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Abstract
In this paper, we designed and simulated the circular photonic crystal fibers (C-PCFs) for guiding
and controlling the orbital angular momentum (OAM) of light. The optimum parameters in CPCFs were archived by considering the conditions that eliminate the spin-orbit coupling for each
guided mode. Moreover, for optical communication applications, a flat modal dispersion is
required for a wide wavelength range from 1.25 to 2 µm and the OAM modes must have a low
confinement loss. For different fractions of air filling (f), the results were simulated and compared
to achieve the best values of f. According the simulated results, the proposed design of C-PCF
can support a group of OAM modes up to HE51 and EH31 with topological charge of l=4.
Furthermore, our C-PCF shows high quality in terms of dispersion and OAM mode losses, which
can additionally be used in space-division multiplexing rather than the conventional wavelengthdivision multiplexing for optical communication systems.

Keywords: Orbital angular momentum, Circular photonic crystal fibers, Dispersion,
Confinement loss
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چکیده
در این مقاله ،تارهای بلور فوتونی دایروی برای هدایت و کنترل تکانة زاویهای مداری نور طراحی و شبیهسازی میشوند .برای
تعیین پارامترهای بهینة تار بلور فوتونی دایروی شرایط بهگونهای در نظر گرفته میشود که جفتشدگی اسپین-مدار مدهای نور
درون تار از بین برود .همچنین برای کاربردهای مخابراتی ،پاشندگی مدها باید در یک بازة طول موجی وسیع ( 1/25تا  2میکرومتر)
مسطح باشد و مدهای تکانة زاویهای مداری نور از تلفات تحدید پایین برخوردار باشند .شبیهسازیها برای مقادیر مختلف از کسر
پرشدگی هوا  fانجام شده و با مقایسة نتایج ،بهترین مقدار بهدست آمده است .نتایج نشان میدهد تار طراحی شده قادر به پشتیبانی
از گروه مدهای تکانة زاویهای مداری تا

H E 51

و

31

EH

با مرتبة بار توپولوژیکی

l  4

است .همچنین ،تار طراحی شده کیفیت

باالیی را از نظر پاشندگی و تلفات مدهای تکانة زاویهای مداری نور از خود نشان میدهد ،از این رو میتواند برای تکنیک تسهیم
فضایی 1عالوه بر تکنیکهای مرسوم ،نظیر تسهیم طول موجی 2در مخابرات نوری ،مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژگان :تکانة زاویهای مداری نور ،تار بلور فوتونی دایروی ،پاشندگی ،تلفات تحدید

میکرو پمپها [ ]4و انبرکهای نوری [ ]5استفاده

مقدمه
تکانة زاویهای مداری نور برای نخستین بار بهکمک

میشود .پرتوهای نوری با جبهة فاز مارپیچی بهصورت
il 

پرتوهای الگر-گأوس شناسایی شد [ .]1امروزه از تکانة

e

را میتوان معرف تکانة زاویهای مداری نور

زاویهای مداری نور برای افزایش ظرفیت انتقال

دانست که

اطالعات در سیستمهای مخابرات نوری [ ،]2-3تحقق

سمتی پرتو نور را نشان میدهد [ .]3مدهای تکانة

l

بار توپولوژیکی (هندسی) و



زاویة

زاویهای مداری نور با  lهای مختلف بر هم عمودند و

 نویسنده مسئولbahadoran@sutech.ac.ir :
Space-division multiplexing
Wavelength-division multiplexing
باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است.
این مقاله تحت مجوز کریتیو کامنز تخصیص  4.0بینالمللی میباشد

1
2

3
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طراحی تارهای بلورفوتونی دایروی...

قادرند کانالهای ویژهای را برای انتقال اطالعات در

فوتونی دایروی با مادة زمینة سیلیکا و حفرههای هوا با

سیستمهای تسهیم فضایی فراهم کنند [ .]6در سال

قطر یکسان در ناحیة غالف گزارش شدهاند که قادر به

 2016با بهکارگیری سیستمی شامل چهار تکانة زاویه

پشتیبانی مدهای تکانة زاویهای مداری با مراتب باالی l

مداری نور ،انتقال اطالعات با ظرفیت

/ s

 400 G bدر

(

 4

،l

 11 ،l  7

 ) lدر محدودة طولموج

فضای آزاد بهطول  120متر گزارش شد [ .]7همچنین

مخابراتی هستند [ .]14-16همچنین با اضافهکردن

بهکمک دو مد تکانة زاویه مداری نور در تسهیم فضایی،

اربیوم طی انجام فرآیند آالییدگی در ناحیة حلقوی یک

 1/6روی 1km

تار بلور فوتونی دایروی ،افزایش مرتبة مدهای تکانة

تار نوری انجام شده است [ .]8تاکنون طرحهای

زاویهای مداری تحت پوشش تار ،گزارش شده است

مختلفی از تارهای نوری با ضریب شکست پلهای نظیر

[.]17

تارهای نوری با مغزی حلقوی [ ]8-9و تارهای

در طراحی تارهای بلور فوتونی دایروی الزم است

گردابی ]10[ 1برای پشتیبانی تکانة زاویة مداری نور

پارامترهای مختلفی نظیر قطر حفرهها در ناحیة غالف،

پیشنهاد شده است .در تارهای نوری با مغزی حلقوی،2

ضخامت ناحیة حلقوی در مغزی ،هندسه و پیکربندی

ناحیهای با ضریب شکست باال حول مغزی هوا قرار

حفرهها نسبت بهیکدیگر در نظر گرفته شوند .اخیراً

میگیرد که مدهای تکانة زاویهای مداری درون آن ناحیه

پاکارزاده و همکاران کنترل تکانة زاویهای مداری نور

هدایت میشوند .برای جلوگیری از تبهگنی مدها الزم

را براساس تزریق سیال نوری در داخل حفرههای هوا

است بهکمک فرآیند آالییدگی ،تمایز باالیی بین ناحیة

در یک پیکربندی واحد (بدون تغییر در هندسه ،و قطر

مغزی و غالف ایجاد شود که این امر فرآیند ساخت تار

حفرههای غالف) را مطرح کردند [.]18

را مشکل میسازد [ .]11همچنین روشهای جایگزینی

در این مقاله ،تارهای بلور فوتونی دایروی برای هدایت

مانند استفاده از تارهای بلور فوتونی مارپیچی12-[ 3

و کنترل تکانة زاویهای مداری نور براساس تغییر در

 ]13و تارهای بلور فوتونی دایروی ]2-3[ 4برای

پارامترهای هندسی ،طراحی و شبیهسازی میشوند.

پشتیبانی تکانة زاویه مداری نور پیشنهاد شده است.

شبیهسازیها برای مقادیر مختلف از کسر پرشدگی هوا

تارهای بلور فوتونی دایروی دارای ساختاری شبیه

 fانجام میشود و با مقایسة نتایج ،بهترین مقدار بهدست

بهتارهای نوری با مغزی حلقوی هستند با این تفاوت

میآید .همچنین ،ویژگیهای مدهای هدایت شده در

که ناحیة غالف آنها بهصورت ساختار بلور فوتونی

تار شامل پاشندگی ،تلفات تحدید ،ضریب شکست

تشکیل شده است .طراحیهای مختلفی از تارهای بلور

مؤثر ،توزیع میدان در یک بازة طول موجی وسیع (1/25

1

3

ظرفیت انتقال اطالعات برابر با

Tb / s

Vortex fiber
Ring-core optical fiber

2

Helically twisted photonics crystal fiber
4
Circular photonics crystal fiber- C-PCF
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تا  2میکرومتر) تعیین میشود .از آنجایی که تکانة

آنجا که مدهای

زاویهای مداری نور در سال  1992شناسایی شده است،

متفاوتی هستند این مدها نمیتوانند با هم ترکیب شوند.

تولید و انتشار پرتوهایی با این خاصیت درون تارهای

در نتیجه تنها دو مد تکانة زاویهای مداری نور برای

نوری تنها به چند سال اخیر باز میگردد [ .]1از اینرو

l 1

تارهای بلور فوتونی دایروی ( )C-PCFهمچنان در

[ .]20مرتبة بار هندسی بزرگتر از یک

01

T Eو

01

l  1

وجود دارد (دو مد

حد یک ایده مورد بررسی و شبیهسازی قرار گرفتهاند.

مد است (دو مد

بنابراین در این مقاله با بررسی پارامترهای هندسی،

برای ترکیب

l 1,m

برای ترکیب

برای ترکیب ) H E
2 ,m

l 1

H E l 1,m

شامل چهار
و دو مد

l

 .) E Hدر رابطة 2مدهای ترکیبی 1زوج
 / 2

بهترین پیشنهاد از این پارامترها برای ساخت تارهای

و فرد

 C-PCFارائه میشود .از نظر تجربی نیز چنانچه گفته

مدهای مراتب باالی شعاعی  ، m 1میتوانند در طول

شد ،ساخت تارهای پشتیبانی کنندة  OAMهمراه با

موجهای خاصی از یک بازة طول موجی در تار نوری،

HE

و

l

TM

دارای ثابتهای انتشار

EH

دارای اختالف فاز

m 1

هستند.

تبهگن شوند .این

ارسال اطالعات مخابراتی نیز عمالً محقق شده است

با مدهای شعاعی از مرتبة

[]14-19

تبهگنی بهمعنای یکسان بودن ثابت انتشار برای دو مد
است که باعث ترکیب آنها میشود .این اتفاق در

مبانی نظری و روش شبیهسازی

تارهای نوری را بهاصطالح ،تبهگنی تصادفی 2مینامند.

در تارهای نوری ترکیب خطی دو ویژهمد برداری از

برای اجتناب از تبهگنی تصادفی ،تار نوری طراحی شده

هستند منجر

نباید مدهای تکانة زاویهای مداری با مراتب شعاعی

یک خانواده که دارای اختالف فاز

 /2

به تولید مدهای تکانة زاویهای مداری نور بهصورت زیر

باالتر از

میشود [:]20

مناسب و تا حد امکان کوچک ضخامت ناحیة حلقوی
 i H E 2 ,m

 H E 2 ,m

 i T E 0 ,m

 TM

 l ,m

odd

1


 l ,m

even

0 ,m

 O A M
l 1 
 O A M

m 1

را پشتیبانی کند .این کار بهوسیلة تعیین

درون مغزی انجام میشود [ .]11در طراحی تار بلور
فوتونی دایروی که قادر بهپشتیبانی مدهای تکانه
زاویهای مداری نور میباشد ،الزم است سه مورد زیر

 H E l 1, m  i H E l 1, m
 E H l 1, m  i E H l 1, m

 l ,m

odd

2


 l ,m

odd

even

even

 O A M
l 1 
 O A M

در نظر گرفته شود1 :ـ اختالف ضریب شکست مؤثر (
e ff

که

m

و  lبهترتیب نشان دهندة مرتبة شعاعی و بار

 )  nبین گروه مدهای تکانة زاویهای مداری نور (

H E l 1,m

و

l 1,m

 ) E Hباید بزرگتر از

4

10

باشد تا از

هندسی مدهای تکانة زاویهای مداری نور هستند .از

تبدیل مدهای تکانة زاویهای مداری بهمدهای قطبیدة

1

2

Hybrid modes

Accidental degeneracies

5
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طراحی تارهای بلورفوتونی دایروی...

خطی در طی فرایند انتقال جلوگیری شود2 .ـ تار بلور

شوند .در این حالت مدها نه تنها ویژهمدهای تکانة

فوتونی دایروی طراحی شده باید بهگونهای باشد که

زاویهای مداری نور نیستند بلکه تکانة زاویهای اسپینی

تعداد مدهای تکانة زاویهای مداری نور (  ) lمورد نیاز

را نیز شامل نمیشوند .این مدهای حاصل از

ما را پشتیبانی کند و مدهای بیشتر از یک حلقة شعاعی

جفتشدگی اسپین-مدار ،مدهای ترکیبی تکانة زاویهای

شدت (  ) m 1را سرکوب کند3 .ـ تارهای طراحی شده

مداری هستند که در آنها ساختار قطبش از شکل

بایستی قادر بهپشتیبانی مدهای با کیفیت از تکانه

دایروی خارج شده و بهصورت بیضوی نمایان میشود.


برای نمایش ساختار بیضوی قطبش در

زاویهای مداری نور باشند .در تعیین میزان کیفیت

مؤلفة

مدهای تکانة زاویهای مداری نور باید سه شرط زیر

مدهای ترکیبی تکانه زاویهای مداری نور ،بهصورت

برآورده شود :الف-جفتشدگی اسپین-مدار مدهای

نسبت اندازة مؤلفة  xمیدان الکتریکی بهمؤلفة  yآن

تکانة زاویهای مداری نور در تارهای نوری باید از بین

تعریف میشود:

برود .ب-پاشندگی مدها در یک بازة طول موجی مورد
نیاز در مخابرات نوری ( 1/25تا  2میکرومتر) باید
مسطح باشد و ج-مدهای تکانة زاویهای مداری نور باید
از تلفات تحدید پایین برخوردار باشند.

زاویهای مداری نور

کوچک شدن  ، جفتشدگی اسپین-مدار مدهای

 1نزدیکتر باشد تقارن دایروی ساختار قطبش مدها
افزایش و از این رو جفتشدگی اسپین-مدار کاهش
مییابد .بنابراین ،تار طراحی شده باید هم از انتشار مدها

برای از بین بردن تبهگنی بین مدها ،باید تمایز باالیی
بین ناحیة مغزی و غالف تار ایجاد شود تا شرط (
4

3

تکانة زاویهای مداری نور را جدی میکند و هرچه به

جفتشدگی اسپین-مدار مدهای تکانة

1 0

  Ex / Ey

با

m 1

جلوگیری کند و هم جفتشدگی اسپین-مدار

مدهای تکانة زاویهای مداری نور را از بین ببرد.

 )  nبرآورده شود .همچنین برای جلوگیری

اثرات پاشندگی تار بهوسیلة گسترش ثابت انتشار مد

از تبهگنی تصادفی الزم است ضخامت ناحیة حلقوی

 ، در یک بسط تیلور 1بهدست میآید که فرکانس

e ff

درون مغزی کم باشد .این تمایز باال در ضریب شکست
و ضخامت پایین ناحیة حلقوی باعث افزایش

0

در مرکز طیف پالس قرار دارد .پاشندگی کل در

یک تار نوری از رابطة زیر بهدست میآید [:]21

جفتشدگی اسپین-مدار مدها میشود .هنگامی که
 d n
2

جفتشدگی اسپین-مدار مدها اتفاق میافتد ،مدها
دیگر نمیتوانند بهقسمتهای مداری و اسپین تقسیم

Taylor series

1

4

2

c d

2  

2 c
2



 

d 1
d

D 
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که در آن  و  جمالت اول و دوم در بسط تیلور

طراحی تارهای بلور فوتونی دایروی باید مسطح بودن

ثابت انتشار هستند که بهصورت زیر تعریف میشوند:

پاشندگی مدها در بازة طولموج مخابراتی ( 1/25تا 2

2

1

5

)

d n e ff

1

( n e ff  

d



c

ng

میکرومتر) مورد بررسی قرار بگیرد چرا که این خاصیت


1

c

vg

d n e ff

1

1 

میتواند برای تکنیک تسهیم طول موجی عالوه بر
تکنیک تسهیم مدی بسیار مفید باشد .با افزایش تعداد

2

6

)

d n e ff
2

d

 

d

(2

c

2 

حلقههای حفرة هوا در ناحیة غالف و همچنین ایجاد
تمایز باال بین ناحیة مغزی و غالف ،میتوان تلفات

در اینجا
گروه و

n e ff

vg

و  nبهترتیب ضریب شکستهای مؤثر و
g

تحدید تار طراحی شده را تا حد امکان کاهش داد.

سرعت گروه است .از لحاظ فیزیکی ،پوش

یک پالس نوری با سرعت گروه

vg

حرکت میکند ،در

نتایج شبیهسازی و بحث

گروه1

تار بلور فوتونی دایروی استفاده شده در این مطالعه

( )GVDاست و پهنشدگی پالس 2را توصیف میکند.

در شکل 1نمایش داده شده است .جنس مادة زمینه از

حالیکه مؤلفة

2

نشاندهندة پاشندگی سرعت

یک ویژگی جالب در پاشندگی موجبرها این است که
 Dیا

2

بهپارامترهای طراحی تار مانند شعاع مغزی و

اختالف ضریب شکست بین مغزی و غالف بستگی
دارد .طولی موجی که در آن پاشندگی صفر میشود را
طول موج صفر

پاشندگی3



مینامند که اثرات

پاشندگی بهطور کامل در این نقطه ناپدید میشود .برای
طول موجهایی که

D 

است،

 2 0

میشود و تار

سیلیکا با ضریب شکست

n (1 .5 5  m )  1 .4 4 4

و در

ناحیة غالف تار ،پنج حلقه ازحفرههای هوا بهشعاع
r  0 .8  m

و ضریب شکست

n a ir  1

تعبیه شده

که فاصلة این حلقههای متحدالمرکز از یکدیگر برابر
  2 m

است .محل قرار گرفتن حفرههای هوا در

دستگاه مختصات قطبی (  ) r , بهصورت
و

 2n / 6 N

r  N

 است که  nمقادیر صحیح مثبت  1تا

دارای پاشندگی عادی 4است .در رژیم پاشندگی عادی،

 6Nرا بهخود اختصاص میدهد .حلقة اول (

فرکانسهای باال (جابهجایی آبی )5از فرکانسهای پایین

از حفرههای هوا حذف شده است و  4حلقة حفرة هوا

(جابهجایی قرمز )6در یک پالس نوری کندتر حرکت

در ناحیة غالف تار وجود

میکنند ،اما در رژیم پاشندگی غیرعادی( ،7
0

2

D 

از

N in n e r  2

تا

N o u te r  5

1

)N

و

دارد .همچنین یک حفرة هوای مرکزی با شعاع

 ) این امر برعکس عمل میکند [ .]21برای

برای ایجاد ناحیة حلقوی درون مغزی

1

Blue-shift

5

2

Red-shifted

6

Anomalous-dispersion

7

Group velocity dispersion
Pulse broadening
3
Zero-dispersion wavelength
Normal dispersion

R a  1 .2  m

4

7

حسن پاکارزاده و همکاران

طراحی تارهای بلورفوتونی دایروی...

قرار داده شده است .این ناحیة حلقوی بستر مناسبی را

سلمیر برای وارد کردن اطالعات مربوط بهضریب

برای انتشار مدهای تکانة زاویهای مداری فراهم میکند

شکست سیلیکا استفاده میشود:

که شعاع داخلی این ناحیه برابر
برابر

Ra

و شعاع خارجی آن

R b  ( N in n e r   )  r  3 .2  m

است.

2

7

a j

3

  bi
2



1

n ( ) 

j 1

ضرایب سلمیر بهکار برده شده برای سیلیکا عبارتند از:
،

 0 .4 0 8 3 0 9 9 a1  0 .6 9 6 5 3 2 5

، b1  4 .3 6 8 3 0 9  1 0  3  m 2
و

2

 9 .7 9 3 3 9 9  1 0  m

2

، a2

m

2

 0 .8 9 6 8 7 6 6

، a3

b 2  1 .3 9 4 9 9 9  1 0

 . b3ضریب شکست غالف تار از

رابطة زیر بهدست میآید:
n c la d d  n S iO (1  f )  n A ir f

8
شکل .۱سطح مقطع تار بلور فوتونی دایروی .اولین حلقة حفره هوا با
 1

N

حذف شده است و غالف تار شامل  4حلقه حفره هوا میباشد.

R a  1 .2  m

و

r  0 .8  m

بهترتیب شعاع حفرة هوای مرکزی

و شعاع حفرههای هوا در ناحیة غالف هستند و مادة زمینه سیلیکا انتخاب

2

که در اینجا

n Air

و

2

n SiO

بهترتیب ضرایب شکست

هوا و مادة سیلیکا هستند و  fکسر پرشدگی هوا است
که بهصورت زیر تعریف میشود:

شده است.
2

9

) f  3(r / 

شبیهسازی تار بلور فوتونی از روش المان محدود تمام
برداری 1انجام و شرایط مرزی بهصورت یک الیة

برای بهدست آوردن پارامترهای بهینة تار بلور فوتونی

دایروی کامالً منطبق شده 2در نظر گرفته میشود .در

دایروی ،شبیهسازیها با مقادیر مختلف از کسر

تحلیل مدها از  100نقطه در محدودة طول موجی

پرشدگی هوا  fانجام شد و با مقایسة نتایج ،بهترین

استفاده شده است .سیلیکا بهعنوان

مقدار بهدست آمد .برای این منظور شعاع حفرة هوای

مادة زمینة تار انتخاب میشود و از آنجایی که ضریب

مرکزی

را ثابت

شکست سیلیکا وابسته بهطول موج است ،از معادلة

در نظر گرفتیم و یک ضخامت ثابت از ناحیة حلقوی

 1 .2 5  mتا

2 m

Ra

و شعاع بیرونی ناحیة حلقوی

Rb

برای انتشار مدهای تکانة زاویهای مداری نور برابر 2
میکرومتر ایجاد شد .با تغییر مقادیر مختلف از

Full-vector finite element method

1

2r / 

Perfectly Matched Layer

2

8
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برابر با  0/8 ،0/7 ،0/6 ،0/5و  0/9شبیهسازی را برای هر

 0/5تا  0/9اختالف ضریب شکست مؤثر

مقدار در نرمافزار کامسول در طول موج  1/55میکرومتر

مدهای برداری و همچنین مرتبة مدهای تکانه زاویهای

انجام دادیم .این روند در شبیهسازی از یک سو

مداری نور که توسط تار بلور فوتونی دایروی پشتیبانی

پارامترهای هندسی بهینه در ناحیة غالف تار بلور

میشوند افزایش مییابد .از طرفی مقایسة الگوی شدت

فوتونی دایروی را فراهم میآورد و از سوی دیگر

مدها نشان میدهد که با افزایش  ، 2 r / مدها در ناحیة

ضخامت ثابت و کم ناحیة حلقوی اجازة انتشار به

حلقوی درون مغزی بیشتر متمرکز میشوند .بنابراین

را نمیدهد.

بهترین انتخاب برای پارامتر  ، 2 r / مقادیر  0/8و 0/9

مدهای تکانة زاویهای مداری نور با

m 1

نتایج حاصل از شبیهسازی برای مقادیر مختلف پارامتر
2r / 

l 1,m

 n eff

هستند که میتوانند شرط عدم تبهگنی را ارضا کنند.

در جدول 1نشان داده شده است .در این

جدول ،باالترین مرتبه از مدهای برداری
EH

بین

H E l 1,m

و

بررسی جفتشدگی اسپین-مدار

برای هر طراحی از تار بلور فوتونی دایروی

حال جفتشدگی اسپین-مدار را برای دو مقدار 0/8

بین آنها نمایش

و  0/9از مؤلفة  ، 2 r / مورد بررسی قرار میدهیم.

و اختالف ضریب شکست مؤثر

 n e ff

داده شده است .بدیهی است که تار نوری قادر

مؤلفههای  xو  yمیدان الکتریکی (

Ex

و

Ey

) برای

بهپشتیبانی مدهای مراتب کمتر از باالترین مرتبة مد ،نیز

مد

هست .همچنین تمامی مدهای تکانة زاویهای مداری

شده است .همانطور که مشخص است

نور با مراتب  lکه تار قادر بهحمایت از آنها میباشد،

در تار بلور فوتونی دایروی طراحی شده با

نمایش داده شده است .نمایش الگوی شدت باالترین

 ، 2 r / تقریباً بر یکدیگر منطبق هستند و برای

مرتبة مد

H E l 1,m

میتواند در مقایسة نتایج تأثیر گذار

51

 0 .8

 ، HEبرحسب شعاع تار در شکل 2نشان داده

طراحی تار با

/   0 .9

Ex

و

y

E

 ، 2 rاندازة میدان الکتریکی

در راستای  xو  yمتفاوت است .بنابراین پارامتر  برای

باشد.

نمودار سمت راست در شکل 2تقریباً برابر  1و برای

بررسی شرط اول و دوم

نمودار سمت چپ برابر  0/9میشود و از این رو

همانطور که انتظار میرفت در تمامی طراحیها ،تار
نوری قادر بهحمایت از مراتب شعاعی شدت با

m  1

میتوان نتیجه گرفت که انتخاب

2 r /   0 .8

بهترین

حالت برای کاهش جفتشدگی اسپین-مدار در طراحی

نیست چرا که ضخامت ناحیة حلقوی درون مغزی کم

تار بلور فوتونی مورد نظر میباشد .از طرفی انتخاب

(برابر 2میکرومتر) در نظر گرفته شده است .بنابراین

2 r /   0 .8

مقادیر

R a  1 .2  m

و

R b  3 .2  m

انتخابهای بهینه

فرآیند ساخت آسانتری را نسبت به

2 r /   0 .9

دارد و امکان از بین رفتن مرز بین

برای ارضای شرط عدم تصادف تبهگنی هستند .از

حفرههای هوا در ناحیة غالف کاهش مییابد .بنابراین

از

اگر بخواهیم یک تار بلور فوتونی دایروی را با حذف

مقایسة نتایج میتوان فهمید که با افزایش

2r / 

9
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طراحی تارهای بلورفوتونی دایروی...

اولین حلقة حفرههای هوا طراحی کنیم ،باید پارامترهای

بهترین نوع ساختار از تار بلور فوتونی دایروی و

را بهترتیب برابر  1/2میکرومتر و 0/8

همچنین توزیع میدان الکتریکی آنها بر روی سطح

و

مقطع تار در شکل 3نشان داده شده است .همانطور که

انجام شود .انتشار گروه مدهای تکانة

مشخص است انتشار مد بهطور کامل در ناحیة حلقوی

Ra

و

2r / 

انتخاب کنیم که این امر میتواند با
  2m

زاویهای مداری نور با

l  4

شکل .۲نمودار

(

5 ,1

r  0 .8  m

HE

و

و

برای مد

بهطراحی تار بلور فوتونی دایروی با

شکل .3انتشار مدهای

51

HE

3 ,1

و

31

EH

تار متمرکز شده است.

 ) EHدر

برحسب شعاع تار .نمودارهای سمت راست و چپ بهترتیب مربوط
و

میشود.

درون تار بلور فوتونی دایروی طراحی شده با پارامترهای بهینه انتخاب شده از سطح

مقطع تار ،توزیع میدان الکتریکی مدها در زیر آنها با بردارهای سفید رنگ نمایش داده شده است.

10

مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای ،دورة ،10شمارة ،1بهار 1399
جدول .۱نتایج حاصل از شبیهسازی برای مقادیر مختلف پارامتر  2r/Λدر تار بلور فوتونی دایروی.
توزیع شدت باالترین مرتبة مودهای

HE

مرتبة

مدهای

تکانه

 n e ff

زاویهای مداری نور تحت

باالترین مرتبة ویژه

2r / 

مدهای برداری

حمایت تار

31

l 1

0

l  1, 2

4

11

EH

31

HE

 2  10
11

41

4

 5  10

l  1, 2 , 3 , 4

3

 1 . 4  10

l  1, 2 , 3 , 4

3

 1 . 4  10

l  1, 2 , 3

HE

EH

0/5

0/6

HE

0/7
21

EH

51

HE

0/8
31

EH

51

HE

0/9
31

EH

11
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طراحی تارهای بلورفوتونی دایروی...

برداری برای تار
پاشندگی (و ) د:
شکست مةؤ
اختالف ضریب
قخؤفثر ةب:
شکست م
ص
مدهایصغ ،ض
تحدید صغ ،
تلفات ر ةص
ص ـض ع
ضه ن
صقی د ذ
ثر (ج):چ
طغ
کغر ص قخ ف
ض
طغ ( )  ،ع
ضریبن) کغر ص
شکل .۴الف :ه ، :۴ه
بلور فوتونی طراحی شده در نرم افزار

صه نضی ذگغ،ظ ذ ق
لومریکال.

مشخصههای مختلف مدهای برداری برای تار بلور
فوتونی طراحی شده در شکل 4نشان داده شده است،
بهطوریکه شکل4الف ضریب شکست مؤثر مدها (
 ) n effرا در بازة طول موجی  1/25تا  2میکرومتر نشان
میدهد .همانطور که مشخص است تار طراحی شده
قادر بهحمایت از مدهای برداری
است و از مراتب شعاعی با
طول موج قطع مدهای
31

EH

61

61

m 1

، HE

41

HE

و

41

، EH

مدهای (

l  1 ,1

HE

HE

و

بهترتیب برابر  1/81 ،1/34 ،1/27و 1/88

میکرومتر است .بهمنظور بررسی تولید مدهای تکانة
زاویهای مداری نور در بازة طول موجی مورد نظر،
اختالف ضریب شکست مؤثر (  )  n effبین گروه

و

l  1 ,1

 ) EHرا در شکل4ب

نمایش دادهایم.
خط قرمز رنگ بر روی نمودار

4

 n eff  10

را نشان

میدهد که بیانگر مرز تبهگنی مدهای برداری است.
همانطور که مشخص است تمامی مدها باالی خط
قرمز رنگ قرار دارند و از این رو مدهای تکانه زاویهای

EH

پشتیبانی نمیکند.
51

ص
یغ ،نغ ،ه ةغرخ

مداری نور تا مرتبة

 3

پوشش میدهند و مرتبة

 ، lکل بازة طولموجی را
l  4

از مد تکانة زاویهای

مداری نور ،قادر بهانتشار در بازة طول موجی  1/25تا
 1/81میکرومتر درون تار طراحی شده است .در
شکل4ج منحنی پاشندگی  Dمدهای برداری برحسب
طول موج نمایش داده شده است .تمامی مدها بهجز
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51

HE

و

31

 ، EHپاشندگی مسطح را در بازة طول

مدهای

حلقوی

R b  3 .2  m

موجی  1/25تا  2میکرومتر تجربه میکنند.

R a  1 .2  m

بهترتیب

و

برای ارضای شرط عدم تبهگنی

نیز میتوانند از  1/25تا 1/7

تصادفی بهدست آمد و مقایسة الگوی شدت مدها

میکرومتر پاشندگی نسبتاً مسطحی داشته باشند .بنابراین

نشان داد که با افزایش کسر پرشدگی هوا  ، fمدها در

تار بلور فوتونی دایروی طراحی شده کیفیت باالیی را

ناحیة حلقوی درون مغزی بیشتر متمرکز میشوند

در حوزة پاشندگی مدهای تکانة زاویهای مداری نور

بهطوریکه بهترین انتخاب برای پارامتر  0/8 ، fو 0/9

دارد و از این رو میتواند برای تکنیک تسهیم طول

هستند که میتوانند شرط عدم تبهگنی را ارضا کنند.

موجی عالوه بر تکنیک تسهیم مد 1در مخابرات نوری

همچنین نتایج نشان داد تار بلور فوتونی دایروی

استفاده شود.

طراحی شده قادر بهانتشار گروه مدهای تکانة زاویهای

51

HE

و

ناحیة

12

31

EH

l  4

در شکل4د تلفات تحدید تمامی مدها برای بررسی

مداری نور با

کیفیت مدی رسم شده است .کمترین تلفات تحدید

حلقوی تار متمرکز میشوند .تار طراحی شده قادر

HE

با

مربوط بهمد

01

TE

و بیشترین آن مربوط بهمد

51

است که در طول موج  1/55میکرومتر مقدار آنها
بهترتیب
dB / m

برابر
3

 10

dB

با


dB / m

 10

 dB  10

و

است که بهطور کامل در ناحیة

بهپشتیبانی مدهای برداری تا مرتبة

51

HE

و

EH

31

پاشندگی نسبتاً مسطح در ناحیة مخابراتی است و طول
موج قطع مدهای

61

، HE

41

، EH

51

HE

و

31

EH

بهترتیب برابر  1/81 ،1/34 ،1/27و  1/88میکرومتر

است.

این مقادیر از تلفات تحدید کم در تارهای نوری

است .کمترین تلفات تحدید مربوط به مد

01

TE

و

محسوب میشوند .بنابراین مدهای تکانة زاویهای

بیشترین آن مربوط به مد

مداری نور در تار بلور فوتونی دایروی طراحی شده نیز

 1/55میکرومتر مقدار آنها بهترتیب برابر با

دارای کیفیت بسیار خوبی در حوزة تلفات تحدید

dB / m

 10

 dB  10

و

51

HE

است که در طول موج

dB / m

3

 dB  10

است.

بنابراین ،مدهای تکانه زاویهای مداری نور در تار بلور

هستند.

فوتونی دایروی طراحی شده دارای کیفیت بسیار خوبی

نتیجهگیری

از نظر پاشندگی و تلفات تحدید هستند ،از این رو

در این مقاله ،تار بلور فوتونی دایروی برای هدایت

میتوانند برای تکنیک تسهیم فضایی جهت افزایش

و کنترل تکانة زاویهای مداری نور طراحی و شبیه

ظرفیت انتقال اطالعات در مخابرات نوری استفاده

سازی شد .مقادیر بهینه برای شعاع داخلی و خارجی

شوند.
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