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Előszó
Doktori értekezésem témája a híradástechnikai célú félvezető és szilárdtestlézerek esetében
alkalmazható intenzitászaj csökkentési módszerek vizsgálata, illetve az ehhez kapcsolódó
új kutatási eredményeim bemutatása.
Elsősorban rövid távú üvegszálas összeköttetések, így helyi illetve városi hálózatok,
valamint optikai-mobil rendszerek esetén a lézerek relatív intenzitászaja az átvitel
legjelentősebb zajforrása, mely a kis csatorna csillapítás miatt a fotodetektor termikus zaját
fölülmúlva az eredő jel-zaj viszony és így az átviteli minőség egyik legfontosabb
meghatározója. Ennek fényében természetes tehát, hogy igen fontos a lézerek
intenzitászajának minimalizálása, valamint a zajcsökkentő eljárások kutatása. Doktori
értekezésemben mind szilárdtestlézer mind pedig félvezető lézer esetére megvizsgálom az
alkalmazható lehetőségeket és a két esetben új tervezési eljárást, illetve új zajcsökkentési
módszert javaslok.
Eredményeimet három téziscsoportba foglaltam össze. Az első téziscsoport Nd:YVO4
szilárdtestlézer optoelektronikus visszacsatolással történő zajelnyomását, illetve annak
hatásait tárgyalja. Ebben a témakörben a kristálylézer új modellezési lehetőségét mutatom
be, melynek során a lézert kéttárolós tagként leírva jelentősen egyszerűsödik a
zajcsökkentő szabályzási kör tervezése. E tézis első altézisében szimulációs és mérési
eredményekkel alátámasztva részletesen elemzem a kisfrekvenciás szabályzás működését
és az újonnan bevezetett modellel történő megvalósítás lépéseit. A további altézisekben
megoldom az általam használt lézer sebesség-egyenleteit autonóm és peiródikus jellel
gerjesztett nemautonóm esetben egyaránt. Ez utóbbi lehetőség tárgyalásakor a lézert
nemautonóm, nemlineáris differenciálegyenlet-rendszerrel leírható dinamikus rendszerként
kezelem, vizsgálva a különböző modulációs mélységű és frekvenciájú periodikus
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gerjesztésekre adott válaszait annak érdekében, hogy a visszacsatolt rendszer stabil
működésének határait meghatározhassam. A lézer dinamikus tulajdonságainak vizsgálata
során eljutok a kaotikus viselkedés határáig. E számítási eredmények ismeretében az első
tézispont utolsó altézisében becslést adok az adott lézer használata során megvalósítható
visszacsatolási modulációs mélység mértékére, mely aztán más lézerek esetére, azok
paramétereinek figyelembe vételével általánosítható.
A második téziscsoport egy teljesen új zajcsökkentési eljárást javasol elsősorban félvezető
lézerek számára. A munka e részében aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométerek
intenzitászajra kifejtett hatását vizsgálom. Megmutatom továbbá, hogy az ilyen struktúrák
optikai zajcsökkentés során is bevethetőek. A zajcsökkentés kapcsán a második tézispont
további altéziseiben az optikai interferometrikus elrendezések fáziszaj-intenzitászaj
konverzióját elemzem, átfogó, részletes számítások segítségével. Ennek keretében
meghatározom kétkarú interferométer kimenetén mind koherens, mind pedig inkoherens
esetben az intenzitászaj teljesítménysűrűség-spektrumát fáziszajt és amplitúdózajt egyaránt
tartalmazó bemeneti jel esetén. E számítást elvégzem fehér, valamint sávhatárolt fehér
Gauss-zaj mint amplitúdózaj esetén is, és megmutatom, hogy a sávhatárolt fehér zajt
tartalmazó amplitúdó függvény esete visszavezethető a fehér amplitúdózaj esetén kapott
eredményekre. A hírközlésben leggyakrabban használt lézerek tipikus értékeinek
ismeretében a számítások alapján pontos útmutatást adok a zajcsökkentési célú MachZehnder interferométer tervezéséhez.
A harmadik téziscsoportban számítással igazolom, hogy az aszimmetrikus Mach-Zehnder
interferométer általánosításaként kapható transzverzális vagy más néven véges
impulzusválaszú (FIR) szűrők segítségével elsősorban az elnyomási sávszélesség
növelésével tovább fokozható a zajcsökkentés minősége. A kettőnél több késleltetős
rendszerek közül legegyszerűbb esetként háromkarú transzverzális szűrőt tekintve
igazolom, hogy a fáziszaj intenzitászajba történő átalakulása bizonyos frekvenciákon
kisebb mértékű mint kétkarú interferométer esetén, így támasztva alá, hogy transzverzális
szűrő használatával tovább javítható a zajcsökkentés mértéke. A zajcsökkentésre
használható koherens optikai-mikorhullámú szűrőkarakterisztikák különböző pontjaira
hangolt optikai vivő esetén megvizsgálom a fáziszaj-intenzitászaj átalakulást, és
magyarázatot adok a jelentős eltérések hátterére.
Mindhárom téziscsoport feldolgozását átfogó irodalomkutatással alapozom meg és a
témában kellő kitekintést nyújtó összefoglalással zárom le.
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Katonák! Negyven évszázad tekint le rátok!
Bonaparte Napoleon (1769-1821)
A Piramisok Csatája előtt

1

1.1

Szilárdtestlézer intenzitászajának csökkentése

Bevezetés

A XX. század közepén az ismét lendületet kapott gazdasági fejlődés következtében számos
területen jelentős kísérleti kutatások indultak, melyek az időközben bekövetkezett ipari és
technológiai

fejlődés

eredményeit

felhasználva,

több

a

századelőn

elméletileg

megalapozott illetve megjósolt új eszköz gyakorlati megvalósítását célozták. E törekvések
egyik eredményeként az első működő lézer megjelenésével az optikai tudományok
megújulása, valamint a modern optika megszületése 1960-ra datálható.
A lézerek speciális és sok szempontból igen kedvező tulajdonságaiknak köszönhetően
számos egyéb terület mellett, szinte megszületésükkel egy időben, a híradástechnikában is
új távlatokat nyitottak. Az ősi tűz- és füstjelzések, a középkor szélmalomjelei illetve a
fejlett, lámpákat használó tengerészeti kommunikáció után a modern távközlés ismét
felismerte az optikai információátvitel előnyeit. E, mai szemmel kezdetleges, „digitális”
korszak eredményein túllépve, a múlt század második felében előbb az analóg, majd a
digitális optikai kommunikációs rendszerek előretörése figyelhető meg.
Korunk információs technológiai kutatásainak ma is vitathatatlanul egyik legfontosabb
tárgya az új optikai eszközök, optikai technológiák és átviteli módszerek fejlesztése. Az
újszerű, közvetlenül az átvitel javítását szem előtt tartó vizsgálatok mellett a mikrohullámú
és milliméteres hullámú jelek optikai feldolgozása és előállítása is jelentős szerepet kapott.
A mikrohullámú keverő jelek illetve a modulált, optikai vétel után közvetlenül
kisugározható vivők optikai előállítása egyéb, lézerdiódát alkalmazó módszerek mellett
szilárdtestlézerek felhasználásával is megvalósítható, melyek alapvetően különböznek az
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optikai távközlésben használatos lézerdiódáktól, mivel azokkal ellentétben nem
elektronikus eszközök.
Értekezésem első téziscsoportja a mikro- és milliméteres hullámú elektronikus jelek
előállítására alkalmas szilárdtestlézerek intenzitászajának vizsgálatát és megvalósított
elnyomási lehetőségeit mutatja be, majd pedig a lézer sebesség egyenleteit megoldva a
visszacsatolás mint pumpáló jel moduláció hatására megjelenő kaotikus viselkedést
vizsgálom.
A

téziscsoportot

leíró

első

fejezet

felépítése

a

következő:

Bevezetésként

a

szilárdtestlézerek híradástechnikai felhasználási lehetőségeit illetve az ezek során
felmerülő problémákat és azok lehetséges megoldásait tárgyalom, majd a témában végzett
átfogó irodalomkutatás eredményeire építve rátérek az általam bevezetett egyszerű
zajmodell

segítségével

történő

zajcsökkentő

visszacsatolás

tervezési

lépéseinek

bemutatására. A továbbiakban a lézerek e fajtájának működési elveit megvilágító részletes
számításaimat közlöm, melyek során autonóm esetben a munkaponti linearizálás
eszközével, nemautonóm esetben pedig numerikus módszerek segítségével megoldom a
kristálylézer működését leíró nemlineáris differenciálegyenlet rendszert. Ez utóbbi
megoldás során meghatározom az általam használt Nd:YVO4 mikrocsip szilárdtestlézer
kaotikus működésének és egyúttal az optoelektronikai visszacsatolókör erősítésének
határát.
1.1.1

Szilárdtestlézerek az optikai-mobil hálózatokban

A távközlési felhasználásokban egyre jelentősebb szerepet kap a mikro- ill. milliméteres
hullámok optikai előállítása, feldolgozása. Optikai-mobil rendszerekben, a bázisállomások
üvegszálas technológiával ellátott hálózatba kapcsolása esetén, lehetővé válik a
mikrohullámú keverő jelek egy központi állomásról történő optikai továbbítása, és így a
bázisállomások (BS) igen drága rendszertechnikai elemének a helyi oszcillátornak az
elhagyása. Ez annál is fontosabb, mivel a vezeték nélküli távközlési szolgálatok az egyre
növekvő sávszélesség és átviteli sebesség igények kielégítésére (mobil internet,
multimédiás felhasználások, mobil videó konferencia, WLAN, stb.) a mikrohullámú
tartomány egyre magasabb frekvenciájú régiói felé törekszenek (UWB stb.). Mind a
közcélú mobil szolgáltatók mind pedig az egy-egy zárt közösséget kiszolgáló fiber-radio
illetve LMDS rendszerek esetében a 20-60GHz közötti milliméteres sáv kihasználása a cél.
Elsősorban a szabadon felhasználható ISM sávokban, így a 24GHz-es és 61GHz-es
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valamint a 40,5GHz-es tartományban vannak már működő vagy tervezett fiber-radio és
LMDS szolgáltatások. A bázisállomások nehezen hozzáférhető, optikai kábelen történő
táplálása valamint a mobil terminálok nagyfrekvenciás és ezért a szabad térben gyorsan
csillapodó jelekkel való ellátása, a hagyományos kódolási eljárásokon túlmenően is,
fokozott biztonságot és lehallgatás elleni védelmet nyújt. A komoly csillapítással
rendelkező

mikrohullámú

jelek

alkalmazása

azonban

jelentősen

lecsökkenti

a

bázisállomások által ellátható cellák méretét, és ez által megnövekszik az adott terület
lefedéséhez szükséges pikocellák és bázisállomások száma. Ezáltal természetesen nő a
frekvencia újrahasznosításának lehetősége és az ellátható előfizetők száma, azonban a
bázisállomások

számának

növekedésével

együtt

járó

beszerzési

és

telepítési

költségnövekedést, azok árának csökkentésével kell és lehet kompenzálni.
Egyszerre lép fel tehát a BS árának és - többek között pl. városképi okokból - azok
méretének csökkentési igénye. Az egyik legkézenfekvőbb megoldási lehetőség, amint azt
már korábban említettem, tehát a nagy pontosságú, stabil és ennek megfelelően igen
költségigényes

rendszertechnikai

elem,

a

mikrohullámú

lokál

oszcillátornak

a

bázisállomásból történő elhagyása ill. annak az optikai központi állomásról való pótlása és
az oszcillátor jel optikai generálása.
Mikrohullámok optikai előállításának egyik lehetséges megoldása több módusú
szilárdtestlézerek

alkalmazása.

A

jövő

vezeték

nélküli

hálózatainak

várható

frekvenciasávjaihoz illesztve használhatunk 20GHz vagy akár 60GHz módustávolságú
kristálylézert. A longitudinális módusok távolsága a kristály geometriai méreteiből
számolható. Két vagy több módus esetén, a bázisállomásban történő optikai detekció során
nyert nagyfrekvenciás jel, oszcillátor jelként közvetlenül felhasználható ill. kisugározható.
Azonban a microchip lézerek jó fáziszaj tulajdonságaik mellett jelentős intenzitászajjal
rendelkeznek a módusokhoz közeli alacsony frekvenciás tartományban (100kHz-2MHz).
Mivel a relaxációs oszcilláción megjelenő intenzitászaj 20-40dB-es kiemelése igen zavaró
lenne a lézer módusok oszcillátor jelként történő felhasználása során, a zaj elnyomására
optoelektronikai szabályzókört vagy egyéb nyílthurkú elnyomást alkalmazhatunk.
A fent vázolt optikai-mikrohullámú rendszer egy lehetséges, egyszerűsített blokkdiagramja
az 1.1ábrán látható. A központi állomás felépítése a következő: Legfontosabb blokk
természetesen az átvitel alapvető tulajdonságait meghatározó szilárdtestlézer. Mivel a
szilárdtestlézerek a lézerdiódákkal ellentétben elektromos kapuval nem rendelkeznek a
lézerműködés gerjesztéséhez és fenntartásához külső optikai pumpálásra van szükség,
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mely legegyszerűbben nagy teljesítményű (~1W) pumpáló lézerdióda alkalmazásával
történhet. A lézer longitudinális módusainak stabilizálására, és így a keletkező
mikrohullámú

keverőjelek

fáziszajának

további

csökkentéséhez,

a

módusok

frekvenciakülönbségével megegyező frekvenciájú külső oszcillátorral, ill. a kristály
mikrohullámú üregben történő megfelelő elhelyezésével, aktív móduscsatolás ajánlott,
melyet az ábrán a „MMW Forrás” (MMW) doboz feltüntetésével jelöltem. Mivel, mint azt
már korábban említettem, a szilárdtestlézerek elektromos bemenettel nem rendelkeznek,
(és ha a pumpáló lézerdióda igen kis sávszélességet biztosító modulálási lehetőségétől
eltekintünk) a lézerdiódák esetéhez hasonló ún. direkt moduláció nem lehetséges, tehát az
információ lézerre ültetéséhez külső modulátort kell használnunk. Az 1.1. ábrán a több
lehetséges megoldás közül az egyik legelterjedtebben használt eszközt, Mach-Zehnder
Modulátort választottam.
MMW
Forrás

Központi
állomás
Pump
Dióda

Microchip
lézer

Moduláló
jel
MachZehnder

RIN
Elnyomás

Pikocella

Bázis állomás

1.1. ábra Optikailag táplált rádiós vezeték nélküli rendszer (Radio over Fiber, (RoF), vagy: fiber radio).
Móduscsatolt kristálylézert tartalmazó központi állomás esetén, elkerülhető a bázisállomásokban a helyi
oszcillátor használata. A módusokon megjelenő alacsony-frekvenciás intenzitászaj (RIN) csökkentésére
optoelektronikai visszacsatolás használható.

Az 1.1.ábra „RIN Elnyomás” blokkja az optikai vivők közelében a lézer relaxációs
oszcillációs frekvenciáján jelentős kiemeléssel rendelkező relatív intenzitászaj elnyomását
teszi lehetővé. A lézerek e zajának vizsgálata és elnyomása, dolgozatom első fejezetének
tulajdonképpeni tárgya.
A 1.2. ábra egy a fentiekben bemutatott elvek alapján működő, megvalósított fiber-radio
rendszer részletesebb blokkvázlatát mutatja [Jemison, 2000, 2003].
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Móduscsatolt
lézer forrás

Gunn oszcillátor
20GHz

Pump dióda

Microchip
lézer

MZM

Központi állomás adó
KF oszcillátor
∆f=2.45GHz

17.55; 20; 22.45GHz
Nagy sebességű
fotovevő

Bázisállomás
fotodetektor

FÁ
Szűrő

22.45GHz

Mobil terminál

1.2. ábra 22.45GHz-en működő fiber-radio rendszer egyszerűsített blokkvázlata. Az ábra csak az optikai
down-link-et mutatja (központi állomás – bázisállomás összeköttetés) [Jemison, 2000, 2003]

Az 1.2. ábrán látható rendszerben egy 20GHz módustávolságú mikrocsip lézert használó,
móduscsatolt optikai adót láthatunk. A különböző mobil terminálok csatornaosztása a
2,45GHz-re választott középfrekvenciás jel (KF) frekvenciájával megegyező. E szerint
tehát a központi állomás optikai külső modulátorának segítségével a cellában használt
frekvenciák számának megfelelő mennyiségű, egymástól 2,45GHz-re lévő KF jelet
modulálhatunk az optikai vivőkre, vagyis a kristálylézer által előállított két módusra. Az
optikai modulátorra kerülő, e középfrekvenciás jeleket, természetesen még korábban, az
átviendő alapsávi információval modulálnunk kell. Nagyobb számú mobil felhasználó
ellátása esetén, nagyobb pl. 60GHz-es, módustávolságú lézer helyezhető a rendszerbe,
illetve a szükséges szűrők szelektivitását növelve, a KF értéke csökkenthető. Az ábra, a
könnyebb érthetőség elősegítésére, egy középfrekvenciás jel használatának esetét mutatja.
A bázisállomásban, a használt milliméteres hullámú jelek miatt, nagysebességű
fotodetektorra van szükség, melyben az optikai vétel során kikeveredik a magasabb
frekvenciájú módus, modulált oldalsávjaival együtt. Mivel a detektált 17,55GHz - 20GHz-
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és 22,45GHz-es jel közül csak ez utóbbra van szükségünk erősítés és felüláteresztő szűrés
után közvetlenül kisugározható jelet kapunk.
A bázisállomás - központi állomás irányt tekintve (up-link), leggazdaságosabb
megoldásként olcsóbb kisebb sávszélességű lézerforrás, tipikusan lézerdióda, alkalmazása
javasolt. Ehhez, a mobil állomásról érkező rádiófrekvenciás jel középfrekvenciára történő
lekeverése szükséges, amihez megfelelő szűrés után a központi állomásról érkező 20GHz
frekvenciájú vivő használható.
A Jemison által publikált és általam itt alapul vett rendszer, természetesen a különböző
felhasználási igényeknek megfelelően, tovább bővíthető ill. változtatható.
Az első két ábrán bemutatott, kétmódusú mikrocsip szilárdtestlézert használó rendszerek
további előnye, a fényvezető átvitel során jelentkező diszperziós hatásokkal szembeni
fokozott védelem.
Első pillantásra rendszertechnikailag talán egyszerűbb megoldást kapnánk, ha egy
hagyományos lézerforrást nemcsak az információ tartalommal de az átviendő
nagyfrekvenciás (pl.: 20GHz) helyi oszcillátor jellel is modulálnánk. Az így megvalósuló
kétoldalsávos amplitúdó ill. intenzitásmoduláció (AM-DSB) három jelet, vivő és két
oldalsáv, állítana elő az optikai spektrumban. Mint az rögtön látható, ez a modulációfajta
rendkívül érzékeny a diszperziós hatásokra és ilyen nagy frekvenciájú moduláló jelek
esetén már viszonylag rövid üvegszálas szakaszok után érvényesülne a frekvenciafüggő
futásidő-különbség miatt kialakuló kioltás. A hivatkozott cikkben [Jemison, 2000, 2003] és
az általam is használt Nd:YVO4 lézer 1064nm-es hullámhosszát illetve az általánosan
elterjedt üvegszálaknak erre a hullámhosszra tipikus 30ps/kmּnm-es diszperziós
együtthatóját figyelembe véve, már 5km-es összeköttetés esetén drasztikus csillapítás
jelentkezne a nagyfrekvenciás oldalsávok tartományában.
Kétmódusú kristálylézer jelét használva tehát, az előző módszerrel ellentétben nem három,
hanem csak két vivő jelenik meg az optikai spektrumban, ami a rendszer diszperzióval
szembeni robosztusságát jelentős mértékben javítja. Természetesen a KF oldalsávokat
érintő kromatikus diszperziót továbbra is figyelembe kell venni, de az, az alacsonyabb
frekvencia (pl.: 2,5GHz) miatt csak jóval nagyobb távolságok után jelentkezik.
Neodimium (Nd) helyett más, pl. erbium-itterbium szennyezésű microchip lézer
alkalmazásával, az optikai átvitel hullámhossza 1064nm-ről más, általánosan használt
hullámsávba (pl.: 1550nm) helyezhető, ahol a széles körben alkalmazott monomódusú
üvegszálak diszperzió-minimummal rendelkeznek (17ps/kmּnm) [Taccheo, 2001].
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1.1.2

Szilárdtestlézerek egyéb rendszerekben

A híradástechnika területén maradva, a lézerdiódákhoz képesti nagy kimenő optikai
teljesítményük (~100mW) és alacsony fáziszajuk miatt a kristálylézerek komoly, már
létező illetve potenciális felhasználási területét jelentik a kábeltelevíziós rendszerek
(CATV) [Hecht, 2001] valamint a repülőfedélzeti LIDAR alkalmazások is.
A kábeltelevíziós rendszerek esetében, az LMDS-ekhez hasonlóan, a központi állomásról
érkező jel igen sok irányba történő szétosztása miatt, előnyös a nagy teljesítményű
lézerforrások alkalmazása. Természetesen a különböző hálózatok konvergenciája valamint
a különböző jellegű fizikai rétegek transzparens összekapcsolásának igénye miatt, a nagy
kimenő teljesítmény mellett a mikrohullámú jelek optikai előállításának igénye is indoka
lehet szilárdtestlézerek CATV rendszerekben történő felhasználásának, így hozzájárulva a
nagysebességű előfizetői hurok, „last mile” (utolsó mérföld) problémájának megoldásához.
A lehetséges egyéb alkalmazások körébe tartozik, az általam is használt neodymiummal
szennyezett lézerforrások tenger alatti, pl. tengeralattjáró-kommunikációban történő
bevetése. A neodimium, mint a különböző kristályokban (YAG – Y3Al5O12 – ittriumalumínium-gránát, YVO4, stb.) alkalmazott szennyező elem, lézerátmenetet alkotó
energiaszintjei

által

meghatározott

1064nm-es

hullámhossza

ugyanis,

frekvenciakétszerezéssel 532nm-es, víz alatt is jól terjedő, zöld fény előállítására alkalmas
[Mullen, 2001].
További területet jelent szilárdtestlézerek gravitációs hullám detektorokban történő
alkalmazási lehetőségének kutatása [Musha, 2002]. Ebben az igen speciális esetben
kizárólag microchip lézereket, elsősorban Nd:YAG ill. Nd:YVO4 típusúakat használnak,
egyéb előnyeik mellett, jó fáziszaj tulajdonságaik miatt. E tématerület fontosságát mutatja,
hogy az első, megvalósított , optoelektronikai visszacsatoláson alapuló intenzitászaj
csökkentő eljárást is ilyen rendszerekben történő felhasználásra publikálták [Kane, 1990].
1.2

Szilárdtestlézerek intenzitászaj csökkentésével kapcsolatos irodalomkutatás

A szilárdtestlézerek felhasználási lehetőségeit bemutató bevezető rész után, jelen
fejezetben az intenzitászaj csökkentés területén végzett átfogó irodalomkutatás eredményét
mutatom be. Mivel az elmúlt húsz évben, körülbelül a diódapumpálású mikrocsip lézerek
megjelenése óta, számtalan folyóirat és konferencia cikk illetve egyéb beszámoló jelent
meg a relatív intenzitászaj csökkentésének témakörében, a tömörség és könnyen
követhetőség érdekében csak az általam legfontosabbnak tartott, legtöbbet hivatkozott
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munkákra koncentrálok. A téma fontosságát mutatja, hogy napjainkban is újabb és újabb
cikkek születnek e területen, melyek a régi megoldásokat újonnan alkalmazott
lézertípusokra ültetik át vagy teljesen új megközelítési lehetőségekre mutatnak rá.
Elsőként T.J.Kane [Kane, 1990] cikkét említeném, mely először számol be
optoelektronikai visszacsatolással megvalósított zajcsökkentésről Nd:YAG kristálylézer
esetén. Sokszor hivatkozott cikkében, a zajspektrumban megjelenő 60dB-es kiemelést
okozó relaxációs oszcillációról illetve annak elnyomásáról számol be a 100kHz-400kHz
frekvenciatartományban. A zajelnyomásra tervezett visszacsatoló körben, a kristálylézert
elhagyó optikai teljesítmény kis részét az optikai szálból kicsatolva fotodetektálja, majd
erősítés és fázisforgatás után a lézerkristályt pumpáló nagy teljesítményű lézerdióda
elfeszítő áramkörére vezeti. A visszacsatoló kör erősítőjeként differenciáló áramkört
használ, ezzel biztosítva a kör megfelelő stabilitását.
Az általa használt struktúra illetve a relaxációs oszcilláció frekvenciáján megvalósított
zajelnyomás a 1.3. és 1.4. ábrán látható.

1.3. ábra Optoelektronikai visszacsatolás a
Nd:YAG kristálylézer relaxációs oszcillációs
frekvenciáján megjelenő kiemelés elnyomására
[Kane, 5].

1.4. ábra Nd:YAG lézer intenzitászajának mért
eredményei az optoelektronikai szabályzókör
felnyitott ill. zárthurkú állapotában [Kane, 1990].

1996-ban jelent meg G. De Geronimo [Geronimo, 1997] cikke, aki Kane megoldását már
egy tisztán híradástechnika rendszer számára alkalmazta. A Kane által bemutatott
visszacsatoló kör segítségével 30dB-es elnyomást sikerült elérniük egy itterbiummal
szennyezett erbium lézer esetében. Az általuk fejlesztett lézer, elsősorban a hasonló
zajhatásokra érzékeny, analóg optikai rendszerekben történő felhasználást célozta.
Munkájukban

vizsgálatot

végeztek

a

pumpáló

dióda

előfeszítésére,

mintegy

modulációként, fázistolt és visszacsatolt jel hatására vonatkozóan. A relaxációs
oszcilláción általuk mért RIN értékét és az elért zajcsökkentést a 1.5. ábra mutatja.
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Egyedi megoldásról számol be A.Madjar [Madjar, 1992] cikke melyben a relatív
intenzitászaj, mikrohullámú kétkapuként értelmezett optikai linkek zajtényezőjére ill. jelzaj viszonyára kifejtett hatását vizsgálja. Az általa bemutatott rendszerben maga az optikai
összeköttetés ill. annak struktúrája hat közre a RIN csökkentésben.
Elgondolása szerint a lézerből kilépő fényteljesítményt optikai teljesítményosztó
közbeiktatásával két részre osztva, majd az egyik ágat az átviendő információtartalommal
külső

modulátoros

elrendezésben

modulálva,

két

üvegszálat

használhatunk

az

összeköttetésben. Az egyik szálban csak a zajos de modulálatlan optikai vivő utazik, míg a
másik ugyanennek a lézer jelnek a hasznos információval modulált változatát továbbítja.
Az optikai vevőben két, egyenként fotodiódát és erősítőt tartalmazó, detektáló és
jelfeldolgozó ágat használ. Megfelelő jelkondicionálás után a két vett jelet egymásból
kivonva, mivel a hasznos jellel ellentétben a RIN mindkét úton megérkezett, tisztán az
elvileg zajmentes, gyakorlatilag jelentősen megnövekedett jel-zaj viszonnyal jellemezhető
moduláló jelet kapjuk vissza.
Megoldásának előnye annak robosztussága, az elektromágneses zavarokkal szembeni
megnövelt ellenállóság, valamint az eddig megoldásokkal ellentétben, a széles
spektrumban érvényesülő zajcsökkentő képesség és a két átviteli út jelentette redundancia.
További, nem elhanyagolható szempont, hogy rendszerének használata esetén, elkerülhető
a bonyolult optoelektronikai szabályzókör tervezése és esetlegesen annak, akár távolról
történő felügyelete, javítása. Újszerűsége ellenére nyilvánvaló hátránya, az átviteli
médiumként egy helyett két üvegszálas összeköttetés alkalmazása, mely hely és
költségkritikus alkalmazások esetén megengedhetetlen. Ilyenkor fontos tervezési paraméter
továbbá, a két jelút közötti késleltetés és csillapítás különbség kézbentartása, melyeknek
helytelen meghatározása a zajelnyomás meghiúsulásához vezethet.
Nagy kimenő teljesítményű Er:Yb:Glass lézer fejlesztéséről és intenzitászajának
vizsgálatáról tudósítanak Boyd [Boyd, 1999] illetve Taccheo [Taccheo, 1996, 2001]
cikkeikben. Az 1550nm-es hullámtartományban működő erbium-itterbium lézerforrások
megjelenése, új területet nyitott a szilárdtestlézerek optikai hálózatokban történő
felhasználásában, mivel hullámhosszuk egybeesik a ma általánosan használt monomódusú
optikai szálak csillapítás minimumának tartományával.
Az erbium és itterbium szennyezéshez alapanyagként használt foszfát üveg használatával,
sikerült olyan lézeranyagot kifejleszteni, mely a korábbi lézererősítőkhöz képest jobban
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ellenáll a nagyobb pumpáló teljesítmény által okozott hőmérsékleti szélsőségeknek, és így
nagyobb gerjesztő teljesítményt alkalmazva nagyobb kimenő teljesítmény vált elérhetővé.
Mindkét kutatócsoport beszámol az új eszköz relatív intenzitás zajának alakulásáról és az
alkalmazott zajcsökkentési eredményekről. A Boyd által publikált mérési görbéket az 1.6.
ábra mutatja.
A 1.6. ábra eredményén feltűnő a relaxációs oszcilláció frekvenciáján megvalósult
zajelnyomás ellenére, a rezonáns hely körül mutatkozó zajnövekmény, mely minden
hasonló szabályzókör használata esetén megjelenik. Ennek oka a visszacsatolt rendszerek
nyílthurkú átviteli függvényének Nyquist-diagramját vizsgálva válik egyértelművé. Ennek
a hatásnak részletesebb vizsgálatát, az 1.3.7. alfejezetben mutatom be. Ez, a
szabályzókörök működéséből adódó enyhe zajnövekmény elkerülhető, az általam
kidolgozott és a második és harmadik fejezetekben bemutatott, csak optikai eszközöket
használó (all-optical) nyílt hurkú rendszer használatával.
A legutóbbi időkben is folynak kutatások lézer zajának csökkentésére használható
optoelektronikai szabályzókörök területén, erről tanuskodik [Pradhan, 2006], melyben szál
alapú lézer relatív intenzitászaját nyomták el hasonló módon.
A felsorakoztatott eredmények ellenére az irodalomban található munkákban nem
használtak általánosan használható zajmodellt a zajcsökentő hurok tervezéséhez, valamint
a visszacsatolt rendszer dinamikus vizsgálata sem történt meg. Tézisem során célom e
területek részletesebb kibontása.

1.5. ábra Er:Yb:üveg mikrocsip lézer RIN
mérésének eredményei: a) a visszacsatoló kör
felnyitott illetve b) zárt állapotában [Geronimo,
8].

1.3

1.6. ábra A Boyd által publikált zajcsökkentés nagy
kimenő teljesítményű Er:Yb:Glass lézer esetére.
Aktív optoelektronikai visszacsatolást alkalmazva a
zavaró zajcsúcsot -115dBm/Hz-es szintre sikerült
visszaszabályozni [Boyd, 11].

Zajcsökkentő optoelektronikai szabályzókör tervezése zajmodell segítségével

Az irodalom áttekintésével képet kaphattunk a szilárdtestlézerek sokrétű felhasználási
lehetőségeiről, valamint megismerhettünk számos módszert a relatív intenzitászaj
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csökkentésére. Ezek után rátérek a Nd:YVO4 kristálylézer esetére megvalósított
zajelnyomás tervezési lépéseinek és eredményeinek részletes tárgyalására.
Elsőként ismertetem a megépített optikai rendszert, valamint a jellemzésére, mind az
optikai mind pedig az elektromos tartományban, végrehajtott mérési eredményeket, majd
bemutatom az általam kidolgozott, kristálylézerek intenzitászajára érvényes, egyszerű
zajmodellt illetve az annak segítségével elvégzett szimulációk és tervezés eredményeit.
1.3.1

Nd:YVO4 lézerrendszer

Az általam használt lézerrendszer illetve a relatív intenzitás zaj csökkentésére tervezett
szabályzókör sematikus rajza a 1.7. ábrán látható. Mint azt már a bevezetőben említettem,
mikrohullámok optikai előállítására használt microchip lézerek esetén, a két optikai módus
egymáshoz képesti stabilizálására a kristályt optikai üregbe helyezve, móduscsatolást
alkalmazhatunk.
Optikai hálózat
Optikai lencsék
60GHz±1MHz
20GHz
± ∼1MHz

Pump LD Nd:YVO4 MgO:LiNbO3
Pump
Előfeszítés

Szabályzó

PD

Transzimpedancia
erősítő

1.7. ábra Kétmódusú Nd:YVO4 lézerkristályt használó optikai adó elvi rajza. A két optikai módus
frekvenciatávolsága 60GHz. A kristály pumpálását egy nagy teljesítményű lézerdióda látja el. A kimenő jel
egy részét detektálva majd erősítés, differenciálás és fázistolás után a pumpáló dióda előfeszítésére
visszacsatolva lehetővé válik a relaxációs oszcilláció frekvenciáján megjelenő intenzitászaj elnyomása.

Ehhez speciális elektrooptikai anyagot, például MgO:LiNbO3–ot használhatunk. Az üregbe
a módustávolságnak megfelelő frekvenciájú, nagy tisztaságú mikrohullámú oszcillátor jelét
vezetve, az elektrooptikai anyag segítségével a módusok szinkronizálhatók. Mivel ennek
megvalósítása jelen pillanatban nem tartozik feladataim közé, a móduscsatolás
lehetőségeinek tárgyalását nem részletezem.
Az 1064nm-es hullámhosszon működő neodímium lézerek, abszorpciós spektrumuknak
megfelelően, 808nm-es hullámhosszú pumpálást igényelnek. Ennek megfelelően a
lézerkristály gerjesztéséhez egy 808nm-es SCT100-808-Z1-01 típusú pumpáló lézerdiódát
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alkalmaztam, melynek legnagyobb teljesítménye 1,4W a maximális 1,6A-es előfeszítés
esetén. A Nd:YVO4 kristálylézerek, pumpálás szempontjából, igen fontos előnyös
tulajdonsága, hogy más neodímiummal szennyezett lézerekhez képes szélesebb
abszorpciós spektrummal rendelkeznek, és így robosztusabbak a pumpáló lézerdiódák
hullámhosszának hőmérsékleti ingadozásával szemben. Ennek ellenére, a nagy előfeszítő
áram miatt, a pumpdióda hőstabilizálásáról gondoskodni kellett, amit Peltier-elem és egy
LDT-5412 típusú hőmérsékletszabályzó műszer (Temperature Controller) segítségével
oldottam meg.
A pumpáló dióda, valamint a kristálylézer fényét általam tervezett lencserendszer
segítségével fókuszáltam a lézerkristály bemenő tükrére illetve az InGaAs fotodióda
felületére. Az InGaAs fotodióda használata indokolt, mivel érzékenysége 1064nm-en
fölülmúlja a szilícium eszközökét, 808nm-en viszont kisebb azokénál. Ilyen módon, ha a
pumpdióda 808nm-es fénye esetlegesen eljutna is a fotódiódára csak nagyon kis
hatásfokkal detektálódhat, nem növelve ezzel a fotodiódában jelentkező sörétzaj értékét.
Mivel tehát az InGaAs fotodióda nagyobb hatásfokkal veszi az 1064nm-en érkező relatív
intenzitás zajt, mint a pump által generált sörétzajt, a RIN tényleges értéke jobban mérhető
és a visszaszabályzás hatékonysága is megnövekszik.
1.3.2

Mérések az optikai tartományban

A kristálylézer pontos hullámhosszának valamint módusainak meghatározásához optikai
spektrumanalizátor segítségével végeztem méréseket. Az optikai spektrumanalizátort
használó mérések során, a lézerkristály kimenetét multimódusú optikai szálba csatolva
továbbítottam a jelet az optikai spektrumanalizátorba. A kétmódusú lézer kimenő
spektruma a pumpáló dióda 470mA-es előfeszítése esetén az 1.8. ábrán látható. A mérés
alapján, a két optikai módus hullámhosszban mért távolsága 0,223nm, ami az 1064nm-es
sávban körülbelül 60GHz-es frekvenciakülönbségnek felel meg. Mivel két azonos
intenzitású optikai módust láthatunk, lézerünk valóban alkalmas mikrohullámok optikai
előállítására. Az 1.9. ábrán a lézerkristály móduseloszlását ábrázoltam a pumpáló
lézerdióda áramával paraméterezve. Amint látható bizonyos pumpálási szintek esetén a két
fő módus mellett megjelenik egy harmadik módus is, az előbbiektől újabb ~0,2nm-es
távolságban, azonban mintegy 20dB-el kisebb teljesítménnyel.
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1.8. ábra Kétmódusú Nd:YVO4 mikrocsip lézer
kimenő spektruma az 1064nm-es sávban. A
módusok távolsága 0,223nm. A mérés során a
pumpáló lézerdióda előfeszítése 470mA volt.

1.3.3

1.9. ábra A Nd:YVO4 szilárdtestlézer módusai az
1064nm-es sávban. A görbesereget a pumpáló
lézer előfeszítő árama paraméterezi 300mA és
600mA között változtatva.

Mérések az elektromos tartományban

A kristálylézer relaxációs oszcillációs frekvenciáján megjelenő relatív intenzitászaj
növekményt, két különböző pumpáló teljesítmény esetére, az 1.10-11. ábrákon mutatom
be.

1.10. ábra A Nd:YVO4 mikrocsip lézer intenzitászaj
csúcsa 100mW-os optikai pumpálás esetén. A
relaxációs oszcilláció frekvenciája 500kHz. Mérési
paraméterek: ResBW=10kHz, Video BW=10kHz,
videó átlagolás nincs, bemeneti csillapítás 0dB.

1.11. ábra A Nd:YVO4 mikrocsip lézer intenzitászaj
csúcsa 350mW-os optikai pumpálás esetén. A
relaxációs oszcilláció frekvenciája 1020kHz. Mérési
paraméterek: ResBW=100kHz, Video BW=30kHz,
videó átlagolás (100 pont), bemeneti csillapítás 0dB.

Mint az, az 1.10-11. ábrákon látható a relaxációs rezonancián megjelenő RIN, jelentős
(~40dB) kiemeléssel rendelkezik az optikai vivőhöz igen közel. A relaxációs oszcilláció
mért frekvenciái egybeesnek a későbbi 1.5.1. alfejezetben számítással megállapított
értékkel. Látható továbbá, hogy a rezonancia frekvencia a pumpálás függvényében
változik. A relaxációs oszcilláció frekvenciájának pumpáló teljesítménytől való függését az
1.12. ábra mutatja.
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1.12. ábra Nd:YVO4 szilárdtestlézer relaxációs oszcillációs frekvenciájának a pumpáló áramtól
(teljesítménytől) való függése. Az arányossági tényező értéke 2kHz/mW.

1.12. ábra alapján megállapíthatjuk tehát, hogy a telítésig, a pumpáló teljesítmény
növelésével közel arányosan növekszik a lézer relaxációs oszcillációjának frekvenciája. Az
arányossági tényező értéke kb. 2kHz/mW. A telítési frekvencia értéke kb. 1,1MHz, amit
650mA-es pumpdióda előfeszítésnél, vagyis 370mW-os pumpáló teljesítménynél érhetünk
el.
A relaxációs oszcilláció frekvenciájának vizsgálata után fontos feladat a rezonancián
megjelenő zajcsúcs vivőhöz képesti szintjének meghatározása. Az 1.10-11. ábrák
eredményeit az 1.7. ábrán látható rendszer felnyitott állapotában, a transzimpedancia
erősítő kimenetén mérve kaptam. A spektrumanalizátor bemeneti impedanciáját és
felbontását, a detektált zajcsúcs teljesítményét, a fotodióda érzékenységét, az optiaki vivő
teljesítényét és a transzimpedancia erősítő erősítését figyelembe véve a relatív intenzitászaj
(RIN) maximumára 100mW-os optikai táplálás esetén -70dBc/Hz adódik, ami amplitúdó
zajként jelentkezik. Feladatom ennek a zajnak az elnyomása, ezzel javítva az optikai
vevőben előálló mikrohullámú jel minőségét.
1.3.4

A lézer átviteli függvényének mérése

A 1.7. ábrán látható szabályzókör valamint a visszacsatoló ágban elhelyezkedő szabályzó
helyes tervezéséhez elengedhetetlen a lézer átviteli függvényének ismerete ill. az ennek
alapján történő helyes modellalkotás. Mivel a kristálylézer elektromos kapukkal nem
rendelkezik, az átviteli függvény közvetlen mérése nem lehetséges. Ehelyett, a pumpáló
dióda meghajtó áramkörének bemenete és a kör fotodiódáját követő transzimpedancia
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erősítő kimenete között kell az átviteli vizsgálatokat végezni. Mivel a kör stabilitásának
szempontjából kritikus

fontosságú a lézer

fázisátvitelének pontos

ismerete,

a

transzimpedancia erősítő valamint a pumpáló dióda meghajtó áramkörének tervezése során
ügyelni kell, hogy a kívánt sávban ne vagy csak ismert mértékben hamisítsák a fázisátvitel
mért értékét. A lézer meghajtó áramkör bemenete és a transzimpedancia erősítő kimenete
között mért lézer átviteli függvény amplitúdó- és fáziskarakterisztikáit az 1.13-14. ábrákon
láthatjuk.
Az átviteli függvények mérését R&S 9kHz-4GHz vektor hálózatanalizátort használva több
pumpálási érték esetén is végeztem. Az 1.13-14. ábrák normál 300mW-os optikai
pumpálás esetét mutatják.

1.13. ábra
Nd:YVO4 kristálylézer amplitúdó
karakterisztikája 300mW-os pumpáló teljesítmény
esetén. Az átvitel kiemelése 750kHz-en mérhető.
Mérési paraméterek: Span=2MHz, Bemeneti
teljesítmény (Input Power)=-25dBm, videó átlagolás
nincs.

1.14. ábra A lézer átviteli függvényének
fáziskarakterisztikája 300mW-os pumpálás esetén.
Jól látható a relaxációs oszcilláció frekvencián
jelentkező -180 fokos fázistolás. A relaxációs
oszcilláció frekvenciája fölött a pumpdióda
meghajtó áramkör fázistolása válik dominálóvá.
Mérési paraméterek 1.13. ábrával megegyezőek.

Mint látható, a relaxációs oszcilláción megjelenő rezonancia, a spektrumanalizátorral
végzett mérésekhez hasonlóan, az átviteli függvény amplitúdókarakterisztikájában is
megjelenik. A fáziskarakterisztikában a relaxációs oszcilláció frekvenciájához -180°-os
fázistolás tartozik.
A pumpáló teljesítményt változtatva, ismét megfigyelhető, mind az amplitúdó mind pedig
a fáziskarakterisztikában, a relaxációs oszcilláció frekvenciájának változása. Ezt a
frekvenciafüggést kihasználva, bizonyos felhasználások esetén elképzelhető a relaxációs
rezonancia frekvenciának a pumpáló teljesítménnyel történő optimalizálása, ezáltal kitolva
a rezonáns csúcsot a felhasználás szempontjából fontos frekvenciasávból. Mivel azonban a
pumpáló teljesítménnyel történő hangolás, a lézer munkapontját változtatva, csak a
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300kHz-1,2MHz-es sávban lehetséges, e helyett a legtöbb alkalmazásban zajcsökkentő
rendszer tervezése szükséges.
1.3.5

Zajmodell és szimulációs eredmények

A szabályzókör tervezése során, a szükséges szimulációk végrehajtásához a lézer átviteli
karakterisztikáihoz illeszkedő, megfelelő matematikai modellt kell használnunk. Ennek
megalkotásakor fontos szempont volt az egyszerűség, mivel így könnyen átlátható a
visszacsatoló rendszer működése, továbbá az átviteli függvények alakjának és az 1.5.1
alfejezet (1.5.15) összefüggésében megadott impulzusválasz lefutásának követése. Olyan
modellre van tehát szükség, melynek amplitúdókarakterisztikája a relaxációs oszcilláció
frekvenciáján, a modell valamely paramétere által szabályzott kiemeléssel rendelkezik,
ugyanezen frekvencia közelében majdnem 180° a fázistolása valamint impulzusválasza
csillapított szinuszos jel. E feltételek kielégítésére, a szilárdtestlézerek relatív
intenzitászajának modellezésére, egyszerű, kétidőállandós erősítő tagot választottam. Ilyen,
a tervezés menetét megkönnyítő, a mikrocsip lézer átvitelét pontosan követő zajmodell
használata a fejezet irodalomkutatásának hivatkozásaiban, de más e témával foglalkozó
munkában sem található [Csörnyei, 2003b].
A kétidőállandós erősítő átviteli függvényét (1.3.1) mutatja, ahol A0 a frekvenciafüggetlen
átvitelt, ωf1 és ωf2 pedig az időállandók reciprokaként adódó törésponti körfrekvenciákat
jelentik [Hainzmann, 1992].
G (s ) = A0

1



1 + s 1 + s 
 ω  ω 
f 1 
f2 


(1.3.1)

(1.3.1) átviteli függvény egytöréspontos közelítését (1.3.2) mutatja.
G (s ) =
1+

1

A0

Q pω p 0

s+

1

ω p2 0

(1.3.2)

s2

(1.3.2) esetén Qp-t pólusjósági tényezőnek, ωp0-t pedig pólusfrekvenciának nevezzük. A Qp
pólusjósági tényező határozza meg a kéttárolós tag viselkedését a rezonancia frekvencián,
amit viszont a pólusfrekvencia definiál. Tekintsük (1.3.2) pólusait. Qp>1/2 esetén a
pólusok konjugált komplexek, ha Qp=1/2 egy kétszeres valós pólus van illetve Qp<1/2
esetén két különböző valós gyöke van a nevezőnek. Ha a gyökök valósak, vagy 1 <
2
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Q p≤ 1

2

megszorítással komplex konjugáltak, az amplitúdómenet monoton, Qp> 1

2

esetén viszont kiemelés lép fel [Hainzmann, 1992]. A pólusjósági tényező valamint a
pólusfrekvencia értéke a törésponti frekvenciákból a következőképp számolható:
(1.3.3)

ω p 0 = ω f 1ω f 2
Qp =

ω f 1ω f 2

(1.3.4)

ω f1 +ω f 2

A kristálylézer intenzitászajának megfelelő leírásához, komplex konjugált pólusokkal
valamint megfelelő nagyságú pólusjósági tényezővel rendelkező modellt kell választanunk.
Mintegy 40dB-es kiemelést és 340kHz-es relaxációs oszcillációt figyelembe véve (1.3.2)

Fázis, fok
Amplitúdó, dB
Fázis,
Amplitúdó,dB

modell Bode-diagramját a 1.15. ábra mutatja.

106

Frekvencia,
rad/s
Frekvencia, rad/sec

107

1.15. ábra A visszacsatolt rendszer szimulációjához használt zajmodell Bode-diagramja. Az amplitúdómenet
kiemeléses, mely a nevező komplex konjugált gyökeire utal, a fázismenet, a mért görbékkel egyezésben, igen
kis fázistartalékkal rendelkezik.

Az alkalmazott zajmodell a mért átviteli függvényekhez való illeszkedésen túlmenően a
későbbiekben bemutatott (1.5.15) impulzusválasz alakját is követi. (1.3.2) használata
esetén tehát a lézer fizikai paramétereinek (hatáskeresztmetszet, fotonsűrűség, populáció
inverzió) ismerete nélkül, csupán a relaxációs oszcilláció frekvenciájára hagyatkozva az
optoelekronikai szabályzó tervezhető.
1.3.6

Frekvenciafüggetlen visszacsatolás

A tervezéshez szükséges modell ismeretében rátérek a szabályzókör elemeinek
meghatározására. Feladatom a komplex konjugált gyökök kompenzálása oly módon, hogy
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az előrecsatoló ág igen kis fázistartaléka ellenére a szabályzás stabil maradjon. Első
közelítésben nézzük meg, mi történik, ha frekvenciafüggetlen visszacsatolást alkalmazunk,
logikus gondolatnak tűnik ugyanis, hogy a lézer spektrumában megjelenő rezonanciát
fotodetektálás után ellentétes fázisban visszavezessük a pumpáló dióda előfeszítésére.
Az előrecsatoló ágban elhelyezkedő lézermodell G(s) átviteli függvényét használva,
valamint a visszacsatoló ágban β frekvenciafüggetlen szabályzó tagot feltételezve, az
eredményül kapott F(s) zárthurkú átviteli függvényt (1.3.5) mutatja.
F (s ) =

G (s )
1 + β ⋅ G (s )

(1.3.5)

(1.3.5) összefüggésben a β*G(s) tényező a szabályzás H hurokerősítésével egyezik meg.
(1.3.2)-t (1.3.5)-be helyettesítve a (1.3.6) összefüggésre jutottam [Hainzmann, 1992], ahol
H0 a hurokerősítés frekvenciafüggetlen átvitelét, A0*β-t jelöli.
F (s ) =

A0
⋅
1+ H0 1+

1
1
1
s+
s2
(1 + H 0 )Q pω p 0 (1 + H 0 )ω p2 0

(1.3.6)

Az átviteli függvény a frekvenciafüggetlen visszacsatolás után másodfokú marad ugyan, de
a pólusjósági tényező és a pólusfrekvencia értéke megváltozik. A visszacsatolt kéttárolós
tag kiemelését és rezonanciafrekvenciáját ismét, ez a két paraméter szabja meg. (1.3.7)-ben
és (1.3.8)-ban csillaggal jelöltem a frekvenciafüggetlen visszacsatolás után kialakult új
pólusjósági tényező és pólusfrekvencia értékét [Hainzmann, 1992].
Q *p = 1 + H 0 ⋅ Q p

(1.3.7)

ω *p 0 = 1 + H 0 ⋅ ω p 0

(1.3.8)

(1.3.7-8) alapján, a frekvenciafüggetlen visszacsatolás hatására mind a pólusjósági tényező
mind pedig a pólusfrekvencia értéke a hurokerősítés frekvenciafüggetlen értékének
gyökével arányosan növekszik. Mivel már a visszacsatolás előtt kiemeléses volt a
rendszerünk, Qp értéke eddig is nagyobb volt 1

2

-nél, a pólusjósági tényezőt tehát

frekvenciafüggetlen visszacsatolással tovább növelve nem lehetséges a zajcsúcs
elnyomása. Más frekvenciafüggő megoldást kell tehát keresni, amivel a komplex konjugált
pólusok hatása megszüntethető.
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1.3.7

Differenciáló szabályzás

A kiemelést okozó komplex konjugált pólus pár semlegesítésére, a szabályzóban a
rezonancia frekvencián zérussal rendelkező differenciáló áramkört használtam (1.7.ábra).
A differenciátor pozitív fáziskarakterisztikájával nem növeli tovább a nyílthurkú átvitel
fázistolását és így stabil szabályzást kapunk. A legegyszerűbb műveleti erősítős
differenciáló áramkör átviteli függvényét (1.3.9) mutatja, ahol Td a differenciálási
időállandó.
A=-sRC=-sTd

(1.3.9)

(1.3.9)-et (1.3.5) összefüggésbe helyettesítve látható, hogy a lézer G(s) átviteli
függvényének nevezőjével egyszerűsíthetünk, és így kiküszöböltük a komplex konjugált
pólusokat.
Az általam használt differenciáló áramkör a relaxációs oszcillációs frekvencián lévő
zéruson kívül, stabilitási okok miatt egy további pólust tartalmaz a 10MHz-es sávban,
azonban ez nem befolyásolja a szabályzás minőségét.
A zajcsökkentő rendszer modellezésének szimulációs eredményeit az 1.16-17. ábrákon
láthatjuk.

RIN, dB/Hz

RIN, dB/Hz

Open
Nyílt loop
hurok

RIN, dB/Hz

RIN, dB/Hz

Open
Nyíltloop
hurok

Closed
loop
Zárt hurok

Closed
loop
Zárt
hurok

Frequency, MHz

Frekvencia, MHz

Frekvencia,
MHz
Frequency, MHz

1.16. ábra Differenciáló kapcsolást használó
szabályzókör szimulált intenzitászaj elnyomása
340kHz-es relaxációs oszcilláció esetén. A
szabályzás okozta zajnövekmény maximuma
500kHz-en van.

1.17. ábra
Differenciáló kapcsolást használó
szabályzókör szimulált intenzitászaj elnyomása
340kHz-es relaxációs oszcilláció esetén. A
szabályzás okozta zajnövekmény maximuma
200kHz-en van.

A fenti ábrákon bemutatott szimulációs eredmények igen jó, mintegy 30dB-es,
zajelnyomást

mutatnak

a

kristálylézer

relaxációs

rezonanciájának

sávjában.

A

visszacsatolás, és elsősorban a differenciáló erősítő, elemértékeinek változtatásával a
zajelnyomás

maximuma

hangolható

és

ezáltal

a

különböző

felhasználások

követelményeihez szabható. A rezonanciafrekvencián megvalósuló zajcsökkentés ellenére,
amint azt már az irodalomkutatás során megemlítettem, a relaxációs oszcilláció
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frekvenciasávjának környezetében enyhe (1-3dB-es) zajnövekmény figyelhető meg. Ennek
vizsgálatára ábrázoljuk a szabályzás nyílthurkú átviteli függvényének Nyquist-diagramját
(1.18. ábra).
6
2

300kHz

0
-2

Im{H(s)}

Im. Complex Transfer Function

4

380kHz

-4
-6

350kHz

-8
-10
-12
-14
-16
-5

0

5

10

15

20

Re. ComplexRe{H(s)}
Transfer Function

1.18. ábra Az optoelektronikai szabályzókör hurokerősítésének Nyquist-diagramja. A hurokerősítés
maximumát a pozitív-negatív síknegyedben, 330kHz-nél éri el. Mivel a (-1;0) instabilitási pont a görbén
kívül esik, a szabályzókör stabil.

Mivel az 1.18. ábra Nyquist-diagramján a hurokerősítés görbéje nem öleli körül a (-1;0)
instabilitási pontot, a differenciáló áramkört használó szabályzás stabil.
Visszatérve az 1.16-17. ábrákon, a rezonancia sávján kívül eső tartományokban megjelenő
zajnövekmény esetére, a jelenség oka a következő. A Nyquist-diagram (-1;0) pontja köré
rajzolható egységsugarú körön belül a (-1;0) pontból a hurokerősítés komplex görbéjének
adott frekvenciájú pontjába húzható vektor hossza:
H(s)-(-1)=1+H(s)

(1.3.10)

ami, a zárthurkú átviteli függvény (1.3.5) ill. (1.3.11) átviteli függvényének nevezőjével
egyezik meg.

F (s ) =

G (s )
1 + H (s )

(1.3.11)

F(s) nevezője az egységsugarú körön belül tehát egynél kisebb lesz, és így, ezeken a
frekvenciákon a szabályzókör a visszacsatolt jelet, vagyis a fotodetektor által vett zajt,
erősítve vezeti a pumpdióda előfeszítésére. A relaxációs oszcilláció elnyomási sávján kívül
ilyen módon előálló zajnövekmény frekvenciája, az 1.16-17. ábrákon bemutatott
szimulációs

eredmények

alapján,

a

szabályzókör

elemértékeinek

kis

mértékű

változtatásával hangolható, illetve az adott alkalmazás szempontjából optimalizálható. Ez
az enyhe zajerősödés minden aktív szabályzókör sajátja, amely a felhasználások jelentős
részében nem zavaró. Amennyiben azonban mégis szeretnénk a visszacsatolt rendszerek e
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hátrányát elkerülni, az ötödik fejezetben, először általam bemutatott, passzív, nyílthurkú
zajcsökkentési módot választhatunk.
Számítással valamint szimulációkkal elvégzett vizsgálatokkal meghatároztam a szükséges
szabályzás típusát, a következő lépés tehát a rendszer gyakorlati megvalósítása és
működésének ellenőrzése.
1.3.8

Áramkörtervezés és mérési eredmények

Az optoelektronikai szabályzókört műveleti erősítős kapcsolások nyomtatott áramköri
hálózataként építettem meg. A kör szükséges blokkjait, a korábbi megfontolások alapján, a
következőkben sorolom föl. A Nd:YVO4 kristálylézer 1064nm-es hullámhosszú fényének
detektálására egy PT611 InGaAs fotodiódát választottam, melyet egy 5kΩ erősítésű OP37G (Voltage Noise 3nV/√Hz 1kHz-en, GBWP=63MHz) típusú, kis zajú, műveleti
erősítővel megvalósított invertáló transzimpedancia erősítő követ. A nagy felületű PIN
dióda -20V-os előfeszítést igényelt. A szálba csatolási nehézségeket elkerülendő a kristály
fényét, a lézerrendszer leírása során említett módon, lencsével fókuszáltam a fotodióda
felületére.
A szabályzás során szükséges megfelelő fázistolást és a lézer komplex konjugált
pólusainak semlegesítését a transzimpedancia erősítő után kapcsolt, szintén OP-37G
műveleti erősítőt használó invertáló differenciáló áramkör biztosítja. A differenciátor, a
zajelnyomás

szempontjából

fontos

300kHz-1MHz

sávban

20dB/D

(6dB/oktáv)

meredekséggel monoton növekvő átviteli függvénnyel rendelkezik. A megfelelő fázistolás
beállításához az invertáló kapcsolásként üzemelő transzimpedancia erősítő és differenciáló
tag után egy ötszörös erősítésű invertáló alapkapcsolást iktattam a rendszerbe. A
szabályzókör elektronikus részét a pumpáló lézerdióda meghajtó áramköre zárja, melynek
kettős feladata a nagyteljesítményű lézerdióda jelentős (max. 1,2A) munkaponti áramának
biztosítása valamint a szabályzójel visszacsatolása. A zajelnyomásra a körből érkező jel
tehát, direkt modulációval kerül a pumpálást végző lézerdiódára. Mivel a pumpdióda
áramgenerátoros meghajtást igényel, a meghajtó áramkör tulajdonképpen egy feszültségáram átalakító, mely visszacsatoló körében, a maximum 1,2A munkaponti áram
előállítására, egy IRF-540 teljesítmény tranzisztort tartalmaz. A fent leírt áramkört a
kristálylézerrel kiegészítve az 1.19. ábra kapcsolási rajza szemlélteti.
A szükséges negatív visszacsatolást a három fázisfordító erősítőből álló lánc biztosítja. A
meghajtó áramkör bemeneti osztójában látható potenciométer lehetővé teszi a lézerdióda
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munkaponti áramának változtatását, és ezáltal a szilárdtestlézer optikai pumpálásának
csökkentését ill. növelését. A műveleti erősítők ±10V-os tápfeszültségről üzemelek, a
fokozatok között kapacitív leválasztást alkalmaztam. A nagy értékű pumpáló áram
szükségessé tette az IRF-540 tranzisztor elkülönült kezelését és hűtőbordára történő
szerelését. A differenciáló kapcsolás visszacsatolásában alkalmazott, az ideális áramkörtől
eltérő kapacitásra, a kör stabilitásának növelése miatt volt szükség.
Az 1.19. ábra optoelektronikai szabályzórendszerével az 1.20. ábrán látható zajcsökkentést
sikerült elérni a Nd:YVO4 kristálylézer relaxációs oszcillációs frekvenciáján [Csörnyei,
2003e].
A bemutatott zajcsökkentési eredményt HP8593E típusú spektrumanalizátor és HP-VEE
(instrument control software) műszer vezérlő program segítségével vettem föl. Az 1.10-11.
ábrákon látott intenzitászaj mérési eredményekhez hasonlóan ebben az esetben is fotodióda
és 5kΩ erősítésű transzimpedancia erősítő segítségével vettem ki a jelet a szabályzott
rendszerből. Az ábrán látható 80mW-os táplálás esetén 17dB-es zajelnyomást értem el a
relaxációs oszcilláció frekvenciáján.
A megvalósított zajelnyomást a szimulációs eredményeivel összehasonlítva, az elnyomás
mértékében különbséget látunk. Ennek oka elsősorban a visszacsatoló kör zaj
tulajdonságaiban keresendő. Kisebb zajú illetve nagyobb erősítés-sávszélesség szorzatú
műveleti erősítős kapcsolásokat alkalmazva, javítható a szabályzókör RIN/zaj viszonya és
tovább növelhető az elnyomás mértéke.
1.20. ábrát megvizsgálva ebben az esetben is láthatjuk a zajelnyomás frekvenciája fölötti
tartományban megjelenő enyhe zajnövekményt.
-70

808nm

-75

1064nm

-80

IRF540

Szabályzás
nélkül

-85

RIN, dBm

PD

RIN, dBm

LD

-90
-95

Szabályzással

-100

OP-37G
Pump
meghajtó
áramkör

Invertáló Differenciáló
erősítő
áramkör

Transzimpedancia
erősítő

1.19. ábra Nd:YVO4 szilárdtestlézer relaxációs
oszcillációs frekvenciáján megjelenő intenzitászaj
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1.20.ábra
Nd:YVO4
relaxációs
oszcillációs
frekvenciáján megvalósított intenzitászaj csökkentés.
Pump teljesítmény: 80mW, ResBW=10kHz, 100
pontos videó átlagolás.
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1.4

Időfüggő gerjesztés nélküli lézer vizsgálata

Ebben a fejezetben a fenomenológikus lézerelmélet segítségével mutatom be a
szilárdtestlézerek, és azon belül a Nd:YVO4 lézer működését. A kifejtés során, e négynívós
rendszerként modellezhető lézer jellemzésére felírható, és a lézerelméletben általánosan
használt, rate-, vagy más néven, sebesség-egyenleteket oldom meg. Az atomok és a
környezet között létrejövő három alapvető folyamat az abszorpció, az emisszió és az
indukált emisszió hatásait leíró sebesség-egyenletek segítségével, adott lézerrendszer
esetén képesek vagyunk a lézerműködéshez rendelhető elektronszintek (továbbiakban:
lézerátmenet) elektron populáció sűrűségét és a lézerműködés során létrejövő
fotonsűrűséget nyomon követni ill. meghatározni. Az atomi szintek betöltöttségi arányának
és a fotonsűrűségnek az időbeli változását követve, a lézermódusok intenzitása, ennek
megfelelően a relaxációs oszcilláció frekvenciája és így az elnyomandó RIN kiemelés
megjelenése is számítható és magyarázható. A sebesség egyenletek megoldása fontos
továbbá

a

lézer

dinamikus

viselkedésének

feltérképezéséhez,

hiszen

célom a

zajcsökkentési célú optoelektronikai szabályzókör káosz mentes működésének biztosítása.
Ennek érdekében a visszacsatoló kör által a pumpáló lézeren létrehozott moduláció
mélységére fölső határt kell adnom, így biztosítva azt a tartományt ahol még nem
jelentkezik a kaotikus viselkedéssel megjelenő új frekvenciakomponensek káros hatása.
Fentiek alapján, az autonóm tehát időfüggő gerjesztés nélküli rendszer egyenleteinek
megoldása két szempontból fontos, egyrészt így kiszámíthatóak és ellenőrizhetőek a
megfelelő pontosságú zajmodell meghatározásához szükséges paraméterek, mint a
relaxációs oszcilláció frekvenciája és amplitúdója, másrészt a későbbi dinamikus
vizsgálatok elvégzéséhez elengedhetetlen az autonóm rendszer megoldása során
meghatározott egyensúlyi pontok és stabilitási feltételeik ismerete.
Számításaim kiinduló pontja a Nd:YVO4 lézerre felírható sebesség-egyenlet rendszer. Az
egyenletrendszerben

használt

paraméterekkel

kapcsolatban

–

hatáskeresztmetszet,

fotonélettartam, spontán élettartam – a témában mind magyarul mind pedig angolul
megjelent átfogó irodalomra utalok [Richter, 1998; Koechner, 1999]. Számításaim során az
irodalomból átvett képleteket hivatkozással jelöltem meg így különböztetve meg azokat a
saját számítási eredményeimtől.
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1.4.1

A

Sebesség-egyenletek megoldása autonóm esetben

Nd:YVO4

kristálylézerhez

hasonló

négyszintes

lézerrendszerek

sebesség-

egyenletrendszerét (1.4.1-2) mutatja. A lézerátmenetet tekintve a négy energianívóval
modellezhető rendszerek több előnyös tulajdonsággal rendelkeznek a háromszintes
lézerekhez képest. Mivel négyszintes rendszer esetén a lézerátmenet alsó szintje nem
egyezik meg az alapállapothoz tartozó energianívóval, a lézerműködéshez szükséges
populációinverzió létrehozásához elvileg egyetlen atom gerjesztése is elég, hiszen
gerjesztetlen esetben a lézerátmenet felső és alsó szintje is betöltetlennek tekinthető. Ezzel
szemben három nívóval rendelkező esetben, mivel a lézerátmenet alsó szintje maga az alap
energiaállapot, a populáció inverzió megvalósításához a teljes atomszámnak legalább a
felét gerjeszteni kell. Jól látható tehát, hogy négyszintes kristálylézerek esetében
hatékonyabb pumpálás érhető el.
További jelentős különbség van a stimulált emissziónak a populáció inverzióra kifejtett
hatásában is. Míg négy szint esetében a stimulált emisszió hatására legerjesztődött atom az
igen rövid élettartamú alsó szintet az alapállapot felé gyorsan elhagyja, tehát a
lézerátmenet alsó szintjének betöltöttségét gyakorlatilag nem növeli, és így a populáció
inverzió értéke tulajdonképp csak egyel csökken, addig háromszintes rendszereknél a
legerjesztődött atom a lézerátmenet alsó szintjét jelentő és végtelen időállandóval
rendelkező alapszinten marad. Ily módon eltűnik egy elektron a felső szintről, és ugyanaz
megjelenik az alsón, tehát összességében minden egyes stimulált emissziós folyamat
esetében, kettővel csökken a populáció inverzió értéke.
Mivel tehát, négynívós rendszerben, a lézerátment alsó szintjéről igen kis időállandóval
ürülnek az elektronok a nulladik szintre ezért n1 értékét, az alsó szint elektron populáció
sűrűségét, nullának vehettem és így az n1 változását leíró differenciálegyenlet elhagyható.
Fentiek figyelembe vételével a négynívós kristálylézer sebesség-egyenletrendszerét (1.4.12) mutatja [Koechner, 1999].

dn2
n
= −n2σϕc − 2 + W p (n0 − n2 )
dt
τf
dϕ
ϕ
= cϕσn2 − + S
dt
τc

(1.4.1)

(1.4.2)

(1.4.1) az elektron populáció sűrűség megváltozását (1.4.2) pedig a fotonsűrűség változását
írja le. Az egyenletekben használt paraméterek a következők: n2 a lézerátmenet felső
szintjének elektronsűrűsége, φ a lézerműködés során keletkező fotonsűrűség, σ az adott
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lézererősítőre jellemző hatáskeresztmetszet, c a lézer anyagban mért fénysebesség, τf a
lézerátmenet alsó szintjére illetve az alapállapotba történő legerjesztések élettartama, τc a
fotonélettartam, n0 az alapállapot elektronsűrűsége, Wp pedig a pumpálási arány,
mértékegysége: [1/s]. Wp(n0-n2) adott térfogategységre vonatkoztatva, az időegység alatt, a
pumpálás által a lézerátmenet fölső szintjére gerjesztett elektronok térfogategységre vett
sűrűségét adja. A

Wp pumpálási arány tehát azt mutatja, hogy az aktuálisan az

alapállapotban lévő elektronok hány százaléka gerjesztődik föl a pumpálás hatására.
Az (1.4.1) egyenlet jobb oldalának tagjai rendre a felső szint elektron populációját
befolyásoló folyamatokat jelentik: stimulált emisszió, negatív előjellel, hiszen ennek
hatására csökken a felső szint betöltöttsége, spontán emisszió ill. a kettes szint
betöltöttségét csökkentő egyéb legerjesztődések, amik a szint elektronsűrűségétől, spontán
élettartamától és a nullás szintre történő legerjesztődés élettartamától függenek.

A

harmadik, a pumpálást leíró tag a felső (kettes) szintre pumpált elektronok számát jelenti.
Az első, stimulált emissziós tag esetében jól látható, hogy a lézerműködésre jellemző
emisszió a fénysebességen túlmenően a hatáskeresztmetszettől, tehát a lézeranyag
frekvenciafüggő erősítősétől függ, illetve, hogy mindkét keresett változó szerepel benne,
nemlineárissá téve így az egyenletrendszert.
(1.4.2)-t tekintve, természetesen ismét megjelenik a stimulált emissziós összetevő, ezúttal
pozitív előjellel, hiszen ennek hatására növekszik a fotonsűrűség, negatív előjellel a
fotonélettartam által jelzett csillapítás, melyet a gerjesztett fotonok a lézer rezonátorban
szenvednek és ismét csak additív módon a spontán emisszió által gerjesztődött fotonok
összetevője: S.
A (1.4.1-2) nemlineáris differenciálegyenlet-rendszer megoldásának első lépése az
egyensúlyi helyzetek megállapítása. Mivel tehát először a stacionárius megoldásokat
keressük, a keresett függvények megváltozását nullának véve, az egyenletrendszert a
következő, egyszerűsített alakba írhatjuk [Fodor, 1995], ahol P(n,φ) ill. Q(n,φ) a (1.4.1-2)
egyenletek jobb oldalát jelölik:

P ( n, ϕ ) = 0

(1.4.3)

Q(n,ϕ ) = 0

(1.4.4)

dn2/dt-t és dϕ/dt-t tehát nullával egyenlővé téve (1.4.1-2) egyenletrendszer a (1.4.3-4)
alakra egyszerűsödik. Stacionárius megoldásként két egyensúlyi helyzet adódik. Első
egyensúlyi helyzet:

ϕ =0

(1.4.5)
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n2 =

W pτ f n0
1 + W pτ f

(1.4.6)

Második egyensúlyi helyzet:

ϕ=

W pτ f n0σcτ c − W pτ f − 1

σcτ f
n2 =

1
σcτ c

(1.4.7)

(1.4.8)

A stacionárius helyzetek meghatározása során a spontán emisszió, S, értékét
elhanyagoltam.
Az első egyensúlyi helyzet a lézer kikapcsolt állapotát mutatja, hiszen a fotonsűrűség
értéke nulla és az inverziósűrűség növekszik a Wp pumpálási arány növelésével.
A második munkapont a bekapcsolt és működő lézer állapotát jellemzi. A fotonsűrűség
pozitív, n2 pedig a küszöb-inverziósűrűség értékét adja.
Következő lépésként, a nemlineáris differenciálegyenlet-rendszer linearizálása szükséges a
munkapontok környezetében, azok stabilitásának ellenőrzése és a kisjelű megoldás
meghatározásának érdekében.
A trajektóriák menetének megvizsgálásához az egyensúlyi pontok környezetére a
következő jelölést vezessük be: (1.4.9-10) [Fodor, 1995], n2-t a könnyebb átláthatóság
érdekében a továbbiakban index nélkül használom:
n(t ) = n + n~ (t )

ϕ (t ) = ϕ + ϕ~ (t )

(1.4.9)
(1.4.10)

ahol felülvonással a munkapontok értékét felülhullámmal pedig az attól való eltérést
jelöltem. P(n,φ) és Q(n,φ) függvények ez alapján a szinguláris pontok helyén értelmezett
elsőfokú Taylor-sorukkal közelíthetők:
∂P ~ ∂P ~
P (n, ϕ ) = P (n + n~, ϕ + ϕ~ ) = P(n , ϕ ) +
|− n +
|− ϕ + P2 (n~, ϕ~ )
∂n
∂ϕ

(1.4.11)

∂Q ~ ∂Q ~
Q(n, ϕ ) = Q(n + n~, ϕ + ϕ~ ) = Q(n , ϕ ) +
|− n +
|− ϕ + Q2 (n~, ϕ~ )
(1.4.12)
∂n
∂ϕ
(1.4.11-12) parciális derivált tagjai tehát n , ϕ helyen értendők. P2 és Q2 az n~ , ϕ~ változók
legfeljebb másodfokú függvénye. Feltételezve, hogy a munkapontok környezetében P és Q
nem nulla, vagyis az egyensúlyi pont izolált P2 és Q2 elhanyagolható. (1.4.13) jelölések
bevezetésével, (1.4.11-12) alakja tovább egyszerűsíthető.
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a=

∂P
|−
∂n

b=

∂P
|−
∂ϕ

c=

∂Q
|−
∂n

d=

∂Q
|−
∂ϕ

(1.4.13)

Mivel n , ϕ egyensúlyi pontot határoznak meg, ezért P( n , ϕ )=0 és Q( n , ϕ )=0, továbbá
n& = n~& , ϕ& = ϕ~& [Fodor, 1995]. Tehát az egyensúlyi pont környezetében n~ és ϕ~ változók

lineáris közelítésben a következő lineáris állandó együtthatós differenciálegyenlet-rendszer
megoldásaként adódnak, melyet (1.4.1-2) egyenletrendszer csonkított egyenleteinek
nevezünk, mivel P2 és Q2 elhagyásával kaphatóak:
n~& = an~ + bϕ~

(1.4.14)

ϕ~& = cn~ + dϕ~

(1.4.15)

A munkaponti linearizálás módszerével tehát előállítottuk a csonkított egyenleteket.
Következő feladatként n(t) és φ(t) időfüggvények meghatározásához, ill. az egyensúlyi
pontok stabilitásának vizsgálatához az új, (1.4.14-15), egyenletrendszer sajátértékeit kell
meghatároznunk. Ehhez az egyenletrendszer együtthatómátrixának karakterisztikus
egyenletét a következő módon számíthatjuk.

λ −a
−c

−b
≡ λ2 − (a + d )λ + ad − bc
λ −d

(1.4.16)

A sajátértékek meghatározása után a csonkított egyenlet általános megoldásait kaptam:
n~ (t ) = M e λ1t + M e λ2t
(1.4.17)
1

2

ϕ~ (t ) = N1e λ t + N 2 e λ t
1

(1.4.18)

2

ahol M1 és M2 a kezdeti feltételekből N1,N2 pedig a következő összefüggésekkel
határozható meg [Fodor, 1995]: N 1 = M 1 (λ1 − a ) / b ,

N 2 = M 2 (λ2 − a ) / b .

A sajátértékek meghatározása után röviden tekintsük át a munkapontok stabilitásának
feltételeit, valamint a számítások gyakorlati végrehajtásához szükséges lézerparamétereket
Nd:YVO4 kristálylézer esetén.
1.4.2

Egyensúlyi pontok stabilitása

Az egyensúlyi pont csomópont, ha a két sajátérték valós és egyező előjelű. A csomópont
stabilis, ha a két sajátértéke, λ1 és λ2 negatív, illetve labilis, ha mindkettő pozitív.
Az egyensúlyi pont nyeregpont vagy hiperbolikus pont, ha λ1 és λ2 valós, ellenkező
előjelű. A nyeregpont mindig labilis.
Az egyensúlyi pont fókusz, ha λ1 és λ2 konjugált komplex párt alkotnak. A fókusz stabilis,
ha a sajátértékek valós része negatív (spirális attraktor), míg labilis, ha pozitív és
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neutrális, ha a sajátértékek képzetesek, amikor a fókuszt örvénypontnak is nevezik
[Fodor, 1995], [Tél, 2002].
1.4.3

A Nd:YVO4 kristálylézer jellemzése

Az 1.4.1-2. és a későbbiekben az 1.6.1-2. sebesség-egyenletekben az 1.1. Táblázat adatait
használtam föl. Az itt megadott anyagparaméterek forrását, vagy számítási, becslési módját
a táblázat alatt soroltam föl.
1.1. Táblázat Nd:YVO4 lézer anyag jellemzői

Fotonélettartam2 Fluoreszcencia Inverziósűrűség4 Fénysebesség5

Hatáskeresztmetszet1
σ [m2]

élettartam3
τc [s]

-23

-9

25*10

nn [1/m3]

τf [s]
-4

10

0,6*10

c [m/s]

26

1,529*108

10

1: [sinocera, 2007].
2: A fotonélettartam az αr rezonátorveszteség segítségével számítható: τc=1/(c*αr) [Richter,
1998] ahol αr az R1, R2 tükör reflexiók, valamint a rezonátor L hossza (2mm) alapján a
következőképp számítható: αr=-ln(R1*R2)/(2*L) [Richter, 1998]. Tipikus tükör reflexiókat
(R1,2=98% [sinocera, 2007]) és L=0,001m értéket behelyettesítve: αr=-10.
3: [Koechner, 1999]
4: Az 1%-os Nd adagolás esetén ismert 1,26*1020 atom/cm3 értékű Nd:YVO4 atomsűrűség
alapján becsülve [rp-photon, 2007].
5: A törésmutató n=1,96 értéke [rp-photon, 2007] valamint a fénysebesség vákuumbeli
értéke c=2,99792458*108m/s [Hering, 2004] alapján számítva.
A vizsgálatok során használt Drexel Egyetemről származó Nd:YVO4 szilárdtestlézer
mérete: 1mm x 2mm.
1.4.4

Első egyensúlyi helyzet

(1.4.13) alapján (1.4.1) és (1.4.2) egyenleteket parciálisan deriválva és a (1.4.5-6)
munkaponti értékeket behelyettesítve, a lézer kikapcsolt állapotában a, b, c, d
együtthatókra a következő összefüggéseket kaptam:

a=−

1

τf

−W

b=−

cσWτ f n0
1 + Wτ f

c=0

d=

cσWτ f n0
1 + Wτ f

−

1

τc

(1.4.19)
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A paraméterek behelyettesítésével (1.4.16) alapján az első munkapont sajátértékei a
következők:

λ1 = −10000 − W
λ2 = 1012

− 1 + 0.9219447228W
W

(1.4.20)
(1.4.21)

Mint látható a sajátértékek a W pumpálási paraméter értékétől függenek. (Az egyszerűbb
követhetőség érdekében W esetében is elhagytam az indexezést.) Az említett függés
természetes, hiszen minden egyes pumpáló teljesítményhez más munkapont és ennek
megfelelően más sajátértékek tartoznak. Ez kikapcsolt állapotban is igaz, hiszen alacsony
pumpáló teljesítmény esetén, amíg a lézerműködés küszöbszintjét nem érjük el, a lézer
kikapcsolt állapotban van.
A munkapont típusának és stabilitási kritériumainak részletes elemzése a következőkben
található.
λ1>0 ha W<-10000
λ2>0 ha W<0 ill. ha W>0,108466
Tehát ha W<-10000 akkor a két sajátérték egyező előjelű és pozitív valós, tehát instabil
csomópontunk lesz. Ez azonban nem lehetséges mivel negatív előjelű gerjesztés nem
fordulhat elő.
Ha W>0,108466 akkor λ1 negatív és λ2 pozitív. Tehát ebben az esetben az egyensúlyi
helyzet nyeregpont és labilis. Ez fizikailag is értelmezhető megoldás mivel ebben az
állapotban kerül a lézer a bekapcsolás határára.
Ha -10000<W<0 akkor szintén ellenkező előjelű sajátértékekkel van dolgunk és újfent
nyeregpontot kapunk, azonban fizikailag ez sem állhat elő a negatív pumpálás
lehetetlensége miatt.
λ1<0 ha W>-10000
λ2<0 ha W<0,108466 ill. ha W>0
Tehát a munkapont stabil, ha -10000<W<0,108466. A valóságos lehetőségeket figyelembe
véve tehát, ha W értéke 0 és 0,108466 közé esik, a kikapcsolt állapothoz tartozó szinguláris
pont stabil.
Mivel az egyenlet együtthatómátrixa karakterisztikus egyenletének számítása során, az
(a+d)2-4ad-4bc diszkriminánsnak semmilyen W esetén sincs nullánál kisebb értéke, a
sajátértékek nem komplex konjugáltak így kikapcsolt állapotban az egyensúlyi helyzet,
nem lehet fókusz. Tehát az első szinguláris pont sajátértékei semmilyen W esetén sem
lesznek komplex értékűek.
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Mint az a fenti okfejtésből kiderül, csak a 0<W<0,108 intervallumban kapunk a kikapcsolt
állapothoz tartozó fizikailag alátámasztható megoldást. Az 1.21-22. ábra segítségével is
könnyen megállapítható, hogy ebben a tartományban a sajátértékek negatív előjelű valós
értékeket vesznek fel, tehát a kikapcsolt állapothoz tartozó munkapont, stabilis csomópont
vagy más néven csomópont attraktor. Ez tehát egyezik a fizikai képpel, hiszen nehezen
képzelhető el olyan eszköz mely kikapcsolt állapotában instabil lenne.
Az alábbi ábrákon a valós sajátértékek W-től való függését ábrázoltam a W=-10..10
intervallumban.
W

λ1

λ2

W
1.21. ábra A kikapcsolt állapothoz tartozó λ1
sajátérték függése a W paramétertől.

1.22. A kikapcsolt állapothoz tartozó λ2 sajátérték
függése a W paramétertől

A szinguláris pont stabilitási feltételeinek meghatározása után, a kikapcsolt állapothoz
tartozó kisjelű megoldás meghatározásához egy konkrét W értéket kell választani. A
W=0.1 jó választás, hiszen a 0..0,108 tartományba esik, tehát ilyen kis értékű gerjesztés
esetén még biztosan nem indul be a lézerműködés. Ebben az esetben a két sajátérték alakja
a következő: λ1=-10000.1, λ2=-7,7965*1011 .
n~ (t )

és ϕ~(t ) meghatározásában az exp(λ2)-es tagot elhagytam mivel λ1>>λ2. Ennek

megfelelően csak M1 és N1 értéke jelenik meg a megoldásban. Amennyiben a nulla
időpillanatban, a pumpálás kezdetén, a lézerátmenet felső szintjének elektronsűrűségét, n
értékét, nullának tekintjük kezdeti feltételként, M1 és M2 értéke azonos és ellenkező előjelű
lesz pl. 1 ill. -1. Ilyen M értékválasztással N értékére plusz ill. mínusz 0,000235234
adódik.
A kikapcsolt állapothoz tartozó, W=0,1-es pumpálási arányú gerjesztéshez tartozó
elektron- és fotonsűrűség megváltozás, a (1.4.1-2) nemlineáris differenciálegyenletrendszer adott kezdeti feltételekhez és pumpálási arányhoz tartozó megoldása a következő.
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n~(t ) = e −10000.1*t

(1.4.22)

ϕ~(t ) = 0.000235234 * e −10000.1*t

(1.4.23)

A W pumpálási arány 0<W<0,108 intervallumba tartozó egyéb értékeire, a példaként
bemutatott W=0,1-es esethez hasonló megoldást kapunk.
1.4.5

Második egyensúlyi helyzet

(1.4.19)-hoz hasonlóan, ismét elvégezve (1.4.13) együtthatókban szereplő parciális
deriválásokat és a (1.4.7-8) munkaponti értékek behelyettesítését, az egyenletrendszer
együtthatóira a (1.4.24-27) értékek adódnak.
a=−
b=−

c=−

− 1 + Wτ f n0 cστ c − Wτ f

τ

1
− −W

(1.4.24)

τ

1

(1.4.25)

τc
− 1 + Wτ f n0 cστ c − Wτ f

(1.4.26)

τ

d =0

(1.4.27)

A (1.4.14-15) csonkított egyenletrendszer a, b, c, d paraméterekkel meghatározott
együtthatómátrixának sajátértékeire az alább látható összefüggések kaphatók.
2
2 4
2 2 2 2
2 2
2
1 − τ f τ c Wn0 cσ + τ f τ c W n0 c σ + 4τ cτ f − 4τ c τ f Wn0 cσ + 4τ cτ f W
2
τ cτ f

(1.4.28)

2
2 4
2 2 2 2
2 2
2
1 − τ f τ c Wn0 cσ − τ f τ c W n0 c σ + 4τ cτ f − 4τ c τ f Wn0 cσ + 4τ cτ f W
λ2 = ⋅
2
τ cτ f

(1.4.29)

λ1 = ⋅

A

Nd:YVO4

kristálylézer

anyagjellemző

paramétereinek

értékeit

(1.4.28-29)

összefüggésekbe helyettesítve a lézer bekapcsolt állapotához tartozó egyensúlyi helyzet
sajátértékeinek pumpálástól való függését a 1.23. ábrán láthatjuk.
Az első egyensúlyi helyzethez hasonlóan, a sajátértékek W-től való függésének
elemzésével, a szinguláris pont típusának és stabilitásának meghatározása során, a
következő eredményre jutottam.

λ1 >0, λ2 <0 ha W<0,108
W<0,108 esetén tehát, az egyensúlyi helyzet nyeregpont mivel a sajátértékek valósak és
ellenkező előjelűek. Ebben a helyzetben elméletileg instabilitás lenne, de mivel ez, a másik
(kikapcsolt) állapot stabil helyzetéhez tartozó pumpálási arány, ezért az ábrázolás ezen
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része jelen vizsgálat szempontjából nem bír jelentőséggel. W>1,08466 azonban már a
bekapcsolási küszöbnél nagyobb gerjesztést jelent.

1.23. ábra A második egyensúlyi helyzet W-vel paraméterezett sajátértékei a komplex síkon. A W paraméter
a 0..1 intervallumban változik. (Az ábrát a Maple 7.0 program segítségével számítottam)

Mint az az 1.23. ábrán látható, ebben az esetben a sajátértékek komplex konjugált párokat
alkotnak és valósrészük negatív, a bekapcsolt állapothoz tartozó egyensúlyi helyzet tehát
stabilis fókuszpont.
A fókuszponti trajektória megrajzolásához ismét egy adott, pl. W=0,7 értékű, pumpálási
aránnyal jellemzett munkapontot választottam. Az ilyen pumpálási arányú gerjesztéshez
tartozó sajátértékek: λ1=-36881.78+j2.52*106 ill. λ2=-36881.78-j2.52*106. A sajátértékek
ismeretében a (1.4.17-18) megoldások konkrét értékeit (1.4.30-31) összefüggések adják
ahol (1.4.22-23)-től eltérően a komplex sajátértékek esetén célszerűbb, trigonometrikus
alakot használtam [Fodor, 1995].

(

)

~
n (t ) = A 1 ⋅ cos 2,52 ⋅ 10 6 ⋅ t ⋅ e (−36881, 78⋅t )

(

(1.4.30)

)

~ (t ) = B ⋅ cos( 2,52 ⋅10 6 ⋅ t ) + B ⋅ sin( 2,52 ⋅10 6 ⋅ t ) ⋅ e (−36881,78⋅t )
ϕ
1
2

Az

A,

B

együtthatók

n~ (t ) összefüggésből

kezdeti

értékek

segítségével

történő

(1.4.31)

számítása

során

A2-re nulla adódik t=0-ban, ezért az elektronsűrűség megváltozásának

kifejezéséből a szinuszos tag kiesik.
A kisjelű megoldás partikuláris felírása során, az együtthatók számításához normál
működést feltételezve n (felső szint elektronsűrűsége) értékére, az alsó szint igen rövid
időállandója miatt, a küszöbinverzió-sűrűség (1.4.8) által adott értéke vehető. A1 értéke
tehát közelítőleg 2,5*1022 ami igen jó egyezést mutat az 1.6. fejezetben található
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numerikusan kapott eredményemmel (1.30. ábra). A1 ismeretében a B1, B2 együtthatók a
következőképp számolhatók [Fodor, 1995]:
B1 = A1 ⋅ ( p − a ) b

(1.4.32)

B2 = − A1 ⋅ ω b

(1.4.33)

ahol a és b a csonkított egyenletrendszer együtthatói, p és ω pedig a komplex konjugált
sajátértékek valós és képzetes része. (1.4.32-33) behelyettesítésével B1=A1*(-0,0002028)
ill. B2= A1*0,0059.
Az állapottérben történő ábrázolással, n~(t ) és ϕ~ (t ) értékét a megfelelő tengelyekhez
rendelve, 0,8-as pumpálási arány esetén, a bekapcsolt lézer stabilis fókusz munkapontja

Fotonsűrűség

körül értelmezett trajektóriák menetét az 1.24. ábra mutatja.

Inverziósűrűség

1.24. ábra A második egyensúlyi helyzet, mint stabilis fókuszpont ill. a kisjelű megoldás trajektóriái. A
trajektóriákat a t=0..0,1 időintervallumban számítottam, 100.000 pontban.

Lézerem munkapontjait tekintve mind kikapcsolt mind pedig bekapcsolt, üzemi
állapotában stabilis egyensúlyi helyzetben van.
Az eddigi meglehetősen bonyolult számítások során sikerült tehát két konkrét esetre
megoldani a Nd:YVO4 szilárdtestlézer sebesség-egyenleteit. A kiadódó stabilis
megoldások egyeznek az előzetesen elvárható fizikai kép feltételezéseivel ill. megfelelő
elméleti alapot biztosítanak a következő, a relaxációs oszcilláció frekvenciájára valamint a
lézermódusok teljesítményére vonatkozó számítások elvégzéséhez. Fontos eredmény
továbbá, hogy sikerült meghatározni a W pumpálási paraméter valós fizikai jelentéssel bíró
tartományait, melynek a lézerrendszer későbbi dinamikus vizsgálatai során is szerepe lesz.
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1.5

1.5.1

További számítások a Nd:YVO4 szilárdtestlézer jellemzésére

Relaxációs oszcilláció

A lézerdiódákhoz hasonlóan, szilárdtestlézerek esetében is komoly probléma a relaxációs
oszcilláció frekvenciáján megjelenő intenzitászaj növekmény. Azonban amíg félvezető
lézereknél a relatív intenzitászaj (RIN) a gigaherczes, mikrohullámú tartományban
viszonylag enyhe kiemelésként jelentkezik, szilárdtestlézerek esetében az optikai
módusokhoz igen közel, a 100kHz-10MHz tartományban, jelentős, az intenzitászaj
spektrumából 20-60dB-vel kiugró zajcsúcsot mérhetünk a relaxációs rezonancián. Mint azt
már dolgozatom bevezetésében vázoltam, a vivőhöz ilyen közel megjelenő, nagy szintű zaj
oszcilláció komoly kételyeket vethet fel a detektálás után előálló mikrohullámú ill.
milliméteres hullámú jelek minőségével kapcsolatban.
E fejezet célja a relaxációs oszcilláció fizikai hátterének megvilágítása valamint az általam
használt Nd:YVO4 microchip lézer relaxációs oszcillációjának számítása, ez által
elősegítve a zajcsökkentő áramkörök és eljárások tervezése során használt zajmodell
egyszerűsítését.
A relaxációs oszcillációként megjelenő rezonancia tulajdonképpen a pumpálás során
fellépő tranziens jelenségekkel magyarázható.
A pumpálás bekapcsolásakor, a kívánt populáció inverzió létrehozásáig elenyésző
mennyiségű, a lézerműködés szempontjából megfelelő frekvenciájú foton található a
rezonátorban. Bár üzemi állapotban a lézer telítődése miatt a felső szintre gerjesztett
atomok száma, N2, nem haladja meg a küszöbinverzió értékét, azonban a bekapcsolási
folyamat során mivel a stimulált emisszió és így a lézerműködés telítő hatása még nem
lépett föl, N2 értéke, tranziens jelenségként, a küszöb fölé emelkedik. Amint ez
bekövetkezik azonban, hirtelen indul be a stimulált emisszió folyamata és épül fel a
lézeroszcilláció. N2 kezdeti nagy értéke miatt, a keletkező fotonok száma és így a felső
szint telítettségének csökkenése jelentősen meghaladja a pumpálás arányát. A beinduló
lézerműködés a stimulált emisszióval kilépő fotonok számának növekedésével és a
gerjesztett atomok számának csökkenésével a populáció inverziót megszüntető hatásként
fogható fel. Ezzel arányosan a lézeranyag erősítése az egységnyi érték alá esik és
utánpótlás hiányában a fotonsűrűség is csökkenni kezd.
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A fotonszám és így a sugárzási szint jelentős lecsökkenésének hatására, ismét a pumpálás
aránya lesz uralkodó, amivel, a bekapcsolási tranziensben, egy újabb, az előbb leírthoz
hasonló, kisebb amplitúdójú rezgési ciklus épül fel.
Ez alapján azt gondolhatnánk, hogy a relaxációs rezonancia csak a lézerrendszer
bekapcsolása során jelentkezik, azonban a pumpáló lézer zaja által kiváltott populáció
inverzió perturbációk miatt, a lézerrendszerek túlnyomó többségében a relaxációs
oszcilláció hatását a működés teljes ideje alatt megfigyelhetjük.
Ismét (1.4.1-2) egyenletrendszert alapul véve (1.4.2) egyenletbe differenciálás után (1.4.1)
behelyettesítésével majd linearizálással a következő állandó együtthatós homogén
másodrendű lineáris differenciálegyenletet kapjuk [Koechner, 1999].

d 2 (∆ϕ )
d (∆ϕ )
2
+ cσϕ
+ (σc ) ϕn(∆ϕ ) = 0
2
dt
dt

(1.5.1)

(1.5.1) egyenletében ∆φ, a ∆n populáció inverziós sűrűség kis perturbációja által kiváltott
foton sűrűség perturbáció értéke. ∆n, és ezáltal ∆φ, a pumpáló zaj hatására kialakuló, az
állandósult állapot n és φ értékétől történő tranziens eltérés értékét adja. Feladat tehát,
(1.5.1) egyenlet megoldásával, ∆φ mint a zaj által okozott bemeneti perturbációra adott
impulzusválasz meghatározása.
A

megoldás

során

az

állandó

együtthatós,

homogén,

másodrendű

lineáris

differenciálegyenletek ismert megoldási módját alkalmaztam és ∆φ egy partikuláris
megoldását exponenciális alakban kerestem.
Ehhez tekintsük az ilyen alakú egyenletek általános összefüggését, ill. a partikuláris
megoldás alakját.

(∆ϕ )″ + a(∆ϕ )′ + b(∆ϕ ) = 0
∆ϕ = e λt

(1.5.2)
(1.5.3)

Az egyelőre ismeretlen kitevőjű exponenciális függvényt (1.5.2)-be helyettesítve, rendre a
következő egyenleteket kapjuk.

λ2e λt + aλe λt + be λt = 0

(

)

e λt λ2 + aλ + b = 0

(1.5.4)
(1.5.5)

Az exponenciális tényezővel egyszerűsítve előáll a differenciálegyenlet karakterisztikus
egyenlete, amelyből az ismeretlen λ kiszámítható.

λ2 + aλ + b = 0
λ1, 2

2 2 2
2 2
2
− a ± a 2 − 4b − cσϕ ± c σ ϕ − 4σ c ϕn − cσϕ ± cσ ϕ − 4ϕn
=
=
=
2
2
2

(1.5.6)
(1.5.7)
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Mivel a bekapcsolás során φ értéke még igen alacsony, φ2 függvénye gyorsabban tűnik el
φ-nél, ezért (1.5.7)-ből φ2 elhagyható és a karakterisztikus egyenlet sajátértékeire a
következő, egyszerűbb alak adódik.
λ1, 2 =

− cσϕ
± cσ − ϕn
2

(1.5.8)

(1.5.8) ismeretében az egyenletrendszer két lineárisan független megoldása:
∆ϕ1 = e
∆ϕ 2 = e

 − cσϕ

+ jcσ ϕn ⋅t

 2


(1.5.9)

 − cσϕ

− jcσ ϕn ⋅t

 2


(1.5.10)

illetve általános megoldása:
∆ϕ = e

−

c σϕ
t
2

(c cos [c σ (ϕ n ) ]t + c sin [cσ (ϕ n ) ]t )
1

1

1

2

2

(1.5.11)

2

c1 és c2 együtthatók a kezdeti feltételek ismeretében határozhatóak meg.
Szinuszos gerjesztést feltételezve az impulzusválasz nulla időpillanatbeli értéke nulla, tehát
∆φ(0)=0 illetve ∆φ’(0)=1, vagyis a derivált értéke közelítően egységnyinek vehető. Az első

feltételezéssel kapjuk c1 értékét:
∆Φ (0 ) = 0 = c1

(1.5.12)

A második együttható meghatározásához ∆φ’(0) felírása szükséges.

(c cos[cσ (ϕn) ]t + c sin[cσ (ϕn) ]t )
(− c sin[cσ (ϕn) ]t + c cos[cσ (ϕn) ]t )(cσ (ϕn) )

∆ϕ ′ = −
+e

−

cσϕ
t
2

cσϕ −
e
2

cσϕ
t
2

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2

1

2

(1.5.13)

2

(1.5.13) nulla időpontbeli értéke és c2 a következő:

(

∆ϕ ′(0 ) = 0 + c2 cσ [ϕn]

c2 =

1

2

)= 1

(1.5.13)

1
cσ [ϕn]

1

(1.5.14)

2

A fotonsűrűség válasza tehát, a pumpálási zaj által előidézett perturbációra, a következő
csillapított harmonikus függvényként írható.
∆ϕ =

1
cσ [ϕn]

1

e

−

cσϕ
t
2

2

[

1

sin cσ (ϕn ) 2 t

]

(1.5.15)

(1.5.15) összefüggésből a relaxációs oszcilláció frekvenciája a következő értékűre adódik:

ω=
ahol I a rezonátorban mérhető intenzitás:

σI
τ c hν

(1.5.16)
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(1.5.17)

I = cϕhν
A

1.4.3

alfejezetben

megadott

paraméterekkel

valamint

az

1.4.7-8

értékek

meghatározásával, a Nd:YVO4 szilárdtestlézer relaxációs oszcillációs frekvenciája, a már
korábban is példaként használt W=0,7 értékű optikai pumpálást feltételezve 330kHz, ami
egybevág a korábban bemutatott mérési eredményekkel, és amit az 1.6. fejezet numerikus
eredményei is igazolnak.
A sebesség-egyenletek valamint a lézer paramétereinek ismeretében tehát meghatároztam a
neodímiummal szennyezett vanadát lézerkristály relaxációs oszcillációját és annak
frekvenciáját. Ezen eredmények igen fontos szerepet játszanak a zajcsökkentő struktúrák
tervezésekor, illetve a lézer relatív intenzitászajának modellezésekor. Továbbá, mivel az
így számított eredmények nagyságrendi egyezést mutatnak az 1.6 fejezet numerikusan
számított eredményeivel a két számítás egymást is igazolja.
1.5.2

A lézermódusok teljesítményének meghatározása

A lézermódusok teljesítményének meghatározásához a fotonsűrűség illetve a tényleges
fotonszám értékét kell meghatároznunk. E számítások elvégzéséhez a bekapcsolt
állapothoz tartozó munkapont (1.4.7) által adott fotonsűrűség összefüggését használhatjuk,
melybe a

különböző

módusokhoz

különböző

hatáskeresztmetszet,

σ,

értékeket

helyettesítünk.
A szilárdtestlézer erősítőjének homogén kiszélesedése Lorentz-eloszlású, melyet a
következő képlet definiál [Richter, 1998].
g (ν ) =

∆ν 2π
(ν −ν 0 )2 + (∆ν 2)2

(1.5.18)

(1.5.18) összefüggésben g(ν) a lézer vonalalakfüggvénye ami, egy konstans szorzóban
különbözik a hatáskeresztmetszettől, ∆ν a Lorentz-görbe maximumának felénél mért
sávszélesség, ν0 pedig a sávközépi frekvencia. (1.5.18) összefüggést a 1.4.3 alfejezetben
ismertetett hatáskeresztmetszet maximummal skálázva a hatáskeresztmetszet frekvencia
szerinti eloszlását az 1.25. ábrán láthatjuk.

Hatáskeresztmetszet, cm2
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Frekvencia, Hz
1.25. ábra Nd:YVO4 kristálylézer hatáskeresztmetszete

Két azonos intenzitású lézermódus esetén azok frekvenciatávolsága ill. hullámhossza
alapján meghatározható a hozzájuk tartozó hatáskeresztmetszet érték. 60GHz-es
frekvenciatávolságú közel szimmetrikus, longitudinális módusok esetén a módusokhoz
tartozó hatáskeresztmetszet értékek: σ1=14.956*10-23m2 ill. σ2= 14.272*10-23m2 . (A
lézermódusok hullámhosszát optikai spektrumanalizátorral elvégzett, a dolgozat 1.3.2
alfejezetében bemutatásra kerülő mérés alapján határoztam meg. (1.8. ábra))
Az egyes módusok erősítését meghatározó hatáskeresztmetszet értékeknek illetve a már
ismert egyéb lézerparamétereknek (1.4.7) összefüggésbe történő behelyettesítésével az
egységnyi térfogathoz rendelhető fotonszámnak a W pumpálási aránytól való függését
kapjuk, amit a két módus esetére az 1.26. ábrán láthatunk.
4e+17

Fotonszám

3e+17

2e+17

1e+17

0

0.1

0.2

W

1.26. ábra Kétmódusú Nd:YVO4 microchip lézer fotonszámának alakulása a pumpálás függvényében
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Az egységnyi térfogatban kiadódó 1017-es fotonszám a fény 1064nm-es hullámhosszának
figyelembevételével módusonkénti 40mW-os teljesítményt jelent tehát. Ez az újabb
részeredmény szintén fontos lépés a lézerrendszer nem csupán a szinguláris pontok
környezetére korlátozódó, hanem a teljes fázissíkon történő dinamikus leírása felé vezető
úton, hiszen a következő fejezet (1.6.2) nemautonóm sebesség-egyenletének felírása során
az itt meghatározott fotonszám alapján becsültem a spontán emisszió (S) értékét, mely az
ott részletezett dinamikus vizsgálatok során, az (1.4.2) autonóm sebesség-egyenlet esetével
ellentétben, már nem elhanyagolható. E becslés során azt az irodalmi adatot használtam
föl, mely szerint a spontán emisszió teljesítménye a lézer kimenő teljesítményének
nagyságrendileg a tizede-harmada [rp-photon, 2007].
1.6

A lézer dinamikus viselkedésének vizsgálata

Az optoelektronikai visszacsatolás elvén működő zajcsökkentés működési határainak
egzakt meghatározásához a visszacsatolókör fotodiódája által detektált és erősített
rezonanciát a pumpáló lézer moduláló jelének tekintem. Ilyen értelemben, kis modulációs
mélység esetén a korábbaikban látottak alapján megfelelő tervezés esetén a relaxációs
oszcilláció frekvenciáján kioltás történik. Vizsgálatom tárgya ezúttal az, hogy nagyobb
modulációs mélységek esetén hogyan változik a rendszer működése, és hogy az általam
vizsált kis méretű híradástechnikai lézer esetén adható-e valamilyen határ a megfelelő
zajcsökkentési működés biztosításához. Ehhez tehát pontosan tudni kell, hogy az általam
vizsgált

mikrocsip

szilárdtestlézer

esetén

beszélhetünk-e

a

kaotikus

működés

lehetőségéről, és ha igen akkor milyen modulációs mélység, illetve milyen moduláló
frekvencia esetén következik az be. Mielőtt azonban rátérnék az egyenletrendszer
megoldásának

bemutatására,

eredményeim

tudományterületen

belüli

pontosabb

elhelyezhetőségének biztosítására röviden összefoglalom az irodalomban fellelhető
legfontosabb publikációkat.
1.6.1

Irodalmi áttekintés szilárdtestlézerek dinamikus viselkedésének területén

A Nd:YVO4 lézer dinamikus tulajdonságainak megértéséhez a témában széles körű
irodalomkutatást végeztem. Ennek eredményeként elsőként Klische cikkét említeném
[Klische,

1984]

ami

az

általam

ismert

egyik

legkorábbi

kisérleti

eredmény

szilárdtestlézerek dinamikus tulajdonságainak vizsgálata terén. A szerzők abból indultak
ki, hogy mivel a lézer egy nemlineáris relaxációs oszcillátorként fogható föl, a lézer
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gerjesztését valamilyen módon modulálva a működés a kaotikus tartományba
kényszeríthető. A kaotikus viselkedés megjelenéséhez szükséges nemlináris jelleg a lézer
relaxációs oszcillációs viselkedésének következménye, miszerint bekapcsoláskor vagy
egyéb impulzusos gerjesztés után a lézer energiája az erősítő anyag inverziója és az
elektromágneses tér közötti oda-vissza oszcillációba kezd, mely értelemszerűen a
lézerátmenet szintjeinek betöltöttségétől valamint a térben jelenlévő fotonsűrűségtől függ.
Másképp fogalmazva a lézerátmenetet jelentő energianívókon a gerjesztés hatására létrejött
betöltöttség különbség, populáció inverzió és a jelen lévő spontán emisszió hatására
indukált emisszióval kibocsátott fotonok megjelenésével beindul a lézerműködés. A
kimeneti teljesítmény kezdeti felfutása után azonban a legerjesztődések nagy száma miatt
hamarosan lecsökken a populáció inverzió mértéke, ami azután a fotonsűrűség
csökkenéséhez vezet. A rendszer gerjesztését folyamatosan fenntartva a lecsökkent
fotonsűrűség újra lehetővé teszi az inverzió kiépülését ami újfent a fotonsűrűség és a
kimeneti teljesítmény növekedéséhez vezet, és így tovább. Az itt leírt viselkedés
eredményeként, egyfajta bekapcsolási tranziensként, a rendszer csillapított oszcillációk
során éri el, vagy közelíti meg az állandósult állapotnak tekinthető kimeneti szintet. A
lézerek jelentős részében azonban, elsősorban a pumpáló rendszer zajának vagy a
fényvezetőbe történő csatolás reflexiójának köszönhetően állandóan van valamilyen
impulzus ami gondoskodik róla, hogy a fent leírt relaxációs oszcilláció a bekapcsolt üzem
során mindig fennmaradjon. Ez a folyamat a korábbiakban bemutatott és megoldott
autonóm nemlineáris differenciálegyenlet-rendszer segítségével modellezhető, melyben az
optikai vagy egyéb (pl. elektromos előfeszítés) gerjesztés egy konstans segítségével vehető
figyelembe. Amennyiben ez a gerjesztés valóban tökéletesen konstans (konstans
megvilágító teljesítmény érkezik az optikai pumpálásból, konstans az elektromos
előfeszítés értéke félvezető diódák esetében) akkor mindamellett, hogy a lézer egy az
erősítő anyag és a rezonátor mérete által kiválasztott hullámhosszon világít, időben változó
gerjesztés híján, a kimeneti teljesítményt tekintve gerjesztettlen rendszerként fogható fel,
mely a bekapcsolsi tranziens után egy konstans kimeneti szintet állít elő, vagyis a lézer
hosszabb rövidebb keresgélés után az elektronsűrűség és a fotonsűrűség által kifeszített
fázistér valamelyik stabil pontjában állapodik meg, amint azt a korábbi fejezetben
bemutattam. Hasonló a helyzet általában akkor is, ha pumpáló zaj vagy optikai reflexió
miatt a gerjesztés nem tekinthető tökéletesen konstansnak, mivel ezek szintje általában túl
kicsi ahhoz, hogy jelentősen elmozdítsa a lézert stabil állapotából. Hatásukra a relaxációs
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oszcilláció tartóssá válása, a stabil pont környezetében történő örvénylés esetleg
határciklus jellemző.
Kaotikusnak tekinthető viselkedés, vagy legalábbis az annak előszobájaként tekinthető
perióduskettőző bifurkáció abban az esetben léphet föl, ha a gerjesztésre ültetett moduláció
szintje elég nagy ahhoz, hogy a fázistérben bolyongó trajektóriát valamely instabil pontba
vezérelje. Mivel az instabil helyzetből való továbbhaladás, tu. megjósolhatatlan, mint
ahogy az sem előre látható, hogy a hegyére állított ceruza melyik irányba fog eldőlni,
ebben az esetben már megjelenhet renszerünkben az előrejelezhetetlenség. Az hogy a
kaotikus viselkedés az időben változó gerjesztés milyen amplitúdója és frekvenciája esetén
lép föl erősen függ a leíró egyenletrendszer jellegétől és paramétereinek értékétől.
Klische és társai a dinamikus tartomány vizsgálatára a két lehetőség, az üreg
csillapításának modulálása és a pumpáló jel modulálása közül ez utóbbit választották egy
argon ion lézerrel gerjesztett 1325nm hullámhosszú NdP5O14 szilárdtestlézer esetén. A
moduláció frekvenciáját értelemszerűen

a relaxációs oszcilláció frekvenciájának

nagyságrendjében választották. A pumpáló intenzitás 17mW és 150mW között vett közel
szinuszos változtatását különböző frekvenciákon végezték 40kHz-től lefelé 17kHz-ig.
Mivel az adott elrendezésben a relaxációs oszcilláció frekvenciája 19kHz-volt
szubharmónikus bifurkációk léptek fel. Ez azt jelenti, hogy a moduláló frekvenciát
csökkentve harmónikusok és a relaxációs oszcilláció frekvenciájának nagyságrendjébe eső
fm/2, fm/4, fm/8 szubharmónikusok is felléptek. 17,5 kHz-es pumpálás esetén kaotikus
oszcilláció lépett föl, melynek következtében szélessávú véletlenszerű kimeneti jel
keletkezett. A cikkben közölt mérési eredményeket az 1.27. ábrán láthatjuk.
A [Klische, 1984]-ben bemutatott kísérletek igen hasznos és látványos eredményekkel
zárultak, melyben megállapították, hogy a fellépő kaotikus jelensgek károsan
befolyásolhatják az optikai kommunikáció minőségét, azonban a probléma matematikai
jellegű megközelítése és így mélyebb megértése itt még nem történt meg.
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1.27. ábra A vizsgált lézer vivőhöz közeli spektruma különböző frekvenciájú pumpmoduláció esetén
(vízszintes tengely: frekvencia, függőleges tengely: a detektált teljesítmény szintje). a) moduláló frekvencia
39,8kHz. Széles növekmény található a relaxációs oszcilláció 19kHz-es frekvenciáján. b)-g) csökkenő
frekvenciájú moduláció során egyre újabb szubharmónikus bifurkációk jelennek meg. h) 17,5kHz-es
moduláció esetén beindul a kaotikus emisszió. [Klische, 1984]

Szintén az optikai pumpálás modulációjával előállított kaotikus oszcillációk vizsgálata
történt a [Luo, 1998] folyóíratcikkben, ahol 1560nm hullámhosszú erbiummal adalékolt
szál alapú lézerek fizikai mérési eredményeit a lézer sebesség-egyenletein alapuló elméleti
modell bemutatásával magyarázták. Az optikai pumpálás modulációjának mélységét 3%os értékről a teljes kioltás szintjéig fokozták, miközben a moduláló frekvenciát 0 és 65kHz
között változtatták. Kaotikus viselkedést 85%-os modulációs mélység fölött a 9,9kHz13kHz frekvencia tartományban találtak. A káoszhoz vezetú út ezúttal is perióduskettőző
bifurkációk sorozatán vezetett keresztül. A numerikusan megoldott egyenlerendszer
megoldásai a tényleges mérési eredményekkel jó egyezést mutattak. A dinamikus
viselkedés frekvenciafüggő alakulását az 1.28. ábra adja vissza.
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1.28. ábra A moduláló frekvencia változtatásával feltérképezhető dinamikus viselkedés különböző
tartományai a spektrumban (vízszintes tengely: frekvencia, függőleges tengely: csúcstól-csúcsig vett lézer
amplitúdó). [Luo, 1998]

A cikk második felében bemutatott vizsgálatok teszik különösen érdekessé a munkát,
hiszen itt külső moduláció alkalmazása nélkül következik be kaotikus oszcilláció. Ekkor
ugyanis két csatolt szál alapú rezonátorból áll a rendszer és az optikai iránycsatolók
segítségével a két lézer módus kölcsönhatása a kaotikus oszcillációk kiváltója, amit igen
jól szemléltet a rendszer viselkedését a kaotikus tartományban jellemző különös attraktor.
A bemutatott különös attraktor azt jelzi, hogy bár a kaotikus rendszer hosszútávú
viselkedése gyakorlatilag előrejelezhetetlen, ugyanakkor mivel a fázissíkon a csak
statisztikus eszközökkel kezelhető zaj esetével ellentétben, a trajektóriák mindig egy jól
körülhatárolható területen belül maradnak.
Az eddigiekhez hasonló vizsgálatokat láthatunk Valle cikkében [Valle, 1998] ahol Qkapcsolt lézerforrás bekapcsoláskori dinamikus viselkedését vizsgálták a pumpáló lézer
zajának figyelembe vételével. Az általam folytatott vizsgálatok szempontjából fontosnak
bizonyult [Valle, 1998] azon egyik megállapítása, mely szerint a lézer sebességegyenleteinek rendszerében spontán emisszió az egész bifurkációs diagrammot a magasabb
modulációs frekvenciák irányába tolja, vagyis a perióduskettőző bifurkációk és így a
káoszhoz vezető út magasabb frekvenciákon kezdődik mintha a valóságot kevésbé
pontosan modellezve a numerikusan megoldott egyenletrendszerekből elhagynánk a
spontán emisszió konstansként szereplő hozzájárulását. Ezt a jelenséget magam is
tapasztaltam

az

általam

vizsgált

Nd:YVO4

szilárdtestlézer

differenciálegyenlet-

rendszerének megoldása során. Ezen egyszerű jelleg hangsúlyozását fontosnak tartom,
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hiszen a spontán emissziós tag, autonóm esetben a munkaponti linearizálás módszerével
történő megoldás során elhagyható, mint ahogy azt én is tettem a korábbi számítások
során, azonban e szokást a dinamikus vizsgálatok során is megtartva hibás eredményre
jutnánk a bifurkációs és kaotikus tartományok frekvenciaskálán történő elhelyezésekor.
Az irodalomkutatás eredménye és a fenti rövid áttekintés alapján elmondható, hogy a
lézerek kaotikus viselkedésének kutatása mind a mai napig igen aktív tudományos terület.
Az általam végzett kutatás mozgatója az volt, hogy megvizsgáljam a relaxációs
oszcillációs rezonancia csökkentése során fellépő kaotikus viselkedést és annak feltételeit.
Ez az újszerű megközelítés eddig nem szerepelt az irodalomban.
1.6.2

A sebesség-egyenletek megoldása nemautonóm esetben

A Nd:YVO4 szilárdtest lézer sebességegyenletei közönséges, elsőrendű, nemlineáris
Lotka-Volterra típusú differenciálegyenlet-rendszert képeznek melynek megoldása ebben a
fejezetben numerikusan történik a Maple 7.00 és Maple 9.00, valamint a Matlab
matematikai programok segítségével. Autonóm esetben, vagyis külső időfüggő gerjesztés
hiányában az elektronsűrűség és a fotonsűrűség változására felírt egyenletrendszer
megoldása a munkaponti linearizálás módszerével lehetséges, amint azt az 1.4 fejezetben
bemutattam. Ez a megoldás a lézer pumpálásának (W) függvényében két stabil
munkapontot határozott meg, melyek a lézer ki- és bekapcsolt állapotához tartoznak.
Bekapcsolt állapotban tehát a kikapcsolt állapotot jelentő pont hiperbolikus fixpont
(instabil nyeregpont) míg kikapcsolt állapotban a bekapcsolt állapotot jelentő pont az
instabil helyzet.
Külső, időfüggő gerjesztéssel modulálva a lézer pumpálását a működést leíró
sebességegyenletek nemautonóm differenciálegyenlet-rendszerré alakulnak melynek
megoldása csak numerikus módszerekkel lehetséges. Az így előálló közönséges,
nemlineáris, nemautonóm, elsőfokú differenciálegyenlet-rendszer megoldása során kiderül,
hogy megfelelő nagyságú és frekvenciájú gerjesztést használva a lézer nem jut nyugalmi
állapotba, hanem kaotikus oszcillációba kezd. A számítógépes kisérletezés során
megállapíthatóvá válik, hogy a pumpálási szint, valamint a pumpálást moduláló külső
gerjesztés amplitudója és frekvenciája szerint kaotikus és nemkaotikus tartományra
osztható a rendszer működése. Nemkaotikus működés során az egyenletrendszer
megoldásaként stabil helyzet áll elő, hiszen az elektronsűrűség és a fotonsűrűség
változásait csillapított rezgés vagy határciklus írja le. Ezekben az esetekben az n, φ
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fázissíkon csomópont vagy ellipszis alakú trajektória rajzolódik ki. Ellenkező esetben
perióduskettöző bifurkációk jelennek meg, bizonyos együtthatók esetén pedig kaotikus
attraktor rajzolható.
A rendszer kvantitatív leírására térve, tekintsük újra a (1.4.1-2) sebességegyenlet-rendszert,
azonban ezúttal figyelembe vettem a spontán emisszió értékét (S), valamint a pumpálás
modulációjaként megjelenő visszacsatolt jel hatását, ahol A a visszacsatolt moduláló jel
amplitúdója melyet a visszacsatolókör erősítése határoz meg, ω pedig ugyanennek a jelnek
a körfrekvenciája, mely zajcsökkentési célú alkalmazás esetén a relaxációs oszcilláció
frekvenciája illetve annak felharmónikusai.
dn 2
n
= − n 2 σϕc − 2 + Wp (1 − A sin (ωt ))(n 0 − n 2 )
dt
τf

(1.6.1)

dϕ
ϕ
= cϕσn2 − + S
dt
τc

(1.6.2)

Érdemes először megvizsgálni, hogy ilyen rendszerben várható-e egyáltalán kaotikus
megoldás felbukkanása. A Poincaré-Bendixson-tétel [Tél, 2002] értelmében semmilyen
kétdimenziós folytonos idejű rendszer nem lehet kaotikus, kizáró tényező továbbá ha a
vizsgált rendszert leíró egyenletek lineárisak. Fentiek értelmében a legalább három
független változót tartalmazó nemlineáris differenciálegyenlet-rendszerek esetében, mint
amilyenek a nemautonóm (gerjesztett) lézer sebesség-egyenletek, már értelme van az
esetleges

kaotikus

működés

utáni

nyomozásnak.

A

legalább

három

autonóm

differenciálegyenlet lézerek esetében tehát az autonóm sebesség egyenlet rendszer két
egyenlete melyek az elektronsűrűség és a fotonsűrűség változását definiálják, harmadik
autonóm egyenletként pedig a periódusidő és a gerjeszőjel fázisa közötti egyszerű
reciprokos összefüggés tekinthetjük. Ennek értelmében, az időfüggő gerjesztést nélkülöző
rendszerrel ellentétben, a sebesség-egyenletek valamely paraméterét – jelen esetben az
optikai pumpálást (W) – periódikus jellel modulálva, elvileg lehetséges a kaotikus
viselkedés felbukkanása. A fent megfogalmazott feltételeket [Tél, 2002] alapján a
következőképp foglalhatjuk össze: „Káosz tehát minden legalább háromdimenziós
fázisterű nemlineáris rendszerben felléphet.” E feltételeknek (1.6.1-2) egyenletek eleget
tesznek, vagyis jogosan éltem a kaotikus viselkedés lehetőségének feltételezésével,
másképp fogalmazva a visszacsatolt elven működő optoelektronikai zajcsökkentés
teljeskörű jellemzéséhez szükséges a lézert dinamikus rendszerként kezelő vizsgálatok
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elvégzése, melyek szilárdtestlézerek zajcsökkentési alkalmazása esetén, kizárólag itt és
[Csörnyei, 2007b], [Csörnyei, 2007d] cikkekben kerültek tárgyalásra.
A vizsgálat technikáját tekintve fontos tudni továbbá, hogy az előbb ismertetett feltételeken
túlmenően a kaotikus

jelenség fellépésével kapcsolatban pontosabb előrejelzés nem

adható, hiszen az adott fizikai eszközt vagy jelenséget leíró egyenletrendszer alakjából
nem, csak a numerikus megoldás után lehet eldönteni, hogy jelentkezik-e a kaotikus
mozgás vagy sem [Tél, 2002].
Az elméleti megfontolások után a numerikus számítás egyfajta előzetes ellenőrzéseképp
újfent megoldottam az (1.4.1-2) egyenletrendszert, ezúttal a Maple szoftvercsomag által
rendelkezésre bocsátott numerikus Runge-Kutta módszer segítségével melyet a
továbbiakban a gerjesztett rendszer vizsgálatához használok majd. A kezdeti érték
probléma megoldásához mind a fotonsűrűség mind pedig a lézerátmenet felső szintjének
betöltöttségére nulla kezdeti értéket állítottam be, így megoldásként a bekapcsolási
tranzienshez tartozó időbeli változást kaptam, melyet az 1.29-33. ábrákon mutatok be. Az
egyenletrendszer együtthatói mindenben megegyeztek az 1.4-es fejezetben használt
paraméterekkel és W=0,7-es értékű pumpálási arányt választottam, ami a tranziens után a
bekapcsolt állapotban tartja majd lézeremet. (1.6.2.) egyenlet spontán emissziós értékét (S)
az 1.5.2 alfejezetben leírtaknak megfelelően 1017 értékűre becsültem 0,7-es pumpálási
arányt feltételezve. Ezzel kapcsolatban fontos továbbá megjegyezni, hogy az alább
bemutatott numerikus eredmények nem különösebben érzékenyek a spontán emisszió

Fotonsűrűség

Elektronsűrűség

Inverziósűrűség

becslésének pontosságára.

Idő, s

1.29. ábra Az autonóm sebesség egyenletek
numerikus
megoldása
az
elektronsűrűség
bekapcsolási változására (W=0,7).

Idő, s

1.30. ábra Az autonóm sebesség egyenletek
numerikus
megoldása
az
fotonsűrűség
bekapcsolási változására (W=0,7).
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Megjegyzésemet számosítva, azt tapasztaltam, hogy a spontán emissziós fotonszám egykét nagyságrendnyi változtatása egy nagyságrendnél kisebb változást idézett elő a

Fotonsűrűség

Fotonsűrűség

Fotonsűrűség

numerikus számítási eredmények értékeiben.

Elektronsűrűség
Inverziósűrűség

1.32.
ábra
Időfüggő
gerjesztés
nélküli
egyenletrendszer bekapcsolt állapothoz tartozó
megoldása a fókuszpont környezetében. Számítási
időtartomány: 0,0006..0,009s. A bekapcsolási
tranziens ekkor már nem látható.

Fotonsűrűség
Fotonsűrűség

1.31.
ábra
Időfüggő
gerjesztés
nélküli
egyenletrendszer bekapcsolt állapothoz tartozó
megoldása a fókuszpont környezetében. Számítási
időtartomány: 0..0,009s. Látható tranziens.

Inverziósűrűség

Elektronsűrűség
Inverziósűrűség
Elektronsűrűség

Idő, s

1.33. ábra A spirális attraktor három dimenziós, időbeli változást is mutató képe.

Előző ábrákon látható, hogy a numerikus módszerrel kapott eredmények összhangban
vannak a korábbi, munkaponti linearizálás módszerével kapott megoldásokkal, hiszen
stabil fixpontot kaptam, a lézer a relaxációs oszcilláció lecsengése után stabil helyzetbe jut,
az állandósult állapot elektron- és fotonsűrűség értékei valamint a képeken látható
relaxációs oszcilláció frekvenciája (330kHz) megegyeznek a korábban számított
értékekkel. Ez egyben igazolja az általam használt numerikus módszer pontosságát, és
indokolttá teszi a dinamikus rendszer vizsgálata során történő alkalmazását. A megoldás
fázisportrén történő bemutatását az 1.31-32. ábrán találjuk.
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Az 1.31-32. ábrák spirális attraktora a nagyságrendi egyezések ellenére a numerikus
feldolgozás miatt pontosabb képet ad a fixpont tágabb környezetének viselkedéséről mint
1.24. 1.31 lapultsága az elektronsűrűség és a fotonsűrűség jelentős skálakülönbségének
következménye.
A gerjesztett, nemautonóm rendszer megoldása szintén az előzőleg felhasznált numerikus
módszer segítségével történt. A (1.6.1-2) képletet tekintve példaként ismét W=0,7 értékű
pumpálást választottam, a moduláló jel frekvenciájaként pedig az ehhez az optikai
pumpáláshoz tartozó 330kHz-es relaxációs oszcilláció frekvenciáját állítottam be. A
visszacsatolt

jel

amplitúdójának

változtatásával

figyeltem

az

egyenletrendszer

megoldásának alakulását. A visszacsatolókör különböző erősítései, vagyis különböző
modulációs mélységek esetén az elektronsűrűség időbeli változását és az elektron sűrűségfotonsűrűség fázisportrét a bekapcsolási tranziens utáni időszakaszban az alább közölt

Fotonsűrűség
Fotonsűrűsg

ábrákon lehet nyomonkövetni.

Fotonsűrűség

Inverziósűrűség

Inverziósűrűség

Idő, s

Inverziósűrűség

1.33. ábra A nemautonóm rendszer megoldása. Fölső kép: periodikus válasz, határciklus, amplitúdó:
0,15a.u.; modulációs mélység (m): 25%; alsó kép: perióduskettőző bifurkáció, amplitúdó: 0,54a.u.;
modulációs mélység: 77%., ue. a viselkedés figyelhető meg 0,25a.u. modulációs amplitúdónál is,
(m=35%).
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a)

Fotonsűrűség

Inverziósűrűség

b)

Inverziósűrűség

Idő, s

c)

Fotonsűrűség

Inverziósűrűség

d)

Idő, s

Inverziósűrűség

1.34. ábra A gerjesztett rendszer megoldásai tovább növelt erősítéssel a visszacsatolókörben. a)
négyállapotú bifurkáció esetén az inverziósűrűség időbeli alakulása, illetve a fázisportrén ábrázolt
inverziósűrűség-fotonsűrűség együttes rajzolat (b). A fázisportrén látható, hogy a fotonsűrűség változása az
elektronsűrűséghez hasonlóan bifurkálódott. Modulációs mélység: 91%. c) és d) a 0,66a.u. moduláló
amplitúdó esetén (m=94%) kialakuló kaotikus megoldás szemlélteti. c) az elektronsűrűség, d) pedig az
elektronsűrűség és a fotonsűrűség felhasználásával rajzolt fázisportré. A fonotsűrűség időalakja szintén
kaotikus viselkedést mutat.c) és d) ábra esetéhez igen hasonló megoldásra jutottam továbbá m=40% esetén
is.

A fenti ábrákon látható a lézer kimenetének változása – a modulációs mélység növelésével
– perióduskettőző bifurkációk során át a kaotikus működésig. Az inverziósűrűség
időfüggvényéhez hasonlóan a fotonsűrűség időbjelében is megfigyelhető ugyanez a
jelenség, vagyis, hogy a modulációs mélység növelésével több különböző oszcillációs
amplitúdó jelenik meg és marad fenn a rezgés során. Ezeket az amplitúdóértékeket a
pumplézer moduláló amplitúdójának függvényében ábrázolva, a klasszikus [Gleick, 1999]
villás szerkezetű bifurkációs diagrammot kaptam, melyet az 1.35. ábrán mutatok be. Külön
érdekessége a kapott megoldásnak, hogy több bifurkációs tartománnyal is rendelkezik,
vagyis előfordul, hogy alacsonyabb modulációs mélység esetén megjelenő bifurkálódás
után m értékét tovább növelve újfent határciklust kaphatunk, amiből újabb bifurkációk és
végül káosz fejlődik.
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Kaotikus tartományok
4,5E+18
4E+18

Fotonsűrűség

3,5E+18
3E+18
2,5E+18
2E+18
1,5E+18
1E+18
5E+17
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Moduláló amplitúdó a.u.

1.35. ábra Nd:YVO4 lézer bifurkációs diagrammja, 0,7-es optikai pumpálás esetén, a pumpmoduláció
amplitúdójának függvényében. A képen az 1.34. ábrákkal összhangban a kettes és négyes elágazások
láthatóak (a 0,64-es amplitúdónál megjelenő négyállapotú bifurkáció állapotai nagyon közel vannak
egymáshoz, így pontjaik az ábrán összefolynak). Hasonló többször elágazó és összecsukodó bifurkációs
diagrammról számol be [Herrerra, 1999].

A lézer dinamikus tulajdonságainak pontosabb feltérképezése végett, megvizsgáltam a
relaxációs oszcilláció frekvenciájának nagyságrendjébe eső felharmónikus tartományt és
számos esetben a fent bemutatott 330kHz-es moduláló frekvencia esetéhez nagyban
hasonló jelenségeket tapasztaltam. Kiemelném ezek közül a relaxációs rezonancia első
felharmónikusán modulált pumpálás esetét, hiszen az optoelektronikai visszacsatolás során
a rendszerben általában ez a frekvencia komponens is megjelenik. Ismét a 0,7 értékű
optikai pumpálási arányt vettem kiindulási alapnak, az ehhez a gerjesztéshez tartozó
relaxációs oszcilláció 330kHz, tehát e vizsgálat során 660kHz-es moduláló jelet vettem
figyelembe. Ekkor az előző esethez igen hasonló jelenségeket tapasztaltam, vagyis hogy
perióduskettőző bifurkációk jelennek meg a modulációs mélység növelésével. A kaotikus
viselkedés kimondását a következő megfontolásokra alapozom. Először az általam vizsgált
nemlineáris rendszerben, amint azt már a fejezet bevezetőjében részleteztem, a káoszhoz
kapcsolódó feltételek kielégülnek. Számítógépes kísérletezésemből egyértelműen kiderült,
hogy az egyenletrendszer bizonyos paraméterét változtatva a megoldásfüggvények
perióduskettőző bifurkációkon mennek keresztül, mígnem előre teljesen megjósolhatatlan
módon változó jelet adnak. Az említett bifurkációkat mind közvetlenül a megoldások
időbeli alakulásában, mind pedig azok fázisportréján egyértelműen azonosítottam. Az
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irodalomban [Tél, 2002], [Gleick, 1999] közismert tény, hogy a bifurkáció sorozat az egyik
lehetséges útat jelenti a káosz felé. Az általam kaotikusnak elfogadott állapot teljesen
megfelel a fent hivatkozott irodalomban található hasonló ábrázolásoknak, az
időfüggvényben semmiféle periodicitás nem található, maga a jel nem előrejelezhető,
illetve a fázissíkon ábrázolva a zajjal ellentétben minden esetben az attraktor által
körülhatárolt területen belül marad a trajektória. Mindezen ismeretek birtokában, kellően
alátámasztottnak látom a „kaotikus viselkedés” kifejezés használatát az általam vizsgált
rendszer esetén.
Számítógépes kísérletezésem egyik eredménye tehát, hogy mikrocsip méretű Nd:YVO4
szilárdtestlézerek esetén viszonylag alacsony (35%) modulációs mélységre van szükség a
bifurkálódás és a kaotikus üzem beindulásához. Az irodalmi adatok alapján [Luo, 1998],
[Klische, 1984], [Arecchi,1982] más szilárdtestlézereknél nagyobb modulációs mélységek
esetén (pl.: 85%) lépett fel a perióduskettőzés, illetve a káosz jelensége. Vizsgálatom
eredményeként kimondható tehát, mikrocsip méretű Nd:YVO4 szilárdtestézer esetén a
perióduskettőző bifurkációk sora már 35%-os modulációs mélységek esetén föllép, ezért
mind az információ átviteli célú pumpálójel modulációs alkalmazások során, mind pedig
zajcsökkentő optoelektronikai rendszer tervezésekor ennél kisebb modulációs mélységet
kell alkalmazni a kaotikus üzem elkerüléséhez, illetve az ezzel járó zavaró kaotikus
spektrális komponensek kivédése érdekében.
A bifurkációs viselkedés határát jelentő modulációs mélység ismeretében meghatározható
a visszacsatoló körben alkalmazható maximális erősítés értéke is, így erősítés határt
szabhatok a kaotikus üzem elkerüléséhez, mely a helyes gyakorlati tervezést nagyban
segítheti. Az 1.10-11. ábrák eredményei alapján neodimiummal szennyezett vanadát
kristály esetén -70dBc/Hz szintű rezonanciát mértem a relaxációs oszcilláció
frekvenciáján. Mivel a szabályzókör visszacsatoló ágában kb. 70dB-es erősítést
valósítottam meg transzimpedancia- és invertáló erősítők segítségével, illetve mivel a
pumpáló lézer kb. 10%-os hatásfokkal gerjeszti a vizsgált szilárdtestlézert, megállapítható,
hogy a zajcsökkentés során visszacsatolt jel kb. 10%-os modulációs mélységgel
szabályozza a Nd:YVO4 kristályt. Amint az a mérési eredményekből kitűnik, ilyen
jelszintekkel zajcsökkentés volt elérhető a relaxációs oszcilláció frekvenciáján. Az e
fejezet számításaiból kiderült tehát, hogy a zajcsökkentésre használt modulációs mélység
(10%) és a bifurkációs és kaotikus működés fellépéséhez szükséges modulációs mélység
(35%) között nincs nagyságrendi különbség, vagyis a zajcsökkenti hurok tervezése során
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külön figyelmet kell fordítani a kaotikus üzem elkerülésére, hiszen az kis tévedéssel
megválasztott hurokerősítés esetén már bekövetkezhet.
1.7

Az első téziscsoport összefoglalása

Értekezésem

első

fejezetében

szilárdtestlézer

relaxációs

rezonancián

jelentkező

intenzitászaj növekményét csökkentettem optoelektronikai visszacsatolás útján, melyhez az
általam bevezetett egyszerű lézermodellt használtam [Csörnyei, 2003b].
Az

elkészült

modell

segítségével

végrehajtott

számítógépes

szimulációk

és

szabályzástechnikai számítások alapján, könnyen meghatározhatók az optoelektronikai
visszacsatolás különböző blokkjai, illetve azok elemértékei.
A sikeresen végrehajtott szimulációk végeztével a megvalósított áramkör segítségével
méréssel ellenőriztem a zajcsökkentés mértékét és 17dB-es elnyomást tapasztaltam a
szilárdtestlézer relaxációs oszcillációs frekvenciáján. A zajcsökkentési eredmény, lehetővé
teszi a Nd:YVO4 szilárdtestlézer optikai-mobil rendszerben való felhasználását.
Bemutattam továbbá a szilárdtestlézerek legfontosabb fizikai összefüggéseit. A hivatkozott
irodalomban megtalálható sebesség-egyenleteket alapul véve, saját számításokkal
meghatároztam a lézerműködés stabilitásának feltételeit Nd:YVO4 esetére, melyek a lézer
dinamikus tulajdonságainak későbbi vizsgálatai során fontos kezdeti információkkal
szolgáltak.
Megvizsgáltam a zajcsökkentési célú optoelektronikai visszacsatolás, mint pumpmoduláció
hatását a lézer dinamikájára [Csörnyei, 2007b]. Meghatároztam Nd:YVO4 mikrocsip
szilárdtestlézerre a káoszhoz vezető bifurkációs sorozatot. A perióduskettőzö bifurkációk
számos esetét illetve a kaotikus eredményt is mind időtartományban mind pedig
fázisportrén ábrázoltam, melynek során érdekes újszerű rajzolatokat kaptam.
A lézer nemautonóm sebességegyenleteinek megoldása során kiderült, hogy már 35%-os
modulációs mélység esetén bifurkálódásba kezdenek a lézert leíró nemlineáris
differeniálegyenlet-rendszer

megoldásai.

E

számításokkal

tehát

határt

adtam

a

visszacsatoló kör által létrehozandó maximális modulációs mélységre. Először vizsgáltam
a kaotikus jelenség fellépésének lehetőségét optoelektronikai visszacsatolás segítségével
csökkentett zajú szilárdtestlézer esetén, és egyúttal a káosz lehetőségének vizsgálatával
megmagyaráztam a visszacsatoló hurok szabályzástechnikai tervezése alapján nem
magyarázható, bizonyos erősítések esetén bekövetkező helytelen működés okát. Az első
téziscsoport eredményeit publikációkban tettem közzé, melyek közül a legfontosabbak:
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[Csörnyei, 2002a], [Csörnyei, 2002c], [Csörnyei, 2003b], [Csörnyei, 2003g], [Csörnyei,
2007b], [Csörnyei, 2007d].
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Az első emberi bátorság
Áldassék: a Tűz csiholója
Aki az ismeretlen lángra
Úgy nézett, mint jogos adóra
A tűz csiholója
Ady Endre
(1877-1919)

2

2.1

Félvezető
lézerek
relatív
intenzitászajának
csökkentése
aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer segítségével

Célkitűzés

Értekezésem második téziscsoportjának célja az interferometrikus elven működő, passzív
optikai eszközöket alkalmazó zajcsökkentés terén elért eredményeim bemutatása. Ennek
során az aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer (UMZI) felépítését és működését
tárgyalom, továbbá megmagyarázom optikai átviteli rendszerek keskenysávú zajcsökkentő
eszközeként történő alkalmazását. Célom az interferometrikus úton elérhető zajcsökkentés
határainak és feltételeinek felderítése, valamint e téren új struktúrák bevezetésével a
zajcsökkentés javítása, sávszélességének növelése.
Fent említett rendszerek zajcsökkentés szempontjából legfontosabb korlátozó tényezője
maga a lézer, melynek zaját csillapítani szeretnénk, illetve a lézer fáziszaja. Az
aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer, valamint az annak többkarú kiterjesztéseként
felfogható optikai transzverzális szűrő ugyanis, az elektronikus tartomány frekvenciadiszkriminátoraihoz hasonlóan, komoly fáziszaj-intenzitászaj konverziós képességgel
rendelkeznek. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén előfordulhat, hogy a lézer
intenzitászajának csökkentésére bevetett, nem megfelelően méretezett elrendezés a
fáziszajból átalakított intenzitászaj révén a kimeneti intenzitászaj csökkentése helyett,
annak növekedését okozza. E jelenség elkerülésének érdekében szükséges a zajkonverzió
vizsgálata, és az eredmények alapján a felhasználás feltételeinek definiálása.
Ennek érdekében áttekintem és részletesen elemzem az irodalomban fellelhető
eredményeket az aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer munkapontjával és fáziszajintenzitászaj konverziós kapacitásával kapcsolatban. Ezeket az ismereteket kiindulási
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pontként használva célom kétkarú interferométer kimenetén mind koherens, mind pedig
inkoherens esetben az intenzitászaj teljesítménysűrűség-spektrumának meghatározása
fáziszajt és amplitúdózajt egyaránt tartalmazó bemeneti jel esetén. A számításokat fehér,
valamint sávhatárolt fehér Gauss-zaj mint amplitúdózaj esetére is szükséges elvégeznem,
így jutva közelebb a tényleges fizikai kép modellezéséhez. E kalkulációk birtokában már
egyértelmű feltételek adhatók a zajcsökkentési célú Mach-Zehnder interferométerek
tervezéséhez.
2.2

Bevezetés és irodalmi áttekintés

Elsősorban rövidtávú üvegszálas összeköttetések, így helyi illetve városi hálózatok,
valamint optikai-mobil rendszerek esetén a lézerdiódák relatív intenzitászaja (RIN) az
átvitel legjelentősebb zajforrása. A következőkben az intenzitászaj csökkentésére
kidolgozott új, kizárólag passzív optikai eszközöket használó zajcsökkentő eljárás kerül
bemutatásra. Az új elgondolás szerint a kiegyenlítetlen Mach-Zehnder interferométert
kiterjesztve és azt optikai transzverzális szűrővé alakítva lehetővé válik a lézerdiódák
esetén a mikrohullámú tartományban jelentkező RIN jelentős csillapítása és ezáltal a
fotóvevőben mérhető jel-zaj viszony javítása.
Az információtovábbítás és az adatátviteli sebességek növelése iránt jelentkező fokozódó
igény a fénytávközlő rendszerek műszaki paramétereivel szemben is egyre komolyabb
követelményeket támaszt. A tisztán hírközlési felhasználások mellett az optikai eszközök
jelfeldolgozási célokra történő alkalmazása is azok működési jellemzőinek újabb és újabb
javítását, állandó kutatását sürgeti. Az optikai összeköttetések forrásaként használt lézerek,
lézerdiódák vagy akár szilárdtestlézerek, intenzitászaja az egyik legfontosabb ilyen
tényező, mely főként rövidtávú átvitel esetén a fotodetektor termikus zaját fölülmúlva az
eredő jel-zaj viszony és így az átviteli minőség legfontosabb meghatározója [Marozsák,
2004].
A relatív intenzitászaj spektrumbeli eloszlása nem egyenletes, hanem jelentősebb
növekménnyel bír a lézer belső rezonáns működéséből adódó, ún. relaxációs oszcillációs
frekvencián. Ez az a sáv tehát, mely az összeköttetések szempontjából leginkább zavaró,
különösen, hogy a széleskörűen használt lézerek, a lézerdiódák esetében, egybeesik a
rádiófrekvenciás és mikrohullámú moduláló jelek tartományával. A új kihívásoknak
megfelelő minőségi követelményeket kielégíteni kívánó optikai hálózatok esetén tehát,
elengedhetetlen a félvezető lézerek RIN csökkentésének valamilyen megoldása.
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A könnyebb követhetőség érdekében vetem közbe, hogy bár értekezésemben mindvégig az
intenzitászaj csökkentése a tématerület, a zajcsökkentési kutatások motivációja
szilárdtestlézerek és félvezető lézerek esetében más és más. Előbbieknél, az optikai
vivőhöz közeli alacsony frekvenciás rezonancia elsősorban jó minőségű mikrohullámú
jelek optikai előállítása során okoz problémát, míg utóbbi esetben a zavaró intenzitászaj a
fényvezető alapú információátvitel jel-zaj viszonyát rontja.
A lézerdiódák zajcsökkentésére használható különböző módszerek áttekintése, illetve
részletes tárgyalása előtt, érdemes röviden megemlíteni az intenzitászaj kialakulásának
lehetséges okait. Egyebek mellett a hőmérsékleti fluktuációk, a spontán emisszió és a
szálba, illetve egyéb optikai eszközhöz való csatolás során fellépő optikai reflexiók az
intenzitászaj legjellemzőbb előidézői. Ez utóbbi lehetőség, máris egy általánosan használt
megoldást, optikai izolátor használatát sugallja. Ebben az esetben tehát, az irányfüggő elem
alkalmazásával, a lézer kimenő jele kvázi akadálytalanul továbbítódik az üvegszálba, míg a
káros reflexiók csak jelentős, az izoláció által meghatározott, csillapítás után csatolódnak
vissza a lézerre, kevéssel járulva hozzá így az intenzitászaj kialakulásához. Mint látható, az
izolátor használata kecsegtető, azonban a más forrásból származó RIN csökkentésére
alkalmatlan.
További optimalizálási lehetőséget jelent a lézerdiódák és általában a lézerek ama
tulajdonsága, hogy növekvő gerjesztés, jelen esetben nagyobb munkaponti áram, esetén a
relaxációs oszcilláció frekvenciájának növekedésével a rezonancia, és ezáltal a zaj
maximum értéke csökken. Az előfeszítést változtatva elérhető, hogy a zajnövekmény
valamelyest kimozduljon az átviteli sávból és egyúttal csillapodjék is, azonban ez csak
keskenysávú, és a zajcsökkenés nem mindig kielégítő értéke miatt kellően robosztus
moduláló jel esetén járható út. E módszer használata esetén további probléma, hogy a zajra
történő optimalizálás miatt már nem változtathatjuk, illetve állíthatjuk be szabadon a
lézerdióda munkaponti áramát, és ezáltal kimenő teljesítményét. Érthető, hogy így
rugalmatlanná válhat rendszerünk és újabb hálózatelemek hozzáadása vagy kivétele esetén,
nem szabályozhatjuk tetszőlegesen az összeköttetés mérete által indokolt kimenő optikai
teljesítményt.
Az optikai vivő amplitúdó fluktuációjának csökkentésére szilárdtestlézerek esetén ismert,
széleskörűen használt megoldást jelent a kristály kimenő jelének optoelektronikai
visszacsatolása, [Kane, 1990], [Harb, 1994], [Csörnyei, 2003b], mely jelen értekezés első
téziscsoportjának is sarokköve. Megfelelő szabályzókör tervezésével az intenzitászaj
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kiváló elnyomása érhető el ilyen módon a relaxációs oszcilláció frekvenciáján. Ez a
megközelítés a szilárdtestlézerek keskenysávú, alacsonyfrekvenciás (<10MHz), erőteljes
rezonanciát mutató intenzitászajának leküzdésére jól használható, azonban a lézerdiódák az
előbbi feltételeknek mindenben ellentmondó szélessávú, nagyfrekvenciás (>1GHz), lankás
kiemeléssel jellemezhető zajnövekménye, tervezését értelmetlenné teszi.
A lézerdiódák és a szilárdtestlézerek (Nd:YAG, Nd:YVO4, stb.) esetében egyaránt jól
alkalmazható zajcsökkentő megoldáshoz jutunk a kiegyenlítetlen Mach-Zehnder
interferométer optikai szűrővé történő kiterjesztésével [Csörnyei, 2005a], mely több
előnyös tulajdonsága mellett az előbb említett megoldásokhoz képest új, egységes
megközelítést jelent.
Az ebben a munkában bemutatott zajcsökkentő elgondolás kizárólag passzív optikai
eszközöket használ, így az optikai jelfeldolgozás összes előnyével bír, vagyis érzéketlen az
elektromágneses zavarokra (Electromagnetic Interference, EMI), nem igényel tápellátást,
valamint a réz alapú elektronikus rendszerekkel összehasonlítva, megfelelő technológia
esetén, kisebb méretekben és olcsóbb alapanyagból (SiO2) valósítható meg.
PIN fotodetektort használó intenzitásmodulált optikai átvitel esetén az összeköttetés
zajának három összetevője a sörétzaj, a vevő termikus zaja valamint a lézeradó relatív
intenzitászaja [Frigyes, 1998]. A fotodetektor kimenetén, függetlennek tekinthető
zajforrásokat feltételezve, a következő jel-zaj viszony írható fel [Frigyes, 1998]
S
I2
= 2
N σ s + σ 2t + σ 2R

(2.2.1)

a számlálóban a fotodetektor hasznos áramának négyzete, míg a nevezőben a zajforrások
áramának szórásnégyzete szerepel. A három zajkomponens szórásnégyzetének kifejezését
(2.2.2-4) mutatja.

σ s2 = 2eB( I p + I d )

σ t2 = 4k BT0 B / RL
σ R2 =

η 2e2
2

(hf )

(RIN )P 2 B

(2.2.2)
(2.2.3)
(2.2.4)

(2.2.2-4) képletekben e az elektron töltését, kB a Boltzmann-állandót, B a fotovevő
sávszélességét, P az optikai teljesítményt, η a kvantumhatásfokot, h a Planc-állandót, Ip a
fotoáramot, Id pedig a sötétáramot jelenti. RIN a relatív intenzitászajnak az optikai vivőhöz
képesti helyzetét adja. Látható, hogy mind a sörétzaj mind pedig az intenzitászaj szintje
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függ a beérkező optikai teljesítmény értékétől, amíg a

termikus zaj csak a vevő

hőmérsékletének és lezáró ellenállásának függvénye. A mai, az 1550nm-es hullámsávban
működő optikai összeköttetések tipikus paramétereit a (2.2.2-4) összefüggésekbe
helyettesítve, a FP vagy a DFB lézerek jellemző -130, -150dB/Hz RIN értékeit alapul véve,
a relatív intenzitászaj akár több nagyságrenddel is fölülmúlhatja a termikus zaj hatását.
Mivel azonban (2.2.4) értéke az átviteli hossz, így a beiktatási csillapítás növelésével
csökken, bizonyos fényvezető hosszak és hálózatméretek fölött az intenzitászajból
származó komponens mégis a vevő termikus zaja alá süllyed és így hatása elhanyagolható
lesz. Szembetűnő tehát, hogy a RIN szintje és az amplitúdó fluktuációt célzó zajcsökkentő
eljárások leginkább a rövidebb szakaszokból álló optikai helyi hálózatok, optikai-mobil
rendszerek, és optikai LMDS-ek esetében bír fontossággal. [Marozsák, 2004] számításai
alapján kb. 30km szakaszhosszig egyértelműen a relatív intenzitászaj az optikai
összeköttetések meghatározó zajforrása.
Az eddigiekből kitűnik, hogy az optikai helyi és városi hálózatok átviteli minőségének
további javítása, RIN csökkentő eljárás használatával lehetséges.
Az aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer mint intenzitászaj csökkentő struktúra a
2.1. ábrán látható. A lézerforrás kimenő jelét az utána kapcsolt iránycsatoló két részre
osztja. A jel e két összetevője az interferométer ágaiban különböző késleltetést szenved,
majd a kimeneten összeadódik. Az összegzés során a két, különbözőképpen késleltetett jel
interferenciájának megfelelően periodikus leszívások és maximumok jelennek meg az
átviteli függvényben. Ennek megfelelően, ha bizonyos frekvencián elnyomást akarunk
megvalósítani, olyan úthosszkülönbséget kell beállítani, amely megtétele után az adott
frekvenciájú

összetevők

ellenfázisba

kerülnek,

és

a

kimeneten

kioltják

egymást.
UMZI

LD

L1
B

A

PD

SA

L2

2.1. ábra Az aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer (UMZI) felépítése látható a mérési összeállítás A
és B pontja között. A lézerdióda (LD) jelét egy teljesítményosztóval két részre bontjuk, különböző
úthosszakon késleltetjük, majd újra összeadjuk. A kimeneti jelet fotodióda (PD) segítségével detektáljuk és
spektrumanalizátoron (SA) ábrázoljuk.
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Az adott frekvencián történő zajelnyomás számításához az üvegszál törésmutatójának és az
interferométer ágai között megvalósítandó késleltetés különbség ismeretében egyszerű
összefüggéssel kaphatjuk a szükséges úthosszkülönbséget.
τ = T2 − T1 =

n
(L 2 − L1 ) = 1 ⇒ ∆L = c ⋅ τ
c
FSR
n

(2.2.5)

n az üvegszál effektív törésmutatója, c a vákuumbeli fénysebesség, L1,L2 és T1,T2 az
UMZI két ágának hossza illetve késleltetése. A késleltetés különbség ismeretében
számítható az ún. szabad spektrális tartomány (FSR) mely az átvitel periodikus
leszívásainak távolságát jelöli.
Az újonnan bemutatott módszer legfontosabb korlátozó tényezője az interferométer
késleltetési idejének a lézer vonalszélességéhez vett viszonya, mely a koherens vagy
inkoherens működési tartományt és a fáziszaj-intenzitászaj konverzió mértékét határozza
meg. Az általam használt struktúrák fáziszaj-intenzitászaj átalakításának és zajcsökkentő
képességének számítással történt meghatározása az irodalomban található néhány korábbi
munka eredményén alapul és így azok tudományos igényű továbbvitelének tekinthető.
E korábbi munkák közül elsőként J. A. Armstrong [Armstrong, 1966] cikkét említeném,
mely tudomásom szerint elsőként elemzi optikai interferométerek fáziszajra gyakorolt
hatását. A szerző számítások segítségével adja meg az átviteli karakterisztika maximális
kimeneti jelszintet biztosító pontjában (out-of-quadrature point) működő interferométerek
esetén, a bemeneti lézer fáziszajából kialakuló intenzitászaj teljesítménysűrűség
spektrumát (2.2. ábra), azonban e számítások során csak a bemenő jel fáziszaját veszi
figyelembe, a bemeneti intenzitászajjal nem számol.
Armstrong a késleltetéses rendszer kimeneti intenzitásának autokorrelációs függvényét
határozza meg, majd azt Fourier-transzformálva ad összefüggést a kimeneti intenzitás
spektrumára. A lézerfázis változásainak leírásához gaussi valószínűségi sűrűségfüggvényt
használ. Az autokorrelációs függvény meghatározását két tartományon végzi. Egyszerűbb
esetet jelent amikor a kimeneti intenzitás autokorrelációs függvényének időmintatávolsága
nagyobb mint az interferométer késleltetési idő különbsége, hiszen ekkor a két különböző
időpontban az aszimmetrikus interferométer kimenetén megjelenő fáziskülönbségek az
interferométer relatíve nagyobb késleltetése miatt független valószínűségi változók.
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2.2. ábra Kétkarú interferométer kimeneti teljesítménysűrűsége tisztán fáziszajt tartalmazó bemeneti fény
esetén [Armstrong, 1966].

Az

autokorrelációs

függvény

másik

tartományának

meghatározásához

azonban

bonyolultabb számítások vezetnek. Ekkor ugyanis az interferométer - az időminták közötti
időkülönbséghez képest - rövid késleltetés különbsége miatt, a különböző időben érkező
bemeneti mintákra adott válaszok a kimeneten egymásba csúsznak, vagyis az
interferométer okozta fáziskülönbségek összefüggő valószínűségi változókká válnak.
Ebben az értelemben tehát, az autokorrelációs függvény azon tartományának
meghatározásához, ahol a minták időbeli távolsága kisebb az interferométer késleltetési idő
különbségénél, a fáziskülönbségek együttes valószínűségi eloszlásának meghatározása
szükséges. Mivel [Armstrong, 1966] eredménye e tézisbeli munkám egyik alapját képezi, a
számítások részletes bemutatása az 2.3 alfejezetben található. Az [Armstrong, 1966]-ban
meghatározott kimeneti intenzitászaj spektrális sűrűsége a vonalszélesség arányában
skálázott frekvencia függvényében a 2.2. ábrán látható.
Armstrong kizárólag fáziszajt tartalmazó bemeneti optikai jelet vett alapul, ezért az általam
a későbbiekben bemutatott fáziszajjal és intenzitászajjal egyaránt megterhelt bemeneti
optikai jel esetére elvégzett számítások legjobb tudomásom szerint újdonságot jelentenek
[Csörnyei, 2007a].
A kétkarú interferométer hatásainak vizsgálatánál maradva [Salehi, 2003] részletesen
elemzi az aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer konverziós hatását. Ebben a
cikkben elsősorban a DFB lézer előfeszítésfüggő frekvenciaváltozásának (chirp) mint FM
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modulációnak intenzitásmodulációba történő átalakulását elemzi. A később megjelent
részletesebb cikkekhez hasonlóan ezúttal is jó egyezés van a számítás és a mérési
eredmények között, azonban a koherens átviteli karakterisztika különböző pontjaihoz
rendelhető különböző jellegű konverziós karakterisztikák hátteréről nem kapunk
felvilágosítást. A jelenség magyarázatát 3.1 és 3.3 fejezetekben adom meg.
2004-ben jelent meg M. R. Salehi cikke [Salehi, 2004] mely az optikai távközlés és
jelfeldolgozás területén alkalmazott kétkarú Mach-Zehnder interferométer (2.3. ábra)
fáziszaj-intenzitászaj konverziója okozta hatásokat elemzi.

2.3. ábra Fényvezető szál alapú aszimmetrikus Mach-Zehnder Interferométer. A DFB típusú lézer fényét
fotodiódával detektálták [Salehi, 2003].

Salehi a bemeneten lévő fehérnek tekintett FM zaj hatásán túlmenően meghatározza a
kimeneti RIN értékét a - hosszabb úthosszkülönbséggel ([Salehi, 2004] ∆L=96m)
rendelkező interferométerek esetén nem elhanyagolható - szál diszperzió különbség
figyelembe vételével is.
Salehi legfontosabb vizsgálatai azonban az UMZI különböző munkapontokban történő
működésének összehasonlítását célozzák. A munkapont megfelelő megválasztása, vagyis
hogy az optikai vivő frekvenciája az interferométer koszinusznégyzetes átviteli
karakterisztikájának melyik pontjára kerül, koherens tartományban igen jelentősen
befolyásolja a fáziszaj-intenzitászaj konverzió okozta kimeneti zajteljesítmény-sűrűség
spektrumot. Az interferométer átvitelét tekintve legjelentősebb különbség a maximális
kimeneti teljesítményt biztosító frekvenciapontok és a 3dB-es csillapítást jelentő helyek
között figyelhető meg. Előbbi esetében az interferométer két karja között nincs
fáziskülönbség (in-phase, out-of-quadrature point), míg utóbbinál a két úton érkező
jelösszetevők 90 fokos fáziskéséssel adódnak össze a kimeneti összegzőben. A Salehi által
a két munkapontra kapott eredményt a 2.4-5. ábrákon láthatjuk, a spektrumanalizátor 1/f
zaja miatt 40MHz-cel eltolva.
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2.4. ábra Normalizált zaj teljesítmény sűrűségfüggvény (kvadratúra pont): (a) τd=1µs; (b) τd=0,5µs;
(c) τd=0,3µs. [Salehi, 2004]

2.5. ábra Normalizált zaj teljesítmény sűrűségfüggvény (maximum pont): (a) τd=1µs; (b)
τd=0,5µs; (c) τd=0,3µs. [Salehi, 2004]

Amint az a fent idézett ábrákon látható a kvadratúra pontban (3dB-es pont) meghajtott
interferométer esetében a fáziszaj-intenzitászaj konverzió következtében kialakuló
kimeneti RIN jelentősen nagyobb mint abban az esetben, amikor az optikai vivő
frekvenciája az átviteli karakterisztika azon pontjaira esik, ahol az interferométer két karja
között fázisegyezés uralkodik. További lényeges különbség a két eset között, hogy a
kvadratúra pontban üzemelő interferométer kimeneti spektruma periodikus leszívásokkal,
lokális maximum és minimum helyekkel tarkított, míg a maximális kimeneti teljesítményt
biztosító elrendezés esetén sokkal lankásabb görbét kaptak.
[Salehi, 2004]-ben részletes számítási és mérési eredményeket találhatunk a különböző
UMZI munkapontokkal kapcsolatban, azonban a különböző körülmények között kialakuló
fáziszaj-intenzitászaj konverzió frekvencia tartománybeli lefutását nem magyarázza,
valamint az elért eredményekből nem von le általánosabb következtetéseket több karral
rendelkező interferométerek, szűrők esetére.
A korábbi eredmények összefoglalását és kiegészítését adja [Salehi, 2006], mely a
korábban publikált számításokon túlmenően, ezúttal fázismodulátorral modulált bemenő
optikai jel esetében vizsgálta az FM-IM konverzió értékét, azonban a bemeneti jel
intenzitászaját ezúttal is figyelmen kívül hagyva. A cikk érdekessége azonban az a
vizsgálat, melyben az interferométer elé helyezett külső modulátor által létrehozott
modulációs mélység zajkonverzióra gyakorolt hatását elemezte. A szerző megmutatta,
hogy a modulációs mélység változtatásával a fáziszaj eredetű kimeneti intenzitászaj
mértéke optimalizálható. Ez a tárgyalásmód az általam ebben az értekezésben bemutatott
eredményekhez képest ugyan teljesen más megközelítést jelent, hiszen Salehi
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zajcsökkentési

célú

UMZI

használata

helyett

az

aszimmetrikus

interferméter

zajkonverziójának optimalizációjára mutat be lehetőséget, azonban az egyéb lehetőségek
és a technológia mai állásának bemutatásához, szükséges volt röviden e módszer
említésére kitérnem.
Armstrong és Salehi vizsgálatai alapján tehát világossá válik, hogy az interferométer
késleltetése és munkapontja alapvetően befolyásolja a kimeneten kialakuló RIN értékét.
Az optikai jelfeldolgozó struktúrák fáziszaj-intenzitászaj átalakításának vizsgálatával
szintén jelentős eredményeket ért el M. Tur, elsősorban a visszacsatolt optikai késleltető
hurkok (recilculating delay line, RDL) területén [Tur, 1983]. A cikkben a szerző méréssel
igazolt számítást közöl az egyszerű visszacsatolt szűrőként felfogható RDL fáziszajintenzitászaj konverziójának és a kimeneti teljesítménysűrűségnek a meghatározására. A
számítás alapja az [Armstrong, 1966] munkában bemutatott és többek között a [Csörnyei,
2006b, 2007e] publikációkban is felhasznált gondolatmenet, azonban a vizsgált optikai
struktúra más. A visszacsatolt késleltető hurok esetében, a lézer fáziszajából származó
kimeneti intenzitászaj spektruma, az általam vizsgált aszimmetrikus Mach-Zehnder
interferométer esetével ellentétben a lézer frekvenciáján minimummal rendelkezik.
Hasonló eredményekre jutott Tue és Moslehi [Tue, 1985], melyben szintén kizárólag az
RDL fáziszaj konverziós képességét vizsgálták a kimeneti intenzitás autokorrelációs
függvényének ill. teljesítménysűrűségének meghatározásával. A korábbi eredmények
összefoglalását és kiegészítését találjuk Moslehi cikkében [Moslehi, 1986], melyben Tur és
Armstrong számítási eredményeit pontosítva és módosítva határozta meg az RDL rendszer
és a legegyszerűbb kétkarú interferométer kimenetére jutó zaj teljesítménysűrűségét.
[Kringlebotn, 1994] az egyszerű struktúrájú visszacsatolt késleltető hurkot szál alapú
optikai erősítővel kiegészítve egynél nagyobb együtthatókkal rendelkező egyszerű szűrőt
alkotott, majd annak fáziszaj-intenzitászaj konverziós képességét vizsgálta. A körből
kivett, ill. kikapcsolt erősítő esetén a Tur által már publikált eredményekre jutott, azonban
bekapcsolt optikai erősítő használatával az erősítőből származó erősített spontán emisszió
(amplified spontanous emission, ASE) és a fáziszaj eredetű intenzitászaj közötti viszonyt
elemezte. Megmutatta, hogy a lézerforrás fáziszajából származó kimeneti intenzitászaj
ezúttal is a rendszer domináns zaj összetevője, azonban a spontán emisszíóból származó
zaj is igen jelentős lehet, sőt az erősítő működése miatt, az eddigi zaj minimumok
maximumokká is válhatnak. Megmutatta tehát, hogy az optikai erősítő megfelelő
használata mellett, továbbra is a fáziszaj eredetű intenzitászaj a rendszer uralkodó zaj
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összetevője. Ez az általam a jelen és a következő fejezetben bemutatott zajcsökkentésí célú
interferometrikus rendszerek lehetséges továbbfejlesztési lehetőségét biztosítja. Jelen
értekezés ugyan kizárólag passzív optikai zajcsökkentő rendszereket mutat be és javasol,
azonban Kringlebotn és szerzőtársa eredményei alapján a későbbiekben várhatóan aktív
rendszerek megvalósítása is lehetővé válhat, hiszen a rendszer legfontosabb zajforrása az
erősítő spontán emissziója ellenére továbbra is a PM-IM konverzió marad, mely, mint
ahogy azt a következő fejezetekben bemutatom, kézben tartható.
Tur, Tue, Moslehi és Kringlebotn munkájáról elmondható, hogy céljuk az optikai
jelfeldolgozásban használható rendkívül egyszerű optikai rendszerek, elsősorban optikai
hurkok, vizsgálata volt és a jelen értekezésben bemutatott eredményekkel ellentétben, nem
foglalkoztak e struktúrák zajcsökkentő rendszerként történő alkalmazási lehetőségével. A
fáziszaj-intenzitászaj átalakulás számítását tekintve pedig, kizárólag fáziszajt tartalmazó
bemeneti jelet feltételeztek. Intenzitászajt is tartalmazó bemeneti jel vizsgálata, a
korábbiakhoz képest szintén új eredményként, jelen értekezés 2.4 alfejezetében található.
E rövid bevezetést követően a következő fejezetekben rátérek a témában elért saját
eredmények bemutatására. A fent bemutatott interferometrikus elven működő relatív
intenzitászaj csökkentő struktúra működéséhez kapcsolódóan, az interferométer fáziszajintenzitászaj

konverziója

okozta

kimeneti

relatív

intenzitászajt

vizsgálom

új

megközelítésben. Az e részben tárgyalt, számítással és számítógépes szimulációval elért
eredmények általános érvényűek a tárgyalt interferométer és szűrő struktúrák esetében,
azonban a munka e részét elsősorban a PM-IM konverzió negatív hatásai ellenére
intenzitászaj

csökkentésre használható

interferométer

elrendezések

zajcsökkentési

korlátainak és feltételeinek meghatározása iránti műszaki igény motiválta. Ennek keretében
először az Armstrong által végzett számítást mutatom be, az azt követő saját számítások és
eredmények könnyebb érthetősége végett. Majd a saját számítások között először
bemutatom a fáziszajt és intenzitászajt egyaránt tartalmazó bemeneti jel esetén az
interferométer kimenetén megjelenő intenzitászaj összefüggésének levezetését. A
számításokat elvégeztem fehér, valamint sávhatárolt fehér Gauss-zaj mint amplitúdózaj
esetén is. A számított eredményeket a VPI optikai szimulációs programmal végzett
szimulációkkal minden esetben összevetettem.
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2.3

A

Az aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer kimeneti teljesítménysűrűségének meghatározása, kizárólag fáziszajt tartalmazó bemenő optikai jel
esetén

félvezető

lézerek

intenzitászajának

csökkentésére

általam

javasolt

optikai

interferométerek használata során, nagy fontossággal bír a különböző lehetséges struktúrák
fáziszaj-intenzitászaj átalakító képességének vizsgálata, ugyanis e tulajdonság figyelmen
kívül hagyása esetén a kívánt zajelnyomás nem teljesíthető, sőt helytelen tervezés
következményeként akár a zaj jelentős növekedésével is számolhatunk. A fáziszajból
eredeztethető

intenzitászaj

teljesítménysűrűségének

valós

körülmények

közötti

meghatározásához az [Armstrong, 1966]-ban található rendkívül tömör levezetést vettem
alapul, melyet itt a későbbi számításaim könnyebb követhetőségének érdekében a
következőkben mutatok be, aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer esetére
módosítva. E fejezet csak a hivatkozott számítás főbb vonalait mutatja be, részletes
magyarázatokkal a saját eredményeket tárgyaló, azonban az ebben a részben bemutatott
gondolatmenetet kiindulásként használó későbbi 2.4 fejezetben szolgálok.
Armstrong a legegyszerűbb esetet véve az interferométer kimeneti intenzitászajának
teljesítménysűrűségét számította, melynek során a kétkarú interferométer bemenetén egy
idealizált, intenzitászajt nem, csupán fáziszajt tartalmazó optikai jelet feltételezett.
E (t ) = E 0 cos[ω 0 t + ϕ(t )]

(2.3.1)

Térerősség a kétkarú interferométer kimenetén:
E ki (t ) =

1
2

E(t ) +

1
2

E(t − τ )

(2.3.2)

Optikai intenzitás a bemeneten:
2

E(t ) = E 02 cos 2 [ω0 t + ϕ(t )] =

1 2
E 0 {1 + cos[2ω 0 t + 2ϕ(t )]}
2

(2.3.3)

Fentiek alapján a kétszeres frekvenciájú komponensek és a konstans értékű ω0τ
elhanyagolásával a kimeneti intenzitás a következő alakra hozható:
I ki (t ) ≈

1 2
E 0 {1 + cos[ϕ(t ) − ϕ(t − τ)]}
2

(2.3.4)

A véletlen változójú kimenő intenzitás spektrális ábrázolásához az autokorrelációs
függvény ill. annak Fourier-transzformáltjának meghatározása szükséges.
A kimenő intenzitást (1 2)E 02 szorzójának átmeneti elhanyagolásával, valamint az alsó
indexelés elhagyásával a kimeneti intenzitás autokorrelációs függvényét (2.3.5) által
megadott alakba írhatjuk.
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R i (t 1 , t 2 ) = i(t 1 )i(t 2 )

(2.3.5)

ahol i(t1) és i(t2) (2.3.6)-nak megfelelően alakul.
i(t1) = 1+cos[φ(t1)-φ(t1-τ)];

i(t2) = 1+cos[φ(t2)-φ(t2-τ)]

(2.3.6)

(2.3.5-6) segítségével az autokorrelációs függvény kifejtett alakja a következő:
R i (t 1 , t 2 ) = 1 + cos(∆ϕ1 ) + cos(∆ϕ 2 ) + cos(∆ϕ1 ) cos(∆ϕ 2 )

(2.3.7)

(2.3.7)-ben Armstrong a ∆φ1= φ(t1)-φ(t1-τ) és ∆φ2= φ(t2)-φ(t2-τ) különbségi fázisváltozók
bevezetésével ért el egyszerüsítést.
τ tehát az interferométer úthosszkülönbségéből származó időkülönbség. t1 és t2 az
autokorrelációs függvény meghatározásához szükséges időváltozók. Az autokorrelációs
függvény részletesebb felírásának érdekében [Armstrong, 1966] két esetet különböztet
meg. Ehhez vezessük be T= t2-t1 -et, ami az autokorrelációs függvény változója lesz.
a) Ha T>τ akkor ∆φ1 és ∆φ2 független valószínűségi változók, vagyis a (t1,t1-τ) és a (t2,t2-τ)
intervallumok nem kerülhetnek időbeli átfedésbe T elegendően nagy értéke, vagyis t2 és t1
elég nagy időbeli távolsága miatt.
b) T≤τ esetén azonban ∆φ1 és ∆φ2 nem függetlenek egymástól, vagyis az autokorrelációs
függvény számítása során figyelembe kell venni a két időintervallum átlapolódását is.

2.3.1

Autokorrelációs függvény, ha T nagyobb mint a késleltetési idő különbség

Vizsgáljuk először az autokorrelációs függvény értékét az a) esetben. (2.3.7) kiszámítása
nemstacionárius, Wiener típusú fázis folyamat autokorrelációs függvényének számítására
vezethető vissza [Papoulis, 1965]. Ezt figyelembe véve a kimenő intenzitás autokorrelációs
függvénye T>τ esetben (2.3.8) alakban fejezhető ki,
 2π τ
1 1
Ri(T) = + exp  −
4 2
 2τ c

 1
 2π τ
 + exp2  −
 4
 2τ c



 1 
 2π τ 
=

1 + exp −

 4 
 2τ c 



2

(2.3.8)

ahol τc a lézer koherencia idejét jelenti.
2.3.2

Autokorrelációs függvény, ha T kisebb mint a késleltetési idő különbség

Vizsgáljuk most az autokorrelációs függvény értékét b) esetben, vagyis amikor T<τ miatt
∆φ1 és ∆φ2 összefüggő valószínűségi változók. Ekkor tehát a (t1,t1-τ) és a (t2,t2-τ)
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intervallumok átlapolódnak. A nem független fázisfolyamatok vizsgálatához újabb
segédváltozók bevezetése szükséges, úgy mint φa=φ(t2)-φ(t1-τ); φb=φ(t1)-φ(t2-τ); φc=φ(t2τ)-φ(t1-τ) és φd=φ(t2)-φ(t1).
Az újonnan bevezetett fáziskülönbségeket jellemzi, hogy φa és φb nem függetlenek hiszen
φa φb intervallumon belül van. Ez alapján tehát az (2.3.7) autokorrelációs függvény utolsó
tagjának kifejtéséhez ezúttal szükség lesz a p(φa,φb) valószínüségi sűrűségfüggvény
ismeretére, mely a feltételes valószínüség összefüggése alapján a (2.3.9)-ben megadott
alakú.
 (ϕ b − ϕ a )2 

ϕ a2 
p(ϕ a , ϕ b ) =
exp −
 exp −
;
4δT 
2πδ 2T(τ − T )
 2δ(τ − T ) 

1

T<τ (2.3.9)

A (2.3.7) autokorrelációs függvény a (2.3.9) együttes eloszlás valamint a T>τ eset során
felhasznált megfontolások segítségével számítható. A megfelelő egyszerűsítések után a
következő alakra juthatunk ahol δ a koherencia idővel reciprokos kapcsolatban álló lézervonalszélesség.
R i (T ) =

1 1
 1  1
+ exp − δτ  + exp(− δτ) cosh[δ(T − τ)]
4 2
 2  4

T<τ

(2.3.10)

(2.3.1) és (2.3.10) között tehát [Armstrong, 1966] nyomán meghatároztam a kimenő
intezitás autokorrelációs függvényét melyre, az autokorrelációs változó /T/ és az
interferométer időbeli hossza /τ/ közötti aránynak megfelelően két összefüggést kaptam.
Az

interferométer

kimenetén

megjelenő

optikai

intenzitás

teljesítménysűrűség-

spektrumának meghatározásához a (2.3.8)-(2.3.10) autokorrelációs függvényt Fouriertranszformálni kell. A Fourier-transzformáció megkönnyítésének érdekében (2.3.8) és
(2.3.10) összefüggéseket átírhatjuk a következő egyesített formára
2

1
1
 1 
R i (T ) = 1 + exp − δτ  + exp(− δτ){cosh[δ(T − τ)] − 1}
4
4
 2 

2.3.3

T<τ

(2.3.11)

A kimeneti spektrális sűrűségfüggvény meghatározása

A spektrális sűrűségfüggvény kiszámításához tehát (2.3.8) összefüggését τ-tól a végtelenig
(2.3.10)-et pedig 0 és τ között kellene Fourier-transzformálni. E helyett a különböző
értelmezési és transzformálási tartományok megfelelő értelmezése és kompenzálása után
elég az (2.3.11) összevont eredmény második tagját 0 és τ között transzformálni. Így
egyszerüsítések

után

az

aszimmetrikus

Mach-Zehnder

intenzitászajának teljesítménysűrűség spektrumát (2.3.12) írja le.

interferométer

kimeneti
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(

2 π f .δτ
exp (− δτ )  (2 π f δ )sin (2 τπ f ) + sinh (δτ ) sin
δ
Si =
−
2

2
π
f
δ

1 + (2 π f δ )
δ


)



(2.3.12)

(2.3.12)-t a vonalszélességhez viszonyított frekvencia függvényében δτ=0.3 és δτ=1
szorzatokra

ábrázolva

a

2.6.

ábra

kapható,

ahol

a

függőleges

tengelyen

a

teljesítménysűrűség helyett a könnyebb ábrázolhatóság miatt annak a vonalszélességgel
szorzott értéke látható.

δ.S, [dB]

2πf/δ

δτ=1
δτ=0.3

2.6. ábra Aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer kimeneti spektrális sűrűsége kizárólag fáziszajt
tartalmazó bemenő optikai jel esetén. A felső görge (δτ=1) az inkoherens állapot határán mozog, hiszen a
vonalszélességből számítható koherencia idő és az interferométer késleltetés különbsége közel azonos. Az
alsó görbe a koherens tartománybeli működésre példa, mivel ekkor a lézer koherencia idő egy
nagyságrenddel nagyobb az UMZI késleltetési idő különbségénél.

A lézer koherencia hosszának (δ vonalszélesség reciproka) és az interferométer késleltetés
különbségének (τ) aránya rögzíti az interferométer koherens vagy inkoherens működését.
δτ=0,3 koherens működési tartományt jelent, míg a δτ=1-es érték már az inkoherncia
határát jelenti. Látható, hogy koherens esetben a fáziszaj intenzitás-zajba történő
átalakulása kisebb mérvű mint inkoherens esetben.
A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogyan függ a fáziszajból kialakuló RIN szintje a lézer
vonalszélességétől. Az előző ábrán bemutatott eredményt a δ vonalszélességgel osztva
kapjuk az interferométer működéséhez köthető fáziszaj-intenzitászaj konverzióból adódó
RIN értékét.
A fenti számítások alapján megvizsgáltam néhány gyakorlati esetet. Elsőként egy 2MHz
vonalszélességű DFB lézer (pl. Furukawa Fitel FOL15DCWA) jelét vezetve egy 1ns
késleltetéskülönbségű kétkarú interferométer bemenetére (δτ=0,002, koherens működés).
Ebben az esetben az egységnyi teljesítményhez képest 130-160dB-vel kisebb a fáziszajból
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eredő kimeneti intenzitászaj növekmény. Ebben az esetben tehát, figyelembe véve a
kereskedelmi forgalomban kapható átlagos DFB lézerek relatív intenzitászajának 140dB/Hz-es értékét az mondható, hogy a fáziszaj-intenzitászaj átalakulás hatása csak egy
bizonyos frekvencia alatt számottevő, ahol az ilyen eredetű intenzitászaj nagyobb a lézer
saját relatív intenzitászajánál. E frekvencia fölött azonban az interferometrikus
struktúrákkal zajcsökkentés érhető el, hiszen a szűrő által okozott fáziszaj-intenzitászaj
konverzió igen kis mérvű.
Mi történik azonban, ha az előbb példaként vett 2MHz vonalszélességű DFB lézer jelét egy
jóval nagyobb 0,5µs késleltetésiidő-különbségű interferométerre vezetjük (δτ=1), az immár
inkoherens tartományban az előbbi esethez képest jóval nagyobb fáziszaj-intenzitászaj
konverziót tapasztaltam.
Ebben az esetben tehát, mikor az interferométer az inkoherens tartományban működik,
sokkal jelentősebb tehát a fáziszaj-intenzitászaj konverzió által az eszköz kimenetén
létrehozott intenzitászaj szintje, ami igen megnehezíti inkoherens eszközök alkalmazását a
mikorhullámok optikai feldolgozása terén. A 2.7. ábra a koherens-inkoherens működési
módok könnyebb összehasonlításának elősegítésére, 2MHz lézer vonalszélességet
feltételezve, a fáziszajból eredő kimeneti intenzitászaj teljesítménysűrűségét mutatja 1ns
ill. 0,5µs késleltetés különbségű kétkarú interferométerek esetében.

S, dB

Frekvencia, Hz

2.7. ábra Számítási eredmény, 2MHz vonalszélességű lézerrel megvilágított koherens (alsó görbe) és
inkoherens (felső görbe) tartományban működő kiegyenlítettlen Mach-Zehnder interferométer fáziszajintenzitászaj konverziójának eredményeként kialakuló teljesítménysűrűség az elektromos tartományban. A
bemeneten csak fáziszaj terheli a jelet.
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A számítás alapján egyértelmű tehát, hogy komoly jelentősége van a lézer
vonalszélességének és az interferométer időbeli késleltetéskülönbségének a fáziszajintenzitászaj átalakulás során. Mint látható a fáziszajból kialakult RIN értéke inkoherens
esetben sokkal jelentősebb mint koherens körülmények között. Fontos tehát megjegyezni,
hogy nagy hatása van a fáziszajból kialakuló intenzitászaj értékére, hogy koherens vagy
inkoherens működsről van-e szó, illetve, hogy mekkora a lézer vonalszélessége.
Mint az látható a fáziszaj-intenzitászaj átalakulást szemléltető kimenő intenzitászaj
teljesítménysűrűség

függvények

ábráján,

azok

az

interferométerek

átviteli

karakterisztikájával szemben nem vagy csak nagyon enyhe (≈2dB) periódikus
leszívásokkal rendelkeznek a spektrumban, inkább közel monoton csökkenő tendenciát
mutatnak. Ennek oka, hogy az átviteli függvény frekvenciában csökkenő és növekvő
szakaszai azonos meredekségűek, a fáziszaj intenzitászajjá történő átalakításában
ugyanúgy működnek, ezért az átviteli függvényben fellelhető leszívások jellegzetes alakja
a fáziszajból kialakuló intenzitászaj kimeneti spektrális sűrűségfüggvényén nem
jelentkezik. A kimeneti teljesítménysűrűség-függvény alakjának részletes magyarázatát a
harmadik téziscsoportban tárgyalom.
Az optikai interferométerekben kialakuló fáziszaj-intenzitászaj konverzió részletes
bemutatása után, az interferométer átviteli függvényének ismeretében, valós intenzitászajt
is tartalmazó bemeneti jel esetén, kiszámítható az adott struktúrával elérhető zajcsökkentés
mértéke. Ennek a valósághoz közelebb álló esetnek a részletes matematikai bemutatását,
saját eredményként a következő (2.4) fejezetben tárgyalom.
Felismerhető tehát, hogy elsősorban a koherens interferometrikus struktúra alkalmas
lézerek intenzitászajának csökkentésére, hiszen fáziszaj-intenzitászaj konverziójuk az
inkoherens működéshez képest minimális.
2.4

Intenzitászaj és fáziszaj a bemeneten

Az eddigiekben a fáziszaj intenzitászajba való átalakulását viszgáltam [Armstrong, 1966]
alapján, interferométeren történő áthaladás közben, a bemeneti jel azonban csak fáziszajt
tartalmazott, intenzitászajt nem. Újdonságot jelent az irodalomban talált eredményekhez
képest ha az eddigi számításokat kiterjesztem arra az esetre, mikor fáziszaj mellett
intenzitászajt is tartalmaz a bemeneti optikai jel. Ennek értelmében módosítottam a
kiindulási jel felépítését.

80
Az interferométer bemenetén az elektromágneses térerősség: E(t).
E(t ) = (E 0 + ξ(t )) cos[ω 0 t + ϕ(t )]

(2.4.1)

Térerősség a kétkarú inteferométer kimenetén: Eki(t)
1

E ki (t ) =

2

E(t ) +

1
2

E(t − τ )

(2.4.2)

A bemenő intenzitás: I(t)=│E(t)│2
2

] 12 {1 + cos[2ω t + 2ϕ(t )]}

[

E(t ) = (E 0 + ξ(t )) cos 2 [ω0 t + ϕ(t )] = E 02 + ξ 2 (t )
2

(2.4.3)

0

A bemenő intenzitás dc összetevője:
1 2
E
2 0
Fentiek

alapján

a

kimenő

intenzitás,

(2.4.4)
a

kétszeres

frekvenciájú

komponensek

elhanyagolásával a következő alakra hozható.
2

I ki (t ) = E ki (t ) =

1
1
E (t )2 + E (t − τ)2 + E (t )E (t − τ)
2
2

(2.4.5)

(2.3)-at (2.5)-be helyettesítve:
1 2 1 2
1
1
E 0 + ξ (t ) + E 02 + ξ 2 (t − τ ) + (E 0 + ξ(t )) cos[ω 0 t + ϕ(t )].(E 0 + ξ(t − τ )) cos[ω 0 (t − τ ) + ϕ(t − τ )] = (2.4.6)
4
4
4
4
1 2 1 2
1
E 0 + ξ (t ) + ξ 2 (t − τ ) + E 02 + E 0ξ (t ) + E 0ξ (t − τ ) + ξ (t )ξ (t − τ ) ⋅
2
4
4
1
1
⋅ cos[ω0 t + ϕ (t ) + ω0 (t − τ ) + ϕ (t − τ )] + cos[ω0 t + ϕ (t ) − ω0 (t − τ ) − ϕ (t − τ )]
2
2

[

]

(2.4.7)

A kimenő intenzitás kétszeres frekvenciájú összetevőit elhanyagolva:
1 2 1 2
1
1
E 0 + ξ (t ) + ξ 2 (t − τ ) + E 02 + E 0 ξ(t ) + E 0 ξ(t − τ ) + ξ(t )ξ(t − τ ) cos[ω 0 τ + ϕ(t ) − ϕ(t − τ )] (2.4.8)
2
4
4
2

[

]

ω0τ konstans ezért (2.4.8)-ban elhanyagolható
I ki (t ) ≈

2.4.1

1 2 1 2
1
1
E 0 + ξ (t ) + ξ 2 (t − τ) + E 02 + E 0ξ(t ) + E 0ξ(t − τ) + ξ(t )ξ(t − τ) cos[ϕ(t ) − ϕ(t − τ)] (2.4.9)
2
4
4
2

[

]

A kimenő intenzitás autokorrelációs függvénye

Iki alsó indexét elhagyva a kimeneti intenzitás autokorrelációs függvénye (2.4.10) szerint
írható.
R i (t 1 , t 2 ) = i(t 1 )i(t 2 )

(2.4.10)
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Ri(t1,t2)= i(t 1 )i(t 2 ) =

=

1 2 1 2

E 02
E ξ(t )
1 2
cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t 1 − τ)] + 0 1 cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t 1 − τ)]
 E 0 + ξ (t 1 ) + ξ (t 1 − τ) +

2
4
4
2
2

⋅
+ E 0 ξ(t 1 − τ) cos[ϕ(t ) − ϕ(t − τ)] + ξ(t 1 )ξ(t 1 − τ) cos[ϕ(t ) − ϕ(t − τ)]

1
1
1
1


2
2
1 2 1 2

E 02
E ξ (t )
1 2
cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ )] + 0 2 cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ)]
 E 0 + ξ (t 2 ) + ξ (t 2 − τ) +

2
4
4
2
2


(
)
E
ξ
t
−
τ
(
)
(
)
ξ
t
ξ
t
−
τ
2
2
+ 0 2

[
(
)
(
)
]
[
(
)
(
)
]
cos
ϕ
t
−
ϕ
t
−
τ
+
cos
ϕ
t
−
ϕ
t
−
τ
2
2
2
2


2
2

(2.4.11)
A további számítások egyszerüsítésének érdekében a bemenő jel amplitúdója legyen E0=1.
τ tehát az interferométer úthosszkülönbségéből származó időkülönbség t1 és t2 az
autokorrelációs

függvény

meghatározásához

szükséges

időváltozók.

A

számítás

megkönnyítésének érdekében ismét ∆φ1= φ(t1)-φ(t1-τ) és ∆φ2= φ(t2)-φ(t2-τ) új változókat
vezetek be. (2.4.11) szorzását elvégezve a következő formára bonthatjuk szét
kifejezésünket:
E 04 E 02 2
E2
E4
E 3 ξ (t )
+
ξ (t 1 ) + 0 ξ 2 (t 1 − τ) + 0 cos ∆ϕ1 + 0 1 cos ∆ϕ1 +
4
8
8
4
4
3
2
2
2
2
E 0 ξ (t 1 − τ )
E ξ(t )ξ(t 1 − τ)
E
ξ (t 1 )ξ (t 2 ) ξ 2 (t 1 − τ)ξ 2 (t 2 )
cos ∆ϕ1 + + 0 1
cos ∆ϕ1 + 0 ξ 2 (t 2 ) +
+
+
4
4
8
16
16
E 02 ξ 2 (t 2 )
E ξ(t )ξ 2 (t 2 )
E ξ(t − τ)ξ 2 (t 2 )
ξ(t )ξ(t 1 − τ)ξ 2 (t 2 )
cos ∆ϕ1 + 0 1
cos ∆ϕ1 + 0 1
cos ∆ϕ1 + 1
cos ∆ϕ1 +
8
8
8
8
E 02 ξ 2 (t 2 − τ) ξ 2 (t 1 )ξ 2 (t 2 − τ) ξ 2 (t 1 − τ)ξ 2 (t 2 − τ) E 02 ξ 2 (t 2 − τ)
E ξ(t )ξ 2 (t 2 − τ)
+
+
+
cos ∆ϕ1 + 0 1
cos ∆ϕ1
8
16
16
8
8

R i (t 1 , t 2 ) = i(t 1 )i(t 2 ) =

E 0 ξ(t 1 − τ )ξ 2 (t 2 − τ )
E4
E 2 ξ 2 (t 1 )
ξ(t )ξ(t 1 − τ )ξ 2 (t 2 − τ )
cos ∆ϕ1 + 1
cos ∆ϕ1 + 0 cos ∆ϕ 2 + 0
cos ∆ϕ 2
8
8
4
8
2 2
4
3
3
E ξ (t 1 − τ )
E
E ξ (t )
E ξ (t − τ )
+ 0
cos ∆ϕ 2 + 0 cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 + 0 1 cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 + 0 1
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2
8
4
4
4
E 2 ξ(t )ξ(t 1 − τ )
E 3 ξ (t )
E ξ(t )ξ 2 (t 1 )
E ξ(t )ξ 2 (t 1 − τ )
+ 0 1
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 + 0 2 cos ∆ϕ 2 + 0 2
cos ∆ϕ 2 + 0 2
cos ∆ϕ 2
4
4
8
8
E 3 ξ (t )
E 2 ξ(t )ξ(t 2 )
E 2 ξ(t − τ )ξ(t 2 )
+ 0 2 cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 + 0 1
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 + 0 1
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2
4
4
4
E ξ(t )ξ(t 2 )ξ(t 1 − τ )
E 3 ξ (t − τ )
E ξ(t − τ )ξ 2 (t 1 )
+ 0 1
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 + 0 2
cos ∆ϕ 2 + 0 2
cos ∆ϕ 2
4
4
8
E ξ(t − τ )ξ 2 (t 1 − τ )
E 3 ξ (t − τ )
E 2 ξ(t )ξ(t 2 − τ )
+ 0 2
cos ∆ϕ 2 + 0 2
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 + 0 1
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2
8
4
4
E 2 ξ(t − τ )ξ(t 1 − τ )
E ξ(t )ξ(t 2 − τ )ξ(t 1 − τ )
+ 0 2
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 + 0 1
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 +
4
4
2
E 0 ξ(t 2 )ξ(t 2 − τ )
ξ 2 (t 1 )ξ(t 2 )ξ(t 2 − τ )
ξ 2 (t 1 − τ )ξ(t 2 )ξ(t 2 − τ )
cos ∆ϕ 2 +
cos ∆ϕ 2 +
cos ∆ϕ 2 +
4
8
8
E 02 ξ(t 2 )ξ(t 2 − τ )
E ξ(t )ξ(t 2 )ξ(t 2 − τ )
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 + 0 1
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 +
4
4
E 0 ξ(t 1 − τ )ξ(t 2 )ξ(t 2 − τ )
ξ(t )ξ(t 1 − τ )ξ(t 2 )ξ(t 2 − τ )
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 + 1
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 =
4
4
+
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(2.4.12)
(2.4.12)-et egyszerüsítve (2.4.13)-ra jutunk, ahol a fehér zaj autokorrelációs függvényeként
adódó Dirac-delta függvényt δD(t)-vel jelöltem, valamint az amplitúdó- és fáziszajt
független valószínűségi változókként kezeltem. A D alsó idnexre azért van szükség, hogy
Dirac-delta megkülönböztethető legyen a szintén δ-val jelölt lézer vonalszélességtől.
2
2
2
2
2
 2

1 1
1  ξ (t 1 )ξ (t 2 ) + ξ (t 1 − τ)ξ (t 2 ) + ξ (t 1 )ξ (t 2 − τ ) + 
R i (t 1 , t 2 ) = + δ D (0) +
+

4 2
16  ξ 2 (t − τ)ξ 2 (t − τ )
1
2


1
1
1
1 1

2
2
2
 4 + 4 δ D (0) + 8 ξ(t 1 )ξ (t 2 ) + 8 ξ(t 1 − τ)ξ (t 2 ) + 8 ξ(t 1 )ξ(t 1 − τ )ξ (t 2 ) + 
cos ∆ϕ1 
+
 1 ξ(t )ξ 2 (t − τ) + 1 ξ(t − τ )ξ 2 (t − τ) + 1 ξ(t )ξ(t − τ)ξ 2 (t − τ )

1
2
1
2
1
1
2

 8
8
8
1
1
1 2
1 1

2
2
 4 + 4 δ D (0) + 8 ξ(t 2 )ξ (t 1 ) + 8 ξ(t 2 )ξ (t 1 − τ) + 8 ξ (t 1 )ξ(t 2 − τ) + 
cos ∆ϕ 2 
 + (2.4.13)
 1 ξ 2 (t − τ)ξ(t − τ) + 1 ξ 2 (t )ξ(t )ξ(t − τ ) + 1 ξ(t )ξ(t − τ )ξ(t − τ ) 
1
2
1
2
2
2
1
2
 8

8
8
1
1
1
1 1

 4 + 2 ξ(t 1 )ξ(t 2 ) + 4 δ(T + τ) + 4 ξ(t 1 )ξ(t 2 )ξ(t 1 − τ) + 4 δ(T − τ ) + 


1
1

cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2  ξ(t 1 )ξ(t 2 − τ)ξ(t 1 − τ) + ξ(t 1 )ξ(t 2 )ξ(t 2 − τ) +
4

4



 1 ξ(t − τ)ξ(t )ξ(t − τ) + 1 ξ(t )ξ(t − τ )ξ(t )ξ(t − τ)
2
2
1
1
1
2
2
 4

4

Az atuokorrelációs függvény (2.4.13) formáját jelentősen egyszerüsíthetjük. Mivel a ξ(t)
amplitúdózaj folyamat nulla várható értékű, szimmetrikus Gauss-eloszlással jellemezhető,
az autokorrelációs függvény harmadrendű momentum összetevői nullával egyenlők. A
negyedrendű momentumok számításához a következő összefüggést használtam [Schön,
1998]:
ξ i ξ j ξ k ξ l = A ij A kl + A ik A jl + A il A jk

(2.4.14)

ahol az Aij értékek a ξ gaussi fehér zajfolyamat kovarianciamátrixának elemei.
A

fent

taglalt

egyszerűsítési

megfontolások

eredményeképp,

valamint

T=t2-t1

bevezetésével (2.4.13) a következő alakba írható.
1 1
1
1 1

+ δ D (0 ) +
4σ ξ2 σ ξ2 + 4σ ξ2 σ ξ2 δ D (T ) + 2σ ξ2 σ ξ2 δ D (T + τ) + 2σ ξ2 σ ξ2 δ D (T − τ) +  + δ D (0 ) cos ∆ϕ1
4 2
16
4
4


1 2
1 2
1 1

1 1 2

+  + δ D (0 ) cos ∆ϕ 2 +  + σ ξ δ D (T ) + σ ξ δ D (T − τ ) + σ ξ δ D (T + τ) cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2
4
4
4 4

4 2


R i (t 1 , t 2 ) =

[

]

(2.4.15)
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Az egyszerüsítések után a lehetséges összevonásokat elvégezve az intenzitászajt és
fáziszajt

is

tartalmazó

optikai

jellel

meghajtott

aszimmetrikus

Mach-Zehnder

interferométer kimenő intenzitásának autokorrelációs függvényét kaptam (2.4.15)-ben,
ahol σ ξ2 a ξ folyamat szórásnégyzete.
A továbbiakban az előző részben bemutatott két esetre bontva tárgyalom az
autokorrelációs függvény kifejtését.
a) Ha T>τ akkor ∆φ1 és ∆φ2 független valószínűségi változók, vagyis a (t1,t1-τ) és a (t2,t2-τ)
intervallumok nem kerülhetnek időbeli átfedésbe T elegendően nagy értéke, vagyis t2 és t1
elég nagy időbeli távolsága miatt.
b) T≤τ esetén azonban ∆φ1 és ∆φ2 nem függetlenek egymástól, vagyis az autokorrelációs
függvény számítása során figyelembe kell venni a két időintervallum átlapolódását is.
2.4.2

Az autokorreláció meghatározása, ha T nagyobb mint a késleltetési idő különbség

Elsőként tehát a T>τ a) esetet vizsgálva, a (2.4.15)-ben szereplő ∆φ1 és ∆φ2
nemstacionárius Wiener típusú fázisfolyamatok független valószínüségi változók, melyek
cosinus függvényének várható értékét (<cos(∆φ1)>,<cos(∆φ2)>) kell meghatározni, a
valószínűségi

sűrűségfüggvény

(2.4.16)

integrálásával.

A

fázisváltozók

időbeli

elhelyezkedését a 2.8. ábra szemlélteti.

τ

t1

τ

t1-τ

t2

t2-τ

t

T
2.8. ábra Az autokorrelációs függvény két változójához tartozó intervallumok között átlapolódás nincs. (T>τ)
∞

cos(∆ϕ1 ) = ∫ cos(∆ϕ1 )p ∆ϕ1 (∆ϕ1 )d(∆ϕ1 )

(2.4.16)

−∞

Ahol a sűrűségfüggvény következő alakját vettem figyelembe:
p ∆ϕ1 (∆ϕ1 ) =

1
2πσ ∆ϕ1

 ∆ϕ 2 
exp − 21 
 2σ ∆ϕ1 



(2.4.17)
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A (2.4.17) sűrűségfüggvény előállításához szükséges a ∆φ1 nemstacionárius Wiener-Levy
folyamat szórásnégyzetének ismerete, mely [Papoulis, 1965] alapján (2.4.18) szerint
írhatunk.
σ 2∆ϕ1 = M{∆φ12} = M{[φ(t1)-φ(t1-τ)]2} = c│τ│

(2.4.18)

(2.4.18) és (2.4.17) segítségével meghatározható várható értéket felhasználva a (2.4.15)
autokorrelációs függvény a következő (2.4.19) formába írható, ahol ∆φ1 és ∆φ2
függetlensége miatt az autokorrelációs függvény utolsó tagjában szereplő várható érték a
változók várható értékének szorzataként írható.
1 1 2 1
+ σξ +
4σ ξ2 σ ξ2 + 4σ ξ2 σ ξ2 δ D (T ) + 2σ ξ2 σ ξ2 δ D (T + τ ) + 2σ ξ2 σ ξ2 δ D (T − τ)
4 2
16
 τ  1 1 2
 τ 
1
1
1 1 
 + + σ ξ δ D (T ) + σ ξ2 δ D (T − τ ) + σ ξ2 δ D (T + τ) exp 2  −

+  + σ ξ2  exp −

  4 2
 2τ 
2
τ
4
4
2 2 
c 
c 



[

R i (t 1 , t 2 ) =

2.4.3

]

(2.4.19)

Az autokorreláció meghatározása, ha T kisebb mint a késleltetési idő különbség

Második lehetőségként a T<τ b) esetet vizsgáljuk, ahol az átlapolódott intervallumokat a
következő ábrán láthatjuk.

τ

t2

t1

t1-τ

t2-τ

t

T
2.9. ábra Átlapolódás az autokorrelációs függvény két változójához tartozó intervallumok között . (T<τ)

Az összefüggőségi tartományok könnyebb értelmezésének érdekében (2.4.15) φa,φb,φc,φd
segédváltozók bevezetésével fejthető tovább (2.10. ábra).
φa ≡ φ(t2)-φ(t1-τ);

φb ≡ φ(t1)-φ(t2-τ);

φc ≡ φ(t2-τ)-φ(t1-τ);

φd≡φ(t2)-φ(t1); (2.4.20)

Újfent megállapíthatjuk, hogy φa és φb nem függetlenek, hiszen egyik tartalmazza a
másikat, vagyis a várhatóérték számításhoz szükséges együttes sűrűségfüggvény
kiszámítása egyszerűbb lesz.
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φa

φd

t2

t1

t1-τ

φc

t2-τ

t

φb
2.10. ábra Az új segédváltozók időbeli elhelyezkedése.

∆φ1 és ∆φ2 összefüggősége miatt (2.4.15) utolsó tagját az újonnan bevezetett
segédváltozók segítségével a következő formába írhatjuk, ahol figyelembe vettem φ c és φd
függetlenségét.
cos(∆ϕ1 )cos(∆ϕ 2 ) =

1
1
1
cos(ϕ c ) cos(ϕ d ) + cos(ϕ a )cos(ϕ b ) − sin (ϕ a )sin (ϕ b )
2
2
2

(2.4.21)

(2.4.21) segítségével (2.4.15) a következő alakot ölti:
R i (t 1 , t 2 ) =
1 1 2 1
1 1 
1 1 
+ σξ +
4σ ξ2 σ ξ2 + 4σ ξ2 σ ξ2 δ D (T ) + 2σ ξ2 σ ξ2 δ D (T + τ ) + 2σ ξ2 σ ξ2 δ D (T − τ) +  + σ ξ2  cos ∆ϕ1 +  + σ ξ2  cos ∆ϕ 2
4 2
16
4
4


4 4 
1
1
1
1
1 1
 1

+  + σ ξ2 δ D (T ) + σ ξ2 δ D (T − τ) + σ ξ2 δ D (T + τ )  cos(ϕ c ) cos(ϕ d ) + cos(ϕ a ) cos(ϕ b ) − sin (ϕ a )sin (ϕ b ) 
2
4
4
2
4 2
 2


[

]

(2.4.22)
A (2.4.22) autokorrelációs függvény kifejtéséhez az utolsó két – összefüggő valószínüségi
változókat tartalmazó – tag számításakor újfent a p(φa,φb) együttes eloszlás meghatározása
szükséges (2.3.9), melyet (2.4.23)-ban ismétlek meg.
p(ϕ a , ϕ b ) =

 (ϕ − ϕ a )2 

ϕ a2 
exp − b
 exp −

4δT 
2πδ 2T(τ − T )

 2δ(τ − T ) 
1

(2.4.23)

ahol δ a lézer vonalszélessége és értéke a koherencia idő segítségével a következőképp
határozható meg:
δ=

1
πτ c

(2.4.24)

(2.4.23) eloszlást konkrét értékekre a 2.10. ábra szemlélteti. Jól látható az együttes eloszlás
kissé lapított alakja, mely a két valószínüségi változó egymásba ágyazott struktúrájának
következménye.
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2.11. ábra
A p(φa,φb) valószínüségi sűrűségfüggvény alakja egy konkrét esetben (vonalszélesség
δ=2MHz, interferométer késleltetési idő τ=1ns, autokorrelációs függvény időváltozó T=τ/2 ).

Az együttes eloszlás ismeretében már meghatározható a (2.4.22) részét képező
cos(φa).cos(φb) és sin(φa).sin(φb) szorzatok várható értéke a következő integrálok
kiszámításával.
2π 2π

 (ϕ − ϕ a ) 2 

ϕ a2 
exp − b
 exp −
 dϕ a d ϕ b
4δT
2πδ [(τ − T )2T ]


 2δ(τ − T ) 

(2.4.25)

 (ϕ − ϕ a ) 2 

ϕ a2 
exp − b
 exp −
 dϕ a dϕ b
4δT
2πδ [(τ − T )2T ]


 2δ(τ − T ) 

(2.4.26)

cos(ϕ a ) cos(ϕ b ) = ∫ ∫ cos(ϕ a ) cos(ϕ b )
0 0

2π 2π

sin (ϕ a )sin (ϕ b ) = ∫ ∫ sin (ϕ a )sin (ϕ b )
0 0

1

1

(2.4.22)-nek megfelelően a (2.4.25)-öt és (2.4.26)-ot kiszámítva és egymásból kivonva a
következő összefüggésre jutottam, mely aztán tovább egyszerüsíthető.
1
1
exp(− δT )(1 + exp[− 2δ(τ − T )]) − exp(− δT )(1 − exp[− 2δ(τ − T )])
4
4
1
exp(− δT ) exp[− 2δ(τ − T )]
2

(2.4.27)
(2.4.28)

(2.4.28)-hoz cos(φc) és cos(φd) várható értékéneke szorzatát (½exp(-δT)) hozzáadva:
1
1
 1 
 1 
exp(− δT ) exp[− 2δ(τ − T )] + exp − δT  exp − δT 
2
2
2


 2 

(2.4.29)

tovább egyszerüsítve:
exp(− δτ )cosh [δ(T − τ )]

(2.4.30)

Az előző összefüggésben kapott eredményt tehát a (2.4.22) utolsó tagjának kapcsos
zárójeles részébe helyettesítve, az autokorrelációs függvényre kapott formula jelentősen
egyszerüsödik.
A T τ-hoz viszonyított nagysága alapján elkülöníthető két esetben tehát a következőképp
adható meg az intenzitászajjal és fáziszajjal egyaránt megterhelt optikai jel autokorrelációs
függvénye aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer kimenetén.
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T≤τ esetén:
Ri (t1 , t 2 ) =
1 1 2 1
1 1   1 
+ σξ + 4σξ2σξ2 + 4σξ2σξ2δD (T) + 2σξ2σξ2δD (T + τ) + 2σξ2σξ2δD (T − τ) +  + σξ2  exp − δτ +
4 2
16
2 2   2 

[

]

(2.4.31)

1
1
1 1

+  + σξ2δD (T) + σξ2δD (T − τ) + σξ2δD (T + τ) exp(− δτ) cosh[δ(T − τ)]
4
2
4
4



T>τ esetén:
1 1 2 1
+ σξ +
4 σ ξ2 σ ξ2 + 4 σ ξ2 σ ξ2 δ D (T ) + 2 σ ξ2 σ ξ2 δ D (T + τ ) + 2 σ ξ2 σ ξ2 δ D (T − τ )
4 2
16
1
1
1 1 
 1  1 1

 1 
+  + σ ξ2  exp  − δτ  +  + σ ξ2 δ D (T ) + σ ξ2 δ D (T − τ ) + σ ξ2 δ D (T + τ ) exp 2  − δτ 
2
2
2
4
2
4
4



 

 2 

[

R i (t 1 , t 2 ) =

]

(2.4.32)

Az előző fejezetben látott gondolatmenet alapján a T különböző intervallumaira érvényes
autokorrelációs függvény részeket a következő formába vonhatjuk össze.
R i (t 1 , t 2 ) =
1 1 2 1
1 1

 1 
+ σξ +
4σ ξ2 σ ξ2 + 4σ ξ2 σ ξ2 δ D (T ) + 2σ ξ2 σ ξ2 δ D (T + τ ) + 2σ ξ2 σ ξ2 δ D (T − τ ) +  + σ ξ2  exp  − δτ  +
4 2
16
2
2


 2 
1
 1 
exp 2  − δτ  +
4
 2 

[

]

1
1
1
1

exp (− δτ ){cosh [δ(T − τ )] − 1} +  σ ξ2 δ D (T ) + σ ξ2 δ D (T − τ ) + σ ξ2 δ D (T + τ ) exp (− δτ ) cosh [δ(T − τ )]
4
4
4
2


(2.4.33)
2.4.4

A kimeneti spektrális sűrűségfüggvény meghatározása

A Fourier-transzformáció elvégzésekor, a 2.3 fejezetben bemutatott elgondolásnak
megfelelően ezúttal is ügyelni kell arra, hogy az eredő autokorrelációs függvény összetevői
T más tartományain értelmezettek. Az autokorrelációs függvény páros szimmetriáját
kihasználva, az összeg utolsó két tagjának kivételével ezúttal is az időtengelyen nulla és
végtelen között történhet a transzformáció. (2.4.33) utolsó előtti agját 0 és τ között
integrálva az autokorrelációs függvény (2.4.32) alakjának transzformációja is megtörténik,
illetve a -1-es kiegészítéssel az ötödik tag nullától kezdődő traszformációja által elkövetett
hiba is kiegyenlíthető.
Fenti megfontolásokkal elégezve a Fourier-transzformációt, a kimenő intenzitás
teljesítménysűrűségére a következő összefüggést kaptam:
1 1
 1
1
1
1 1 
 1  1
Si = 2πδ D (ω) + σ ξ2 + σ ξ4 +  + σ ξ2  exp − δτ  + exp(− δτ) + σ ξ4 + σ ξ4 cos(ωτ ) +
2
4
2
4
2
2
2
4
2






2πf .δτ 

exp(− δτ)  (2πf δ )sin (2τπf ) + sinh (δτ) sin
exp(− δτ) (2πf δ )sin (2τπf ) + sinh (δτ)

δ
−
+ 2σ ξ2 + 2σ ξ2 cos(ωτ )

2

2
π
f
δ
δ


1 + (2πf δ )
1 + (2πf δ )2
δ



(

) [

]

(2.4.34)
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Amint az a kimenő jel teljesítménysűrűség-spektrumán látszik, a jelen vizsgálat
szempontjából elhanyagolható nulla frekvencián megjelenő tagokon túlmenően jól
elkülöníthető a fáziszaj intenzitászajba történő átalakulása révén kialakuló, már az előző
számításból ismert komponensek (pl.: 2.4.34 összeg utolsó előtti tagja) és a bemeneti
intenzitászajból származó összetevők (pl.: 2.4.34 összeg utolsó tagja). A cos(ωτ)-t
tartalmazó tagok az interferométer periódikus leszívásainak hatását mutatják a szélessávú
bemeneti zajra. (2.4.34) formájában egy a fizikai képnek jól megfelelő eredményre
jutottam, mely általános megoldásként szolgálva figyelembe veszi mind a fáziszaj mind
pedig az intezitászaj hatását aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer bemenetén. Az
összefüggés utolsó előtti összetevője megegyezik a bemeneti intenzitás zaj nélküli eset
eredményével az utolsó tag értéke pedig előbbihez képest elhanyagolható, így az
eredményben jól elkülöníthetők a bemeneti fáziszajból illetve az intenzitászajból származó
tagok.
A 2.12. ábrán (2.4.34) szemléltetéseként, az interferométer kimenetére számított
teljesítménysűrűség látható, ha a bemenő jel fáziszajt és intenzitászajt is tartalmaz. A
számítást koherens tartományban működő DFB lézerrel (pl. Furukawa FOL15DCWA-A)
megvilágított interferométert feltételezve végeztem (δ=2MHz, τ=1ns). Bementi fehér
intenzitászaj szórásnégyzeteként valós példák alapján 10-14-t feltételeztem.

S, dB

Frekvencia, Hz

2.12. ábra Aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer kimenetén kapott intenzitászaj teljesítménysűrűségspektruma /S/. A kék görbe a fáziszaj nélküli, a bemeneten csak intenzitászajt feltételező esetet mutatja, a
zöld görbe megegyezik az előző fejezet 2.7. ábrájával és a fáziszajból kialakuló intenzitászajt adja. Az
eredőként kapott vörös görbe adja a fázis- és intenzitászajt is tartalmazó bemeneti jel esetén kapható kimenő
teljesítménysűrűség-spektrum alakulását.
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Az itt bemutatott kimeneti teljesítménysűrűség komponensek számítása során nem vettem
figyelembe az interferométer különböző késleltetési vonalaihoz rendelhető különböző
csillapítások értékét. Az interferométer két ága közötti csillapításkülönbség a kimeneti
zajspektrumben megjelenő periódikus leszívások mértékét határolja, vagyis e tényező miatt
a leszívási pontokban a zajcsökkentést nem lehet minden határon túl javítani. Az általam
vizsgált esetben azonban, az 1ns késleltetésiidő különbség megvalósításához (2.2.5)
alapján szükséges 20cm-es szálhosszkülönbség esetén, a mai optikai szálak átlagosnak
mondható 0,2dB/km csillapítását figyelembe véve, a csillapításkülönbség valóban
elhanyagolható. Integrált optikai technológia használatakor a helyzet hasonló.
A pontosabb kép érdekében megismétlem az előző görbét nagyobb, 10GHz-et átfogó
frekvenciatengellyel (2.13. ábra). 2.12-13. ábrákon koherens üzemben működő
interferométerek kimenetén kapható teljesítménysűrűség-függvényt ábrázoltam. Az
inkoherens üzem szemléltetésétől ezúttal eltekintek mivel az előző fejezet eredményei
alapján, ebben az esetben a fáziszajból kialakuló intenzitászaj szintje messze a lézer
eredetű intenzitászaj fölött van és nincs gyakorlati különbség a két esett között, hogy van-e
vagy nincs-e eredetileg intenzitászaj a bemeneti optikai jelen.

S, dB

Frekvencia, Hz

2.13. ábra Aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer kimenetén kapott intenzitászaj
teljesítménysűrűség-spektruma 0-10GHz között ábrázolva. A kék görbe a fáziszaj nélküli, a bemeneten
csak intenzitászajt feltételező esetet mutatja, a zöld görbe megegyezik az előző fejezet 2.6. ábrájával és a
fáziszajból kialakuló intenzitászajt adja. Az eredőként kapott vörös görbe adja a fázis- és intenzitászajt is
tartalmazó bemeneti jel esetén kapható kimenő teljesítménysűrűség-spektrum alakulását.
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Az utóbbi két ábra segítségével tehát látható, hogy optikai interferométer alapú
zajcsökkentés a fáziszajból kialakuló zajgörbe szintjéig lehetséges. Ennek megfelelően a
zajcsökkentés elvi mértéke frekvenciafüggő, a nagyobb frekvenciák felé haladva – ahogy
csökken a fáziszaj hatása – nagyobb zajcsökkentés lehetséges. Hasonlóképp az optikai vivő
környezetében a vizsgált struktúra zajnövekedést okoz. E zajnövekmény valamint a
magasabb frekvenciákon elérhető zajcsökkentés pontos meghatározásának érdekében
szükséges tehát, hogy a számítások során a bemeneti optikai jel intenzitászajának hatását is
figyelembe vegyük, melyre a fent levezetett (2.4.34) ad jól használható segítséget. Az itt
általam a számítások során példaként használt esetben, ahol egy 2MHz vonalszélességű 140dB/Hz relatív intenzitászajjal rendelkező lézer jelét vezettem az 1ns késleltetési idő
különbségű aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométerbe, tényleges zajcsökkentés az
optikai vivőtől számított 1,5GHz-nél nagyobb tartományban érhető el.
2.5

Különböző lézertípusok esetén a zajelnyomáshoz szükséges úthosszkülönbség
meghatározása

Az előző számítások ismeretében egyértelmű, hogy az interferometrikus zajcsökkentés
valós körülményekre történő tervezése során figyelembe kell venni a választott
úthosszkülönbség és a lézer vonalszélesség együttes hatását. Mint azt már korábban
említettem az általam bevezetett zajcsökkentési eljárás elsősorban keskeny sávszélességű
segédvivő multiplexált optikai átvitel esetén lehet különösen előnyös, amikor az adott
segédvivő sávjában lehetővé válik az intenzitászaj csökkentése. A tervezés első lépéseként
meg kell határozni, hogy a megvalósítandó keskenysávú kommunikációnak megfelelően,
milyen periodicitással következzenek egymásra a zajcsökkentési sávok. Ennek ismeretében
a szükséges úthosszkülönbség (2.2.5) alapján könnyen meghatározható. Az aszimmetrikus
Mach-Zehnder interferométer úthosszkülönbsége és az alkalmazni kívánt lézer
vonalszélessége segítségével az adott rendszer esetén várható fáziszaj-intenzitászaj
átalakulás kimeneti spektruma számítható (2.4.34).
Fenti

gondolatmenet

általánosításaként

a

fáziszajból

kialakuló

intenzitászaj

teljesítménysűrűségének meghatározását elvégeztem néhány jellemző lézer vonalszélesség
és interferométer úthosszkülönbség értékpárra. A számítások eredményei a 2.14-15.
ábrákon vizsgálhatók.
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2.14. ábra Optikai interferométer bemeneti fáziszajából a kimeneten megjelenő intenzitászaj szintje
különböző lézer vonalszélességek és késleltetési időkülönbségek esetén, az optikai vivőtől számított 0Hz
frekvenciatávolságra. Az ábrán bejelöltem a legelterjedtebb FP és DFB lézerekre jellemző relatív
intenzitászaj szinteket (RINFP≈-110dB/Hz, RINDFB≈-140dB/Hz). A határvonalaktól balra eső tartományokat
kijelölő vonalszélesség és időkülönbség esetén biztosan lehetséges zajcsökkentés, amennyiben az adott lézer
RIN-je nem tér el nagyságrendileg az általam általánosnak vett értéktől.

A 2.14. ábrán látható értékek alapján könnyen adható előzetes becslés arra nézve, hogy
bizonyos

vonalszélesség

és

lézertípus

esetén

a

választott

interferométer

úthosszkülönbséggel lehetséges-e a zajcsökkentés megvalósítása. Természetesen az
általam általánosnak elfogadott RIN értékektől történő eltérés esetén a határvonalak
eltolásával a továbbiakban szintén könnyen becsülhető a választott interferométer
zajcsökkentő képessége.
Az ábrával kapcsolatban meg kell továbbá említeni, hogy a felvett értékek a (2.4.34)
kimeneti teljesítménysűrűség függvény egyenáramú összetevőjének megfelelő szinteket
mutatják. A több gigahertzes tartományban lévő relaxációs oszcillációs frekvencián, ahol a
lézer RIN a maximumát eléri, a fáziszajból átalakult intenzitászaj szintje az egyenáramú
értékhez képest kisebb, értéke kb. 20dB/dekádos esési tendenciával becsülhető. Ilyen
értelemben a fenti ábrázolás felső becslésnek tekinthető, vagyis a ténylegesen fontos, a
lézer vivőhöz képesti mikrohullámú frekvenciákon a határ alatti paraméterpár esetén
biztosan lehetséges zajcsökkentés. Ennél pontosabb becslés csak az adott lézer relaxációs
oszcillációs frekvenciájának ismeretében adható. A becslés könnyebb követhetőségének
érdekében 2.15. ábrán a 2.14. ábrát fölülnézetben mutatom be.
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2.15. ábra Kétkarú aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer fáziszaj-intenzitászaj konverziójának
függőleges vetülete a vonalszélesség és a késleltetési időkülönbség függvényében.

Az eddigieket összefoglalva, az lehetséges tehát, hogy a kívánt elnyomási frekvenciasáv
függvényében, a határoló vonalaktól jobbra eső tartományt meghatározó vonalszélesség és
úthosszkülönbség párok esetén is megvalósítható zajcsökkentés, azonban ez a határoló
vonalaktól balra eső tartományban biztosnak tekinthető.
A fenti ábrázolás bevezetésével sikerült, a két legelterjedtebben használt félvezető lézer
esetében, egy a zajcsökkentő rendszer tervezése során általánosan használható becslést
adni, a különböző lehetséges vonalszélességekhez rendelhető interferometrikus késleltetési
időkülönbség meghatározásához.
Optikai-mikrohullámú interferométer vagy szűrő zajcsökkentési célra történő tervezése
során, további megfontolást igényel, amennyiben van döntési lehetőség, hogy koherens
vagy inkoherens struktúrát alkalmazzunk-e. Az inkoherens rendszer megvalósítása és
üzemeltetése robosztussága miatt egyszerűbb, azonban nem minden esetben nyílik
lehetőség az általa felkínált egyszerűbb megoldás választására. A koherens és inkoherens
működési módok között a lézer vonalszélességével fordítottan arányos koherencia idő és
az interferométer τ késleltetési időkülönbsége között fennálló arány dönt. Irodalmi
hivatkozások [Armstrong, 1966], [Moslehi, 1986], [Capmany, 2000], valamint eddigi
számítási eredményeim, illetve a következő fejezetekben található számítási és szimulációs
eredmények alapján egyértelmű, hogy inkoherens esetben, bár a megvalósítás egyszerűbb,
a fáziszaj-intenzitászaj konverzió sokkal (20-30dB) jelentősebb a koherens rendszerben
megfigyelhető értéknél.
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E legutóbbi megfontolások alapján általános kijelentés tehető a különböző lézertípusok
zajcsökkentő rendszereinek koherencia viszonyaira.
Először megállapítható tehát, hogy DFB lézerek esetén, azok tipikusan viszonylag
alacsony relatív intenzitás zaja (<-135dB/Hz) miatt kizárólag koherens zajcsökkentő
rendszer használható. Ellenkező esetben a zajcsökkentésre szánt rendszer által bevitt zaj
további zajnövekményt okoz, és a kívánt javító hatás helyett romlás következik be.
Fabry-Perot lézerdiódák esetében azonban a relaxációs oszcilláció környezetében mérhető
tipikusan viszonylag magas RIN érték ( <-110dB/Hz) miatt mind koherens mind pedig
inkoherens, vagy az inkoherencia határán működő struktúrával zajcsökkentés érhető el.
További megfontolást igényel az a helyzet, ha a lézer kimenetén a fényvezető szálba
csatolás során fellépő káros reflexiók okozta intenzitászaj összetevő kiküszöbölésére
illetve csökentésére optikai izolátort használunk. Ebben az esetben ugyanis a lézer
természetes intenzitászajánál kisebb szintet kell a tervezés során kiindulási alapnak
tekinteni, és zajmérés segítségével érdemes eldönteni, hogy van-e értelme inkoherens
rendszer használatának.

2.6

Számítógépes szimulációs eredmények

A fenti számítások ellenőrzésére a VPItransmissionMakerTM optikai szimulációs
szoftverrel végeztem szimulációkat. A szimulációs elrendezés az 2.16. ábrán látható.

2.16. ábra A VPI programcsomagban az elméleti eredmények ellenőrzésére és továbbvitelére használt
szimulációs elrendezés blokkdiagrammja.

Fenti összeállításban két ág szerepel, a felsőben a referencia lézer intenzitászaját
detektáltam, míg az alsó ágban egy ugyanolyan lézerforrás interferometrikusan szűrt jelét
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vezettem a fotodiódára. Az optikai/elektromos átalakítás után mindkét zajspektrumot
egyszerre ábrázoltam egy RF spektrumanalizátor segítségével. A szimulációs eredményt a
számítási példánál maradva 1ns késleltetéskülönbségű interferométer esetén a 2.17-18.
ábrákon mutatom be.
A 2.17. ábrán igen alacsonynak tekintett bemeneti intenzitászajt feltételezve (-170dB/Hz) a
kimeneti teljesítménysűrűséget az elhanyagolható bemeneti intenzitászaj miatt a
fáziszajból az interferométer hatására kialakuló intenzitászaj uralja. A 2.17. ábrán látható
lefutás megegyezik a számítási eredményekkel, jól látható a fáziszaj-intenzitászaj
átalakulással kialakuló kimeneti intenzitás monoton csökkenő alakja.
2.18. ábrán ugyanennek az interferométernek a kimenetét vizsgáltam azt egy a következő
paraméterekkel rendelkező DFB lézerrel megvilágítva: RIN=-140dB/Hz, vonalszélesség:
2MHz. Ebben az esetben az alacsony frekvenciás összetevőktől eltekintve a fáziszajból
kialakuló intenzitászaj a bemeneti intenzitászaj alatti értékeket mutat és így ebben az
esetben bizonyos frekvenciákon már megvalósítható a zajcsökkentés. A kimeneti spektrum
ebben az esetben már követi az interferométer periódikus leszívásokkal rendelkező átviteli
karakterisztikája által definiált alakot.
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2.17. ábra A 2.16. ábrán látott optikai elrendezés
szimulált eredménye. Az alsó görbe az
interferométer nélküli esetben detektált zajt mutatja
(RIN=-170dB/Hz). A fölső görbe az aszimmetrikus
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2.18. ábra -140dB/Hz relatív intenzitás zajjal
rendelkező 2MHz vonalszélességű DFB lézerrel
megvilágított 1ns késleltetési idő különbségű
aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométerrel
elérhető zajcsökkentés. (A lézer vivő teljesítménye:
50mW, ResBW: 15MHz, vonalszélesség: 2MHz)

A 2.18. ábrán jól látható, hogy a referencia lézerhez képest ebben az esetben már a 3GHz
fölötti tartományokban periódikus leszívás keletkezik a kimeneti spektrumban. Az
alacsonyabb frekvenciáktól eltekintve tehát látszik, hogy mivel a fáziszajból kialakuló
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intenzitászaj az eredeti intenzitászajnál alacsonyabb szintű, a kimeneti spktrum alakját az
interferométer átviteli függvénye határozza meg.
Ennek a viselkedésnek köszönhetően tehát, egymásra periódikusan következő sávokban az
intenzitászaj lecsökken, teret engedve ott egy nagyobb jel-zaj viszonnyal működtethető
keskenysávú kommunikációnak.
A zajcsökkentés mértékét az ábrához képest valamelyest befolyásolja az interferométer
különböző karjai között mérhető csillapításkülönbség, mely a valóságban kis mértékben
feltölti az ideális leszívásokat. Az általam példaként használt, zajcsökkentési feladatban
alkalmazható

interferométerek

rendkívül

kis

úthosszkülönbsége

miatt

a

csillapításkülönbségből származó zajcsökkentési korlát tulajdonképpen figyelmen kívül
hagyható. Ezt alátámasztandó, egyszerű számítás végezhető. A fent ábrázolt példa 1ns-os
késleltetési idő különbsége az általános, n=1,5 törésmutatójú és 0,2dB/km csillapítású
optikai szál segítségével 20cm-es úthossz különbségen állítható elő. Az ekkora
úthosszkülönbségen kialakuló 4*10-5dB-es csillapítás különbség valóban elhanyagolható.
Az optikai vivőhöz közeli frekvencia tartományokban jelentős intenzitászaj növekedést
tapasztalunk, melynes sávszélessége elsősorban a lézer vonalszélességének függvénye.
Természetesen zajcsökkentésre csak az e sáv fölötti tartományokban van lehetőségünk.

2.7

A sávhatárolt fehér intenzitászaj esete

Az eddigi eredményeket felhasználva, megvizsgáltam egy a valós helyzetet az eddigieknél
jobban leíró esetet, amikor az interferométer bemenetére kerülő lézer fény a fáziszaj
mellett fehér zaj helyett sávhatárolt fehér zajt tartalmaz intenzitászajként.
Fehér zaj esetén a minták közötti függetlenség miatt a (2.4.13) autokorrelációs
függvényének kiszámítása során az intenzitászajból származó tag meghatározása
egyszerűbben történt. Sávhatárolt zaj esetében azonban a folyamat autokorrelációs
függvénye nem Dirac-delta hanem sin(x)/x alakú, ennek megfelelően a B sávszélességű
zajfolyamat π/B távolságú mintáinak kivételével a minták közötti korreláció nem nulla.
Sávhatárolt fehér zaj esetében tehát a teljes kimeneti jel autokorrelációs függvényének
meghatározása tovább nehezül.
Fontos speciális esetként kezelhetjük azonban azt az esetet, amikor az interferométer vagy
a transzverzális szűrő késleltetés különbsége megegyezik a bejövő intenzitászaj
autokorrelációs függvényének nullhelyei közötti távolsággal, π/B-vel, illetve annak egész
számú többszöröseivel, k*π/B-vel, ahol k egész szám. Ilyenkor az interferométer
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kimenetén újra találkozó intenzitás zaj minták függetlennek tekinthetők. Ebben a speciális
esetben az eredmény visszavezethető az előző fejezetben leírtakra.
B sávszélességű zaj esetén az intenzitászaj autokorrelációs függvénye a következő képlet
szerint alakul:
Ri =

sin (Bt )
Bt

(2.7.1)

A fent leírt módon a sáhatárolt fehér intenzitászaj (2.7.1) autokorrelációs függvényét π/B
periódusidő szerint mintegy mintavételezve, τ= k*π/B (k egész szám) feltétellel a 2.4
fejezet (2.4.33) összefüggése a kimeneti intenzitás autokorrelációs függvényére kapott
eredményként itt is megismételhető.
R i (t 1 , t 2 ) =
1 1 2 1
1 1

 1 
4σ ξ2 σ ξ2 + 4σ ξ2 σ ξ2 δ D (T ) + 2σ ξ2 σ ξ2 δ D (T + τ ) + 2σ ξ2 σ ξ2 δ D (T − τ ) +  + σ ξ2  exp  − δτ  +
+ σξ +
4 2
16
2
2


 2 
1
 1 
exp 2  − δτ  +
4
 2 

[

]

1
1
1
1

exp (− δτ ){cosh [δ(T − τ )] − 1} +  σ ξ2 δ D (T ) + σ ξ2 δ D (T − τ ) + σ ξ2 δ D (T + τ ) exp (− δτ ) cosh [δ(T − τ )]
4
4
4
2


(2.7.2)
(2.7.2) Fourier-transzformációját a korábban bemutatott

meggondolások

mentén

elvégezve, természetesen ezúttal is (2.4.34)-nek megfelelő eredményre juthatunk.
Ilyen módon tehát az interferométer úthosszkülönbségére tett egyszerű megszorítás
bevezetésével megmutattam, hogy a 2.4 fejezetben végzett számítások sávhatárolt
bemeneti intenzitászaj esetére is általánosíthatók.

2.8

Mérési eredmények

A korábbi fejezetekben kiegyenlítetlen Mach-Zehnder interferométert javasoltam félvezető
lézerek intenzitászajának csökkentésére. Az új módszer segítségével megvalósítható
zajcsökkentés mértékének meghatározásához, több speciális esetet tekintve megvizsgáltam
a fáziszaj-intenzitászaj konverziót mely az ilyen jellegű zajcsökkentés legjelentősebb
korlátozója. A fenti, elsősorban elméleti megfontolásokat, egy egyszerű elrendezés mérési
eredményeinek bemutatásával kívánom kiegészíteni és alátámasztani.
A labor körülmények között könnyű és olcsó megvalósíthatóság szem előtt tartásával
inkoherens zajcsökkentő struktúra tervezése mellett döntöttem, inkoherens működést
feltételezve ugyanis nincs szükség az optikai rendszer hőstabilizálására, mely lehetőség
egyrészt laborunkban nem állt rendelkezésre, másrészt fényvezető szál alapú technológia
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esetén megvalósítása nehézkes. Inkoherens megvalósítás során a polarizáció megtartásának
mellőzése is kevésbé problematikus, bár használatával mindenképp stabilabb eredményre
juthatunk [Ho-Quoc, 1996]. Inkoherens működés esetén azonban, amint azt a korábbi
fejezetek számítási és szimulációs eredményei igazolták, a zajcsökkentésre használt
struktúrák fáziszaj-intenzitászaj konverziója sokkal, akár 20-30dB-vel, jelentősebb mint
koherens esetben. Ennek értelmében a korábban példaként használt igen alacsony relatív
intenzitás zajjal rendelkező DFB lézer zajcsökkentési alanyként nem jöhetett szóba, hiszen
az a számítások alapján egyértelmű, hogy esetükben csak koherens rendszer alkalmazható.
Az olcsóbb és szintén rendkívül széles körben elterjedt Fabry-Perot (FP) lézerdiódákat
tekintve azonban, egy inkoherens struktúra is zajcsökkentő hatással bírhat, figyelembe
véve a FP lézerek jellemző, a relaxációs oszcilláció frekvenciáján mért kb. -110dB/Hz-es
RIN értékét.
Fenti megfontolások alapján egy 200MHz vonalszélességű InGaAs MQW Fabry-Perot
lézerdiódát választottam. A relatív intenzitászaj maximuma a lézer 2GHz-es relaxációs
oszcillációs frekvenciáján -110dB/Hz. A vonalszélesség alapján meghatározható
koherencia hossznál valamivel hosszabb 5ns-os késleltetési idő különbséget választva
200MHz szabad spektrális tartományú interferméter tervezhető. A korábbi vizsgálatokhoz
képest nagyobb vonalszélesség további gyakorlati előnyökkel jár, hiszen így 5ns-os
késleltetési idő különbséggel már az inkoherens tartomány határán dolgozhattam, ami 1mes szálhosszkülönbséggel megvalósítható. Hasonló célra keskenyebb vonalszélességű
lézert használva a nagyobb koherencia idő miatt hosszabb optikai szálak szükségesek, ami
megnehezíti és megdrágítja a struktúra összeállítását.
A 2.19. ábrán a mérés során használt aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer optikai
átalakítókkal kiegészített mikrohullámú hálózatanalizátor segítségével mért átviteli
karakterisztikája látható. A vizsgált eszköz felépítése megfelelt a 2.1 és 2.3 elvi rajzoknak.
2.20. ábra alapján 8-10dB zajcsökkentést sikerült elérni az interferométer szabad spektrális
tartományának megfelelő periodicitással egymásra következő elnyomási sávokban. Az
ábra B görbéje további 6dB-vel lejjebb van az eredeti intenzitászajhoz képest, azonban ez
az általam használt iránycsatolók és csatlakozók beiktatási csillapításának következménye
és ipari technológiával előállított interferométer esetén nem kell vele számolni.Az így
létrehozott 50-100MHz szélességű sávokban elhelyezett kommunikációs csatornákban
tehát megközelítőleg 10dB-vel jobb jel-zaj viszon érhető el, mint zajcsökkentés
alkalmazása nélkül.

S,dB

S21,
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Frekvencia,
G Hz
Frekvencia,

2.19. ábra 200MHz szabad spektrális tartományú
aszimmetrikus
Mach-Zehnder
interferométer
átviteli függvénye. Az interferométer mintegy
6dB-es csillapítással rendelkezik mely az optikai
szál
és
optikai
csatlakozók
beiktatási
csillapításának következménye. Periodikusan 1520dB-es zajcsökkentés lehetséges.

2.20. ábra Megvalósított zajcsökkentés. A) a
vizsgált Fabry-Perot lézer relatív intenzitászaja.
B) az interferométer segítségével megvalósított
zajcsökkentés. C) a mérőrendszer zajszintje.
Mérési körülmények: ResBW=3MHz, No Video
Averaging, Input Attenuation=0dB.

Összehasonlításul közlöm a fenti mérés paremétereivel (RIN, vonalszélesség, késleltetési
idő) elvégzett számítási eredményemet (2.21. ábra), melyet a 2.12-13 ábrák esetéhez
hasonlóan (2.4.34) alapján rajzoltattam. A számított és a mért eredményeket összevetve jó
egyezés mutatható ki, mindkét görbén kb. a vivőtől számított 600-800MHz távolságra
várható, hogy a fáziszaj eredetű kimeneti intenzitászaj az eredeti lézer intenzitászaj szintje
alá süllyed, és így a továbbiakban lehetővé teszi annak csökkentését.

S, dB

Frekvencia, Hz

2.21. ábra 2.4.34 összefüggés alapján meghatározott kimeneti teljesítménysűrűség 20MHz vonalszélességű, 110dB/Hz relatív intenzitászajú FP lézerdióda és 5ns késleltetésiidő-különbségű interferométer esetén. A kék
görbe a fáziszaj nélküli, a bemeneten csak intenzitászajt feltételező esetet mutatja, a zöld görbe megegyezik
az előző fejezet 2.6. ábrájával és a fáziszajból kialakuló intenzitászajt adja. Az eredőként kapott vörös görbe
adja a fázis- és intenzitászajt is tartalmazó bemeneti jel esetén kapható kimenő teljesítménysűrűség-spektrum
alakulását.
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A szimuláció után a mérési éredmény is alátámasztja tehát számításaim helyességét, ami
így pontos tervezési segédeszközként használható hasonló struktúrák fejlesztése során.
Meg kell még azonban jegyezni, hogy a zajcsökkentő interferometrikus rendszer
létrehozása során mérlegelni kell a megengedhető vivőhöz közel megjelenő zajnövekmény
mértékét is. Amennyiben a feladat specifikáció erre vonatkozóan is tartalmaz
megszorításokat, adott esetben tovább kell csökkenteni τ értékét.

2.9

A második téziscsoport összefoglalása

Értekezésem második fejezetében a második téziscsoport eredményeit és a hozzájuk vezető
utat mutattam be. Ennek során új, kizárólag passzív optikai eszközöket tartalmazó
zajcsökkentő struktúrát javasoltam, az aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométert, mely
elsősorban félvezető lézerek esetében számos előnnyel bír az egyéb megoldásokkal
szemben. A működési feltételek optimalizálása érdekében, megvizsgáltam a struktúra
fáziszaj-intenzitászaj konverzióját, melyhez kiindulásként egy az irodalomban talált
számítást használtam föl, mely azonban az interferométer bemenetén csak fáziszajjal
terhelt jelet vett figyelembe. Ezzel szemben az általam részletesen közölt számítás fáziszajt
és intenzitászajt egyaránt tartalmazó bemeneti jelet feltételezett. Megvizsgáltam a fáziszajintenzitászaj konverziót a bemenő jelet terhelő fehér amplitúdózaj és sávhatárolt fehér
amplitúdózaj esetén is, e számítások saját eredményeim. A számításokat számítógépes
szimulációk végzésével verifikáltam.
A számítással és számítógépes szimulációs eljárással elért eredményeket, megvalósított
zajcsökkentő struktúrán mért eredmények bemutatásával egészítettem ki és támasztottam
alá.
Általánosan használható felső becslést adtam Fabry-Perot és DFB lézerekre, különböző
vonalszélességek esetén a zajcsökkentésre használható interferométer késleltetési
időkülönbségére.
A számítógépes szimulációs és mérési eredményekkel alátámasztott számításaim alapján
felismertem, hogy DFB lézerek esetén kizárólag koherens rendszer alkalmazható
zajcsökkentési célra, míg Fabry-Perot lézerdiódák használatakor tervezési megfontolás
kérdése a koherens vagy inkoherens megoldás választása. A második téziscsoport
eredményeit publikációkban tettem közzé, melyek közül a legfontosabbak: [Csörnyei,
2005b], [Csörnyei, 2005f], [Csörnyei, 2006b], [Csörnyei, 2007a].
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Vincit qui patitur.
Győz, aki tűrve kitart.
Latin mondás

3

Félvezető lézerek relatív intenzitászajának csökkentése transzverzális
optikai szűrők segítségével

A legutóbbi időkben egyre intenzívebb kutatás folyik mikrohullámú jelek optikai
jelfeldolgozása terén, melynek egyik legfontosabb eszköze az optikai-mikrohullámú szűrő
[Capmany, 2000]. Az elgondolásnak számos előnye van a hagyományos mikrohullámú
jelfeldolgozással szemben, melyek közül most csak az eletromágneses kompatibilitás vagy
az optikai-elektromos átalakítás elhagyhatóságát emelném ki. Széles körű kutatás folyik
mind a véges impulzusválaszú (FIR) vagy másnéven transzverzális szűrők mind pedig a
végtelen impulzusválaszú (IIR) szűrők különböző, kizárólag optikai elemeket tartalmazó
alkalmazhatósága terén. A megvalósítás egyszerűsége miatt elsősorban inkoherens
rendszerekre találhatunk példát az irodalomban, azonban koherens megoldások is ismertek
[Okamoto, 1999], [Hironari, 2005], [Lee, 2007]. Mivel azonban ez utóbbi esetben nem
megfelelő tervezés vagy üzemeltetés során maga az optikai vivő is áldozatul eshet a
szűrőben létrejövő interferenciának, szembeötlő az inkoherens szűrők térnyerése [Jackson,
1985], [Vazquez, 1994], [Frankel, 1995], [Sales, 1995], [Ho-Quoc, 1996], [Mandal, 2006].
Ebben a fejezetben új elgondolásként optikai transzverzális szűrőket javasolok UMZI
helyett zajcsökkentésre. A működőképesség alátámasztására ebben az esetben is szükséges
a fáziszaj-intenzitászaj konverzió számítással történő jellemzése, majd pedig a
zajcsökkentés mértékének bemutatása. Annak érdekében tehát, hogy transzverzális szűrőt
használhassak intenzitászaj csökkentésre, ismerni kell a szűrő fáziszaj-intenzitászaj
konverziós képességét, hogy az aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer esetéhez
hasonlóan, elkerülhető legyen az az eset amikor a zajcsökkentő struktúra, helytelen
tervezés következtében, csökkentés helyett a kimeneti zaj növekedését okozza. A tisztább
kép érdekében a következőkben röviden áttekintem, hogy a jelfeldolgozási célú optikai-
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mikrohullámú szűrők üzeme során mennyire jelent problémát a fáziszaj eredetű
intenzitászaj, illetve hogy mit lehet ellene tenni. Az irodalomkutatás eme része azért igen
hasznos, mert ugyan az optikai jelfeldolgozás más jellegű alkalmazás mint a zajcsökkentés,
azonban a hasonló struktúrák miatt a PM-IM konverzió mindkét esetben fellép és mindkét
esetben a tervezés során megoldandó problémát jelent.
A fáziszaj eredetű intenzitászaj tehát nem csak az általam javasolt zajcsökkentő
struktúrákban követel figyelmet, hanem a jelfeldolgozási célú optikai szűrők esetében is.
Ezekben az alkalmazásokban vagy tolerálják a fáziszaj-intenzitászaj konverziót, vagy
hatását újszerű megoldásokkal csökkenteni ill. kiküszöbölni kell. Ez utóbbira mutat jó
példát [You, 2006], melyben a szerzők olyan optikai jelfeldolgozó rendszert javasoltak
ahol a fáziszaj eredetű intenzitászaj kialakulása struktúrálisan kizárt. A működés lényege,
hogy a rendszerben két különböző hullámhosszú lézer működik, és mivel nincs zárt optikai
hurok, a lézerek nem interferálnak egymással és így elvileg nem keletkezik fáziszaj eredetű
intenzitászaj (PIIN-phase induced intensity noise). Zárt hurkot csak a szűrendő RF jel
szempontjából jelent a struktúra mivel a két optikai jel egy félvezető optikai erősítő (SOA)
kereszt-erősítés modulációja (XGM) révén befolyásolja egymást. Fáziszaj eredetű
intenzitászaj generálás az optikai interferencia hiányában tehát nincs, a szűréshez sükséges
együtthatók a szál csillapításából és a SOA kereszt-erősítéséből származnak. A frappáns
megoldás hátulütője, hogy a viszonylag drága és előfeszítést igénylő optikai erősítő
szükséges működéséhez, ennek ellenére várható, hogy az ötlet széleskörű alkalmazásra
talál a teljesen optikai (all-optical) jelfeldolgozás terén. A szinte ideálisnak mondható
fáziszaj-intenzitászaj konverzió ellenére a szűrőegyütthatók megvalósításához szükséges
két külön lézerforrás miatt a struktúra az én céljaimra, zajcsökkentésre, nem használható.
Hasonló mondható Pastor itt hivatkozott publikációjáról is [Pastor, 1998], melyben szintén
több lézer használatával kerülik el a fáziszaj-intenzitászaj konverzió hatását.
Az interferometrikus elven alapuló fáziszaj-intenzitászaj konverzió egy további érdekes
példáját láthatjuk Gimlett cikkében [Gimlett, 1989], ahol a lézerforrás és az üvegszál
közötti csatlakozásoknál fellépő reflexiók hatására történő fáziszaj eredetű intenzitászaj
növekményt vizsgálja. A jelenség önmagában is érdekes, azonban modellezése optikai
szűrőben fellépő interferometrikus zajkonverzióként mindenképp szükségessé teszi, hogy
az elért eredményeket itt röviden ismertessem. Az általam bemutatott eljárással ellentétben
Gimlett a szűrőt nem zajcsökkentésre használja, hanem az optikai csatlakozások közötti
reflexiók modellezésére, azonban a reflexiók miatt fellépő interferometrikus zajkonverzió
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jelensége hasonló mint az általam használt szűrőstruktúrákban. A lézer kimenetén lévő
csatlakoztatások közötti légrés, valamint az egyéb törésmutató változások a forrástól
számított különböző távolságokban elhelyezkedő reflektáló felületként viselkednek. Az
eltérő reflexiós tényezők miatt, különböző késleltetések után, különböző súlyozással
visszacsatolt optikai jelrészekről beszélhetünk, vagyis a csatlakozási egyenetlenségek egy
végtelen impulzusválaszú (IIR) szűrővel modellezhetőek. Ennek megfelelően a lézer
fáziszaja a szűrő átviteli karakterisztikáján intenzitászajjá alakul, amely jelentősen
ronthatja az információátvitel minőségét. [Gimlett, 1989] révén láthatjuk, hogy a lézerek
kimenetén általánosan alkalmazott optikai izolátor a lézer működését ugyan stabilabbá
teszi, azonban a csatlakozások okozta interferometrikus zajkonverzió ellen hatástalan.
Gimlett a modell felvázolása után jelentősen egyszerüsíti azt a matematikai tárgyalás
könnyítésének

érdekében,

ugyanis

véges

számú

reflexiót

felétételezve

véges

impulzusválaszú (FIR) szűrőként kezeli a jelenséget, így a fáziszaj-intenzitászaj konverziót
tekintve az általam is használt FIR szűrő viselkedését elemzi. A vizsgált publikáció igen
hasznos eredményeket tartalmaz, azonban a fáziszaj-intenzitászaj konverzió mértékének
számítása során jelentős egyszerüsítéseket hajt végre, illetve, a következő fejezetekben
bemutatott eredményekkel ellentétben, nem ad zárt formulát a kimeneten megjelenő
intenzitászaj számítására.
Említésre méltó továbbá az M.M. Rad és szerzőtársa által a késleltető vonalakból álló
optikai struktúrák digitális inkoherens átviteli rendszerekben történő alkalmazhatóságáról
készített elemzése [Rad, 2006], különös tekintettel a fáziszaj-intenzitászaj konverzió
okozta zajnövekményre. A

szerzőpáros

vizsgálatainak

középpontjában

a

káros

interferenciáktól mentes, tisztán optikai intenzitás alapú jelfeldolgozás lehetőségénék
számszerű meghatározása áll. Felismerik, hogy a megfelelő minőségű inkoherens átvitel
érdekében az átviteli rendszer jelfeldolgozási ideje a lézer koherencia idejénél hosszabb
kell legyen, azonban ez egyben, adott átviteli minőség esetén, a maximális bitsebességre is
határt szab. Az inkoherens jelfeldolgozás vizsgálata során értelemszerűen elemezniük
kellett a jelfeldolgozó optikai rendszerben létrejövő fáziszaj-intenzitászaj konverziót,
melynek értékére összefüggést adnak tetszőleges számú késleltető vonalat tartalmazó
struktúrákra. Eredményeiket azonban, Gimletthez hasonlóan, zárt formában nem
fogalmazták

meg.

A

kimeneten

megjelenő

fáziszajból

származó

intenzitászaj

teljesítménysűrűség-spektrumának zárt formájú felírása, három késleltetőt tartalmazó FIR
szűrő esetére, értekezésem e fejezetében található.
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A fejezet végén található altézisben összehasonlítom az aszimmetrikus Mach-Zehnder
interferométer és a legegyszerűbb három késleletetős transzverzális szűrő konverziós
karakterisztikáját különböző munkapontok esetén, így adva tervezési megfontolásokat a
különböző zajcsökkentési alkalmazásokra.
Célom annak bebizonyítása, hogy a kétkarú kiegyenlítetlen interferométerrel elérhető
intenzitászaj csökkentés tovább javítható többkarú interferométerek, vagyis optikai véges
impulzusválaszú szűrők, alkalmazásával. Ehhez persze a működés korlátjának tekinthető
fáziszaj-intenzitászaj

átalakulást

kell

részletesen

megvizsgálni.

Ahhoz,

hogy

a

legegyszerűbb kiegyenlítetlen, kétkarú interferométerrel elérhető eredménynél jobb
zajcsökkentést lehessen elérni, az újabb jelútakkal kiegészített interferométerek (szűrők)
esetén a fáziszaj intenzitászajba történő átalakulásának szintje kisebb vagy legrosszabb
esetben az interferométer esetében kapott eredményekkel megegyező, valamint a
lehetséges zajcsökkentési sáv szélessége nagyobb kell legyen.
A következőkben az előzőek alapján kiszámítom háromágú szűrő esetére a bemenő jel
fáziszajából a kimeneten kialakuló intenzitászaj szintjét, ezzel meghatározom a fáziszajból
származtatható intenzitászaj értékét.
Vegyünk egy kétkarú kiegyenlítetlen interferométert (UMZI) a két ág közötti 2τ
késleltetési idő különbséggel. Amennyiben a meglévő két jelút mellé egy harmadik ágat
helyezünk τ (tehát az előző felével megegyező) késleltetéssel az eredményül kapott optikai
szűrő átviteli függvénye lankásabb lesz, vagyis kevésbé tekinthető jó fázisinformáció
detektornak, hiszen ugyanakkora frekvenciaváltozásra kisebb amplitúdóváltozással reagál.
Ez alapján várható, hogy háromkarú és általános esetben több karú interferométerrel
alacsonyabb kimenő intenzitászaj érhető el az elnyomási sáv szélesítése mellett.
Ennek a fejezetnek tehát kettős célja, hogy levezesse és bemutassa egy három karu optikai
szűrő kimenetén a fáziszajból származó intenzitászaj teljesítménysűrűség-spektrumát,
valamint, hogy bizonyítsa a véges impulzusválaszú optikai szűrők alkalmazhatóságát
zajcsökkentési alkalmazásokban.
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3.1

3.1.1

Véges impulzusválaszú optikai szűrők kimeneti teljesítménysűrűségének
meghatározása, kizárólag fáziszajt tartalmazó bemenő optikai jel esetén

A kimeneti intenzitás autokorrelációs függvényének általános alakja

A levezetés során az előző fejezetben alkalmazott eljárást tovább bővítem. A megoldás
menete ezúttal a következő. Fáziszajjal terhelt bemeneti térerősség jelet három részre
bontva és különbözőképp késleltetve előállítom a szűrő kimenetére az optikai térerősség
összefüggését, melyet azután négyzetre emelve a kimeneti optikai intenzitást számítom. E
művelet során a kétszeres frekvencián megjelenő tagok elhagyhatók. Mivel a kapott
összefüggés valószínűségi változókat tartalmaz, spektrumának meghatározásához először
autokorrelációs függvényének ismerete szükséges. Az autokorrelációs függvény T
változójának (T=t2-t1, feltételezhető, hogy a folyamat gyengén stacionárius) különböző
tartományaira azonban különböző összefüggések adódnak annak függvényében, hogy az
autokorrelációs függvény által vizsgált aktuális időminták hogyan állnak arányban a szűrő
késleltetési viszonyaival. Ez a jelleg érthető, hiszen, ha az intenzitás vizsgált mintái nagyon
közel vannak egymáshoz időben (közelebb mint a szűrő legrövidebb késleltetése) a szűrő
hatása másképp érvényesül, mint nagyobb mintatávolságok esetén. Az autokorrelációs
függvény meghatározása után Fourier-transzformáció segítségével állítottam elő a
kimeneten mérhető teljesítménysűrűség-függvényt, aminek ismeretében mérlegelhető az
adott rendszer zajcsökkentő struktúraként történő felhasználása.
Kiindulásként vegyük ismét az (2.3.1)-ből ismert bemenő jelet.
(3.1.1)

E(t ) = E 0 cos[ω0 t + ϕ(t )]

A bemenő jelet három részre osztva kapjuk a kimeneti térerősséget:
E ki (t ) =

1
3

E (t ) +

1
3

E (t − τ ) +

1
3

E (t − 2τ )

(3.1.2)

A kimeneti térerősség alapján írhatjuk az intenzitásra:
1
1
1
2
2
2
I ki = E(t )2 + E(t − τ )2 + E(t − 2τ)2 + E(t )E(t − τ) + E(t )E(t − 2τ) + E(t − τ )E(t − 2τ ) =
3
3
3
3
3
3
2
1 1 1 2

 + 6 + 6 + 3 cos[ω0 t + ϕ(t )]cos[ω0 (t − τ) + ϕ(t − τ)] + 3 cos[ω0 t + ϕ(t )]cos[ω0 (t − 2τ) + ϕ(t − 2τ )]
2 6
E0 

+ 2 cos[ω (t − τ) + ϕ(t − τ )]cos[ω (t − 2τ) + ϕ(t − 2τ)]

0
0
 3


(3.1.3)-at tovább kifejtve:

(3.1.3)

105
1
1 1 1 1

 6 + 6 + 6 + 3 cos[2ω0 t − ω0 τ + ϕ(t ) + ϕ(t − τ)] + 3 cos[ω0 τ + ϕ(t ) − ϕ(t − τ)] + 


1
1

E 02  cos[2ω0 t − ω0 2τ + ϕ(t ) + ϕ(t − 2τ)] + cos[ω0 2τ + ϕ(t ) − ϕ(t − 2τ)] +

3
3


1
1

[
(
)
(
)
]
[
(
)
(
)
]
cos
2
ω
t
−
ω
3
τ
+
ϕ
t
−
τ
+
ϕ
t
−
2
τ
+
cos
ω
τ
+
ϕ
t
−
τ
−
ϕ
t
−
2
τ
0
0
0
3

3



(3.1.4)

A kétszeres frekvenciájú tagokat ill. a cosinus argumentumokban az ω0τ konstansokat
elhagyva a következő közelítő összefüggést kaptam a háromkarú interferométer kimeneti
intenzitására.
1
1
1 1

I ki ≈ E 02  + cos[ϕ(t ) − ϕ(t − τ )] + cos[ϕ(t ) − ϕ(t − 2τ )] + cos[ϕ(t − τ ) − ϕ(t − 2τ )]
3
3
2 3


(3.1.5)

Az eddigeik alapján a kimenő intenzitás autokorrelációs függvénye a következőképp
számolható:
(3.1.6)

R i (t 1 , t 2 ) = i(t 1 )i(t 2 )

i t1 =

1 1
1
1
+ cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t 1 − τ )] + cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − 2τ)] + cos[ϕ(t 1 − τ ) − ϕ(t 1 − 2τ )]
2 3
3
3

it2 =

(3.1.7)

1 1
1
1
+ cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ)] + cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ)] + cos[ϕ(t 2 − τ) − ϕ(t 2 − 2τ)]
2 3
3
3

(3.1.8)

i(t1 )i(t 2 ) =
1 1
1
1
+ cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t1 − τ)] + cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t1 − 2τ )] + cos[ϕ(t1 − τ) − ϕ(t 1 − 2τ)] +
4 6
6
6
1
1
1
cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ)] + cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ)] + cos[ϕ(t 2 − τ) − ϕ(t 2 − 2τ )] +
6
6
6
1
1
{cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − τ)]cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ)]} + {cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − 2τ)]cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ)]} +
9
9
1
{cos[ϕ(t1 − τ) − ϕ(t1 − 2τ)]cos[ϕ(t 2 − τ) − ϕ(t 2 − 2τ)]} +
9
1
{cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − 2τ)]cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ)]} +
9
1
{cos[ϕ(t1 − τ) − ϕ(t1 − 2τ)]cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ)]} +
9
1
{cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − τ)]cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ)]} +
9
1
{cos[ϕ(t1 − τ) − ϕ(t1 − 2τ)]cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ)]} +
9
1
{cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − τ)]cos[ϕ(t 2 − τ) − ϕ(t 2 − 2τ)]} +
9
1
{cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − 2τ)]cos[ϕ(t 2 − τ) − ϕ(t 2 − 2τ)]}
9

(3.1.9)

A számítás könnyebb átláthatósága végett a fáziskülönbségekre új változót vezetek be.
∆ϕ1 = ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − τ ) ; ∆ϕ 2 = ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ) ;
∆ϕ12 = ϕ(t1 − τ) − ϕ(t1 − 2τ) ;

∆ϕ11 = ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − 2τ) ;

∆ϕ 22 = ϕ(t 2 − τ ) − ϕ(t 2 − 2τ)

∆ϕ 21 = ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ ) ;

(3.1.10)
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Az újonnan bevezetett változók segítségével (3.1.9) a következő, egyszerűbb formába
írható:

i(t1 )i(t 2 ) =

1 1
1
1
1
1
1
+ cos ∆ϕ1 + cos ∆ϕ11 + cos ∆ϕ12 + cos ∆ϕ 2 + cos ∆ϕ 21 + cos ∆ϕ 22 +
4 6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 + cos ∆ϕ11 cos ∆ϕ 21 + cos ∆ϕ12 cos ∆ϕ 22 + cos ∆ϕ11 cos ∆ϕ 21 +
9
9
9
9
1
1
1
1
cos ∆ϕ12 cos ∆ϕ 2 + cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 21 + cos ∆ϕ12 cos ∆ϕ 21 + cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 22 +
9
9
9
9
1
cos ∆ϕ11 cos ∆ϕ 22
9

(3.1.11)
A várható érték képzése során figyelembe kell venni az egyes fázisintervallumok
összefüggőségét ill. függetlenségét. Ez alapján a számítást az autokorrelációs függvény T
változójának három különböző tartományában kell elvégezni, a különböző időbeli
elrendezéseket a 3.1. ábrán láthatjuk.
2τ

2τ

τ

τ

t1-τ

t1

t1-2τ

t2

t2-2τ

t2-τ

t

T
A fázisintervallumok közötti összefüggőséget szemléltető ábra T>2τ esetén.
2τ
τ

t1

t1-τ

t2

t1-2τ

t2-τ

t2-2τ

T
A fázisintervallumok közötti összefüggőséget szemléltető ábra τ<T<2τ esetén.
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2τ
τ

t2

t1

t2-τ

t1-τ

t2-2τ

t1-2τ

t

T
A fázisintervallumok közötti összefüggőséget szemléltető ábra T<τ esetén.
3.1. ábra Három késleltetős transzverzális optikai-mikrohullámú szűrő kimeneti intenzitása autokorrelációs
függvényének T változója és a τ késleltetési időkülönbség aránya alapján megállapítható összefüggőségi
tartományok. a) T>2 τ, b) τ<T<2 τ, c) T< τ.

3.1.2

Az autokorreláció meghatározása, ha T kisebb mint a késleltetési idő különbség

Kezdjük az autokorrelációs függvény vizsgálatát a legbonyolultabbnak tekinthető utolsó
esettel (T<τ). (3.1.11) kifejtése során képezzük az egyes összetevők várható értékét, a
számítási bonyolultság miatt kezdjük most először a kéttagú koszinuszos szorzatból álló
összetevők átlagának meghatározásával. Az egyszerűbb kezelhetőség érdekében 3.1. ábra
intervallumainak megfelelően ezúttal is új fázisváltozók bevezetése szükséges.
ϕa = ϕ(t 2 ) − ϕ(t1 ) ;

ϕ b = ϕ(t1 − τ ) − ϕ(t 2 ) ;

ϕc = ϕ(t 2 − τ ) − ϕ(t1 − τ ) ;

ϕd = ϕ(t1 − 2τ ) − ϕ(t 2 − τ ) ;

ϕe = ϕ(t 2 − 2τ ) − ϕ(t1 − 2τ ) ;

ϕf = ϕ(t 2 − 2τ ) − ϕ(t1 ) ;

ϕg = ϕ(t1 ) − ϕ(t 2 − τ) ;

ϕ h = ϕ(t1 − 2τ) − ϕ(t 2 ) ;

ϕi = ϕ(t 2 − 2τ) − ϕ(t1 − τ) ;

(3.1.12)

Az újonnan bevezetett fázisváltozók időbeli elhelyezkedését a 3.2. ábrán szemléltettem,
T<τ esetében.
φh
φa

t1

φb

t2

φc

t1-τ

φd

t2-τ
φi

t1-2τ

φe

t2-2τ

t

φg
φf
3.2. ábra A fázisváltozók összefüggőségét ábrázoló időtengely. Az átlapolódó intervallumok összefüggő
fázisváltozókra utalnak.
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(3.1.12) valamint a 3.2. ábra segítségével (3.1.11) összetevőinek várható értékét a
következőképp számítottam.
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 2 = cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − τ)]cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ)] =

(3.1.13)

1
1
cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − τ) + ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ )] + cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t 1 − τ) − ϕ(t 2 ) + ϕ(t 2 − τ)]
2
2

φg

-φb

-φa

φc

Az új φg, φb, φa, φc változókra való áttéréssel (3.1.13) a következő alakra hozható:
1
1
1
1
1
cos ϕ g − ϕ b + cos(ϕ c − ϕ a ) = cos ϕ g cos ϕ b + sin ϕ g sin ϕ b + cos ϕ c cos ϕ a + sin ϕ c sin ϕ a
2
2
2
2
2

(

)

(3.1.14)

φc és φa függetlensége miatt (3.2. ábra) (3.1.14) a következőképp egyszerüsíthető:
1
1
1
cos ϕg cos ϕb + sin ϕg sin ϕb + cos ϕc cos ϕa
2
2
2

(3.1.15)

(3.1.13)-(3.1.15) összefüggésekkel bemutatott módon fejthető ki (3.1.11) valamennyi
szorzat összetevője, melyeknek levezetését a következőkben mutatom be, az egyes
alszámítások könnyebb szátválaszthatóságának érdekében az abc betűivel jelölve őket. A
(3.1.13)-(3.1.15) számítás jele: a).

b)

cos ∆ϕ11 cos ∆ϕ 21 = cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − 2τ)]cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ)] =
1
1
cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − 2τ) + ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ)] + cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − 2τ) − ϕ(t 2 ) + ϕ(t 2 − 2τ)]
2
2

(3.1.16)

φe és φa függetlensége miatt:
1
1
1
cos ϕ h cos ϕf − sin ϕ h sin ϕf + cos ϕe cos ϕa
2
2
2

c)

cos∆ϕ12 cos∆ϕ22 = cos[ϕ(t1 − τ) − ϕ(t1 − 2τ)]cos[ϕ(t 2 − τ) − ϕ(t 2 − 2τ)] =
1
1
cos[ϕ(t1 − τ) − ϕ(t1 − 2τ) + ϕ(t 2 − τ) − ϕ(t 2 − 2τ)] + cos[ϕ(t1 − τ) − ϕ(t1 − 2τ) − ϕ(t 2 − τ) + ϕ(t 2 − 2τ)]
2
2

(3.1.17)

(3.1.18)

φc és φe függetlensége miatt:
1
1
1
cos ϕi cos ϕd − sin ϕi sin ϕd + cos ϕe cos ϕc
2
2
2

d)

cos ∆ϕ11 cos ∆ϕ 2 = cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t 1 − 2τ)]cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ)] =
1
1
cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t 1 − 2τ) + ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ)] + cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t 1 − 2τ) − ϕ(t 2 ) + ϕ(t 2 − τ)]
2
2

(3.1.19)

(3.1.20)

φa és φd függetlensége miatt:
1
1
1
cos ϕ g cos ϕ h + sin ϕg sin ϕ h + cos ϕa cos ϕd
2
2
2

(3.1.21)
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e)

cos ∆ϕ12 cos ∆ϕ 2 = cos[ϕ(t1 − τ) − ϕ(t 1 − 2τ)] cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ)] =
1
1
cos[ϕ(t1 − τ) − ϕ(t 1 − 2τ) + ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − τ)] + cos[ϕ(t 1 − τ) − ϕ(t1 − 2τ) − ϕ(t 2 ) + ϕ(t 2 − τ)]
2
2

(3.1.22)

φb és φd függetlensége miatt:
1
1
1
cos ϕc cos ϕ h − sin ϕc sin ϕ h + cos ϕ b cos ϕd
2
2
2

f)

cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 21 = cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t 1 − τ)] cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ)] =
1
1
cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t 1 − τ) + ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ)] + cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t 1 − τ) − ϕ(t 2 ) + ϕ(t 2 − 2τ)]
2
2

(3.1.23)

(3.1.24)

φi és φa függetlensége miatt:
1
1
1
cos ϕ b cos ϕf − sin ϕ b sin ϕf + cos ϕi cos ϕa
2
2
2

g)

cos ∆ϕ12 cos ∆ϕ 21 = cos[ϕ(t 1 − τ) − ϕ(t 1 − 2τ)] cos[ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ)] =
1
1
cos[ϕ(t 1 − τ) − ϕ(t 1 − 2τ) + ϕ(t 2 ) − ϕ(t 2 − 2τ)] + cos[ϕ(t 1 − τ) − ϕ(t 1 − 2τ) − ϕ(t 2 ) + ϕ(t 2 − 2τ)]
2
2

(3.1.25)
(3.1.26)

φb és φe függetlensége miatt:
1
1
1
cos ϕi cos ϕ h − sin ϕi sin ϕh + cos ϕe cos ϕb
2
2
2

h)

i)

cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ22 = cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ22

mivel ∆φ1 és ∆φ22 függetlenek

(3.1.27)

(3.1.28)

cos ∆ϕ11 cos ∆ϕ 22 = cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t1 − 2τ)] cos[ϕ(t 2 − τ) − ϕ(t 2 − 2τ)] =
1
1
cos[ϕ(t 1 ) − ϕ(t1 − 2τ) + ϕ(t 2 − τ) − ϕ(t 2 − 2τ)] + cos[ϕ(t1 ) − ϕ(t1 − 2τ ) − ϕ(t 2 − τ) + ϕ(t 2 − 2τ)]
2
2

(3.1.29)
φg és φe függetlensége miatt:
1
1
1
cos ϕf cos ϕd − sin ϕf sin ϕ d + cos ϕe cos ϕ g
2
2
2

(3.1.30)

Az eddigiekben kidolgoztam (3.1.11) szorzat összetevőit, a várható értékek tényleges
meghatározásához szükség van az egyes fázis változó párok együttes valószínűségi
eloszlásának ismeretére is. A következőkben meghatározom az előbbiekben felmerült
fázisváltozó kombinációkra a kétdimenziós gaussi valószínűségi sűrűségvüggvények
alakjait.
(3.1.15) további kifejtéséhez a φb és φg együttes valószínűségi sűrűségfüggvényét a
következőképp írhatjuk:
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(

)

p ϕb , ϕg =

(

 ϕg − ϕb
exp −
4δT

2πδ 2T(τ − T )
1

)2  exp−


ϕ 2b 


 2δ(τ − T ) 

(3.1.31)

(3.1.31) kitevőiben szereplő törtek nevezői a fázisváltozók időbeli elelyezkedése alapján a
következőképp számolhatók.
ϕ g − ϕ b ⇔ t 2 + τ − t 1 − t 1 − τ + t 2 = 2T

(3.1.33)

t1 + τ − t 2 = τ − T

ϕb

(3.1.32)

(3.1.31)-(3.1.33)–hoz hasonlóan a többi fázisváltozó párhoz is meghatározható a megfelelő
kétdimenziós sűrűségfüggvény.
(3.1.17) meghatározásához φh és φf együttes valószínűségi sűrűségfüggvénye:
 (ϕ − ϕ h )2 


ϕ 2h
exp− f
 exp−

4δT
2πδ 2T(2τ − T )
 2δ(2τ − T ) 


1

p(ϕ h , ϕ f ) =

ϕ f − ϕ h ⇔ t 2 + 2τ − t 1 − t 1 − 2τ + t 2 = 2T

(3.1.35)
(3.1.36)

t 1 + 2τ − t 2 = 2τ − T

ϕh

(3.1.34)

(3.1.19) kiszámításához:
p(ϕ i , ϕ d ) =

 (ϕ − ϕ i )2 


ϕ i2
exp − d
 exp −

4δT 
2πδ 2T(τ − T )
 2δ(τ − T ) 

1

ϕ i − ϕ d ⇒ 2T

ϕi ⇒ τ − T

(3.1.37)
(3.1.38)

(3.1.21) kiszámításához:
p(ϕg , ϕ h ) =

 (ϕg − ϕ h )2 


1
ϕ 2h
exp −
 exp −

(
)
6
δτ
2
δ
T
+
2
τ
2πδ 3τ(T + 2τ )





ϕg − ϕ h ⇒ 3τ

ϕh ⇒ −(T + 2τ)

(3.1.39)
(3.1.40)

(3.1.23) kiszámításához:
p(ϕ c , ϕ h ) =

 (ϕ − ϕ c )2 


ϕ c2
exp− h
 exp −

2δT
2πδ T(2τ − 2T )


 2δ(2τ − 2T ) 
1

(3.1.41)

ϕc ⇒ T

(3.1.42)

 (ϕ − ϕ b )2 

ϕ 2b 
exp− f
 exp−

2πδ (τ + 2T )(τ − T )
 2δ(τ + 2T ) 
 2δ(τ − T ) 

(3.1.43)

ϕ h − ϕ c ⇒ 2τ − 2T

(3.1.25) kiszámításához:
p(ϕ b , ϕ f ) =

1

ϕ f − ϕ b ⇒ τ + 2T

(3.1.27) kiszámításához:

ϕb ⇒ τ − T

(3.1.45)
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p(ϕ i , ϕ h ) =

 (ϕ − ϕ h )2 


ϕ 2h
exp − i
 exp −

2πδ (T + 2τ)(2T − τ)
 2δ(T + 2τ ) 
 2δ(2T − τ) 
1

ϕi − ϕ h ⇒ 2T − τ ϕh ⇒ −(T + 2τ)

(3.1.46)
(3.1.47)

(3.1.30) kiszámításához:
p(ϕ f , ϕ d ) =

 (ϕ − ϕ d )2 

ϕ d2 
exp − f
 exp −

2πδ (τ + 2T )(τ − T )
 2δ(τ + 2T ) 
 2δ(τ − T ) 
1

ϕ f − ϕ d ⇒ τ + 2T

ϕd ⇒ τ − T

(3.1.48)
(3.1.49)

A fázisváltozó párokra vonatkozó egyes kétdimenziós valószínűségi sűrűségfüggvények
meghatározásával (3.1.11) kéttagú várható értékei kiszámíthatóvá válnak.
1
1
1
1
1
cos ϕ g cos ϕ b + sin ϕ g sin ϕ b + cos ϕ c cos ϕ a = exp(− δT ) + exp(− δT )
2
2
2
2
2

(3.1.50)

1
1
1
1
1
 1 
 1 
cos ϕ h cos ϕ f − sin ϕ h sin ϕ f + cos ϕ e cos ϕ a = exp(− δT )exp(− 2δ(2τ − T )) + exp − δT  exp − δT 
2
2
2
2
2
 2 
 2 

(3.1.51)
1
1
1
cos ϕ i cos ϕ d − sin ϕ i sin ϕ d + cos ϕ e cos ϕ c =
2
2
2
1
1
exp(− δT ) exp(− 2δ(τ − T )) + exp(− δT )
2
2

(3.1.52)

1
1
1
cos ϕ g cos ϕ h + sin ϕ g sin ϕ h + cos ϕ a cos ϕ d =
2
2
2
1
 3  1
 1 
 1

exp − δτ  + exp − δT  exp − δ(τ + T )
2

 2  2
 2 
 2

(3.1.53)

1
1
1
cos ϕ c cos ϕ h − sin ϕ c sin ϕ h + cos ϕ b cos ϕ d =
2
2
2
1
1
 1

 1

exp − δ(2τ − 2T ) exp[− 2δT ] + exp[δ(τ − T )] exp − δ(τ − T )
2
2

 2

 2

(3.1.54)

1
1
1
cos ϕ b cos ϕ f − sin ϕ b sin ϕ f + cos ϕ i cos ϕ a =
2
2
2
1
1
 1

 1

 1 
exp − δ(τ + 2T ) exp[− 2δ(τ − T )] + exp − δ(T + τ ) exp − δT 
2
2
 2

 2

 2 

(3.1.55)

1
1
1
cos ϕ i cos ϕ h − sin ϕ i sin ϕ h + cos ϕ e cos ϕ b =
2
2
2
1
1
 1

 1 
 1

exp − δ(2T − τ) exp[− 2δ(T + 2τ)] + exp − δT  exp − δ(T + τ )
2
2
 2

 2 
 2


(3.1.56)

∆φ1 és ∆φ22 függetlensége miatt (3.1.28) speciális esetet jelent, mivel nem vált szükségessé
új fáziváltozók bevezetése.
cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 22 = cos ∆ϕ1 cos ∆ϕ 22 =

1
 1 
 1

exp − δτ  exp − δ3τ 
2
 2 
 2


(3.1.57)
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1
1
1
cos ϕ f cos ϕ d − sin ϕ f sin ϕ d + cos ϕ e cos ϕ g =
2
2
2
1
1
 1

 1

 1 
exp − δ(τ + 2T ) exp[− 2δ(τ − T )] + exp − δ(T + τ ) exp − δT 
2
2
2
2




 2 

(3.1.58)

(3.1.11) egytagú várható értékei a 2. fejezetben bemutatott megfontolások alapján
egyszerűen számíthatók.
1
1
 1 
cos ∆ϕ1 = exp − δτ  ;
6
6
 2 
1
1
 1

cos ∆ϕ11 = exp − δ2τ  ;
6
6
 2


1
1
 1 
cos ∆ϕ12 = exp − δτ  ;
6
6
 2 
1
1
 1 
cos ∆ϕ 2 = exp − δτ  ;
6
6
 2 

;

1
1
 1

cos ∆ϕ 21 = exp − δ2τ 
6
6
 2


1
1
 1 
cos ∆ϕ 22 = exp − δτ 
6
6
 2 

(3.1.59)

Az eddigi (3.1.12-3.1.59) számítások segítségével tehát a vizsgált háromkarú szűrő kimenő
intenzitásának autokorrelációs függvénye (3.1.11) T<τ esetben a következő alakba
bontható ki.
R i (t1 , t 2 ) = i(t1 )i(t 2 ) =

1 2
1
 1  1
+ exp − δτ  + exp(− δτ) + {exp(− δT ) + exp(− δT ) +
4 3
18
 2  3

 1

 1

exp (− δT ) exp (− 2δ(2 τ − T )) + exp  − δT  exp  − δT  + exp (− δT ) exp (− 2δ(τ − T )) + exp (− δT ) +
 2

 2

 3 
 1 
 1

 1

 1

+ exp − δτ  + exp − δT  exp − δ(τ + T ) + exp − δ(2τ − 2T ) exp[− 2δT ] + exp[δ(τ − T )] exp − δ(τ − T ) +
 2 
 2 
 2

 2

 2


 1

 1

 1 
exp− δ(τ + 2T ) exp[− 2δ(τ − T )] + exp − δ(T + τ) exp − δT  +
 2

 2

 2 

 1

 1 
 1

exp − δ(2T − τ ) exp[− 2δ(T + 2τ)] + exp − δT  exp − δ(T + τ) +
2
2
2







 1

 1

 1 
exp − δ(τ + 2T ) exp[− 2δ(τ − T )] + exp − δ(T + τ ) exp − δT 
 2

 2

 2 

(3.1.60)

Ezzel tehát meghatároztam a kimenő intenzitás autokorrelációs függvényét abban az
esetben ha az autokorrelációs függvény T változója kisebb mint a szűrő egyes úthosszai
közötti τ késleltetés különbség. Mielőtt rátérnék a Fourier-transzformációra a kimenő
intenzitás spektrumának meghatározása végett, az interferométerben lezajló események
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teljes megértéséhez szükséges, hogy a másik két időbeli elrendezés (τ<T<2τ, 2τ<T) esetére
is felírjam az autokorrelációs függényt.

3.1.3

Az autokorreláció meghatározása, ha T nagyobb mint a leghosszabb késleltetési
idő

3.1.a ábra vizsgálatával egyértelmű, hogy 2τ<T esetben az egyes ∆φ fázisintervallumok
függetlenek egymástól, így (3.1.59) alapján, az autokorrelációs függvény, ebben a
tartományban független T-től, tehát Fourier-transzformáltja a nulla frekvencián jelenik
meg. A kimeneti intenzitás autokorrelációs függvényének (3.1.11) alakját az eddigiekhez
képest sokkal egyszerűbben lehet kifejteni az egyes fázisváltozók függetlensége miatt.
R i (t 1 , t 2 ) = i (t 1 )i (t 2 ) =

1
 1

 1

 1 
 1 
exp  − δτ  exp  − δτ  + exp − δ2τ  exp − δ2τ  +
9
 2

 2

 2 
 2 

 1 
 1 
 1

 1 
 1 
 1 
exp − δτ  exp − δτ  + exp − 2δτ  exp − δτ  + exp − δτ  exp − δτ  +
 2

 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 1 
 1

 1 
 1

 1 
 1 
exp − δτ  exp − δ2τ  + exp − δτ  exp − δ2τ  + exp − δτ  exp − δτ  +
 2 
 2

 2 
 2

 2 
 2 
 1 
 1
 
 3 
exp − δτ  exp − δ2τ  = 4 exp(− δτ ) + exp(− δ2τ) + 4 exp − δτ 
2
2



 
 2 

3.1.4

(3.1.61)

Az autokorreláció meghatározása, ha T nagyobb mint a késleltetési idő különbség
de a leghoszabb késleltetési időnél kisebb

Részletesen meg kell vizsgálni az egyes fázisintervallumok, mint valószínűségi változók
összefüggőségét a τ<T<2τ esetben is. Az egyes fázisváltozók időalapjainak átlapolódásait
vizsgálva a 3.1. táblázat összefüggőségi rendszere körvonalazódik.
τ<T<2τ eset a másik két időtartományra kapott eredményből összeállítható, hiszen
amennyiben a két fázisváltozó független egymástól az általuk meghatározott koszinuszos
szorzat várható értéke megegyezik (3.1.61) megfelelő összetevőjével. Ellenkező esetben a
megoldást (3.1.60) megfelelő részösszefüggése szolgáltatja.
3.1. Táblázat meghatározásával tehát, az autokorrelációs függvény változójának
mindhárom tartományára ismert a fázisváltozók összefüggőségi rendszere és így az
autokorrelációs függvény teljes alakja. Ennek birtokában elvégeztem a Fouriertranszformálást, melynek során a következő megfontolásokkal éltem.
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3.1. Táblázat Összefüggőségi táblázat τ<T<2τ esetére

∆φ1 és ∆φ2

Függetlenek

∆φ11 és ∆φ21 Összefüggőek
∆φ12 és ∆φ22 Függetlenek
∆φ11 és ∆φ2

Összefüggőek

∆φ12 és ∆φ2

Összefüggőek

∆φ1 és ∆φ21

Függetlenek

∆φ12 és ∆φ21 Összefüggőek
∆φ1 és ∆φ22

Függetlenek

∆φ11 és ∆φ22 Függetlenek

Összefoglalva az autokorrelációs függvény három tartománya közül T<τ esetben egy
kivételével minden fázisintervallum összefügg a vele párba kerülővel. A második, τ<T<2τ
esetben, a 3.1. Táblázat értékei alapján, a párok közül 5 független 4 pedig összefüggő, míg
2τ<T esetben minden pár független.
Ilyen felállásnál a T<τ esetben kijött autokorrelációs függvényt nulla és τ között kell
Fourier-transzformálni kivéve azokat a tagjait amelyek a τ<T<2τ esetben is szerepelnek,
ezeket ugyanis 0 és 2τ között integráltam. Úgy vehetjük továbbá, hogy a T>2τ eset összes
tagját, a valós Fourier-transzformációs összefüggésnek megfelelően, 0 és végtelen között
Fourier-transzformáltam, a függetlenségük miatt azonban egyik tag sem függ T-től, tehát
Fourier-transzformáltjuk a nulla frekvenciára kerül. Azonban azt figyelembe kell venni,
hogy a nulla és végtelen közötti integrálással hibát követtem el, hiszen ebben az esetben T
csak 2τ és végtelen között értelmezett. Ennek a hibának a kompenzálására, a τ<T<2τ eset
azon tagjait melyek függetlenek negatív előjellel vettem figyelembe a nulla és τ közötti
integrálás során, így τ és a végtelen között függetlenként míg 0 és τ között összefüggő
valószínűségi változókként vesznek részt a számításban.
További kompenzálnivaló még, hogy a 2τ<T eset azon tagjait amelyek még a τ<T<2τ
esetben összefüggőek voltak azokat negatív előjellel kell figyelembe venni egy nulla és 2τ
közötti integrálás során, hiszen ezek egészen 2τ-ig összefüggőek voltak, tehát csak 2τ
fölött lehet őket függetlenként kezelni. E legutóbbi gondolatmenetnek megfelelően (3.1.61)
összefüggésben aláhúzással jelöltem meg a 3.1. Táblázat alapján kiválasztott azon
szorzatokat melyeket kompenzációs céllal, negatív előjellel nulla és 2τ között ismét
Fourier-transzformálni kell. E tagokat (3.1.62)-ben vontam össze.
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 3 
exp(− 2δτ) + 2 exp − δτ  + exp(− δτ)
 2 

3.1.5

(3.1.62)

A kimeneti spektrális sűrűségfüggvény meghatározása

Az eddigiek alapján a háromkarú szűrő kimeneti intenzitás autokorrelációs függvényéből a
lézer

fáziszajából

kialakuló

intenzitászaj

teljesítménysűrűség-spektruma

a

fenti

megfontolásokkal elvégzett Fourier transzformációval kapható.
Az eredményt szemléltetendő bemutatom néhány lézer vonalszélesség és szűrő
késleltetéskülönbség

kombinációra

a

kimeneten

kialakuló

intenzitászaj

teljesítménysűrűségét.
Ezúttal is a már korábban példaként használt 2MHz vonalszélességű Furukawa
gyártmányú DFB lézert forrásként feltételezve, először a 0.5ns késleltetési időkülönbségű
koherens struktúra (késleltetései: 0; 0,5ns; 1ns), majd pedig τ=0,5µs késleltetés különbségű
inkoherens elrendezés (késleltetései: 0; 0,5µs; 1µs) kimenetét tekintve, a 3.3. ábrán
bemutatott eredményre jutottam. Az itt példaként felhozott struktúra tehát a korábban
vizsgált 1ns késleltetési időkülönbségű aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer egy
újabb, rövidebb karral kiegészített változatának tekinthető.

S, dB

Frekvencia, Hz

3.3. ábra Intenzitászajjal nem de fáziszajjal terhelt bemenő jellel meghajtott háromkaru transzverzális optikaimikrohullámú szűrő (a különböző jelútak súlyozása azonos) kimenetén kapható intenzitászaj spektrális
sűrűségfüggvénye. A felső (kék) görbe mutatja az inkoherens, míg az alsó (piros) görbe a koherens esetben
kapható konverziót.

A számításaim eredményeként kapott kimeneti teljesítménysűrűség-függvény frekvencia
tartomány beli alakulásán látható az interferometrikus esettel ellentétben, ezúttal
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periódikus leszívások jelennek meg, melyeknek elemzése a következő alfejezetekben
található.

3.1.6

Diszkusszió

A fent részleteiben tárgyalt háromkarú transzverzális szűrő teljes zajra gyakorolt hatásának
megértéséhez szükséges még átviteli függvényének ismerete is. A 0, 0,5ns, 1ns késleltetési
időkkel rendelkező koherens szűrő átivteli karakterisztikáját az 3.4. ábrán ábrázoltam.
0

Átvitel, (dB)

-10

-20

-30

0

1

2

3

4

5

6

Frekvencia, (GHz)

3.4. ábra Egyszerű három késleltetős transzverzális szárő átvitli karakterisztikája

Mint azt már korábban említettem a szűrő koherens vagy inkoherens voltát a késleltetési
különbségeinek a lézer koherenciahosszához viszonyított arányában állapíthatjuk meg.
Ennek értelmében a számításaimban példának használt DFB lézer használatokar a 3.4. ábra
koherens átviteli karakterisztikát mutat.
Számításaim legfontosabb következménye, hogy sikerült a három késleltetős struktúra
esetére megállapítani a fáziszajból kialakuló intenzitászaj szintjét, melynek ismeretében
eldönthető, hogy a vizsgált elrendezés alkalmas-e egy adott intenzitászajjal rendelkező
lézer zajának csökkentésére, és ha igen akkor mely spektrális tartományokban.
Amennyiben tehát a fáziszaj eredetű kimeneti intenzitászaj kisebb mint a lézer eredeti
intenzitászaja lehetőség van zajcsökkentésre, ebben az esetben a kimeneten mérhető
teljesítménysűrűség-függvény teljes mértékben a szűrőkarakterisztika formáját követi,
vagyis ahol a szűrő átvitli függvényében záró sáv vagy leszívás jelentkezik ott
számíthatunk csökkentett zajra, a szűrő áteresztési sávjában pedig nem változik meg a
lézer eredeti teljesítménysűrűsége.
Ellenkező esetben azonban, amikor a fáziszajból konvertálódott kimeneti intenzitászaj
nagyobb mint a lézer eredeti zaja a kimeneti spektrum alakulását természetszerűleg előbbi
fogja meghatározni. Ez elsősorban – amint azt az 3.3. ábra is mutatja – inkoherens esetben
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várható, illetve ha extra alacsony relatív intenzitászajjal (RIN<-160dB/Hz) rendelkező
lézerrel dolgozunk. Ilyenkor az újonnan javasolt zajcsökkentő struktúra használata nem
javasolt. Ez azonban különösebb megszorítást nem jelent, hiszen nagyon alacsony zajú
lézerek zajának további csökkentésére az esetek túlnyomó többségében nincs szükség vagy
más módszer alkalmazható, ha viszont a szűrő inkoherens felépítéséből származik a
jelentős zajnövekmény a helyzeten koherens összeállítással javítani lehet, amennyiben a
fényvezetők megfelelő polarizációs és hőmérséklet stabilizálása megoldható.
Az eddigi megfontolásokból kiderül, hogy a megfelelő zajcsökkentő rendszer tervezése az
interferometrikus megoldás esetéhez hasonlóan, a 2.14. ábrán bemutatott eredményhez
hasonlóan a vonalszélesség és a késleltetési időkülönbség függvényében elvégzendő
optimalizációs feladat melyet az általam elvégzett számítások nagyban segítenek.
Megvizsgálva továbbá a 3.3. ábrán eredményül kapott konverziós szinteket azt láthatjuk,
hogy a fáziszajból kialakult kimeneti intenzitászaj teljesítménysűrűsége a görbe
maximumhelyein nagyságrendileg megegyezik a kétkarú interferométerre kapott
adatokkal, különbség csak a függvény formájában és a zajelnyomás sávszélességében van,
tehát a 2.14. ábrán szemléltetett tervezést könnyítendő becslési módszer ezúttal is
használható. Ezt felismerve elkerülhető a fenti bonyolult számítás minden tervezés során
történő megismétlése, mégis segítségével nagyságrendileg helyes kiindulási adatok
birtokában dolgozhatunk.
A fejezet eddigi részében bemutatott kalkuláció megfelelő értelmezéséhez hozzá tartozik
még, hogy a számítás során feltételeztem, hogy az optikai vivő frekvenciája a 3.4.
karakterisztika maximális átvitelt biztosító pontjára esik. Ez inkoherens működés
feltételezése során mindig igaz, hiszen pozitív együtthatójú véges impulzusválaszú szűrő
csak aluláteresztő lehet és így a probléma nem is igényel további vizsgálódást. Koherens
esetben azonban elképzelhető, más helyzet is amikor a az optikai vivő frekvenciája nem az
átviteli karakterisztika maximumára hanem másik helyre a 3dB csillapítású pontra, lokális
maximumra vagy éppen valamelyik leszívás frekvenciájára esik. Látható tehát, hogy a
fenti számítás bonyolultsága ellenére koherens renszert feltételezve csak egy speciális eset
működését

tárta

föl.

Ennek

megfelelően

további

feladatom

a

szűrő

átviteli

karakterisztikáján található más pontok esetében is megvizsgálni, hogy az azoknak
megfelelő optikai vivő esetén hogyan alakul a kimeneti zaj és mennyire lesz alkalmas a
vizsgált struktúra a zajcsökkentésre. A számítás rendkívüli szerteágazósága és
bonyolultsága miatt ezeket a vizsgálatokat a továbbiakban számítógépes szimulációs

118
módszer segítségével vizsgálom. A következő alfejezetben előszőr a számítási eredmények
szimulációs ellenőrzését közlöm, majd pedig a 3.3-as fejezetben rátérek az itt felvázolt
probléma részletes tárgyalására.

3.2

Számítógépes szimulációs eredmények

A fenti számítás ellenőrzésére, a ketkarú interferométer esetéhez hasonlóan, ezúttal is
végeztem szimulációkat, melyhez ismét a VPItransmissionMakerTM optikai szimulációs
szoftvert használtam. A lézer modellt, három karú transzverzális szűrőt és referencia ágat
tartalmazó szimulációs sémát az 3.5. ábrán láthatjuk.
A szimulációs szoftverrel kapott eredményeket a 3.6-7. ábrák mutatják. Az első esetben a
kétkarú interferométernél követett ábrázolási megfontolásokat követve, igen kis relatív
intenzitászajjal rendelkező lézer forrást vettem figyelembe, mivel ilyenkor a kimeneten a
fáziszajból kialakuló intenzitászaj lesz a domináns, és így a kapott jel egyértelműen
összevethető a számítás eredményével.
A háromkarú struktúrával átlagos relatív intenzitászajú DFB lézerek esetén elérhető
zajcsökkentés mértékét a 3.7. ábra mutatja.

3.5. ábra Háromkarú transzverzális szűrő fáziszaj-intenzitászaj konverziójának szimulációjára használt
elrendezés a VPItransmissionMakerTM optikai tervező és szimulációs szoftverben. A szűrőben alkalmazott
késleltetések: 0, 0.5ns, 1ns.

Látható, hogy a 2.18. ábrán bemutatott, a kétkarú interferométerrel elért eredényekhez
képest szélesebb zajcsökkentési sáv lett elérhető.
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3.6. ábra A 3.5. ábrán látható optikai
elrendezésben mért kimeneti intenzitászaj. Az alsó
görbe a referencia ágban mért zajszintet mutatja
mely az igen alacsony lézer RIN (-170dB/Hz)
értékének felel meg. A fölső görbe a háromkarú
interferométerben
a
fáziszajból
kialakuló
intenzitászaj értékét mutatja. (vonalszélesség:
2MHz)

3.7. ábra Három ágú transzverzális szűrővel
elérhető intenzitás zaj csökkentés. Látható, hogy a
3GHz-es tartomány fölötti sávokban a fáziszajból
kialakuló intenzitászaj szintje kisebb a lézer eredeti
-140dB/Hz-es zaj szintjénél és így itt periodikusan,
a szűrő átviteli karakterisztikájának megfelelően,
zajcsökkentés érhető el. (vonalszélesség: 2MHz)

A példának választott három karú rendszerben tehát kb. 10dB zajcsökkentés érhető el egy
az aszimmetrikus Mach-Zender interferométerénél jóval nagyobb (kb. kétszeres)
sávszélességben, ami indokolttá teszi az általam bemutatott struktúrához hasonló
elrendezések alkalmazását segédvivő multiplexált rendszerek jel-zaj viszonyának javítása
érdekében.
Az

2.3

fejezetben

bemutatott

[Armstrong,

1966]

alapján

levezetett

számítási

eredményekkel az itt kapott kimeneti teljesítménysűrűség függvényt összehasonlítva
szembeötlő, hogy míg az aszimmetrikus esetben a kimeneti spektrum kisebb
hullámzásokkal ugyan de csökkenő tendenciát mutat, addig a többkarú esetben a
természetszerűleg szintén csökkenő függvény menetet a kétkarú interferométer esetéhez
képest erőteljes periodicitás jellemzi.

3.3

3.3.1

Kétkarú aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer és három késleltetős
transzverzális szűrő fáziszaj-intenzitászaj konverziójának összehasonlítása
különböző munkapontok esetében

Mach-Zehnder interferométer

Koherens transzverzális optikai szűrők esetén az intenzitászaj kimeneti spektrális
sűrűségfüggvénye igen nagy mértékben függ attól, hogy az optikai vivőfrekvencia az
átviteli karakterisztika mely szakaszára esik. Ennek alapján beszélhetünk különböző
munkapontokról. Tekintsük először a korábbi példákban már többször szerepelt 1ns
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késleltetéskülönbségű kétkarú interferométert. A számítógépes szimulációhoz felhasznált
mikrohullámú kétkapu, valamint a struktúra átviteli függvénye a 3.8. és 3.9. ábrákon
szerepel.
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3.8.
ábra
Aszimmetrikus
Mach-Zehnder 3.9. ábra 1ns késleltetési idejű aszimmetrikus Machinterferométer
átviteli
karakterisztikájának Zehnder interferométer átviteli karakterisztikája.
szimulációjához használt struktúra a HP-ADS
szimulációs környezetben.

A fenti átviteli karakterisztikával rendelkező interferométert 192,9985THz frekvenciájú
2MHz vonalszélességű DFB lézerrel annak minimumhelyén megvilágítva, a fáziszajból
kialakuló intenzitászajt az 3.10. ábrán láthatjuk. A PM-IM koverzió könnyebb
nyomonkövethetősége érdekében a szimuláció során igen alacson -170dB/Hz-es lézer
RIN-t feltételeztem.
Ugyanebbe az elrendezésbe 0,5GHz-cel nagyobb, vagy alacsonyabb frekvenciájú lézer
fényét vezetve (pl. 192.999THz) maximális átvitelt kapunk (out-of-quadrature point) és a
fáziszaj-intenzitás zaj konverzió értéke az előző esetével megegyezik.
A 3.10-11. ábrákat a 3.5. ábra elrendezésével készítettem VPIphotonicsTM környezetben.
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3.10. ábra 1ns késleltetéskülönbségű interferométert
a 0,5GHz páratlan felharmonikusán (minimumhely)
megvilágítva a fáziszajból kapott intenzitászaj.
Referenciaként az alsó görbével ábrázoltam a 170dB/Hz-es bemenő RIN-t.
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3.11. ábra 1ns késleltetéskülönbségű interferométert a 0,5GHz páros felharmonikusán (maximum
hely)
megvilágítva
a
fáziszajból
kapott
intenzitászaj. Referenciaként az alsó görbével
ábrázoltam a -170dB/Hz-es bemenő RIN-t.
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Az előző két esethez képest jelentős változást tapasztalhatunk a kvadratúra ponton (3dB-es
pont) működő Mach-Zehnder interferométer esetében. Ebben a munkapontban, amint azt
az 3.12. ábra mutatja, még koherens esetben is igen komoly konverzió tapasztalható, ami a
3dB-es pont aszimmetrikus helyzetének következménye.
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3.12. ábra
Szimulációs eredmény. 1ns futásiidő-különbségú aszimmetrikus Mach-Zehnder
interferométert, 192,99875THz frekvenciájú lézerrel, annak kvadratúra pontjában (3dB csillapítás, 90 fok
fázistolás) megvilágítva tapasztalható kimeneti intenzitászaj teljesítménysűrűség-spektrum. Referenciaként
ezúttal is -170dB/Hz-es bemeneti RIN szintet feltételeztem, így kerülve el a PM-IM konverzióból illetve a
lézerből származó intenzitászajok szuperpozícióját.

Az eddig vizsgálatokból tehát kiderült, hogy amint azt a korábbi fejezetben kiszámítottam
keskeny vonalszélességű lézerek esetén koherens üzemmódban igen jelentős zajcsökkentés
érhető el, azonban ügyelni kell, hogy a zajcsökkentésnek alávetendő lézer vivőfrekvenciája
az interferométer átviteli karakterisztikájának mely szakaszára esik. Mind a maximum
helyen (out-of-quadrature) mind pedig a mimimum helyen egyenletes lefutású konverziót
kaptam (3.10. és 3.11. ábrák), azonban ha a vivőfrekvencia a kvadratúra pontra esik, a
hirtelen és jelentősen megnövekedő konverziós eredetű intenzitászaj a zajcsökkentést
lehetetlenné teszi.

3.3.2

Három késleltetős transzverzális szűrő

A 3.3.1 alfejezethez hasonlóan megvizsgáltam a három késleltetős transzverzális szűrő
fáziszaj-intenzitászaj konverzióját különböző munkapontok esetén. A különböző
lehetőségek könnyebb megkülönböztethetősége érdekében tekintsük ismét a már korábban
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példának használt szűrő átviteli függvényét és az azt szimuláló rendszert az 3.13-14
ábrákon.
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3.13. ábra 0; 0,5ns és 1n késleltetésű szűrő átviteli
karakterisztikája a 0-6GHz-es tartományban.

Ezúttal is először az átviteli karakterisztika minimális (192.998666THz) és a maximális
(192.998THz) áteresztést biztosító pontjait vizsgálva, a 3.15-16. ábrákon látható eredmény
kapható a fáziszajból konvertálódó intenzitászaj meghatározása során.
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3.15. ábra
0; 0,5ns és 1ns késleltetésű
transzverzális szűrőt a 0,667GHz páratlan
felharmonikusán (minimumhely) megvilágítva a
fáziszajból kapott intenzitászaj. Referenciaként az
alsó görbével ábrázoltam a -170dB/Hz-es bemenő
RIN-t.
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3.16. ábra
0; 0,5ns és 1ns késleltetésű
transzverzális
szűrőt
a
0,667GHz
páros
felharmonikusán (maximumhely) megvilágítva a
fáziszajból kapott intenzitászaj. Referenciaként az
alsó görbével ábrázoltam a -170dB/Hz-es bemenő
RIN-t.

A Mach-Zehnder 3.10 és 3.11 ábráit 3.15 és 3.16 ábrákkal összehasonlítva ezúttal is
szembeötlő, hogy utóbbiak esetén a fáziszajból származó kimeneti intenzitászaj spektrális
sűrűségfüggvénye immár nem monoton csökkenő hanem periódikus viselkedést mutat, ami
a háromkarú szűrő az egyszerű interferométerhez képest megváltozott átviteli
függvényének következménye.
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A maximumhelyen megvilágított transzverzális struktúra esetén a fáziszaj-intenzitászaj
átalakulásban megnyilvánuló periódikus leszívások (3.16. ábra) az átviteli függvény
meredekségével és csillapításával vannak összefüggésben. Mivel, amint az a 3.13. ábrán
látható, a maximum helytől számítva 1GHz páratlan felharmónikusain kisebb az átvitel
értéke és így a PM-IM konverzió során is kisebb intenzitású zaj generálódik. Ez okozza a
periódikus leszívásokat a maximumhelyen táplált háromkarú transzverzális szűrő esetében.
Ellenben, ha a szűrőbe jutó optikai vivő frekvenciája az átviteli karakterisztika valamelyik
minimumhelyére esik (3.15. ábra), ismét periódikus kimeneti intenzitászaj spektrumot
kaptam. Most azonban az átviteli karakterisztikának az optikai vivőhöz képesti
aszimmetrikus elhelyezkedése a kialakult kép oka. Az optikai vivő ugyanis ilyenkor az
átvitel egyik minimumhelyén van, ahonnan a nagyobb és a kisebb frekvenciák felé tekintve
más-más meredekséget mutat az átvitel. Ennek megfelelően az optikai vivőtől számított
2GHz,4GHz,6GHz..2nGHz távolságokra lévő átviteli leszívások a PM-IM konverzió
maximumhelyeit jelentik. Ugyanakkor a vivőtől számított első szimmetrikus frekvencia
tartomány ahol az átviteli görbe meredeksége mindkét frekvencia irány felé haladva
azonos, ±1GHz távolságra van. Ilyen módon a görbe e szakaszán konvertálódó fázsizaj
összetevők egymást kiütve a fáziszajból létrejött intenzitászaj spektrumában leszívást
okoznak.
Az átviteli karakterisztika további jellegzetes pontjai a maximumhoz képest 50%-os
átviteli csillapítást jelentő 3dB-es pont, valamint az 1GHz-en és páratlan felharmónikusain
elhelyezkedő lokális maximum. Az átviteli görbe egyik lokális maximumán, 192,999THzes frekvencián meghajtott szűrő kimenetén megjelenő intenzitászaj teljesítménysűrűség
spektrumát az 3.17. ábrán ábrázoltam. Látható, hogy az eddig tárgyalt esetekkel ellentétben
ezúttal monoton csökkenő kimeneti teljesítménysűrűséget kaphatunk, ami az átviteli
karakterisztika e pontra vett szimmetrikus menetének tudható be. Amint azt a 3.18. ábra
mutatja, az optikai vivőt az átviteli karakterisztika lokális maximumára helyezzük a
fáziszajból

kialakult

intenzitászaj

teljesítménysűrűsége

a

kimeneten

az

egyéb

munkapontokkal ellentétben monoton csökkenő lesz és azokon a frekvenciákon is kb.
10dB-lel kisebb értéket vesz fel, amelyeken a korábbi esetekben peridódikus konverziós
maximumot találtam.
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3.17. ábra 0; 0,5ns és 1ns késleltetésű transzverzális
szűrőt 1GHz páratlan felharmonikusán (lokális
maximumhely) megvilágítva a fáziszajból kapott
intenzitászaj
kimeneti
teljesítménysűrűsége.
Referenciaként az alsó görbével -170dB/Hz-es
bemenő RIN-t ábrázoltam.

12

3.18. ábra 3.16. és 3.17. ábrák kimeneti teljesítmény
sűrűségének
összehasonlítása.
Látható,
hogy
amennyiben a lézer a lokális maximum frekvenciáján
dolgozik (zöld görbe), a transzverzális szűrő PM-IM
konverziója révén létrejött kimeneti zaj tovább
csökkenthető.

Fenti vizsgálatok alapján tehát háromkarú szűrőt alkalmazva és azt az átviteli
karakterisztika lokális maximumán működtetve a fáziszaj intenzitászaj konverzió révén
kialakuló kimeneti zaj minimalizálható, és így ez a struktúra is kivállóan alkalmas
koherens üzemben félvezető lézerek intenzitászajának csökkentésére, különös tekintettel a
kiszélesedett

elnyomási

tarományokra.

A

szűrőstruktúra

intenzitászaj

csökkentő

képességének tényleges felmérésére a fenti összehasonlító vizsgálatokat megismételtem
reális, a DFB lézereknél általánosnak tekinthető -140dB/Hz-es relatív intenzitászaj esetére.
Ennek során összevetettem a szűrő átviteli karakterisztikájának 10dB csillapítású lokális
maximumára, valamint a csillapításmentes maximumhelyre hangolt optikai vivő esetét. A
kapott eredményeket a következő ábrán foglaltam össze. A 3.19. ábra mutatja, hogy a zöld
görbével jelzett esetben, amikor az optikai vivő frekvenciája a transzverzális szűrő lokális
maximumára esik, a lézer eredeti intenzitászajához képest akár 25dB-es lokális elnyomás
is észlelhető. Figyelembe kell azonban venni, hogy ebben a munkapontban az optikai vivő
is 10dB-es csillapítást szenved, ami a későbbiekben a lézer információs jellel történő
modulációja során csökkenti az oldalsávok jel-zaj viszonyát. Ennek fényében 10dB-vel
csökken tehát a zajelnyomás mértéke, és így az, szintben a maximális átvitellel rendelkező
munkapontban elérhető eredménnyel egyezik meg, azonban annak egyfajta frekvenciában
eltolt másaként jelenik meg. Fenti godolatmenet értelmében tehát, amennyiben a szűrő
maximum pontja által biztosított keskenysávú periódikus zajcsökkentésre más frekvencián
van szükség, azt az optikai vivő lokális maximumra hangolásával, vagy a lokális maximum
hullámhosszán dolgozó lézer alkalmazásával érhetjük el.
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3.19. ábra Három késleltetős transzverzális szűrővel (késleltetések: 0; 0,5ns; 1ns) megvalósítható
intenzitászaj-csökkentés DFB lézerek esetében. (RIN=-140dB/Hz, vonalszélesség: 2MHz). Barna görbe:
szűrő nélküli referencia lézer intenzitászaja, piros görbe: az átviteli karakterisztika maximumára hangolt
optikai vivő esete, zöld görbe: a lokális maximumon meghajtott szűrő esete.

Utolsó lehetőségként ellenőriztem a már korábban említett kvadratúra ponton történő
táplálás esetét. Ekkor az interferométeres vizsgálatok esetéhez hasonlóan ezúttal is igen
komoly PM-IM konverzió tapasztalható. A lézer vivőt e frekvenciára helyezve
zajcsökkentésre tehát a fáziszaj-intenzitászaj átalakulás miatt nem számíthatunk. E
körülményt a zajcsökkentő rendszer tervezése során figyelembe kell venni, annak
érdekében, hogy a bemeneti optikai jel ne kerülhessen az átviteli görbe e szakaszára. A
kimeneten kialakuló teljesítménysűrűséget a 3.20. ábrán láthatjuk.
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3.20. ábra
0; 0,5ns és 1ns késleltetésű transzverzális szűrőt a 3dB-es csillapítású ponton megvilágítva
a fáziszajból kapott intenzitászaj kimeneti teljesítménysűrűsége. Referenciaként az alsó görbével ábrázoltam
a -170dB/Hz-es bemenő RIN-t.

126

3.3.3

Az összehasonlítás diszkussziója

A 3.3 fejezetben tehát összehasonlítottam és megmagyaráztam a kétkarú aszimmetrikus
Mach-Zehnder interferométer (UMZI) és a legegyszerűbb, három késleltetős transzverzális
szűrő fáziszaj-intenzitászaj konverzióját az átviteli függvényen definiált munkapontok
függvényében. A vizsgálatok egyik eredményeként kijelenthető, hogy koherens esetben a
3dB-es csillapítású kvadratúra ponton történő meghajtás esetétől eltekintve, mind a kétkarú
interferométer mind pedig a transzverzális szűrő struktúra alkalmas a félvezető lézerek
relatív intenzitászajának csökkentésére.
UMZI esetében a zajcsökkentésre legmegfelelőbb lehetőséget az átviteli karakterisztika
maximumait jelentő pontok jelentik, hiszen ekkor az alacsony PM-IM konverzió mellett, a
minimumhelyen történő táplálással ellentétben nem éri káros csillapítás az optikai vivőt.
Meghatároztam tehát az aszimmetrikus interferométer zajcsökkentés szempontjából
legmegfelelőbb munkaponkapontjának helyzetét.
Az átviteli karakterisztika különböző pontjaihoz rendelhető fáziszaj-intenzitászaj
konverzió értékét meghatároztam továbbá háromkarú transzverzális szűrő struktúra esetére
is. Az elvégzett vizsgálatok alapján a két struktúra viselkedése rendkívül hasonló a
kvadratúra pontokon történő táplálás során, azonban komoly különbségek tapasztalhatók a
legnagyobb és a legkisebb átviteli szintet jelentő pontok esetében. Az UMZI esetében
megfigyelhető

monoton

lefutás

periódikus

leszívásokkal

tarkított

kimeneti

teljesítménysűrűség görbévé alakul.
Végül az átviteli karakterisztika lokális maximumát tekintve, megmutattam, hogy a szűrőt
ezen a ponton táplálva a fáziszaj-intenzitászaj konverzió a maximum helyre helyezett
vivőfrekvencia esetéhez hasonlóan minimalizálható, azonban a periódikusan egymásra
következő lokális zajcsökkentési sávok a két esetben máshol helyezkednek el. A két
megoldás tehát kiegészíti egymást abban az értelemben, hogyha egy olyan sávban van
szükség zajcsökkentésre ahol a szűrő zajcsökkentési karakterisztikájának éppen maximum
van, akkor az átvitel következő lokális vagy globális maximumára hangolva a lézert,
megvalósítható a kívánt sávban szükséges elnyomás, ez aszimmetrikus interferométert
alkalmazó zajcsökkentő elrendezésben nem lehetséges.

3.4

A harmadik téziscsoport összefoglalása

A második fejezetben félvezető lézerek relatív intenzitászajának csökkentésére javasolt
interferometrikus struktúrát kiterjesztve a harmadik téziscsoportban véges impulzusválaszú
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optikai szűrők zajcsökkentő képességét és fáziszaj-intenzitászaj konverzióját vizsgáltam
[Csörnyei, 2007a]. Mind szűrő bonyolultság, mind pedig bemenő jel komplexitás
szempontjából az egyik legegyszerűbb esetet vettem alapul, hiszen kizárólag fáziszajt
tartalmazó

jel

fáziszaj-intenzitászaj

konverzióját

vizsgáltam

három

késleltetős

transzverzális optikai szűrő esetében. E vizsgálatok eredményéből mind az intenzitászajt is
tartalmazó bemenő jel esetére, mind pedig a nagyobb bonyolultáságú optikai struktúrák
esetére pontos következtetést lehet levonni. Számításaimmal bebizonyítottam, hogy a
fáziszaj-intenzitászaj konverzió ellenére, a több elemes optikai-mikrohullámű szűrők
kiváló lehetőséget biztosítanak a zajcsökkentés terén.
Szintén a jelenlegi tézis keretein belül, megvizsgáltam az átviteli karakterisztika különböző
pontjainak hatását a fáziszaj-intenzitászaj konverzió szintjére és a várható zajelnyomás
minőségére. Az összehasonlító vizsgálatok során kapott eredményeimet a következő 3.2.
Táblázatban foglaltam össze. A 3.2 Táblázat képében könnyen használható és áttekinthető
tervezési eszközt hoztam létre, mely segítségével eldönthető, hogy adott alkalmazás,
frekvenciasáv és lézertípus esetén melyik megoldás használata a legcélravezetőbb.
3.2. Táblázat
Koherens
UMZI maximum
pont
UMZI minimum
pont
UMZI 3dB-es pont
FIR maximum
pont
FIR minimum
pont
FIR 3dB-es pont

FIR lokális
maximum

Keskenysávú periódikus
zajelnyomás (DFB, FP)
x

Inkoherens
Keskenysávú periódikus
zajelnyomás (FP)
x

x
x
Szélesebb elnyomási sávok Szélesebb elnyomási
(DFB, FP)
sávok (FP)
x

x

x
Szélesebb elnyomási sávok
(DFB, FP). Egyaránt
csökken a jel és a zaj
teljesítménye is. S/N értéke
megegyezik a maximum
pont esetével. A maximum
pont esetéhez képest más
frekvenciákon működik, így
annak alternatívája.

x

x

A táblázatban x betűvel jelöltem meg azokat párosításokat melyek nem fordulhatnak elő
(pl. inkoherens esetben nem választhatók ki tetszőlegesen az átviteli karakterisztika
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pontjai, így a lokális maximum, 3dB-es pont, stb.), vagy alkalmazásuk a túl nagy
zajkonverzió vagy a vivő eltűnése miatt nem javasolt.

A harmadik téziscsoport

eredményeit publikációkban tettem közzé, melyek közül a legfontosabbak: [Csörnyei,
2005a], [Csörnyei, 2007a], [Csörnyei, 2007e].
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Fának haszna gyümölcsében tetszik meg
Pázmány Péter (1570-1637)

4

Összegzés

Értekezésemben az optikai távközlés speciális területével, a rövidtávú összeköttetések
legjelentősebb zajösszetevőjének, az intenzitászajnak a csökkentésével foglalkoztam
szilárdtesttézerek és félvezető lézerdiódák esetében egyaránt. A két különböző
lézertípus zajának csökkentésére új tervezési eljárást, illetve teljesen új zajcsökkentési
módszert javasoltam, melyeket részletes számításokkal támasztottam alá és
működőképességüket mind számítógépes szimulációs módszerek segítségével mind
pedig mérésekkel ellenőriztem.
Az első esetben zárt hurkú optoelektronikai visszacsatolást alkalmaztam, mely ugyan
jól ismert az irodalomban, azonban az általam használt egyszerű zajmodell jelentősen
megkönnyíti tervezését. A második esetben az új, csak optikai eszközökből álló (alloptical) nyílthurkú zajcsökkentő megoldásom eredményeit közlöm.
A szilárdtestlézereket tekintve elsősorban azok relaxációs oszcillációs frekvenciáján
megjelenő intenzitászajjal foglalkoztam. Bevezetésként megemlítettem a microchip
szilárdtestlézerek jelenlegi, és lehetséges jövőbeli felhasználási területeit, a számos
előnyös

tulajdonság

mellett,

kihangsúlyozva

az

intenzitászaj

vizsgálatának

szükségességét. Az intenzitászaj csökkentés terén végzett munkám tárgyalása előtt, a
témában végzett széleskörű irodalomkutatás eredményeit részleteztem, többször előre
utalva saját megoldásaimra. Az irodalomkutatás alapját elsősorban, a valamilyen
szempontból érdekes vagy új megoldásokat taglaló nemzetközi konferencia és folyóirat
cikkek adták, de természetesen több, ma már a témában klasszikusnak számító,
tudományos beszámoló számomra fontos lényegét is tömören összefoglaltam.
A felhasználási lehetőségek és az irodalomban megtalálható eredmények tárgyalása
után, az optoelektronikai visszacsatolókör tervezéséhez könnyen használható, egyszerű
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zajmodellt javasoltam, melynek segítségével a relaxációs oszcilláció csökkentésére
használható visszacsatoló rendszert terveztem.
A továbbiakban részletesen elemeztem a szabályzástechnikai visszacsatolás hatását a
lézer mint dinamikus rendszer viselkedésére. Fenomenológikus fizikai megközelítést
választva,

megoldottam

a

lézerek

leírására

használható

nemlineáris

differenciálegyenlet-rendszert az ún. sebesség-egyenleteket, majd az általános
megoldásokat az általam használt Nd:YVO4 kristálylézer esetére alkalmaztam,
valamint levezettem és bemutattam a relaxációs oszcilláció kialakulását és lehetséges
okait.

E

számítások

további

differenciálegyenlet-rendszer

eredménye

fixpontjait

volt,

melyek

hogy

távolabbi

meghatároztam
környezetét

a

később

numerikus módszerek segítségével vizsgáltam. Ennek során legfontosabb célkitűzésem
az volt, hogy mivel az egyenletrendszer formai szempontból, elvileg kaotikus
megoldást is adhat, a visszacsatolt jel hatására kialakuló kaotikus viselkedés
bekövetkezésére valamilyen becslést adjak, így segítve annak elkerülését. A
vizsgálatok

során

kiderült,

hogy

az

optoelektronikai

visszacsatolás

mint

pumpmoduláció erősségének függvényében a lézer perióduskettőző bifurkációk
sorozatán keresztül valóban a káosz felé sodródhat, ezt a jelenséget mint a működést
korlátozó tényezőt figyelembe kell venni hasonló visszacsatolt rendszerek tervezése
során. Meghatározható volt tehát, hogy a pumpáló lézer modulációját kiváltó oknak
tekintve, microchip Nd:YVO4 szilárdtestlézer esetében, a teljes káosz bekövetkeztéig
80%-os modulációs mélység szükséges.
A második és harmadik fejezetben az ugyanilyen sorszámú téziscsoportok kifejtését
végeztem, melynek során új, kizárólag passzív optikai eszközök használatán alapuló
zajcsökkentő módszert javasoltam félvezető lézerek számára. Megmutattam, hogy
aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer, vagy az annak kiegészítéseként
felfogható transzverzális optikai-mikrohullámú szűrők alkalmazásával, a lézer
intenzitászaj spektrumában periódikus teljesítménysűrűség csökkentés érhető el, mely
elsősorban

segédvivő

multiplexált

optikai

rendszerek

esetében

bírhat

nagy

fontossággal. Ilyen rendszerek lehetnek pl. az ún. optikai-mobil rendszerek, ahol a
mobil bázisállomásokat fényvezető szálakkal kötik össze, vagy akár kábeltelevízió
hálózatok illetve az optikailag támogatott egyéb vezeték nélküli rendszerek (WiFi,
WiMax, ZigBee, internethozzáférés, szenzorhálózatok stb.).
A megfelelő tervezhetőség és működés érdekében ez új struktúrára is meg kellett
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vizsgálni az alkalmazhatóság feltételeit, melyek közül a legfontosabbat a fáziszajintenzitászaj konverzió szabja. Ez utóbbi jelenséget részletes vizsgálatoknak vetettem
alá mind Mach-Zehnder interferométer mind pedig a legegyszerűbb három késleltetős
szűrő alkalmazását feltételezve. E két egyszerű struktúra működésének elemzése után,
a fáziszaj-intenzitászaj konverzió mértékére és annak az átviteli karakterisztika
jellegétől való függésére levont következtetéseim bonyolultabb szűrők esetére is jó
kiindulási becsléseket, tervezési megfontolásokat adtak. Az irodalomban található
számításokkal ellentétben, az interferometrikus rendszert fáziszaj-intenzitászaj
konverzióját tekintve, a bemeneti jel fáziszaj összetevője mellett az intenzitászajt is
figyelembe vettem, melynek hatására új, az eddigieknél pontosabb eredményre
jutottam a kimenet teljesítménysűrűség-függényének meghatározása során. Erre azért
volt szükség, mert így, az interferometrikus struktúrák szempontjából nézve új
alkalmazás, a zajcsökkentés minősége pontosabban számítható, ami egy tényleges
távközlési rendszer méretezése és jel-zaj viszonyainak meghatározása során igen nagy
fontossággal bír.
Számításaim segítségével becslést adtam továbbá, hogy Fabry-Perot vagy DFB lézerek
esetéban koherens vagy inkoherens rendszert érdemes-e használni, valamint
megvizsgáltam konverzió szempontjából az átviteli karakterisztika jellegzetes
pontjainak hatását, ezzel további optimalizálási lehetőséget nyújtva a rendszertervező
számára.
Eredményeimet ebben az esetben számítógépes szimulációk végzésével egészítettem ki
és ellenőriztem.
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Tézisek
I. Szilárdtestlézer optoelektronikai visszacsatoláson alapuló zajcsökkentése.
I.1. Új, egyszerű zajmodellt dolgoztam ki szilárdtestlézerek optoelektronikai
visszacsatolással

történő

zajcsökkentésének

tervezéséhez.

A

modell

segítségével végrehajtott számítógépes szimulációk és szabályzástechnikai
számítások

alapján,

könnyen

meghatározhatók

az

optoelektronikai

visszacsatolás különböző blokkjai, illetve azok elemértékei. ([Csörnyei, 2002a]
[Csörnyei, 2002c], [Csörnyei, 2003b])
I.2. A zajmodell jelentette módszer általánosított alkalmazhatóságának ellenőrzése
érdekében optoelektronikai szabályzókört terveztem Nd:YVO4 szilárdtestlézer
intenzitászajának csökkentésére, majd kísérleti vizsgálatokkal igazoltam annak
működését. Méréssel ellenőriztem a zajcsökkentés mértékét és 17dB-es
elnyomást tapasztaltam a lézer relaxációs oszcillációs frekvenciáján. A
zajcsökkentési eredmény lehetővé teszi a Nd:YVO4 szilárdtestlézer optikaimobil rendszerben való felhasználását. ([Csörnyei, 2002a] [Csörnyei, 2002c],
[Csörnyei, 2003b])
I.3. Az I.1. altézisben bevezetett zajmodell paramétereinek meghatározása végett,
valamint a modell pontossága verifikálásához a munkaponti linearizálás
módszerével megoldottam a Nd:YVO4 szilárdtestlézer autonóm nemlineáris
differenciálegyenlet-rendszerként
eredményekből

meghatároztam

leírható
a

relaxációs

sebesség-egyenleteit.
oszcilláció

Az

frekvenciáját,

csillapítását és időfüggvényét melyek igazolták az általam használt modell
pontosságát. Az egyenletrendszer megoldásával meghatároztam továbbá a
lézerműködés stabilitásának feltételeit Nd:YVO4 esetére, melyek a lézer
dinamikus tulajdonságainak későbbi vizsgálatai során fontos kezdeti
információkkal szolgáltak. ([Csörnyei, 2003g])
I.4. Felismertem és igazoltam, hogy a szilárdtestlézerek zajcsökkentésére
tervezhető optoelektronikai visszacsatolás, mint pumpáló jel moduláció
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jelentősen befolyásolja a lézer dinamikus viselkedését. Ennek keretében
Nd:YVO4 esetében numerikusan megoldottam a pumpáló jel modulációja által
gerjesztett nemautonóm, nemlienáris differenciálegyenlet-rendszerként leírható
sebesség-egyenleteket.

Az

egyenletrendszer

különböző

visszacsatolás

erősségekre történő megoldásával meghatároztam az inverziósűrűség és
fotonsűrűség

kaotikus

viselkedéshez

vezető

bifurkációs

sorozatát.

A

perióduskettőző bifurkációk számos esetét, illetve a kaotikus eredményt is
mind időtartományban mind pedig fázisportrén ábrázoltam. ([Csörnyei,
2007b], [Csörnyei, 2007d])
I.5. A lézer nemautonóm sebességegyenleteinek megoldása során kimutattam, hogy
Nd:YVO4 esetén már 35%-os modulációs mélység esetén bifurkálódásba
kezdenek a lézert leíró nemlineáris differenciálegyenlet-rendszer megoldásai. E
számításokkal tehát határt adtam a visszacsatoló kör által létrehozandó
maximális modulációs mélységre. Az eredmények igazolták, hogy a
optoelektronikai visszacsatolás során a nem kívánt kaotikus működést előidéző
modulációs mélység a megfelelő zajcsökkentéshez szükséges modulációs
mélységgel egy nagyságrendben van, tehát ilyen rendszer tervezése során
szükséges annak dinamikus ellenőrzése is. Először vizsgáltam a kaotikus
jelenség fellépésének lehetőségét optoelektronikai visszacsatolás segítségével
csökkentett zajú szilárdtestlézer esetén. ([Csörnyei, 2007d])
II. Félvezető lézerek relatív intenzitászajának csökkentése aszimmetrikus Mach-Zehnder
interferométer segítségével
II.1. Kísérleti vizsgálatokkal igazoltam, hogy az aszimmetrikus Mach-Zehnder
interferométer alkalmas félvezető lézerek relatív intenzitászajának csökkentésére,
és így egyszerű megoldást jelent rövid távú, segédvivő multiplexált fénytávközlő
rendszerek zajának csökkentésére. A

működési feltételek optimalizálása

érdekében, megvizsgáltam a struktúra fáziszaj-intenzitászaj konverzióját, fáziszajt
és fehér amplitúdózaj eredetű intenzitászajt egyaránt tartalmazó bemeneti jelet
feltételezve. A számítások eredményeként zárt formában meghatároztam az
interferométer

kimeneti

jelének

teljesítménysűrűség-spektrumát,

melyben
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elkülöníthetőek a bemenő jel fáziszajából illetve intezitászajából átalakult
összetevők. A számításokat számítógépes szimulációs eljárással és megvalósított
zajcsökkentő struktúrán mért eredmények bemutatásával egészítettem ki és
támasztottam alá. Megmutattam továbbá, hogy sávhatárolt, fehér amplitúdózaj
eredetű intenzitászajjal terhelt bemeneti jel esetében a kimeneten számítható
intenzitászaj visszavezethető a fehér zaj esetére zárt alakban levezetett
összefüggésre. ([Csörnyei, 2005b], [Csörnyei, 2005f], [Csörnyei, 2006b],
[Csörnyei, 2007a])
II.2. Általánosan használható felső becslést adtam Fabry-Perot és DFB lézerekre,
különböző vonalszélességek esetén a zajcsökkentésre használható interferométer
késleltetési időkülönbségére. ([Csörnyei, 2007a])
II.3. A számítógépes szimulációs és mérési eredményekkel alátámasztott számításaim
alapján felismertem, hogy DFB lézerek esetén kizárólag koherens rendszer
alkalmazható zajcsökkentési célra, míg Fabry-Perot lézerdiódák használatakor
tervezési megfontolás kérdése a koherens vagy inkoherens megoldás választása.
([Csörnyei, 2007a])
III. Félvezető lézerek relatív intenzitászajának csökkentése véges impulzusválaszú optikai
szűrők segítségével
III.1. Véges impulzusválaszú optikai-mikrohullámú szűrőstruktúrákat javasoltam
félvezető lézerek relatív intenzitászajának csökkentésére, illetve az aszimmetrikus
Mach-Zehnder

interferométerrel

elérhető

zajcsökkentés

sávszélességének

növelésére. ([Csörnyei, 2005a])
III.2. A működési feltételek optimalizálása érdekében, megvizsgáltam a struktúra
fáziszaj-intenzitászaj konverzióját, kizárólag fáziszajt tartalmazó bemeneti jel
esetén. Számításaimmal igazoltam, hogy a fáziszaj-intenzitászaj konverzió
ellenére, a több elemes optikai-mikrohullámú szűrők kiváló lehetőséget
biztosítanak a zajcsökkentés terén, segítségükkel 10dB-es zajcsökkentés érhető el.
([Csörnyei, 2007e])
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III.3. Megvizsgáltam az átviteli karakterisztika különböző pontjainak hatását a fáziszajintenzitászaj konverzió szintjére és a várható zajelnyomás minőségére, valamint
megmagyaráztam mind Mach-Zehnder interferométer mind pedig három
késleltetős FIR szűrő esetére a kimeneten megjelenő intenzitászaj kialakulásának
folyamatát.

Az

összehasonlító

vizsgálatok

során

kapott

eredményeim

zajcsökkentési célú szűrőstruktúrák tervezéséhez nyújtanak közvetlen segítséget.
Jellemeztem a három késleltetős véges impulzusválaszú szűrő koherens átviteli
karakterisztikájának

jellegzetes

pontjait

fáziszaj-intenzitászaj

konverzió

szempontjából, mely alapján tervezési útmutatót állítottam össze. ([Csörnyei,
2007e])
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Melléklet
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Az értekezésben hivatkozott számítógépes szimulátor programok
bemutatása
Értekezésem készítése során a tudomány szinte minden területén igen széles körben
elterjedt matematikai segédprogramok mellett két, elsősorban a villamosmérnöki
szakmában ismert számítógépes szimulátor szoftvert is alkalmaztam. A matematikai
segédprogramok (Matlab, Maple) bemutatását ismertségük miatt itt mellőzőm, azonban
a mikrohullámú és optikai eszközök és rendszerek fejlesztéséhez, kutatásához és
vizsgálatához használható VPIphotonicsTM (továbbiakban: VPI) és Agilent Advanced
Design

System

(továbbiakban:

ADS)

programcsomagok

rövid

bemutatását

szükségesnek tartom.

VPI
A VPIsystems által jegyzett programcsomag egy az optikai távközlési kutatások és
fejlesztések terén igen elterjedt rendszer mely kapacitását tekintve lefedi mind a
fényvezető alapú híradástechnikai problémák vizsgálati és megoldási lehetőségeit,
mind pedig az optikai eszközök fejlesztésének támogatását. Kutatásaim során az
átviteli vizsgálatokat előtérbe helyező, előbbi alprogramot használtam, mely a
memóriahasználat a futási idő és az ábrázolási pontosság dinamikus megválasztását
rendkívül hatékony számítási módszerek segítségével éri el. A többféle lehetséges
jelábrázolás közötti váltogatással az akár 10-30THz-es sávszélességű optikai jelek a
felhasználó számára elfogadható időn belüli kezelése is elérhető. A jelek ábrázolásának
két legfontosabb lehetősége az ún. blokk mód ill. a minta mód, melyek között a
modellezési idő alapján dönt a program. Abban az esetben amikor a vizsgálandó
rendszer elemei a modellezés időtartam során egymástól elszigetelten működnek,
vagyis az egyes alrendszerek válasza időben jól elkülöníthető, a blokk mód alapján
történik a számítás. Ellenkező esetben, amikor az egyes elemek közötti késleltetés
rövidebb mint a jelblokk ideje vagyis a szimulálandó rendszer elemei közvetlen és
gyors egymásrahatásban vannak, a minta alapú számítás vezet eredményre. A számítási
kapacitási igény csökkentése végett a legfontosabb jel reprezentációs lehetőségek a
Single Frequency Band ill. a Multiple Frequency Band melyek csak bizonyos (egy
vagy több) véges frekvencia sávokban teszik lehetővé a folymatok vizsgálatát. Igen
hasznos lehetőség továbbá, hogy a zajábrázolás egyfajta paraméterezett módszer
szerint külön történik a jeltől, melynek során a mintavett jel mintáival történő
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számítással ellentétben, a zaj tényleges jelalakja helyett annak statisztikai és egyéb
paraméteri alapján történik a számítás. Ezzel a módszerrel számos hibás szimulációs
működés kiküszöbölhető.

ADS
Az Agilent ADS2002 programcsaládja (korábban: Hewlett Packard HP-ADS)
elsősorban mikrohullámú rendszer- és áramkörfejlesztői körökben széles körben
elterjedt eszköz, mely azonban digitális jelfeldolgozási feladatok megoldása során is
igen jól használható. Mivel segítségével az elekromos tartományban működő
rendszerek vizsgálata lehetséges, szimulációs módszerei is hagyományosnak
tekinthetők, megtalálható közöttük az időtartományban működő tranziens szimuláció
éppúgy mint a frekvencia tartományban vizsgálódó AC (alternate current-váltakozó
áram) szimulációs módszer. Esetemben ez utóbbi képességét kihasználva igen jól
használható eszköznek bizonyult mikrohullámú kétkapuként kezelhető optikai
eszközök (optikai mikrohullámú szűrő) átviteli karakterisztikájának meghatározásához.

139

Irodalomjegyzék
[Arecchi,1982]

F.T. Arecchi, R. Meucci, G. Puccioni, J. Tredicce: „Experimental
Evidence of Subharmonic Bifurcations, Multistability, and
Turbulence in a Q-Switched Gas Laser”, Physical Review Letters,
vol. 49, No. 17, October 1982, pp. 1217-1220.

[Armstrong,1966] J. A. Armstrong, “Theory of Interferometric Analysis of Laser
Phase Noise”, Journal of the Optical Society of America, vol. 56,
No. 8, August 1966, pp. 1024-1031.

[Boyd,1999]

T.L. Boyd, D. Klemer, P.A. Leilabady, J. Noriega, M. Pessot: „A
1.55µm solid-state laser source for DWDM applications”, Journal

of Lightwave Technology, vol.17, No.10, October 1999, pp.19041999.

[Brunel,2003]

M. Brunel, T. Bretenaker, N.D. Lai, M. Alouini, M. Vallet, O.
Emile, A. Le Floch: „Microwave signal generation with high
spectral

purity

International

using

Topical

two-frequency
Meeting

on

solid-state

Microwave

lasers”,
Photonics,

MWP2003, Budapest, Hungary, September 10-12, 2003, pp.183188.

[Cabon,2000]

B. Cabon, V. Girod, G. Maury, “Optical generation of microwave
functions”, Proc. OMW2000 Summer School, Autrans, France,
September 2000.

[Campbell,1992]

A.M.Campbell,

S.Rowan,

J.Hough:

„Apparent

relaxation

oscillations in the frequency noise of a diode-pumped miniature
Nd:YAG ring laser”, Physics Letters A 170, 1992, pp.363-369.

[Capmany,2000]

J. Capmany, “Fiber-Optic Filters for RF Signal Processing”, Proc.

OMW2000 Summer School, Autrans, Franciaország, 2000.
Szeptember.

[Chieng,1994]

Y.T. Chieng, G.J. Cowle, „Relaxation oscillation suppression in
tunable fiber lasers”, Electronics Letters, vol. 30, no. 7, 1994,
pp.1419-1421.

[Fodor,1995]

Dr.Fodor György: „Hálózatok és rendszerek analízise 2.rész”,
3.kiadás, Műegyetemi Kiadó, Budapesti Műszaki Egyetem,
Villamosmérnöki Kar, 1995, Jegyzet azonosító: 55014.

140

[Frankel,1995]

M.Y. Frankel, R.D. Esman: „Fiber-optic tunable transversal filter”,

IEEE Photonics Technology Letters, vol.7, 1995, pp. 191-193.
[Frigyes,1998]

Frigyes I., “Hírközlő rendszerek”, Műegyetemi Kiadó, 1998.

[Geronimo,1997] G. De Geronimo, S. Taccheo, P. Laporta: „Optoelectronic feedback
control for intensity noise suppression in a codoped erbiumytterbium glass laser”, Electronics Letters, vol. 33, No.15, 17th
July, 1997, pp.1336-1337.

[Gimlett,1989]

J.L. Gimlett, N.K. Cheung: „Effects of Phase-to-Intensity Noise
Conversion by Multiple Reflections on Gigabit-per-Second DFB
Laser Transmission Systems”, Journal of Lightwave Technology,
vol. 7, No. 6, June 1989, pp. 888-895.

[Gleick,1999]

J. Gleick: „Káosz Egy új tudomány születése”, Göncöl Kiadó,
Budapest, 1999, ISBN 963 9183 07 5

[Hainzmann,1992] Dr.Hainzmann

János,

Dr.Varga

Sándor,

Dr.Zoltai

József:

„Elektronikus áramkörök”, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
1992, ISBN 963 18 6780 3

[Harb,1994]

C.C. Harb, M.B. Gray, H.-A. Bachor, R. Shilling, P. Rottengatter,
I. Freitag, H. Welling: „Suppression of the intensity noise in a
diode-pumped Neodymium:YAG nonlinear ring laser”, Journal of

Quantum Electronics, vol.30, No.12, December 1994, pp.29072913.

[Hecht, 2001]

J. Hecht: „Solid-state and fiber lasers”, ICD Integrated

Communications Design (Electronics, fiber optics, and embedded
software for carrier and enterprise equipment), vol.40, No.2,
February 12, 2001, pp.37.

[Herczfeld,2001]

P. R. Herczfeld, “Overview of microwave photonics activity under
MARC”, Optical/Wireless Workshop Budapest, Hungary, 12
March 2001.

[Hering,2004]

E. Hering, R. Martin, M. Stohrer: „Taschenbuch der Mathematik
und Physik”, 4., aktualisierte Auflage, Springer, Berlin, ISBN 3540-22148-4, 2004.

[Herrera, 1999]

R. Herrera, K. Suyama, Y. Horio, K. Aihara: „IC Implementation
of a Switched-Current Chaotic Neuron”, IEICE Transactions on

141

Fundamentals of Electronics, Communications an Computer
Sciences, Vol.E82-A, No. 9., September 1999., pp. 1776-1781.
[Hironari,2005]

M.

Hironari,

N.

Nobuo,

Y.

Tadahiko:

„Experimental

Demonstration of Coherent Optical Transversal Filter Consisting of
Polarization-Maintaining

Fibers

and

Thermo-Optic

Phase

Controllers for Optical Signal Processing”, Bulletin of Toyama

Prefectural University, vol. 15, 2005, pp. 86-90.
[Ho-Quoc,1996]

A. Ho-Quoc, S. Tedjini, A. Hilt: „Optical polarization effect in
discrete

time

fiber-optic

structures

for

microwave

signal

processing”, IEEE MTT-S Digest, 1996, pp. 907-910.

[Jackson,1985]

K. Jackson, S. Newton, B. Moslehi, M. Tur, C. Cutler, J.
Goodman, H.J. Shaw: „Optical fiber delay-line signal processing”,
IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 33, 1985, pp. 193-204.

[Jemison, 2000]

W.D. Jemison, P.R. Herczfeld, W. Rosen, A. Vieira, A. Rosen, A.
Paolella, A. Joshi: „Hybrid fiberoptic-millimeter wave links”,

IEEE Microwave Magazine vol.1, Number 2, June 2000.
[Jemison,2003]

W.D. Jemison, E. Funk: „Fiber radio link with microchip laser
source”, International Topical Meeting on Microwave Photonics,

MWP2003, Budapest, Hungary, September 10-12, 2003, pp.23-26.
[Kane,1990]

T.J. Kane: „Intensity noise in diode-pumped single-frequency
Nd:YAG lasers and its control by electronic feedback”, IEEE

Photonics Technology Letters, Vol.2. No.4. April 1990, pp.244245.

[Klische,1984]

W. Klische, H.R. Telle, C.O. Weiss: „Chaos in a solid-tate laser
with a periodically modulated pump”, Optics Letters, Vol. 9. No.
12. December 1984, pp. 561-563.

[Koechner,1999]

W.Koechner: „Solid-state laser engineering”, Springer-Verlag

Berlin Heidelberg NewYork, 1999, ISBN 3-540-65064-4
[Kringlebotn,1994]J.T. Kringlebotn, K. Blotekjaer, „Noise analysis of an amplified
fiber-optic recirculating delay line”, IEEE Journal of Lightwave

Technology, vol. 12, No. 3, March 1994, pp. 573-581.
[Lee,2007]

C-W. Lee, K. Sakaniwa: „A design method for coherent optical
fiber filters of direct form”, Electronics and Communications in

142

Japan (Part III: Fundamental Electronic Science), vol. 73, No. 10,
1990, pp. 36-45.

[Luo,1998]

L. Luo, T.J. Tee, P.L. Chu, “Chaotic behavior in erbium-doped
fiber-ring lasers’, Journal of the Optical Society of America B., vol.
15, No. 3, March 1998, pp. 972-978.

[Madjar,1992]

A. Madjar, O. Malz: „A balanced fiberoptic communication link
featuring laser RIN cancellation”, IEEE MTT-S Digest, 1992,
pp.563-566.

[Mandel,2006]

S. Mandal, K. Dasgupta, T.K. Basak, S.K. Ghosh: „A generalized
approach for modeling and analysis of ring-resonator performance
as optical filter”, Optics Communications (Elsevier), vol. 264, No.
1, August 2006, pp. 97-104.

[Marozsák,2004]

Marozsák Tamás: „Félvezető lézerek alkalmazása és modellezése
segédvivős optikai rendszerekben”, Doktori értekezés, Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szélessávú Hírközlés és
Villamosságtan Tanszék, 2004.

[McKay,2004]

A.M. McKay, J. Dawes: „Complementary solid-state laser
approaches for photonic-based microwave generation”, 2nd

European Nefertiti Winter School in Microwave Photonics, York,
England, February 3-5, 2004.

[Mojzes,2003]

Dr. Mojzes Imre: „Hogyan legyünk doktorok?”, Műegyetemi
Kiadó, 2003, ISBN 963 420 773 1

[Moslehi,1986]

B. Moslehi, „Analysis of optical phase noise in fiber-optic systems
employing a laser source with arbitrary coherence time”, IEEE

Journal of Lightwave Technology, vol.4, No.9, 1986, pp. 13341351.

[Mullen,2001]

L. J. Mullen, V. M. Contarino: „Hybrid Lidar-Radar for Enhanced
Detection in Scattering Media” Optical/Wireless Workshop in the

framework of the European MOIKIT project, Budapest, Hungary,
12 March 2001.

[Musha,2002]

M. Musha, K. Nakagawa, K. Ueda: „Development of high power
and highly-stabilized light source for gravitational wave detector”,

XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio

143

Science, URSI2002, 17-24 August, 2002, Maastricht, Netherlands.
[Ni,1995]

Tsang-Der Ni, X. Zhang, A.S. Daryoush: „Experimental study on
close-in to microwave carrier phase noise of laser diode with
external feedback”, IEEE Transactions on Microwave Theory and

Techniques, vol.43, No.9, September 1995.
[Okamoto,1999]

K. Okamoto, H. Yamada, T. Goh: „Fabrication of coherent optical
transversal filter consisting of MMI splitter/combiner and thermooptic amplitude and phase controllers”, Electronics Letters, vol. 35,
No. 16, August 1999, pp. 1331-1332.

[Papoulis,1965]

A. Papoulis: „Probabiliy, Random Variables, and Stochastic
Processes”, NewYork: McGraw-Hill, 1965.

[Pastor,1998]

D. Pastor, J. Capmany: „Fiber optic tunable transversal filter using
laser array and linearly chirped fibre grating”, Electronics Letters,
1998, pp. 1684-1685.

[Pisarchik,2005]

A.N. Pisarchik, A. V .Kir’yanov, Y. O. Barmenkov: “Dynamics of
an erbium-doped fiber laser with pump modulation: theory and
experiment”, Journal of the Optical Society of America B., vol. 22,
No. 10, October 2005, pp. 2107-2114.

[Pradhan,2006]

S. Pradhan, G.E. Town, D. Wilson: „Intensity noise reduction in a
multiwavelength distributed Bragg reflector fiber laser”, Optics

Letters, vol. 31, No. 20, October 15, 2006, pp. 2963-2965.
[Rad,2006]

M.M. Rad, J.A. Salehi: „Phase-Induced Intensity Noise in Digital
Incoherent All-Otical Tapped-Delay Line Systems”, Journal of

Lightwave Technology, vol. 24, No. 8, August 2006, pp. 30593072.

[Richter,1998]

Richter

Péter:

„Bevezetés

a

modern

optikába

III.Kötet”,

Műegyetemi Kiadó, Budapesti Műszaki Egyetem, Természet és
Társadalomtudományi Kar, 1998, Jegyzet azonosító: 050393.

[rp-photon,2007]

http://www.rp-photonics.com

[Salehi,2003]

M.R. Salehi, B. Cabon, Y.Le Guennec: „Influence of the Chirp
Effect of DFB Laser in Phase-to-Intensity Noise Conversion in RFModulated Optical Links”, IEEE MTT-S Digest, IFWE-45, 2003,
pp. 1371-1374.

144

[Salehi,2004]

M.R. Salehi, Y.Le Guennec, B. Cabon, “Signal and Noise
Conversions in RF-Modulated Optical Links”, IEEE Trans. on

Microwave Th. Techn., vol. 52, No. 4, April 2004, pp. 1302-1309.
[Salehi,2006]

M.R. Salehi, B. Cabon, „Novel model of FM-noise conversion in a
UMZI using RF external phase modulation of lasers: Theoretical
and experimental results”, Optics Communications, (Elsevier) 266,
2006, pp. 136-141.

[Sales,1995]

S. Sales, D. Pastor, J. Capmany, J. Martí: „Fiber-optic delay-line
filters employing fiber loops: signal and noise analysis and
experimental characterization”, Journal of Optical Society of

America A, vol. 12, No. 10, October 1995, pp. 2129-2135.
[Scharnitzky,2002] Scharnitzky Viktor: „Differenciálegyenletek”, 7.kiadás, BólyaiKönyvek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002, ISBN 936 10
0527 5.

[Schön,1998]

G. Schön: „Statistische Physik”, Institut für Theoretische

Festkörperphysik,

Universität

Wahrscheinlichkeitstheorie

1998,

Karlsruhe,

Kapitel

2:

http://www-tfp.physik.uni-

karlsruhe.de/~schoen/findex.html

[sinocera, 2007]

http://www.sinocera.com

[Taccheo,1995]

S. Taccheo, P. Laporta, S. Longhi, C. Svelto: „Frequencystabilized diode-pumped Nd:YAG laser of high power”, IEEE

Photonics Technology Letters, vol.7, No.9, September 1995,
pp.989-991.

[Taccheo,1996]

S. Taccheo, P. Laporta, O. Svelto, G. De Geronimo: „Intensity
noise reduction in a single-frequency ytterbium codoped erbium
laser”, Optics Letters, vol. 21, No. 21, Nov 1, 1996, pp.1747-1749.

[Taccheo,2001]

S. Taccheo, G. Sorbello, P. Laporta, G. Karlsson, F. Laurell: „230mW diode-pumped single-frequency Er:Yb laser at 1.5µm”, IEEE

Photonics Technology Letters, vol.13, No.1, January 2001, pp. 1921.

[Tél,2002]

Tél Tamás, Gruiz Márton: „Kaotikus dinamika”, Nemzeti

Tankönyvkiadó, Budapest, 2002, ISBN 963 19 3280 X
[Tue,1985]

M. Tue, B. Moslehi, J.W. Goodman, „Theory of laser phase noise

145
in recirculating fiber optic delay lines”, IEEE Journal of Lightwave

Technology, vol 3, No. 1, February 1985, pp. 20-30.
[Tur,1983]

M. Tur, B. Moslehi, „Laser phase noise effects in fiber-optic signal
processors with recirculating loops”, Optics Letters, vol 8., No. 4,
April 1983, pp.229-231.

[Tur,1988]

M. Tur, A. Arie, „Phase induced intensity noise in concatenated
fiber-optic delay lines”, IEEE Journal of Lightwave Technology,
vol.6, No.1, 1988, pp. 120-130.

[Valle,1998]

A. Valle, S.I. Turovets, K.A. Shore: „Impact of pump noise on the
turn-on dynamics of a modulated class B laser in the perioddoubling regime”, Journal of the Optical Society of America B.,
Vol. 15., No. 4, April 1998, pp. 979-988.

[Vazquez,1994]

M.C. Vazquez, R. Civera, M. López-Amo, M.A. Muriel: „Analysis
of double-parallel amplified recirculating optical delay lines”,

Applied Optics, vol.33, 1994, pp. 1015-1021.
[You,2006]

N. You, R.A. Minasian: „Novel Photonic Recursive Signal
Processor With Reduced Phase-Induced Intensity Noise”, IEEE

Journal of Lightwave Technology, vol.24, No.7, July 2006, pp.
2558-2563.

Saját publikációk

Cikk szerkesztett könyvben
[Csörnyei,2003a] Csörnyei, M., T.Berceli, B.Klein: „Technology for mobile
society”, Editor: M. Muraszkiewicz, MOST Mobile Open Society

through Wireless Telecommunications press, January, 2003. pp.
180-187. L 0,5*4=2

Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk
[Csörnyei,2003b] Csörnyei, M., T.Berceli, P.R.Herczfeld: „Noise suppression of
Nd:YVO4 solid-state lasers for telecommunication applications”,

146

IEEE Journal of Lightwave Technology, Vol. 21, No. 12,
December 2003, pp.2983-2988. L R 0,5*6=3 IF2.01

[Csörnyei,2005a] Csörnyei, M., T.Berceli, T.Marozsák: „All-optical intensity noise
suppression for solid-state and semiconductor lasers”, Journal of

Telecommunications and Information Technology, Mikon 2004
young authors special issue, 2/2005, pp.65-70. L R 0,95*6=5,7

Magyarországon megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk
[Csörnyei,2005b] Csörnyei, M., T.Berceli: „Fiber-delay lines for intensity noise
suppression in optical links”, Híradástechnika, Selected Papers,
vol. LX, 2005/6, pp.39-43. L R 1*4=4

[Csörnyei,2005f]

Csörnyei

M.,

fénytávközlő

Berceli
rendszerek

T.:

„Optikai-mikrohullámú

intenzitászajának

szűrés

csökkentésére”,

Híradástechnika, vol. LX, 2005/2, pp.13-17.L R

Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadás
[Csörnyei,2000]

Csörnyei, M., A.Zólomy, B.Klein: „Non-linear behaviour of low
noise optical receivers”, 3rd International Summer School,

Interactions between Microwaves and Optics, OMW, Grenoble,
France, September 1-5, 2000. 0,33*2=0,65

[Csörnyei,2001a] Csörnyei, M., B.Klein, T.Berceli: „Measurement and simulation of
non-linear microwave amplifiers operating in digital transmission
systems”, Optical/Wireless Workshop in the framework of the

European MOIKIT project, Budapest, Hungary, 12 March 2001.
0,5*2=1

[Csörnyei,2002a] Csörnyei, M., T.Bánky, T.Berceli: „RIN peak suppression for solid
state lasers”, MIKON-2002 14th International Conference on

Microwaves, Radar and Wireless Communications, Gdansk,
Poland, May 20-22, 2002, pp. 183-186. L R 0,95*4=3,8

[Csörnyei,2002b] Udvary, E., M.Csörnyei, G.Maury, Y.Le Guennec: „SOAs in
subcarrier multiplexed optical networks”, MIKON-2002 14th

International Conference on Microwaves, Radar and Wireless
Communications, Gdansk, Poland, May 20-22, 2002, pp. 874-877.
LR

147

[Csörnyei,2002c] Csörnyei, M., T.Berceli, T.Bánky, T.Marozsák, P.R.Herczfeld: „A
new approach for RIN peak and phase noise suppression in
microchip lasers”, International Microwave Symposium IMS2002,
Seattle, USA, June 2-7, 2002, pp.1377-80. R 0,45*3=1,35

[Csörnyei,2002d] Csörnyei, M., T.Berceli, T.Bánky: „Microchip laser RIN
suppression for fiber radio applications”, URSI 2002, XXVIIth

General Assembly of the International Union of Radio Science,
Maastricht,

Netherlands,

August

14-17,

2002,

No.1848.

0,95*3=2,85

[Csörnyei,2002e] Berceli, T., M.Csörnyei: „Opto-microwave signal processing: Up
and down conversion techniques”, RTO SET Lecture Series on

„Optics Microwave Interactions”, RTO-ENP-028, Jouy en Josas,
France, 2-3 September 2002; Duisburg, Germany, 5-6 September
2002; Budapest, Hungary, 9-10 September 2002.

[Csörnyei,2002f]

Csörnyei, M., T.Berceli, B.Klein: „Nonlinear effects in combined
optical-wireless OFDM networks”, MOST Conference Mobile

Open Society through Wireless Telecommunications, Warsaw,
Poland, October 7-8, 2002, pp.26-27. 0,5*3=1,5

[Csörnyei,2002g] T. Berceli, M. Csörnyei, B. Klein, T. Bánky: „Nonlinear effects in
optical-wireless OFDM signal transmission”, International Topical

Meeting on Microwave Photonics MWP2002, IEICE Electronics
Society, Awaji, Japan, November 5-8 2002.pp.225-228. L R
0,33*4=1,3

[Csörnyei,2003c] Csörnyei, M., T. Berceli: „Rauschunterdrückung in optischen
Kommunikationssystemen”,

Frühlingsakademie

und

Expertentagung 2003, Wissenschaftliche Mitteilungen der 15.
Frühlingsakademie, Hotel Uni, Balatonfüred, Hungary, May 1723,2003, pp.16-19. 1*2=2

[Csörnyei,2003d] Csörnyei, M., T.Berceli: „Nd:YVO4 solid-state lasers for
telecommunication applications,” 11th Microcoll conference,
Budapest, Hungary, September 10-11, 2003, pp. 59-62. L 1*4=4

[Csörnyei,2003e] Csörnyei, M., T.Berceli, P.R.Herczfeld: „Noise analysis and
suppression for Nd:YVO4 solid-state lasers”, International Topical

148

Meeting on Microwave Photonics MWP2003, Budapest, Hungary,
September 10-12, 2003, pp. 231-234. L R 0,5*4=2

[Csörnyei,2004a] Csörnyei, M., T.Berceli: „New all-optical intensity noise
suppression for solid-state lases”, 2nd European Nefertiti Winter

School in Microwave Photonics, York, England, February 3-5,
2004. 1*3=3

[Csörnyei,2004b] Csörnyei, M., T.Berceli, T.Marozsák: „All-optical intensity noise
suppression of solid-state lasers for optical generation of
microwaves”, 15th Intarnational Conference on Microwaves,

Radar and Wireless Communications, Warsaw, Poland, May 1719, 2004. vol. 3, pp.781-784. L R 0,95*4=3,8

[Csörnyei,2004c] Berceli, T., M. Csörnyei, T. Bánky, T. Marozsák, E. Udvary, G.
Járó, A. Hilt: „Improvements in Radio over Fiber Systems for
Mobile Networks”, IEEE Radio & Wireless Conference, RAWCON

2004, Workshop paper: Front End Opto-Electronics for Future
Radio Communications, Atlanta, USA, September 20, 2004.
0,17*3=0,5

[Csörnyei,2005c] Csörnyei, M., T.Berceli: „Fiber-delay lines for laser noise
cancellation”, PWCom 2005 12th Nefertiti Workshop “Photonics
in Wireless Communication: Cost-Effective Solutions and Future
Technologies”, Säröhus, Göteborg, Sweden 1-3 June, 2005. 1*3=3

[Csörnyei,2005d] Pfrommer, H., M.A.Piqueras, A.Martinez, V.Polo, J.Marti, F.Van
Dijk, N.Vojdjani, C.P.Liu, A.Seeds, Y.Guillerme, J.Y.Daden,
T.Berceli, M.Csörnyei, G.Ijjas, S.Carlsson, J.L.Picó, J.M.Marín,
E.Gómez, IST-GANDALF: „Gbit/s Access Network using optical
remote delivery optical feeder for heterogeneous broadband
wireless and wireline nodes”, European Conference on Networks

and Optical Communications (NOC 2005), London, UK, 5-7 July
2005 (invited), ISBN: 0-9538863-8-7, pp. 328-335. L 0,05*4=0,2

[Csörnyei,2005e] Csörnyei, M.: „New All-Optical Intensity Noise Suppression of
Nd:YVO4

Solid-State

Lasers

for

Optical

Generation

of

Microwaves”, Broadband Europe Conference, Bordeaux, France,
12-14

December,

2005.

Elektronikus

közlemény,

URL:

149
http://www.bbeurope.org/

[Csörnyei,2006a] Kelemen, Sz., Z. Horváth, M. Csörnyei, T. Bánky, T. Berceli:
„Optical-wireless indoor sensor network for home and building
monitoring”, 1st ISIS Workshop „Emerging Optical Millimeter-

Wave and Terahertz Technologies”, Boppard am Rhein, Germany,
May

31-June

1,

2006.

Elektronikus

közlemény,

URL:

http://www.ist-isis.org/index/Draft%20papers.html

[Csörnyei,2006b] Csörnyei, M., T. Berceli: „Phase-to-Intensity noise conversion in
optical noise filtering”, ICTON2006, 8th International Conference

on Transparent Optical Networks, vol. 1., Nottingham, United
Kingdom, June 18-22, 2006., pp. 191-194. L 1*4=4

[Csörnyei,2007a] M. Csörnyei, T. Berceli: „Phase-to-Intensity Noise Conversion in
Optical-Microwave Filters”, 12th Microcoll, 14-16 May 2007,
Budapest, Hungary, pp. 93-96.

[Csörnyei,2007b] M. Csörnyei, T. Berceli: „Chaotic Oscillations in Noise Suppressed
Nd:YVO4 Solid State Laser”, Joint Session 12th Microcoll &

Mediterran Microwave Symposium 2007, 14-16 May 2007,
Budapest, Hungary, pp. 167-170.

[Csörnyei,2007c] R. Klinda, V. Bartoss, M. Csörnyei, T. Bánky, T. Berceli: „General
Purpose Combined Optical-Wireless ZigBee Sensor Networks”,

ICTON2007, 9th International Conference on Transparent Optical
Networks, Rome, Italy, July 1-5, 2007.
[Csörnyei,2007d] M. Csörnyei, T. Berceli: „Chaotic Behavior of Noise Suppressed
Solid State Lasers used in Radio-over-Fiber Systems”, MWP2007,
2007 IEEE International Topical Meeting on Microwave
Photonics, 3-5 October, 2007, Victoria, BC, Canada, pp. 214-217.

[Csörnyei,2007e] M. Csörnyei, T. Berceli: „Noise Conversion in PhotonicMicrowave Filters”, MWP2007, 2007 IEEE International Topical
Meeting on Microwave Photonics, 3-5 October, 2007, Victoria,
BC, Canada, pp. 218-221.

Technical Report
[Csörnyei,2003f]

Berceli, T., I. Frigyes; T. Banky; M. Csornyei; A. Kovacs: „High
Capacity Hybrid Fiber-Optic/Wireless Communications System”,

150

National

Technical

Information

Service,

URL:

http://handle.dtic.mil/100.2/ADA411406 R 0,25*2=0,5

Magyar nyelvű folyóiratcikk
[Csörnyei,2003g] Csörnyei M.: „Mikrocsiplézerek intenzitászajának csökkentése”,
Híradástechnika 2003/1 Január, vol.LVIII., pp.17-20. L R 1*2=2

Magyar nyelvű konferencia-előadás
[Csörnyei,2002h] Csörnyei,M.,

K.Kovács,

A.Dobán:

„Mikrochip

lézerek

intenzitászajának csökkentése”, HTE-BME 2002 diákkonferencia

Korszerű távközlő és informatikai rendszerek és hálózatok, Május
10, 2002, pp.7-8. 0,3*1=0,3

[Csörnyei,2003h] Csörnyei,

M.,T.Berceli,

T.Bánky,

E.Udvary,

A.Zólomy,

T.Marozsák, G.Járó: „Mikrohullámú jelek optikai úton történő
előállítása, 2.” Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia MTDK-

Marosvásárhely, Marosvásárhely, Erdély, Április 12, 2003.

Magyar szabadalmi bejelentés
[Csörnyei,2006c] Bánky,

T.,

M.Csörnyei:

„Eljárás

vezeték

nélküli

helyi

hálózatokhoz tartozó jeltovábbító részegységek optimális helyének
kiválasztására, valamint eszközcsoport a jeltovábbító részegységek
optimális

helymegválasztásának

megkönnyítésére”,

Magyar

Szabadalmi Bejelentés, bejelentés alapszáma: P 06 00321,
2006.04.25. R 0,5*1=0,5

Recenzió
[Csörnyei,2001b] Csörnyei, M.: „Optikai/mobil workshop a Műegyetemen”,
Híradástechnika 2001/1 Április, vol.LVI., pp.53-54. 1*1=1

151

Tárgymutató

A,Á

H

áramkör · 24, 28, 30, 61

hálózat

átviteli függvény · 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 67, 79,

kábeltelevízió · 130

95, 103, 116, 120, 122, 123, 126

optikai · 18, 64

autokorrelációs függvény · 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84,

optikai-mobil · 8, 11, 61, 64, 67, 130, 132

85, 86, 87, 95, 96, 104, 105, 106, 107, 112, 113,
114, 115

vezeték nélküli · 11, 12, 130
hatáskeresztmetszet · 26, 32, 34, 46, 47
hiperbólikus pont · 36

B
I,Í
bifurkáció · 50, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 130
Bode-diagram · 26

interferométer · 9, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 88, 89, 90, 91,
92, 94, 95, 96, 97, 99, 103, 105, 115, 118, 119, 121,

D

126, 130, 131, 134
Mach-Zehnder · 9, 63, 64, 66, 67, 70, 74, 76, 77, 78,

differenciálegyenlet · 33, 36, 44, 52, 53, 54, 130

83, 86, 88, 90, 96, 97, 99, 103, 115, 119, 121,

-nemlineáris · 8, 11, 34, 35, 39, 49, 54, 130

126, 130, 131

-rendszer · 36, 52, 53, 130

UMZI · 63, 68, 70, 71, 77, 103, 126

Dirac-delta · 82, 95

E,É
egyensúlyi pont · 32, 35, 36
elektronsűrűség · 41
erősítő · 23, 24, 25, 28, 30, 31, 49

K
káosz · 9, 11, 32, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60,
61, 130
kaotikus attraktor · 54
késleltetési idő · 68, 69, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 89, 90,
92, 95, 97, 99, 103, 107, 113, 115, 116, 117, 134

F
fázistér · 49
fénysebesség · 34, 68
fényvezet · 67, 93, 130
fényvezető · 67, 93, 130
fényvezető szál · 17, 18, 21, 68, 89, 93, 95, 96, 97, 130
fixpont · 53, 57
fókusz · 36, 38, 42
fotonélettartam · 32, 34
fotonsűrűség · 26, 33, 34, 35, 39, 45, 46
fotovevő · 66

L
lézer
DFB · 67, 70, 77, 78, 88, 93, 94, 97, 99, 115, 116,
118, 120, 124, 125, 131, 134
FP · 93, 97, 99, 131, 134
lézerdióda · 13, 15, 17, 20, 30, 65, 67
lézermódus · 32, 42, 46, 47
Nd

152
YVO4 · 8, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 30, 31, 32, 33,

autonóm · 8, 32, 33, 42, 46, 53, 54, 61, 130

36, 37, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 52, 53, 59, 60,
61, 66, 130, 132

nemautonóm · 8, 32, 33, 42, 46, 53, 54, 61, 130
spektrumanalizátor · 21, 23, 31, 70, 94

NdYAG · 16, 17, 66, 141

Stimulált emisszió · 33, 34, 43

NdYVO4 · 8, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 30, 31, 32, 33,

sűrűségfüggvény · 76, 84, 87, 115

36, 37, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 52, 53, 59, 60, 61,

spektrális · 76, 79, 87, 115, 116

66, 130, 132

teljesítmény · 79, 119

szilárdtestlézer · 11, 23, 31, 42, 43, 46, 48, 52, 61

valószínűsége · 68, 111

Lézer
Nd
YAG · 16, 17, 66, 141
lézerdióda · 13, 15, 17, 20, 30, 65, 67

Sz
szűrő · 9, 63, 73, 78, 90, 92, 95, 103, 112, 115, 116,
117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,

M

131
optikai · 66, 90, 100, 103, 104, 127

móduscsatolás · 13, 20

transzverzális · 9, 63, 64, 95, 103, 116, 117, 118,

momentum · 82

119, 121, 123, 124, 125, 126

Ny

T

nyeregpont · 36, 38, 40, 53

trajektória · 41, 54, 60

Nyquist-diagram · 19, 29

V
O,Ó
visszacsatolás · 11, 13, 26, 27, 28, 48, 59, 61, 130, 132
optoelektronika · 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 29, 30,

vonalszélesség · 69, 76, 77, 86, 90, 91, 92, 94, 97, 115,

31, 32, 48, 54, 59, 60, 61, 65, 129, 130, 132

117, 125
Vonalszélesség · 78

P
Z
pumpáló lézer · 13, 20, 30, 32, 44, 48, 52, 130
zaj
fáziszaj · 9, 12, 16, 63, 68, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79,

R

88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 103, 116, 118,

relaxációs oszcilláció · 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 31, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,
51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 64, 65, 66, 91, 93, 97,
129, 130

119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 134,
135
fehér zaj · 9, 82, 95, 155
intenzitászaj · 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 31, 43, 61,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78,
79, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100,

S

103, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 134, 135

sebesség-egyenlet

153
konverzió · 9, 63, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 92, 96,

zajcsökkentés · 9, 28, 48, 54, 61, 63, 78, 79, 90, 91,

97, 99, 100, 118, 119, 120, 121, 126, 127, 131,

92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 118, 119, 121, 126,

134, 135

127, 131, 134

sávhatárolt fehér zaj · 9, 64, 73, 95, 96, 99

zajmodell · 11, 19, 25, 26, 32, 43, 129
zajmodell · 11, 19, 25, 26, 32, 43, 129

Az értekezésben használt rövidítések és jelölések
AM amplitude modulation
BS base station
BW bandwidth
AM-DSB amplitude modulation double sideban
CATV common antenna television
DFB distributed feed back (laser)
FÁ felüláteresztő szűrő
FIR finite impulse response (filter)
FM frequency modulation
FSR free spectral range
FP Fabry-Perot (resonator, laser)
GANDALF Gbit/s Access Network using remote Delivery opticAL Feeder for
heterogeneous broadband wireless and wireline nodes (EU-IST project)
GBWP gain-bandwidth product
HP-ADS Hewlett-Packard Advanced Design System
IIR infinite impulse response (filter)
ISIS InfraStructures for broadband access in wireless/photonics and Integration of
Strengths in Europe (EU-IST project)
ISM industrial, medical, scientific (unlicenced frequency band)
IST Information Society Technologies
KF középfrekvencia
LD laser diode
LIDAR light detecting and ranging
LiNbO3 lithium niobate
LMDS local multipoint distribution system
MgO magnesium oxide
MMW milimeter wave (frequency)
MQW multiple quantum well (laser)
MZM Mach-Zehnder modulator
Nd:YVO4 neodymium yttrium orthovanadate (lasing material)
Nd:YAG neodymium doped yttrium aluminum garnet (lasing material)
NdP5O14 neodymium metaphosphate (lasing material)
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NEFERTITI Network of Excellence on broadban FibEr Radio Techniques and its
Integration TechnologIes (EU-IST project)
OTKA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
PD photo diode
PIIN phase induced intensity noise
PM phase modulation
ResBW resolution bandwidth
RF radio frequency
RIN relative intensity noise
RoF radio-over-fiber
SA spectrum analyzer
SOA semiconductor optical amplifier
UMZI unbalanced Mach-Zehnder interferometer
UWB ultra-wideband (technology)
WLAN wireless local area network
XGM cross gain modulation
A átviteli függvény
A amplitúdó
A1, A2 együtthatók
Aij ξ gaussi fehér zajfolyamat kovarianciamátrixának elemei
B sávszélesség
B1, B2 együtthatók
A0 frekvenciafüggetlen erősítés
αr rezonátorveszteség
β visszacsatolás frekvenciafüggetlen erősítése
c fénysebesség
c1, c2 együtthatók
C elektromos kapacitás
δ lézer vonalszélesség
δD Dirac-függvény
∆φ fotonsűrűség perturbáció (1. fejezet)
∆φ1, ∆φ2 fáziskülönbség segédváltozók (2. fejezet)

156
∆L úthosszkülönbség
∆n populáció inverziós sűrűség perturbáció
e az elektron töltése
E(t) elektromos térerősség
E0 az elektromos térerősség amplitúdója
η kvantumhatásfok
f frekvencia
F(s) zárthurkú átviteli függvény
φ fotonsűrűség (1. fejezet)
φa, φb, φc, φd fáziskülönbség segédváltozók (2., 3. fejezetek)
φe, φf, φg, φh, φi fáziskülönbség segédváltozók (3. fejezet)
φ(t) fázis időfüggvény (2. fejezet)
g(ν) vonalalakfüggvény (lézer)
G(s) átviteli függvény
h Planck-állandó
H hurokerősítés
H0 hurokerősítés frekvenciafüggetlen értéke
i(t1), i(t2) normalizált intenzitás pillanatnyi értékei
I intenzitás
Ip fotoáram
Id sötétáram
k egész szám együttható
kB Boltzmann-állandó
L hossz
L1, L2 úthosszak
λ sajátérték
M1, M2 együtthatók
n törésmutató
n0 alapállapot elektronsűrűsége
n1, n2 lézerátmenet alsó és felső szintjének elektronsűrűsége
N zajteljesítmény
N1, N2 együtthatók
ν frekvencia
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ν0 sávközépi frekvencia
ω körfrekvencia
ωf1 első törésponti körfrekvencia
ωf2 első törésponti körfrekvencia
ωp0 pólusfrekvencia
p( ) valószínűségi sűrűségfüggvény
P teljesítmény
Qp pólusjósági tényező
R elektromos ellenállás
R1, R2 tükör reflexiók
Ri intenzitás autokorrelációs függvénye
RL lezáró ellenállás
s komplex frekvencia
S spontán emisszió (1. fejezet)
S jelteljesítmény (2. fejezet)
S teljesítménysűrűség-függvény, spektrális sűrűségfüggvény (2. fejezet)
σ hatáskeresztmetszet (1. fejezet)
σ szórásnégyzet (2., 3. fejezetek)
t időváltozó
t1 autokorrelációs függvény változója
t2 autokorrelációs függvény változója
T autokorrelációs függvény változója
T0 referencia hőmérséklet
T1, T2 késleltetések
Td differenciálási időállandó
τ késleltetés különbség
τc fotonélettartam (1. fejezet)
τc koherencia idő (2., 3. fejezetek)
τf lézerátmenet alsó szintjére történő legerjesztések élettartama
W ua. mint Wp
Wp térfogategységre vonatkoztatott pumpálási arány
ξ amplitúdózaj-folyamat

