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 چکیده

 کاهش روی بر پژوهش. دارد فضا علم و برداری، تصویر بینی، طیف در مهمی کاربردهای تراهرتز انتشار

 کم انتقال تلفات با کننده هدایت ساختارهای یتوسعه به منجر تراهرتز موجبرهای در مواد جذب کاهش

 تراهرتز های فرکانس در پایینی تلفات که موجبرهایی میان در. است شده متر بر بل دسی یک از تر

 به نیاز مورد فلز و الکتریک دی خواص ما مقاله این در. دارند قرار خالی تو ی هسته با موجبرهای دارند،

 را ساخت فرآیند و طراحی اصول از کلی نمای و کرده بررسی را موجبرها نوع این داخلی پوشش عنوان

 .نماییم می ارائه

 

 الکتریک دی/فلز پوشش تراهرتز، موجبر،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 امواج پایین هایفرکانس انتهای در. است بزرگی بسیار طیف دارد، کاربرد ها زمینه بسیاری در امروزه که الکترومغناطیس طیف

. اند گرفته قرار شوند، می شروع قرمز مادون از که نوری امواج دیگر طرف در و. دارند قرار متر میلی امواج آن از پس و رادیویی

 صدق تراهرتز باند برای قضیه این اما. است یافته توسعه فرکانسی طیف این طرف دو هر برای ها تکنولوژی روزمره، ندگیز برای

 برای تراهرتز باند. است شده گسترده تراهرتز 10 تا 1/0 از که است الکترومغناطیسی طیف از بخشی تراهرتز باند. کند نمی

 و. است نبوده دسترس قابل و مانده باقی ناشناخته کارآمد، و عملی آشکارسازهای و بعمنا فقدان به توجه با ها سال از بسیاری

 از وسیعی طیف برای تراهرتز موج هدایت. شود می نامیده تراهرتز گپ الکترومغناطیس، طیف تراهرتز رنج دلیل همین به

 برداری، تصویر در وضوح بهبود و سنجی طیف در حساسیت افزایش تا خطی توان تحویل از تراهرتز، هایسیستم در کاربردها

 یافته توسعه رادیویی امواج و نوری امواج برای قبال که موجود هایطرح با تراهرتز موجبرهای یاولیه مطالعات. است ضروری

 و قرمز مادون برای الکتریک دی ای استوانه فیبر حل، راه ترین برجسته حال، این با (.Gallot et al, 2000) داشت تطبیق بود،

 است تراهرتز هایفرکانس در انتقال بزرگ تلفات دو هر عملکرد رادیویی، امواج برای کواکسیال فلزی موجبر و نوری، امواج

(Jamison et al, 2004) شفاف الکتریک دی مواد فقدان و تراهرتز هایفرکانس در فلز در اهمی تلفات افزایش از ضعیف عملکرد 

 به را تراهرتز موجبرهای مطالعات دگرگونی و است جایگزین هایحل راه نیازمند تلفات این کاهش چالش. شود می ایجاد کافی

 .است کرده تبدیل فعال تحقیقاتی یناحیه یک

 از فراتر از تضعیف سطح: است بوده شاهد را سریعی پیشرفت اخیر هایسال در پایین تلفات با تراهرتز موجبرهای یتوسعه

 انتقال با مقایسه قابل که. (Harrington et al, 2000) است کرده پیدا کاهش متر بر بل دسی 1 حدوداً ات متر بر بل دسی 100

 یک با تراهرتز امواج هدایت ها آن در که ساختارهایی در فقط تاکنون پایین تلفات هایویژگی. است هوا در تراهرتز امواج

 با ای استوانه توخالی موجبرهای تلفات، ترین کم با ها راحیط میان در. است آمده دست به است، بزرگ توخالی یهسته

 .است شده تمرکز موجبرها نوع این روی بر این مقاله در که دارند قرار الکتریک دی/فلز پوشش

 
 طراحی

 که است مستطیلی یا ای استوانه ساختاری موجبر یک که است این کرد، ارائه موجبر برای توان می که تعریفی ترین ساده

 ,Geller) کند می منتقل و محدود موجبر فیزیکی ساختار یوسیله به شده تعریف مسیر یک طول در را الکترومغناطیسی مواجا

 باال شکست ضریب با هسته نام به مرکزی ناحیه یک آن در که. است  ایپله شاخص موجبر اپتیک در مثال ترین ساده. (2002

 در توان می که هندسی شکل ترین ساده (1) شکل. است شده احاطه غشا، نام به پایین شکست ضریب با ای ماده یوسیله به

 در فقط سازی شبیه که شود می باعث هندسی شکل این در چرخشی تقارن. است ای استوانه ایپله شاخص فیبر گرفت نظر

 غشا -هسته مرز در داخلی کلی بشبازتا تحت تواند می پرتوها وسیله به یابد، می انتشار که چنان هم نور. گیرد انجام بعد دو

 هسته موجبرهای و جامد هسته موجبرهای: شوند می بنده رده دسته دو به موجبرها. (Snyder and Love, 1983) شود نمایان

 ولی .نامیم می جامد هسته با موجبر را آن باشد، پرشده الکتریک دی مواد برخی با موجبر داخلی حجم اگر .خالی تو

 .هستند هوایی هایهسته شامل یتوخال موجبرهای
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ای که مسیر اشعه در طول ناحیه هسته را نشان می دهد.( : تصویر مصوری از فیبر شاخص پله1شکل)  

 

 از ای هسته در نور ها آن در که چرا دارند، جامد هسته موجبرهای به نسبت برتری ویژگی چندین خالی تو هسته موجبرهای

 توخالی موجبر سطح انتهای از فرسنل انعکاس شود، می کوپل هوا هسته داخل به آزاد فضای از تابش وقتی .یابد می انتقال هوا

 هسته به محدود تشعشعات از بسیاری چون .شود می سبب موجبرها این برای را پایینی ذاتی تلفات نتیجه در ندارد؛ وجود

 ,Matsuura et al) دارند پایینی جذب و باال لیزر خرابی آستانه پایین، غیرخطی آثار توخالی موجبرهای شوند، می هوایی

 دارند، قرار جامد هسته با موجبرهایی در که ما موردنظر مکانیکی و حرارتی الکتریکی، مشخصات که موادی کردن پیدا .(2003

 تشعشعات نتقالا در توخالی موجبرهای .شکنند می زودتر توخالی موجبرهای به نسبت جامد هسته با موجبرهای .است سخت

 .(Matsuura, 2003) شوند می استفاده نیز ایکس اشعه و فرابنفش قرمز، مادون

 ها موج طول در تابش انتقال برای نیاز مورد کاربردهای در توخالی موجبرهای از که شود می این به منجر ها ویژگی این

 .کنیم استفاده

 

 تئوری

 نامیده خمش تلفات دیگری و انتشار تلفات یکی که دارد؛ همراه به تلفات دسته دو موجبر طول در تراهرتز تشعشعات انتشار

 بنابراین. است موجبر شدن خمیده ی نتیجه خمش تلفات و شود می ناشی ها دیواره در انرژی اتالف از انتشار تلفات. شوند می

 :است محاسبه بلقا (1) معادله توسط که باشد می خمش تلفات و انتشار تلفات مجموع کلی انتقال تلفات

 

(1                                                     ) 

 یا

(2                                                            ) 

 

 و موجبر طول انگربی L. است dB/m برحسب تراهرتز موجبر در خمش تلفات بیانگر  و انتشار تلفات بیانگر  آن در که

 .است موجبر یافته خمش طول بیانگر 

 .است محاسبه قابل (3) معادله توسط توخالی فلزی موجبرهای برای ،  توان، تضعیف ضریب
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 و

(3                                    ) 
 

 

 صفر ام q فاز ثابت  و موج، عدد  مد، ضریب p و فلز، مختلط شکست ضریب ik-N=n و موجبر داخلی شعاع r که

 .است  مد برای  و ،برای مد  ،  مد برای  بسل تابع

 .است محاسبه قابل (4) همعادل از الکتریک دی/فلز موجبرهای برای ، توان، تضعیف ضریب

 

(4                                 )   ;        

 

  ام q صفر u و الکتریک، دی مختلط شکست ضریب  فلز، مختلط شکست تضعیف ضریب ik-n که

 .است

 شعاع مکعب معکوس با و موج طول عمرب با مستقیم طور به تضعیف  ضریب که است واضح ،4 و 3 معادالت به توجه با 

  روی بر  دوم درجه وابستگی. دارد بزرگی مقدار باال ی مرتبه مدهای برای  عددی مقدار. است متناسب موجبر

 انتشار به ایلتم پایین ی مرتبه مدهای تنها بنابراین. یابد افزایش سرعت به باال مرتبه با مدهای برای تلفات شود می باعث

 .دارند

 با متغییر تئوری لحاظ از. است وابسته( r) موجبر داخلی شعاع و ،(θ) خمش زاویه ،(R) خمیدش منحنی شعاع به خمش تلفات

 .است 

 .آورد دست به تجربی صورت به زیر معادله تطبق المبرت-بیر قانون از استفاده با توان می را موجبر کل انتقال تلفات

 

(5                                                           ) 

 

میی   تضعیف ضریب تجربی و تئوری مقادیر. است تراهرتز طیف خروجی توان  توان ورودی و  موجبر، طول L آن در که

 .آید دست به 5 و 4 معادالت از ترتیب به تواند

 

 ساخت

 رنج در. است خاموشی ضریب k و شکست ضریب n آن در که شود می تعریف N=n-ik صورت به فلز کلی شکست ضریب

 نقره، مثل فلزاتی از عادی طور به. دارند باالیی  ضریب و شکست ضریب ها آن زیرا دارند باالیی انعکاسی قابلیت فلزات تراهرتز

 فاز از استفاده با فلز از ای الیه یک با انعطاف قابل کربنات پلی لوله. شود می استفاده باال انعکاس برای مس، و آلومینیوم طال،

 شده باعث دروده پارامترهای از استفاده با انعکاسی مقادیر محاسبه. شود می داده پوشش شیمیایی، نشانی رسوب فرایند مایع

 .شوند انتخاب تراهرتز هایفرکانس در مناسب فلزات عنوان به نقره و طال که است

 در فلزات. شوند می استفاده توخالی موجبرهای فلزی پوشش عنوان به فلزات این همگی مس و طال لومینیوم،آ نقره،

 در فلزات نوری هایثابت  . مثال شوند، می تعریف ها الکتریک دی مشابه که دارند نوری ثابت نوری هایفرکانس
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  قطع فرکانس دروده پارامترهای. شود می توصیف لدرود مدل یوسیله به تراهرتز طیفی رنج به فرابنفش

 :هستند فلزات نوری هایثابت با متناسب زیر هایفرمول یوسیله به ها آن و. هستند  میرایی فرکانس و 

 

(6                                                           ) 

 

(7                     )                           

 

( 1) جدول مانند میکرومتر 111 موج طول در مس و طال آلومینیوم، نقره، فلزات برای k و n نیز و دروده پارامترهای مقادیر

 تراهرتز طیف در موج طول به نوری هایثابت متفاوت بسیار وابستگی به فلزات دروده پارامترهای در تفاوت. اند شده محاسبه

. است شده رسم موج طول از تابعی عنوان به که( 2) نمودار و موج طول از تابعی عنوان به که( 1) نمودار مانند. شود می وطمرب

 منظور به تجربی هایداده با مس و نقره برای میکرومتر 512 موج طول در نرمال انتشار در شده محاسبه انعکاسی ضریب

 شده گرفته نظر در انعکاسی ضرایب عملی و شده محاسبه مقادیر برابری. است هشد مقایسه شده، محاسبه نوری ضرایب درستی

 برای شده طراحی توخالی موجبرهای تلفات تئوری محاسبات در شده محاسبه نوری هایثابت از استفاده که دهد می نشان

 .است مناسب تراهرتز انتشار انتقال

 111 در  k 111 در  n   فلز

 305 521   (Agجیوه )

 335 382   (Alآلومینیوم )

 213 421   (Auنقره )

 243 328   (Cuمس )

 های نوری برخی از موادو ویژگی Drude: پارامترهای  (1)جدول 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رای موجبرهای توخالی به عنوان تابعی از طول موج. ( برخی فلزات مورد استفاده به عنوان پوشش انعکاسی بnضرایب شکست ) : (1)نمودار 

 فلزات محاسبه شده اند. Drudeمقادیر برای هر یک از ضرایب 
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برخی فلزات مورد استفاده به عنوان پوشش انعکاسی برای موجبرهای توخالی به عنوان ( k: ضرایب خاموشی ) (2)نمودار 

 فلزات محاسبه شده اند. Drudeضرایب  تابعی از طول موج. مقادیر برای هر یک از

 
 
 
 

 Rمقدار محاسبه شده  Rمقدار تجربی  فلز

 09116 091181 (Agتقره )

 09117 091161 (Cuمس )

 میکرومتر 512ی برخورد برای تابش مقادیر محاسبه شده و تجربی خاصیت انعکاسی مس و نقره در ناحیه:  (2)جدول 

 

 در a.2 یعنی لوله قطر از تابعی عنوان به میکرومتر 111 موج طول در توخالی موجبر فلزی پوشش در  انتشار مد تلفات

 با که یابد، می افزایش لوله قطر کاهش با سرعت به تلفات. است شده فرض نامحدود فلز ضخامت. است شده رسم( 3) نمودار

 یاندازه تمامی در را تلفات ترین پایین نقره. است متناظر MK و MS هایتئوری وسیله به شده بینی پیش وابستگی ،

 ساخت زمان و اولیه مواد هزینه کاهش برای فقط نه نازک فلزی پوشش از که است این مطلوب عمل در. دارد قطرها طول

 می تلفات متناظر افزایش باعث فلز سطح ضخامت و ناهمواری افزایش که است این آن از تر مهم بسیار بلکه کنیم، استفاده

 عنوان به میکرومتر 111 موج طول در فلز با شده پوشیده توخالی موجبر میکرومتر 100 شعاع در  انتشار مد تلفات. شود

 .است شده رسم( 4) نمودار در فلز ضخامت از تابعی

 بیه  کیه  دارد احتیاج فلزی، متضخا این .است شده انتخاب  شکست ضریب با سیلیکا شیشه از فلز بستر

 ایین  همیه . هسیتند  پوسیته  عمیق  بیا  برابیر  تقریبیا  مقیادیر  ایین . اسیت  آمده( 3) جدول در آن خالصه برسد، را تلفات ترین کم

 بیر  بل دسی 3971 از تلفاتی رنج  مد بینی پیش. است میکرومتر 200 از فراتر تلفات ثابت به رسیدن برای فلز هایبررسی

 مقیدار  از بیاالتر  توجهی قابل طور به  مد برای شده محاسبه تلفات. است مس برای متر بر بل دسی 6943 تا نقره برای متر

  را تلفیات  میس،  بیرای  میکرومتیر  1000 شیعاع  بیرای  ها آن. است  مد برای  همکارانش و روزر وسیله به شده بینی پیش

  مید  برای تراهرتز لیزر تابش مؤثر غیر تزویج باعث که است نشده ادهد نشان عمل در پایینی تلفات چنین. کردند محاسبه

 .شود می

 کند می محیا  مد در را شده گیری اندازه تلفات ترین کم چنین هم و دارد را نشانی الیه ترین آسان نقره فلزها، بررسی با

 توخالی موجبر برای انتخاب بهترین عنوان به نقره پوشش براینبنا. شود تزویج تراهرتز لیزر منبع یک به  سرعت به تواند می که

 .است تراهرتز تابش برای شده طراحی
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شده با فلز  میکرومتر به عنوان تابعی از قطر موجبر توخالی پوشیده 111در  برای انتشار لیزر  : تلفات انتقال مد  (3)نمودار 

 .ی فلزات مختلف مورد استفاده به عنوان پوشش انعکاسی برای موجبرهای توخالی استرسم شده است. هر منحنی نشان دهنده
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موجبر  ی فلزی میکرومتر به عنوان تابعی از ضخامت الیه 111در  برای انتشار لیزر  : تلفات انتقال مد  (4)نمودار 

ی فلزات مختلف مورد استفاده به عنوان پوشش انعکاسی برای موجبرهای توخالی توخالی پوشیده شده با فلز رسم شده است. هر منحنی نشان دهنده

 (است. )

 
 
 
 

 تلفات بر حسب دسی بل بر متر ضخامت فلز بر حسب نانومتر فلز

 87 3971 (Agجیوه )

 71 5964 (Alآلومینیوم )

 81 4911 (Auنقره )

 104 6943 (Cuمس )

 میکرومتر 111برای موجبر سیلیکای توخالی پوشیده شده از فلز در  های بهینه و تلفات مد ضخامت : (3)جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 تراهرتز 1 و 095 ، 092 مختلف فرکانس سه در باال از رتیبت به نقره با فقط شده پوشیده توخالی موجبر برای میدان پروفایل:  (2) شکل

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
 اگر حتی. است دیده خود به نکردنی باور رشد اخیر سال 15 در تراهرتز انتشار آشکارسازی و ایجاد برای تکنولوژی یتوسعه

 می ما به را الکتریک دی در نفوذ توانایی باال، ندبا پهنای کوتاه، موج طول مثل زیادی مزایای تراهرتز باشد، محدود انتشار طول

 نوری موجبرهای تلفات کاهش یتوسعه منظور به توخالی موجبرهای ساخت و مواد انتخاب طراحی، تئوری مقاله این در. دهد

 میکرومتر 111 موج طول در تراهرتز لیزر انتقال برای موجبر هایتکنولوژی. گرفت قرار بررسی مورد تراهرتز طیفی رنج برای

 تراهرتز دیگر های موج طول برای تواند می ،مقاله این در شده ارائه ساخت روش و طراحی تئوری حال، این با. شد داده توسعه

 .شود اعمال نیز
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