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طراحی و شبیه سازی حسگر دما و کرنش با استفاده از انواع فیبرهای بلور فوتونی بر
مبنای اثر پراکندگی بریلیونی
 سعيد گل محمدی هریس،سيد مجيد موسوی

دانشکده مهندسی فناوریهای نوین دانشگاه تبریز
 کاربرد. در این پژوهش مطالعه ای بر انواع و ساختار فیبرهای نوری انجام شده و پراکندگی بریلیون مورد توجه قرار گرفته است-چکیده
 پس از.حسگری فیبرهای نوری در زمینه دما و کرنش و نحوه استنباط این پارامترها با استفاده از پراکندگی بریلیون مد نطر این پروژه میباشد
 فیبرهای کریستال فوتونی برای رسیدن به بهینهترین سیستم و باالترین دقت،مطالعه حسگری فیبرهای نوری با استفاده از پراکندگی بریلیون
 طراحی گردیده و در نهایت مشخص گردید که حساسیت دمایی فیبرهای کریستالmatlab  وcomsol اندازهگیری با استفاده از نرم افزار
. درصد با طراحی خاص قابل افزایش میباشد20  اما حساسیت کرنش آنها به میزان،فوتون ی نسبت به فیبرهای معمولی تفاوت چندانی ندارند
 ثابت شبکه و طول موج نور ورودی در این میزان حساسیت دخالت دارند که با بررسی اثر هر کدام از این،پارامترهای مختلفی مثل قطر حفره
میکرون) و طول موج0.775( میکرون) و حداقل قطر حفره7.75( عوامل بهینهترین حالت برای فیبر کریستال فوتونی حداکثر ثابت شبکه
. میکرون میباشد1.32پایین
. فيبر كریستال فوتونی، حسگر كرنش، حسگر دما، پراكندگی بریليون-كليد واژه

Design and simulation of Temperature and Strain Sensors Using Photonic
Crystal Fibers Based on Brillion Scattering
Saeed Gholmohammadi Haris, Seed Majid Mousavi
Tabriz University
Abstract In this thesis, we study on type and structure optical fiber and one of the important scattering inside fiber, Brillouin
scattering. Optical fiber has special properties such as high flexibility, immune to electromagnetic interference so has distributed
application in different field such as sense.
In this work, we attention to optical fiber sensor in domain temperature and strain with Brillouin scattering. With improvement
optical fiber appearing photonic crystal fiber that has complex structure and best efficiency.
We with Comsol and Matlab software design optimum photonic crystal fiber for temperature and strain sensor. Finally after test
and simulation, temperature sensitivity in photonic crystal fiber no different with SMF fiber, but strain sensitivity about 20 percent
increase in PCF in comparison with SMF fiber.
Different parameter has effect on this result such as pitch (Ʌ)-7.75µm-, hole size(d) -0.775µm- and wavelength(λ). Best sensitivity
is for maximum pitch and minimum hole size and wavelength 1.32µm.
Keywords: Brillouin scattering ,Temperature sensor, Strain sensor, photonic crystal fiber.
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2nVa

 -1مقدمه

 -2معادالت ریاضی
تغيير دما یا اعمال كرنش در نقطهای از فيبر موجب ایجاد یک
موج نوسان در محدودهی فركانس آكوستيک در ضریب
شکست فيبر میشود .نور ورودی با رسيدن به این نقطه با موج
آكوستيک برخورد كرده و اندركنش نشان میدهد ،لذا مقداری
از آن به صورت موج استوكس پراكنده میشود .بدیهی است
كه این موج پراكنده شده هم فركانس با موج ورودی نيست
بلکه به اندازه فركانس بریليون دچار شيفت میشود كه این
مقدار از رابطه ( )۱قابل محاسبه است.

()۱

در این رابطه  شيفت فركانسی بریليون n،ضریب شکست
فيبر Va ،سرعت موج آكوستيک و  طول موج نور ورودی
است .سرعت موج آكوستيک ( )8و ضریب شکست ماده( )۴به
دما و كرنش وابسته هستند ،لذا با تغيير دما و كرنش شيفت
فركانسی بریليون نيز دچار تغيير میشود[3].
پراكندگی نور نوعی اختالل موج است كه از معادله
ماكسول( )۲قابل دستيابی است.
()۲
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در این معادله  Pپالریزاسيون ميدان است كه توسط دوقطبی
الکتریکی القا میشود و اثرات دیالکتریک را روی انتشار موج
مدل می كند c ،سرعت نور در خالء است E ،ميدان الکتریکی
و  μ0ضریب مغناطيسی خالء است.اگر نور در یک ناحيه خطی
منتشر شود ،رابطه  Pو  Eدر محيطهای غير همگن مطابق
معادله( )3است.
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از آنجایی كه تغييرات چگالی با تغييرات فشار ارتباط دارد لذا
قسمت اول معادله( )۴كه تفسير كننده پراكندگی بریليون
درون فيبر است ،به شکل زیر تبدیل میشود.
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در تعادل گرمایی ،فونون های گرمایی توليد شده منبع اصلی
تغييرات فشار میباشند .این تغييرات فشار منجر به جابهجایی
اندک مولکولها درون محيط شده و در نتيجه یک چگالی
محلی در ماده ایجاد میشود .اگر این تغييرات چگالی خيلی
كم باشد ،از دید ماكروسکوپی فيبر بدون تغيير باقی می-
ماند].[6نوسانات چگالی به صورت متناوب از طریق تابع
()6بيان میشود:
()6
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در ساختارهای فيبر نوری كال دو نوع فيبر داریم .فيبرهای
هسته سيليکا كه دارای هسته ،پوسته و محافظ هستند و
فيبرهای كریستال فوتونی كه دارای هستهی جداگانهای
نيستند ،بلکه حفرههای خالی داخل فيبر تشکيل هسته می-
دهند كه امکان انتقال سيگنال با توان باال را فراهم میسازند.
مهمترین كاربرد فيبرهای نوری اندازهگيری پارامترهای
فيزیکی در محيط مثل دما ،فشار ،كرنش ،غلظت مواد ،ميدان
الکتریکی و ...میباشد .لذا حسگری با اهميت ترین كاربرد
فيبرهای نوری است .پدیده پراكندگی یک پدیده فيزیکی درون
فيبری است كه در سال  ۱957توسط فابلنسکی] [1مشاهده
گردید .كه به علتهای مختلف چون عدم یکنواختی چگالی
ماده ،شکست فيبر ،تغيير ضریب شکست در نواحی ماده و...
رخ میدهد.با اندازهگيری ميزان پراكندگی در نقطهای از فيبر
میتوان پارامترهای فيزیکی ذكر شده را اندازهگيری كرد.
پراكندگی بریليون یکی از پراكندگیها غير االستيک در فيبر
است كه از تغيير ضریب شکست ماده به علت انتشار موج
فشار (آكوستيک) درون فيبر نشات میگيرد .این موج فشار
میتواند به علت تغيير دما یا اعمال كرنش و فشار در نقطهای
از فيبر باشد] .[2پراكندگی بریليون یک پدیده غير خطی است
كه در دو حالت خودبهخودی و القایی اتفاق میافتد .در رنج
دمایی  ۴0-تا  90+شيفت فركانسی بریليون به صورت خطی با
دما و كرنش افزایش مییابد .وابسته به طول موجهای مختلف
شيب این رابطه متفاوت میشود -طبق رابطه اعالم شده .-در
طولموج  ۱550نانومتر ضریب دمایی  ۱.۱5مگاهرتز به ازای
هر درجه دمایی است .ضریبی كه برای كرنش در این منبع
اشاره میشود برابر 505.5مگاهرتز به ازای یک درصد كرنش
است.
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  Bو  k Bبه ترتيب فركانس زاویهای و بردار موج  ،موج
آكوستيک هستند .معادله موج د.آلمبرت ۱نوسانات چگالی به
صورت زیر بيان میشود]:[6
0
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موج الکترومغناطيس تک فام با بردار موج  k 0و فركانس زاویه-
ای   0به صورت معادله( )9است:
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در حضور همزمان موج الکترومغناطيس و آكوستيک،
پالریزاسيون بدست می آید.
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طبق قانون پراكندگی مواد كه توسط رابطه
شود :داریم]:[7
S (T ).2

(-۱3ب)

سلمير۲

3

)  2i i2 (T

(-۱3الف)

بيان می-

n 2 ( , T )  1 

i 1

و ij .T j

4



j 0

Sij.T j i (T ) 

4



Si (T ) 

j 0

كه در آن  S iمقاوت رزونانسی ماده در طول موج  iاست.

 -3نتایج شبیه سازی
ویژگیهای ذاتی ماده تابعی از دما و كرنش هستند .به این
معنی كه با تغيير پارامتر خارجی مثل دما و كرنش ،شيفت
فركانسی بریليون از طریق سرعت موج آكوستيک دچار تغيير
میشود .این مفهوم به وضوح در رابطه( )۱۴نمایان است]:[5
()۱۴

با جایگذاری معادالت موج نور ورودی و آكوستيک در معادله
( )۱0داریم:
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كه در آن Eمدول یانگ 3و  kضریب پواسون ۴ماده هستند.
هركدام از پارامترهای مدول یانگ ،ضریب پواسون و چگالی با

Pd  e p

(   ) AE e
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همانطوری كه مشاهده میشود اختالل باعث میشود
پالریزاسيون  Pdمولفههای فركانسی جدیدی در ) (0  B
و )  (0  Bپيدا میكند كه به آنها موج استوكس در
فركانسهای پایين و آنتی استوكس در فركانسهای باال در
شرایط جفتشدگی فاز ،اطالق میشود] .[3دليل اصلی
پراكندگی بریليون ،توليد این دو فركانس در موج برگشتی
است.

شکل :۱هندسه  PCFبرای قطر حفره های مختلف و ثابت شبکه ثابت۲.58
ميکرون(راست) ،توزیع ميدان الکتریکی در تک مد(چپ)

دما ارتباط دارند [8]،لذا سرعت موج آكوستيک به صورت غير
مستقيم با دما در ارتباط میباشد.
۲

sellmeier
Young modulus
۴
Poisson ratio
3

D.Alembert wave equation

۱
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()8



به ازای تغيير دما ،تغيير شيفت فركانسی بریليون با دما در
فيبرهای كریستال فوتونی به صورت زیر نوشته میشود:

2P 

در این معادله  چگالی ماده و  Kضریب تراكم پذیری جسم
(مدول جسم)هستند .با حل معادله فوق سرعت موج فشار
حاصل میشود:
K
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شکل :۲حساسيت دمایی شيفت فركانسی بریليون در فيبرهای كریستال فوتونی و فيبر
معمولی
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با به دست آوردن ارتباط ضریب شکست و سرعت آكوستيک با
كرنش ( )۱6در منابع] [4ضریب نمودار شيفت فركانسی
بریليون با كرنش برابر با  50.55كيلو هرتز به ازای یک
ميکرون كرنش است .فيبرهای كریستال فوتونی به دليل وجود
پارامترهای ثابت شبکه و قطر هسته و قطر حفره دارای انعطاف
باالیی در تشکيل ساختار هستند .لذا با تغيير این پارامترها و
رسم حالت های مختلف بهينه ترین حالت حاصل می شود .با
رسم نمودار شيفت فركانسی بریليون برای PCFبا ثابت شبکه
های مختلف و مقایسه آن با فيبر معمولی داریم،شکل()3برای
ثابت شبکه  7.75ميکرون و قطر حفره  0.775ميکرون و طول
موج  ۱.3۲ميکرون ميزان حساسيت كرنش از  6۱5.۲به
 7۲۲.5مگاهرتز افزایش مییابد.

شکل :3حساسيت كرنش فيبركریستال فوتونی و فيبر معمولی

 -4نتیجه گیری
در این مقاله حساست دمایی و كرنش فيبرهای معمولی و
فيبرهای كریستال فوتونی مورد بررسی قرار گرفت كه مشاهده
گردید كه با افزایش ثابت شبکه و كاهش قطر حفره و طول
موج نور ورودی می توان فيبركریستال فوتونی را به دست آورد
كه هرچند از نظر حساسيت دمایی با فيبر معمولی تفاوت
چندانی ندارد ولی حساست كرنش آن به ازای نسبت ثابت
شبکه به قطر حفره  ،0.۱به ميزان  ۲0درصد افزایش می یابد
كه برای اندازه گيری كرنش های ميکروسکوپی بسيار كارایی
دارد.
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شکل ( )۱شبيه سازی فيبر بلور فوتونی برای ثابت شبکه
۲.85ميکرون و طول موج ۱.55ميکرون را نشان می دهدو در
این شبيه سازی قطر حفره به عنوان متغيير با مقادیر -0.6۴5
 ۲.۴5۱-۱.۴۱9ميکرون (از باال به پایين) در نظر گرفته شده
است.
در نتيجه تغييرات شيفت فركانسی بریليون با دما به شکل ()۲
حاصل میشود .این شکل نتایج را برای چهار نوع فيبر بلور
فوتونی با ثابت شبکه ها  ۲.۲۱5-3.۱-7.75-و ۱.8۲35
ميکرون -و فيبر معمولی را نشان می دهد.
رابطه شيفت فركانسی بریليون با كرنش مطابق رابطه ()۱5
است.
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