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  چکیده
اي خمیده با شعاع و زوایاي مختلف، ارائه شده است. اتالف  محاسبه میدان عبوري از موجبرهاي تیغهدر این مقاله یک مدل عددي بر پایه روش عناصر مرزي براي 

باشد. در این کار توزیع میدان در موجبر خمیده به  شدگی موجبر خمیده به موجبر مستقیم در پایان خم می در موج عبوري از خم به دو دلیل خمیدگی مسیر و جفت
است و ماتریس انتقال میدان محاسبه شده است. در انتها تاثیر پارامترهایی همچون شعاع خم و زاویه خم بر ماتریس انتقال مورد بررسی سازي شده  روش عددي شبیه

 .قرار گرفته است

  کلمات کلیدي: موجبر خمیده، ماتریس انتقال، اتالف خمشی و جفت شدگی،

Numerical calculation of transmission matrix in bent slab optical waveguides with 
boundary element method 

Askari, Afsaneh; Sovizi, Mahdi; Dehghan, Mostafa, 
Physics Department, Faculty of Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan 

 
Abstract 

In this paper, a numerical model based on boundary elements method for calculation of transmission field of a 
bent slab waveguide with various radius and angles has been reported. Bend and coupling losses in 
transmission wave of the bend has been made for two reasons; bend way and coupling bent waveguide to 
straight waveguide in the end of the bend. In this study, field distribution in the bent waveguide has been 
simulated and also field transmission matrix has been calculated. Finally, the effects of some parameters like as 
bend radius and angle on transmission matrix has been investigated. 

 
PACS: 42 

  قدمهم
با توجه به گسترش روزافزون کاربرد موجبرهاي نوري در      

هاي مختلف، بررسی همه جوانب این موجبرها اهمیت زیادي زمینه
توان به سه گروه  دارد. عوامل تضعیف در موجبرهاي نوري را می

پراکندگی، تلفات جذبی و تلفات خمشی عمده تلفات ناشی از 
تقسیم کرد. ارائه یک مدل کامل براي اتالف خمشی، در طراحی 

] و یا وسایل نوري که 1هاي ساخته شده جهت ارتباطات نوري[ تار
در ساختار آنها تار نوري خمیده مورد استفاده قرار گرفته است از 

و  ] 3ها[ رینگ ]، میکرو2هاي حسگرهاي نوري[ قبیل برخی از شکل
هایی که در آن تار نوري به شکل چنبره پیچیده شده  کننده تقویت
] اهمیت زیادي دارد. همچنین در برخی موارد از تار نوري 4است[

شود از جمله انتقال نور لیزر در مواردي هاي باال استفاده می در توان

که نیاز به قرار دادن لیزر در مکان دور و استفاده از نور لیزر 
هاي  تواند اثرات مخربی از جمله خسارت می  ]. این اتالف5[است

تواند از لحاظ  دمایی به تار و یا کابل را داشته باشد و همچنین می
ایمنی خطراتی را ایجاد کند. به دلیل نقش مهم موجبرهاي خمیده 

ي فوتونیک تاکنون اتالف خمشی درون موجبرهاي نوري  در زمینه
هاي اولیه موجبرهاي  شده است. مدلمحاسبه  هاي مختلف به روش

 1971] و در سال 6توسط مارکاتیلی[ 1969خمیده نوري در سال 
] ارائه شد. مارکوس یک روش عمومی معرفی 7توسط مارکوس[
هاي الکتریکی و مغناطیسی را براي موجبرهاي  کرد که میدان

ملونی و همکارانش خم  2001]. در سال 8کند[ خمیده محاسبه می
]. در 9رت یک آشفتگی در موجبر مستقیم فرض کردند[را به صو

ونگ، فارل و فریر به صورت محاسباتی و تجربی به  2005سال 
]. 10مدي پرداختند[بررسی اتالف خمشی ماکرو در تارهاي تک
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ي اتالف  روس و اسچرمر از روش انتشار باریکه جهت محاسبه
اي ایانه]. امروزه با پیشرفت فناوري ر11خمشی استفاده کردند[

هاي عددي براي حل مسائل علوم و مهندسی رشد استفاده از روش
یکی از  (BEM)روزافزونی پیدا کرده است. روش عناصر مرزي 

هاي عددي مناسب براي حل معادالت دیفرانسیل و مسائل  روش
ها دقت و سرعت  باشد، که نسبت به سایر روش الکترومغناطیس می

تر است. در این  ضیات این روش پیچیدهباالیی دارد، ولی روابط و ریا
مقاله مدلی براي محاسبه اتالف خمشی به همراه اتالف 

شدگی ارائه خواهد شد. در ابتدا با استفاده از معادله هلمهولتز  جفت
و شکل دوم قضیه گرین، معادالت انتگرال مرزي مناسب براي حل 

به ، BEMدست آمده است و با حل عددي آنها به روش  مسئله به
از مزیتهاي این  .بررسی رفتار موجبر خمیده پرداخته شده است

همچنین در  است. تحقیق قدرت و دقت باالي روش به کار رفته
نظر گرفتن اثر موجبر مستقیم خروجی به بخش خمیده است. در 

شدگی  شدگی را اتالف جفت این تحقیق اتالف ناشی از این جفت
ایم که در اکثر تحقیقات انجام شده تاکنون این اتالف نادیده  نامیده

  گرفته شده است. 

  تئوري
که در ناحیه میانی داراي یک  aاي با دهانه  یک موجبر تیغه     

خم بوده و قبل و بعد از خم به موجبر مستقیم متصل شده است، 
فرض شده است مدهاي  ).1در نظر گرفته شده است(شکل 

وارد ناحیه خم شده و  Iمشخصه موجبر مستقیم از قسمت ورودي 
شود.  می Oپس از عبور از قسمت خمیده وارد موجبر مستقیم 

ایم موج پس از عبور از بخش خمیده و ورود  کرده همچنین فرض
به موجبر مستقیم بالفاصله به مدهاي مشخصه موجبر مستقیم 
تبدیل شده است. در عمل موج ورودي به موجبر مستقیم مد 
مشخصه آن نبوده و پس از ورود به آن و طی مسافت کوتاهی به مد 

موج مشخصه موجبر تبدیل خواهد شد. در این تبدیل بخشی از 
ایم.  شدگی نامیده تلف خواهد شد که در این کار آن را اتالف جفت

در مدل ارائه شده اتالف خمشی و اتالف جفت شدگی به همراه هم 
اند. براي محاسبه میزان این اتالف، میدان را در نواحی  محاسبه شده

ها در مد الکتریکی عرضی مختلف محاسبه خواهیم کرد. این میدان
  کنند:مهولتز صدق میهل ي معادلهدر 

)1(  2 2 0E k E    
اندازه  kنشان دهنده میدان الکتریکی در نواحی مختلف و  Eکه 

را ) 1معادله ( Oو  Iبردار موج مربوط به آن ناحیه است. در نواحی 
توان به صورت تحلیلی حل نمود اما حل تحلیلی آن در ناحیه  می

M پذیر نیست. امکان  

  
حل  BEMبه روش عددي  M) را در ناحیه 1در این کار معادله (

ایم. با حل مسئله براي موجبرهاي دومدي و تک مدي نتایج  نموده
به بررسی  ،تر بودن علت جامع به در نتیجهمشابهی مشاهده شد، 

) در 1موجبر دومدي پرداخته شده است. جوابهاي تحلیلی معادله (
 باشند: در موجبر دو مدي به شکل زیر می Oو  Iنواحی 

)2( 1 2
1 1 2 2 ˆ( cos( ) sin( ) )i x i x

IE A y e A y e z   
  

)3( 1 2' '
1 1 2 2 ˆ( cos( ') sin( ') )i x i x

OE B y e B y e z   
  

میدان ورودي نسبت به دستگاه اولیه و میدان خروجی نسبت به 
در 2Bو 1Bضرایب  ).1وشته شده است(شکل دستگاه دوران یافته ن

) در موجبر 1( باشند. با حل عددي معادله ) مجهول می3( معادله
خمیده این ضرایب را محاسبه خواهیم نمود. معادالت انتگرالی 

دوم با استفاده از شکل  2 و M، 1) در نواحی 1( متناظر با معادله
  :]12[شوند قضیه گرین به شکل زیر تبدیل می

)4(  ( ) ( ) ( , ) ( ) /

( ) ( , ) /

C Y E Y G X Y E X n

E X G X Y nd


  

   
  

)5(  1
1 1 1

1 1

( ) ( ) ( , ) ( ) /

( ) ( , ) /

C Y E Y G X Y E X n

E X G X Y nd


  

   

  

)6(  2
2 2 2

2 2

( ) ( ) ( , ) ( ) /

( ) ( , ) /

C Y E Y G X Y E X n

E X G X Y nd


  

   

  

و  M ،1ه ترتیب توابع گرین متناظر با نواحی ب 2G و G ،1Gتوابع 
/باشند. منظور از  می 2 n باشد و  سو می مشتق نرمال تابع و برون

)ضریب  )C Y وي هر یک از مرزها از رابطه زیر به دست ر
  ]:12آید[ می

)7(  ( ) ( , ) /C Y G X Y nd


      
هاي مماسی میدانهاي الکتریکی و  پیوستگی مولفهبا توجه به 

  شود:مغناطیسی شرایط مرزي زیر نتیجه می
)8(  1 2E E  

  
نمایی از موجبر خمیده، بردارهاي یکه و نواحی مختلف و مرزهاي این  - 1شکل 
 نواحی
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)9(  1 2E n E n      
) به معادالت زیر تبدیل 6( ) تا4( با توجه به شرایط مرزي معادالت

  شوند: می

)10(  
2 4

1

3

( ) ( ) / /

/ /

/ /

c c

I Ic

O Oc

C Y E Y G E n E G nd

G E n E G nd

G E n E G nd


      

      

      





  

)11(  
2

5

6

1 1 1

1 1

1 1

( ) ( ) / /

/ /

/ /

c

I Ic

O Oc

C Y E Y G E n E G nd

G E n E G nd

G E n E G nd

       

      

      





  

)12(  
4

7

8

2 2 2

2 2

2 2

( ) ( ) / /

/ /

/ /

c

I Ic

O Oc

C Y E Y G E n E G nd

G E n E G nd

G E n E G nd

       

      

      





  

ایم که به  عناصر مرزي این معادالت را حل نمودهبا استفاده از روش
از بیان آن صرف نظر شده است. پس  ،دلیل طوالنی بودن روش حل

از حل معادالت و محاسبه میدان در موجبر خمیده با برابر قرار 
) با میدان ورودي Mی از موجبر خمیده (ناحیه دادن میدان خروج

 حاسبه شده است.م 2Bو  1B ) ضرایبOبه موجبر مستقیم (ناحیه 
توان در نمایش ماتریسی به  دامنه امواج ورودي و خروجی را می

ماتریس توان  هاي ستونی فرض کرد، در نتیجه می صورت ماتریس
  انتقال را به صورت زیر تعریف نمود:

)7(  B TA  
mماتریس مربع  Tدر این رابطه  m باشد، که میm  تعداد

باشد، عناصر قطري این ماتریس میزان مدهاي موجبر مستقیم می
شدگی  عبور یک مد خاص و عناصر غیر قطري این ماتریس جفت

کنند. مشاهده خواهد شد که در مسیر خمیده مدها  مدها را بیان می
شوند در نتیجه عناصر غیر قطري این ماتریس  به یکدیگر تبدیل می

 صفر نیستند.

  نتایج عددي
هاي  در ابتدا با در نظر گرفتن یک موجبر با ضریب شکست     

درجه توزیع میدان الکتریکی در  180و خم  1و پوسته  5/1هسته 
اتالف  ) محاسبه شده است.2یک موجبر خمیده دومدي (شکل
شود.  ) به خوبی مشاهده می2میدان از مرز بیرونی در شکل(

گردد که موج به سمت مرز بیرونی متمایل شده است.  مشاهده می
نمودیم که موج پس از ها مشاهده  با بررسی جزئیات این توزیع

گردد و  نزدیک شدن به مرز بیرونی دوباره به سمت محور خم باز می

  شود. این رفتار رفت و برگشتی تا پایان خم تکرار می

  
موج خروجی از موجبر خمیده در پایان خم دچار اغتشاش شده و 
دیگر مد مشخصه موجبر مستقیم نیست. هرچه موج از محور خم 

خروجی از دور و به مرز بیرونی نزدیک شود عدم تطابق بین موج 
یابد. با افزایش این  خم و مد مشخصه موجبر مستقیم افزایش می

یابد. از آنجا که موج در  شدگی افزایش می عدم تطابق اتالف جفت
کند اتالف  ناحیه بین محور و مرز بیرونی خم، رفت و برگشت می

کند و به دنبال آن ضریب انتقال که  شدگی افت و خیز می جفت
شدگی است، افت و خیز  و اتالف جفتناشی از اتالف خمشی 

هاي عددي و خط پیوسته برازش  در نمودارها، نقاط داده کند. می
ماتریس انتقال در موجبر  باشد. می Spline هاي عددي به روش داده

) بستگی 3باشد. در نمودار شکل (می 2×2دومدي یک ماتریس 
 5/1عناصر ماتریس انتقال به شعاع میانگین خم درطول موج 

2.5BLمیکرومتر در طول خم    نشان داده شده است. در این
شود با افزایش شعاع خم عناصر قطر اصلی  نمودار مشاهده می

یابند، زیرا با افزایش شعاع  افزایش و عناصر غیر قطري کاهش می
دهد، از طرفی اتالف خمشی  شدگی مد کمتر رخ می خم جفت
  .یابد کاهش می

) بستگی عناصر ماتریس انتقال به زاویه خم را 4نمودارهاي شکل (
افت و خیزهاي مشاهده شده در این نمودارها ناشی  .دهد نشان می

که در این  یباشد و با توجه به نوسانات شدگی می از اتالف جفت
( 11tتوان دریافت که در زوایایی که  شود می نمودارها مشاهده می

22t ،کاهش یافته (21t )12tاین مطلب به  .بعکس ) افزایش یافته و
باشد. از آنجا که عناصر قطري  شدگی مد می علت پدیده جفت

میزان انتقال یک مد و عناصر غیرقطري جفت شدگی مد را نشان 
قطري کاهش  انتقال دهد، در نتیجه در زوایایی که یک ضریب می

  است.فزایش یافته ضریب غیرقطري مرتبط با آن ا یافته

  
 ب)( )الف(

توزیع توان دوم میدان الکتریکی  مد متقارن (الف) و مد پادمتقارن (ب) در  -2شکل
 .میکرومتر 5درجه و شعاع خم میانگین  180موجبر خمیده دو مدي با خم 
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  نتیجه گیري

ماتریس انتقال  در این کار با استفاده از روش عددي عناصر مرزي،
مشاهده نمودیم که عالوه بر  یک موجبر خمیده محاسبه شده است.

شدگی ناشی از جفت شدن موجبر  اتالف خمشی، اتالف جفت
گردد.  خمیده به موجبر مستقیم نیز باعث کاهش ضریب انتقال می

تطابق موج خروجی از خم و مد مشخصه موجبر مستقیم باعث عدم 
شود. رفتار رفت و برگشتی قله موج در  شدگی می ایجاد اتالف جفت

گردد اتالف  ناحیه بین محور و مرز بیرونی خم باعث می
همچنین کاهش ضریب انتقال در اثر  .شدگی افت و خیز نماید جفت

در موجبر دومدي افزایش زاویه و کاهش شعاع خم مشاهده شد. 

شدگی مد رخ  مشاهده شد که به علت وجود خم پدیده جفت
دهد که این امر با غیر صفر شدن عناصر غیرقطري ماتریس  می

 .شود میانتقال 
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