
یضد، داًطگاُ 7>46 هاُ تْوي ;تا  9  

 

164 

 

 

 

تا استفادُ اص هذل پشاکٌذگی ًَس تَصیغ ضذُ تذست آهذُ  چٌذ هذی ٍ فیثشّای ًَسی تک هذ فیثشّای ًَسیدس القایی  4ساهاىشاکٌذگی پ سضذ –چکیذُ 
 ،حشاستی  ّای ًاضی اص تَاى اػَجاجتادس ًظش گشفتي  ،دس طَل فیثشّای تا اتالف ٍ تذٍى اتالف5پوپ ٍ استَکستَاى هؼادالت ًشخ  ،است. دس هذل اسائِ ضذُ

اٍلیي تاس اسائِ دادُ است، تِ  6ی دیفشاًسیل هطاِت تا ساتطِ آستاًِ استاًذاسدی کِ اسویت . آستاًِ تَاى تَسط یک هؼادلِتصَست ػذدی حل ضذُ است

 ّای هزکَسهَسد تشسسی قشاس گشفتِ است.ًوَداسّای ًشخ تَاى پوپ ٍ استَکس دس طَل فیثشّوچٌیي  آیذ. دست هی

 شاکٌذگی ساهاى القایی، فیثش اًتقالفیثش ًَسی، پ -کلیذ ٍاطُ
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 مقدمه -1

ّای تَاى  فیثشّای ًَسی یکی اص تْتشیي اًتقال دٌّذُ

% 98س حذٍد ٌذ کِ هی تَاًٌذ ًَس سا تا سشػتی دًَسی ّست

سشػت ًَس دس خالء تا کوتشیي اتالف هٌتقل کٌٌذ. فیثشّا 

دس کَچک ٍ اثشات اپتیکی غیشخطی  یتِ دلیل داضتي هغض

داسای هحذٍدیت ّایی اًتقال تَاى ًَسی تا ضذت تاال 

ّستٌذ. یکی اص ایي اثشات، اثش پشاکٌذگی ساهاى القایی 

تَسط پشاکٌذگی  تاتص پْي تاًذ ػوذتاًکِ  اص آًجا است.

ساهاى القایی هحذٍد هی ضَد، تذست آٍسدى تَاى آستاًِ 

تَاى پشاکٌذگی ساهاى جْت  0.1  .اهشی هْن است

تَاى پوپ هَسد ًیاص تشای تثذیل  القایی تشگطتی هؼادل

تَاى  اى تِ تَاى استَکس تؼشیف ضذُ است.توام ایي تَ

تَاى پوپ هَسد ًیاص تشای تَلیذ هقذاس  هؼادل پیطشٍ آستاًِ

یکساًی اص تَاى ّای استَکس ٍ پوپ دس خشٍجی فیثش 

تِ دلیل ػذم تشتشی  ، تِ ػثاست دیگشتؼشیف هی ضَدًَسی 

استَکس پیطشٍ ٍ تشگطتی ًاضی اص اثشات حشاستی دس یک 

فیثش ًَسی ایي دٍ تقشیثا هقذاس یکساًی دس اًتْای فیثش تِ 

 5.0 گیشًذ ٍ تشای ّشیک اص اهَاج استَکس،  خَد هی

دس ایٌجا ساُ حل ػذدی تشای دٍ  .]4[ آیذ تِ دست هی

هؼادلِ دیفشاًسیل جفت ضذُ اسائِ ضذُ است کِ 

پشاکٌذگی ساهاى القایی سا تشای فیثشّای ًَسی تک هذی ٍ 

ساُ حلی تشای تَاى آستاًِ،  چٌذ هذی تَصیف هی کٌذ.

هؼشفی  قشیة، تِ ػٌَاى تاتؼی اص ضشیة تثذیل تذٍى ت

ضذُ کِ ّوشاُ تا تَاى استَکس تِ ػٌَاى تاتؼی اص طَل 

فیثش دس دٍ حالت تَاى پوپ تا اتالف ٍ تذٍى اتالف اسائِ 

ضذُ است. هحذٍدیت پوپ دس فیثش تذٍى اتالف ٍ ًاحیِ تا 

ی  دلِدّذ کِ یک هؼااتالف کن ایي اهکاى سا هی 

تشای تَاى آستاًِ سا جایگضیي دٍ هؼادلِ  غیشجثشی سادُ

تخویي تَاى آستاًِ تشای  ن.ًواییدیفشاًسیل جفت ضذُ 

ضشایة تثذیل کَچک دس کاستشدّای فیثشی تَاى تاال هْن 

تَاى استَکس تشگطتی هی تَاًذ اص است، تذیي هؼٌی کِ 

چٌذیي ٍات تجاٍص کٌذ ٍ هٌجش تِ تخشیة دس فیثش ٍ یا 

 .ای ضَد ّای ًاخَاستِ صتابتا

 معادالت نرخ پمپ و استوکس  -2

تشای هحاسثِ تَاى آستاًِ پشاکٌذگی ساهاى القایی اص 

تَکس دس فیثشّای هؼادالت ًشخ تشای ضذت پوپ ٍ اس

پشاکٌذگی ًَس القایی تَسط . ]5[ضَد ًَسی استفادُ هی

پشاکٌذگی ًَس خَد تِ خَدی یا گشهایی دس فیثش ایجاد 

تحلیل کَاًتَهی اص سٍیذادّای پشاکٌذگی  .]6[ ضذُ است

شاالستیک ساهاى القایی ًَس دس فیثش تَسط پشاکٌذگی غی

آیذ.  ّای ًَسی تذست هی ّای پوپ اص فًََى فَتَى

ّای تطکیل  لّای ًَسی تا استؼاضات هَلکَلی هَلکَ فًََى

ساصًذ ضٌاسایی  ی ضیطِ کِ فیثش ًَسی سا هی دٌّذُ

تشای ضذت پوپ ٍ پشاکٌذگی هؼادالت ًشخ  .]7[ اًذ ضذُ

 :ساهاى القایی تِ صَست صیش دادُ هی ضَد

  pNssp

s

pp
IIIIgI

dz

dI








                 (1) 

s
N

sp
s I

I
IgI

dz

dI














2
            (2) 












 s

N
sp

s I
I

IgI
dz

dI


2
                       (3) 

، َسی فَتَى پوپ ٍ استَکسفشکاًس ّای ً p ٍsکِ 

pI  ٍsI  ِضذت پوپ ٍ استَکس دس ًقطz  ،فیثشNI 

ضشیة  ضشیة تْشُ ساهاى ٍ gگشهایی، ًَفِضذت 

 اًتطاستِ تشتیة ( 6ٍ )( 5) هؼادالتاتالف راتی فیثش است. 

پشاکٌذگی ساهاى القایی سا تَصیف  تشگطتیٍ  پیطشٍ

 هؼادالت ًشخ تَاى ًَسی پشاکٌذگی ساهاى القایی ذ.ٌکٌ هی

 :تِ صَست صیش ًَضتِ هی ضَد
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است. اػَجاج تَاًی  هغضی فیثش ًَسیسطح هَثش effAکِ

د خَاّذ تَصیش ساهاى القایی  تِ صَست  تشای پشاکٌذگی

]8[. 

  (:    )                          )1(  nhP ssN   

 nٍ  استَکسی تاًذ ًَسی پٌْا sثاتت پالًک،  hکِ 

پٌْای ًَسی استَکس تِ صَست است.  ػذد اضغال فًًََی

s 1 ،ٍاتستِ تِ طَل ػوش فًََى ps3.0،  .است

ػذد اضغال فًًََی تِ  است. THz2.1ایي پٌْا تشای ساهاى 

            یر است:صَست ص
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(8)                                     ]1)[exp(1  Tkhn Bph                                           

دها تشحسة کلَیي است.  Tثاتت تَلتضهي ٍ Bkکِ

تشای  phّا  ّای ًَسی ٍ فًََى فشکاًس فَتَىاختالف 

تَسط قاًَى تقای اًشطی تِ ضکل پشاکٌذگی استَکس 

spph   اًشطی گشهایی  .ضًَذ تِ ّن هشتثط هی

TkB  تشاتش  کلَیي 633دس دهایJ21104.4   .است

 W8.0اػَجاج تَاًی تشای پشاکٌذگی ساهاى القایی تشاتش 

تخویي صدُ هی ضَد. ضشیة تثذیل ػثاست است اص 

     0)0( pss PPLP


  ِک
sP ٍ

sP  تِ تشتیة تَاى

تشای پشاکٌذگی ساهاى  تشگطتیٍ  پیطشٍاًتطاس استَکس 

تِ گًَِ  تا اًتخاب ضشیة است. Lیک فیثش تِ طَل دس 

سا thPی پوپ  تَاى تَاى آستاًِ ای هٌحصش تِ فشد هی

 تخویي صد. 

پراکندگی کوچک برای   تبدیل ضریب -3

  رامان القایی

اتالف راتی فیثش اص  ٍ چطوپَضی 1Lتا فشض

َاى پوپ دس تش کشد. ت ل هؼادالت ًشخ سا سادُتَاى ح هی

طَل فیثش ًَسی ثاتت ٍ تشاتش    zPP pp 0 .است

ٍ دس ًظشگشفتي  (9ٍ ) (8(، )7تٌاتشایي تاحل هؼادالت )

ثاتت
effp AgLPG  =خَاّین داضت 
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 تذست هی آیذ= تِ صَست صیشتَاى آستاًِ ّوچٌیي 

 (11)                        gLAPPLnP effNthth  

ضشایة تثذیل کَچک  تشایی غیشجثشی  ایي هؼادلِ 

تَسط تؼشیف ضشیة تثذیل هؼتثش است کِ 

 Nth PPLnK  تِ ضکل آضٌای effeffth gLKAP  

 ایي ساتطِ هطاتِ سٍاتط آستاًِ تا  ضَد. ًوایص دادُ هی

20K  ٍ0.1 16ٍ   تشای اًتطاس تشگطتیK  ٍ

5.0  اٍلیي تاس تَاى آستاًِ  است اًتطاس پیطشٍتشای

effeffthتشای پشاکٌذگی ساهاى القایی تا سٍاتط gLAP 16  

ٍeffeffth gLAP 20  پشاکٌذگی  ِ تشتیة هشتَط تِکِ ت

 .]9[ ، تَسط اسویت هؼشفی ضذّستٌذ پیطشٍ ٍ تشگطتی

طَل تشّن کٌص هَثش فیثش ًَسی است. طَل هَثش  effLکِ

 تشاتش تا )exp(1 LLeff   است کِ دس آى 

طَل فیضیکی فیثش  Lضشیة اتالف ًَسی تش ٍاحذ هتش ٍ 

ی آستاًِ استاًذاسد تَسط هذل ساصی  است. ساتطِ

پشاکٌذگی ًَس تَصیغ ضذُ ٍ فشآیٌذ تقَیت غیشخطی دس 

فیثش تذست آهذُ است کِ هی تَاى آى سا هؼادل تا تقَیت 

غیشخطی دس فیثشی تا اػَجاج تَاًی دس ًظش گشفت کِ ایي 

کٌذُ ضذُ تا پٌْای طیفی َس پشااػَجاج اص سٍی گشهای ً

ّای تَاى ًاضی اص  اػَجاج ضَد. هی ُتشآٍسد تا آى اسص ّن

هالحظات هکاًیک کَاًتَهی ٍ تْن پیَستي هؼادالت ًشخ 

 تشای سضذ تَاى ًَسی استَکس ٍ پوپ تذست آهذُ است.

 محاسبه عددی برای توان آستانه -4

 wm1310ضشیة تْشُ حاسثِ تشای دٍ ًَع فیثش تا ه

اص ًَع تک هذ  m1000اًجام ضذُ است= فیثش اٍل تِ طَل

236ٍ سطح هَثش ًَسی m8.6تا قطش هَثش mکِ است 

تشای کاستشدّای هخاتشاتی هٌاسة است. فیثش دٍم تِ طَل 

m10 اص ًَع چٌذ هذی تا قطش هَثشm30  سطح هَثش ٍ

2707ًَسی mّای تاال  هٌاسة تشای اًتقال تَاى کِ است

 دس حذ کیلَ ٍات است. 

پراکندگی رامان القایی برای فیبرهای 

 نوری تک مد

( ٍ 9(،)8(،)7) ( اص حل ػذدی هؼادالت4( ٍ)5) ّای ضکل

ٍ   ی تَاى پوپ ًطاى دٌّذُ اًذ کِ  ( تذست آهذُ:)

( تَاى 4دس ضکل ) .ّستٌذ استَکس تشحسة طَل فیثش

ضکل ثاتت است.  1.0پوپ تقشیثاً دس طَل فیثش تشای 

سا  صفش دس دٍ اًتْای فیثش ط هشصی تَاى استَکسضش( 5)

( تَاى آستاًِ تشحسة تاتؼی اص 6ضکل )دس کٌذ.  اسضا هی

سسن سٍش ضشیة تثذیل پشاکٌذگی ساهاى القایی تِ دٍ 

اص  حاصل ًِتاآس . خط افقی تَاى4= ضذُ است 

effeffthی ساتطِ gLAP 16  .تَاى آستاًِ اص 5است .

 .ًیض سسن ضذُ است (43هؼادلِ غیشجثشی )

توان پمپ برحسب موقعیت در فیبر به ازای ضریب تبدیل :1شکل 

 فیبرهای نوری.،برای سطح مد کوچک استوکس متفاوت –پمپ 
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: توان استوکس برحسب موقعیت در فیبر به ازای ضریب 2شکل

برای سطح مد کوچک فیبرهای  ،استوکس متفاوت –تبدیل پمپ 

 نوری.

استوکس  –: توان آستانه به عنوان تابعی از ضریب تبدیل پمپ 3شکل

 ک فیبرنوری.( برای سطح مد کوچ11، برای معادله ) ( )متفاوت

امان القایی برای فیبرهای پراکندگی ر

 یمد نوری چند

دّذ کِ تَاى پوپ تقشیثاً تشای  ( ًطاى هی7ضکل) 

0.1  ( ًطاى هی دّذ کِ 8ثاتت است. ضکل ) تَاى

( آستاًِ 9ضکل )صفش است. استَکس دس دٍ اًتْای فیثش 

ة تَاى تشای فیثشّای ًَسی چٌذ هذی تشحسة ضشی

 .تثذیل سا ًطاى هی دّذ

 
: توان پمپ برحسب موقعیت در فیبر به ازای ضریب 4شکل

،برای سطح مدبسرگ استوکس متفاوت –تبدیل پمپ 

 فیبرهای نوری.

 
: توان استوکس برحسب موقعیت در فیبر به ازای 5شکل

بسرگ  ،برای سطح مداستوکس متفاوت –ضریب تبدیل پمپ 

 برهای نوری.فی

 

 

استوکس  –:توان آستانه به عنوان تابعی از ضریب تبدیل پمپ 6شکل

( و معادله آستانه استاندارد. برای سطح 11متفاوت ، برای معادله ) 

 مد بسرگ فیبرهای نوری.

 گیری نتیجه -5

دس ایي پشٍطُ تا استفادُ اص هذل پشاکٌذگی ًَس تَصیغ ضذُ 

ت ًشخ پوپ ٍ استَکس تا دس ًظش ٍ  تِ کاسگیشی هؼادال

گشفتي اػَجاج تَاى حشاستی دس طَل فیثشّای ًَسی تا 

اتالف ٍ تذٍى اتالف، تَاى آستاًِ پشاکٌذگی ساهاى القایی 

هؼادالت ًشخ سا هی تَاى تا یک هؼادلِ  تذست آهذُ است.

غیش جثشی سادُ تشای فیثشّای تذٍى اتالف، اتالف ًاچیض، 

تَاى  جایگضیي کشد. 1.0ٍ ضشیة تثذیل کَچک 

آستاًِ پشاکٌذگی ساهاى القایی تشای فیثشّای ًَسی چٌذ 

دسی تل  اص تَاى آستاًِ تخویي صدُ ضذُ اص  5-4هذی ، 

تَاى آستاًِ هؼادالت استاًذاسد اسویت هتفاٍت است. 

تشگطتی استَکس فیثشّای چٌذ هذی ًسثت تِ فیثشّای 

تٌاتشایي فیثشّای ًَسی چٌذ  ؛ًَسی تک هذ تاالتش است

هذی تِ جْت اًتقال تَاى ًَسی کاستشد تِ هشاتة تیطتشی 

 داسًذ.
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