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مطالعه پراکندگی رامان القایی تپ حامل اندازه حرکت زاویهای مداری در فیبر نوری
 رحمان نوروزی،سيده فائزه موسوی
 دانشکده فيزیک، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه، بلوار استاد ثبوتی،زنجان

) بهعنوان درجه آزادی جدید جهت مدوالسیون اطالعاتOAM(  در دهههای اخیر تمایل به استفاده از اندازه حرکت زاویهای مداری- چکیده
 قادر به افزایشOAM  نتایج تحقیقات نشان میدهد که مدوالسیون اطالعات بر اساس.در کانالهای مخابرات نوری گسترش یافته است
 امکان بکارگیری آنها،OAM  تبدیل طول موج و تقویت تمام نوری امواج حامل.چشمگیر ظرفیت انتقال داده در شبکه های نسل آتی میباشد
 در این مقاله فرایند.) نیز فراهم میسازدWDM( را در سیستمهای مخابراتی تجاری بر پایه تکنیک همتافتگری تقسیم طول موج
 نتایج محاسبات. بررسی شده استOAM ) مطالعه و اثر آن بر تبدیل طول موج و تقویت تپهای حاملSRS( غیرخطی پراکندگی رامان القایی
. در حین تبدیل طول موج و لذا حفظ اطالعات مدوله شده میباشدOAM نشاندهندهی بقای
. فيبر نوری، تبدیل طول موج، پراكندگی رامان القایی، اندازه حركت زاویهای مداری-كليد واژه

Study of Stimulated Raman scattering for pulse carrying orbital angular
momentum in optical fiber
S. Faezeh Mousavi, Rahman Nouroozi
Physics department, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan

Abstract- In the past decades, interests in exploiting Orbital Angular Momentum (OAM) as a new degree of freedom for encoding
the information in optical communication channels have been enhanced. Research results show that OAM modulation can
increase the data transmission capacity of next generation networks. All-optical wavelength conversion and amplification of OAM
carriers provide the possibility of using them in commercial communication systems based on Wavelength Division Multiplexing
(WDM) technique. In this paper, nonlinear Stimulated Raman Scattering (SRS) interaction and its effect on wavelength
conversion and amplification of pulses carrying OAM have been studied. The results prove the conservation of OAM during the
wavelength conversion that leads to conservation of modulated information.
Keywords: Orbital Angular Momentum, Optical Fiber, Stimulated Raman Scattering, Wavelength Conversion.
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 -1مقدمه

یکی از پدیدههای مهم غيرخطی در فيبر نوری پراكندگی
رامان القایی )SRS( ۴است كه منجر به تغيير طول موج نور
پراكنده شده در محدودهای وسيع و تقویت آن میگردد.
ازاین رو فيبرهای نوری به عنوان تقویت كنندهی رامان پهن
باند (نسبت به تقویت كنندههای  )EDFAو ليزرهای رامان
قابل تنظيم بکار میروند .این اثر همچنين میتواند عملکرد
سيستمهای نوری چند كاناله را با تبدیل طول موج و لذا
انتقال انرژی از یک كانال به كانالهای دیگر به شدت تحت
تاثير قرار دهد .با گزینش هر بسامد در پهنای گسترده
۱

بهرهی  SRSدر فيبر نوری سيليکایی (تقریبا ،)۴0THz
میتوان از این پراكندگی بهعنوان مبدل طول موج تمام
نوری در سيستمهای مخابراتی بر پایهی تکنيک همتافتگری
تقسيم طول موج )WDM(5استفاده نمود WDM .تکنولوژی
متداولی برای تركيب سيگنالها با طول موجهای متفاوت و
انتشار آنها توسط یک فيبر نوری است [ ]5و تبدیل طول
موج تمام نوری راه حل مناسبی برای مشکل انسداد كانال در
آن میباشد [ .]6دراین مقاله ابتدا مبانی نظری اثر  SRSدر
فيبر نوری بيان میشود .سپس با در نظر گرفتن توزیع ميدان
الکتریکی الگرگوسی برای موج پمپ ورودی ،تبدیل طول
موج باریکههای حامل  OAMو تقویت باریکهی پراكنده شده
در این فرایند غيرخطی مورد بررسی قرار گرفته است.

 -2مبانی نظری
یکی از پراكندگیهای القایی غيرخطی در فيبر نوری ،اثر
 SRSاست كه باعث پراكندگی نور انتشاری از مولکولهای
در حال ارتعاش (فونونهای اپتيکی) سيليکا میگردد.
فوتونهای پمپ با بسامد زاویهای  pدر طی این پراكندگی
ناكشسان ،به واسطهی برانگيخته شدن به تراز ارتعاشی
مولکول با بسامد  ، دچار تغيير بسامد میشوند .در این
حالت دو نوع موج جدید با بسامدهای
 

s  p  



p
( asآنتیاستوكس) توليد و
(استوكس) و
تقویت میشوند .در شرایط تعادل گرمایی كه جمعيت تراز
پایه بيش از تراز ارتعاشی است ،پراكندگی استوكس غالب
میباشد [ 5و .]7شکل ( )۱شمایی از نحوهی پراكنده شدن
نور در اثر  SRSو توليد موجهای استوكس و آنتیاستوكس را
بر اساس ترازهای انرژی بيان میكند .ميزان بهرهی  SRSدر
فيبرهای سيليکایی دارای محدودهی بسامدی وسيعی است
كه مقدار بيشينهی آن در  ۱3   /۲ THzرخ میدهد.

ميدان الکتریکی مربوط به امواج انتشاری در فرایند  SRSرا
میتوان با استفاده از رابطهی زیر توصيف نمود:
()۱
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در سالهای اخير محدودیتهای تکنولوژیکی و اثرات
غيرخطی موجب كاهش سرعت رشد ظرفيت انتقال داده در
سيستمهای مخابراتی مدوله شده با روشهای متداول فعلی
(مدوالسيون دامنه ،فركانس ،قطبش و فاز) شده است [.]۱
لذا استفاده از تکانه زاویهای مداری )OAM( ۱به عنوان درجه
آزادی جدیدی جهت مدوالسيون سيگنالهای انتشاری
حامل اطالعات مورد بررسی قرار گرفته است .امواج حامل
 OAMدارای توزیع فاز متناسب با ) exp(  jl
میباشند؛كه در آن   ،زاویه سمتی و  lعدد صحيحی است
كه به آن بار توپولوژیکی ۲گفته میشود .هریک از فوتونهای
چنين باریکههایی دارای اندازه حركت زاویهای مداری به
مقدار  L  lاست .متداولترین نوع باریکههای حامل
 ،OAMمدهای ليزر الگرگوسی است [ .]۲با توجه به اینکه
اندازه حركت زاویهای مداری میتواند هر مقدار صحيحی
متناسب با  را به خود اختصاص دهد ،استفاده از این
سيگنالهای مدوله شده ،امکان افزایش چشمگير ظرفيت
انتقال اطالعات در سيستمهای مخابراتی را فراهم میسازد
[ .]3انتشار مدهای مدوله شده با  OAMبه صورت تجربی در
فيبرهای نوری گردابی 3با پروفایل ضریب شکست حلقوی
مورد آزمایش قرار گرفته است [ .]۴بنابراین بررسی
پدیدههای مختلف ناشی از انتشار امواج حامل  OAMدر
فيبر ،شرایط بکارگيری آنها را در شبکههای مخابراتی تجاری
ممکن میسازد.
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حل معادله موج هلمهولتز 8در دستگاه مختصات استوانهای
(  ) ,, zبه دست میآید ،مورد بررسی قرار گرفته است.
توزیع دامنه این مد ، Al, p ،به این قرار است [:]8
2 2

()3

l

بسامد  pجذب و موج استوكس با بسامد  s  p  از
مولکول در حال ارتعاش پراكنده میشود (نمودار سمت چپ) .مولکول
در حال ارتعاش با جذب موج پمپ ،موج
آنتياستوكس را در بسامد  s  p  توليد
ميکند (نمودار سمت راست) .

پوش كندتغيير دامنه تپهای پمپ (  ) j  pو استوكس
(  ) j  sرا بيان میكنند .معادالت جفت شدهی حاكم بر
انتشار تپهای پمپ و استوكس به این قرار است [:]5
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در این روابط  v gjسرعت گروه 2 j ،پارامتر پاشندگیg j ،

ضریب بهرهی رامان،

ضریب اتالف فيبر و

  j  n 2 0 j cAeffپارامتر غيرخطی تپهای انتشاری
پمپ (  ) j  pو استوكس (  ) j  sاست .همچنين n 2

ضریب شکست غيرخطی فيبر A eff ،سطح مقطع موثر فيبر
و  0 f R  /۱8سهم كسری پاسخ رامان تاخيری نسبت به
قطبش غيرخطی است .جمالت اول و دوم سمت راست
روابط فوق به ترتيب اثر مدوالسيون خودفاز )SPM( 6و
مدوالسيون فاز متقابل )XPM( 7را نشان میدهند كه طبق
اثر غيرخطی كر منجر به تغيرات فاز تپهای انتشاری
میگردند [.]5

در این رابطه k ،عدد موج w 0 ،شعاع كمر باریکه
و ) R (zبهترتيب پهنا و انحنای باریکه در فاصله  zمیباشند.
همچنين A0 ،ضریب بهنجارش (z) ،جابجایی فاز گوی 9و
 L p lتابع چندجملهای الگر تعميم یافته شامل  lتکينگی
سمتی و  pتکينگی شعاعی است .در صورتی كه  pصفر
باشد ،توزیع عرضی شدت مد  LGدونات شکل با شعاع
داخلی متناسب با  lمیباشد .برای تعيين مقدار  OAMمد
 LGمیتوان از تداخل آن و یک موج با جبهه موج كروی
بهره برد .طرح فریز ناشی از این تداخل ،مارپيچی شکل است
و تعداد بازوها و جهت چرخش آن (راستگرد و چپگرد)،
بهترتيب اندازه و عالمت ( OAMمثبت و منفی) را مشخص
میكند [.]۲

به منظور مطالعهی نظری اثر  SRSو تقویت و تبدیل طول
موج ناشی از آن برای موج حامل  ،OAMروابط ( )۲برای
انتشار تپ گوسی شکل پمپ با پهنای زمانی  33   psو
توزیع فضایی الگرگوسی (  ) L  1در طول موج
 ۱/55 nmو توان بيشينهی  ۱00 mWبا استفاده از روش
تبدیل فوریهی گام شکسته ۱0و الگوریتم رونگه-كوتا ۱۱به
لذا
است.
شده
حل
عددی
صورت
)  A1,0 (, ,0) exp(2 ln( 2)t 2 / 2توزیع عرضی و زمانی
تپ ورودی به فيبر میباشد .شکل -3الف و -3ب بهترتيب
توزیع فضایی توان مربوط به تپ پمپ ورودی در مركز توزیع
زمانی تپ و طرح تداخلی آن با جبهه موج كروی را نشان
میدهد .این شکل مؤید مقدار  p  0و  L  1برای تپ
پمپ ورودی است.

برای مطالعه اثر  SRSبر امواج حامل  ،OAMمد  LGكه از
Self-Phase Modulation
Cross Phase Modulation
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شکل  :۱نمودار تراز انرژی پراكندگی رامان القایی :نور پمپ فرودی با
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انتشار تپ مورد نظر در فيبری با سطح مقطع موثر

 ،88 m 2ضریب غيرخطی  ،۲/۱0  35-۲0 m 2 / Wضریب
اتالف  ،0/۲ dB / kmضریب پاشندگی  5 ps / nm.kmو
بهرهی رامان  g p,s ~0/۴ 1 / W.mبرای جابجایی
استوكس  ۱3   /۲ THzمحاسبه شد .شکل ( )3تغييرات
توان تپ پمپ ورودی با توزیع فضایی  LGو تپ استوكس
توليدی در اثر  SRSرا طی انتشار در فيبر نوری نشان
میدهد .همانگونه كه در این شکل مشخص است ،ميزان
توان تپ استوكس توليدی در طول فيبر افزایش مییابد .لذا
در طول مناسبی از فيبر توان پمپ كامال به تپ استوكس
تقویت شده با طول موج قابل تنظيم در محدودهی بهرهی
رامان ،منتقل میشود.

اندازه حركت زاویهای مداری نور انتشاری در فيبر حفظ شده
است.

شکل  :۴الف) توزیع توان تپ استوكس خروجی از اثر  SRSو ب) طرح
تداخل آن با یک موج گوسی با جبههی موج كروی.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله تبدیل طول موج و تقویت تپ انتشـاری حامـل
 OAMبا استفاده از اثر غيرخطی  SRSدر فيبـر نـوری مـورد
مطالعه قرار گرفت .همچنـين بـا بررسـی توزیـع شـدت تـپ
ورودی پمپ و تپ استوكس توليد شده و طرح تـداخلی هـر
یک از آنها با موجی مرجع با جبهه مـوج كـروی ،نشـان داده
شد كه مقـدار  OAMدر حـين تبـدیل طـول مـوج ناشـی از
فرایند  SRSحفظ میشود .لذا میتوان از اثـر  SRSبـهعنوان
مبدل طول موج و تقویت كنندهی پهنباند تمام نوری امـواج
مدوله شده با درجه آزادی  OAMدر سيسـتمهای مخـابرات
نوری بـر پایـه  WDMاسـتفاده نمـود .عالوهبـراین ،برقـراری
شرایط تطابق فاز جهت بهرهمندی از اثـر غيرخطـی تركيـب
چهار موج )FWM) ۱۲و تبـدیل طـول مـوج امـواج اسـتوكس
حاصــل از  SRSبــه امــواج آنتیاســتوكس حامــل  OAMدر
محدوده بسامدی وسـيع از اهـداف پـيش روی ایـن مطالعـه
میباشد.
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شکل  :۲الف) توزیع توان تپ پمپ ورودی و ب) طرح تداخل آن با یک
موج گوسی با جبههی موج كروی.
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