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طراحی و سبخت دستگبه انذازهگیری پروفبیل ضریب شکست فیبرهبی نوری به روش
""میذان نسدیک شکست یبفته
 آتًسب سبدات عشثبویبن ي سضب مسعًدی،وبصش سیبًَضی
 تُشان، ايیه، داوطگبٌ ضُیذ ثُطتی،پژيَطکذٌی لیضس ي پالسمب
چکیذه –در این مقبله به بررسی تئوری و تجربی انذازه گیری و تعیین ضریب شکست فیبرهبی نوری بب استفبده از روش میذان نسدیک
، بب بررسی معبدالت حبکم بر انتشبر نور لیسر در فیبر و استخراج پبرامترهبی هنذسی مرتبط بب روش انذازهگیری.شکست یبفته می پردازیم
 نتبیج انذازهگیری بذست آمذه توسط.چیذمبنی تجربی برای انذازه گیری پروفبیل ضریب شکست فیبر نوری طراحی و سبخته شذه است
. را نشبن داده است10 4  دقتی از مرتبهی، SMF 28 این چیذمبن برای فیبر نوری

 فیجش وًسی،ٍ پشتًَبی ضکست یبفت، پشتًَبی وطتی،ٍ میذان وضدیک ضکست یبفت، پشيفبیل ضشیت ضکست-کلیذ واشه

Design and fabrication of the optical fibers refractive index profilometer by
refractive near-field
Naser Siahvashi, Atoosa Sadat Arabanian and Reza Massudi
Laser and Plasma Research Institute, Sahid Beheshti University
Abstract- in this paper refractive index measurements of the optical fibers is investigated theoretically and experimentally by
the refractive near field approach. An experimental setup has been designed according to the consideration of light
propagation in the optical fibers and calculation of the geometrical parameters for this measurement. The experimental results
for SMF28 optical fiber have been shown that an accuracy in the order of 10 4 is achieved.
Keywords: refractive index profile, refractive near field, leaky ray, refracted ray, optical fiber
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 8تب  11ثُمه  ،17۳۱داوطگبٌ صىعتی ضیشاص
َمچىیه قذست تفکیرک فضربیی ایره سيش ترب 400nm

 -1مقذمه
تغییررشات ضررشیت ضکسررت ثررب ضررعب (پشيفبیررل ضررشیت
ضکست) ،پبسامتش ثسیبس مُمری ثرشای فیجرشَربی ورًسی ي
مًججشَبی اپتیکی میثبضذ .عمذٌی خصًصیبت ي يیژگی
َبی ایه المبنَبی اپتیکی تًسظ پشيفبیل ضشیت ضکست
آنَب قبثل تعییه ي اورذاصٌگیرشی اسرت .اص جم رٍیآنَرب
میتًان ثٍ اثعبد ي َىذسٍ ،قغش میذان مذی ،ضرشایظ ترک
مذی ضذن ،اوذاصٌی لکٍ ،مطخصبت پبضىذگی ،عًل مرً
قغع ي ...اضبسٌ ومًد .لزا تعییه پشيفبیرل ضرشیت ضکسرت
ثشای چىیه سبختبسَبیی ثسیبس ضشيسی ي مفیذ میثبضذ.

ثشای عشاحی سیستم اوذاصٌ گیشی پشيفبیل ضشیت ضکست
فیجشَبی وًسی ي ثذست آيسدن پبسامتشَربی ثُیىرٍ دس آن،
معبدالت حربکم ثرش فیجشَربی ورًسی دس ایره سيش مرًسد
ثشسسی قشاس میگیشوذ .دس ثشسسیَبیی کٍ تربکىًن صرًست
گشفتٍ ایه معبدالت ثب دس وظش گشفته فیجش وًسی دس محیظ
ًَا ثب ضشیت ضکست  n 1مًسد ثشسسی قشاس گشفتٍاوذ .امب
دس ایه پژيَص ثب تًجٍ ثٍ حضًس فیجرش ورًسی دس محریظ
سيغه ،ایه معبدالت ثب دس وظرش گرشفته ایره محریظ اص ورً
ثبصوًیسی ضذٌ ي معربدالت الصم اسرتخشا گشدیرذٌ اسرت.
پس اص عشاحری سیسرتم ي قغعربت مرًسد ویربص ،چیرذمبن
آصمبیطگبَی کٍ ثشای اوذاصٌگیشی پشيفبیل ضشیت ضکسرت
مًسد ویبص است سبختٍ ضذٌ ي ثشای اورذاصٌگیرشی پشيفبیرل
ضشیت ضکست فیجش وًسی  SMF 28ثرب پشيفبیرل مطرخ
آصمبیص ضذٌ است .دس ادامٍ ثخصَبی فرً ثرٍ تفصریل
مًسد ثشسسی قشاس خًاَىذ گشفت.

یکی اص سبختبسَبی مًججشی کٍ امشيصٌ ثسیبس مًسد تًجرٍ
ياقع ضذٌاوذ ،مًججشَبیی َستىذ کٍ داسای سغح مقغعری
دس حذيد  10 m 2ثًدٌ ي تغییشات ضشیت ضکست آنَب اص
مشتجٍی  10  5میثبضذَ .مچىیه داسای پشيفبیل ضرشیت
ضکستی مطبثٍ فیجشَبی وًسی َستىذ .ثرشای اعمیىربن اص
صحت عم کرشد ایره سربختبسَب تعیریه پشيفبیرل ضرشیت
ضکست آنَب امرشی اجتىربة وبپرزیش ثرًدٌ ي لرزا سربخت
دستگبَی ثشای اوذاصٌگیشی پشيفبیل ضشیت ضکسرت ایره
مًججشَب الصم ي ضشيسی میثبضذ .اص عشفی ثٍ دلیل ایىکرٍ
ک ّیت سيش مًسد استفبدٌ ثشای مًججشَب مریتًاورذ ثرشای
فیجشَبی وًسی َم وتیجٍ ثخص ثبضذ ،ایه مقبلٍ ثٍ ثشسسی
چگررًوگی ثررٍکرربسگیشی سيش فررً دس فیجشَرربی وررًسی
میپشداصد .ع ت ایه سيیکشد يسيد ثٍ مسبلٍ سًُلت کبس ثرب
فیجشَبی ورًسی ،دس دسرتشس ثرًدن آنَرب ي ویرض قیمرت
اسصانتش آنَب وسجت ثٍ مًججشَب میثبضذ.

 -2اصول و تئوری

ثشای اورذاصٌگیرشی پشيفبیرل ضرشیت ضکسرت ،سيشَربی
متىًعی يجرًد داسد کرٍ َرش یرک داسای مضایرب ي معربیجی
میثبضىذ .ثشخی اص ایه سيشَب عجبستىذ اص :تذاخلسرىجی،
پشاش ،اوذاصٌ گیشی ثبصتربة سرغح مقغرع فیجرش ،جربسية
میذان وضدیک ،میرذان وضدیرک عجرًسی ي میرذان وضدیرک
ضکست یبفتٍ کٍ ثستٍ ثٍ کبسثشد مًسد وظش ،مًسد استفبدٌ
قررشاس مرریگیشوررذ] .[1ثرربسصتررشیرره مطخصررٍ ایرره سيشَررب،
حسبسیت ثٍ تغییشات ضرشیت ضکسرت ي قرذست تفکیرک
فضبیی آنَب میثبضذ .ثشسسیَربیری کرٍ تربکىًن صرًست
گشفتٍ حبکی اص آن است کٍ سيش میذان وضدیک ضکسرت
یبفتٍ ،تىُب سيضری اسرت کرٍ مریتًاورذ تغییرشات ضرشیت

اوذاصٌگیشی پشيفبیل ضشیت ضکست فیجشَبی وًسی ثٍ ایه
صًست اوجبم میگیشد کرٍ ثبسیکرٍی لیرضس تًسرظ عذسری
ضیئی ثب سيصوٍی عذدی ثضسگترش اص سيصورٍی عرذدی فیجرش
وًسی سيی سغح مقغع فیجش کٍ کبمالً تخت است کربوًوی
میگشدد .فیجش داخل مبیعی ثب ضشیت ضکسرتی ثضسگترش اص
ضشیت ضکست غالف فیجش غًعٍيس ضذٌ است .پشترًَربی
کرربوًوی ضررذٌ دس سررغح مقغررع فیجررش ثسررتٍ ثررٍ صايیررٍی
فشيدضبن دس ثشخًسد ثرٍ فصرل مطرتشس َسرتٍ ي غرالف،
ثبصتبة داخ ی ک ی یبفتٍ ي دس فیجش َذایت میضرًوذ ي یرب
ضکست یبفتٍ ياسد محیظ غالف فیجش میگشدوذ(ضکل.)1

ضکست اص مشتجٍ  5  105سا اورذاصٌگیرشی ومبیرذ]۱ي.[7
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گضاسش ضذٌ است کٍ دس مقبیسٍ ثب ثسریبسی اص سيشَربی
اسائٍ ضذٌ مقذاس قبثل مالحظٍای است ] .[7اص عشفری ایره
سيش تًاوبیی اوذاصٌگیشی پشيفبیرل ضرشیت ضکسرت اورًا
فیجشَبی وًسی ي سبختبسَبی مًججشی سا داسا میثبضذ .ثرب
تًجٍ ثٍ مطخصبت اسائٍ ضذٌ ثشای مرًججرشَربی مرزکًس،
سيش میذان وضدیرک ضکسرت یبفترٍ ،قبث یرت الصم ثرشای
اوذاصٌگیشی ایه مطخصبت سا داسا میثبضذ .لرزا ایره سيش
ثشای اوذاصٌگیشی پشيفبیل ضشیت ضکست فیجشَربی ورًسی
مًسد استفبدٌ قشاس گشفتٍ است.

ثیستمیه کىفشاوس اپتیک ي فًتًویک ایشان ثٍ َمشاٌ ضطمیه کىفشاوس مُىذسی ي فىبيسی فًتًویک ایشان

عبمل ایجبد خغب دس اوذاصٌگیشی پشيفبیل ضرشیت ضکسرت
َستىذ ي ثبیستی حزف گشدوذ .لزا محذيٌی حضًس آوُب اص
اَمیت يیژٌای ثشخًسداس است کٍ ثرب اسرتفبدٌ اص ساثغرٍی
صیش میتًان ایه محذيدٌ سا تعییه ومًد.

ضکل :1-۱کبوًوی ضذن ثبسیکٍی لیضس دس سغح مقغع فیجش وًسی
غًعٍيس دس سيغه ي ضکست پشتًَبی وًس اص غالف فیجش

دس ساثغررٍی فررً ) n(aضررشیت ضکسررت غررالف فیجررش ،

پبسامتش ضکل پشيفبیل ي  Nسيصوٍی عذدی فیجش مریثبضرذ.
ثررب تعیرریه ثیطرریىٍی صايیررٍی خررشي ایرره پشتررًَرربی
وطتی ،  out ،ثب استفبدٌ اص یک مبوع میتًان ایه پشتًَب سا
حزف ومًد .مغبثق ضکل ۱ثب حزف پشتًَبی وطرتی سربیش
پشتًَب خشيجی اص مربیع اعرشاف فیجرش ،پشتًَربی ضکسرت
یبفتٍ ثًدٌ کٍ ثشای تعییه ضشیت ضکست مرًسد اسرتفبدٌ
قشاس میگیشوذ.

اسبس سيش میذان وضدیک ضکست یبفتٍ آضکبسسبصی ایه
پشتًَبی ضکست یبفتٍ میثبضذ .ثب جربسية سرغح مقغرع
فیجررش تًسررظ جبثجرربیی وقغررٍی کرربوًن ي آضررکبسسرربصی
پشتًَبی ضکست یبفتٍ دس حیه جبسية میترًان پشيفبیرل
ضشیت ضکست فیجش سا ثذست آيسد .ثشای سسیذن ثرٍ ایره
َذف ویبص است اثتذا استجبط ثیه صيایبی فشيدی ثرش سرغح
مقغع فیجش ي صيایبی خشيجی اص مربیع اعرشاف فیجرش سا ثرب
ضشیت ضکست سغح مقغع فیجش ثذسرت آيسدٌ ترب ثترًان
محذيدٌی حضًس پشتًَبی ضکست یبفتٍ سا تعییه ومًد.
مغبثق ضکل ،1ثب استفبدٌ اص قبوًن اسىل دس سرغح مقغرع
فیجش ي ویض دس فصًل مطتشس َستٍ ي غالف ،غالف ي مبیع
ي مبیع ي ًَا ي ثب سدیبثی پشترً دس محریظ کربمالً اختیربسی
َستٍ کٍ داسای ضشیت ضکستی تذسیجی میثبضذ ،استجبط
صايیٍی فشيد ثش سغح مقغع فیجش ،  in ،صايیٍی خشي وًس
اص مبیع اعشاف فیجش  out ،ي ضشیت ضکست سغح مقغرع
فیجش ، n(r ) ،ثٍ صًست صیش ثذست میآیذ:
)(1

ضکل :۱حزف پشتًَبی وطتی ي عجًس پشتًَبی ضکست یبفتٍ اص کىبس
مبوع

َمبوغًس کٍ ثیبن ضذ ثبسیکٍی لیضس تًسظ عذسری ضریئی
سيی سغح مقغع فیجش کبوًوی میضًد .دس ایه حبلرت ثرب
تًجٍ ثٍ تًصیع ضذت دس سغح مقغع فیجش ي ثب اسرتفبدٌ اص
ساثغٍی ( )1استجبط ثیه تًان آضرکبسسربصی ضرذٌ تًسرظ
آضکبسسبص ي ضشیت ضکست سغح مقغع فیجش ثرٍ صرًست
صیش ثذست میآیذ:

2 sin2  n2  sin2
n(r )2  nin
in out
out

دس ساثغٍی ( nout )1ي  ninثرٍ تشتیرت ضرشیت ضکسرت
مبیع اعشاف فیجش ي ضشیت ضکست محیغی مریثبضرذ کرٍ
سغح مقغع فیجش دس آن قشاس گشفتٍ است.

)(3

َمبوغًس کٍ رکش ضذ ،ثب کربوًوی ضرذن ثبسیکرٍی لیرضس دس
سغح مقغع فیجش وًسی دستٍای اص پشتًَب دس داخل فیجرش
َذایت ضذٌ ي دستٍای دیگش ضکست یبفترٍ ي اص َسرتٍی
فیجش خبس میگشدوذ .دستٍی دیگشی اص پشتًَب ویض يجرًد
داسوذ کٍ تحت ضشایظ خبصی تًلیذ ضذٌ ي ثٍ داخل غالف
فیجش وفًر کشدٌ ي اص غالف ویض خبس میگشدوذ .ایه دسرتٍ
اص پشتًَب کٍ ثب عىًان پشتًَبی وطرتی ضرىبختٍ ضرذٌاورذ،

) sin 2 out n 2 (r

]
nl2
nl2

p   I 0 [1  sin 2 max 

دس ساثغٍی فً  p ،تًان آضکبسسبصی ضرذٌ I 0 ،ثیطریىٍی
ضذتی کٍ ثٍ آضکبسسبص میسسذ  max ،ثیطریىٍی صايیرٍی
کبوًوی عذسری ضریئی  out ،ثیطریىٍی صايیرٍی حضرًس
پشترًَربی وطررتی مریثبضررذ .دس ثخرص ثعررذ ثرٍ تًصرری
چیذمبن تجشثی پشداخترٍ مریضرًد کرٍ ثرب ثرٍکربسگیشی
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)(2

2
2
2 2

sin 2 out  nout  n (a)  2 N nin

 8تب  11ثُمه  ،17۳۱داوطگبٌ صىعتی ضیشاص
آن ثرررٍ تشتیرررت  1.4677ي  1.4610ي قغرررش َسرررتٍ
آن  8.2  0.4mمیثبضذَ .مچىیه جبسية سرغح مقغرع
فیجش دس دي جُرت  Xي  Yي ثرب دقرت  1mاوجربم گشفترٍ
است .ضرکل 7پشيفبیرل ضرشیت ضکسرت سا دس دي جُرت
 Xي Yوطبن میدَذ.

معبدالت فً ي ویض سبیش سياثظ عشاحی گشدیذٌ است.

 -3چیذمبن تجربی
ضکل 7چیذمبن اوذاصٌگیشی پشيفبیرل ضرشیت ضکسرت سا
وطبن میدَذ.

ضکل  :7چیذمبن تجشثی اوذاصٌگیشی پشيفبیل ضشیت ضکست فیجشَبی
وًسی ثٍ سيش میذان وضدیک ضکست یبفتٍ

دس ضکل 7ضشیت ضکست ثٍ صًست تبثعی اص ضعب تشسیم
ضذٌ است .مغربثق ایره ضرکل اورذاصٌی ضرشیت ضکسرت
َستٍی فیجش ثشای جبسية دس جُت  Xثشاثش  1.4673ي دس
جُت  Yثشاثش  1.4674ثذست آمذٌ است کٍ ثب مقذاس ياقعی
مغبثقت ثسریبس خرًثی داسدَ .مچىریه  FWHMومرًداس
ثرررشای جررربسية دس جُرررت  Xثشاثرررش  8.1  1mي دس
جُت  Yثشاثش  9.9  1mحبصل گشدیذٌ است کٍ ثب دقت
خًثی ثب مقذاس ياقعی مغبثقت داسوذ.

ثبسیکٍی لیضس دیرًد قشمرض پرس اص عجرًس اص قغرجصگرش ي
تیغٍی سثع مً ياسد ت سکًح پُه کىىذٌ میضرًد .پشترً
خشيجی ت سکًح اص سیستم فی تش فضربیی عجرًس کرشدٌ ي
سپس ياسد ت سکًپی ثب ثضسگىمبیی معکًس میگشدد .پشتً
خشيجی ت سکًح پس اص عجًس اص تقسیم کىىذٌی ثبسیکرٍ،
تًسررظ عذسرری ضرریئی سيی سررغح مقغررع فیجررش کرربوًوی
میگشدد .فیجش داخل محفظٍای حربيی سيغره ثرب ضرشیت
ضکسررت  1.517قررشاس داسد .اثعرربد محفظررٍ ثررب اسررتفبدٌ اص
معبدالت حبکم ي ثب دس وظش گشفته محذيدیت َبی مًجًد
دس اوذاصٌ گیشی ثٍ صًست ثُیىٍ عشاحری ضرذٌ اسرت .ثرب
تًجٍ ثٍ حضًس پشتًَبی وطرتی ،ثرب اسرتفبدٌ اص معربدالت
مشثًعٍ مبوعی ثشای حزف ایه پشتًَب دس وظش گشفتٍ ضرذٌ
است کٍ فیجش اص مشکض ایره مربوع عجرًس مریکىرذ .پرس اص
قشاسگیشی سغح مقغع فیجش دس محل کبوًن عذسی ضیئی،
اص یک سیستم تصًیش ثشداسی ثشای مطبَذٌی سغح مقغع
فیجش استفبدٌ میضًد .پشتًَبی خشيجی اص سيغه ثٍ ضذت
ياگشا َستىذ لزا ثشای جمع کرشدن ایره پشترًَرب ثرش سيی
سغح آضکبس سبص ،سیستم جمع کىىذٌای متطکل اص چىرذ
عذسی مًسد استفبدٌ قشاس میگیرشد .ضرذت آضرکبسسربصی
ضذٌ ثٍ يسی ٍی اسی ًسکًح ومبیص دادٌ میضًد.

 -5نتیجه گیری
دس ایه مقبلٍ دستگبٌ اوذاصٌگیشی پشيفبیل ضشیت ضکسرت
فیجشَبی وًسی عشاحی ي سبختٍ ضرذٌ اسرت کرٍ تًاوربیی
اوررذاصٌگیررشی مقررذاس مغ ررق ضررشیت ضکسررت ثررب دقررت
 5  104ي قذست تفکیک فضبیی  1mسا داسا میثبضذ.
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