Downloaded from opsi.ir at 20:03 +0330 on Monday October 14th 2019

بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
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اثرات تغییر چگالي نانوذرات فلزي بر منحني پاشندگي در فیبرنوري با غالف
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.چکیده – در اين مقاله قصد داريم به توصیف خصوصیات منحني پاشندگي و فركانس قطع مدي در فیبرنوري با اليه كامپوزيت بپردازيم
 با استفاده از مدلسازي.همچنین فركانس قطع مدي را در فیبرنوري معمولي و فیبر نوري با غالف كامپوزيت مورد مقايسه قرار خواهیم داد
تئوري محیط موثر براي فیبرنوري با اليه كامپوزيت نشان خواهیم داد كه با تنظیم درصد ناخالصي از نانوذرات در غالف كامپوزيت ميتوان
.فركانس قطع مدي و میزان عمق نفوذ را تغییر داده و كنترل نمود
 تشدید پالسمون سطحی و منحنی پاشندگی، فیبرنوری با الیه کامپوزیت، فرکانس قطع مدی، تئوری محیط موثر-کلید واژه

The effects of metal nanoparticles density on dispersion curve in optical
fiber with composite cladding
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Abstract- In this paper we are describing the characteristics of dispersion curves and cut-off frequency in optical fiber with
composite cladding. In addition, we are comparing cut-off frequency in ordinary optical fiber to one in optical fiber with
composite cladding. By means of modeling the theory of effective medium for optical fiber with composite cladding, we are
showing that in optical fiber with composite cladding, by adjusting nanoparticles density in composite cladding, the cut-off
frequency and penetration depth can be changed and controlled.
Keywords: Effective medium theory, Cut-off frequency, Optical fiber with composite cladding, Surface plasmon resonance
and dispersion curves.
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ویژگیهای انتقال و قسمت موهومی مشخصات جذب و
میزان تلفات را نشان میدهد .از آنجایی که غالف به
صورت کامپوزیت است تحلیل خصوصیات نانوذرات کامال
ضروری است که برای این کار میتوان از مدلهای درود،
الکترون آزاد ،بروندل-برومن و لورنتز-درود استفاده نمود
که به ترتیب نشان داده شده است.
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که در معادالت ( )۳و ( 𝜔p )3نشاندهنده فرکانس پالسما،
 ωنشاندهنده فرکانس و  γثابت میرایی را نشان میدهد.
در معادالت ( )2و ( k )2نشاندهنده تعداد نوسانگرها و
طول عمر  1/γاست ،در حالیکه  𝛺pنشاندهنده فرکانس
پالسمای مرتبط با انتقال  intrabandاست .همچنین از
تئوری محیط موثر جهت بررسی ساختار کامپوزیت
استفاده مینماییم که از جمله مدلهایی که این تئوری
معرفی میکند میتوان به مدلهای )،Maxwell-Garnet(MG
) Polder and van Santen(PvSو Landau-Lifshitz-
) Looyenga(LLLاشاره کرد که به ترتیب در زیر مشخص
شده است:
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که در روابط فوق  fبیانگر نسبت حجمی ذرات ناخالصی به
حجم کل کامپوزیت بوده و  ε2 ،ε1و  εeffبه ترتیب
نمایانگر گذردهی نانوذرات فلزی در غالف ،مغزی و
گذردهی موثر ماده است .در ادامه از مدل  LLLبه دلیل
اعتبار آن برای نانوذرات با اشکال ناشناخته و در چگالی
های باال از نانوذرات برای شبیه سازی ساختار کامپوزیت
بهره گرفتیم .شایان ذکر است اندازه ذرات بسیار کوچکتر
از طول موج مورد بحث ما است از این رو اثرات پراکندگی
قابل اغماض است.

شکل  :۳شماتیک کلی فیبر با غالف کامپوزیت

همانطور که ذکر گردید اساس کار ما در این مقاله
فیبرنوری با غالف کامپوزیت است ،که در شکل  ۳نشان
داده شده است .از این رو ضریب شکست در غالف به
صورت  𝑛2 = 𝑛2i + j𝑛2jمیگردد که قسمت حقیقی
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امروزه ،محققان با ترکیب مزایای حسگرهای فیبرنوری و
تشدید پالسمون سطحی نانوذرات فلزی ،حسگرهایی با
دقت و حساسیت باال و قیمت پایین جهت تشخیص نمونه
های محیطی و سمی ساختهاند] .[1همچنین به بررسی
اثرات اندازه و شکل نانوذرات تک فلزی و دوفلزی در
موجبرهای مستطیلی پرداختهاند] .[2]-[3در این راستا،
به دلیل پیادهسازی آسان حسگرهای فیبرنوری ،ابعاد و
وزن آنها و حساسیت باالی آنها از این نوع حسگرها
استفاده نمودیم که در این خصوص ،محققان حسگرهای
فیبرنوری با غالف چند الیه را مورد بررسی قرار داده
اند] .[4]-[5بعالوه خواص برخی از کامپوزیتها ،با استفاده
از مدلسازی تئوری محیط موثر مورد بررسی قرار گرفته
است] .[6بر این اساس قصد داریم با بهرهگیری از خواص
تنظیمپذیری ثابتهای اپتیکی در کامپوزیتها و تغییر
چگالی نانوذرات ،میزان تغییرات منحنی پاشندگی و
فرکانس قطع مدی را تعیین نماییم .ابتدا غالف کامپوزیت
را با استفاده از ) Effective Medium Theory(EMTتعیین
مشخصه نموده ،سپس منحنی پاشندگی برای فیبرنوری با
غالف کامپوزیت را مورد شبیه سازی قرار دهیم .در ادامه،
ابتدا در بخش اول به مدلسازی ریاضی ساختار و معرفی
ساختار می پردازیم .در بخش دوم به شبیه سازی منحنی
پاشندگی و تاثیر نانوذرات بر آن و فرکانس قطع مدی
پرداخته و نتایج حاصله را تفسیر نموده و با فیبرنوری
معمولی مقایسه خواهیم کرد .در نهایت جمع بندی و
نتیجه گیری ارائه میگردد.
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شکل  :3مقایسه قسمت حقیقی و موهومی مدلهای مختلف با مقادیر
اندازه گیری شده جانسون و کریستی و پالیک

)KaJ0 (Ka
)Jν−1 (Ka
)KaJν (Ka

پس از انتخاب مدل مناسب برای یک نانو ذره ،با کمک
تئوری محیط موثر ،مدل مناسب را برای توصیف ساختار
کامپوزیت مورد بررسی قرار میدهیم ،از این رو مدلهای
 PVS ،MGو  LLLرا مورد شبیه سازی قرار میدهیم.
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با استفاده از روابط فوق میتوان به بررسی اثرات چگالی
نانوذرات فلزی بر تغییرات فرکانس قطع مدی و منحنی
پاشندگی در فیبرنوری پرداخت .همچنین ،با توجه به
معادله ( ،)۳3میتوان نشان داد که با افزایش طول موج
میزان عمق نفوذ افزایش مییابد].[7]-[10
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 -3بررسي اثرات چگالي نانوذرات فلزي بر
فركانس قطع مدي و عمق نفوذ
ابتدا در شکل  ،3مدلهای ذکر شده را با مقادیر اندازه
گیری شده جانسون و کریستی و پالیک برای توصیف یک
نانوذره ،مورد مقایسه قرار میدهیم .با توجه به شکل 3
مدلهای لورنتز-درود و بروندل-برومن به مقادیر اندازه
گیری شده نزدیکتر است .همچنین با توجه به معادالت
( )2و ( )2مدل بروندل-برومن مشکل وجود قطب در
سیستم را حل می کند از این رو این مدل برای توصیف
مشخصات یک نانوذره مناسب است.

شکل  :2مقایسه مدلها با کمک  EMTبه ازای  1/2درصد از نانوذرات
الف)قسمت حقیقی و ب) قسمت موهومی گذردهی موثر ماده

با توجه به شکل  2مدلهای  MGو  PVSدارای پیکهایی
هستند که با افزایش چگالی نانوذرات این پیکها به سمت
طول موجهای بزرگتر شیفت می یابد .از این رو مدل LLL
برای توصیف ساختار کامپوزیت مناسب است.
برای نشان دادن تاثیر تغییرات چگالی نانوذرات فلزی بر
322

Downloaded from opsi.ir at 20:03 +0330 on Monday October 14th 2019

جهت آنالیز انتشار موج در فیبرهای نوری باید از مختصات
استوانهای استفاده کرد .میدان الکتریکی در فیبرنوری به
صورت ) E⃗ = E⃗(r, θ)ej(ωt−βzمیباشد .مدهای  LPدر
فیبرنوری شامل مد  TEو مد  TMو مد هایبرید است .با
فرض  K2 = k 2 n1 2 − β2در داخل مغزی ) (r<aو با
فرض  −γ2 = k 2 n2 2 − β2در داخل غالف ) (r>aبرای
مدهای  TM ،TEو مد هایبرید با عالمت مثبت ) (HEو با
عالمت منفی ) (EHخواهیم داشت:
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منحنی پاشندگی و فرکانس قطع مدی از توزیع میدان
 تاثیر تغییرات2 شکل.الکترومغناطیسی استفاده مینماییم
چگالی نانو ذرات فلزی غالف را بر منحنی پاشندگی برای
w  وu  بیانگر تغییرات2  نشان میدهد و شکلLP مد
میباشد که به ترتیب نشاندهنده ثابت انتشار جانبی
.نرمالیزه در مغزی و ثابت فروپاشی جانبی در غالف است
 میتوان فهمید که با تغییر در2  و2 با توجه به شکل
.چگالی نانوذرات میتوان فرکانس قطع مدی را تغییر داد
 عمق نفوذ بر حسب طول موج با افزایش چگالی نانوذرات فلز:6 شکل

 نتیجهگیري-4
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان فهمید که فرکانس
قطع مدی را می توان با کامپوزیت کردن غالف کنترل
نمود و با افزایش میزان نانوذرات فلزی در غالف به دلیل
فلزی شدن غالف فرکانس قطع مدی به سمت فرکانس
 عمق نفوذ با، عالوه بر این.های باالتر شیفت مییابد
افزایش طول موج زیادتر میگردد و با افزایش میزان
نانوذرات میزان عمق نفوذ کاهش یافته و نور راحتتر
. یعنی میزان تلفات آن کاهش مییابد،منتشر مییابد

 به ازای چگالی صفر وLP  منحنی پاشندگی برای مدهای:2 شکل
 درصد از نانوذرات فلزی در غالف0.2
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 ثابت انتشار نرمالیزه در مغزی بر حسب ثابت تجزیه غالف به:2 شکل
ازای چگالی های متفاوت از نانوذرات فلزی

 تغییرات عمق نفوذ بر حسب طول موج را نشان6 شکل
میدهد و مشخص است که با افزایش میزان چگالی
نانوذرات فلزی در غالف با افزایش طول موج میزان عمق
.نفوذ کاهش مییابد
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