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  سازي پاشش ثلثي فيبر نوري براي جبران و ماي پله ، تدريجي ضريبهاي  نمايهراحي و مقايسهط
 2جمشيد احوطي ؛2و1فرامرز، اسمعيلي سراجي

  گروه مخابرات نوري، پژوهشكده فناوري ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات 1
  اني، آبيك، قزويندانشكده برق موسسه آموزش عالي غياث الدين جمشيد كاش2

  
  چكيده

ه قرار د مورد استفا سرعت پرهاي مخابرات نوري  براي جبران پاشش مثبت ايجاد شده در مسير انتقال سيستم كهي هستند از ادوات پركاربردساز پاشش هاي جبرانفيبر
 دهد دست آمده نشان مي نتيجه به. اند ي طراحي و مقايسه شدهرنگسازي پاشش   براي جبراناي، تدريجي و مثلثي ريب شكست پله در اين مقاله سه نمايه ض.گيرند مي

  . كه با نمونه ساخته شده قابل مقايسه است برخوردار است-ps/nm.km 456سازي پاشش رنگي برابر با   قابليت جبران از، فيبر طراحي حالتكه در بهترين
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Abstract 

Dispersion compensating fibers (DCF) are frequently-used devices for compensation of positive dispersion in transmission 
lines of high speed optical communication systems. In this paper, three types of refractive index profiles, namely, step-, 
graded-, and triangular index, are designed and compared. The design show that the optimum design of DCF can provide 
a dispersion compensating capability of -456 ps/nm.km, which is comparable with a reported sample. 
  
PACS No. 42 
 

  قدمهم
 و G/bit 40بيـت    بـا نـرخ      WDMپـر سـرعت     هـاي   در سيستم      
، ]1[موسوم بـه پديـده پاشـش      هاي نوري    شدگي پالس  ، پهن تر بيش

ازي اخـتالل در دريافـت و آشكارسـ        باعث كاهش ظرفيت انتقـال،    
كـاهش اثـرات    بـراي    .]2-3 [شـود  اطالعات ارسالي در گيرنده مي    

ه  خاص پيشنهاد و به مرحل     هاي ي با نمايه  يهامخرب اين پديده، فيبر   
تا حدودي مشكل پاشش را حـل        قادرند كه] 5-4[ اند توليد رسيده 

، در  ]6 [ توليد شده تا به امروز     ساز  جبران هاي با توجه به نمايه    .كنند
ثلثي م  و اي ، پله اين مقاله سه نمايه ضريب شكست از نوع تدريجي        

 مخـابرات   C در بانـد      طراحي و  ،ساز براي فيبر نوري تك مد جبران     
هـاي پيـشنهاد       ساختاري نمونـه   سازي با بهينه . اند ده مقايسه ش  نوري

پاشـش    مغـزي فيبـر،    درها    اليه  و شعاع  ضريب شكست شده مانند   
ــارنگــي ــر ب ــانومتر1550 در طــول مــوج -ps/nm.km 456  براب   ن

  .دست آمده است هب

  پاشش رنگي تئوري
 MD نياز به محاسبه پاشش ماده ،نوريبراي محاسبه پاشش در فيبر

دست  به زير از رابطه ترتيب  به است كهWD و پاشش موجبر
  :]8- 7 [آيند مي
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 مغزي و غالف، هاي يب شكستترتيب ضر  به2n و 1nكه در آن 
V ،2 بسامد بهنجار 2 2

2 2[ ( / ) ] / 2b k n n   ثابت انتشار 
 سرعت نور و c  عدد موج،k ثابت انتشار مد اصلي،  بهنجار،
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 از رابطه كلپاشش رنگي  .است طول موج نور در خالء 
T M WD D D 9[ شود  محاسبه مي[.  

  ساز طراحي فيبر جبران
با استفاده از سازي،  ترين قابليت جبران  براي دستيابي به بيش     

صورت غالف  سه نمايه ضريب شكست به، OptiFiberنرم افزار 
شكست  نمايه ضريب  طراحيدر. ]8[ اند فشرده طراحي شده

  مقدار مناسببا اضافه كردن ،) الف1(، مطابق شكل تدريجي
GeO2 طراحي  گوسيصورت   مغزي فيبر به،به سيليكاي خالص
گوشواره  يكفلوئور در غالف دروني، % 1با اضافه كردن  و شده

دوم با ثابت نگه حالت در . در طرفين مغزي ايجاد شده است
صورت  به  مغزي،ها گوشوارهها و ضريب شكست  داشتن شعاع اليه

حال با .  داده شده استمايشن ) ب1( در شكل اي طراحي و پله
ضريب شكست ثابت نگه داشتن چهار اليه طراحي شده در نمايه 

 نمايه ضريب ، با تغيير مغزي به حالت مثلثي واي جي و پلهتدري
 داده شده شانن)  ج1( شكل  در كهشده  طراحيشكست سوم

، 1nR هاي پارامتر،ايه ضريب شكستطراحي هر سه نم در .است
2nR و   ساز   جبرانهايفيبرو يكسان در نظر گرفته شده

 117 ميكرومتر و غالف با قطر 8طراحي شده داراي مغزي با قطر 
  .هستندميكرومتر 

  
 )ج( و اي  پله)ب(، تدريجي  ضريب )الف (برايساز  نمايه فيبر جبران:  1شكل
  .مثلثي

  ي طراحي شده ها سازي نمايه تحليل و مقايسه جبران
هاي طراحي شده از  محاسبه مقدار پاشش رنگي در فيبربراي      

- 9[  استفاده شده01LP  و مد اصلي1ماتريس قطبش خطيروش 
ه اشش رنگي منفي و مقايسه سه نماي براي دستيابي به بيشينه پ.]10

                                                 
1 Linear Polarized Mode (Matrix Method) 

مقايسه،   در حالت اولسازي، ضريب شكست از نظر قابليت جبران
2ها  اليهشعاع نسبت  1/n nR R و افزايش داده شده 01/0هاي با گام 
) 2(دست آمده براي سه نمايه طراحي شده در شكل  ه بهاي نتيجه

   .نشان داده شده است

  
2نسب  بر حسب رنگي پاشش: 2شكل 1/n nR R نانومتر1550 در طول موج .  

نشان  نانومتر 1550 محاسبات انجام شده در ظول موج نتيجه
افزايش پيدا كرده از  Rn2 و  Rn1هاي هرچه شعاع اليهدهد،  مي

نمايه ضريب . ته شده استها كاس ي در نمايهساز قابليت جبران
 تري  بيشت شدبا ،تدريجي  نمايه ضريباي، در مقايسه با پله
هاي  افزايش شعاع اليه. سازي را از دست داده است  جبرانتيلقاب

  مثلثي تاثير چنداني در كاهش قابليتاول و دوم در نمايه ضريب
هاي  ه دوم مقايسه نمايهدر مرحل .سازي نداشته است جبران
ها   در گوشواره Δ ضريب شكست  اختالف نسبيساز، مقدار جبران

دست  ه بهاي  ه مرحله افزايش داده شده كه نتيجه در د01/0با گام 
 .اند نمايش داده شده) 3(آمده در شكل 

هاي صورت گرفته، افزايش مقدار ضريب  با استناد به تحليل
سازي در  ها، باعث افزايش قدرت جبران شكست در ناحيه گوشواره

شود و دليل اين امر حركت مد ارسالي  ساز مي فيبرهاي نوري جبران
در محاسبات صورت گرفته، با در . در ناحيه غالف دروني است

هاي اول و دوم و اعمال  ترين شعاع براي اليه نظر گرفتن كم
 در نمايه ضريب ها، حداكثر ضريب شكست در طراحي گوشواره

، پاشش رنگي برابر با ) الف4(شكست تدريجي مطابق شكل 
ps/km.nm 158 - كه با هدست آمد  نانومتر به1550 در ظول موج 

  .قابل مقايسه است] 11[نمونه گزارش شده در مرجع 
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  .حسب عمق  برنوري  فيبرسازي ت جبراني قابلافزايش:  3شكل

  يكسان با پارامترهاي طراحيبا ،اي ريب شكست پلهدر نمايه ض
 1550 نوري و در طول موج مخابرات C در باند ،حالت اول

كه در  هدست آمد ه ب-ps/km.nm 456 نانومتر پاشش منفي برابر با
 نمايه ضريب شكست طراحي .نشان داده شده است) ب 4(شكل
 ، تدريجينسبت به حالت سازي  از نظر قابليت جبرانشده

 طراحي نمايه ضريب  در سادگيلحاظ از و  استآرماني ساز جبران
 ]6[ سازي با نمونه ساخته شده در مرجع ن جبراقدرتو  شكست

 ،نشان داده شده)  ج4(كه در شكلطور  همان .قابل مقايسه است
 ،C مثلثي، در باند ساز طراحي شده با نمايه ضريب فيبر جبران

مقايسه  كه در است - ps/km.nm 120  پاشش رنگي برابر باداراي
  .وردار استبرخسازي  ترين قابليت جبران كماز  دو نمايه ديگر با

، مقدارهاي بسامد قطع، پاشش رنگي منفي ]6[در مقايسه با مرجع 
 براي سه نمايه ضريب شكست طراحي شده effAو سطح مؤثر 

 .اند ارائه شده) 1( در جدول

  گيري نتيجه
اي و مثلثي فيبرهاي  در اين مقاله سه نمايه ضريب تدريجي، پله

 در .اند  طراحي و مقايسه شدهC براي باند ساز پاشش رنگي جبران
 در ده 01/0هاي   با گام2nR و 1nRهاي  حالت اول، شعاع اليه

دهد در هر  نتيجه تحليل نشان مي. اند مرحله افزايش داده شده
 ساز سازي فيبرهاي جبران مرحله افزايش شعاع، از قابليت جبران

  .طراحي شده كاسته شده است

  

  

  
 راحي شدهطهاي  براي نمايه Cدست آمده در باند  هبيشينه پاشش منفي ب:  4شكل

  . مثلثي)ج (اي و  پله)ب ( تدريجي،)الف(

  .ساز طراحي شده مقادير محاسبه شده براي فيبرهاي جبران: 1دولج
ضريب   پارامتر

  تدريجي
ضريب 

  اي پله
ضريب 
  مثلثي

  -158-  456-  120 (ps/km.nm)پاشش رنگي
Aeff (µm2) 23 41 11 

 1550 (nm)طول موج 

 1445  (nm)بسامد قطع

۱۲۶۸ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

 ،سازي ترين قابليت جبران براي دستيابي به بيش مرحله دوم، در
در ده  01/0هاي  با گامها نسبت به غالف  گوشواره ضريب شكست
در ترين شعاع   در نهايت با اعمال كم.داده شده استمرحله افزايش 

ترين مقدار ضريب شكست در  هاي اول و دوم و احتساب بيش اليه
در  پاشش رنگي، دروني ايجاد شده در غالف هاي گوشوارهناحيه 

  برابر با نمايه ضريب تدريجي براي نانومتر1550طول موج 
ps/km.nm 158 - دست آمده است به.  

ال شرايط حالت قبل، قابليت اي با اعم  پلهدر نمايه ضريب
افزايش  ،-ps/km.nm 456 با دستيابي به پاشش رنگي سازي نجبرا

  قدرتساز طراحي شده از نظر فيبر جبراناين . چشمگيري دارد
   .شود مي محسوب آرمانيسازي فيبري  جبران

ترين قابليت  دليل داشتن كم به مثلثي نمايه ضريبساز با  فيبر جبران
ناسب براي ول و دوم فيبري م اهاي نسبت به حالت سازي جبران
د در طراحي و نتوان دست آمده مي ه بهاي ه نتيج.سازي نيست جبران

 توسط توليد ساز با پاشش منفي باال ساخت فيبرهاي نوري جبران
  .دن مورد بهره برداري قرار گيركنندگان
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