مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س)
شمارة  ،1بهار و تابستان 1392

بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری روی ضریب تحدید نوری
و ناحیه تک مدی تارهای نوری ریزساختار:
 MOF3 ،MOF1و MOF7
خدیجه سلیمانی اقدم
فاطمه شهشهانی
مهناز عصاری

1

2

3

تاریخ دریافت91/4/13 :
تاریخ تصویب91/11/9 :

چکیده

در این مقاله وابستگی ناحیه تک مدی تارهدا ندور ریدا تدا تار

تیلیکا-هوا به پارامترها تا تار از جمله قطر حفدر هدا  ، dو فاصدله
تناوبی حفر ها Λ ،به طور تئور بررتی شدی اتدت محاتداا بدر
اتاس روش ضریب شکت مدؤثر اتدکالر بدرا تده ندور تدار ندور
ریاتا تار که مغا آنها به ترتیب از حذف یک ،ته و هفت حفدر
1

دانشجو کارشناتی ارشی فیایک ،دانشگا الاهراkhsolimani@yahoo.com ،

3

دانشجو کارشناتی ارشی فیایک ،دانشگا الاهراmahnaz_assari@yahoo.com ،

2

12/16/2014 4:08:55 AM

دانشیار فیایک ،دانشگا الاهراf_shahshahani@alzahra.ac.ir ،

PH 4 [ed 2].indd 5

 / 6بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری روی ضریب تحدید نوری و ناحیه تک مدی تارهای ...

بوجود آمی انجام شی اتت ته تا تار مذکورکه بترتیب ،FOM1
 FOM3و  FOM7نامیی میشود دارا نواحی تکمی متفاو بود
و ناحیه تدک مدی تدا تار  FOM1وتدی تدر از دو تدا تار دیگدر
میباشی ضریب تحییی نور در ناحیه مغا برا ته تا تار بدرا
مقیارها مختلف  dو  و به ازا دو مقیار معین طدو مدون ندور،
 =0.98, 1.55 mمحاتاه و بدا یکدییگر مقایسده شدی اندی نتیجده
محاتاا نشان میدهی کده تدا تار  FOM7ضدریب تحییدی ندور
باالتر نسات به دو تا تار دیگر داشته و بدرا مدوارد کده انتقدا
توانها نور باال مورد نیاز اتت تا تار مناتای میباشی با افداای
نسات  d/ضریب تحییی نور افاای

مییابی

واژههای کلیدی :تار نور ریا تا تار ،ضریب تحییدی ندور ،
تار نور بلور فوتونی
 -1مقدمه

در تالها ا یر ،بلورها فوتونی توجه زیاد را از لحاظ تئور و تجربدی بده دود جلدب

نمود انی از این بلورها در تارها نور موتوم به تارها بلور فوتونی PCF1،کده تارهدا

نور ریا تا تار MOF2،نیا نامیی میشونی به طور گسترد اتدتفاد میشدود MOFهدا در
قطعهها اپتیک غیر طی ،لیارها و تقویتکننی ها تار نور کاربرد فراوان دارنی []1-3
تارها نور ریا تا تار ،تا تارهایی از تدیلی

وو شدی اندی کده غشفشدان یدک بلدور

فوتونی دو بعی تیلیکایی اتت که حفر ها هوا در امتیاد طو تار جاتاز شی انی []4
با حذف یک یا چنی حفر در مرکا تار ناحیها تشکیل میشدود کده بده اندوان مغدا تدار
امل میکنی در تارها بلور فوتونی ریا تا تار نور بر اتاس پییدی بازتدا دا لدی کلدی
هماننی تارها نور معمولی در امتیاد طو مغا تار هیایت میشود [ ]3مشخصا کلی
Photonic Crystal Fiber
Microstructure Optical Fiber
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تا تارها مذکور توتط دو پارامتر  dقطر حفر و  Λدور تناو بلور توصیف میشدود
از ویژگی ها ارزشمنی این نور تار املکرد تک می آنها در باز وتیعی از طو مون مدی

باشی از اینرو به آنها تارها  ΕЅF1نیا اطشق می شود [ ]4این اصیت بدرا داشدتن یدک
لیار پرتوان و باریکه روجدی بدا کیفیدت بداال بسدیار حدایا اهمیدت اتدت لدذا بررتدی اثدر
پارامترها مختلف رو انتشار مون در تا تارها  MOFبه منظور بهینده کدردن املکدرد
آنها ضرور به نظر میرتی از جمله پارامترها مهم در این تا تارها گشودگی ادید و
فرکان

نرمدالیا مدی باشدی کده بدر حسدب مقدیارها مختلدف  dو  Λمدورد بررتدی قدرار

می گیرنی یک تحلیل تئدور از اصدیت تقویدت ندور در تارهدا ندور بدا تدا تار بلدور
فوتونی آالییی با یون اربیوم با اتتفاد از روش تمام بدردار المدان محدیود در [ ]5و روش
جییی برا بررتی املکرد لیارها بلور فوتونی تار نور در [ ]6ارایه شی اتت پهنا
گاف نوار تار نور بلور فوتونی با حفر هوا نشان مییهی که پهنا گاف با مشخصدا تدار
بلور فوتونی بسیار وابسته اتت [ ]7میلساز تقویت کننی رامان تار ندور بلدور فوتدونی
در [ ] 8ارایه شی اتت در این مقاله نخسدتین بدار وابسدتگی گشدودگی ادید تدار ندور ،
ناحیه تک می و چنی می و ضریب تحییدی ندور تده ریدا تدا تار  MOF3 ،MOF1و
 MOF7به پارامترها تا تار بطور تئور بررتی و ارزیابی شدی اتدت مقالده بده صدور
زیر تنظیم شی اتدت ،در بخد

دوم تئدور تارهدا ندور ریدا تدا تار و روش ضدریب

شکست موثر نرد ا به طور مختصر ارایه شی اتت بخ
اید ا تصاص یافته و در بخ

توم به تجایده و تحلیدل نتدای

پنجم نتیجهگیر کوتاهی آورد شی اتت

 -2مدلسازی تارهای نوری ریزساختار

در شکل ( )1تطح مقط یک تار نور ریاتا تار با قطر حفر  dو ثابت شاکه  Λو طرحی
از تلو واحی ش

گوش نشان داد شی اتت به دلیل تا تار پیچیی غشف در  FOMها

از روشها میلساز تارها نور معمدولی نمدیتدوان بدرا محاتداه اغلدب پارامترهدا
کلیی ماننی گشودگی اید  ،فرکان

نرمالیا فیار و تلفا

م

اتتفاد کدرد معمدوال
Endleslly Single Mode
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تار نور ریاتا تار با یک تار ضریب شکست پله ا  SIF1،معاد تداز مدیشدود و یدک
می اید تاد بر اتداس روش ضدریب شکسدت مدوثر ندرد ا  SEIM2 ،بدرا توصدیف

املکرد ویژگیها تا تار  MOFمورد بررتی قرار میگیرد [ ]9-11که به طدور مختصدر
توضدیح داد

در این بخد

واهدی شدی در ایدن روش از معادلده هلمهدولتا بدرا محاتداه

ضریب شکست موثر غشف اتتفاد شی و شدرایط مدرز نیدومن بدرا یدک تدلو شد
وجهی که مطابق شکل ( )1یک حفر را در بر میگیرد ااما مدیشدود در محاتداا ایدن
تلو ش

وجهی با دایر ا

به شعار  Rطور تقریب زد مدیشدود کده R2=(3/2)1/22

باشی [12و ]13
پاتخ معادله هلمهولتا در نواحی حفر و تیلیکا به صور زیر نوشته میشود:
(-1الف)

1  AI 0 (WR); R  r / a

() - 1

) 2  BJ 0 ( RU )  CY0 ( RU

که در آن  aشعار حفر هوا و  Y0 ،J0و  I0به ترتیب معادال بسل نور او  ،نور دوم و تداب
بسل تعمیم یافته نور او مرتاه صفر میباشی با ااما شرایط مرز و برقرار ارتااط میدان

ثابتها  B , Aو  Cبه رابطه ویژ مقیار زیر میرتیم:
( )2


I1 (Wa) 
J1 (UR) 
J1 (UR) 

) J 0 (Ua)  Y0 (Ua
)  U  J1 (Ua)  Y (Ua
I 0 (Wa) 
Y1 (UR) 
Y1 (UR) 1 


W

که در آن  Uو  Wااارتنی از:
2

U 2  n 2 silica k0   2

( )3

2

( )4

W 2   2  n 2 air k0

در رابطهها ( )3و ( k0 ،)4و  βبه ترتیب ثابت انتشار مون در فضدا آزاد و تدار ندور
میباشنی برا می اصلی  βبه صور  βFSMنشان داد شی و ضریب شکسدت مدوثر غدشف
تار نور ریاتا تار به صور

 FSM
k0

 neff تعریف میشود این تعریدف یدک تعریدف

کلی و مستقل از حضور مغا بود و کاربردش محیود به زمانی اتت کده مداد غدشف از
Step Index Fiber
Scalar Effective Index Method
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قانون بازتا کلی دا لی پیرو نمایی [ 14و ]15

شکل  :1تطح مقط یک تار نور ریاتا تار با قطر حفر  dو ثابت شاکه Λ

و طرحی از تلو واحی ش

گوش با شعار R

حا با در نظر گرفتن ضریب شکست موثر  neffبه انوان ضریب شکست غدشف ،یدک

تار نور ریاتا تار مشابه یک تار ضریب شکسدت پلدها بدا مشخصدا  ncore=nsilicaو

 nclad=neffو شعار مغا  aeffمعاد تاز میشدود بده ایدن ترتیدب میتدوان پارامترهدایی
مشابه تارها ضریب شکست پلها  ،ماننی گشودگی اید  NA1 ،و فرکان

نرمالیدا ،V ،

را برا یک  FOMتعریف کرد گشودگی اید بنابر تعریف معیار از حیاکثر زاویها
نرمدالیا و

اتت که باریکده فدرود بدرا انتشدار در تدار مدیتواندی داشدته باشدی فرکدان
گشودگی اید در تارها نور معمولی به صور زیر تعریف میشود:
2

( )5
( )6

2

a(n1  n2 )1/ 2
2

2



V

2

NA  (n1  n2 )1/ 2

که در آن  n1و  n2به ترتیب ضریب شکست مغا و غشف و  aشعار مغا میباشی تدار
Numerical Aperture
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نور زمانی به صور کامش تک می امل میکنی که شدرط  V<2/405برقدرار باشدی[]16
لذا با معاد تاز ها صور گرفته میان MOFها و SIFها ،گشودگی ادید و فرکدان
نرمالیا برا تارها نور ریاتا تار به صور زیر تعریف میشونی:
aeff NAeff

( )7

2



Veff 

NAeff  (n 2 silics  n 2 eff )1/ 2

( )8

از آنجایی که در  FOMها مرز مشخصی میان مغا و غشف وجود نیارد شعار مغدا ایدن
تا تار بطور موثر تعریف شی و به صور کسر از  Λدر نظر گرفته میشدود [ 12و ]13
در این مقاله شعار مغا برا تا تارها مختلف مطدابق بدا جدیو ( )1در محاتداا وارد
شی اتت ضریب تحییی نور به صور نسات توان نور در مغا تدار بده تدوان ندور
کل تعریف میشود:

rdr
( )9

rdr

2 a

2

 

2

 

0 0
2 



0 0

 -3تحلیل نتایج عددی

در این مقاله ته نور مختلف تار نور ریا تا تار که مغا آنها مطابق جیو  1بده ترتیدب

از حذف یک حفر  ،MOF1ته حفر  MOF3و هفت حفر  MOF7بوجدود آمدی اتدت
مورد تجایه و تحلیل قدرار گرفتده اتدت مغدا تدار از جدن

تدیلیکا بدا ضدریب شکسدت

 nsilica=1.45میباشی ابتیا مقیار  nFSMغشف با ااما شرایط مرز و حل معادلده ویدژ

مقیار ( )2بیتت میآیدی در شدکل ( )2تغییدر ضدریب شکسدت مدوثر غدشف nFSM ،بدر

حسب  /و به ازاء مقیارها مختلف  d/Λرتم شی اتدت از آنجدایدی کده ایدن پدارامتر
معرف ناحیه تک می در این ندور تارهدا بده شدمار مدیرود ،در طراحدی ایدن تدا تارها از
اهمیت اصی بر وردار اتت همانطور که در این شکل مشاهی میشود با افاای
 d/Λبه دلیل افاای
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توجهی کاه

مییابی هم چنین حضور حفر ها هدوا در غدشف تداب وابسدتگی شدییی

ضریب شکست موثر به طو مون ش ی اتدت بده طوریکده بدا افداای

طدو مدون ،میدیان

الکترومغناطیسی هیایت شی توتط  MOFنفوو بیشدتر در غدشف پیدیا کدرد و منجدر بده
کاه

مقیار ضریب شکست موثر میگردد از رو شکل پییاتدت کده بدرا هدر مقدیار

معین  d/Λبا افاای

 ،Λضریب شکست موثر غشف افاای

مییابی

شکل  :2تغییر ضریب شکست موثر غشف بر حسب λ/Λ
به ازاء هفت مقیار مختلف d/Λ

در شکل ( )3گشودگی اید بر حسب  λ/Λو به ازا نساتها مختلف  d/Λرتم شدی
اتت همان طور که مشاهی می شود این پدارامتر در تارهدا ندور ریدا تدا تار نسدات بده
SIFها دارا تغییرها بیشتر اتت و این ناشی از وابستگی شدییی ضدریب شکسدت مدوثر
غشف به طو مون میباشی از رو شکل به تادگی دیی میشود کده گشدودگی ادید
در  MOFها برا یک مقیار ثابت  با افاای

طو مون افاای

مییابی در تا تار مورد

بررتی ،این پارامتر در باز  0/029-0/77تغییر میکندی کده ایدن بداز بده اندیاز حفدر هدا و
فضا میان آنها بستگی دارد لذا باز وتیعی از مقیارها این پارامتر قابل دتترس اتت هدم
چنین مشاهی میشود کده بدا کداه

12/16/2014 4:08:55 AM

اندیاز  d/Λمقدیار  NAکداه

یافتده و بدیین ترتیدب
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احتما هیایت تک می در  MOFافاای

مییابی

شکل  :3تغییر گشودگی اید یک تار نور ریاتا تار
بر حسب  λ/Λبرا هفت مقیار مختلف d/Λ

در انوار مختلف  MOFدر صورتی میتوان از شدرط  V<2/405بده اندوان شدرط تدک
می تار اتتفاد کرد که مقیارها

اصی را مطابق با داد ها جیو ( )1به انوان شدعار

موثر تا تار در نظر بگیریم در شکل ( )4فرکان

نرمالیا بدرا هدر تده تدا تار ،MOF1

 MOF3و  MOF7بددر حسددب  Λ/λو بدده ازا نسدداتهددا مختلددف  d/Λرتددم شددی اتددت
همانگونه که مشاهی مدیشدود بدرا هدر کدیام از تدا تارها شدرط  V<2/405تنهدا بده ازاء

مقیارها معینی از  d/Λحاصل مدیشدود شصدها از ایدن تده نمدودار در شدکل ( )5بده
صور تغییرا  λ/Λبر حسب  d/Λبرا هر ته تا تار ارایه شی اتت نکته قابل توجده در

شکل  5آن اتت که برا تا تارها  MOF3 ،MOF1و  MOF7به ترتیب تدا زمدانی کده
 d/Λ<0.15 ،d/Λ<0.42و  d/Λ<.04باشی ،تمامی طو مونها در تدار ندور مدورد نظدر بده
صور کامش تک می هیایت میشونی ،لذا یکی از را ها رتدیین بده یدک تدار تدک مدی
کاه

قطر و کوچکتر کردن حفر ها میباشی هدمچندین مشدخا اتدت کده بدا افداای

انیاز مغا از وتعت ناحیه تک می کاتته شی و بر وتعت ناحیده چندی مدی تدار افداود
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میشود

شکل  :4فرکان
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نرمالیا بر حسب  Λ/λبه ازا مقیارها مختلف  d/Λدر هر ته نور تا تار
 MOF1, MOF3و MOF7
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شکل  :5تعیین مرز نواحی تک می و چنی می در هر ته تا تار
 MOF1, MOF3و MOF7

از آنجایی که انیاز مغا توتط تا تار تناوبی غدشف محدیود مدیشدود ،تارهدایی بدا
مغا بارگ بایی دارا تا تار غشفی با دور تنداو بداگ باشدنی کده ایدن امدر منجدر بده
تلفا شییی و جی در تار نور میشود از طرف دیگر انیاز مغا بارگ برا بسیار
از کاربردها پر توان مورد نیاز میباشی
جدول  :1پارامترهای سه ساختار  MOF1, MOF3و .MOF7
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شکل  :6ضریب تحییی نور بر حسب  d/Λبرا دو مقیار مختلف
طو مون نور و دو مقیار متفاو دور تناو شاکه

در شکل ( )6ضریب تحییی توان نور بر حسب  d/Λبه ازاء دو طدو مدون مختلدف و
دو دور تناو متفاو برا هر ته تا تار  MOF3 ،MOF1و  MOF7رتدم شدی اتدت
همانگونه که مشاهی می شود در یک طدو مدون و دور تنداو معدین بدا افداای

اندیاز

نرمالیا حفر ها ،ضریب تحییی نور بدرا هدر تده تدا تار دارا روندی افاایشدی اتدت
همچنین این ضریب برا تا تار  MOF7بیشترین مقیار و برا تدا تار  MOF3کدمتدرین
مقیار را دارد و این بیان معناتت که با افاای

انیاز مغا یک تدار ندور ریاتدا تار بدر

شی تحییی نور در مغا تار افاود میشود
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همانطور که پیشتر نیا اشار شی ،شعار مغا در یک ریاتا تار فیار نور میتوانی بده
صور ضریای از  Λدر نظر گرفته شود ،بنابراین در یک طو مون معدین بدا افداای

دور

تناو شاکه ،انیاز مغا بارگ تر شی و در نتیجده ضدریب تحییدی ندور بدرا هدر تده
تا تار افاای
افاای

مییابی همچنین این ضریب با کاه

انیاز طو مون در هدر تده تدا تار

مییابی ،زیرا طو مونهدا کوتدا تدر بیشدتر در ناحیدها بدا ضدریب شکسدت بداال

متمرکا میشونی به ااار دیگر در طو مونها کوتا تدر میدیان ندور بیشدتر در ناحیده
تیلیکا متمرکا شی و به دا ل حفر ها کمتر نفوو میکندی و بدیین ترتیدب ضدریب تحییدی
نور افاای

مییابی

 -4نتیجهگیری

در این مقاله با اتتفاد از روش ضریب شکست موثر اتکالر ناحیه تک مدی و چندی مدی

بددرا تدده نددور مختلددف تددار نددور ریددا تددا تار MOF3 ،MOF1 ،و  MOF7بددر حسددب
مقیارها مختلف فاصله تناوبی بین حفر ها و قطر حفر ها بررتی شی و نشان داد شدی کده
تا تار  MOF1در باز وتی تر نسات به تا تار  MOF3و  MOF7تک می مدیباشدی بده
طور مثا به ازاء کمیت  d/=0.3ریا تدا تار  MOF7بدرا  >0.8تدک مدی اتدت در
حالیکه ریا تا تار  MOF3برا >0.4تدک مدی بدود و تدا تار  MOF1بدرا تمدام
مقیارها  λ/Λتک مدی مدیباشدی تده تدا تار  MOF3 ،MOF1و  MOF7از نظدر مقدیار
ضریب تحییی نور در ناحیه مغا با یکدییگر مقایسده شدینی و بدا توجده بده اینکده شدعار
مغا ریا تا تار  MOF7بارگتر از دو تا تار دیگر اتت ،ضریب تحییی نور باالتر
داشته و برا انتقا توانهدا بداال مناتدب مدیباشدی هدم چندین محاتداه گشدودگی ادید
تارها نور ریا تا تار نشان داد که با افاای

 d/Λو  λ/Λاین کمیت افاای

یافته و برا

مقیارها بارگ  λ/Λبه مقیار ثابتی میل میکنی
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