












Antwoorden Tentamen oktober 2000

Vraag 1: TE en TM modi

a) De fasesprong bij reflectie aan een grensvlak is anders voor s (TE) en p(TM)
gepolariseerd licht. Dit verschil in fasesprong tussen TE en TM werkt door in een
verschillende dispersierelatie voor TE en TM en dus in een verschillende
oplossing voor de β en Neff van de TE en TM modi.

b) Als nf/nc ≈ 1. Dan gaan de dispersierelaties van TE en TM in elkaar over.
c) nf/nc >1 ⇒  φs < φp ⇒  uit (II-4) volgt θs  >  θp ⇒  Neff,TE > Neff,TM.
d) Voor TE geldt: Ez = Ex = Hy = 0. Voor TM geldt: Hz = Hx = Ey = 0. Uitwerken

van de ExH term in de Poynting vector levert 0 op.

Vraag 2:EIM.

a) Brekingsindex structuur verandert weinig in laterale richting, bijvoorbeeld ridge
waveguide. De mode moet niet dicht bij cut off zitten.
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⇒  b = 0.8 ⇒  Neff,3 = (0.8(1.492-1.472)+1.472)1/2 = 1.486

c) 

In verticale richting is het kanaal monomode. In transversale richting echter is het kanaal
bimodaal. Door de hoogte van de ridge kleiner te maken verklein je het contrast.

Monomodal in transversale richting: V3 < π ⇒  maximal toegestane h ligt dus bij V3 = π
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V2 = 1.3 ⇒  dmax = 1.3/1.854 = 0.7 µm



Vraag 3:mode profielen.

a) Cν geeft het deel van het totale vermogen van mode ν dat zich in de kern bevindt.
Cν wordt ook wel de confinement factor genoemd.

b) 
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Vraag 4:

a) Steady state: BI(N1+N2)-AN2 = 0, N2+N1 = Ntot ⇒ N2=Ntot/(2+A/BI) <Ntot/2

b) Populatie inversie in 3 level systeem met een pomplaser. Licht dat in de EDFA
komt wordt door middel van gestimuleerde emissie versterkt.

Vraag 5:

a) τe is de recombinatie tijdsconstante van electron-gaten. In τe zit zowel de bijdrage
van spontane emisie τrr als van recombinatie zonder straling τnr.

Stel in een gesloten systeem zijn er op t=0 n elektron-gat paren. Deze electron-gat
paren gaan recombineren. τe is de karakteristieke tijd waarna nog maar n/e
electron-gat paren over zijn.

b) Spontane emissie en recombinatie zonder straling zijn ongewensde processen. We
willen de τe dus zo groot mogelijk maken. De spontane emissie valt niets aan te
doen. De recombinatie zonder straling vindt plaats bij onzuiverheden en
roosterfouten in het medium. Om τnr (en dus τe) zo groot moglijk te maken moet
het medium zo zuiver mogelijk zijn en zo min mogelijk rooster fouten bevatten.

c) Uit eq. VII-37 volgt dat τe dan oneindig groot moet worden.

Met een perfect medium (dat trouwens ook theoretisch niet kan bestaan
(entropie)) is τnr oneindig groot te maken. Alleen τrr blijft over, maar daar valt
niets aan te doen. Het is dus niet mogelijk τe oneindig groot te maken.



Antwoorden vraag 6.

a) Op cut-off van de TE01 mode is de V-parameter 2.405. Hieruit is via:
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te berekenen dat de core-straal 9 µm is.

b) Alleen de twee LP01modi bestaan. Dit zijn twee lineair gepolariseerde modi.

c) De mate van koppeling wordt direct beinvloed door de overlapintegraal van de modi
van de fiber en de modi van de golfgeleider; zie pagina 44/45 uit het diktaat.
Er zijn twee directe redenen voor het verschil in vermogen tussen TE00 en TM00; ten
eerste is de polarisatie van het licht in de inkomende fiber niet gedefinieerd; dus de
hoeveelheid die binnenkomt is in het algemeen niet hetzelfde in de twee modi;
bovendien is de veldverdeling van de TE00 mode in de ridgegolfgeleider anders dan
die van de TM00 mode, zodat de overlapintegraal ook verschillend is.

d) De brekingsindex van de spleet is 1, want het is lucht. Door de spleet ontstaat een
Fabry-Perot interferometer. Uit de grafiek is te halen dat de FSRλ van deze
interferometer 0.012 µm is bij een golflengte van 1.55 µm. Uit de formule voor FSRλ
:
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kan men berekenen dat de breedte van de spleet L gelijk is aan 100 µm.

Antwoorden vraag 7.

a) ∆φ  = 2 π/ λ * ∆ Neff * L

b) De modi in beide kanalen hebben verschillende amplitudes, en daarom zal er geen
volledige uitdoving meer zijn. Het signaal gaat daarom niet meer naar 0. Omdat in de
onderste tak een gedeelte van het licht verloren gaat, zal het maximum
uitgangssignaal kleiner dan Pin zijn.



c) Bereken de waardes van ∆V, Pmax/Pin en Pmin/Pin.

Het faseverschil tussen de takken moet 2π veranderen bij een verandering ∆V, dus:
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d) Om Pmin=0 te krijgen, moet er in de bovenste tak evenveel vermogen
afgetapt worden als er in de onderste tak verloren gaat : dus 21%
sin2(KL)=0.21,  K=10-9 m-1, L=0.476 mm. Aangezien er verder geen verliezen
zijn, is het vermogen dat uit de bovenste tak komt een fractie 0.21*0.5=0.105
van het ingangsvermogen. (de 0.5 komt doordat de eerste Y-junctie het vermogen
50:50 splitst in de bovenste en onderste tak).


