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استفاده از رهیافت تزریق سیال در ساختار ششوجهی فیبر بلور فوتونی مبتنی بر ماده
 برای تولید طیف ابرپیوستارPBG-08
2جوان

 و عليرضا ملکی1مجتبی صراحی نوبر

 گروه مخابرات- دانشکده برق-دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب1
 گروه مخابرات- دانشکده برق-دانشگاه هوایی شهيد ستاری2
 مطالعه عددی پاشندگی فیبر بلور فوتونی با استفاده از رهیافت تزریق سیال نوری برای تولید طیف ابرپیوستار، هدف از این مقاله- چکیده
 سیال نوری مختلف درون حفرههای5  شیشهای نرم با تزریقPBG-08  در این مقاله یک فیبر بلور فوتونی ششوجهی مبتنی بر مادهی.است
5  تا0/4  دارای پنجره عبور در محدوده طول موجPBG-08  شیشه، ماده اصلی تشکیلدهنده فیبر.ردیف اول اطراف هسته ارائه شده است
 را درون حفرهها1/8  تا1/3 ) است که تزریق سیال با ضریب شکستهای1/9 میکرومتر و ضریب شکستی بیشتر از سیلیکای مذاب (یعنی
 سطح مقطع موثر و ضریب غیرخطی مُد اصلی برای زمانی که، پاشندگی، برای ساختار ارائه شده ضریب شکست موثر.امکانپذیر میسازد
 تزریق سیال نوری در حفرههای ردیف اول با ایجاد مهندسی. سیال متفاوت پُر میشوند مورد محاسبه قرار میگیرد5 حفرههای هوا توسط
100  نتایج شبیهسازی عددی نشان میدهند هنگامیکه پالس نوری با عرض.پاشندگی بر تغییر مقدار ضرایب خطی و غیرخطی تاثیرگذار است
 سانتیمتر10  نانومتر وارد فیبر بلور فوتونی که حفرههای ردیف اول آن با تولوئن پر شدهاند میشود در طول1550 فمتوثانیه و طولموج مرکزی
.از فیبر (خروجی فیبر) طیفی ابرپیوستار و تخت تولید خواهد شد
 تزریق سيال، فيبر بلور فوتونی،  طيف ابرپيوستار،  پاشندگی-كليد واژه

Supercontinuum generation in hexagonal lattice PBG-08 photonic crystal fiber
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Abstract- The aim of this paper is to study the dispersion of PBG-08 soft glass photonic crystal fiber (PCF). We
investigate the possibility of generating broad band optical supercontinuum, by means of infiltrating the air-holes
adjacent to the core of a hexagonal lattice PCF, by optical fluids of 5 refractive indices. The advantage of using PBG08 instead of silica is its larger both transparency window (0.4 to 5 µm) and refractive index (nF=1.9) let us infiltrate
holes with fluids range from 1.3 to 1.8. The effective refractive index, dispersion, effective area and nonlinear profiles of fundamental mode for PCF infiltrated with various fluids are studied. Simulations reveal, in response to
launching 100 fs input pulses of 1kW peak powers, with near zero dispersion wavelength centered about
λ0 = 1550 nm, into 10-cm long PBG-08 PCF infiltrated by Toluene with (nF=1.5), a flat and broad supercontinuum
can be achieved.
Keywords: Dispersion, Supercontinuum generation, Photonic crystal fiber, Step index fiber, Optofluidic infiltration.
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بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 n2= ۴/3×10−19 m2∙W−1بهترتيب با عبارتهای []6

 -1مقدمه

 -2مدل انتشار موج درون فیبر
یک پالس نوری با پوش ميدان الکتریکی  Aو فركانس
زاویهای  ω0در امتداد طول یک فيبر در راستای محور z
منتشر میشود .پاسخ معادلهی شرودینگر غيرخطی نحوهی
انتشار پالس را توصيف میكند [:]6
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كه در آن  α ،tو  βnبهترتيب زمان ،ضریب تلفات و ضریب
پاشندگی مرتبهی  ،nاند.
بهعالوه اثرهای غيرخطی رامان ،خودتيزی و كِر در فيبر
مبتنی بر  PBG-08با ضریب شکست غيرخطی برابر با
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بهطوریکه  cسرعت انتشار نور در فضای آزاد [ ]6و
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سطح مقطع مؤثر برای مُد اصلی ميدان نوری  Fاست.
بهعالوه ،در رابطهی ( )2ثابت  fR= 0/05بيان كنندهی سهم
تابع پاسخ رامان تاخيری []6
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و ) δ(tدلتای دیراک ،τ1= 5/5 fs ،و  τ2= 32 fsاست.
در رابطه ( ،)1ضریب پاشندگی مرتبههای یک ،دو و بزرگتر
بهترتيب برابر اند با [:]7
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كه درآن  vgو  ngسرعت و ضریب شکست گروه در فيبر
هستند ،و
()6

 d 2n
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پاشندگی سرعت گروه ناشی از وابستگی سرعت گروه به
طول موج و  ،nmو  neffبهترتيب ضریب شکستهای ماده و
مؤثر در فيبر هستند .حال با در اختيار داشتن تکتک
ضریبهای رابطه ( ،)1میتوان آن را بهطور عددی حل كرد.
حل عددی این معادله با استفاده از روش فوریه با گام مجزا
( )SSFMانجام شده است و نتایج آن در بخش بعد ارائه
میشود.

 -3ساختار پیشنهادی
شکل  1فيبر بلور فوتونی موردنظر به طول  10سانتیمتر و
سطح مقطع آن را با شبکه ششوجهی نمایش میدهد.
دایرههای خاكستری رنگ نمایانگر حفرههای هوا هستند.
ثابت شبکهی فيبر ،2/15 μm ،Λ ،برای حفرههای ردیف
اول  d   0.84و برای ردیف دوم  d   0.77و برای
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توليد یک پالس كوتاه با توان نسبتا باال توسط یک ليزر و
عبور آن از یک محيط انتشار با ظاهر شدن اثرات غيرخطی،
طيف ابرپيوستار را توليد خواهد كرد [ ]1طيف ابرپيوستار
مشابه نور سفيد دارای پهنای باند وسيع است با این تفاوت
كه خاصيت همدوسی مشابه یک ليزر را دارا و از شدت
زیادی برخوردار است .برای دستيابی به طيف ابرپيوستار،
فيبرهای بلور فوتونی با پاشندگی تخت پيشنهاد شدهاند [,2
 ]3از كاربردهای طيف ابرپيوستار اندازهگيری دقيق فركانس-
های نوری است كه در سال  2005جایزه نوبل فيزیک را به
خود اختصاص داد [ .]۴همچنين در تصویربرداری برای
سطوح حساس به صورت غيرنافذ در پزشکی نيز كاربردهای
زیادی دارد [ ]5تلفيق علم سيال نوری با ادوات بلور فوتونی
(علم سيال نوری) بهعنوان یکی از مهمترین عالقههای
تحقيقاتی در سالهای اخير مطرح شده است .این تحقيق بر
مبنای تزریق سيال نوری درون حفرههای هوای فيبر بلور
فوتونی استوار است .در این مقاله پس از محاسبه ضریبهای
خطی شامل پاشندگی سرعت گروه و سطح مقطع موثر مُد
اصلی بر حسب طولموج ،معادله حاكم بر انتشار موج یعنی
معادله غيرخطی شرودینگر با استفاده از روش عددی فوریه
مبتنی بر تفکيک گام حل و انتشار پالس نوری در طول
 1550نانومتر از فيبر بلور فوتونی محاسبه میشود .در حل
این معادله پاشندگی مرتبه دوم تا مرتبه هفتم درنظر گرفته
میشود.

'

 1۴-12بهمن 1395
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مابقی ردیفها  d   0.58درنظر گرفته میشود .قطر
هسته برابر  2/5 μmاست .ساختار شامل  6حلقه از
حفرههای هوا و حفرههای حلقهی ردیف اول پُر شده از سيال
نوری است .مركز فيبر و اطراف دایرهها مبين مادهی اصلی
تشکيل دهندهی فيبر و از جنس  PBG-08است.

 1۴-12بهمن 1395

اكنون میتوان تمام ضریبهای الزم برای حل رابطه ( )1را
برحسب طول موج و برای هر یک از سيالها استخراج كرد.
جدول  1ضرایب پاشندگی   2تا   7برای حالت بدون تزریق
سيال و با تزریق سيال تولوئن برای طول موج  1550نانومتر

شکل  :1شمای سطح مقطع فيبر بلور فوتونی موردنظر را نشان میدهد

ضریب شکست  PBG-08برحسب طول موج مطابق
رابطه  Sellmeierبرابر است با [:]8
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سياالتی كه در این مقاله به ساختار تزریق شده است عبارتند
از:
متانول ،تولوئن 1/5 ،پنتان دیول ،بنزن ،نيتروبنزن

شکل  :3مقایسهی نمودار پاشندگی سرعت گروه برحسب طول موج

 -4نتایج شبیه سازی
ابتدا ،پروفایل ضریب شکست  5سيال تزریق شده به ساختار
در شکل  2آورده شده است .سپس توسط رابطهی ()6
پروفایل پاشندگی سرعت گروه بر حسب طول موج برای هوا
و این  5سيال تزریق شده حاصل میشود ،پنجرهی
شبيهسازی را از  0/6تا  1/6ميکرومتر درنظر گرفتهایم كه
پروفایل پاشندگی سرعت گروه در شکل  3ترسيم شده است.
سپس ،منحنیهای سطح مقطع موثر مُد اصلی در هركدام از
فيبرهای قبلی نيز برحسب طول موج سيگنال ورودی
محاسبه و در شکل  ۴ترسيم شدهاند.

شکل  :۴مقایسهی نمودار سطح مقطع موثر برحسب طول موج برای
فيبر تزریق نشده با برای فيبرهایی كه حفرههای مجاور هستهی آنها
با سيالهای گوناگون تزریق شدهاند.

در جدول  1آمده است.
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شکل  :2پروفایل ضریب شکست برحسب طول موج برای  5سيال
تزریق شده

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
جدول  :1پارامترهای شبيه سازی و مقادیر آنها
ضریب پاشندگی

-۴/92×10-26

1/52×10-26

ضریب پاشندگی

۴/9×10-۴0

2/89×10-۴0

ضریب پاشندگی

-9/98×10-55

-2/۴6×10-55

ضریب پاشندگی

3/3۴×10-69

1/62×10-70

ضریب پاشندگی

-1/11×10-83

1/98×10-8۴

ضریب پاشندگی

3/۴1×10-98

-1/23×10-98

مرتبه (  2 ) 2
مرتبه (  3 ) 3

مرتبه (  4 ) ۴
مرتبه (  5 ) 5
مرتبه (  6 ) 6

مرتبه (  7 ) 7

با استفاده از روش عددی فوریه با گام مجزا ،رابطهی ()1
برای سيگنالهای ورودی با طول موجهای گوناگون بهطور
عددی حل میشود .ضرایب غيرخطی شامل مدوالسيون فاز
خودی ( ،)SPMاثر خودتيزی ) (SSو اثر پراكندگی
رامان) (SRSهستند .كه به ترتيب منجر به گسترش نسبتا
متقارن طيف فركانسی ،گسترش نامتقارن طيف فركانسی و
انتقال طيف به سمت طول موجهای بزرگتر خواهند شد [.]7
این معادله با استفاده از روش فوریه با تفکيک گام برای
پالس نوری با توان  ،5 kWعرض پالس  100 fsو طول موج
سانتیمتر از فيبر حل
مركزی  1550nmدر طول 10
ابرپيوستار برای هوا و
شد كه نتيجه آن توليد طيف
تولوئن در شکل  5آورده شده است.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله فيبر بلور فوتونی مبتنی بر ماده PBG-08

پيشنهاد شد و نمایههای خطی شامل پاشندگی و غيرخطی
شامل ضریب غيرخطی بر حسب طولموج برای هر یک از
ساختارها محاسبه و رسم شدند .سپس با استفاده از مقادیر
عددی مستخرج از نمایههای مذكور ،معادله شرودینگر
غيرخطی بازنویسی شد و برای طولموج پُمپ ورودی با
استفاده از روش عددی  SSFMحل و در حوزه فركانس
ترسيم شدند .نتایج شبيهسازی عددی نشان دادند
هنگامیكه پالس ورودی با عرض  100فمتوثانيه و طولموج
مركزی  1550نانومتر وارد فيبر بلور فوتونی شود در طول

بلور فوتونی بدون تزریق
 10سانتیمتر از فيبرهای
سيال (هوا) و تزریق شده با تولوئن طيف ابرپيوستار توليد
میشود.

هوا
تولوئن
شکل  :5نمایش توليد طيف ابرپيوستار در  10cmاز طول فيبر برای
هوا و تولوئن
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ضریب پاشندگی

هوا

تولوئن
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