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Motivação: O capacity crunch é o colapso 
das comunicações devido à limitada 
capacidade da fibra óptica. Uma das 
soluções propostas é o uso do momento 
angular orbital (OAM) para a multiplexação 
modal de informação. Neste trabalho 
exploramos a riqueza estrutural das fibras de 
cristal fotônico (PCF) para aprimorar a 
transmissão de modos OAM.

Métodos: Usamos o RF Module para 
calcular os modos de propagação de uma 
PCF. Tendo em conta que um modo OAM 
pode ser composto pela soma de modos[1],

Com o Livelink for MATLAB, usamos o 
método de Nelder-Mead para otimizar a 
estrutura da PCF. 

Resultados: A estrutura consegue 
diminuir o acoplo entre os modos HE

21
 

e os TM
01

 e TE
01

. A separação entre os 

modos é de 1.1x10-3, uma ordem de 
magnitude maior que a separação 
obtida em trabalhos anteriores [2].

Conclusões: Conseguimos otimizar o 
design de uma fibra vortex PCF. A 
geometria obtida evita os acoplamentos 
entre os modos OAM e os modos TE e 
TM. Além disso, ao não usar altos níveis 
de dopagem as não linearidades são 
reduzidas consideravelmente.
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Figura 2. Norma do campo elétrico para um modo
HE

21
. À esquerda a distribuição de fase típica para

um modo OAM.

Figura 3. Curva de dispersão para os modos
TE01, TM01 e HE21.

Figura 1. Estrutura da PCF, a cor cinza
representa a sílica e roxo o ar.
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