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د کٍ َدف اس آن وشًفيثز تلًر فًتًوی مثتىی تز سيليکا تز حسة طًل مًج تزرسی ي مطالعٍ میضزایة خطی ي غيزخطی در ایه مقالٍ  - چکيدٌ

ي ضزیة  پاشىدگی  پزيفایل َای ًَا تزريیَای حفزٌَای ًَا، ثاتت شثکٍ ي تعداد ردیفتزرسی تاثيز تغييز اتعاد ساختار فيثز شامل قطز حفزٌ

َمچىيه  کٍ تا تغييز َز یک اس مًارد مذکًر چٍ تاثيزی تز مقدار ي شية پزيفایل پاشىدگی تا دستياتی تٍ ایه وتيجٍاست تا در وُایت غيزخطی آن 

 ياتستٍ تٍىدگی صفز تٍ یک ساختار مطلًب جُت حصًل طًل مًج پاش فيثز ایجاد خًاَد شد. َمچىيه تا تغييز در اتعاد ضزیة غيزخطی آن

َای ًَا ي افشایش ثاتت شثکٍ، مقدار ي شية پزيفایل  تا ثاتت فزض ومًدن قطز حفزٌ دَىد میوتایج شثيٍ ساسی عددی وشان  دست یاتيم.کارتزد 

ضزیة شکست مىجز تٍ کاَش َای ًَا  فزض ومًدن ثاتت شثکٍ، افشایش قطز حفزٌیاتد. َمچىيه تا ثاتت  پاشىدگی تز حسة طًل مًج کاَش می

افشایش قطز  خًاَىد دادعددی وشان وتایج َمچىيه خًاَد شد. مىتج کٍ ایه امز تٍ افشایش پزيفایل پاشىدگی تز حسة طًل مًج  شًد میمًثز 

 داشت.خًاَد کاَش ایه ضزیة را تٍ َمزاٌ ويش افشایش طًل مًج مىثع يريدی ي  شًد میخطی افشایش ضزیة شکست غيزَای ًَا مىجز تٍ  حفزٌ

 ، ضزیب غيزخطیهٌْذعی پاؽٌذگی، طيف ابزپيَعتار، فيبز بلَر فَتًَی -ليذ ٍاصُك

 

 مقدمٍ -1

عاختار جذیذی اس هَجبزّای ًوَری اعو     بلَر فَتًَیفيبز 

در عاختارّای هتٌَع چْوار ٍ   ّای َّا تَعط حفزُكِ ّغتِ آى 

ّوای   ٍیضگوی ایي عواختارّا دارای   احاطِ ؽذُ اع .ؽؼ ٍجْی 

 هطالؼِ ٍای  بِ طَر گغتزدُتَعط هحمماى اً اخيز هتٌَع اع  كِ

ّوای هٌحروز بوِ فوزد      یکوی اس ٍیضگوی  . [2, 1]اًوذ  ُ بزرعی ؽوذ 

  َ ًی در همایغوِ بوا فيبزّوای ًوَری هؼووَلی      فيبزّای بلوَر فَتو

 ایي دعتِ اس فيبزّا اع .  پذیز كٌتزل پزٍفایل پاؽٌذگی

ِ    فيبزّای بلَر فَتًَی با حفزُ ای  ّای ّوَا در غو و ٍ ّغوت

 ًَر را تَعط پذیذُ اًتؾار هبتٌی بوز باستواد داخلوی كلوی    ، جاهذ

سیزا هؾوابِ فيبزّوای هؼووَلی ضوزیب ؽکغو       . دٌّذ اًتمال هی

اس ضزیب ؽکغ  هَثز غ و بيؾوتز اعو  كوِ ایوي هْون      ّغتِ 

تغييز عاختار فيشیکی فيبوز بلوَر   . [3] اعاط چٌيي اًتمالی اع 

ؽوَد ٍ   ّوا هوی   آىعطح همطغ هَثز فَتًَی هٌجز بِ  تغييز اًذاسُ 

دعتِ  يیا .[4]ّوزاُ دارد  را بِ یخطزيكٌتزل پاراهتز غدر ًْای  

ِ یتوز در هما  عطح همطوغ هوَثز كَچو     ليبِ دل بزّاياس ف بوا   غو

توو  هووذ بووَدى را حفوو    يهتووذاٍل ًووِ تٌْووا خا وو یبزّووايف

بوا   یخطزيآثار غ بزای ظاّز ؽذىٍاعط  یطيهح بلکِ ،ٌذیًوا یه

ِ  باؽٌذ یتز ه تَاى آعتاًِ كَچ  تَليوذ طيوف ابزپيَعوتار بوا      كو

ایووي طيووف . [8-5]د گووزد ّووا اهکوواى پووذیز هووی  اعووتفادُ اس آى

كاربزدّای ٍعيؼی در تَليذ ًوَر عوفيذ، تروَیزبزداری ّووذٍط     

ًگاری،  ّای ًَری، اًگؾ  ّای عيگٌال گيزی فزكاًظ ًَری، اًذاسُ

 .[10, 9] اردهخابزات طيف گغتزدُ ٍ ًظایز آى د

ؽوَد كوِ دارای    ّای باال، فيبزی اًتخاد هیٍابغتِ بِ كاربزد

 پاؽٌذگی كويٌِ در هحوذٍدُ هوَرد ًظوز باؽوذ. در ایوي تحميوك       

فيبز بلَر فَتًَی هبتٌی بز عويليکا بوز    ضزایب خطی ٍ غيزخطی 

َ حغب طَل هوَ  بزرعوی ٍ هطالؼوِ هوی     ذ كوِ ّوذو اس آى   ًؽو

ّوای ّوَا،   حفوزُ  بزرعی تاثيز تغييز ابؼاد عاختار فيبز ؽاهل لطز

  ّوای ّوَا بوزرٍی پزٍفایول    ّوای حفوزُ  ثاب  ؽبکِ ٍ تؼذاد ردیف

اع  تا در ًْای  بِ ایوي ًتيجوِ   ٍ ضزیب غيزخطی آى  پاؽٌذگی

ابين كِ با تغييز ّز ی  اس هوَارد هوذكَر چوِ تواثيزی بوز      یدع  

 ّوچٌويي ضوزیب غيزخطوی آى    همذار ٍ ؽيب پزٍفایل پاؽٌذگی

 ایجاد خَاّذ ؽذ.  

 شىُادی فيثز تلًر فًتًویساختار پي -2

عاختار پيؾٌْادی فيبز هَرد اعتفادُ در ایي تحميك هطوابك  

ؽَد كِ اس عيليکا هذاد بوِ ػٌوَاى هوادُ ا ولی      ارائِ هی 1ؽکل 

ّوای ّوَا بوا رًو       حفزُتؾکيل دٌّذُ فيبز اعتفادُ ؽذُ اع . 

خاكغتزی اطزاو ّغتِ در پٌج ردیف در عواختار ؽوؼ ٍجْوی    

هيکزٍهتوز،   4/1ّای ّوَا   حفزُ یي عاختار لطزاًذ. در ا لزار گزفتِ

 هيکزٍهتز ٍ در  2ّای َّا،  ثاب  ؽبکِ، فا لِ هزكش بِ هزكش حفزُ

 خطی ي غيزخطی َای تز پزيفایل فيثز تلًر فًتًویفيشیکی  اتعاد تزرسی تاثيز تغييزمطالعٍ ي 

 3، هجيذ ابي ػلی حيذری2، حاهذ عمایی1ٍحيذ حيذری

gmail.comv.heidari13@70)خَراعگاى(  داًؾجَی كارؽٌاعی ارؽذ داًؾگاُ آساد اع هی ٍاحذ ا فْاى 1
 

 h.saghaei@iaushk.ac.irٍاحذ ؽْزكزد  - داًؾگاُ آساد اع هیداًؾکذُ فٌی ٍ هٌْذعی عتادیار گزٍُ بزق ا 2
 m@eng.sku.ac.ir-ebnali داًؾگاُ ؽْزكزد داًؾکذُ فٌی ٍ هٌْذعی اعتادیار گزٍُ بزق 3
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: عاختار پيؾٌْادی فيبز بلَر فَتًَی، الف( فيبز بلَرفَتًَی بِ طَل 1 ؽکل

هتز، د( بزػ ػزضی عطح همطغ فيبز كِ حفزُ ّای َّا بِ رً   هيلی 200

 ل دٌّذُ فيبز، عيليکا، بِ رً  آبی اع .خاكغتزی ٍ هادُ تؾکي

طَل ایي  .ٍهيکزٍهتز فزض  6/2 هزكشی فيبز ًتيجِ لطز ّغتِ

 هتز در ًظز گزفتِ ؽذُ اع . هيلی 200فيبز ًيش 

 محاسثات عددی ساختار -3

در بخؼ لبل عاختار فيبز بلَر فَتًَی هَرد اعتفادُ در ایي 

هزبوَ    تحميك ًؾاى دادُ ؽذ در ایي بخؼ بِ هحاعبات ػوذدی 

طَر كوِ بيواى ؽوذ ّغوتِ فيبوز اس       ؽَد. ّواى بِ آى پزداختِ هی

اعو  كوِ ضوزیب     Corningجٌظ عويليکا هزبوَ  بوِ كویواًی     

ؽکغوو  آى تووابغ طووَل هووَ  آى اعوو  ٍ بووا اعووتفادُ اس رابطووِ  

Sellmeier [11] ؽَد هطابك سیز هؼزفی هی. 

(1)         
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 neffافشارّای هتٌَػی جْ  هحاعبِ ضزیب ؽکغ  هَثز  ًزم

پيؾٌْادی ٍجَد دارًذ كِ بزخوی اس   بِ رٍػ ػذدی بزای عاختار

ٍ بزخوی   Comsolهؾابِ  ّا هبتٌی بزرٍػ ػذدی اجشا هحذٍد آى

بز اعاط رٍػ ػوذدی تفاضولی هحوذٍد در حوَسُ سهواى هؾوابِ       

Rsoft ٍ Lumerical  .ذدی ػوودر ایووي تحميووك اس رٍػ  ّغووتٌذ

 Full Vectorial Modalبز اعاط  تفاضلی هحذٍد در حَسُ سهاى

Solver ّوَا اس    ّوای  ٍ در آخزیي ردیف اس حفوزُ  ؽَد اعتفادُ هی

 َرت غيز ّوغاًگزد اعتفادُ ؽذُ ِی  الیِ تطبيك پذیز كاهل ب

هٌبوغ  ًوَر  اع  كِ ّذو اس ایي رٍػ جلَگيزی اس فزار پزتَّای 

افوشار   ًوزم اعو .  عواختار  ؼ تلفات ٍرٍدی بِ خار  اس فيبز ٍ كاّ

اعو  كوِ در آى     Mode Solution Lumericalعواسی ًيوش    ؽبيِ

ابتذا رٍابط هتٌاظز با ضزیب ؽکغ  هادُ هَرد ًظز تَعط رابطوِ  

گوزدد. عویظ عواختار هوَرد ًظوز در       افشار هؼزفی هوی  ( بِ ًزم1)

 8/0ؽَد ٍ هُذ ا لی در طوَل هوَ     هحيط گزافيکی آى رعن هی

گزدد كِ ایي تَسیغ هيذاى ًوَری در ؽوکل    هحاعبِ هیهيکزٍهتز 

 یؽوَد هٌبوغ ًوَر    طَر كِ ه حظوِ هوی   ارائِ ؽذُ اع . ّواى 2

دٌّوذُ حوذالل    كاه  در هزكش فيبز لزار دارد كِ ایي هْون ًؾواى  

ؽوبيِ  در . ی فيبز اع هُذٍ تلفات ٍ حف  عاختار ت  پاؽٌذگی 

موادیز  هابی بوِ ایوي ؽوکل،    يػذدی اًجام ؽذُ جْ  دعوت عاسی 

هيکزٍهتوز   2/1ّای َّا  هيکزٍهتز ٍ لطز حفزُ 2ثاب  ؽبکِ بزابز 

 باؽذ. هی

در ًْای  هموذار ضوزیب ؽکغو  هوَثز در ّوز طوَل هوَ         

ّا عؼی ؽذُ در باسُ طوَل   گزدد. در ایي ؽبيِ عاسی هحاعبِ هی

هَ  هَرد ًظز تؼذاد ًما  تا حوذ اهکواى سیواد اًتخواد ؽوًَذ توا       

ذگی رًگی هطلَد را هحاعبِ ًووَد.  بتَاى هطابك رابطِ سیز پاؽٌ

اثووز پاؽووٌذگی، ًاؽووی اس ٍابغووتگی ضووزیب ؽکغوو  هحوويط     

الکتزی  بِ فزكواًظ اعو  كوِ رابطوِ آى هطوابك سیوز ارائوِ         دی

 .[12] ؽَد هی

(2)                  
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پاؽٌذگی رًگی رابطِ باال جْ  هحاعبِ پاؽٌذگی رًگی اع  كِ 

 بوزای حا ل جوغ پاؽٌذگی هوادُ ٍ پاؽوٌذگی عواختار اعو  ٍ     

هحاعبِ همذار دليك آى تؼزیف رابطِ ضزیب ؽکغو  بوز حغوب    

طَل هَ  در ّز ی  اس عاختارّا اهزی ضزٍری اع . در  َرتی 

یو  هموذار ثابو  در هحوذٍدُ      كِ ایي ضزیب بزای هادُ عويليکا 

ٍعيؼی اس طَل هَ  در ًظز گزفتِ ؽوَد پاؽوٌذگی ًْوایی تٌْوا     

اع  ٍ ًتایج درعتی حا ل  (پاؽٌذگی عاختار )پاؽٌذگی هَجبز

 ؽَد كِ بایذ در ایي هَرد دل  كافی  َرت پذیزد. ًوی

ّای پاؽٌذگی بز حغب  ًتایج هحاعبات ػذدی پزٍفایل 3ؽکل 

بزای  1فَتًَی ارائِ ؽذُ در ؽکل طَل هَ  بزای فيبز بلَر 

هيکزٍهتز با ثاب  فزض  6/2تا  6/1همادیز هختلف ثاب  ؽبکِ اس 

دّذ.  هيکزٍهتز را ًؾاى هی 4/1ّای َّا بزابز  ًوَدى لطز حفزُ

دٌّذ افشایؼ ثاب  ؽبکِ هٌجز بِ تغييز  ایي ًتایج ًؾاى هی

ضزیب ؽکغ  هَثز عاختار ٍ در ًْای  كاّؼ همذار ٍ ؽيب 

كِ بِ  ِ بِ ایي ًتایج، در  َرتیؽَد. با تَج پزٍفایل پاؽٌذگی هی

با همذار كوتز  پاؽٌذگی  فزدعتيابی بِ طَل هَ  دًبال 

گزدد  ّغتين اًتخاد عاختار با ثاب  ؽبکِ كوتزی پيؾٌْاد هی

اع  كِ ّذو اس آى تَليذ طيف ابزپيَعتار در هحذٍدُ ًَر هزئی 

ّز چٌذ ایي اهز هوکي اع  پيچيذگی فزایٌذ عاخ  
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 فيبز بلَر فَتًَی ا لی پالظ ٍرٍدی در هُذ تَسیغ :2 ؽکل

ابزپيَعوتار در  تَليوذ طيوف   در ٍالوغ   را بِ ّووزاُ داؽوتِ باؽوذ.   

پوذیز   اهکاىاس فيبزّای بلَر فَتًَی با عاختاری هحذٍدُ ًَر هزئی 

پاؽٌذگی اع  كِ ػ ٍُ بز ضزیب غيزخطی باال دارای طَل هَ  

ٍرٍدی در ّوچٌيي اًتخاد هٌبغ ليشر در هحذٍدُ ًَر هزئی   فز

پاؽٌذگی چٌذ دُ ًاًَهتز بيؼ اس طَل هَ  هحذٍدُ طَل هَجی 

اكٌوَى كوِ هتَجوِ    ٍ در ًاحيِ پاؽٌذگی غيز ًزهوال اعو .     فز

ّای َّا، تغييز ثاب  ؽوبکِ   ؽذین با ثاب  فزض ًوَدى لطز حفزُ

ایي بار با ثابو  فوزض    ،چِ تاثيزی بز رٍی پزٍفایل پاؽٌذگی دارد

هيکزٍهتز بوِ بزرعوی تواثيز تغييوز      2 ًوَدى ثاب  ؽبکِ با همذار

 ارائوِ ؽوذُ   4پزداسین كوِ در ؽوکل    ّای َّا هی اًذاسُ لطز حفزُ

 8/0ّای َّا اس  لطز حفزُ افشایؼ دٌّذ  ایي ًتایج ًؾاى هیاع . 

پزٍفایل پاؽوٌذگی بوز حغوب     افشایؼهيکزٍهتز هٌجز بِ  8/1 بِ

 ضزیب ؽکغ  هوَثز عواختار خَاّوذ    كاّؼطَل هَ  ًاؽی اس 

 ردیف 5عاسی ػذدی هؼادل  ّای َّا در ؽبيِ تؼذاد ردیف ؽذ.

 
فيبز بلَر فَتًَی بزای همادیز هختلف ثاب  پاؽٌذگی ّای  پزٍفایل :3 ؽکل

 هيکزٍهتز. 6/2تا  6/1ؽبکِ عاختار اس 

 
فيبز بلَر فَتًَی بزای همادیز هختلف لطز پاؽٌذگی ّای  : پزٍفایل4 ؽکل

 تز.هيکزٍه8/1تا  8/0ّای َّا اس  حفزُ

ّای َّا تاثيز چٌذاًی  فزض ؽذًذ طَری كِ افشایؼ بيؾتز حفزُ

 بز رٍی پزٍفایل پاؽٌذگی ًذارد.

ّای خطی ٍ  تح  تاثيز پاراهتزاًتؾار پالظ ًَری درٍى فيبز 

اع  خطی اع  كِ بخؼ خطی آى ؽاهل تلفات ٍ پاؽٌذگی غيز

كِ همذار تلفات عاختار ًاچيش ٍ تٌْا تلفات هادُ عويليکا در ًظوز   

بحو  ؽوذ ٍ هموادیز    ؽوَد ٍ در هوَرد پاؽوٌذگی ًيوش      زفتِ هوی گ

طوَل هوَ     پاؽٌذگی هزبَ  بِ ّز ی  اس عواختارّا بوز حغوب   

خوَاّين بخوؼ غيزخطوی ٍ     . اكٌوَى هوی  ًذؽوذ ٍ رعن هحاعبِ 

ضزیب حاكن بز آى را هؼزفی ٍ در ّوز طوَل هوَ  هموادیز آى را     

هُوذی   هحاعبِ كٌين. بزای هحاعبِ آى، ابتذا عوطح همطوغ هوَثز   

 .[12] آٍرین فيبز را با اعتفادُ اس رابطِ سیز بذع  هی

(3)         
 

 

2

2

eff
4

( )

,

,

F x y dxdy

A

F x y dxdy











 
 
 



 

 

 

كِ در آى ,F x y ًؾواى   2كِ هطوابك ؽوکل    هيذاى ًَری اع

 ارائوِ ؽوذُ   . رابطِ باال بزای ّز ی  اس عاختارّایاع دادُ ؽذُ 

 Modeافشار ػوذدی   بز رٍی هُذ ا لی تَعط ًزمدر ّز طَل هَ  

Solution اًوذ.  ارائِ ؽذُ 5كِ ًتایج آى در ؽکل ؽَد  هحاعبِ هی 

ّوای   ؽَد كاّؼ لطز حفوزُ  ه حظِ هی 5طَر كِ اس ؽکل  ّواى

ؽَد كِ دليول آى   یَّا هٌجز بِ افشایؼ عطح همطغ هَثز فيبز ه

افشایؼ لطز ّغوتِ ٍ ایجواد عوطحی بيؾوتز جْو  لزارگوزفتي       

دّوذ   ًؾواى هوی   5هيذاى ًَری درٍى فيبز اع . ّوچٌيي ؽکل 

یابوذ. در ّوز    عطح همطغ هَثز با افشایؼ طَل هَ ، افوشایؼ هوی  

حالووو ، افوووشایؼ عوووطح همطوووغ هوووَثز كووواّؼ تلفوووات      
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تا  8/0ّای َّا اس  فزُ: عطح همطغ هَثز بزای همادیز هختلف لطز ح5 ؽکل

 هيکزٍهتز. 8/1

حال با داؽتي عطح همطغ هَثز در ّوز  عاختار را بِ ّوزاُ دارد. 

ارائِ ؽذُ، ضزیب غيزخطی ّای طَل هَ  بزای ّز ی  اس عاختار

γ ؽَد. هطابك رابطِ سیز هحاعبِ هی 

(4)                                  
1

2 0 effW m n cA  


  

كِ ایي ضزیب بزای  اع  غيزخطیضزیب ؽکغ   2nكِ در آى 

20بزابز با  عيليکا 23 10 ( / )m W ؽَد. در ًظز گزفتِ هی 

 ّوز ضزیب غيزخطی بز حغب طَل هوَ  بوزای     پزٍفایل 6ؽکل 

 دّذ. را ًؾاى هی (4عاختارّا، هحاعبِ ؽذُ تَعط رابطِ ) ی  اس

ّوای ّوَا بوا كواّؼ عوطح       فزًُؾاى داد افشایؼ لطز ح 5ؽکل 

همطغ هَثز ّوزاُ بَدُ ٍ با تَجِ بوِ لوزار گوزفتي هموذار عوطح      

( ٍ داؽتي ًغب  ػکظ با ضوزیب  4همطغ هَثز در هخز  رابطِ )

غيز خطی، بٌابزایي افشایؼ عطح همطغ هَثز بوا كواّؼ ضوزیب    

توز   غيزخطی ّوزاُ اع  ّز چٌذ تلفات عواختار ًيوش بوا كَچو     

درٍى س توایول ٍرٍد هٌبوغ ًوَری بوِ     ًاؽوی ا  ،ؽذى عطح همطغ

یابذ. اها در ایي هروالحِ بويي افوشایؼ     ّای َّا، افشایؼ هیحفزُ 

 
ّای َّا اس  : ضزیب ؽکغ  غيزخطی بزای همادیز هختلف لطز حفز6ُ ؽکل

 هيکزٍهتز. 8/1تا  8/0

غيزخطی ٍ افشایؼ تلفات با تَجِ بِ طوَل ّوای كَچو     ضزیب 

 6. ؽوکل  لزار دارددر اٍلَی  فيبز افشایؼ ضزیب غيز خطی فيبز 

دّذ افشایؼ طَل هَ  هٌجز بِ كاّؼ ضزیب  ّوچٌيي ًؾاى هی

 غيزخطی خَاّذ ؽذ.

 یزيگ جٍيوت -4

، در ایي همالِ ًخغ  فيبز بلَر فَتًَی هبتٌی بز عيليکا ارائِ

عیظ رٍابط هزبَ  بِ پاؽوٌذگی ٍ ضوزیب    .ؽذ هطالؼِ ٍ بزرعی

فيبز ؽاهل ثابو  ؽوبکِ ٍ   غيزخطی فيبز ارائِ ٍ تاثيز تغييز ابؼاد 

پاؽٌذگی ٍ ضوزیب غيزخطوی    ّای ّای َّا بز پزٍفایل لطز حفزُ

. ًتایج ؽبيِ عاسی ػذدی ًؾاى داد بوا ثابو  فوزض    ًذبزرعی ؽذ

ّای َّا ٍ افشایؼ ثاب  ؽوبکِ، هموذار ٍ ؽويب     ًوَدى لطز حفزُ

یابوذ. ّوچٌويي    پزٍفایل پاؽٌذگی بز حغب طَل هَ  كاّؼ هی

ّوای ّوَا    اب  ؽوبکِ، افوشایؼ لطوز حفوزُ    فزض ًوَدى ثبا ثاب  

كوِ ایوي اهوز بوِ      هی ؽوَد ضزیب ؽکغ  هَثز هٌجز بِ كاّؼ 

خَاّوذ ؽوذ.   هٌتج افشایؼ پزٍفایل پاؽٌذگی بز حغب طَل هَ  

ّوای ّوَا    ػذدی ًؾاى دادًذ افشایؼ لطوز حفوزُ  ًتایج ّوچٌيي 

افوشایؼ طوَل   ٍ هٌجز بِ افشایؼ ضزیب ؽکغ  غيز خطی ؽوذ  

 كاّؼ ایي ضزیب را بِ ّوزاُ داؽ . ًيشهَ  هٌبغ ٍرٍدی 
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