Downloaded from opsi.ir at 19:47 +0330 on Monday October 14th 2019

تیؼت ٍ یکویي کٌفشاًغ اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى
ٍ ّفتویي کٌفشاًغ هٌْذػی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى
 داًـگاُ ؿْیذ تْـتی،۳292 ُ دی ها32  تا32

پراش گسستٍ در آرایٍی دایريی فیبروًری جفت شدٌ بب فیبروًری مرکسی
3

 ٍ ػلیشضا تْشاهپَس۳ هحوذ طْشاًی،۳ هؼیي هْشپشٍس،۳اهیذ کًَْذی

. کشهاى،ِ داًـگاُ تحصیالت تکویلی صٌؼتی ٍ فٌاٍسی پیـشفت،گشٍُ فیضیک ٍ فَتًَیک۳
. تْشاى، داًـگاُ صٌؼتی ؿشیف،گشٍُ فیضیک3
 بب.چکیدٌ – ایه مقبلٍ بررسی چگًوگی اوتشبر وًر در آرایٍی دایريی فیبروًری ي آرایٍی دایريی جفت شدٌ بب فیبروًری مرکسی میببشد
ٍحل تحلیلی معبدالت اوتشبر برگرفتٍ از تئًری مد جفت شدٌ ي َمچىیه تبببودن وًر بٍ فیبرَبی ريی حلقٍ ي فیبر مرکسی برای حبلتی ک
 اوتشبر وًر در آرایٍَب مًرد مطبلعٍ قرار،وًر يريدی وسبت بٍ محًر فیبر زايیٍدار تببیدٌ شدٌ ببشد ي یب بب محًر فیبر زايیٍ وداشتٍ ببشد
ٍ تحًل ي تًزیع فضبیی وًر يريدی در ایه آرایٍَب َىگبمی کٍ بب در وظر گرفته زايیٍ فیبرَب تحریک شًود بب حبلتی ک.گرفتٍ شدٌ است
.بدين زايیٍ تحریک شًود بٍ ريشىی متفبيت است
. زايیٍی يريدی، جفت شدگی،ٍ پراش گسست، آرایٍی دایريی جفت شدٌ بب فیبروًری مرکسی، آرایٍی دایريی فیبروًری-ٌکلید ياش
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Abstract- In this article we study propagation of light in a circular array optical fiber and centrally coupled circular array
optical fiber. Study the propagation of light in this structure was done by solving the propagation equations derived from the
coupled-mode theory. When a single or few input Optical fibers are excited, light spreads over more and more optical fibers as
it propagates through discrete diffraction. Evolution and spatial light distribution when input beam launched into Optical fiber
on the ring or centrally fiber with or without the input angle of relative to the optical fiber the axis is very different.
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 32تا  32دیواُ  ،۳292داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
تایذ اؿاسُ کشد کِ فیثش هشکضی تا توام فیثشّای سٍی حلقِ داسای
جفت ؿذگی اػت.

 -1مقدمٍ
دس اپتیک آسایِ هَجثشّای جفت ؿذُ تؼتش ػالی سا تشای
تحقیق ٍ هـاّذُی پذیذُّای هتفاٍت فشاّن هیکٌذ .اًتـاس ًَس
دس آسایِی جفت ؿذُ اص هَجثشّای ًَسی سا تا پذیذُی پشاؽ
گؼؼتِ تَصیف هیکٌٌذ .اصطالح پشاؽ گؼؼتِ ًخؼتیي تاس دس
ػال  ۳992صهاًی کِ جًَض ٍ ػُوِخ ٍ ّوکاساًؾ اص دیذگاُ ًظشی
ایي هَضَع سا دس آسایِّای فیثشًَسی یک تؼذی هـاّذُ کشدًذ،
تِ کاس تشدُ ؿذ .چٌذ ػال تؼذ پشاؽ گؼؼتِ دس آسایِّای هَجثش
ػاختِ ؿذُ اص گالین آسػٌایذ اص دیذگاُ تجشتی ًیض هـاّذُ
گشدیذ .تا ایي حال ،تِ دلیل ػذم ؿٌاخت تشای اػتفادُ اص ایي
فشآیٌذ ،صهیٌِی دػت ًخَسدُای تشای ػالْای صیادی تاقی هاًذ تا
ٌّگاهی کِ دس ػال  ۳911ایي ایذُ کِ ًَس هیتَاًذ دس آسایِّای
غیشخطی هَجثشًَسی خَد جایگضیذُ ؿَد دٍتاسُ هطشح
گشدیذ] .[۳دس الگَی پشاؽ گؼؼتِ دٍ ؿاخِی اصلی ًَس هـاّذُ
هیؿَد کِ تِ تذسیج اص هشکض دٍس ؿذُ ٍ تیـتش اًشطی ًَسی دس
ایي دٍ ؿاخِ هتوشکض هیگشدد] .[3دس ػالّای اخیش تشسػی
اًتـاس ًَس دس آسایِ هَجثشّای جفت ؿذُ تَجِ صیادی سا تِ خَد
جلة کشدُ اػتّ ،وچٌیي هیتَاى ًـاى داد کِ ایي ػاختاسّا
کاستشد فشاٍاًی دس پشداصؽ توام ًَسی دادُّا ٍ استثاطات ًَسی سا
داسا هیتاؿٌذ .آسایِّای دایشٍی اص هَجثشّای جفت ؿذُ تِ
هٌظَس ػاخت ػَئیچّای توام ًَسی تطَس گؼتشدُ هَسد هطالؼِ
قشاس گشفتِاًذ .اًَاع هختلفی اص ػَئیچ ،سّیاب ،هقؼن تَاى ٍ
گیتّای هٌطقی تش اػاع آسایِّای دایشٍی اص هَجثشّای جفت
ؿذُ پیـٌْاد ؿذُ اػت]ّ ،[2وچٌیي اػتفادُ اص ایي ًَع آسایِّا
تِ ػٌَاى هاؿیي ًاًَلیتَگشافی هیتَاًذ ػشػت ًَؿتي دادُّا سا
افضایؾ دّذ] .[4تا تَجِ تِ هضیتّای رکش ؿذُ ،تحشیک فیثشّا
تا ؿشایط ٍسٍدی هتفاٍت ٍ تشسػی چگًَگی اًتـاس ًَس دس ایي
گًَِ آسایِّا هیتَاًذ تِ ها کوک کٌذ تا تا کاستشد ایي آسایِّا
تیـتش آؿٌا ؿَین.
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ؿکلً .۳وایی اص چیذهاى آسایِی دایشٍی فیثشّای ًَسی جفت
ؿذُ تا فیثشًَسی هشکضی.

 -1-2معبدالت حبکم بر سیستم
هؼادالت هیذاى حاکن تش آسایِی دایشٍی ٍ هشکضی فیثشًَسی تِ
ؿکل صیش اػت:
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دس هؼادلِی ( )۳کِ تشای فیثشّای سٍی حلقِ ًَؿتِ ؿذُ اػت،
ً zـاى دٌّذُی ساػتای اًتـاس دس طَل فیثشً E m ،ـاى

دٌّذُی هیذاى دس فیثش  mامً  m ،ـاى دٌّذُی ثاتت اًتـاس
دس فیثش  mامً C m, m +1 ،ـاى دٌّذُی ضشایة جفتؿذگی تیي
فیثش  mام ٍ فیثش تؼذ اص خَدؽً C m, m-1 ،ـاى دٌّذُی ضشایة
جفتؿذگی تیي فیثش  mام ٍ فیثش قثل اص خَدؽ ٍ ً C m,0ـاى

 -2معرفی سیستم

دٌّذُی ضشیة جفتؿذگی تیي فیثش  mام ٍ فیثش هشکضی هی-
تاؿذ .دس هؼادلِی ( )3کِ تشای فیثش هشکضی ًَؿتِ ؿذُ اػت،

آسایِی هَسد تشسػی اص یک تؼذاد ّؼتِی فیثش کِ تش سٍی حلقِ
دایشٍی ٍ ّوچٌیي یک فیثش کِ دس هشکض ایي آسایِ قشاس داسد
تـکیل ؿذُ اػتّ .ؼتِی فیثش ّواى فیثشًَسی تذٍى غالف
اػتّ ،وچٌیي هیتَاى تش سٍی حلقِ تؼذادی هتفاٍت ّؼتِی
فیثش قشاس داد .تواهی فیثشّا تا فیثشّای اطشاف خَد اص طشیق
جفتؿذگی ٍاتؼتگی داسًذ ٍ فشض اٍلیِ ها ایي اػت کِ ّش فیثش
تا اٍلیي فیثش ًضدیک تِ خَدؽ جفت هیؿَد ٍ تا فیثشّای تؼذی
جفتؿذگی ضؼیفتشی داسد کِ هیتَاى آى سا ًادیذُ گشفت ،یؼٌی
تشای ّش فیثشی کِ سٍی حلقِ قشاس داسد ،جفتؿذگی تیي ایي
فیثش ٍ فیثشّای ساػت ٍ چپ ّواى فیثش ٍجَد داسدّ ،وچٌیي

ً E 0ـاى دٌّذُی هیذاى دس فیثش هشکضیً  0 ،ـاى دٌّذُی

ثاتت اًتـاس دس فیثش هشکضیً C 0,m ،ـاى دٌّذُی ضشایة
جفتؿذگی تیي فیثش هشکضی ٍ فیثش  mام هیتاؿذ کِ ایي جولِ
تشای آسایِی دایشٍی تِ دلیل ایٌکِ فیثش هشکضی ٍجَد ًذاسد
حزف هیؿَد.
هؼادالت سا تشای حالتی کِ ضشایة جفتؿذگی ّوِی فیثشّای
سٍی حلقِ تا یکذیگش تشاتش تاؿٌذٍ Cm, m+1  Cm, m-1  C ،
ّوچٌیي ثاتت اًتـاس ّشیک اص فیثشّا ً  m   0  یض
هقذاسی تشاتش داؿتِ تاؿٌذ هیتَاى حل کشد .تا دس ًظش گشفتي
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فیثش ًَسی هشکضی
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 32تا  32دیواُ  ،۳292داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
ضشیة جفتؿذگی تشاتش تیي فیثشّا هیتَاى طشفیي هؼادلِی ()۳
سا تش ضشیة جفتؿذگی  Cتقؼین کشد ٍ طَل اًتـاس سا تِ
صَست  Z  Czتٌْجاس ًوَد.
دس ایٌجا ًؼثت ضشیة جفتؿذگی فیثش هشکضی تِ فیثشّای سٍی
حلقِ تشای حالت آسایِی دایشٍی جفتؿذُ تا فیثشًَسی هشکضی تِ
  هیتاؿذ.

اص حل هؼادلِی رکش ؿذُ ٍ Nیظُ هقذاس ٍ ٍ Nیظُ تشداس تشای
حالت آسایِی دایشٍی تذػت هیآیذ]ّ .[2وچٌیي تشای حالت
آسایِی دایشٍی جفتؿذُ تا فیثش هشکضی یک ٍیظُ هقذاس ٍ ٍیظُ
تشداس ًیض تِ حالت آسایِی دایشٍی اضافِ هیؿَد.
هیتَاى ّش تشداس ٍسٍدی سا تش حؼة ٍیظُ تشداسّای ػیؼتن تؼط
داد ٍ تحَل ٍ تَصیغ فضایی ًَس سا دس طَل اًتـاس تخَتی هـاّذُ
کشد ،پغ جثِْی هَج تختی سا دس اتتذا تذٍى دس ًظش گشفتي
صاٍیِ ٍسٍدی ًؼثت تِ هحَس فیثش ٍ دس هشحلِی تؼذ تا دس ًظش
گشفتي صاٍیِی ٍسٍدی تِ تؼذادی فیثش هیتاتاًین.

 -2-2شبیٍ سبزیَب
تشای ؿثیِ ػاصی اًتـاس ًَس دس آسایِی دایشٍی فیثشًَسی تؼذاد
 36ػذد فیثش ٍ تشای آسایِی دایشٍی جفت ؿذُ تا فیثش هشکضی
تؼذاد  3۳ػذد فیثش اًتخاب ؿذُ اػت .تا دس ًظش گشفتي صٍایای
ٍسٍدی هتفاٍت ٍ تحشیک یک یا چٌذ فیثش ،ؿثیِ ػاصیّا اًجام
ؿذُ اػتّ .ش یک اص ؿکلّا دس طَل اًتـاس تٌْجاس ؿذُی
 ، Z  Czتِ تشتیة اص چپ تِ ساػت سػن ؿذُ اػت.

ؿکل .2اًتـاس ًَس دس آسایِی دایشٍی فیثشّای ًَسی ،فیثشّای ؿواسُ-
ی یک ،دٍ ،ػِ تا صاٍیِی ۳6دسجِ ًؼثت تِ هحَس فیثش تحشیک ؿذُ
اػت.

ؿکل .4اًتـاس ًَس دس آسایِی دایشٍی فیثش ًَسی جفت ؿذُ تا فیثش
هشکضی ،فقط فیثش هشکضی تحشیک ؿذُ اػت.
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ؿکل .3اًتـاس ًَس دس آسایِی دایشٍی فیثشّای ًَسی ،فیثش ؿواسُی
یک تذٍى صاٍیِ ًؼثت تِ هحَس فیثش تحشیک ؿذُ اػت.

 32تا  32دیواُ  ،۳292داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
سا دسیافت هیکٌذ ،ایي حالت اص اًتـاس ًَس دس آسایِ سا هیتَاى تِ
ػٌَاى ؿکافٌذُی پشتَ هَسد اػتفادُ قشاس داد.

 -3وتیجٍ گیری
تا تَجِ تِ ؿثیِ ػاصیّای اًجام ؿذُ هیتَاى ًتیجِ گشفت کِ
الگَی اًتـاس ًَس دس آسایِی دایشٍی ٍ آسایِی دایشٍی جفت ؿذُ
تا فیثشًَسی هشکضی تؼتِ تِ صاٍیِی ًَس ٍسٍدی هیتَاًذ هتفاٍت
تاؿذ .تشای حالتی کِ یک فیثش سٍی حلقِ تذٍى صاٍیِ تحشیک
ؿَد ًَس دس دٍ ؿاخِی اصلی هتوشکض ؿذُ ٍ دس آسایِ هٌتـش هی-
ؿَد ٍ تشای حالتی کِ ػِ فیثش سٍی حلقِ تحت صاٍیِی ۳6
دسجِ تحشیک ؿًَذًَ ،س تِ صَست یک تک ؿاخِ کِ تیـتشیي
ًَس دس ّویي ؿاخِ ٍجَد داسد تصَست هاسپیچی دسٍى آسایِ ٍ دس
ساػتای طَل فیثش هٌتـش هیگشدد .دس ٍاقغ تا تؼشیف حالت
ٍسٍدی دلخَاًَُ ،س هیتَاًذ فقط دس یک هؼیش دس اهتذاد طَل
فیثشّا هٌتـش ؿَد ٍ دیگش تِ صَست دٍ ؿاخِای هٌتـش ًگشدد.
ّوچٌیي تشای حالتی کِ فیثش هشکضی دس آسایِی دایشٍی فیثش
ًَسی جفتؿذُ تا فیثش هشکضی تحشیک ؿَد ،ایي حالت اص اًتـاس
ًَس دس آسایِ سا هیتَاى تِ ػٌَاى ؿکافٌذُی پشتَ هَسد اػتفادُ
قشاس داد .دس ایٌجا ها ًـاى دادین کِ تا تغییش ؿشایط حالت
ٍسٍدی ،هیتَاى اًتـاس ًَس سا دس ّشیک اص آسایِّا تِ دلخَاُ
کٌتشل ًوَد ٍ ایي ّواى هذیشیت پشاؽ گؼؼتِ دس آسایِّا هی-
تاؿذ.

ؿکل .2اًتـاس ًَس دس آسایِی دایشٍی فیثش ًَسی جفت ؿذُ تا فیثش
هشکضی ،فیثشّای ؿواسُی یک ٍ فیثش هشکضی تا صاٍیِی ۳6دسجِ
ًؼثت تِ هحَس فیثش تحشیک ؿذُ اػت.

دس ؿکل 3فیثش ؿواسُی یک تذٍى صاٍیِی ٍسٍدی تحشیک ؿذُ
اػت ،دس ایي حالت هیذاى ّوضهاى تا اًتـاس دس اهتذاد فیثش تِ
ػثة جفتؿذگی تیي فیثشّا دس صفحِ ػشضی ّن هٌتـش هی-
گشدد ٍ ّواى الگَی پشاؽ گؼؼتِ سا ًـاى هیدّذ یؼٌی ٍجَد
دٍ ؿاخِی ًَسی کِ تیـتشیي ًَس دس ایي دٍ ؿاخِ ٍجَد داسد .تا
افضایؾ طَل اًتـاس پخؾ ؿذى ًَس ّن دس ساػتای ػشضی تیـتش
هیؿَد ٍ هیذاى تِ فیثشّای تیـتشی هٌتقل هیؿَد.
دس ؿکل 2فیثشّای ؿواسُی یک ،دٍ ،ػِ تا صاٍیِی  ۳6دسجِ
ًؼثت تِ هحَس فیثش تحشیک ؿذُ اػت .صاٍیِی ٍسٍدی تاػث
هیؿَد فاصی کِ تِ ّش یک اص فیثشّا هیسػذ هتفاٍت تاؿذ،
ّویي اختالف فاص تاػث اختالف ساُ ٍ تغییش الگَی اًتـاس ًَس دس
آسایِ ًؼثت تِ حالتی کِ تذٍى صاٍیِ فیثشّا تحشیک ؿًَذ هی-
گشدد .دس ایٌجا تِ جای ٍجَد دٍ ؿاخِ ًَسی یک تک ؿاخِی
ًَسی هـاّذُ هیگشدد ،دس ایي حالت اًتـاس ًَس دس جْت ػقشتِ-
ّای ػاػت تَدُ ٍ پشتَ تِ صَست هاسپیچی دسٍى آسایِ ٍ دس
ساػتای طَل فیثش پیچ هیخَسد ٍ تِ جلَ پیؾ هیسٍد.
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[ ]4تَفیقی ،ػاسا ،تشسػی سٍؿْای هختلف لیتَگشافی تِ هٌظَس
افضایؾ تفکیک پزیشی ،سػالِ دکتشی ،داًـگاُ صٌؼتی ؿشیف،

دس ؿکل 4فقط فیثش هشکضی دس آسایِی دایشٍی فیثش ًَسی جفت-
ؿذُ تا فیثش هشکضی تحشیک ؿذُ اػت ،تِ دلیل جفتؿذگی کِ
تیي فیثش هشکضی ٍ فیثشّای سٍی حلقِ ٍجَد داسد ،فیثش هشکضی
ًَس سا تِ صَست هذاٍم تِ فیثشّای سٍی حلقِ هیدّذ ٍ دٍتاسُ آى

تْشاى.۳293 ،
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دس ؿکل 2فیثش هشکضی ٍ فیثش ؿواسُ یک تا صاٍیِی ۳6دسجِ
ًؼثت تِ هحَس فیثش تحشیک ؿذُ اػت .الگَی اًتـاس دس ایي
حالت خاف تا ٍجَد تحشیک تا صاٍیِّ ،واى الگَی پشاؽ گؼؼتِ
اػت ،الثتِ تِ دلیل جفتؿذگی کِ فیثش هشکضی تا فیثشّای سٍی
حلقِ داسد ًَس تا ؿذت کوتشی ًؼثت تِ حالتی کِ فیثش هشکضی
ٍجَد ًذاؿت سٍی حلقِ اًتـاس هییاتذ.

