
 

 نوريحسگر گاز مبتني بر فيبر كريستال طراحي و تحليل 
 باالنسبي  ضريب حساسيتبا  

 آباديرضا محمدي، مريم پورمحي

 گروه برق، دانشكده فني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  reza_mohammadi551@yahoo.comايميل: 

 

و  تلفات تحديد. شودميارائه  ،با ساختار چندگانه نوري مبتني بر فيبر كريستالحسگر گاز  براي يجديد طرح ،در اين مقاله–چكيده 
تفاضل محدود در حوزه فركانس  روشه كمك ب است كه فيبر و طول موج وابسته ساختاري به پارامترهاي ،حساسيت نسبي حسگر

)FDFD( ،هايهاي حلقهحفرهقطر نسبت افزايش  و استفاده از ساختار چندگانهدهد كه با سازي نشان مينتايج شبيه .آيندبدست مي 
دست يافت. طرح پيشنهادي داري  و تلفات تحديد بسيار كمتر بهتر نسبي يتهمزمان به حساس توانمي به ثابت شبكه، بيروني

-dB/m P9در حد  بسيار كم و تلفات تحديد %58 نسبي حساسيت
P10× 3446/2 در طول موجmµ5/1  برتري  حاكي ازخود باشد كه مي

  موجود است. هايطرحاين طرح نسبت به 

 .نوريتلفات تحديد، حسگر گاز، حساسيت نسبي، فيبر كريستال  -كليد واژه
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Abstract- In this paper, a novel gas sensor design based on hybrid photonic crystal fiber structure is presented. Confinement 
loss and relative sensitivity of sensor are dependent to fiber structural parameters and operation wavelength which are 
achieved here by Finite Difference Frequency Domain (FDFD) method. The simulation results revealed that the high relative 
sensitivity and ultra- low confinement loss can be achieved simultaneously by using hybrid photonic crystal fiber structure 
and increasing the ratio of the air-holes radius of the outer rings to the pitch. The proposed design presents the relative 
sensitivity of 58% and the confinement loss of 2.3446 ×10P

-9
P dB/m at 1.5μm wavelength which shows the superior 

performance of this design in comparison to the other existing designs. 
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1- 0Bمقدمه 
جديدي از  ساختارهاي  (PCF) نوري كريستالفيبرهاي 

توجه  اخير هايسالهستند كه در  نوريرهاي موجب
اند. اخيرا به دليل مزايا و محققين را به خود معطوف كرده

ويژگي منحصر به فرد اين گونه فيبرها، محققين آنها را در 
طراحي ادوات  ،حسگر هاي متنوعي از جمله طراحيكاربرد

ري و ادوات نظامي نوري براي كاربرد در مخابرات نو
هاي منحصر به فرد برخي از ويژگي .[1]دهندپيشنهاد مي 

ي در محدوه شامل تك مود نوري كريستال فيبرهاي
ضريب غير خطي باال، ضريب ، هاموجوسيعي از طول 

،حساسيت پاشندگي رنگي قابل كنترل ،شكستگي باالدو
 ،در اين فيبرها [2]. استو غيره  نسبي، تلفات تحديد

شكل و فاصله  ،ر قطرمانند تغييهاي ساختار تغيير ويژگي
كنترل بهتر خصوصياتي مانند  امكان ،هابين حفره

اما در اغلب موارد  .آوردميرا فراهم حساسيت و تلفات 
 ،داشتن اين دو خصوصيت به طور همزمان مشكل است

فيبر  مبتني بر ساختارگاز  حسگردر اين مقاله، يك  لذا
كاهش شده است كه در آن جهت  معرفي نوري كريستال

 ديبريساختار هاز حساسيت نسبي افزايش لفات تحديد و ت
ثابت و  d هاقطر حفرهشده و پارامترهاي آن (استفاده 

 . ) بهينه سازي مي شوندaشبكه 

2- 1B تحليل فيبر کريستال نوری باFDFD 
تحليل ساختارهاي كريستال نوري توسط روشهاي عددي 

 مستقيم حل بر پايهشود. اين روش انجام مي FDFD نظير
 از پس، ماكسول معادالت .ماكسول استوار است معادالت
 ماتريسي معادالت به صورت سازيساده و جبري عمليات

 . [3,4] آينددر مي، ويژهبا مقادير 
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 xHو الكتريكي ميدان هايمؤلفه yEو xEكه در آن
راستاي  در مغناطيسي ميدان هايمؤلفه yHو

در  PMLبا اعمال شرايط مرزي  هستند. yو xهايمحور
ثابت )، 2(و ) 1( تالو با حل يكي از معاد FDFDروش 
) انتشار , n ( ))mβ λ λ  ضريب شكست مؤثرو سپس 

 آيد، بدست ميبصورت زير 

)3(      0( , n ( )) /eff mn kβ λ λ= 

الزم به ذكر . عدد موج در فضاي آزاد است 0K در آن كه
وابستگي ضريب شكست ماده به طول موج  است كه

فوق ت محاسبه شده و در معادال ،)4( سلميرط رابطه توس
 .[5] شوداستفاده مي
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 در طراحي فيبر كريستال مورد استفاده يكي ازپارامترهاي
. تلفات تلفات تحديد است ي ياتلفات نشت ،نوري

 : [6] ت بابرابر اس است،كه دسي بل بر متر cLتحديد

)5(       28.686. Im( )C effL nπ
λ

= 

 مؤثر قسمت موهومي ضريب شكست Im[neff] آن،كه در 
با  ستهيب شكست هسته و پواضربين اگر تفاوت  .است

تلفات تحديد قابل   ،حفره هواي مركزي كم شودوجود 
توسط گاز  ،هاي هواحفره در ميراشوندهميدان  .استتوجه 
 توان بواسطهغلظت گاز را مي ترتيب،شود. بدين ميجذب 

 :[6,7]بدست آورد لم برت -بيرشدت از طريق قانون 

)6 (  0( ) ( ) exp[ r ( ) ]mI I l cλ λ α λ= − 

شدت  0I،شدت نورخروجي در حضور گاز   Iكه در آن
تابعي از  mαنور خروجي بدون حضور گاز است. همچنين

 طول فيبر كريستالl  ،طول موج ضريب جذب در گاز
غلظت گاز   cو مورد استفاده براي تشخيص گاز نوري
تعريف  طبق رابطه زيرنيز ضريب حساسيت نسبي . است
  :[6,7]شود مي

)7 (  r

eff

nr f
n

= 

يك است و اشاره به ضريب  نزديك به rnكه در آن
نيز به صورت  fپارامتر. داردت گازهاي گوناگون شكس
 . [6,7]، شودميمحاسبه زير 
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هاي عرضي الكتريكي و مغناطيسي مود كه در آن ميدان
x,هدايت، به ترتيب با  yE E  و,x yH H اند.معرفي شده 

3- 2Bساختار پيشنهادی 
در اين مقاله ساختار جديدي براي حسگر گاز طراحي 
شده است كه به طور همزمان حساسيت نسبي را افزايش 

 ساختار، (الف)-1شكل . دهدميرا كاهش  تحديد و تلفات
قطر  داراي پارامترهايكه  ،دهدميپيشنهادي را نشان 

، و قطر 2d ترهاي بيروني، قطر حفرهcdحفره مركزي 
اين در  است. aهمچنين ثابت شبكه  و dR1Rها ساير حفره

سازي نيز در شبيه و بوده SiOR2R ماده زمينه ساختار،
در نظر گرفته نيز ،ضريب شكست به طول موجوابستگي 
ريب ضدر مقاالت، هاي موجود طرحاكثر اما در  ،شده است

اند كه در در نظر گرفته n=1/5 و برابر با شكست را ثابت
در ضمن براي  .باشددقيق نمينتايج اين مقاالت  ،نتيجه

 ،پيشنهادي PCFدر .است 1ها، برابر ضريب شكست حفره
a=1/6ثابت شبكه mµبرابر  حلقه آخر 7هاي ، قطر حفره

2d=1/6 mµ ،حلقه دروني برابر  دوهاي قطر حفره
1d=1/4 mµ  و قطر حفره مركزي برابرcd=1/2 mµ 

شدت توزيع  (ب)،-1 شكل .گرفته شده استدر نظر 
دهد. همان طور كه در شكل را نشان مي ميدان مود پايه

پايه در مركز فيبر متمركز بوده و ، مود مشاهده مي شود
  .در نتيجه تلفات تحديد بسيار كم است

به  هاقطر حفرهافزايش نسبت با  توانمي ،در اين ساختار
 كاهش، حساسيت نسبي را افزايش داد، زيرا با ثابت شبكه
يابد ، كسر پر شدگي هوا در پوسته افزايش ميثابت شبكه

ها است. و اين به معني افزايش كسر توان كلي درون حفره
از طرفي هر چه قطر حفره مركزي كوچكتر باشد، تلفات 
تحديد كمتر است، زيرا شاخص هسته تفاوت بيشتري با 

در ناحيه هسته  ،شاخص پوسته دارد و بيشتر توان نور
شود. اما در اغلب موارد داشتن حساسيت باال و مي محدود

بهبود  ، زيراتلفات تحديد كم به طور همزمان مشكل است
شود و بايد بين آنها مصالحه يكي سبب تخريب ديگري مي

 ايجاد كرد.

 
 (الف)

 
 (ب)

2d=1/6پيشنهادي با نوري كريستال فيبر -الف :1شكل mµ 
،1d=1/4 mµ،cd=1/2 mµو .a=1/6 mµشدت توزيع  -ب

 .پايهمود ميدان 

4- 3Bنتايج شبيه سازی 
سازي شبيه  FDFDطرح پيشنهادي با استفاده از روش 

 به هانسبت قطر حفره شيافزاثير أت، 2 شكلشده است. 
ثابت نگه داشتن قطر  و ثابت شبكه تغيير(با  شبكه ثابت
. دهدميرا نشان  پيشنهادي PCFبراي )هواهاي حفره

، به دليل افزايش aبا كاهش روديانتظار مكه  همانطور
نيز ميزان حساسيت نسبي  ،در پوسته اهوپر شدگي كسر 

، به دليل همچنين با افزايش طول موجيابد. افزايش مي
هاي پوسته، افزايش توان نور نفوذي به درون حفره

  .يابدفزايش ميا سبيحساسيت ن

 
 PCFنمودار حساسيت نسبي بر حسب طول موج براي  :2شكل

2d=1/6پيشنهادي با mµ ،1d=1/4 mµ،cd=1/2 mµ و 
a=2/3 mµ ,2 mµ ,1/8 mµ ,1/6 mµ. 
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، نمودار تلفات تحديد بر حسب طول موج نسبت 3شكل 
دهد. هر چه قطر به تغيير قطر حفره مركزي، را نشان مي

حفره مركزي كوچكتر باشد، تلفات تحديد نيز كمتر است، 
زيرا شاخص هسته تفاوت بيشتري با شاخص پوسته دارد و 

 شود.ور در ناحيه هسته محدود ميبيشتر توان ن

 

 
: نمودار تلفات تحديد بر حسب طول موج 3شكل 
a=1/6پيشنهادي با PCFبراي mµ 2وd=1/6 mµ 

1d=1/4و mµ و قطر هستهcd=1 mµ ,1/2 mµ ,1/3 mµ. 

هاي موجود طرحپيشنهادي با  PCF: مقايسه خصوصيات1جدول 
 μmمحدوده طول موج  و مقادير متوسط در μm 5/1در طول موج 

 μm 1/2الي  3/1

 تلفات تحديد
(dB/m) 

حساسيت 
 نسبي (%)

 موج طول
λ (μm) 

 مرجع

 35 1/5 
[8] 

 متوسط 41/22 

0/753 5 1/5 
[6] 

 متوسط 6/98 75/14

P

9-
P10× 9 17 1/5 

[9] 
 متوسط 21/72 0/2112

P

8-
P10× 255/1 48 1/5 

[10] 
P

4-
P10× 33/2 52/44 متوسط 

P

9-
P10× 

3446/2 58 1/5 mµ 
طرح 

 پيشنهادي
P

4-
P10× 

 متوسط 61/99 2234/1

مقايسه خصوصيات فيبر كريستال نوري ، 1جدول 
 دهد.هاي موجود را نشان ميپيشنهادي و برخي از طرح

نسبي و  يتدهد، بيشترين حساسنتايج مقايسه نشان مي
1/5در طول موج تحديد كمترين تلفات mµ،  مربوط به

 تلفات تحديد% و 58 نسبي طرح پيشنهادي با حساسيت
dB/m P9-

P10× 3446/2 كه حاكي از برتري  باشدمي
 هاي موجود است.كيفيت اين طرح نسبت به طرح

5- 4Bگيری نتيجه 
مبتني بر  ي براي حسگر گازدر اين مقاله ساختار جديد

وابستگي  وارائه  ،نوريفيبر كريستال هيبريدي  ساختار
حساسيت نسبي و تلفات تحديد به پارامترهاي فيبر و 

-ميسازي نشان طول موج بررسي شده است. نتايج شبيه
و فزايش ا نسبي ، حساسيتثابت شبكه كه با كاهش دهد

ت تحديد و حساسيت با افزايش قطر حفره مركزي، تلفا
براي جبران تلفات  نتيجه. در يابدنسبي افزايش مي

تاثير كه  دهيمميهاي بيروني را افزايش قطر حفره تحديد،
تلفات تحديد را اما  ،ندارد نسبي روي حساسيتچنداني 

طرح پيشنهادي  دهد.به طور قابل توجهي كاهش مي
% و تلفات تحديد بسيار كم در 58 نسبي داري حساسيت

-dB/m P9حد 
P10× 3446/2 در طول موجmµ5/1  

در  طرحاين  دهد كهنشان ميبدست آمده نتايج  .باشدمي
 تر، مطلوببهتر و هاي يژگيو ازديگر،  هايبا طرحقياس 

 .برخوردار است
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