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بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
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تحلیل و بررسی اثر خمش در همشنوایی بین هستهای فیبر چندهستهای ناهمگن
 محمدعلی منصوری بیرجندی،علیرضا قانعیزاده
 زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 فیبرهای چندهستهای ناهمگن بهعنوان یکی از موثرترین روشها برای غلبه بر محدودیت غیرخطی در فیبرهای تکمد شناخته- چکیده
 با استفاده از تئوری تزویج مد و روش تحلیلی مبتنی بر تابع خودهمبستگی نمایی و روش عددی المان محدود به، در این مقاله.شده است
) فیبر چندهستهای پرداختهRpk() و شعاع آستانه خمشCD(  قطر پوشش،)RCMF(  ضریب نسبی چندهستهای،محاسبه همشنوایی
 نتایج محاسبات و شبیهسازی نشان. در چند طول همبستگی بررسی میشود، همچنین اثر خمش بر همشنوایی بین هستهای.میشود
.میدهد اختالف بین ضریب شکست موثر و فاصله بین هستهها بر شعاع خمش آستانه اثر قابل توجهی دارد
 همشنوایی، فیبر چندهستهای، شعاع خمش-کلید واژه

Analysis and investigation the effect of bending in intercore crosstalk of
heterogeneous multi-core fiber
Alireza Ghaneizadeh, Mohammad Ali Mansouri-Birjandi
Department of Electrical and Computer Engineering, University of Sistan and Baluchestan, zahedan
Abstract- The multi-core fiber is as one of the most effective methods to overcome the Nonlinear limitations single-mode
fiber. In this paper, using the coupled mode theory and numerical analysis based on the finite element method and the
exponential autocorrelation function to calculate crosstalk, the relative core multiplicity factor (RCMF), cladding diameter
(CD) and threshold of bending radius (Rpk) in multi-core fiber. investigate the effect of bending in different correlation
lengths on the crosstalk. Calculation and simulation results show that the difference between the effective refractive index
and core-to-core distance significant effect on the bending radius threshold.
Keywords: bending radius, crosstalk, multi-core fiber
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 -1مقدمه
افزایش ترافیک اینترنت در سالهای اخیر ،منجر به
افزایش ظرفیت انتقال داده برای تأمین حجم باالی
ترافیک انتقال داده در سالهای آینده شده است .باتوجه
به محدودیت فیزیکی ظرفیت انتقال داده در فیبر
تکمد[ ،]3،۳حداکثر ظرفیت انتقال داده به ۳11Tbit/s
رسیده است .برای برطرف کردن این محدودیت ،تکنولوژی
جدید مدوالسیون فضایی مبتنی بر فیبرهای چند
هستهای یک گزینه ساده است ،زیرا در سمت گیرنده نیاز
به یک پردازشگر قوی سیگنال چند ورودی و چند
خروجی ندارد .اخیراً ،فیبرهای چند هستهای با حداکثر
مقدار  ۳Pbit/sساخته شدهاند [ .]3،2موضوع اساسی برای
انتقال داده با ظرفیت باال در فیبرهای چندهستهای ،با
درنظر گرفتن همشنوایی پایین بین هستهای ،افزایش
تعداد هستهها میباشد تا هر هسته به عنوان یک کانال
مستقل عمل کند[.]2
در این مقاله ،ابتدا با کمک تئوری تزویج توان به تحلیل
فیبر چندهستهای ناهمگن پرداخته شده است .سپس با
استفاده از روش عددی المان محدود و حل معادالت
تئوری تزویج مد ،ضریب تزویج بازتعریف شده و شعاع
خمش آستانه محاسبه شده است .در انتها همشنوایی در
شعاع خمش مختلف و طولهای همبستگی متفاوت در
فیبرهای چند هستهای ناهمگن بررسی شده است.

 -2مبانی تئوری و تحلیل فیبر چند هستهای
ناهمگن
مهمترین مسئله در فیبرهای چندهستهای کاهش
همشنوایی بین هستهای است .یک بیان تحلیلی از ضریب
تزویج توان متوسط مبتنی بر تابع خود همبستگی نمایی
برای محاسبهی همشنوایی بین هستهای در فیبر چند
هستهای ارائه شده است.

() ۳

∞

𝑦𝑑𝑥𝑑) ∗𝑛𝐻 × 𝑛𝐸 × 𝐻𝑛 +
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در شکل  ،۳سطح مقطع چیدمان هستههای یک فیبر
هفت هستهای نشان داده میشود .اخیراً ،تئوری تزویج مد
و تزویج توان ،برای ارزیابی همشنوایی بین هستهای در
فیبر چندهستهای معرفی شده است[ .]2در سال ،31۳۳
برای تحلیل و محاسبه ضریب تزویج توان سه روش مبتنی
بر تابع خودهمبستگی نمایی ،تابع خودهمبستگی گوسین
و تابع خودهمبستگی مثلثی برای توصیف نقوص تصادفی
در جهت فیبر ارائه شده است .خمش و پیچش فیبر
چندهستهای وابستگی زیادی به طول همبستگی توابع
خودهمبستگی دارد[ .]6تغییر خمش و پیچش فیبر باعث
تغییر اختالف ثابت انتشار بین هستههای نامساوی فیبر
چندهستهای ناهمگن میشود .به شعاع خمشی که
اختالف ثابت انتشار بین هستهای صفر میشود ،شعاع
خمش آستانه (  ،) Rpkگفته میشود .چنانچه شعاع خمش
فیبر کمتر از مقدار شعاع خمش آستانه باشد ،همشنوایی
به علت همفازی بین هستهای کاهش مییابد .از طرفی اگر
در منطقهای که شعاع خمش فیبر از شعاع خمش آستانه
بزرگتر باشد همشنوایی با خواص آماری بدست میآید.
بنابراین در فیبر ناهمگن یک اختالف ضریب شکست بین
هستهای زیاد برای انتقال شعاع خمش آستانه به مقادیر
کوچکتر الزم است[ .]2برای فیبر چندهستهای کم تلف،
ضریب تزویج مد ) (kباید متقارن باشد[،knm=kmn ،]6
هستههای مجاور با پارامترهای  mو  nمشخص میشوند.
البته برای هستههای نابرابر ،ثابت انتشار هستهها نامساوی
هستند ،بنابراین وقتی از معادالت تزویج مد مرسوم بدون
جمالت مرتبه باالتر استفاده میشود ،کل توان در آن
حفظ نمیشود .برای حل این مشکل ،از جملهی تزویج
توان  ،Cmn=Cnmاستفاده میشود .به منظور برقراری قانون
بقای توان ،در تعریف ضریب تزویج مد بازنگری شده و
مقدار آنرا با متغیر  kmnنشان داده میشود .ضریب تزویج
توان  ،hnmبا روابط زیر بیان میشود[ .]6،6محاسبات
همشنوایی در طول موج  ۳221نانومتر انجام شده است.
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شکل  :3مقدار  RCMFبرای  Aeffو قطر پوشش مختلف در فیبر ۳3
هستهای

در شکل  ،2با توجه محدوده استاندادها ،محاسبات برای
فیبر با مقدار  OCTبرابر  22µmانجام گرفته است.
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شکل  :2اثر قطر پوشش فیبر بر روی فاصله بین هستهای

 nتعداد هستهها با سطح مقطع موثر  Aeffو فاصله لبه
پوشش فیبر تا مرکز هستهی الیه بیرونی فیبر با OCT
) (outer cladding thicknessمشخص میشود .نسبت
پارامتر  CMFیک فیبر چند هستهای به فیبر تک
هستهای استاندارد با سطح مقطع موثر  81µm2و قطر
پوشش فیبر  ۳32µmرا با پارامتر نسبی RCMF
( )Relative CMFمحاسبه میشود[.]9
در شکل  ،3نتایج محاسبه  RCMFبرای فیبر  ۳3هستهای
با تغییر قطر پوشش از  ۳32~331µmو سطح مقطع موثر
 Aeffبرای مقادیر  81~۳61µm2نشان داده شده است .به
منظور تضمین قابلیت مکانیکی و کاهش احتمال خطای
فیبر ،قطر پوشش فیبر حدود از  332µmبیشتر
باشد[ .]۳1با کاهش فاصله بین هستهای ،همشنوایی
افزایش و قطر پوشش فیبر کاهش مییابد که اثر تغیرات
فاصله بین هستهای از  21~33µmروی قطر پوشش فیبر
برای تعداد مختلف هسته فیبر در شکل  2مشخص شده
است.

 -3تحلیل اثر شعاع خمش فیبر چندهستهای
ناهمگن در همشنوایی
در این بخش ،فیبر چندهستهای ناهمگن با هستههایی
متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتهاند .ابتدا در شکل ،3
وابستگی شعاع آستانه خمش به فاصله بین هستهها برای
چند مدل فیبر با اختالف ضریب شکست موثر بین
هستهای متفاوت ) (delta neffمحاسبه شده است.
همانطورکه در شکل  2و  6مشاهده میشود ،نتایج
محاسبات برای ساختار فیبر هفتهستهای ناهمگن به
طول  ،21mفاصله بینهستهها  ،22µmبرای اختالف
ضریب شکست موثر بینهسته مرکزی و سایر هستهها
 1/1266درصد انجام شده است و وابستگی همشنوایی به
شعاع خمش از هسته مرکزی به هستههای بیرونی
محاسبه گردیده است.
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در معادله ( ،)۳بردار واحد در راستای انتشار ،ضریب
شکست هستهی  ،nضریب شکست کل موجبر ،ضریب
گذردهی الکتریکی در خالء و فرکانس زاویهای به ترتیب با
پارامترهای  ω, ε, N, Nn, uzمشخص میشوند H .و  Eبه
ترتیب میدان مغناطیسی و الکتریکی است .در معادله (،)6
 ∆βاختالف ثابت انتشار بین هستههای مجاور و )S(∆β
چگالی طیف توان که تبدیل فوریه از تابع خودهمبستگی
است.
شعاع آستانهی خمش با معادلهی Rpk = neff𝛬/∆neff
محاسبه میشود که  neffو  ∆neffبهترتیب ضریب شکست
موثر هسته و اختالف ضریب شکست موثر بین هستههای
نابرابر و 𝛬 فاصله بین هستهای است .ضریب چندهستهای
یا  (core multiplicity factor) CMFبرای محاسبه تعداد
هستهها و مقایسه آنها در فیبر چند هستهای بهصورت زیر
تعریف میشود[.]8
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 نتیجهگیری-4
 پارامترهای مهم فیبر نوری چند هستهای از،در این مقاله
 فاصله بین هستهای، قطر پوشش،جمله سطح مقطع موثر
 نتایج محاسبات نشان میدهد همشنوایی فیبر.بررسی شد
۳221  متر و طولموج21 چندهستهای ناهمگن به طول
 شدیداً به اختالف ضریب شکست موثر بین،نانومتر
 همچنین نتایج.هستهها و طول همبستگی وابسته است
 اگر شعاع خمش کمتر از شعاع آستانه،نشان میدهد
 به طول همبستگی غیر وابسته است و در،خمش باشد
منطقه غیر همفاز که شعاع خمش بیشتر از شعاع آستانه
 همشنوایی از خواص آماری و با افزایش طول،است
.همبستگی کاهش مییابد

 شعاع خمش آستانه بر حسب فاصله بین هستهای در مقادیر:3 شکل
اختالف ضریب شکست موثر بین هستهای متفاوت

همشنوایی جهت مقایسهی طول همبستگی متفاوت از
. محاسبه گردید21m  در مسافت211mm  تا1/1۳mm
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[1]

،(d) همشنوایی فیبر هفتهسته ناهمگن با طول همبستگی:2 شکل
بر حسب تغییرات شعاع خمش با شرایط ذکر شده در شکل

نتایج نشان میدهد در منطقه همفازی که شعاع خمش
 طول همبستگی در همشنوایی،کمتر از شعاع آستانه است
 همشنوایی کاهش،تأثیر نداشته و با کاهش شعاع خمش
 ولی در منطقهی غیرهمفاز که شعاع خمش بیش.مییابد
 طول همبستگی در همشنوایی،از شعاع آستانه میشود
تأثیر زیادی میگذارد و همشنوایی از خواص آماری و با
 چنانچه طول.افزایش طول همبستگی کاهش مییابد
 شعاع خمش آستانه در،همبستگی از حد مجاز کمتر شود
.همشنوایی تأثیر ندارد

 بر،(d) همشنوایی فیبر هفتهسته ناهمگن با طول همبستگی:6 شکل
حسب تغییرات شعاع خمش با شرایط ذکر شده در شکل
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