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2. Định nghĩa ngắn gọn về mode LP
Sợi quang trên thực tế có độ dẫn kém. Do đó, các mode tự nhi ên trong sợi quang sẽ
kết hợp (suy thoái) thành các mode phân cực tuyến tính (LP)
Hình 2.19 và 2.20 mô tả trường hợp này. Hình 2.19 là một ví dụ về cách kết hợp c ác
mode tự nhiên thành các mode tuyến tính. Hình 2.20 các đồ thị cường độ các hình mẫu
sáu mode LP. Khảo sát kỹ các hình này chúng ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa của thuật ngữ mode.
Các chỉ số mode có nghĩa như sau: 1 là một nửa số điểm cường độ cực đại (hay cực ti ểu)
xảy ra khi tọa độ góc thay đổi từ 0 đến 2  radian; m là số điểm cường độ cực đại xảy ra
khi tọa độ bán kính thay đổi từ 0 đến vô c ùng. Lưu ý rằng đối với trường hợp một điểm
cực đại thì l = 0 bởi vì l phải là một số nguyên và do đó không thể là 2.

Hình 2.19 ví dụ việc kết hợp các mode HE 21 + TE01 và HE21 + TM01
thành các mode LP 11 : a) Cấu tạo của hai mode LP 11 từ hai mode tự
nhiên và phân bố trường TE và cường độ của chúng, b) Bốn h ướng
trường TE và TM và các phân bố cường độ tương ứng của LP 11
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Hình 20 (ti ếp theo)
Vì các thành phần dọc của các mode LP l à rất nhỏ, do đó trong hầu hết các tr ường hợp
các mode LP có thể xem như là mode ngang.
Câu hỏi đặt ra là tại sao sợi quang chỉ hổ trợ các kiểu tr ường rời rạt mà chúng ta gọi
là các mode phân cực tuyến tính (LP). Nguyên nhân vật lý là sự lan của sóng trong sợi
quang phải thỏa mãn các điều kiện biên. Giả sử sóng thỏa mãn các yêu cầu này khi lần
đầu tiên đụng giao tiếp lõi – lớp bọc. Để thỏa mãn các yêu cầu ở các lần sau, sóng phải
lăp lại chính nó khi một lần nữa đụng bi ên lõi – lớp bọc. Nói cách khác, pha của sóng
(t   z ) ,với z là hướng lan truyền, phải bằng 2  k, với k là một số nguyên, tại cùng
một khoảng cách trên hai đường zigzag. Các sóng EM thỏa mãn điều kiện này sẽ có một
kiểu ổn định hay mode. Các sóng EM không thỏa m ãn điều kiện này sẽ không thể xuất
hiện. Đó là lý do tại sao sợi quang các sóng EM – các mode – có các kiểu ổn định và
không hỗ trợ các mode khác.

