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دراسة تأثير مسافة الخطوة عند عدد الحلقات الثانية للفجوات الهوائية في شكل التشتت في األلياف
البلورية الفوتونية

بصيرة قاسم سليمان الموسوي ، 1عصام سمين علي اوجاغ ، 2نهاد علي شفيق

1

 1قسم الفيزياء  ،كلية التربية طوز خورماتو  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
 2تربية طوز خورماتو  ،مديرية تربية صالح الدين  ،و ازرة التربية  ،العراق

الملخص

ان الحاجةةة ىلةةي اليةةاة تةةو ية تعمةةق ةةم الم طنةةة المر يةةة مةةن الطيةةة الكحروم اطيسةةم د ة البةةاحثين الةةي وت ة تصةةميم اليةةاة اكثةةر تطةةو ار و ةةم

االليةةاة البلوريةةة الفوتو يةةة .وتةةم د ارسةةة تة ثير ت ييةةر مسةةا ة الخطةةوة علةةي معامةةق اال كسةةار الفعةةاق كدالةةة للطةةوق المةةوجم ،علةةي اعتبةةار ان الليةةة يعمةةق
بةال مط الم فةرد وتةم ت ييةر مةةدة مسةا ة الخطةوة ) (Λوالتةم جةةاءت ةم المنتةرح نةد تةةم وتة منتةةرح لليةة بلةةور ود ارسةةة مواصةفاتل ولنةيم مختلفةة مةن
مسا ة الخطوة ) .(Λوع د جمي

وا ذ االتصاالت  .(0.8,1.31,1.55)µmند اشارت ال تا ةج الي ان التصةميم ذا المواصةفات (Nr=2 , MNr=1

) , Λ=1.2 , d/Λ=0.5يمتلة تشةةتت ) (-37ps/nm/kmع ةد ا ةذة االتصةاق ) (0.8µmو) (-30ps/nm/kmع ةد ا ةذة االتصةاق )(1.31µm
و)(-110ps/nm/kmع د ا ذة االتصاق ( ،(1.55µmوان التصميم اعاله يتميز بتشةتت مسةطو ولمةدة مةن االطةواق الموجيةة (0.95 – 1.16)µm
والتصةميم المنترح لل م ح م تشتت يتميز بوجود ).(3ZDW

مفاتيح الدالة :تشتت  ,مسا ة الخطوة  ,الفجوات الحوا ية  ,االلياة البلورية الفوتو ية

المقدمة :

التراكية

االتصة ةةاالت عملية ةةة تبة ةةادق المعلومة ةةات بة ةةين المرسة ةةق والمسة ةةتلم ،وذل ة ة

بتحميلحةةا علةةي موجةةة اقلةةة ،كالموجةةات المايكرويةةة والراديويةةة .وبس ةةب

الدوريةة العازلةة البلةورات الفوتو يةة ) (Photonic Crystalةم

االتصةاالت التةو ية ،بسةب

ى،حار ةا سةمات تةو ية محمةة جةدا ].[2

اال تمة ةةام الحا ة ةةق بتطة ةةوير م ،ومة ةةة االتصة ةةاالت ،عمة ةةق علة ةةي اسة ةةتخدام

تتكةةون ةةذه التراكية

التةةوء بوصةةفل وسةةطا ةةاقالا للبيا ةةات ،لمةةا لةةل مةةن ميةزات كحمةةق ا شةةارة

ي تشة ةةر يحة ةةا المجة ةةاق الكحروم اطيسة ةةم وبخسة ةةا ر قليلة ةةة ،تتخلة ةةق ة ةةذه

لمسةةا ات بعيةةدة ،والعمةةق ب ة طواق موجيةةة تن ة

التراكي ة

ةةم المة ة ةدة - 1.6(µm

مةةن مةواد عازلةةة مثةةق السةةليكا ) )Silicaيمكةةن أن

الدوريةةة ج ةوات وا يةةة بشةةكق متماثةةق ومتكةةرر علةةي مسةةا ات

 ،)0.4ص ةةبو با مك ةةان اس ةةتخدام الت ةةوء ةةم حن ةةق االتص ةةاالت ،ل ةةذا

م ت،م ةةة ،وبس ةةب

سةميت باالتصةاالت التةو ية ).[1] (Optical Communications

الفج ةوات سةةي عك

لذل كان شةعا الليةزر الوسةيلة المثاليةة ةم االتصةاالت لمةا يمتلكةل مةن

والحةةدة المطلةةو مةةن ةةذه التراكي ة

مميزات ،كو ل أحاد الطوق المةوجم وذو شةدة عاليةة ،وامتالكةل عةر

الحة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةزمة الفوتةو مت )(Photonic Bandgap Effect) (PBGE

ت ةةردد أوسة ة بكثي ةةر م ةةن الموج ةةات المايكروي ةةة ،واتجا ي ةةة عالي ةةة الدق ةةة

ل مة ةةاذ معي ة ةةة ] ،[3,2تشة ةةبل ة ةةذه ال،ة ةةا رة مة ةةا ينابلحة ةةا مة ةةن اسة ةةتطارة

ولمسا ات كبيرة.

االلكترو ةةات ةةم أشةةباه الموصةةالت ،الن البلةةورة الفوتو يةةة تحةةت شةةروط

توجةل اال تمةام أيتةةا ىلةي تطةوير المسةةتلزمات الم اسةبة كمةاق م ،ومةةة

معي ةةة تم ة ا تشةةار الفوتو ةةات كم ةةا يم ة ا تشةةار ا لكتةةرون ةةم أش ةةباه

االتصة ةةاالت ،ىذ ىن ا قبة ةةاق المت ازية ةةد علة ةةي اسة ةةتخدام األلية ةةاة التة ةةو ية

الموصةةالت .وتعتمةةد ةةذه ال،ةةا رة علةةي زاويةةة سةةنوط التةةوء ع ةةد الحةةد

) (Optical Fibersبوصةةفحا وسةةطا ل نةةق الموجةةة الكحروم اطيسةةية،
أسةةحم ىلةةي حةةد كبيةةر ةةم تطةةوير ةةذه األليةةاة ىلةةي الشةةكق الةةذ

دس ةةة ةةذا التركية ة

ةةان الت ةةوء ال ةةداخق ىل ةةي ةةذه

أو ي كسةةر ع ةةد الحةةد الفاصةةق بةةين السةةليكا والح ةواء،
ةةو احتماليةةة تكةةوين ت ت ة ثير جةةوة

الفاصة ةةق بة ةةين الح ة ةواء والسة ةةليكا ،ومطابنة ةةة أبعة ةةاد التراكي ة ة

األطة ةواق الموجي ةةة للت ةةوء الس ةةاقط عل ةةي س ةةطححا ،ع د ةةذ يح ةةد

ر ةةين

ليوم،وذل لما تمتاز بةل مةن صة ر حجمحةا وخفةة وز حةا وقابليةة ا ح ا حةا

ويتوجل التوء م داخق التراكي  .أمةا ىذا كا ةت أبعةاد التراكية

الدوريةة

وعدم ت ثر ا بالمجاالت الخارجيةة ،تةال عةن ىمكا يةة نلحةا لمةدة واسة

اقق من قيمة الطوق المةوجم ،ةان الةر ين ال يمكةن حدوثةل ويرتةد التةوء

من األطواق الموجية.

خارجا ].[4

تتكة ةةون األلية ةةاة التة ةةو ية التنليدية ةةة مة ةةن قل ة ة

جةةد ا

الدورية ةةة م ة ة

هدف من الدراسة :

زجة ةةاجم اسة ةةطوا م

)(Coreمحةةاط ب سةةطوا ة زجاجيةةة أخةةرة تةةدعي ال ةةالة ) ،(Cladوان
االخ ةةتالة ب ةةين مع ةةامالت ا كس ةةار النلة ة
الت ةةوء ةةم األلي ةةاة الت ةةو ية ،بس ةةب
السطو الفاصق بين النل
ىن التطة ةةور الس ة ةري

وال ةةالة ةةو أس ةةا
اال عك ةةا

 -1حسةةا

توجي ةةل

الجةةزء الحنينةةم لمعامةةق اال كسةةار الفعةةاق للتصةةميم المنتةةرح

،ريا لأللياة البلورية الفوتو ية.

الكل ةةم ال ةةداخلم ع ةةد

 -2اس ةةتخدام بر ةةامج ) (MATLAB:7لحس ةةا

وال الة.

الت ةةردد المعي ةةار

والفتحة العددية والتشتت ،وجميعحا دالة للطوق الموجم.

ة ةةم مجة ةةاق االتصة ةةاالت ،زاد مة ةةن أ مية ةةة اسة ةةتخدام
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اال كسة ةةار الفعة ةةاق ،المسة ةةاحة الفعالة ةةة والتشة ةةتت) .وتة ةةم الحصة ةةوق عليحة ةةا

 -3الت كيةةد علةةي أن يكةةون التشةةتت اقةةق مةةا يمكةةن ومسةةطح ا لمةةدة واسة

بواسطة طرينة معامق الفعةاق المحسةن ( ) IFVEIو ةذه ال تةا ج توا نةت

مةةن األط ةواق الموجيةةة أو صةةفر ع ةةد موجةةة ىرسةةاق ) ،(0.9µmوذل ة

م ال تا ج المستحصلة عليحا من خالق طرينة متعددة األقطا .

من خالق معالجة المت يرات التركيبية للية البلور الفوتو م.

الدراسات السابقة :

كم ة ةةا ا ة ةةتم الباحة ة ة

البصة ةرية لأللي ةةاة البلوري ةةة الفوتو ي ةةة مة ة قلة ة

ىن الصةةفات الممي ةزة لألليةةاة البلوريةةة الفوتو يةةة جةةذبت ا تبةةاه العديةةد مةةن

معامةةق اال كسةةار الثةةا م العةةالم ( )HBيصةةق الةةي ترتي ة

Ferrando

ا تة ةةق خاصة ةةية لال كسة ةةار مة ةةن ) (PCFsوكة ةةذل تة ةةم تحنية ةةق التشة ةةتت

م ة ةةن

المسطو والتشتت النري

الصةفر) (±0.5ps/nm/kmلمةدة واسة مةن األطةواق الموجيةة (1.35-

البلوري ةةة الفوتو ي ةةة ,حية ة

الفوتو م (قطر الفجوات الحوا ية ،مسا ة الخطوة ،وعةدد حلنةات الفجةوات
اللية).

ومعالجةةة تشةةتت اللةةو م باسةةتخدام المعلمةةات الم اسةةبة (مسةةا ة الخطةةوة ,
عدد الحلنات وقطر الفجوات الحوا ية ).

كةةق مةةن الجةةزء الحنينةةم والجةةزء الخيةةالم لثابةةت

وكما ا تم  S.Olyaeeaوجماعتل [ ]13عام ( )2012بتصةميم الليةزر

اال تشةةار ةةم األليةةاة البلوريةةة الفوتو يةةة .وبي ةوا ىمكا يةةة تطبينحةةا لمةةدة

البلةةور الفوتةةو م للتشةةتت المة خف

واسة ة ة م ة ةةن المت ية ة ةرات التركيبي ة ةةة ،واس ة ةةتطاعوا تنلي ة ةةق خس ة ةةا ر الحص ة ةةر
لأللياة المنترحة والحصوق علةي تشةتت مسةطو ،تةال عةن د ة

نطةة

) PcFsمة

مةةن نطةةة

خصا

م ح م التشتت ير المعتاد.

سةيلكا الرصةةا

ىن خصةةا
بالتركية

 Asimakisوجماعتة ةةل ] [8عة ةةام ( )2004بتطة ةةوير
الص ة ير المص ة و مةةن

 )1.1-1.4(µmواو كسةةيد البزمةةو ،(1.8-2.1)µm

النياس ةةية ،وت ةةم الحص ةةوق عل ةةي خس ةةارة اق ةةق م ةةن dB/km
ووجدوا ىن خسارة اال تشار تزداد م األلياة ذات النل

المةةايكرو ل ةةالة ةةذه األليةةاة تةةال عةةن ةةو مادتحةةا .ولنةةد

] [14أن ترتي ة ة

الفج ة ةوات الحوا ية ةةة ال ية ةةتثر كثي ة ة ار ة ةةم صة ةةفات اللية ةةة

).(2-3.5

الصةلد

وتماثق أقطار ةا ةو الحةق الةالزم لتسةحيق التماثةق العةام للصةفات .أ أن
توجيل التوء م ذا ال ةو مةن األليةاة يتطلة

الص ير.

لكن ال يتطل

م األلياة البلورية الفوتو ية بت يير قطةر الفجةوة وعةدد

وجةود الفجةوات الحوا يةة

كو حم مرتبين دورياا ].[15

ولتصة ةةميم اللية ةةة البلة ةةور الفوتة ةةو م ة ةةان المت ي ة ةرات التركيبية ةةة الر يسة ةةية

الحلن ةةات ،كم ةةا درسة ةوا خس ةةا ر الحص ةةر ،واس ةةتطاعوا تص ةةميم لي ةةة ذ

الواج

تشةتت صةفر ع ةد ) (700nmوبة مط أحةاد لمةدة واسة مةن األطةواق

 -1قطر الفجوات الحوا ية ).(d

الموجية.

 -2مسا ة الخطوة ).(Λ

در الباح ة ة  Anshuوجماعتة ةةل ] [10عة ةةام )(2009

 Saitohو Koshiba

المختلفة ،لكن ترتيبحا الم ت،م (بشةكق سداسةم مةثال) حةوق النلة

 Saitohوجماعتةةل ] [9ع ةةام ) (2006الطةةوق الم ةةوجم

للتشتت الصفر

ا رسةةاق المختلفةةة لألليةةاة البلوريةةة الفوتو يةةة تت ة ثر كثي ة ار

بي ةةت الد ارسةةات الحديثةةة التةةم قةةام بحةةا العةةالم

فة ةةم ة ةةذه األلية ةةاة ت،حة ةةر ت ة ة ثيرات الخطية ةةة اكبة ةةر مة ةةن ألية ةةاة السة ةةيلكا

در الباح ة

التشتت بالتحليق العدد منار ة م

. N-PCF

تصميم األلياف البلورية الفوتونية ): (PVF

معح ةةا .ي،ح ةةر ا تن ةةاق الطي ةةة تة ة ثير س ةةوليتون ي ةةر متوقة ة وال ةةذ يع ةةود

تص ة ي األليةةاة الزجاجيةةة المجو ةةة ذات النل ة

(Finite

) Element Method) (FEMبا تةةا ة الةةي ذل ة تةةم حسةةا

التشتت الصفر  .وع د ازدوا ال بتات الفا نةة النصةر ()ultra short

كمة ةةا ا ة ةةتم الباح ة ة

) (Photonic Crystal Fiber) (F-PcFsمةن خةالق

اسة ةةتخدام المحاكة ةةاة ب ة ةةاء علة ةةي طرينة ةةة الع اصة ةةر المحة ةةددة

الالخط ةةم لأللي ةةاة البلوري ةةة الفوتو ي ةةة الملي ةةة بن ةةدر ع ةةالم م ةةن الحة ةواء.
والمصةةممة بصةةورة خاصةةة لكةةم يكةةون لحةةا ميةةق سةةال

المعنةةد الشةةكق مةةن

ال مط الح دسم ,وقاموا بمنار تةل الطيةة البلةور الفوتةو م الطبيعةم (N-

 Jolyوجماعتة ة ةةل ] [7عة ة ةةام ( )2003بد ارسة ة ةةة السة ة ةةلو
قري ة

علةةي اسةةا

تكةرار الة مط الح دسةةم

أل ،مةةة االتصةةاالت البصةرية .وتةةم اسةةتخدام التركية

التشتت الصفر ىلي األطواق الموجية النصيرة.
وقة ة ةةام الباح ة ة ة

ق ةةاموا باس ةةتخدام الخوارزمي ةةات لتص ةةميم اللي ةةة

البلة ةةور الفوتة ةةو م المنتة ةةرح لد ارسة ةةتحم وذل ة ة مة ةةن خة ةةالق توجية ةةل التة ةةوء

وقام الباحة  Kuhlmeyوجماعتةل ] [6عةام ) (2002باسةتخدام طرينةة
) (Multipoleلحسةةا

من الصفر من خالق استخدام المصفو ات .

قةةام  Imene Sassiوجماعتةةل [ ]12عةةام ( )2011بتصةةميم االليةةاة

) ،1.7µmوذل ة مةةن خةةالق الةةتحكم بةةالمت يرات التركيبيةةة لليةةة البلةةور
الحوا ية المحيطة بنل

( )0.01ةةم

الطةةوق المةةوجم للم طنةةة مةةن  1.25µmالةةي  1.75µmوالتةةم تعتبةةر

وجماعتل] [5عام ) (2000طرينةة الحةذة بةين التشةتت المةاد وتشةتت
موج ة ةةل الموج ة ةةة ،للحص ة ةةوق عل ة ةةي تش ة ةةتت ة ةةا ق التس ة ةةطو وقرية ة ة

االلي ةةاة م ةةن خص ةةا

الطوق الموجم للفجوات الحوا يةة واال كسةار والتشةتت وتحنةق ةم د ارسةتل

البةةاحثين لتصةةميم ةةذه االليةةاة لةةتال م االسةةتخدامات المختلفةةة و ةةم كةةق
م ة ةةن البصة ة ةريات الخطي ة ةةة والالخطي ة ةةة .اس ة ةةتخدم الباحة ة ة

 ]11[ Chenع ة ةةام ( )2010بد ارس ة ةةة الخص ة ةةا

الخصة ةةا

أخذ ا بالحسبان م:

 -3عدد حلنات الفجوات الحوا ية المحيطة بنل

اللية).(Nr

الالخطية ة ة ة ة ة ة ة ةةة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةم األلية ة ة ة ة ة ة ة ةةاة البلورية ة ة ة ة ة ة ة ةةة الفوتو ية ة ة ة ة ة ة ة ةةة بطرينة ة ة ة ة ة ة ة ةةة

 -4ع ةةدد حلن ةةات الفجة ةوات الحوا ي ةةة المفن ةةودة ) (MNrوالمس ةةتولة ع ةةن

))Improved Fully Vectorial Effective Index((IFVEI

حجةةم النل ة

ةةم االليةةاة البلوريةةة الموجحةةة بمعامةةق اال كسةةار)(PCFs

وكة ةةذل لد ارسة ةةة دي اميكية ةةة ال بتة ةةة خة ةةالق اللية ةةة البلة ةةور الفوتة ةةو م،

وتسة ةةمي أيتة ةةا حجة ةةم النل ة ة

واستخدموا ف

الطرينة لحسا

المسةاحة الفعالةة ل ة ( )PCFوالتةم تنةود

ىلةي الالخطيةةة ةم ) .(PCFوجةدوا خصةةا

) (MNr=1ةةان

اال تشةار مثةةق (معامةةق

)Size

صةةة قطةةر قل ة

(Core

الليةةة التةةو م ) ،(a=Λامةةا اذا

كا ت ) (MNr=2ان ) (a=2Λو كذا .ويج
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) (Parametersةةم البر ةةامج قبةةق البةةدء بت فيةةذه ،تةةال عةةن معةةامالت
ا كس ة ةةار ك ة ةةق م ة ةةن مص ة ةةفو ة ال ة ةةالة وال ط ة ةةاء والمحتوي ة ةةات الدا ري ة ةةة،
عن معامالت اال كسار الفعاق.

والشروط الحدودية لم طنة البح

ت ةةم اقتة ةراح تص ةةميم للي ةةة البل ةةور الفوت ةةو م الموج ةةل بمعام ةةق اال كس ةةار
) (PCFلحسةا
ترتية ة ة

خصةا

اال تشةار ع ةد مةط األسةا  ،الةذ يتتةمن

سداس ة ةةم للفجة ة ةوات الحوا ي ة ةةة المتماثل ة ةةة المحيط ة ةةة بنلة ة ة

الصلد ،وبالمواصفات اآلتية :
Nr MNr
1

2

Λ

d

1.2µm

0.5µm

الس ة ةةليكا

تة ةةم اختية ةةار النة ةةيم لكة ةةم تتوا ة ةةق وبدرجة ةةة معنولة ةةة م ة ة ال ة ةواحم العملية ةةة
والتطبينيةةة و ةةم قةةيم مناربةةة لتراكي ة

العديةةد مةةن البةةاحثين ] [16ألج ة ة ةق

الشكل ) (1التركيب المقترح لأللياف البلورية الفوتونية ،المكون من حلقتين

منار ة ةةة ال ت ة ة ة ةا ج ،تة ةةال عة ة ةن أن قيم ة ة ةة صة ةةة قط ة ة ة ةر ال ة ة ةالة للية ةةة

).(Nr =2

المنترح م ) (R0 = NrΛ+2dو صة قطر ال طةاء لةل ةم (r =R0
) .+d/2ىذ أن اللية ةةة الة ةةذ

النتائج والمناقشـة :

يتكة ةةون مة ةةن حلنة ةةة واحة ةةدة مة ةةن الفج ة ةوات

تأثير مسافة الخطوة في الجزء الحقيقي لمعامل االنكسار الفعال.

الحوا ي ةةة وبالمواص ةةفات الس ةةابنة يملة ة الن ةةيم  (2.45,2.2)µmل ص ةةة

ل ةةر

النطةةر الةةداخلم لل طةةاء و صةةة النطةةر الخةةارجم لةةل علةةي الت ةوالم ،أمةةا

) (neffكدالة ة ةةة للطة ة ةةوق المة ة ةةوجم ) (λنة ة ةةد أخة ة ةةذت عة ة ةةدة قة ة ةةيم لمسة ة ةةا ة

اللية ةةة الة ةةذ يتكة ةةون م ة ةةن حلنتة ةةين مة ةةن الفجة ة ةوات الحوا ية ةةة ا ة ةةل يملة ة ة
النةةيم (3.75,3.5)µmعلةةي الت ةوالم ،و كةةذا بال سةةبة للتراكي ة

الخطوة ،)Λ=1.35~1.2)µmو ( (d/Λ>0.42علةي اعتبةار ىن الليةة

األخةةرة،

متع ةةدد األ م ةةاط ،وت ةةم رس ةةم م ح يات ةةل مة ة

تةةال عةةن ان قيمحةةا تت يةةر تبعةةا لت يةةر المواصةةفات المعطةةاة .م ة العلةةم

م ةةوذ  Sellmeierللس ةةليكا

ولمةةدة واس ة مةةن األط ةواق الموجيةةة  )0.5~2(µmوباسةةتخدام العالقةةة

ىن م ةةعامق ا كسةار النل ة ة ة ة ) (n =1.4623ع ةدما ) (𝛌 =0.5µmو ةو

) (1وكما يوتحل الشكق ).(2

ذاتةةل معامةةق ا كسةةار ال ةةالة بةةدون ج ةوات وا يةةة ) (neلكو حةةا تص ة

2
2
neff  ncor
( )  neff
)( )................(1

دا مةا مةن السةليكا ال نيةة ،ومعامةق ا كسةار الفجةوات الحوا يةة ).(ni =1
وقةةد أخةةذت المواصةةفات ذاتحةةا للتراكي ة

د ارسةةة تة ثير مسةةا ة الخطةةوة ) (Λعلةةي معامةةق اال كسةةار الفعةةاق

)  ( neffتمثةةق معامةةق اال كسةةار الفعةةاق أو معامةةق ال ة مط الفعةةاق لل ة مط

األخةةرة م ة ت ييةةر عةةدد حلنةةات

األسا .

الفج ة ةوات الحوا ية ةةة (زية ةةادة عة ةةدد الفج ة ةوات الحوا ية ةةة) ،ىذ يحتة ةةو اللية ةةة

)  ( ncorتمثة ة ةةق معامة ة ةةق ا كسة ة ةةار قل ة ة ة

المتكةةون مةةن حلنتةةين ) (Nr =2علةةي  18جةةوة وا يةةة كمةةا ةةم الشةةكق

االلية ة ةةاة البلورية ة ةةة الفوتو ية ة ةةة.

).(1

الشكل ( )2الجزء الحقيقي لمعامل االنكسار الفعال دالة للطول الموجي لتراكيب مختلفة من ) (PCFمقارنة مع نموذج  Sellmeierللسليكا،
عند تغيير مسافة الخطوة
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وات ةةو م ةةن الش ةةكق ) (2تة ة ثير مس ةةا ة الخط ةةوة عل ةةي معام ةةق اال كس ةةار
الفع ةةاق ،ىذ بزي ةةادة مسة ةةا ة الخط ةةوة ينتة ةةر معام ةةق ا كسة ةةار الفع ةةاق مة ةةن
معامةةق ا كسةةار السةةليكا ،وذل ة بسةةب

زيةةادة الجةةزء الخةةا

ىذ تمثة ةةق(

بمصةةفو ة

) معة ةةامالت  ،Sellemierتة ةةرددات ذرات المة ةةادة الداخلية ةةة

ع ةدما تتعةر

السةليكا سةبة ىلةةي الجةزء الحةوا م ع ةد زيةةادة مسةا ة الخطةةوة وثبةوت قطةةر

ألشةعة خارجيةةة وان ( )λjتمثةق االطةواق الموجيةة ال اتجةةة

عن ذه الترددات.

الفجوات الحوا ية .وكما يالح ،الفرق بي حةا وبةين معامةق ا كسةار السةليكا

تأثير مسافة الخطوة في التردد المعياري )(VPCF

يةةزداد ع ةةد األط ةواق الموجيةةة الطويلةةة ،ويعةةود ذل ة ىلةةي اعتمةةاد كةةق مةةن

أخةةذت عةةدة قةةيم لمسةةا ة الخطةةوة ،)Λ=1.2~1.35(µmلد ارسةةة ت ثير ةةا

( ) neffو ( ) ncorعلي الطوق الموجم.

علةةي التةةردد المعيةةار م ة تثبيةةت المت ي ةرات التركيبيةةة األخر وباسةةتخدام

)neff  nair  Pair  nsilica  Psilica ...............(2

ىذ تمثة ة ةةق )  ( Pairو )  ( Psilicaأج ة ة ةزاء الح ة ة ةواء و السة ة ةةليكا ة ة ةةم ال ة ة ةةالة

العالقة )(4

المايكرو للية وبالتعاق .

)( ) ...............(4

eff

2

( )  n

cor

2

n

2



vPCF 

d/ = 0.5 , Nr=2 , MNr=1
2.8

=1.2m
=1.25m
=1.3m
=1.35m

2.7

2.6

2.4

V-parameter

2.5

2.3

2.2

1.4

1.3

1.2

0.9
1
1.1
)Wavelength (m

0.8

0.7

0.6

2.1
0.5

الشكل ( )3التردد المعياري دالة للطول الموجي ،لتراكيب مختلفة من ) ،(PCFعند تغيير مسافة الخطوة.
يالحةة ،مةةن الشةةكق ) (3ت ة ثير مسةةا ة الخطةةوة علةةي التةةردد المعيةةار ،
المعادلةةة ) .(4ألن

تأثير مسافة الخطوة في الفتحة العددية )(NA

م ذه الفنةرة تةم الت كيةد علةي تة ثير مسةا ة الخطةوة ةم الفتحةة العدديةة،

الفرق بين معامق اال كسةار الفعةاق و معامةق ا كسةار السةليكا ينةق بزيةادة

وذل ة ب خةةذ عةةدة قةةيم لمسةةا ة  ،)Λ=1.2~1.35(µmولمةةدة واس ة مةةن

مس ةةا ة الخط ةةوة ،و ةةذا الف ةةرق ب ةةين معام ةةق اال كس ةةار الفع ةةاق و معام ةةق

األطواق الموجية  )0.5~2(µmوباستخدام العالقة ).(5

وبزيةةادة مسةةا ة الخطةةوة يةةزداد التةةردد المعيةةار حسة

ا كسار السليكا قليق سبة ىلي زيةادة مسةا ة الخطةوة ولحةذا السةب

يةزداد

)( ) ................(5

التردد المعيار .
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d/ = 0.5 , Nr=2 , MNr=1
0.55

=1.2m
=1.25m
=1.3m
=1.35m

0.5
0.45
0.4

N-A

0.35
0.3
0.25
0.2

2

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
)Wavelength (m

1

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

الشكل ( )4الفتحة العددية دالة للطول الموجي ،لتراكيب مختلفة من ) ،(PCFعند تغيير مسافة الخطوة.
العالقة ).(6

يالح ةة ،م ةةن الشة ةةكق ( )4تة ة ثير مس ة ةا ة الخط ةةوة علة ةةي الفتح ةةة العددية ةةة،

الموجية  )0.5~2(µmوبحس

وبزيادة مسا ة الخطوة تنق الفتحة العددية وتزداد بزيةادة الطةوق المةوجم،

) ( NA  1
).......................(6

ويالح ،م الشكق ) (5أن المساحة الفعالةة تةزداد بزيةادة مسةا ة الخطةوة
2

وبزيةةادة مسةةا ة الخطةةوة تةةزداد قيمةةة معامةةق اال كسةةار الفعةةاق ممةةا يةةتد
ىلي تنليق الفرق بين معامةق اال كسةار الفعةاق ومعامةق ا كسةار السةليكا،

وكةةذل تةةزداد بزيةةادة الطةةوق المةةوجم ،بسةةب

و ذا يتد ىلي نصان الفتحة العددية.

2

Aeff 

زيةةادة مسةةا ة الخطةةوة تنةةق

الفتحةةة العدديةةة ]علمةةا ىن العالقةةة عكسةةية بةةين الفتحةةة العدديةةة والمسةةاحة

تأثير مسافة الخطوة في المساحة الفعالة )(Aeff

الفعالةةة [ ىذ أن النةةيم الواط ةةة للمسةةاحة الفعالةةة تع ةةم زيةةادة ةةم حص ةةر

تمت دراسة تة ثير مسةا ة الخطةوة ةم المسةاحة الفعالةة ،خةذت عةدة قةيم

ال بتة ،وستتثر الشدة العالية لندرة ا شارة الم تنلة.

لمسا ة الخطوة ،)Λ=0.94~1.06(µmولمدة واس من األطواق

d/  = 0.5 , Nr=2 , MNr=1

 =1.2m
 =1.25m
 =1.3m
 =1.35m

4

3.5

)(m2
eff

A

3

2.5

2

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.1 1.2 1.3 1.4
)Wavelength (m

1

0.9

0.8

0.7

2
0.5 0.6

الشكل ( )5المساحة الفعالة كدالة للطول الموجي ،لتراكيب مختلفةمن ) ،(PCFعند تغيير مسافة الخطوة.
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2
) D     Re neff .....................(7حية
C 2
 Cتمثق سرعة التةوء  Re (neff ) ،تمثةق الجةزء الحنينةم لمعامةق

تأثير مسافة الخطوة في التشتت الكلي )(D

ان  Dتمثةةق التشةةتت ،

تمت دراسة ت ثير مسا ة الخطوة ةم التشةتت الكلةم وذلة ب خةذ عةدة قةيم
لمسةةا ة الخطةةوة (Λ=1.2~1.35(µ mم ة تثبيةةت المت ي ةرات التركيبيةةة

اال كسار الفعاق.

األخةةرة ،ورسةةمت م ح ياتةةل لمةةدة مةةن األط ةواق الموجيةةة )0.7~2(µm
وباستخدام المعادلة ).(7

d/  = 0.5 , Nr=2 , MNr=1
100

50

-50

 =1.2m
 =1.25m
 =1.3m
 =1.35m
2

1.8

1.9

1.7

1.6

1.2
1.3 1.4
1.5
)Wavelength (m

1.1

1

0.9

)Dispersion (ps/nm/km

0

-100

0.8

-150
0.7

الشكل ( )6التشتت الكلي كدالة للطول الموجي لتراكيب مختلفة أللياف من )،(PCFعند تغيير مسافة الخطوة .
يالحةة ،مةةن الشةةكق ( )6تة ثير مسةةا ة الخطةةوة ةةم م ح ةةم التشةةتت الكلةةم

 1.35)µmةةان مواق ة الة ة  3ZDWتت يةةر أيتةةا .وبزيةةادة الة ة Λيحصةةق

وذلة ة ع ةةد زي ةةادة مس ةةا ة الخط ةةوة ،ىذ أن لمع ،ةةم التص ةةاميم ق ةةيم تش ةةتت

األط ةةوق .(1.62-

زح ةةة ةةم موقة ة  ZDWح ةةو األطة ةواق الموجي ةةة
1.344)µm
ىن التص ةةميم ةةم ال م ةةوذ المنت ةةرح يمت ة ة ةةل قية ة ةةم صة ة يرة للتشت ة ةةت ع ةةد

موجب ةةة كبية ةرة ) (≈+167ps/nm/kmع ةةد أطة ةواق موجي ةةة معي ةةة وق ةةيم
تشةةتت سةةالبة كبي ةرة ) (≈-120ps/nm/kmع ةةد أط ةواق موجيةةة أخةةرة،
كمةةا يمكةةن مالح،ةةة ت ثير ةةا ةةم د ة

الطةةوق المةةوجم ) ،(0.9µmوقيم ة ة ة ةةحا علةةي الت ةوالم حس ة

)(Zero Dispersion (λZD

الخطةوة ) ،(+1.15 , 0 , -2.25 , -9.5 ps/nm/kmوع ةدما يكةون

) Wavelengthح ة ةةو األطة ة ةواق الموجي ة ةةة األقص ة ةةر أو األط ة ةةوق ،كم ة ةةا

) (Λ=1.2µmة ن ةةذا التصةةميم يمتل ة قيمةةا للت ةةشتت الصةةفر تت ةراوح

يالحة ةة ،مة ةةن ا شة ةةكاق عة ةةن وجة ةةود تشة ةةتت مسة ةةطو ولمة ةةدة قصة ةةير مة ةةن

بةين ) ،(0.95~1.16ps/nm/kmةم حةين ىن التصةةميم الةذ

األطواق الموجية.

) ،(0.9~1.23ps/nm/kmبي م ةةا التص ةةميم ال ةةذ

ذو قيمةةة ) (-200ps/nm/kmع ةةد

الطوق الموجم المر م ) ،(0.5µmول ر

صةق التراكية

ي ةةل )،(Λ=1.3µm

تكون قيم التشتت الصفر م ةل تتةراوح بةين )(0.9~1.299ps/nm/km

التةم تتميةز

 ،وع دما يكون ) (Λ=1.35µmتكون قيم التشةتت الصةفر م ةل تتةراوح

بتشةةتت صةةفر ثالثةةم ).(Zero Dispersion Triple) (3ZDW
الحةة ،الشةةكق ) (7والةةذ يبةةين كيةةة بت يةةر قيم ةة الة ةΛ

يةل

) (Λ=1.25µmة ة ة ة ن قي ة ة ة ة ةةم التش ة ة ة ةةتت الصة ة ة ةةفر م ة ة ة ةةل تة ة ة ة ةةتراوح بة ة ة ةةين

ويمك ةن مالح،ةةة التصةةميم لةةل م ح ةةم تشةةتت يتميةةز بوجةةود ).(3ZDW
و ةةذا التصةةميم يمتلة تشةةتت سةةال

زيةةادة مسةةا ة

بةةين ( .(0.89~1.34 ps/nm/kmوكم ةةا موتةةو ةةم الشكة ةةق ).(8

مةةن (1.2-
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d/  = 0.5 , Nr=2 , MNr=1
20

 =1.2m
 =1.25m
 =1.3m
 =1.35m

15
10

0
-5

)Dispersion (ps/nm/km

5

-10
-15
-20
1.1 1.12 1.14 1.16 1.18 1.2 1.22 1.24 1.26 1.28 1.3 1.32 1.34 1.36 1.38 1.4
)Wavelength (m

( )7التشتت الكلي دالة للطول الموجي لتراكيب مختلفة أللياف )(PCFs
d/  = 0.5 , Nr=2 , MNr=1
100

=1.2m
=1.25m
=1.3m
=1.35m

80
60

20
0
-20
-40

)Dispersion (ps/nm/km

40

-60
-80

1.381.4

1.33

1.28

1.23

1.08 1.13 1.18
)Wavelength (m

1.03

0.98

0.93

-100
0.88

الشكل ( )8تسطح التشتت لتراكيب مختلفة أللياف ).(PCFs

االستنتاجات

زيادة م التسطو لم ح م التشتت ولمدة طيفم واس يمتةد مةن ( 0.95
 )μmالي ( ،)1.16 μmع د مسا ة الخطوة ).(1.16 μm

 – 1زيادة مسا ة الخطوة ) (Λأدة الةي زيةادة مةدة التسةطو ةم شةكق

 – 3زيةةادة ان مسةةا ة الخطةةوة ) (Λلحةةا دور كبيةةر ةةم ت ييةةر ش ةةكق

التشتت و تنليق الخسا ر لأللياة ع د وا ذ االتصاالت.

التشتت وكذل امكا يةة الحصةوق علةي تشةتت ثالثةم االصةفار وألطةواق

 – 2ان مسةا ة الخطةوة ) (Λدور محةم ةم ت يةر شةكق م ح ةم التشةتت
فةةم التصةةميم المنتةةرح ا ةةد

موجية مختلفة.

الطةةوق المةةوجم للتشةةتت الصةةفر () λZD

الة ةةي االط ة ةواق الموجية ةةة االطة ةةوق التة ةةم تمتة ةةد مة ةةن .(1.62-1.344)µm
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Abstract
The need for a fibre optics working in the visible part of the electromagnetic spectrum has led to the
development of new kind of fibre optics called photonic crystal fibre (PCF).In this paper we have investigate the
effect of the pitch distance Λ as a function of the wavelength
for a single mode PCF. The
results has indicated that for (Nr=2 , MNr=1 , Λ=1.2 , d/Λ=0.5) this design has a dispersion of (-37ps/nm/km) at
λ=0.8µm and a dispersion of (-30 ps /nm/km) at λ=1.31µm and a dispersion of( 1.10ps/nm/km) at λ= 1.55µm
.This design has a flat dispersion for a wavelength range of (0.95
µm, in addition to that, this model has
(3ZDW) in the dispersion curve. P
Keywords: dispersion, step distance, air gaps, photonic crystal fiber
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