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شب یمقاله طراح نیدر ا –چکیده  سگر گاز کی سازیهیو  ساس ف یح  دروژنیمختلف گاز ه یهاغلظت ازای به شدهنازک بریبرا

ست.  شده ا سگرها، گزارش  شده، برای طول موجدر این ح های مختلف یک طرح تداخلی ایجاد به علت تداخل مدها در ناحیه نازک 

شد که به ست. خواهد  سته ا صات محیط خارجی واب شخ شده به م ستردگی میدان نور در خارج از ناحیه نازک  سعلت گ طرح  یبا برر

 ،دروژنیمختلف ه یهاغلظت یبرا یطرح تداخل ییجاجابه زانیو محاسبه م یبرنوریشده فنازک هیحاصل از عبور نور از ناح یتداخل

صد گاز توان می شار باریکه بهسازی برای فیبرهای نوری شبیه. درا تعیین کر طیمح درموجود هیدروژن در صات روش انت شخ با م

شگاه فی شده در آزمای ساخته  ست. فیبر موردبرهای  شده ا سته  مد تجاری )با قطر نظر یک فیبر نوری تک انجام  میکرومتر و  ۱۲5پو

باشد. نانومتر می ۱550موج نور ورودی سازی شده است. طولقطرها و در زوایای مختلفی نازک باشد که بامیکرومتر( می 9قطر هسته 

سگر با افزایش زاویه و کاهش قطر  دارند. یتجرب جیبا نتا یتطابق خوب سازیهیشب جینتا سیت ح سا د. یابیافزایش مدر حالت کلی، ح
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Abstract- In this paper, we report simulation of a gas sensor based on tapered optical fiber in the presence of different 
hydrogen concentrations. It is shown that by increasing the percentage of the hydrogen gas in the surrounding medium, 

we can see the shift of the interference pattern. The Beam Propagation Method (BPM) is used to simulate the fibers. The 

fiber parameters used for simulations are those of the laboratory prepared fibers. The fiber is a commercial optical fiber 

(with 125μm cladding and 9μm core) that is tapered to different diameters at different angles. The input wavelength is 

1550 nm. Results demonstrate good agreement with experimental results. The sensitivity of the sensor increases by 

increasing the taper angle and reducing the taper diameter. The obtained sensitivity makes hydrogen detection below 4% 

easy and accurate. 

 
Keywords: Tapered optical fiber, Hydrogen gas sensor, Non-adiabatic tapered fiber, BPM. 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

یازدهمین کنفرانس فوتونیک ایران و 
 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 شیراز، ایران.

 1397بهمن  9-11

 

http://www.opsi.ir/
mailto:areyahi@ihu.ac.ir
mailto:dasterdiv@yahoo.com
mailto:mvahedi@iust.ac.ir
mailto:jkhalil@ihu.ac.ir
mailto:areyahi@ihu.ac.ir
mailto:dasterdiv@yahoo.com
mailto:mvahedi@iust.ac.ir
mailto:jkhalil@ihu.ac.ir


بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

390 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irر صورتی دارای اعتبار است که در سایت این مقاله د

 مقدمه-۱

 هایتمسیس یمهم برا اریابزار انتقال بس کی ینور یبرهایف

 ادیز تیو با ظرف یطوالن هایتا مسافت ینور یارتباط

به  نسبت بریشکست بزرگتر هسته ف بی. ضرباشندیم

نور با  یکه وقت شودیشکست غالف آن موجب م بیضر

در مرز هسته و غالف  شود،یم بریداخل هسته ف نیمع هیزاو

کرده و درون هسته در امتداد محور  دایپ یکل یلبازتاب داخ

از دو قسمت  بریدر ف ینور دانی. مدهدآن به حرکت ادامه 

عمق نفوذ شده است.  لیتشک رایم دانیو م تیهدا دانیم

خارج از سطح  رایم دانیرا که م یاز مسافت اسیمق کی

 .[1] دهدیبه ما م کند،یم یغالف ط-هسته

  

 نازک شده بری. ف1 شکل

 نیشده و از ب رامی سرعتبه بریدر غالف ف دانیآنجا که م از

 انتویم بر،یاز غالف ف کرومتریبا برداشتن چند م رود،یم

برهمکنش با ماده  یرا برا طیداد و شرا شیعمق نفوذ را افزا

 شکلرا به ینور بریمنظور، ف نینمود. به ا ایمجهول مه

که  شودیم موجبامر  نی. اآورندی( درم1)شکل  شدهکباری

 اریسب اطراف طیشکست مح بیضر راتییبه تغ ینور بریف

 یهایژگیو توانیم یشدت نور خروج زیحساس شود. با آنال

 یآنجا مشخصات )نوع و مقدار( ماده خارج و از رایم دانیم

 لیدلنازک، به بریف یرایم دانیم یاحسگره. آورد دسترا به

و عمق نفوذ باال، ابعاد کوچک و وزن اندک  تیحساس

 نیا هایتمزی از. اندبه خود جلب کرده یادیتوجهات ز

 تیحساس ست،یز طیبا مح یبه سازگار توانیحسگرها م

 باال و زمان پاسخ کم اشاره نمود. 

منبع پاک و سازگار با  کی عنوانبه دروژنیه گاز

مورد استفاده قرار  یعنوان منبع سوختبه ست،یزطیمح

قال و انت یسازرهیگاز، ذخ نیاز عمده مسائل  ا یکی. ردیگیم

 ابد،یانتشار  طیدرصد از آن در مح۴آن است که اگر حدود 

 ینور ی. استفاده از حسگرهاشودیم یبیسبب انفجار مه

ا ب اسیدر ق یکیالکتر انیاستفاده نکردن از جر لیلدبه

 .[2]می باشد ترمنیا اریبس یکیالکتر یحسگرها

 ینشانهیال ،ینور یماده مجهول در حسگرها ییشناسا یبرا

 یوربرنیشده فقسمت نازک یمتناسب با ماده موردنظر بر رو

 رابسی ماده عنوانبه ومیمنظور پاالد نیبد .است ازیمورد ن

 ینور یبرهایف یبر رو دروژنیبا گاز ه ریپذواکنش

 هیال ییایمیو ش یکیزیف یها. واکنششودیم ینشانهیال

 نیا ینور اتیخصوص راتییجاذب با ماده موردنظر سبب تغ

بب س راتییتغ نی. اشودیآن م شکستبیاز جمله ضر هیال

دت، در ش رییشامل تغ بریاز ف ینور عبور اتیخصوص رییتغ

که توسط آشکارساز مناسب قابل  شودیفاز آن م ایقطبش و 

 است. ییشناسا

 ربیدر ف یتوان خروج راتییتغ سازیهیمقاله، شب نیا در

 سهیمقا یبرا دروژنیدر حضور ه درروبی مدنازک شده تک

متفاوت  یو قطرها سازینازک یایپاسخ حسگر در زوا

 یدر مورد مدها یبحث نظر کی. در ابتدا، شودیگزارش م

 یکه برا شودیممطرح  سازیقبل و بعد از نازک ینور بریف

با  وارائه  سازیهیشب جیاست. سپس نتا یادامه بحث ضرور

 .گرددیمنتایج آزمایشگاهی مقایسه 

 نظریمبانی -۲

در کارکرد  یاز مسائل اساس ینور برینازک شدن ف نوع

 جه. با توشودیشده محسوب م کیبار ینور بریف یحسگرها

-به دسته سازینازک ،یبه نوع کاربرد و نحوه آشکارساز

. در حالت شودیم میتقس دررویب ریو غ دررویب هاییبند

ر د ینور بریبخش اعظم توان هنگام انتشار درون ف دررویب

مرتبه باالتر جفت  یو به مدها ماندیم یباق هیمد پا

 بتسشده ننازک بریشعاع ف راتییلت تغحا نی. در اشودینم

 نیب شدگیجفت دررو،یب ریبه مکان کم است. در حالت غ

http://www.opsi.ir/
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ر در موجب هیچند( مد اول ای) دو و نشدهنازک بریدر ف هیمد پا

 از مد کی نیب یشدگجفت جهی. نتدهدیم روی شدهنازک

 جادای نوسانات شده،نازک برفی از مدو چند یمعمول برفی

. در صورت باشدیشده منازک بریف خروجی فیشده در ط

 ر، نازک شدن فیبسنجیتداخل یاستفاده از حسگر بر مبنا

 باشد. دررویبرغی شکلبه یستیبا

 
 ]3[درروغیر بی (bدررو و بی (aشده . تصویری از فیبر نازک2شکل 

 

مشخص  Vبا پارامتر  ینور بریف درقابل انتشار  یتعداد مدها

 صورت به بریمربوط به هسته در طول ف V. پارامتر شودیم

(1 )                          𝑉 =
2𝜋𝜌(𝑧)

𝜆
√(𝑛𝑐𝑜

2 − 𝑛𝑐𝑙
2 )       

هسته  یبا شعاع موضع یصورت خطو به شودیم فیتعر

 . [۴]کندیم رییتغ

و  Vپارامتر  ،ینور بریف یرو سازینازک اتیانجام عمل با

-. طولکندیم رییتغ زین یانتشار یتعداد مدها جهیدرنت

چند مد در  نکهیدر ا سازیو نحوه نازک یفرود هیموج، زاو

ه ک یمعن نیشوند، موثر است. بد کتحری شدهنازک هیناح

و  شده دررویب بریکم باشد، ف یلیخ سازینازک هیاگر زاو

 هیزاو نیو اگر ا شودیم کیتحر هیمد در آن ناح کیفقط 

رح شده و ط کیتحر بریدر ف یشتریب یبزرگتر باشد، مدها

 [.5داشت ] میخواه دررویب ریغ بریمشاهده شود و ف یتداخل

 ن،دروژیدر حضور ه ومیپاالد هیال شکستبیضر رییتغ با

ف و به تبع آن اختال یبرنوریموثر پوسته ف شکستبیضر

 یدیجد یطرح تداخل جهیکرده و در نت رییمدها تغ انیراه م

 یطرح تداخل جابجایی زانیم یریگ. با اندازهشودیم جادیا

 .افتیمورد سنجش دست  طیمح خصوصیاتبه  توانیم

 شبیه سازی -۳

 Beam Propagation Methodاز روش  ،سازیهشبی جهت

 کی یروش معادالت ماکسول برا نی. در اشده استاستفاده 

 یمحور بیموج هماهنگ در قالب معادالت هلمهولتز با تقر

تار رف یبررس یروش برا نی. ادنشومی حل اسکالر صورتبه

 دانیماگر . شودمی استفادهنسبتاً بزرگ  ینور در ساختارها

,𝐸(𝑥 صورتبه 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧)exp (−𝑖𝜔𝑡)   ،باشد

 داشت: میواهخ

(2                )𝜕2𝜑

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝜑

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝜑

𝜕𝑧2 + 𝑘(𝑥, 𝑦, 𝑧)2𝜑 = 0 

,𝑘(𝑥 : میدر آن دار که 𝑦, 𝑧) = 𝑘0𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧) .نیدر ا 

آزاد است.  یبردار انتشار در فضا kشکست و  بیضر nرابطه 

,𝜑(𝑥 فرضبا  𝑦, 𝑧) = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)exp (𝑖�̅�𝑧) ،

 داشت: میخواه

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2 + 2i�̅�
𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 + (𝑘2 − �̅�2)𝑢 = 0 (3     )  

 توانیمرتبه اول م بیتقر با
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
را برابر با صفر در نظر  

  داشت: میصورت خواه نیگرفت در ا

(۴                   )𝜕𝑢

𝜕𝑧
=

𝑖

2�̅�
(

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 + (𝑘2 − �̅�2)𝑢) 

 . آیدمیمعادله فوق بدست  سازیوستهیبا ناپ u هایجواب

Output

W
2

X

Input

W1
Pd
n

Core

n
Clad

S

n
Taperd

 
 ای از فیبر نازک شده با مشخصات مربوطه. طرحواره3شکل 
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 µm9با قطر هسته  یبریاز ف سازیهیمقاله جهت شب نیا در

 3استفاده شده است. مطابق شکل  µm125و قطر پوسته 

مربوط به منبع نور  یگاوس یبا مد اصل یورود گنالیس

nm1550 مقدار  ونموده  کینور را تحر ن،ییدر قسمت پا

 .دآییبدست م بریف یعبور در انتها

 نتایج و بحث -4

 شدهنازک یبرهایف یبرا نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی

. جهت است آمده 1 درجدول شده ذکر مشخصات با موجود

 ستانجام شده ا زین هاسازیهیشب ،آزمایشی جیبا نتا سهیمقا

)نحوه انجام آزمایشها و جزئیات کار در مقاله دیگری به 

بی های تجرگیریاندازه. کنفرانس فوتونیک ارائه شده است(

-SLD( مدل SLDدیود سوپرلومینسانس )با استفاده از 

1550S-A40  و( دستگاه تحلیلگر طیف نوریOSA مدل )

203B  با دقت(pm 0.1 هر دو )شرکت  ازThorlabs  انجام

ا که ب شودمی مشاهده حاصله جینتا یبررس با شده است.

 انتقال آن لی. دلابدییم شیافزا تیحساس ،هیزاو شیافزا

 شتریب یریرپذیمراتب باالتر و تاث یتوان به مدها شتریب

 بریاز ف یبر نور خروج ومیپاالد هیال شکستبیضر رییتغ

 لدلیبه ،شدهنازک هیناح با کاهش قطرِ نیهمچن. باشدیم

 رییتغ شتریب ریو تاث ومیپاالد هیعمق نفوذ در ال شیافزا

. بداییم شیافزا تیمقدار حساس ه،یال نیا شکستبیضر

 سازیهیشب جینتا شودیمشاهده م 5همانگونه که از شکل 

 دارند. یتجرب جیبا نتا یمطابقت خوب

 
 سازیموج متناسب با درصد گاز در شبیهجایی طول: جابه۴شکل 

 10 ها تقریباًاست که طول همه نمونه توضیحزم به ال

 باشد.نانومتر می 20متر و ضخامت الیه پاالدیوم میلی

 شده سازیهیساخته شده و شب یحسگرها تی: حساس1 جدول

 قطر

 )میکرومتر(

 نازک سازی زاویه

 )درجه(
  سازیحساسیت شبیه

  nmدرصد/

 حساسیت تجربی

4 nm10
RIU


  

18 13/2 25/11 57/9 

20 5۴/1 75/10 7۴/1 

18 15/1 11 31/۴ 

23 89/0 5/10 78/0 

22 71/2 73/11 12/10 

 

 
 شده یسازهیو شب یتجرب جینتا سهی: مقا5شکل
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