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FORORD 
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foring. ' ;.• .. ~ ) ~ . -, 
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'or~ ~t • •• 
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··-
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med goda r Ad och ideer ; amt Jan Olsson och 

John Berg in vilka tillverkat de mekaniska 
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·, . 
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1 Om fiberoptik 

1.1 lNLEDNING 

·. ·. ~: Manniskor har alltid.,·behovt komma i kontakt med varandra, 

aven over lite langre avstand. Nya ideer och uppfinningar 

har gjort att utbytet av meddelanden kunnat goras a11t snab

bare och vidlyftigare. Fran djungeltrumma och roksignaler, 

via tradtelegrafi och radio, har utvecklingen nu natt fram 

till den fiberoptiska kommunikationen, med nast inti11 obe

gransade mojligheter till en snabb dataoverforing. 

Egentligen ar det ingen nyhet att anvanda ljus som barare 

av information. Ar 1880 uppfann Alexander Graham Bel1 foto

fonen. I denna fokuserades . solljuset pa en tunn spegel, och 

nar ljudvagor fran t ex en mansklig rost fick spegeln att 

vibrera varierade ,darmed ocksa den ti11 detektorn overforda 

ljusmangden. I de eektqrns selencell omvandlades denna varia

tion till en _ ;re.!'!i~?.tansandring, som bestamde strommen genom 

telefonmottagaren, se fig 1.1. Bell lyckqdes 

over 200 meter med sin geni ~ la uppfinning. 

Mottagare 

·: ,· .. •· .. ;. :.'.· 

R:S200m ~''''!--. 
~ortelefon 

selencell 

Fig 1.1 Alexander Graham Bells fotofon 

r' :· .··•· 
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Modern optisk kommunikation foddes i samband med laserns 

tillkomst i borjan av 1960-talet. · Rubinlasern fran 1960 var 

den forsta milstolpen pa vagen . mot dagens 18.ng livade halv

ledarlasrar' vilka kan arbeta kontinuerligt aven i rums tempe-

ratur. Las ern gjorde tillganglig en koherent :"· iqformations-

bar are med e n frekvens ~ 1 k d . ' . 3 ·1·0· 14. H D ... storesornnJ.:~e!J .' '·.· z. etta 
.... ~ , 

.oppnade vagen for '· .. dittins ouppna dda ·mo'dulationsfrekvenser 

och darmed enorma . signalkapaciteter. 

I kabel: 

I etern: 

Fig 1 . 2 

10~ 

Det ljus som anvands vid optisk kommunikation 
har en v§glangd p§ 850 nm. Utveckling p§g§r 
att oka v§glangdsomr§dena till 1300 nm och 
1500 nm, dar ljusforlusterna i fibern ar myc
ket l§ga. 

En paralle l l utveckling av fi berteknol ogin pagick. 1966 

hade de basta fibrerna e n dampning p a a tskilliga tusen dB per 

k i lometer, men redan a r 1970 hade man n a tt fram till praktiskt 

anvandbart glas med en dampning battre an 20 dB/kfu (fig 1.3). 

f/Hz 

)./m 
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• 

de flesta tillampningar 

inorn telekommunikation 

1972 

Ar 

1978 1980 

Fig 1 .3 Framsteg inom fiberfabrikationen (fr~n ref 1) 

' . ,. 
I mitten ay sjutt·iotale·t konstruerade man de 

optisk~ •·. q :elekommunika tions sys tamen ; ::•.r :och idag .,·.har f \b.~r.t,el<..-::·-':, ·· •/!1-;.\·:· • 
( ''"'~~·w, ,, .. ·:j.·. ·~· :1\:·. . ;'·::.,.-···~-...,. ...... , .. ,~-, .'•":··:.,. ·~~!> ;,.~. · · !" f <~ ·· I . ...... 

no1ogin avancerat "till den . ·punkt, oar R'ay1eighs~i'dningen 

bestammer gransen for dampningen i g1aset. For1usterna vid 

vag1angden 1, 55 ~m ar nu mindre an 0, 5 dB/km, medan forsok 

pagar med nya g1assorter med en dampning pa 0,1 dB/km vid 

2,5 ~m och fantastiska 0,01 dB/km vid 4,4 ~m inom rackha11. 

1.2 ANVANDNING 

Fiberoptik anvands huvudsak1igen inom tre omraden: data-

overforing, 1justransport samt energitransport. Attraktiva 

egenskaper hos fibern ar: 

sma for1uster och hog bandbredd 

sma dimensioner 

okans1ig for e1ektromagnetiska och radio

frekventa storningar 

omoj1ig att av1yssna 

e1ektriskt iso1erande 

J---

... 

·I 

' ... 
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I bildledaren ar fibrerna placerade 
i en logisk ordning vid in- och ut
g~ngarna. Fiberbunten kan d~ anvan
das t ex till att se runt horn med 
eller for att rata ut ett bojt bild
plan (field flattener). Det avbi l
dade omr~det ar ca 0,5 mm brett. 

Den optiska fibern har dessutom en ~konstant d~mpning, 

~ven for mycket hoga signalfrekvenser, i motsats till koaxial

kabel och telt:!.fon·ledning : ' .. (se fig 1.5). Detta tillater en 

telekonstruktor att oka avstanden mellan forst~r·karna i ett · :~-~· ·. 

kommunikationssystem, 

kan okas avsev~rt. 

samtidigt som 

E 
..¥ 
....... 
IXl 
""0 

Cl 
c .... 
c 
a. 
E 

:ro 
Cl 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

i OkHz 

telefonsladdpar 

100kHz 1MHz 

Frekvens 

,. 
den overforda dataman.g"den 

I ,. ',•· !l'•; ' .,j., ... .... \.·. 

koaxialkabel 

optisk fiber vid 
barv~glangden 0.82~m 

10MHz 1 oor~Hz 

Fig 1 . 5 Dampningen som funktion av frekvensen 

•, ·· .. · 

'II'' ·,· 

for tre olika transmissionsmedia. (Fr~n ref 1) 

1.3 VAD AR EN OPTISK FIBER? 

En optisk fiber bestar av en cylindrisk k~rna gjord av 

kvarts eller glas. Denna ~r omgiven av ett skyddande cylind-
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···. .. . .. 
riskt skki; manteln ocksA gjord -av, kvarts eller g1 as, m6jligen 

av plast. Manteln 'har et't lagre brytningsindex an karnan. 

Det h6gre brytningsindexet i karnan ar en 

sattning f6r att en ljusstr iHe skall kunna 

n6dvandig f6rut-. 
totalreflektera-s ·..;· 

i gransytan mellan karna och mantel. Brytningslagen ger, att 

minsta infallsvinkel Bmin f6r totalreflexion bestams av 

nz 
sin Bmin = 

nl 

dar n
2 

och p 1 a~ · mantelns respektive kar~ans bry~ninisindex. 

Fig 1 .6 Nodvandigt villkor for totalreflexion 
i gransytan mellan karna och mantel ar 
sin S > n2 I n1 . 

Man delar in fibrer i tre klasser: stegindex- gradientindex 

samt monomodfiber. Stegindex- och gradientindexfibrerna Ar 

bAda av multimodtyp. De · flesta av fiberns egenskaper bes.ta~s 

av karnans brytningsindex relativt manteln samt dess diameter. 

r r r 

@Joum -r 
8~4um ,l 0011m t 

1- ' I 

1+- ~ 
I ' 

I 80\lm 
t+-125\lm ~ ._ 140\lm ----.4 

Gradientindex Stegindex Monomod-
multimodfiber multimodfiber fiber 

Fig 1.7 Geometri hos mono- och multimodfibrer 

, I 

·' .· 

·:· ·.~ 

.. ··· 

... 

' • . 
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Om karnan har ett konstant brytningsindex n
1 

over bela 

tvarsni ttet, ar fibern av stegindextyp. L·juset fa.rdas i denna 

olika langt, ·beroende pa , antalet reflex-ioner - i gransytam· .

Pass .. agetiden blir olika, och en kort ljuspuls kommer dar for 

att breddas i fibern, se fig 1.8 a. Denna egenskap kallas 

moddispersion och ar direkt avgorande for fiberns bandbredd' 

dvs hur tatt pulserna kan skickas in utan att de flyter ihop 

i fibern. Da dispersionen okar, sjunker bandbredden. 

Om istallet brytningsindex gradvis minskar fran centrum 

mot gransytan till manteln, kallas ,.fibern for gradientindex

fiber. Har har de centrala . stralarna: ~n lagre hastighet be

roende pa ett hogre brytningeJ ndex an d~' SOlll passerar utanfor 
.. 

via reflexioner. Darme.d minska-r skillnaden i passagetid. Den 

optiska vaglangden - produkten av geometrisk langd och bryt-

ningsindex blir ungefar den samma, oberoende av vilken 

vag ljuset tar i fibern . . ~etta medfor att bandbredden ar 

avsevart storre an for stegindexfibern. 

Monomodfibern ar en stegindexfiber med sa smal karna, att 

endast en enda mod, en axiell ljusstrale, tillats passera. I 

monomodfibern begransas bandbredden endast av den ofrankom

liga kromatiska dispersionen. Nackdelen ar karnans litenhet, 

3 - 20 ~m i diameter, vilket gor handhavandet mera komplicerat. 
-~ 

Forde len ar att avstanden mellan ' forstarkarstegen kan okas . · ·~: 

till upp mot 10 mil! 

Stegindexfiber 
a 

Fig 1.8 a b och c 

Gradientindexfiber 
b 

Monomodfiber 
c 

Str§lg§ng samt in- respektive utpulsen 
multi- och monomodfibrer 

Avgorande for en fibers inkopplingsegenskaper ar de tva 

parametrarna n
1 

och n
2

. Den numeriska aperturen, NA, bestairuner 

den maximala vinkel 8, under vilken ljus kan matas in i fibern, 

respektive maximala vinkeln for den ljuskon, som erhalles vid 

fiberns utgangsanda, fig 1. 9. Storre infallsvinklar an accep

tansvinkeln 8 medfor bara att ljuset gar direkt ut i manteln. 

·{; 

'~ ..... 
.1·. 

~- . 
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' 
8 bestams av sin 8 = NA, dar NA for en stegindexfiber : tecknas 

NA = __!_ I n 2 - n 2 · 
.. no - 1 2 

dar ar luftens brytningsindex "' 1. Den kon, som hal;'. 8: 

som halva sin toppvinkel, ka1las acceptan~kon. 
J '' • 

Fig 1 . 9 Acceptanskonen har. toppvinkeln 28, dar 
8 ~r den maximala infallsvinkel lju
set f~r ha for att kunna ledas vidare 
genom fi bern. 

For att fibern skall bli hanterlig utanfor laboratoriei:, 

maste ~en skyddas med ett eller flera "\rplastholjen. 
·"' 1

1 
r 

Dire.kt 

vid tillverkningen belaggs darfor fibern med ett lager av 

t ex silikongummi, primarskyddet. En fardig fiberkahel kan 

innehalla . ett sekundarskydd av nagot slag, en dragavlastare 

av t ex aramidgarn samt ytterligare nagot eller nagra plast

holjen. Nagra exempel pa hur en fiber kan vara skyddad visas 

pa bilderna 1.11 - 1.13. 

c 
a b c 

e 
a. karna och mantel 0,14 mm 

b. primarskydd 0,3 mm 

Fig 1.10 

c. sekundarskydd 1 mm 
d. dragavlastare 

e. kabelmantling 3 mm 

En fi berkabel 
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Bi ld 1 .11 
En glasfiber med enbart 
primarbelaggning. 

Bi ld 1 .12 

Plastmantlad fiber. I tur och 
ordning syns fiberkarnan, plast
mantel och primarskydd, det losa 
sekundarskyddet samt kablingen. 

Bild 1.13 

Fiberkabel med ett fast sekun
darskydd. 

Man har uppnatt en viss standardisering nar det galler 

karn- och manteldimensionerna for att underlatta ~· .'N;!,i cl' kontak-
.... , ., .''~:· ·. ' ;. ' . . 

teringen. Vanliga diametrar pa karna och mantel.< ii'~ 100 Jlm .. : . 

respektive 140 Jlm. Detta anges i datablad som stegindex 

100/140. Stegindexfibrer finns att fa i tjocklekar anda .upp · 

till ganska anmarkningsvarda 1500/1850. 

Glas brukar ju vara ett sprott material, som latt brister, 

men man tillverkar nu glasfibrer, som har hogre draghallfast

het an stal. En 50/125-fiber kan bara en last pa 5 kg utan 

att brista, medan motsvarande fiberkabel uppges halla for 

atminstone 80 kg. 

1.4 LJUSUTBREDNING I FIBERNJ MONOMODVILLKORET 

En forklaring till uppkomsten av moder i fibern kan erhal

las ur straloptiken. Straloptiken beskriver ljusets utbredning 

genom att definiera en strale som normalen till en yta av 

ljusvagor med samma fas, fig 1.14. 

En plan ljusvag fardas genom en vagledare (fiber) enligt 

fig 1.15, och alla stralar med riktningen tjJ ar forknippade 

med samma plana vag. De ytor med konstant fas, som punkterna 
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En ljusstrale definieras som normalen 
till en yta av ljusvagor med samma 
fas. 

c B 

Yta med konstant fas 

Fig 1 . 1 5 Ljusstralar i en vagledare 

A och B ligger i (CF respektive BD) tillhor samma plana vag. 

Stralen AB har innu inte reflekterats i grinsytan. Den lingre 

stralen CD visar den relekterade stralen, som genomgar tva 

totalreflexioner pa sin vig fran den ena ytan med konstant 

fas vid A, till den andra vid B. Eftersom alla punkter pa 

en sadan yta alltsa maste ligga i fas, krivs det att fasskill

naden mellan strale CD och AB ir en jimn multipel av 2n. 

Vid en matematisk behandling av en vagledare loses vagekva

tionen med de aktuella randvillkoren insatta, och ett begrin

sat antal egenvirdesekvationer erhalles. Losningarna till 

dessa ar uttryck, som ger de olika modernas filtekvationer. 

I en cirkulirsymmetrisk fiber blir filtekvationerna i 

form av Bessels ekvation, en andra ordningens differential

ekvation med tva av varandra oberoende losningar. Man erhaller 

d 2F(r) + l dF(r) + (K - v2) F(r) = 0 
dr 2 r dr r 2 

dir K ar en fiberparameter, V nagot heltal samt r, </> och 

z ar cylinderkoordinaterna. 

Den cylinderfunktion som svarar mot losningarna till dessa 

ekvationer, maste uppfylla tva krav: 

Filtet maste vara indligt i hela kirnan. 

I manteln maste filtet vara exponentiellt avtagande 

med storre avstand fran kirnan. 
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Fig 1.16 

r 

Cylinder
koordinaterna 

Villkoret for karnan uppfylles av Bess.elft.lnktionen och los-

ningarna blir da i form av ', 

E = A J (Kr) ejv~ 
z v 

Faltet i manteln ges av en modifierad Hankelfunktion, vilken 

vasentligen bestar av 
-r 

termen e Randvillkoren i gransytan 

mellan karna och mantel (dvs r = a) bestammer konstanterna. 

Dessa forutsattningar leder fram till den karakteristiska 

ekvationen for en stegindexfiber. Jag nojer mig har med att 

konstatera, att den loser man normalt enbart med hjalp av 

en dator. 

Den allmana losningen till stegindexfiberns karakteristiska 

ekvation har sex olika faltkomponenter. Forutom TE och TM 

moder finns aven tva typer av hybridmoder narvarande. Hybrid

moderna betecknas HE och EH moder och de kannetecknas av 

att de har longitudinella elektriska och magnetiska faltkom

ponenter narvarande, till skillnad mot TE och TM moderna, 

dar dessa ar ortogonala mot utbredningsriktningen. 

En viktig parameter for vat je mod ar dess klippfrekvens. 

En mod klipps, da dess falt breder ut sig in i manteln och 

inte avtar tillrackligt enligt 
-r 

e -beroendet fore mantel-

luftovergangen. Moden forsvinner alltsa, da faltet slutar 

utbreda sig koncentrerat till karnan. 

Endast en mod kan existera i en fiber vid frekvenser under 

ett visst varde, klippfrekvensen. Detta ar hybrid HEll moden, 

och tack vare detta ar det mojligt att astadkomma en monomod

fiber. Denna har en mycket smal karna och likasa en mycket 

liten skillnad i brytningsindex mellan karna och mantel. 

Detta leder fram till villkoret for att en stegindexfiber 

skall fungera som monomodfiber. Om den normaliserade frek

vensen v for fibern ar mindre an det forsta nollstallet till 

•,,.,- .. 
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HE 12 EHll 
Ka =3,83 

Ka 
HE13 EH12 
Ka =7,02 

Fig 1.17 Kurvor over Besselfunktioner kan anvandas for att 
kalkylera de olika modernas klippfrekvenser. 

Besse1funktionen J
0 

(V), har vi en rnonomodfiber. Utskrivet 

b1ir villkoret 

v = 
21Ta /n2 - n 2 < 2,405 
"o 1 2 

' • 
dar a ar karnans radie och A.

0 
den aktuella vag1angden. Vad ~ .. ~; :: : 

sorn hander, da de o1ika parametrarna varieras, anges i tab 

1.18. Fig 1.19 beskriver de o1ika rnodernas ti11vaxt, medan 

fig 1 . 20 visar forha11andet rne11an de transmitterade effekterna 

i karnan och rnante1n, bada som funktion av V-ta1et. 

Parameter som okas Antalet utbredande moder 

ka rnradi en a okar 

karnans brytningsindex nl okar 

mantelns brytningsindex n2 minskar 

v~glangden 1.. 0 minskar 

T abe ll 1 .18 
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6 

V = 21ra·NA 
A 

8 10 

Fig 1.19 Antalet moder i fibern som funktion 
av dess V-tal. (Fr§n ref 1) 

Fig 1.20 

1.0 

0.8 

.... 
0 .... 0.6 

a. 
........ ...... 

Q) 
0.4 .... 

c 
ro 
E a. 0.2 

0 
0 2 .. 6 • 10 12 

Fiberns V-tal 

De olika modernas effektdistribution i fibern. 
Kurvorna visar forh§llandet mellan den i man
teln transmitterade effekten och den totala, 
som funktion av V-talet. (Fr§n ref 1) 
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1,5 FORLUSTER I FIBERN 

' ' Rayleighspridning 
' ' ' 

Ultravioletta 
absorptionskanten 

dampning 

Infraroda 
absorptionskanten 

1 ----* OH-
-- I 

OH 

0,7 

--- -~ -:...~----- --
0.8 0,9 1 , 0 1 , 1 1,2 1 , 3 1, 4 1 , 5 

Fig 1.21 De olika spridnings- och absorptionsforlustkomponenterna 
i en optisk fiber. (Fr~n ref 1) 

Dampning av ljus i en fiber beror dels pa absorption, dels 

pa spridning. Det ljus, som absorberas, overgar till varme 

och beror pa interna energiovergangar i atomer och rnolekyler. 

Den infrartida absorptionen harror fran rnolekylvibrationer 

i kiseldioxid. Begransningen at det ultravioletta ballet 

beror pa att ljusets fotonenergi nar bandgapet for kisel. 

En kvartsfiber har ofta dopats med nagot amne for att erhalla 

en viss optisk egenskap. En liten tillsats av Ge0
2 

okar bryt

ningsindex och darmed den numeriska aperturen men rnedfor 

ocksa en okad absorption, fig 1.22. 

En glasfiber bestar forutorn Si0
2 

av en rnangd olika 

molekyler: Na
2
o, B

2
o

3
, GaO m fl, vilka alla bidrar till att 

oka absorptionen, speciellt i blatt och ultraviolett. Kvarts

fiberns spektrala transmission ar bredare an glasfiberns, 

men priset kan spela en viss roll for val av fibertyp. 

Fororenings joner, metalljoner och speciell t hydroxidjoner, 
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Fiberns numeriska apertur 

0.6 0.8 1 , 0 1, 2 1 14 

Absorptionsforluster beroende p~ dopamnet Ge02 
som funktion av v~glangden. (Fr§n ref 1) 

016 

c 
0 014 
(/) 
(/) 

E 
(/) 

012 c 
«< 
'-..... 

0.6 0.8 1 I 0 1 12 0,2 014 0,6 0,8 

Al~m Fig 1 .23 Al~m 

Fig 1.23 och 1.24 Spektrala transmissionskarakteristikor 
for en glas- respektive en kvartsfiber1 
b~da en knapp meter l~nga. (Fr~n ref 4) 

ger kraftiga absorptionstoppar redan vid mycket sma koncent

rationer, vi1ket visas i fig 1. 25. Hydroxidjoner har viktiga 

overtoner av sitt vibrationsspektrum vid vag1angderna 0,95, 

1,25 och 1,39 ~m. Genom att baka in fibern i en atmosfar 

av deuterium kan man skifta bort absorptionstopparna fran 

det viktiga vag1angdsomradet. Vid ti11verkningen minimerar 

man koncentrationen av OH i fibern, men man har annu inte 

1 I 0 1 I 2 

Fig 1 .24 
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Fe 2 + 

Koncentration for maximal 
Jon forlust 1 dB/km i glas 
OH- 1, 25 delar p~ 106 

cu2 + 2.5 delar p~ 109 

Fe2 + 1 del p~ 10 9 

OH- cr 3+ 1 del p~ 109 

0.8 1 .o 
Alllm 

Relativ absorptionsforlust orsakad av metall- och 
hydroxidjonfororeningar i glas. (Fr~n ref 1) 

1yckats fa fibern stabi1. Van1iga hydroxidjoner diffunderar 

1angsamt in i fiberna igen. 

Spridningsfor1uster beror bade pa 1oka1a inhomogeniteter 

i materia1et (b1asor, mekaniska spanningar, storre variationer 

i g1asets sammansattning) och pa den ofrankomliga Ray1eigh

spridningen. Denna sker fran spridningscentra som ar mindre 

an 1jusvag1angden - atomer och mo1eky1er - och har ett kraftigt 

vag1angdsberoende. Ray1eighspridningen okar mot kortare vag-
-4 

1angder proportipone11t mot A . 

Vid kab1ing av en fiber byggs oundvik1igen mekaniska span

ningar in. Fibern stracks och skjuvas i kab1ingsmaskinerna, 

och detta gor ti11sammans med mikrobojfor1usterna i sekundar

skyddet, att dampningen i en fiberkabe1 a11tid ar nagra dB/km 

storre an i en fiber med endast primarskydd. Mikrobojar upp

star da krokningsradien ar me11an 1 och 10 mm, och vi11koren 

for tota1ref1exion kommer da inte att vara uppfy11da. 

Bi ld 1 . 26 I en fiber, som bojs kraftigt. 
ar villkoren for totalref
lexion inte langre uppfyllda 
och ljus lacker ut. 
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Det kan ocksa noteras, att stora temperaturskillnader 

liings fibern paverkar diimpningen. Denna okar med nagon dB/km 

om skillnpden niirmar sig 100°, , nagot man under normala drift

forhallanden alltsa knappast beh0ver ~iil(:.i!.at:lJ!ed. 
~ . . ... -

Efters·om ljusutbredningen i fibern · sker spiral format, 

fungerar denna som en depolarisator, vilket ibland kan vara 

en fordel. En nyhet pa marknaden iir de polarisationsbevarande 

monomodfibrerna. Dessa astadkommes genom dubbelbrytning i 

kiirnan och realiseras med en svagt elliptisk . form eller en 

assymmetrisk spiinningsfordelning. Brytningsindex for den 

oonskade polarisationsriktningen blir nagot liigre an for 

dess ortogonala riktning. Skillnaden iir tillriicklig for att 

liickaget ut i manteln blir beroende av i vilken riktning 

ljuset sviinger. Diimpningen for des sa fibrer ar inte mycket 

storre iin den deras symmetriska sliiktingar har, men priserna 

har iinnu inte hunnit stabilisera sig. 

1.6 FORLUSTER VID INKOPPLING AV LJUS I FIBERN 

. 
Att koppla in ljus i en fiber med en hog verkningsgrad 

ar forknippat med en miingd stora och sma svarigheter. Jag 

ska i detta avsnitt berora nagra, medan jag i de tva foljande 

kapitlen kommer att redogora for hur jag forsokt komma · till 

riitta med dem vid inkoppling och avslutning av fibern. 

Fiberdiimpningen ar storst i borjan av fibern, beroende 

pa att antalet utbredande moder ar begriinsat. Var je mod har 

dessutom sin egen diimpningsfaktor och utbredningshastighet 

Fig1.27 Linssystemets numeriska apertur bestammer 
ljusets maximala infallsvinkel. Om denna 
ar storre an fiberns acceptansvinkel e, 
g~r ovi llkorligen en del ljus forlorat. 
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i fibern. Dampningen ocb pulsbreddningen i en viss fiber

stricka bero,r · .. di;irfor pa bur stor effekt var je mod tillfores 

fdm borjan ,.,:. Eif~~r en viss langd, modkopplingslangden, kommer 
· . , { .., 4 • • • ~ .. ~ 

modfordelriiRg\e-ti · att ba natt ·h ett jamviktstillstand, dar 
.;l. ; ' 

damppingen :.".per km ar ·kons tant. Typiska modkoppl'ings lingder 
. 'ii ' 

kan variera fran nagra tiotal meter till over tio kilometer. 

For att inkoppling i en fiber skall vara mojlig, maste 

fiberns andyta forberedas. Anden kan pa olika sitt skyddas for 

att bli mera banterlig, men pptiskt ir detta inte nodvandigt. 

I allmanbet ar ett linssystem oumbarligt for att kunna fo

kusera ljuset pa fiberinden. Detta maste valjas med kinnedom 

om bade fiberns ocb linssystemets numeriska aperturer. Om 

linssystemet bar storre NA in fibern ( som i fig 1. 27) kommer 

mycket ljus att ga forlorat' men i gengild ar detta den enda 

allvarliga begrinsningen vid inkoppling i en multimodfiber. 

Monomodfiberns sma dimensioner skapar stora problem. Foku

seringen maste goras med mikrometerprecision for att det 

infallande ljusets stralningsfordelning skall passa den ut

bredande moden i fibern. Dessutom maste ljus, som oundvikligen 

bamnar i manteln ledas bart, da det annars kan sinka kvaliteten 

pa den transmitterade vagfronten i karnan. 

Faltekvationerna ger, att distributionen av HE
11 

moden 

inte ar gaussisk, vilket daremot giller for det infallande 

ljuset. Anpassningen kan darfor aldrig bli perfekt, men genom 

att matcba den gaussiska stralens diameter till kirnans kan 

en teoretisk modmatcbningseffektivitet pa 99 % nas. Vid 

fokuseringen av ett parallellt stralknippe med diametern D, 

bestims stralmidjans diameter d av sambandet 

d = ±~ 
n D 

dar f ar linssystemets brinnvidd. I stralmidjan, dvs fokus, 

ar vagfronterna plana ocb dar · placeras fibern. Genom att 

variera D, t ex med ytterligare tva linser, kan diametern 

d anpassas till att vara lika star eller mojligen nagot mindre 

an karnans diameter. 

Fig 1.28 
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Det ljus, som sprids i manteln vid inkopplingen, kan minskas 

genom att baka in den forsta biten av fibern i nagot bryt

ningsinde~anpassat amne' lamp ligen ett ep~i·y l'im. 
Optimal centrering vid kontakteringen ar ofta nodvandig, 

speciellt vid datatransmission da man dar har intresse av 

att kunna koppla ihop tva eller flera fibrer. De problem, 

som uppstar inom detta omrade undviker jag helt att berora, 

eftersom laserenergitransport nastan alltid sker over korta 

strackor. 

Detta innebar alltsa avsevarda forenklingar vid kontakte

ringen, da kontaktdonets funktioner inskranker sig till en 

enda: att skapa en mekaniskt hallbar, optiskt effektiv 

avslutning av fibern. 

Bi ld 1 .29 En avslutning av fibern med 
utmarkta optiska egenskaper. 

En plan, ren och mot fiberaxeln vinkelrat ande, med fibern 

hallen pa plats med lite formmassa vid en plexiglasbit, bild 

1.29, utgor i sig en alldeles utmarkt kontakt. Nackdelen 

ar fiberandens sarbarhet' men denna kan pa ett enkel t satt 

skyddas t ex med hjalp av ett kapillarror, ett mikroskop

tackglas och nagra droppar epoxy lim, fig 1. 30. En sadan kon

takt till en monomodfiber kan vara ett billigt och bra 

alternativ till de i allmanhet mycket dyra prefabricerade 

kontakterna, dar de snava toleranserna avgor priset. 

rengjord och kapad fiberanda 

mikroskoptackglas 
brytningsindex-

kapi llarror anpassad epoxy 

Fig 1.30 Ett satt att skydda andarna p§ en fiber. for 
att kombinera mekanisk h§llbarhet med god 
optisk kvalitet. 

·.· . 
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Kontaktdon tillverkas for de flesta fiberdiametrar, och 

varje fiberoptisk industri med lite sjalvaktning har ett 

eget program for kontaktering. Aven i Sverige finns ett par 

sma foretag, som tillverkar kontakter av god kvalitet. Detta 

aterkommer jag till i nasta kapitel. 

I den vanligaste och i sarklass enk\§ate metoden, anvandes 

epoxylim till fixeringen av fibern. Fiberanden skalas och 

forberedes enligt tillverkarens anvisningar, kontakten fylles 

med epoxy och appliceras pa fibern, sa att fibern sticker 

ut i nos en nagom em, se bild 1. 31. Efter hardning av limmet 

slipas och poleras fiberanden till en god optisk kvalitet. 

Naturtigtvis passar de nodvandiga slipverktygen inte nagon 

annan kontakt an den tillverkaren sjalv levererar. 

Bild 1 .32 

Bi ld 1 .31 Fi berkontakt 

Slipverktyg avsedd for den typ 
av kontakt som visas p§ bi ld 
1 .31 . 

Harmed avslutar jag denna allmant hallna diskussion och 

overgar till ,_ att mera i detalj redogora for de erfarenheter 

jag vunnit vid mitt arbete med in- och utkoppling av laser

ljus i optisk fiber. 

... 
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2 Studium av fibern vid 

laserenergitransport 

2.1 IN OCH UTKOPPLINGEN 

Bi1d 2.1 och 2. 2 visar den utrustning jag anviint mig av 

vid in- och utkopp1ingen av 1aser1jus i fibrerna. 

Linssystemet anviint vid fokuseringen ska11 ha sma dimen

sioner och en god upp1osningsformaga. Om 1insytorna dessutom 

iir antiref1exbehand1ade iir det en fordel. Just dessa tre egen

skaper besitter de f1esta mikroskopobjektiv av bra kva1itet 

och genomgaende har jag utnyttjat ett sadant med tio gangers 

forstoring och briinnvidden 16 mm. Dess numeriska apertur 

ar 0,25, vi1ket har varit 1agom for de f1esta fibrer jag 

arbetat med. Ett likadant objektiv har suttit vid utga'ngen 

for att sam1a ihop det divergenta stra1knippet dar. 

Bi ld 2.1 Mikrobank for inkoppling av laserljus 
i en optisk fiber. 

·-· 
. !~~:~·· . 
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Vid utkopplingen ar ingen 
positionerare nodvandig. 

Bi ld 2.3 Fokuseri ng 

For att enkelt kunna fokusera pa fiberns andyta har jag 

anvant mig av en mikrometerposi tionerare av market Spindler 

& Hoyer. Med en sadan gor man de nodvandiga justeringarna 

i x- och y-led samt fokuserar i z-led med de tre mikrometer-

skruvarna som syns pa bild 2.1. Man erhaller latt en god 

inkoppling efter en stunds skruvande. 

Det gar bra att se pa den utkopplade ljuskonen nar man 

hittat ratt vid fokuseringen. Bilderna 2.4 ·- 2.6 visar hur 

det kan se ut, da man later fiberns utgang direkt · belysa 

ett vitt papper . 

Fig 2.4 - 2.6 

a Fig 2.4 b 

Fig 2.5 b 

Fig 2.6 b 

Fiberns utg§ngsanda projicerad p§ ett papper vid 
n§gra olika fall av fokusering p§ ing§ngen. 

•.. 
' ·\: 
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Att placera en fotodetektor vid utgangen och optimera 
•· 

utslaget ar annars det basta och enklaste sattet att avg~ra, . : .. ::,1. 1·.' .... . . 
om ljuset traffar karnan ratt. 

2.2 MINA MATMETODER 

En fibers dampning definieras som 

D" . 
10 1 

stralningsflodet in 
ampn~ngen = · og stralningsflodet ut 

och brukar anges i decibel per kilometer. En forlust pa 3 dB 

innebar att stralningsflodet genom fibern halverats. Ofta 

utfores 

· (t ex 

mellan 

Hansyn 

dampningsmatningar 

lasrar). Det ar da 

effekterna, vilket 

till matcellens 

med monokromatiska ljuskallor 

tillrackligt att bestamma kvoten 

forenklar matningarna betydligt. 

vaglangdsberoende verkningsgrad, 

kvanteffektiviteten, behover inte tas. Fordelen med logaritmen 

ar dess additativa karaktar. Den totala forlusten i ett system 

ar lika med summan av de ingaende komponenternas respektive 

forlust. 

Dampningen i de fibersystem jag arbetat med, kan i stort 

sett delas upp i tre av varandra oberoende delar: forlusterna 

i objektiven, kontakt och inkopplingsforluster samt den langd

och vaglangdsberoende dampningen i fibern. 

Objektivens forluster erholl jag pa det satt bild 2.7 

visar. Mina objektiv hade en konstant dampning inom hela 

det synliga omradet, se diagram 2. 8. Ca 30 % av ljuset for

svann alltsa i linserna vid in- och utgangarna. 

For lust/ 
dB 

1 

0,5 

400 500 600 :\/nm 

• '< ... 

Bi ld 2.7 Di ag r 2.8 Ljusforlusterna i tva 
mikroskopobjektiv med 
brannvidden 16 mm. 
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Att skilja kontaktforlusterna fran den rena fiberdampningen 

ar besvarligt, sa jag har endast kunnat gora uppskattningar. 

Om fibern ar sa kort som en meter, kan fiberdampningeil; for

summas. Forlusterna beror enbart pa kontakterna och objek

tiven. Jag kan pa sa satt ocksa jamfora olika kontakttyper 

med varandra. 

Fiberdampningen uppskattade jag genom att mata den totala 

dampningen i ett system med minst 100 m fiber, och subtrahera 

den dampning jag matt upp i systemet med bara 1 m fiber. · Har 

har jag inte kunnat ta hansyn till att fiberdampningen per 

langdenhet ar storst i borjan av fibern, beroende pa modkopp

lingslangden. Fabrikanternas datablad ar noga med att beskriva 

fibrernas egenskaper i det infraroda omradet och uppger endast 

i undantagsfall dampningen vid nagon synlig vaglangd 

Mina matningar har utforts med ett flertal olika lasrar, 

vilka tillsammans tacker ett vaglangdsintervall fran rott, 

633 nm, till djupt blatt, 424 nm. Da objektiv- och kontakt

forlusterna · visade sig vara helt vaglangdsoberoende, ar 

kurvornas lutning klarlagd. Som komplement till uppskattningen 

av fiberdampningen, redovisar jag aven den totala forlusten 

i systemen, inkluderande objektiven. 

2,3 MATOBJEKTEN 

Utforliga dampningsmatningar har utforts pa tva kablade 

fibrer, en av stegindextyp fran Sieverts Kabelverk i Sundby

berg samt en gradientindexfiber fran ITT. 

Kontaktprover har utforts med en okablad stegindex, ocksa 

fran Sieverts. Jag har dessutom studerat inkopplingsproblem 

i en monomodfiber samt gjort hogeffektsprov i tjockare fibrer 

av stegindextyp. I tabell 2.9 finns utdrag fran nagra av 

fabrikanternas datablad. 

Fyra olika satt att avs luta en fiber pa har studerats. 

Tre av dem forutsatte att fiberanden kunde kapas till en 

snygg yta, medan det fjarde innebar att ytan skulle poleras 

till en god kvalitet med speciella verktyg. 

I tva av de fyra satten, har jag provat "hemmagjorda" 
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Fabrikat, beteckni ng Sieverts GJ 100/140 Sieverts GGID 1 

Typ, material stegindex glas/glas stegindex glas/glas 

Karnan/mantelns 
100/140 100/140 diametrar (~m/~m) 

Skydd, ytterdiam <mm) prima rbe lagd, 0.3 kablad, 2.6 

Dampning (dB/km) 
vid 850 nm 10 max 15 
vid 630 nm - -

Nume risk apertur 0.31 0.31 

Fabrikat. beteckning ITT, OFC-GG5-1KE ITT, T-1601 

Typ, material gradientindex, kvarts monomod, dopad 

Karnan/mantelns 50/125 4/80 diametrar (~m/~m) 

Skydd, ytterdiam <mm) kablad, 2,2 inplastad, 0.4 

Dampni ng (dB/km) 
vid 850 nm 5 5 
vid 630 nm 10 10 

Nume risk apertur 0.21 0.11 

Kortaste monomodv~glangd 580 nm 

Tabell 2.9 Databladens specificeringar av de 
2.4 testade fibrerna. 

avsni tt 

kvarts 

kontakter. Des sa jamfores med dels ingen kontakt alls, dels 

kommersiella kontakter av (det svenska) market Holtek. Hur 

monteringen av kontakterna gatt till beskriver jag narmare 

i kapitel 3, tillsammans med de erfarenheter jag vunnit vid 

detta arbete. 

' 
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Bild 2.10 Den oskyddade, Typ I 
• 

Bild 2.11 Plexiglas, Typ II 

Bild 2.12 Kapillarror, Typ III 

Bild 2.13 Holteks, Typ IV 

Bild 2.10- 2.13 De fyra diskuterade kontakttyperna. 

2.4 RESULTAT OCH KOMMENTARER AV DAMPNINGS
MATNINGARNA 

Vid jamfore1serna me11an de o1ika kontakterna har jag 

genomgaende anvant Sieverts okab1ade fiber GJ 100/140. Den 

ar 1attarbetad, da den endast ar skyddad med en primarbe1agg

ning men ar i genga1d tam1igen skor. Karnans stor1ek gor 

det enke1t att optimera inkopp1ingen och nedan redovisas 

de basta resu1taten, som jag erha11it med respektive kontakt

par. 
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Typ II 

.----- Typ II I 
--------------~~Typ IV 

._ Typ I 

500 600 Alnm 

Diagram 2 .14 Fyra olika kontakttypers relativa 
l jus for Luster. 

I diagrammet framstar plexiglaskontakterna som de klart 

samsta. Spridningen ar dessutom stor bland mina resultat. Lite 

for manga detaljer paverkar forlusterna, och tva till synes 

lika kontakter kunde ha helt olika optiska egenskaper. 

En fiber utan kontakt har daremot utmarkta optiska egen

skaper men ar svar att · handskas med. Denna far anses vara 

ett provisorium och torde inte kunna anvandas i nagra lang

varigare tillampningar. Minsta ovarsamhet innebar att kap

ningen maste goras om. 

Ett undantag ar dock de grovre stegindexfibrerna med en 

karndiameter pa omkring 1 mm. Dessa ar bra da hoga effekter 

skall overforas, t ex vid anvandning av pulsade lasrar. Da 

ar det nodvandigt, att andytan ar direkt atkomlig for ljuset. 

Med polering uppnar man aldrig samma slata yta och valordnade 

molekylara struktur som vid en lyckad kapning. De for luster, 

som uppstar i de mikroskopiska reporna kan aventyra kontakten 

vid lite hogre effekter. De tjockare fibrerna har dessutom 

fordelen av att vara betydligt mera latthanterliga och meka

niskt hallbara an sina tunnare slaktingar. Se vidare avsnitt 

2.6. 

Kapillarrorskontakten ar en forbattrad variant av plexi

glaskontakten. Den kombinerar den okontakterade fiberns god .?. 

optiska egenskaper med en nagot battre hallbarhet. Dessvarre 

visade det sig att den var oduglig for annat an ganska laga 

lasereffekter. 

Holtek slutligen far har representera de kontakter man 

koper och monterar sjalv. Efter lite traning blir resultaten 

I 

~ 
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av en jamn och hog kvalitet, och fa saker talar egentligen 

for att tillverka kontakten sjalv, om en passande finns att 

kopa. 

I diagram 2. 15 och 2.16 redovisar jag de dampningskurvor 

jag matt upp, dels i 250 m glasfiber, dels i en 100 m lang 

fiber med karnan av kvarts. De heldragna linjerna visar de 

totala forlusterna i systemen, inklusive objektiven, medan 

de streckade ar en uppskattning av den rena . fiberdampningen 

med de forbehall jag diskuterade i avsnitt 2.2. 

Valet av ITT-kabeln styrdes framst av materialet i karnan, 

kvarts, for att kunna jamfora denna med Sievertsfiberns glas

karna. Gradientindexfibern har en storre 15andbredd an steg

indexfibern vid dataoverforing. Nagra andra fordelar har 

den inte. Daremot staller den sig dyrare vid inkop och , de.ss-

utom ar inkopplingsforlusterna nagot storre, 

ar tunnare. 

e f t e r s om · t,k-ai~nan 

For lust/ 
dB 

16 

12 

8 

4 

400 

\ 

' \ 
\ 

' ' ' 

Diagram 2 . 1 S 

' 

. ,, :.. 

. ~ .. '.~ 

' ' 
' 

.... 

-- ---
500 600 1./nm 

Totalforlust (heldragen linje) samt en uppskattning 
av den rena fiberdampningen i 100m fiberkabel ITT 
GG5-1KE 50/125 avslutad med Holteks kontakter. 

·l 
I 

I 
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' 

-- -- --

500 600 )./nm 

Diagram 2.16 Totalforlust (heldragen linje) i 250m Sieverts 
GGID 1 100/140 glasfiberkabel avslutad med Holtek
kontakter samt en uppskattning av fiberdampningen 
angiven i dB/100 m. 

2,5 INKOPPLING I MONOMODFIBER 

Inkoppling i monomodfibern innebar en balans g ang mellan 

fiberns och objektivets numeriska aperturer samt det infal

lande ljusets diameter. 

For att avgora om ljuset leds in i karnan eller traffar 

manteln, kan andytan projiceras pa en vagg nagon meter bort. 

Da ser man latt nar man hittat ratt - karnan lyser upp, som 

en liten sol, se bild 2.18. 
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.,__60mm--+ 

f=-40mm f=100mm 

D=3,5mm 

Carl Zeiss 
f=16mm 

En losning till problemen vid inkoppling i 
monomodfiber med karndiametern 4 ~m och ett 
NAp~ 0,11 <acceptansvinkeln 6,3°). StdH
midjans diameter dar~ 3,7 ~m och den maxi
mala infallsvinkeln ca 6,5°. 

Bi ld 2.18 Om den utg§ende fiberandan pro
jiceras p~ en vagg n~gon meter 
bort, ar det mycket latt att av
gora, om karnan ligger i fokus 
eller inte. 

For att leda bort det ljus, som traffar manteln, kan det 

vara nodvandigt att skapa optisk kontakt mellan mantel och 

kontaktdon. En kapillarrorskontakt borde da vara idealisk, 

da man kan fylla denna i hela sin langd med ett brytnings

indexanpassat epoxylim. 

Jag har jamfort ett kapillarrorskontaktpar med en bit 

fiber avslutad med Holtekkontakter samt en bit helt okontak

terad. Centreringen i Holteks kontakter med en for smal fiber 

blir dalig, men centreringen ar ingen viktig forutsattning 

vid laserenergitransport. Dessutom har manga monomodfibrer 

en manteldiameter pa 125 ]..lm, vilket passar Holteks smalaste 

don. 

Resultaten blev mycket tydliga. Det forsta jag gjorde, 

var att byta ut objektivet vid ingangen fran Spindler & Hoyer 

mot ett likartat fran Carl Zeiss, vilket visade sig vara 

av en hogre kvalitet. En berakning av ljusets maximala in

fallsvinkel vid fiberanden' nar jag forstorat straldiametern 

till D = 3,5 mm, gav 8 = 6,5°. Detta passade bra mot fiberns 

acceptansvinkel pa 6,3 ° . Stralmidjans diameter d bestamdes 
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"" -· ... 

• 
till 3,7 ~m, att jamforas med karnans 4 ~m. Det kompletta 

linssystemet hade en dampning pa 2,2 dB, dvs 40 % av ljuset 

forlorades dar. 

I fibern forsedd med Holteks kontakter, var det mycket 

svart att hitta karnan. Mycket ljus leddes genom manteln, 

och troligen var mikroreporna i den polerade ytan vid ingangen 

skuld till mycket av spridningen. Totalt kom ca 17 % igenom. 

Kapillarrorskontakterna klarade sig lite battre. Karnan 

var tydlig men fortfarande gick en hel del ljus genom manteln, 

trots den brytningsindexanpassade kopplingen vid ingangen. 

20 % av ljuset kunde matas upp vid utgangen. 

I den nakna fiberanden kan ingen spridning uppkomma om 

kapningen har lyckats. Detta bekraftades da fokus traffade 

karnan ordentligt . Ljusglorian fran manteln vid utgangen 

krympte ihop, och ljusflacken fran karnan blev direkt blan

dande. Nastan 50 % totalt kom igenom, och det mesta leddes 

genom karnan. 

2.6 HoGEFFEKrsrRANSMissioN 

En storhet, som my cket sa l l an anges i datablad, ar den 

maximala effekt man kan mata in, innan nagot i systemet 

kollapsar. Mest utsatt ar naturligtvis andytan vid ingangen, 

som maste tala hela de fokuserade lasereffekten. De olika 

kontakttyperna monterades darfor pa en stegindex 100/140 

och testades, dels med en kontinuerlig argonjonlaser, dels 

med en pulsad Nd-YAG-laser. 

Vid kontinuerlig laserljusoverforing visade sig kapillar

rorskontakten vara den samsta. Den brann upp, beroende pa 

varmeutvecklingen redan vid ca 150 mW. 

Den polerade fiberanden i Holteks kontakter talde flera 

watt, men sprack da ineffekten narmade sig 5 w. Justeringen 

i sidled visade sig vara mycked kanslig, varfor denna bor 

goras innan effekten dras upp. 

. . - ~ ~·-

.. ,, 
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En kapad, oskyddad fiberande var som vantad det basta 

alternativet. Den svalde maxi~al uteffekt fran atgonjonlasern 

vid 514 nm, 7 W, utari att visa nagra tecken pa overbelastning. 

Ungefar halften av detta ljus, kom ut ur objektivet efter 

den 1 m langa fiberbiten. 

Uppenbarligen kan stora mangder kontinuerligt la~erljus 

transmitteras redan i smala fibrer, medan pulsat laserljus 

visade sig ha en forodande inverkan pa systemet. 

En frekvensdubblad Nd-YAG-laser (>. = 532 nm) med pulstider 

pa 6 ns har en toppeffekt pa flera MW, och ingen fiber klarar 

detta. Uteffekten ar proportionell mot ineffekten intill 

ett visst kritiskt varde, Pk. Dar borjar icke lineara feno-

men, som stimulerad Ramanspridning och frekvensbredding, 

att upptrada i fibern. Pk ligger i granstrakterna for vad 

som kan matas in, innan faltstyrkan i nagon mod blir sa hog, 

att glasets struktur slas sander och det kristalliseras. 

Fig 2.19 Uteffekten som funktion av ineffekten 
d~r Pk anger den grins dir fibern ris
kerar ko llapsa. 

Natt och jamnt detekterbara pulsenergier, ca 10 ~J, var 

tillrackligt for att spracka en 100/140-fiber. En fiber med 

karndiametern 600 ~m klarade upp mot 1 mJ. Ur des sa varden 

kan en kvartsfibers kritiska effekttathet beraknas till ca 
2 

1 MW/mm ! 

Man har allt att vinna pa att anvanda en tjock fiber vid 
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overforing av pulsat laserljus. Dessutom bor fiberkarnan . .-·.c·. 
vara av kvarts. 

2.7 MINA SLUTSATSER 

Anvandningen skall avgora materialet i fibern. En glasfiber 

ar tillracklig vid m.ittliga transmissionseffekter (nagra 

watt) samt inte alltfor kortvagigt ljus . Den nagot .~·dyrare 

kvartsfibern ar battre vid overforing i den gron-bla-violetta 

delen av spektret samt vid hoga effekttatheter. 

Gradientindex fibern torde vid de flesta laserene~giover

foringar inte vara intressant. 

For kontinuerigt laserljus ar en 100/140-fiber ofta till

racklig. En sad an klarar utan vidare 7 W, aven under langre 

stunder, forutsatt att andarna ar kapade och ytorna obehand

lade. Med pulsat laserljus ar den minsta anvandbara fiber

diametern 1 mm, trots att en kvartsfiber kan klara effekt-
6 2 

tatheter pa upp mot 10 W/mm . 

Inkoppling i monomodfibrer kraver optik av mycket god 

kvalitet och inkopplingen sker ocksa har bast i en kapad 

och obehandlad fiberande. 

Kontakter fran Holtek har visat sig vara battre en de 

hemmagjorda varianter jag provat, utom just vid hogeffekts

transmission och monomodinkoppling. Detta galler bade de 

mekaniska och de optiska egenskaperna. Dessutom ar Holtek

kontakterna billiga och latta att montera. En forutsattning 

ar dock att fibermanteln inte ar av plast. En glasmantel 

ar nodvandig for att epoxylimmet skall ha nagot att fasta 

vid. 

! ~. , .• 
.' . 
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3 Kontakteringen 

3,1 KAPNING AV EN FIBER 

Inom datakommunikationen maste ofta tva fiberandar limmas 

eller svetsas ihop for att forlanga en kabel. Ett flertal 

metoder finns utarbetade. De har alla det gemensamt, att 

man gor en brottanvisning i fibern. Darefter drar eller bojer 

man fibern, tills den brister. 

Tre av kontakterna, som jag undersokte i avsnitt 2.4, 

forutsatte att fibern kunde kapas till att ha bra andytor. 

Darfor borjar jag med att diskutera hur detta kan ga till. 

En av metoderna benamns boj- och dragmetoden. Den forutsat

ter tillgang till en kapapparat, vari man spanner fast fibern 

over en bojd yta. Nar man ansatt en bestamd dragbelastning 

i fibern, anvisar man brottet med en diamantegg eller en 

keramisk kniv och fibern delar sig direkt. 

En sadan kapapparat fanns pa institutionen, byggd efter 

sarskilda instruktioner. Jag hade dock problem med denna 

metod. De resultat jag erholl, var genomgaende oanvandbara. 

' ~F 
Fig 3 .1 Principskiss for 

boj- och dragme
toden. Bi ld 3.2 En kapapparat 
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En ba.ttre strategi visade sig foljande vara: Efter att ha ----
avUigsnat prilnarbeUiggningen rred tum- och nelcF~ ,..,,... __ _ 

att 
ra· Efter gjorde jag en f~r~~' · · foljande va . -

visade sig 
strategi P

ekfingernag 
och 

kniven. En battre .. n.;ngen med tum-
. ·· be lagg .._ · . ing med 

prJ.mar . brottanvJ.sn tredJ'e ha avlagsnat 

g jorde 
larna, 

forsiktJ.g var 
J·ag en t omkring 

d en bras . are 
f

·bern tills o ot tunn 
1. Den nag 

·· ·de jag rf ekta · 
Darefter boJ o 100/140-fibern pe 

0 bleV ytorna pa lyckas med. 
gang .. u enklare att 

monomo dfibern v a
r ann , 1'\ap

~~~araten. Darefter kunde fibern 
brytas och resultatet blev lye
kat ungefar var tredje g§ng. 

En tjockare fiber ar besvarlig att arbeta med. Bade skruv

stad och tang kan behovas. Om 20 mm av plastskyddet lamnas 

kvar langst ut pa fibern, har tangen nagot att fa faste i. 

Om fibern, efter att brottanvisningen gjorts, samtidigt drages 

och brytes i en lamplig kombination, spricker den med ett 

snyggt snitt. 

For att undersoka om kapningen lyckats, ar det enklast att 

studera anden i ett mikroskop. Man kan eventuellt noja sig med 

att kontrollera om ytan ar speglande, d a man haller den mot en 

lampa. Bilderna 3.4 - 3. 7 visar hur anden pa en 100/140-fiber 

kan se ut efter olika lyckade resultat av kapningen. Bilderna 

darunder illustrerar hur ljuskonen ser ut i respektive fall, 

da andytan anvandes som utgang. Detta ar a n nu ett satt att be

domma ytans kvalitet men forutsatter tiltgang till en laser. 

Bi ld 3.4 - 3.7 Varierande resultat vid kapning av en 100/140-fiber. 
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3.2 MONTERINGEN 

Den kontaktlosa fiberandan, typ I, torde inte behova nagon 

speciell IIDnteringsanvisning. Hallaren kan vara en bit plexi

glasstav, tillsagad sorn i bild 3.8, och fibern halles pa 

plats rned t ex en bit IIDdellera. 

Bi ld 3.8 Fiberh~llare av 
typ I. 

En plexiglaskontakt, typ II, bestar av en bit rundstav, 

som ar genomborrad med sa liten haldiameter som mojligt. 

Fibern fixeras med ett epoxylim, och den kapade fiberanden 

pressas mot ett mikroskoptackglas. For att kontrollera att 

anden verkligen ligger an mot tackglaset, ar det nodvandigt 

att skicka ljus genom fibern vid monteringen. 

Om halet inte kan borras tillrackligt litet, riskerar 

fibern att fi xeras snett, med besvarligheter vid in- och 

utkoppling som foljd. Aven om monteringen utfores noga, ar 

det nastan omojligt att forutsaga hur den optiska kvaliteten 

pa kontakten . kommer att bli. Dessutom gar fibern latt av 

baktill, da det ar svart att fasta kabelskyddet ordentligt. 

Fig 3.9 Ar h~let i kontakten for 
stort, riskerar fibern hamna 
snett, med sv~righeter vid 
inkoppling som foljd. 
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Detta minimerade risken att 

-40-

typ I 
' 

lUillaren 
J.s 

' Ocb 

en droppe epoxylim hells in till ena anden av roret 

detta helt pa nagon minut tack vare kapillarkraften. 

beb·· ova • 
nag on 

Plexi-

Plats 

Den skalade och forberedda fiberanden fares in bakifran 

i roret. Om samtidigt laserljus skickas genom fibern, syns 

alla luftbubblor mycket tydligt. Dessa undviker man genom 

att fukta fibern med epoxy, innan fibern tras in. 

Darefter klams roret fast i en hallare i lodrat stallning 

med spetsen uppat. Fibern kanske behover stodjas underifran 

for att stanna pa plats i roret. Spetsen ska Sticka ut nagon 

millimeter. En liten bit tackglas placeras overst med en 

pincett och fas att vila pa kapillarrorets ande' samtidigt 

som fiberanden ligger an mot glaset. I denna stallning hardas 

epoxyn . 

Bi ld 3.10 Kapi Llarrorskontakt med 
tackglaset p§ plats. 

En liten nackdel kan vara att endast en kontakt i taget 

kan monteras, da andra anden av fibern ar upptagen vid lasern. 

Dessutom ar det svart att avsluta en kablad fiber med en total 

tjocklek pa ett par millimeter utan nagra svaga punkter i 

infastningen. Monomodfibrer levereras i allmanhet med ett 

plastholje pa 0,3 - 0,4 mm. Nagra varv tejp runt en sadan 

infastning kan ge en tillracklig hallbarhet. 

Da kontakten visade sig smalta efter en stund redan vid 

150 mW, kan. en hybrid mellan denna och den oglasade kontakten 

tankas. Epoxyn tillsattes forst da fibern ar pa plats i roret, 

och fiberanden aktas noga sa att den forblir torr och ren. 

Kapillarroret kan sedan placeras i ett storre g lasror, vilket 

. ' ~ 
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skyddar fiberanden fran sidorna men fortfarande ar direkt 

atkomlig for ljus rakt framifran. 

glasror 

Fig 3.11 

rengjord och 
kapad fi bedinda 

epoxy 

En kapi llarrorsvariant med tackglaset 
ersatt av ett tjockare glasror, som en
bart skyddar fr~n sidorna. 

Svarigheten med att montera en kontakt fran Holtek ligger 

i att skala och forbereda fibern utan att den gar av. Primar

belaggningen avlagsnar man enkelt men i allmanhet har man 

att gora med fiberkablar med manga skyddande plastlager. 

Alla dessa maste skalas av var for sig, for att passa in 

i kontakten. Har hjalper det att trana och att vara stadig 

pa handen. 

Bild3.12 En ITT-kabel forberedd for kontak
tering enligt Holteks anvisningar. 

Holtek bifogar en utmarkt handledning till hur deras kon

takter monteras och forfarandet ar inte komplicerat. Jag 

nojer mig med att diskutera nagra av de erfarenheter jag 

gjort vid detta arbete. 

., -
' . 
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Fibern trades vid monteringen ratt igenom kontakten och 

skall Sticka ut i nosen en bit. Denna ande ar mycket latt 

att bryta av innan epoxyh hardat. Den gar da alltid av en 

bit in i kontakten, och det ar bara att b5rja om. · · :.';:,., , . 

Vid ett tillfalle tappade jag kontakten i bordet men anden 

h511. Jag lat epoxyn harda och slipade sedan som vanligt. 

·; -' Dampningen i den fibern var under all kritik. Jag studerade 
·~, ~: 

·~ ,.• 

andytorna i mikroskop, samtidigt som jag skickade ljus genom. 

Da f5rstod jag av den oregelbundna ljusbild i den kontakt, 

som varit i bordet att fibern spruckit inne i kontakten. 

Gangorna ar en svag punkt. En droppe epoxy dar g5r det 

om5jligt att slipa efter hardningen. Hardningen b5r darf5r 

ske med fibern hangande lodratt. Den droppe epoxy, som bakar 

in fibern i nosen, hanger da kvar. Nar den hardats blir drop

pen lika sk5r som glaset i fibern. Vid grovs lipningen nyper 

man f5rst f5rsiktigt av den 5verfl5diga fibern. Darefter 

slipar man lika f5rsiktigt ner hela droppen till kontaktens 

yta. Spricker droppen eller den ramlar av helt drar den 

vanligtvis med sig fibern sa langt, att ytan om5j ligt later 

sig poleras plan. 

Slipning och polering utf5res pa blad belagda med alumi

niumoxid med kornstorlekar pa 40, 12 och 3 Jlm. En .glasskiva 

under ger den n5dvandiga planheten' och nagra droppar vat ten 

fungerar bra som glid- och sk5ljmedel. 

3.13 

Bi ld 3.13 - 3.15 

3.14 3.15 

Holtekkontakten hardas hangande Lodratt, slipas 
och poleras med vatten som smorjmedel och ytan 
ska, nar den studeras i mikroskop, inte ha n§gra 
djupare repor utan se jamnmatt ut, nar den ar 
fardigpolerad. 
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Efter poleringen studeras ytan i rnikroskop och i derma for-

Efter poleringen · studeras ytan .• t mikroskop och i denna 

forstoring liknar den narmast asfa·lt;. , h t ·· grov oc . s rav, inte 

ett dugg blank. B.attre blir det 

polera nAgra · dagar med finare 

inte, oni man int.e fortsatter 
'• och finare polermedel. Med 

tanke p A att endast marginella forbattringar kan goras, fore

faller detta ganska onodigt. 

Efter en kort inlarningsperiod blir kontakterna lyckade 

varje gAng. 

~.~ VAL AV ~~UXYL!M ULH ANUKA I lLL~tHUK 

Nar man monterar de kontakter dar fibern skall ligga an 

mot ett tackglas, kan det banda att man ar tvungen att sitta 

och hAlla tills epoxyn hardat. Lampligen anvander man dA nAgon 

snabbhardande variant, som finns att fA tag pA i varuhusen. 

Epoxyn ar sall~n belt genomskinlig dA den hardat och detta 

forklarar varfor ingen epoxy fAr finnas kvar mellan fiberanden 

och tackglaset. Ibland ar det dessutom nodvandigt att epoxyn 

har samma brytningsindex som fibermanteln. Detta utesluter 

de snabbhardande limmerna och kraver i stallet ett med spe

ciella optiska egenskaper. 

BAde vid monteringen av kapillarroren och Holteks kontakter, 

anvande jag mig av en epo~y, som hardar pA e~t dygn i rumstem-

peratur. Varmes den till 70 ° 80 ° forkortas tiden till omkring 

en timme. Detta gor att man i lugn och ro kan montera alia 

sina kontakter. Darefter satter man pa en varmeflakt och 

hardar epoxyn. Limmet har flera bra egenskaper. Det har ett 

brytningsindex pA 1,56, vilket passar val till mantelns. 

Vidare minskar viskositeten d A limmet varms. Hanger dA kon

takten lodratt, tranger epoxyn ner i den framre delen och 

pressar ut eventulla luftbubblor. Dessutom skiftar limmet 

farg till morkrott dA den hardat och talar pA sA satt om, 

nar man kan borja slipa. 

Det epoxy lim jag anvande, heter Epo- tek 353 ND och leve

reras av Microtech i Stockholm. 

I alia de fall epoxy anvandes ar det viktigt, att fibern 

ar val rengjord. Fingeravtryck och hudfett hindrar effektivt 
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Orengjord 
fiber 

Kan rengoras 
batt re 

Bild 3.16 och 3.17 Alla plastrester och tumavtryck avslojas 
effektivt. om ljus skickas genom fibern. 
Denna bor rengoras med t ex eter, innan 
kontakter monteras. 

I 
I 

limme t f r a n a t t f a faste i glaset. Dessutom maste resterna 

av primarskyddet tvattas bort. Em bomullstuss ·indrankt i 

t ex eter eller aceton fungerar fint. 

Ett nodvandigt tillbehor har mikroskopet visat sig vara. 

Forutom det, ma ste man ha en injiceringsnal for att kunna 

traffa ratt med epoxyn i kontakterna. For ovrigt har jag 

bara anvant mig av en hobbykniv, modell standard, samt en · · 

varmeflakt. 

Bi ld 3.18 och 3.19 

Fig 3.20 

Epoxyn hamnar lattare p§ 
ratt stalle m h a en in
jektionsspruta. 

Ett rakblad i anden p§ en halvcirkel
formad sk§ra ar ett bra alternativ 
till hobbykniven. 



-45-

Ett verktyg med en halvcirkelformad skara och ett rakblad 

i anden (fig 3. 20) gor det lattare att skala av de olika .tt' 

skydden pa en fiberkabel. Da kan fibern roteras liggande 

i skaran, och rakbladet skar inte in for djupt sa att manteln 

skadas. Lagren kan i tur och ordning avlagsnas. 

Kontaktfabrikanterna ser noga till, att kontakterna inte 

passar nagon annan sliputrustning an deras egen. Val av fabri

kat styrs alltsa inte bara av priset pa kontakterna utan 

aven av kostnad~n for de verktyg fabrikanten saljer. 

Verktygssatser finns i prisklasser upp till 15000:-, men 

de dyraste torde vara i nagon slags lyxutforande. Mellan 

2000:- och 5000 :- tar de flesta fabrikanter jag talat med. 

Hos Holtek erhaller man for drygt 600 :- de tre nodvandig~ 

slipverktygen, tillsarnrnans med ett par slippapper av varj e ' 

grovlek. Mer behover man inte. 

Holtek ar dessutom billigast med kontakterna. De kostar 

mellan so:- och 60:-. 6vriga fabrikanter tar mellan 100:

och 500:-. 

Bi ld 3 .21 Nodvandiga ti Llbehor 
modell Holtek. 

" .. • 
~ 
' 
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APPENDIX I 

EN KORT FIBEROPTISK ORDLISTA 

ABSORPTION Forlust~r · .i fi-

bern beroende pa orenheter 

i materialet och intrinsiska 

energiovergangar. 

ACCEPTANSKON Den kon, vars 

toppvinkel ar lika med dubb

la acceptansvinkeln. 

ACCEPTANSVINKEL Den maxima-

la infallsvinkel en ljus

strale kan traffa en fibers 

andyta med, for att sedan 

totalreflekteras i gransytan 

mellan och mantel. 

Ar infallsvinkeln storre, 

fortsatter ljuset direkt 

ut i manteln. 

BANDBREDD Ett matt 

fiberns formaga att overfora 

pulser i snabb foljd. Be-

gransas av pulsbreddningen 

och anges i MHz·km. 

BRYTNINGSINDEX Forhallandet 

mellan ljushastigheterna i 

vacuum och ett visst medium. 

CHROMATIC DISPERSION Mate-

rialdispersion 

CLADDING Mantel 

CORE Ka rna 

CUTOFF FREQUENCY Svarar 

mot den kortaste vaglangd, 

som en monomodfiber trans -

mitterar endast H
11 

moden. 

DECIBEL dB Enhet, som anger 

forhallandet mellan tva ef

fektnivaer P
1 

och P
2

. Berak

nas ur 10 · log P
1

/P
2

. 

DISPERSION 

breddning 

Orsakar 

ljuset 

puls

leds 

genom fibern, och begransar 

bandbredden. Beror 

olika optisk 

i en multimodfiber 

dels 

vaglangd 

(moddis-

persion), dels pa kromatisk 

dispersion, d v s att bryt-

ningsindex varierar nagot 

med vaglangden. Den kroma

tiska dispersionen har ett 

minimum vid A ~ 1300 nm. 

DOPAMNE Vanligen germanium

eller boroxid, som tillsattes 

kvarts for att andra dess 

brytningsindex. 

DAMPNING Forluster i fibern 

beroende pa spridning och 

absorption i materialet. 

Anges i dB/km. 

,., , 
., ... ... . 
~::~ ·~ . 

I 
. I 

j 
I 



FRESNELFORLUSTER Ref-

lexionsforluster, som upp-

kommer vid glasluftover-

glmgarna, beroende pa olika 

brytningsindex. Ar ca 4 % 

i varje overgang. 

FUSED SILICA Kvartsglas 

GRADIENTINDEXFIBER En fi-

ber, dar karnans brytnings

index avtar med avstandet 

fran centrumaxeln. 

KARNA Den ljusledande delen 

i fibern med ett brytnings

index storre an i manteln. 

MANTEL Skyddar karnans 

kans liga yta fran forore

ningar . 

MOD En till a ten elektro-

magnetisk faltkonfiguration 

i en vagledare. 

MODAL DELAY DISTORTION mod-

dispersion 

MODKOPPLINGSLANGD Den bit 

i fibern dar dampningen per 

langdenhet annu inte n a tt 

ett konstant varde. 

MONOMODFIBER En fiber med 

mycket smal karna, 3 - 20 ~m 

i diamet e r. Till a ter endast 

en axiell stra le att utbre-

das. 
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MULTIMODFIBER Fiber med 

en tjockare karna, > 50 ~m. 

Tillater icke axiella ut

bredningsriktningar hos lju

set. Den vanl i ga stegindex

fibern och gradientindex fi

bern ar av multimodt yp. 

NORMALISERAD FREKVENS 

V = 
2:a / nf- n~. 

Bestammer antalet utbredande 

moder i en vagledare. 

NUMERISK APERTUR 

NA dar 

ar karnans respektive 

mantelns brytningsindex. Be

stammer acceptansvinkeln ge

nom sine = NA. 

RAMANSPRIDNING Spridning 

i molekyler dar det spridda 

ljuset inte har samma vag-

langd som det infallande, 

i motsats till Rayleigh-

spridningen. 

RAYLEIGHSPRIDNING Sker 

fr an spridningscentra, som 

ar mindre an ljusvaglangden, 

atomer och molekyler - och 

vaxer med minskande vag langd 
-4 

proportionellt mot A . 

STEGINDEXFIBER En fiber 

med konstant brytningsindex 

i hela karnan till skillnad 

mot gradientindex fibern. 
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APPENDIX II 

EN FORTECKNING OVER NAGRA AKTUELLA 

FORETAG 

Arrphenol RF Kontaktdon 

Asea kal:el Fibrer, kontaktdon 

Du Pont Fibrer, kontaktdon 

Fibronics Div ioorn fireroptik 

Hewlett-Packard Div inorn fireroptik 

Holtek Optronics AB Kontaktdon 

I'IT-STC-cannon Div inorn fireroptik 

LM-Ericsson Div inorn fireroptik 

Math Associates Fibrer, kontaktdon 

.MPE Microtech AB Ep)xy lirTT!er 

Quartz & Silice Fibrer, spec grovre stegind. 

Saven Aterforsaljare 

Siecor, Sierrens Div inorn fireroptik 

Sieverts kal:elverk Fibrer, kontaktdon 

Stratos Kontaktdon 

Valtec Fibrer 

0760-880 35 

08-18 80 40 

0760-257 00 

se Saven 

08-750 20 00 

018-30 12 00 

08-83 00 20 

08-719 00 00 

se Saven 

08-97 01 80 

08-52 07 20 

0764-315 80 

08-16 11 00 

08-28 28 60 

0370-990 90 

se Saven 
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