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Abstract. The article analyzes the losses in one type of Photonic 
Crystal Fiber – Bragg fiber. It is one-dimensional fiber, made as 
coaxial cylindrical layers. The fiber cladding is a dielectric mirror 
realized as a multilayer dielectric coating. The paper proposes a 
method based on geometric optics for the analysis of light propa-
gation losses in a multilayer microstructured fiber with an air core, 
as a result of tunneling. A model of M-layer fiber with set refractive 
indices of the dielectric layers is proposed. The angles of incidence 
and reflection of the boundaries of each two layers of the fiber 
cladding according to Snelius' law are calculated. The transverse 
reflection coefficients of each boundary between two layers for TM 
and TE polarization are calculated. The electric fields of the reflected 
and incident beams are calculated. The magnitudes of these vectors 
are recursively related to each boundary of the previous and next 
fiber layer. The input power of the light in the first fiber layer for TE 
and TM polarization is calculated. The losses from light reflection 
when it passing through all layers of the fiber as a function of the 
reflection coefficients are calculated. The normalized attenuation is 
calculated. The characteristic equation for the optical waveguide is 
decided. The angles of reflection in different modes are calculated. 
The distance between two consecutive reflections of the beam is 
calculated as a function of the reflection coefficients for the differ-
ent polarizations and the reflection angles of the layers for TE and 
TM polarizations. They determine the reflection coefficient and the 
phase change when light passes through the whole fiber. The delays 
of the rays with TE and TM polarization are obtained. The expres-
sions for the chromatic dispersion of the fiber for TE and TM polar-
ization are then derived. A mathematical model of the deformation, 
presented as a change in the geometry of the fiber in this section 
as part of a circle is proposed. For this section of the deformed 
fiber by geometric transformations the connection between the an-
gles of incidence and reflection in the straight and in the round sec-
tion of the deformed fiber is calculated. The distance between two 
consecutive reflections from the fiber boundary surface of the rays 
trajectory is determined by the number of consecutive reflections in 
the core of the fiber. The reflection losses in TE and TM polarization, 
which are proportional to the number of beam reflections, are then 
determined. The phase delays for beams with TE and TM polariza-

tion for a fiber of a certain length are determined as the sum of 
the individual delays in the reflections of the beams. The proposed 
mathematical model and algorithm for calculating the attenuation of 
the fiber for different modes of TE and TM polarization, an example 
of M-layer PCF fiber with air core and alternating dielectric layers 
with two alternating coefficients and thicknesses is solved, so as 
to create at the average wavelength of light a phase shift of 900. A 
MATLAB program has been written. It simulates the attenuation and 
dispersion of a fiber with set optical parameters. After solving the 
characteristic equation for this fiber with the introduced parameters, 
the normalized attenuations for TE and TM polarization are calculat-
ed for fiber with and without deformation for different propagating 
modes. Calculations have been made for fibers with core radius of 
20-200 µm for a light wavelength of 1559 nm. The attenuation and 
chromatic dispersion graphs for TE and TM polarization of several 
straight and deformed fibers with the same length and different 
number of layers were plotted. A conclusion about the influence of 
the core diameter, the bending radius and the number layers of the 
fiber cladding on the losses of the different propagated modes is 
made. A comparison of PCF losses and ordinary quartz single-mode 
fibers was made. In conclusion, the disadvantage of the proposed 
method is that only the meridional rays of the propagating light 
are analyzed and the dielectric losses in the fiber cladding are not 
taken into account. The advantage of the proposed method is the 
small computational complexity and the correct qualitative result 
of the PCF analysis with certain parameters. Guidelines for future 
development are proposed – analysis of the losses of the fiber, 
taking into account the non-meridional rays in the fiber. The possi-
bilities for using PCF for information transmission and as dispersion 
compensators in telecommunications are pointed. The possibility of 
using the method for optimization of certain parameters of PCF of 
this kind is proposed. 

Въведение
През последните години фотонно-кристалните влакна 

(Photonic Crystal Fiber – PCF) привличат интереса на уче-
ните заради своите уникални свойства. Терминът PCF или 
микроструктурирани влакна обозначава повечето влакна 
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със сложна структура на обвивката. Най-често обвивката 
на влакното съдържа едномерни или двумерни периодич-
ни структури, влияещи съществено на неговите оптични 
свойства. Те дават възможност за намаляване на ограни-
ченията, които поставят материалите и конструкцията на 
обикновените влакна и позволяват по-лесно управление на 
характеристиките на влакното като работния прозорец от 
дължини на вълната, дисперсията, диаметъра на модовото 
поле и други [1]. 

В обикновените оптични влакна причината за раз-
пространението на светлината само в сърцевината е пъл-
ното и вътрешно отражение от обвивката. Това се постига, 
като ефективният показател на пречупване на сърцевината 
се прави по-голям от този на обвивката [4].

Оптичното влакно на Брег (Bragg fiber) е едномерно, 
изработено като съосни цилиндрични слоеве. Обвивката на 
влакното представлява диелектрично огледало, реализира-
но като многослойно диелектрично покритие.

Формулиране на проблема
При предаването на информация затихването при 

разпространението на светлината във влакното е от пър-
востепенна важност, като в обикновените кварцови влакна 
е ограничено от релеевското разсейване в материала на 
влакното. Всички PCF позволяват лесна промяна на хрома-
тичната дисперсия. Високото затихване се преодолява чрез 
създаване на влакна с нова конструкция [3].

Анализът на разпространението на светлината във 
влакното може да се направи по различен начин. Въл-
новите методи за описание на полето на разпространя-
ващата се електромагнитна вълна се базират на закони-
те на Максуел. Компонентите на векторите на полето на 
електромагнитна вълна се описват с хармонична функция. 
Със законите на Максуел и граничните условия се съставя 
система от диференциални уравнения за компонентите на 
полето в анализирания оптичен вълновод. Решението му се 
търси като вълнова функция. Видът на системата уравнения 
зависи от формата, материала, структурата на вълновода. 
Чрез математически преобразувания системата уравнения 
се решава по отношение на една полева компонента. За-
ради сложната структура на оптичното влакно при някои 
PCF решаването на системата диференциални уравнения не 
може да стане аналитично, а само с числени методи. 

В литературата са докладвани няколко метода за 
получаване на векторно решение на оптичното поле във 
влакното [6], например метод на разширяване на плоската 
вълна (PWE), метод на локализираната функция, лъчев ме-
тод (BPM), многополюсен метод (MM), метод на крайната 
разлика (FDM), метод на крайните разлики във времева-
та област (FDTD), векторен метод на крайните елементи 
(VFEM). В момента обаче няма универсален и достатъчно 
точен метод за оценка на загубите на разпространение, 
който да позволява оптимизация на влакното в честотен 
диапазон и по конструктивни характеристики (диаметър, 
дебелина на слоевете, показател на пречупване на мате-
риалите и други).

Предлаган метод и алгоритъм 
В статията се предлага метод с инженерна точност 

за анализ на загубите на разпространение на светлината в 
многослойно микроструктурирано влакно с въздушна сър-
цевина, възникнали в резултат на тунелиране [5]. 

Анализ на Бреговски PCF влакна по метода на ге-
ометричната оптика. Нека разгледаме PCF оптично влакно 
от тип 1, което има сърцевина с коефициент на пречупване 
na и М цилиндрични слоя. На фиг. 1 е представен осев 
разрез на това влакно. Поради централната симетрия на 
влакното на фигурата е показана само половината от на-
длъжното сечение на влакното. Можем да го разглеждаме 
като плоска многослойна диелектрична структура. Отляво 
надясно се разполагат съответно сърцевината, слой 1, слой 
2,..., слой M на обвивката.

Фиг. 1. Коси лъчи върху многослойна диелектрична структура

Нека na е коефициентът на пречупване на сърцевина-
та, ni е коефициентът на пречупване на i-тия слой, nb e ко-
ефициентът на пречупване на най-горния слой. Дебелините 
на i-тия слой е означена с li, i=1,2,3,…,M. 

Със символите ET,k±, k=1,2,…,M+1 са означени пада-
щите (+) и отразените (-) компоненти на електрическото 
поле на границата между слой k и левия слой преди него. 
Изтичащото от вълновода електрическо поле е означено с 
ET,M+1+.

Законът на Снелиус свързва ъглите на падане и отра-
жение и коефициентите на пречупване от двете страни на 
всяка граница между две от общо M+1 гранични повърх-
ности:

(1) sinθa= ni sinθi=nb sinθb, i=1,2,3,…,M. 

Предполагаме, че отдясно на структурата няма пада-
що поле. Тук ρT,i означава напречен коефициент на траже-
ние от повърхност i, дефиниран като

(2)

където сме положили nT0=nTa и nTM+1=nb. Дефазирането за пада-
щите лъчи при преминаването през i-тия слой е δi=k0 ni cosθi, 

където k0 е вълновото число за вакуум              . Във все-

ки слой напречните коефициенти на отражение се описват 
за TM и TE поляризация съответно като

(3)   

   

ние от повърхност , дефиниран като

(2)

TM+1=nb. Дефазирането за пада-
щите лъчи при преминаването през i-тия слой е δi=k0 ni cosθi, 
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Матрицата на разпространението свързва рекурсивно 
електрическото поле за падащия и отразения лъч, както 
следва [2]:

(4)

където i=М,М-1,…,1, а коефициентът на отражение е 

   и е свързан рекурсивно с ГTi+1

(5)

а ГT,M+1=ρT,M+1. Подобна рекурсивна връзка има между елек-
трическото и магнитното поле на границата между два слоя

(6)

където напречните характеристични импеданси се дефини-
рат с израза

(7)

при   Общата мощност на падащия лъч Pin в

направлението на вълновия вектор, компонентата z и мощ-
ността, въведена в първия слой P1, за TE и TM поляризации 
се изразяват така:

(8)

Загубите от отражение са

(9)

 Нормираното затихване B(λ) е

(10)

 Във влакно с радиус a, показател на пречупва-
не на сърцевината na и на обвивката n1 светлината се 
разпространява чрез пълно вътрешно отражение, ако 

        . Траекторията на лъчите е показана на фиг. 2.

Фиг. 2. Лъчи в сърцевината

Разпространяващите се моди с индекс m се харак-
теризират с дискретни стойности на ъгъла θa. Условието 
за напречен фазов резонанс дава изменение на фазата за 
един зигзаг на лъча, кратна на 2π

(11)

където φ отчита промяната на фазата при отразяване от 

границите на сърцевината и обвиващия слой. Пътят на лъча 
между две последователни отражения е lz=4a.tgθa. Във 
влакно с дължина L имаме N броя отражения в сърцевината

    .   . Тогава загубите във влакно с дължина L за TE и TM 

поляризация са пропорционални на N

(12)

Във влакно без деформация затихването B(λ) се 
описва с израза (12). Коефициентът на отражение е 
Г(λ)=|Г(λ)|exp(arg(Г(λ)) и фазовата промяна при премина-
ване на светлината през цялото влакно е N.arg(Г(λ)). Закъс-
ненията на лъчите с ТЕ и ТМ поляризация са съответно τe и 
τm. Те се пресмятатат чрез израза [2]

(13)

където Г(λ) е коефициентът на отражение за TE и ТМ моди.  
Хроматичната дисперсия на влакното се пресмята чрез из-
разите (14) и (15)

(14)  ТЕ поляризация;

(15)    ТM поляризация.

Модел на деформация. Нека предположим, че влак-
ното е огънато в локален участък под радиус R. На фиг. 8 
е показано напречно сечение на влакното на границата 
между два диелектрични слоя.

Фиг. 3. Влакно, огънато под радиус R

Нека правият участък на влакното отляво на сече-
нието AE преминава в кръг отдясно. CE и CB са нормалите 
към граничната повърхност в правия и кръглия участък. С 
θa е означен ъгълът на падане на лъча в правия участък, а 
с θm – ъгълът на падане в кръглия участък. Нека разпрос-
траняващ се лъч се отразява на границата между два слоя 
в точка А. Страните на триъгълник са AC=R-a, CB=R+a и 
∢CAB=π-θa. За триъгълника ABC е валидно съотношението

(16)

откъдето се получава връзка между ъглите на падане в 
правия и кръглия участък

(17)

Ще предполагаме, че израз (17) свързва ъглите на 
падане при произволна разпространяваща се светлинна 
мода. В резултат на огъването разстоянието lz между точ-

(11)

поляризация са пропорционални на N

(12)

. Те се пресмятатат чрез израза [2]

(13)

(14)  ТЕ поляризация;

(15)    ТM поляризация.

Модел на деформация. Нека предположим, че влак-

a

(16)

(17)
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ките на две последователни отражения (полупериода на 
траекторията на лъча) се променя на lz’. Тъй като про-

мяната е малка, ще приемем, че lz≈lz'. Тогава при N—
2

отражения в сърцевината ъгълът на падане е θa, а при N—
2

отражения ъгълът на падане е θm.
При влакно с огъване затихването за цялата дължина 

на влакното BN(λ) се сумира от затихванията Bi(λ) в отделните 
участъци на отражения на лъчите с номера 1,2,3...N

(18)

където Га(λ) са коефициентите на отражение в участъците с 
ъгъл на падане θa, a Гm(λ) са коефициентите на отражение в 
участъците, където ъгълът на падане е θm. Закъсненията на 
лъчите и дисперсиите, пресметнати за различните участъци 
съответно по формулите (14) и (15) за различни ъгли на 
падане, трябва да се сумират.

Тестов пример и изчисления
Пример. Ще разгледаме М-слойно Бреговско влакно 

с въздушна сърцевина и параметри: радиус на сърцевината 
a=100 µm; na=1.0; n2k-1=2.32; n2k=1.38; (k=1,2,3,…), nb=1.5. 
Дебелината на слоевете е избрана такава, че да създа-
ва дефазиране на 90° за средната дължина на вълната 
λ0=1559 nm: l2k-1=179 µm; l2k=393.5 µm. След решаване на 
характеристичното уравнение (11) за m=1 и извършване 
на пресмятанията съгласно дадения по-горе математически 
модел се получават нормираните затихвания Bte(λ) за TE 
поляризация и Btm(λ) за TM поляризация в [dB] при влакно 
без деформация, показани на фиг. 4 и 5. Същите пресмя-
тания са направени за влакна с радиуси на сърцевината 
а=20÷200 µm и за m>1 (висши моди). На фиг. 6 е показа-
на зависимостта на хроматичната дисперсия от дължината 
на вълната за същото влакно.

Фиг. 4. Затихване на недеформирано влакно, M=9 слоя

Фиг. 5. Затихване на недеформирано влакно, M=21 слоя

Фиг. 6. Дисперсия на недеформирано влакно, M=9 слоя

Пресмятания се извършват и за затихването на влак-
ното като функция на радиуса на огъване R за TE и TM 
поляризация. Полученото нормирано затихване в [dB] за 
различни дължини на вълната при влакно с деформация е 
показана на фиг. 7 и 8.

Фиг. 7. Затихване на влакно с M=21 слоя, TE поляризация, 
радиус на огъване R

Фиг. 8. Затихване на влакно с M=21 слоя, TM поляризация, 
радиус на огъване R

Анализ на резултатите
Направените симулации при PCF влакна на Брег с 

различни параметри показват, че вълните с ТМ поляриза-
ция се разпространяват със значително по-големи загуби 
от вълните с ТЕ поляризация. Поради това тези световоди 
представляват естествен филтър за TM вълните и за ви-
сшите моди. Влиянието на TM вълните е забележимо при 
големи стойности на радиуса на сърцевината. Общите за-
губи на влакното намаляват с увеличаване на радиуса на 
сърцевината и с броя на слоевете на обвивката. При голе-
ми радиуси на сърцевината те са съпоставими със загубите 
на разпространение в класическите едномодови световоди.

Загубите при разпространение в Бреговско влакно от 
макроогъвания растат с намаляване на радиуса на огъване 

участъци на отражения на лъчите с номера 1,2,3...N

(18)
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и в краищата на честотния диапазон. Голямата разлика 
в затихването на различните видове моди показва авто-
матичната модова филтрация в PCF влакна. Хроматичната 
дисперсия за изследваното в примера влакно с параметри 
на диелектричните слоеве, които са избрани съгласно по-
сочената по-горе методика, остава по-ниска от 50 ps/km в 
широк честотен диапазон.

Заключение и бъдещи изследвания
Предложеният математически модел не отчита дие-

лектричните загуби в обвивката на влакното. Пресмятани-
ята сa извършени само за меридионалните лъчи във влак-
ното. Като се използва методът на геометричната оптика, е 
възможно да се пресметнат по аналогичен начин загубите 
на немеридионалните лъчи, без да се отчитат диелектрич-
ните загуби в обвивката на влакното. Статията разглежда 
обаче само един специален клас многомодови PCF с прос-
та едномерна структура на обвивката.

Оборудването, използвано при работа с многомодо-
ви оптични влакна, е по-евтино от това за едномодовите 
влакна. Употребата на многомодови влакна се ограничава 
от модовата дисперсия за разстояния до 2 km при скорос-
ти 100 Mb/s, до 1 km при скорост до 1 Gb/s и до 550 m 
при скорости до 10 Gb/s. Заради високия си капацитет и 
надеждност многомодовите оптични влакна се използват 
за изграждане на гръбнака на информационните мрежи в 
сградите. Стандартизираната мрежова архитектура с окабе-
ляване до комуникационния център показва предимствата 
на централизираната апаратура пред активната електрони-
ка по етажите на зданията. Заради голямата си числова 
апертура многомодовите влакна облекчават свързването и 
позволяват използване на по-евтини лазери и даже све-
тодиоди. В сравнение с едномодовите оптични влакна те 
имат по-малък информационен капацитет, но и свое място 
в съвременните комуникации.

Предимството на разглеждания метод за анализ е не-
говата простота и възможността за получаване на верен 
качествен резултат, което би позволило използването му 
в бъдеще за оптимизация на някои параметри на подобен 
тип влакна чрез промяна на параметрите на слоевете на 
обвивката на влакното. Това дава възможност да се създа-
дат например PCF влакна за компенсиране на дисперсията 
на влакната, използвани в телекомуникациите.
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