brekingsindex van deze mode kunnen bepalen? Geef
een redelijke schatting van deze waarde.

We willen nu dit systeem als een sensor gebruiken en willen hiertoe weten wat de gevoeligheid is van de
effectieve brekingsindex voor kleine brekingsindexveranderingen van de lucht-laag (doordat bv. het
zuurstof-gehalte van lucht verandert). Eenvoudig op te schrijven is :
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 de gevoeligheid in het gekozen werkpunt  (nlucht =1 )  is.

Deze gevoeligheid kan berekend worden met behulp van het formule II-40 (variatie theorema) en het bij de
vorige vraag gegeven profiel.

c) In het variatie theorema komt een ∆ε voor. Geef deze als functie van ∆nlucht en  ε0

(NB : ε0= 8.854*10-12 C2/Nm2).

d) Schrijf het variatietheorema om in de vorm ∆Neff= functie van (golflengte, ∆nlucht, electrische veldsterkte,
ε0).

e) Geef op basis van het E*E* profiel en de gevonden formule bij vraag d een goede benadering van  de
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Vraagstuk 2  (15 eenheden)
Beschouw de volgende golfgeleiderstructuur : 2 monomodale golfgeleiders worden met behulp van een
symmetrische, adiabatische structuur bij elkaar gebracht en gaan over in een brede bimodale golfgeleider.
(NB adiabatische propagatie houdt in, dat bij geleidelijke verandering van de kanaalstructuur in de
propagatierichting een mode zonder overkoppeling van vermogen naar andere modes door deze structuur
propageert)
Aan het eind van de bimodale golfgeleider  bevind zicht een tweede symmetrische en adiabatische y-junctie
met monomodale uitgangstakken. In de onderstaande figuur is een mbv. simulaties berekende
intensiteitsverloop binnen deze structuur weergegeven.



a) Welke modi lopen er in deze structuur en welk deel van het totale vermogen zit er in iedere mode?
Verklaar je antwoord!

b) Verklaar het optredende intensiteitspatroon.

c) Welke verandering in   faseverschil tussen beide modi ontstaat gedurende de propagatie door het stuk
van het bimodale kanaal tussen de twee verticale lijnen? Verklaar Uw antwoord!

Vraagstuk 3 (15 eenheden)
Van een glasfiber zijn de volgende gegevens bekend:  core-index=1.46, cladding-index=1.459 (de
golflengteafhankelijkheid van de brekingsindex wordt in deze vraag verwaarloosd).

Verder kan de glasfiber:

voor een golflengte van 800 nm maximaal 5 modi geleiden,
voor een golflengte van 900nm maximaal 3 modi  geleiden en
voor een golflengte van 1300nm 1 mode.

Geef aan in welk lengte-interval de diameter van de fiber ligt , waarbij U alleen gebruik maakt van de
figuren IV-5 en IV-6!!

Vraagstuk 4 (15 eenheden)
Stel, er ligt een bimodale glasfiber tussen het BB-gebouw en EL-TN. Voor het intensieve overleg tussen
het CvB en de dekanen van EL en TN moet er zoveel mogelijk informatie per seconde door deze 1 km
lange fiber kunnen worden gezonden. De effectieve index van de twee modi in de golfgeleider is resp.
1.5999 en 1.6000. De informatie wordt in pulsjes (bits) verzonden. De tijd tussen twee pulsjes is twee keer
de tijdsduur van een puls; zie de figuur hieronder.

Aan het eind van de fiber mag een puls in de ene mode een volgende puls in de andere mode niet
overlappen.

a) Wat is de maximale bit-rate die behaald kan worden met dit systeem?

Deze bit-rate is niet voldoende. Om deze reden wordt de volgende planaire golfgeleiderstruktuur aan het
einde van de fiber geplaatst:



Deze structuur begint met een bimodaal ingangskanaal, dat in een asymmetrische Y-junctie wordt gesplitst
in twee takken. In de Y-junctie heeft de bovenste tak een hogere effectieve index dan de onderste tak.
Wanneer de takken ver genoeg uit elkaar liggen om onderling niet meer te koppelen, wordt de onderste tak
echter verbreed, terwijl de bovenste versmald wordt. Hierdoor wordt de effectieve index van de bovenste
tak 1.50, terwijl die van de onderste 1.70 wordt. De lengte van dit gebied is 5 cm. Hierna worden beide
takken in een tweede Y-junctie weer samengevoegd tot een bimodale golfgeleider.

Ga ervan uit dat de laagste orde modus van de fiber ook in de laagste orde modus van de bimodale planaire
golfgeleider terecht komt, en de hoogste orde van de fiber ook in de hoogste orde van de golfgeleider. De
lengte van de inkomende en uitgaande bimodale golfgeleiders, evenals de lengte van de y-juncties, mag
verwaarloosd worden t.o.v. de lengte van de twee takken. Alle processen die zich afspelen verlopen
adiabatisch, dat wil zeggen dat bij de propagatie door een kanaal al het vermogen in dezelfde mode blijft
zitten.

b) Leg uit waarom met dit device de maximale bit-rate verhoogd kan worden.

c) Bereken die maximale bit-rate

Vraagstuk 5 (15 eenheden)

Een Fabry-Perot resonator bestaat uit een diëlektrisch materiaal met bij kamertemperatuur (25o C) een dikte
d van 1 mm en een brekingsindex n van 1.5. Op beide uiteinden is een metaallaag aangebracht, met een
reflectiecoëfficient R=0.95. De resonator wordt gevoed door een tunable(=afstembare) laser waarvan de
golflengte continu kan worden gevariëerd tussen 670 en 680 nm. De transmissie door de resonator wordt
gemeten.

a) Bereken de free spectral range (fsr) en de finesse van de resonator voor een golflengte van 675 nm

Bij temperatuurvariaties van het diëlektrisch materiaal veranderen zowel de dikte als de brekingsindex, en
wel volgens de volgende formules:

δn/δT=-4*10-5 /oC
δd/δT=15 nm/oC

b) De temperatuur moet gemeten worden. Bereken het maximale temperatuurbereik vanaf 25o dat
bemeten kan worden onder de volgende omstandigheden:

1) Met behulp van een volgmechanisme wordt de positie van een piek gevolgd
2) Dit volgmechanisme is niet aanwezig; het is dus niet bekend welke piek precies bemeten wordt



Vraagstuk 6 (10 eenheden)

Licht met een golflengte van 1550 nm wordt door een slabgolfgeleiderstruktuur geleid met als substraatlaag
SiO2, brekingsindex 1.485, filmlaag SiOxNy, brekingsindex 1.8032, en claddinglaag lucht, brekingsindex
1.0.

a) Geef een goede benadering van de waardes van de effectieve indices van de TE-modi voor diktes van
de filmlaag van 1160 nm en van 1400 nm.

Gegeven is nu de volgende struktuur:

b) Geef een goede benadering van de waardes van de effectieve indices van alle TE-modi, ervan
uitgaande dat de dispersiediagrammen voor TE en TM in dit geval gelijk zijn

c) Schets de veldverdelingen van deze modi

Vraagstuk 7 (10 eenheden)
Van een halfgeleiderlaser wordt maar een deel van het in elektrisch vorm aangevoerde vermogen omgezet
in het optische vermogen van de uitgestuurde laserbundel. Door welke verschijnselen/mechanismes  wordt
het resterende deel van het ingevoerde vermogen verbruikt?





UITWERKING  tentamen 10.1-2000:

Vraagstuk 1
a) Laag 2 : Si3N4  - De hoogste brekingsindex, anders geen golfgeleiding

Laag 1 : SiO2 - Het veld loopt hier het minst steil af (laagste afvalconstante,k0 (Neff
2 – n1

2 )1/2)
Laag 3 : lucht - Het veld loopt hier het steilst af (hoogste afvalconstante)

b)  In het oxide valt  het profiel E*E* af volgens
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010*15.4 xnNk SiOeffeI −−−=
met alle lengtes in micrometers.  Op het interface is het veld 2.15* 109. Als je dit met 1/e2  vermenigvuldigt
kom je uit op 2.9*108. Kijk nu naar het profiel : dit is voor x=0.84. Alle onbekenden in de vergelijking zijn
nu bekend behalve Neff -> uitrekenen levert op : Neff=1.57.
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De integraal kan bepaald worden met vakjes tellen : ongeveer 29 (hokjes ) * 1*10^8 * 2*10^-8. c=3*10^8,
n=1.00.
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Vraagstuk 2
a) In het middenstuk is een modebeating (inteferentie) te zien. Dit middenstuk  is een bimodale structuur,
wat inhoudt dat beide modi (de 0e en 1e orde) aanwezig zijn. De gehele structuur is adiabatisch, dus er is
geen overkoppeling van vermogen tussen beide modi. Aan het begin komt het licht via een van de
ingangstakken binnen en alle vermogen komt uiteindelijk in een uitgangstak terecht. Dit kan alleen als in
beide modi 50% van het vermogen zit (beschouw de analyse van de richtkoppelaar, figuur VIII-
14a,pag151-152 dictaat).

b) In het bimodale middenstuk is er een verschil in effectieve brekingsindex tussen beide modi, waardoor
ze met een verschillende snelheid door de structuur propageren. Dit levert het inteferentiepatroon op. Dit
gebeurt echter niet alleen in het middenstuk. In het begin (z=0) zijn er twee systeem modi (zie figuur VIII-



14a) in de 5 lagenstructuur die een faseverschil 0 hebben. De getoonde structuur is nu zo geoptimaliseerd
dat gedurende propagatie van z=0 naar z=6000 dit faseverschil (2n+1)*π is : ie. het licht wordt in de
bovenste uitgangstak gekoppeld.

c) Elke keer als het maximum van boven naar beneden is gegaan of juist omgekeerd komt overeen met een
faseverschil π. Tussen de twee lijnen gebeurt dit 3 keer : het opgelopen faseverschil is dus 3π.

Vraagstuk 3
Zie de formule voor de V-parameter van fibers :

voor 800 nm :  3.832<V800 < 7.016
voor 900 nm :  2.405<V900< 3.832
voor 1300nm:  V<2.405

invullen van de brekingsindices in de V-parameter levert

V=0.339 (r/λ)

voor 800 nm : r tussen 9.03 en 16.53 µm
voor 900 nm : r tussen 6.38 en 10.16 µm
voor 1300nm: r kleiner dan 9.21 µm

De straal ligt dus tussen 9.03 en 9.21 micron, de diameter ligt dus tussen 18.06 en 18.42 micron.

Vraagstuk 4

a) Het tijdsverschil tussen de pulsjes in de twee modi mag niet groter zijn dan 2X. Dus:
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De bit-rate is 1/3X, dus de maximale bit-rate is 9102⋅ .

b) Het tijdsverschil tussen de modi is hier negatief, dus het totale tijdsverschil wordt kleiner -> hogere bit-
rate.

c) Gebruik makend van dezelfde formule als in a) vinden we voor het tijdsverschil in het device
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− , zodat de totale bitrate 9102.2 ⋅  wordt; een verbetering van 10%.

Vraagstuk 5
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b) Als eerste moeten we de optische weglengte van een roundtrip door de resonator (dat is. 2n*d)
uitrekenen als functie van de temperatuur. Die is:
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In een transmissiepiek is de roundtrip phaseshift, die gelijk is aan 2πOL/λ, gelijk aan een geheel aantal
keren 2π, dus moet OL een gehaal aantal keren λ zijn; OL = mλ.

1) Als er nu bij 25o een piek zit rond λ=680 nm, is m daar 4411
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. Nu zoeken we de

temperatuur waarbij deze piek, dus de piek met m=4411, bij λ=670 nm zit. Dus we lossen op:

( ) ( ) 921483 1067044112510120251075.5103 −−−− ⋅⋅=−⋅−−⋅−⋅ TT
Dit levert T=789oC.

2) Nu mag een piek niet verder dan 1 FSR verschuiven, omdat de pieken onderling niet te
onderscheiden zijn. Dus mag de optische weglengte 1 golflengte afnemen als gevolg van
temperatuursverhogingen:

( ) ( ) 9321483 106751032510120251075.5103 −−−−− ⋅−⋅=−⋅−−⋅−⋅ TT
Dit levert T=36.7oC. Hier is het midden van het golflengtebereik genomen; wanneer de onder- of
bovengrens zou zijn genomen, zou de maximumtemperatuur slechts 0.1 graad veranderen.

Vraagstuk 6

a) Met behulp van dispersiediagram II-7 in het diktaat:

d=1160 nm: neff = 1.734261 voor TE0 en 1.530941 voor TE1
d=1400 nm: neff = 1.751399 voor TE0 en 1.595049 voor TE1

b) Effectieve index methode, weer gebruik makend van het dispersiediagram:

TE00: neff = 1.746172
TE10: neff = 1.734758
TE01: neff = 1.586605
TE11: neff = 1.562419
TE21: neff = 1.531676

c) TE00: TE10:



TE01: TE11:

TE21:

Vraagstuk 7 .
Verliezen t.g.v.
- de elektrische weerstand van de halfgeleiders
- optische verliezen in de lichtgeleiderstructuur als gevolg van absorptie , bulkscattering en scattering

aan de interfaces.
- niet elk elektron-hole paar recombineert onder uitstraling van licht
- spontane emissie
- verliezen doordat niet alle licht door de spiegel aan de niet-uitgangskant van de laser wordt

gereflecteerd.


