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چكیده :در اين مقاله ،ساختار جديدی از فیبرهای فوتونیک کريستال سیلیکا را پیشنهاد میشود .که به طور برجسته يک پاشندگی سرعت
گروهی ( )GVDغیرعادی وسیع ،عملکرد تک مد ،پاشندگیهای مراتب باالتر کوچک و خاصیت غیرخطی افزايش يافته ای را بـه جهت تـولید
ايدهآل طیفهای فوق پهن و پالسهای نوری فوق باريک فمتوثانیه با صرف انرژی کمتر از نانوژول در طول موج کـم تلـف  058نانومتر بـه
نمايش میگذارد .هم چنین شبیهسازیهای عددی ارائه میشوند که نشان میدهند پهنای باند و شدت پالسهای نوری تولیدی بر اثر اعمال چرپ
مثبت افزايش چشمگیری میيابد .در نهايت مقادير بهینهای از متغیر چرپ مثبت در فیبر فوتونیک کريستال با ساختار جديد تعريف میگردند که
به ازای آنها به ترتیب شدت پالسهای نوری و پهنای باند طیف بیشینه خواهند گشت.

واژههای كلیدی :چرپ ،پاشندگی ،طیف ،فیبر فوتونیک کريستال ،پهنای باند ،سیلیکا.

Maximization of Compression factor and Bandwidth of Femtosecond
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Abstract: In this paper, primarily, a new photonic crystal fiber (PCF) structure is proposed in which a large
anomalous group velocity dispersion (GVD), single mode operation, small higher order dispersions (HODs) and
enhanced nonlinear characteristics for ideal generation of ultra-wide band spectra and femtosecond ultra-short
optical pulses applying subnanojoule input pulse energy in the low loss wavelength of 850nm is presented.
Furthermore, numerical simulations are presented to show that the bandwidth and the intensity of generated
optical pulses increase dramatically with positive chirp. Finally, optimal values of positive chirp parameters are
identified in the novel PCF structure that maximize the bandwidth and intensity of optical pulses respectively.
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 -1مقدمه
دستيابی بـه پالسهای نوری فوق باريـک فمتوثانیـه بـا شـدت بـاال و
طیفهای فرکانسی با پهنای باند وسیع (طیفهای ابر پیوستار) به دلیل
اهمیــت و کاربردهــای فــراوان آنهــا در علــوم و تکنولــوژی هماننــد،
التراسونیک ،پردازش فیزيک ماده ،فیزيک آتوثانیه ،نمونـهبـرداریهـای
فرکانسی ،تصاوير پزشکی با کیفیت باال ،کاربردهـای ناـامی و [1,2]...
همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است .اگرچه امکـان تولیـد
پالسهای نوری زير پیکوثانیه مسـتقیما توسـ لیزرهـای نیمـههـادی
وجود دارد اما اغلب پـالسهـای نـوری تولیـدی در آنهـا در محـدوده
پیکوثانیه میباشند بنابراين تولید پالسهای نوری فوق باريک فمتوثانیه
به انجام فعالیتهايی خاص بر روی اين پالسها نیـاز دارد .يـک روش
شناخته شده جهت نائل شدن به اين هدف ،فشردهسـازی پـالسهـای
نوری با استفاده از اثر سالیتون مـیباشـد کـه تکیـه بـر بـه کـارگیری
سالیتونهای مراتب باالتر کـه در يـک مـوجبر شـکل مـیگیرنـد دارد
] .[1,3فیبرهای فوتونیک کريستال اخیرا به دلیل کاربردهای غیرخطی
فـراوان آنها مورد توجه قـرار گرفتـهانـد کـه در میـان ايـن کاربردهـا
فشردهسازی پالسهای نوری و تولید طیفهای فوق پهن بیشتر جلـب
توجه کرده است ] .[4,5
کسب پاشندگیهای فوق مسطح (مهندسی پاشندگی در طول موج
دلخواه) ،طول موجهای صفر پاشندگی تنایمپـذير و قابـل انتقـال بـه
نزديک طول موجهای  088و  058نانومتر  ،بـروز خاصـیت غیـرخطـی
وسیع به واسطه طراحی هسته اين موجبرهـا بـا يـک مقـدار کوچـک،
عملکرد تک مد فیبر و ..همواره با تنایم ابعاد اصلی فیبر يعنی ( قطـر
d
حفره هوای نرمالیزه (


) و گام حفره(  )) قابل دستيابی است .به

طوری که موارد يـاد شده ،اين موجبرها را بـه عنـوان واسـطه (ابـزار)
ايدهآل جهت تولید طیف فوق پهـن و پـالسهـای نـوری فـوق باريـک
معرفی کرده است ]  .[2,4,5تحقیقات تئوری و تجربی بسیاری با هدف
درک بهتر اصول دخیل در فرآيندهای تولیـد پـالسهـای نـوری فـوق
باريک و طیفهای فوق پهن در فیبرهای فوتونیـک کريسـتال سـیلیکا
انجام گشته است .برای نمونه ،طیف فوق پهن با وسعت باند بیشتر از 2
گام نوری در اين موجبرها با استفاده از يک پـالس نـوری ورودی 188
فمتوثانیهای از لیزر  Ti:Sapphireتولید شده است ] .[6کـار مشـابهی
ديگر در فیبرهای ريز ساختار مخروطی به نمايش در آمده اسـت ] [1و
يا پالس نوری فوق باريک  3فمتوثانیهای در اين موجبرها با صرف توانی
زياد با استفاده از يک پالس ورودی  38فمتوثانیهای تولید گشته است
] .[0اثرات مهم و تاثیرگذاری مانند انرژی پالس ،توان پیک مورد نیاز،
اثرات پهنای پ الس و اثرات تغییرات طول موج بر اين دو فرآيند به طور
گسترده بررسی گشته است اما با اين حال ،اثر چرپ پالس ورودی بــر
فشردهسازی بیشـینه پــالسهــای نــوری فمتوثــانیه و هــمچنـین
بیشینهسازی پهنای باند طیفهـای تولیـدی در يـک فیبـر فوتونیـک
کريستال سیلیکا با پاشندگی مهندسی شده و خاصیت وسیع غیرخطی
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و با يک انرژی مصرفی ناچیز در طول موج کم تلف  058نانومتر تا بـه
حال بررسی نشده است .دلیل اين امر را میتوان به دشواری تنایم اثر
چرپ و جداسازی اين اثر از متغیرهای ديگر تاثیرگذار در پالس ورودی
مرتب دانست .با اين حال ،به عنوان يک متغیر مهـم و تـاثیرگـذار بـر
پالس های نوری ورودی ،اثر چرپ پالس ابتدايی بايـد بـه مناـور درک
فرآيند و تولید ايدهآل پالسهای نوری فوق باريـک و طیـفهـای فـوق
پهن دخالت داده شود .در اين مقاله ،ابتدا بـر روی طراحـی يـک فیبـر
فوتونیک کريستال از جنس سیلیکا با خاصـیت غیـرخطـی گسـترده و
پاشندگی مهندسی شده در طـول مـوج  058نـانومتر بـه عنـوان يـک
واسطه غیرخطی ،و به مناور تولید پـالسهـای لیـزری فـوق باريـک و
طیفهای فوق پهن تمرکز کرده و سپس محاسبات عددی ارائه خواهد
شد که بیانـگر چگونگی اثـر چـرپ ابتـدايی پـالس ورودی بـر فرآينـد
تولید طیفهای فوقپهن و پالسهای لیزری فوق باريـک خواهـد بـود.
نشان داده خواهد شد که در ناحیه پاشندگی غیرعادی فیبر اثـر چـرپ
مثبت باعث افزايش شدت پالس لیزری تولیدی و وسیع شـدن پهنـای
باند طیف خواهد شد در حالی که اثر چرپ منفـی ايـن اثـرات را محـو
خواهد کرد  .به عالوه ،به طور ويژه و به صورت تقريبی در میيابیم کـه
مقادير بهینه ای از متغیر چرپ مثبت وجـود دارنـد کـه بـه ازای آنهـا
بیشتـرين مقـدار پهـنشدگی طیـف ( افزايش پهنـای بانـد) و شـدت
پالسهای لیزری را خواهیم داشت.

 -2مهندسی پاشندگی در فیبرهای فوتونیک کريستال
پاشندگی در فیبرهای نوری يک پديده شناخته شـده اسـت کـه باعـث
پهن شدن پالسهای نوری منتشر شده در موجبرهای نـوری در حـوزه
زمان میشود .اين پهنشدگی پالس نتیجه وابستگی فرکانسی سـرعت
نور در موجبر است  .اين نکته الزم به ذکر است که پـالسهـای نـوری
فمتوثانیه (فوق باريک) بیشتر در معرض پاشندگی قرار دارند چرا کـه
دارای پهنای بـاند وسیعتری نسبت بـه پـالسهـای نـوری پیکـوثانیـه
(باريک) میباشند.
پاشندگی فیبرهای فوتونیک کريستال به متغیرهای طول موج ( ،) 
d
پیچ (  ) و اندازه حفـره هـوای نرمـالیزه (


) وابسـتگی دارد  .ايـن

وابستگی ،امکان انتقال نقطه پاشندگی صفر به طـول مـوجهـای قابـل
رويــت و هــم چنــین نزديــک فروســرر را فــراهم مــیآورد ].[2,4,3
شکل( ، )1يک فیبر فوتونیک کريستال 1متداول با يک شبکه مثلثی از
سورارهای هوا را نشان میدهد که در آن ،d ،قطر حفرههای هـوا،  ،
گام حفره ،و ضريب شکسـت سـیلیکا  1/45اسـت ] .[18,11در مرکـز
فیبر ،يک حفره هوا حذف شده و تشکیل يک قسمت مرکزی با ضـريب
نقص باال که به عنوان هسته فیبر به کار میرود را داده است.
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دلخواه (  ) و مقادير مختلفی از پیچ (  ) با دقت بسیار مناسبی
نسبت به مقادير به دست آمده از روش عنصر محدود تمام برداری به
دست خواهند آمد:
X1
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کــه در آن ) X i (i  1,2,3,4و ) Y i (i  1,2,3,4بــه عنــوان
ضرايب تناسب تجربی شناخته میشوند ] ..[11بر اساس روش سعی و
شکل ( :)1شماتیک يک فیبر فوتونیک کريستال سیلیکا ].[3

اخیرا مشخص گرديده است که فیبرهای فوتونیک کريستال با شبکه
مثلثی از حفرههای هوا به خوبی میتوانند در عبارت عدد  Vکه از
رابطه ( )1به دست خواهد آمد پارامتريزه شوند ].[18
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ضرايب تناسب
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 aeffشعاع موثر هسته فیبر است و به صورت


(
3
است (برای شیشه سیلیکا  1/45ثابت فرض میگردد ]،)[18
)  nFSM (ضريب شکست پوسته میباشد ، neff ( ) .به عنوان
ضريب موثر مد پايه شناخته میشود و  محدوده طول موج
عملکردی است .روش عنصر محدود تمام برداری 2میتواند جهت
تجزيه و تحلیل پاشندگی در فیبرهای فوتونیک کريستال به کار
3
گرفته شود .هم چنین در مقابل آن میتوانیم از روش رواب تجربی
برای تحلیل پاشندگی استفاده کنیم ] .[3,18بدين صورت که در
مرحله اول با استفاده از رواب زير مقادير متغیرهای  Vو  Wبه ازای
مقادير دلخواهی از قطر حفره هوای نرمالیزه ،محدوده طول موج
 ) aeff محاسبه میگردد nco ،ضريب شکست هسته فیبر
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جدول ( :)1مجموعه اطالعات تجربی به مناور محاسبه متغیرهای Vو  Wبه

مقادير

و

که در آنها،

d
هوای نرمالیزه (

تجربی مرتب در رواب ( )3و (  )4با دقت مناسـبی نسـبت بـه روش
عنصر محدود تمام برداری قابل محاسبه هستند.

) متعاقبا میتوانند با جـايگزينی ضـرايب تناسـب

که در آن  U ،Vو  Wبه ترتیب به عنوان فرکانس نرمالیزه (عدد V
) ،فاز عرضی نرمالیزه و ثابت تضعیف شناخته میشوند و از مجموعه
رواب زير قابل محاسبه هستند :

()2

d
d
و  0.675
خطا ،به ازای  0.8


تجربی به ترتیب در جداول ( )1و ( )2خالصه شـدهانـد .الزم بـه ذکـر
است که مقادير متغیرهای  Vو  Wبه ازای ديگـر مقـادير قطـر حفـره

 ،مقـادير ضـرايب تناسـب

4

جدول ( :)2مجموعه اطالعات تجربی به مناور محاسبه متغیرهای Vو  Wبه
d
ازای  0.675


در ساختار فیبر پیشنهاد شده

مقادير

ضرايب تناسب

مقادير

ضرايب تناسب

-871316

Y1

870226

X1

071540

Y2

071213

X2

178803

Y3

173280

X3

172681

Y4

172110

X4

سپس با به کارگیری رابطه ( )1میتوان مقادير مربوط بـه متغیـر فـاز
عرضی( )Uرا برای طول موجهای متفاوت محاسبه کرد .حال هنگـامی
کــه مقــادير متغیرهــای  U،Vو Wقابــل محاســبه باشــند ،متغیرهــای
)  nFSM (و )  neff (از رواب ــ ( )1و ( )2ب ــرای محــدوده طــول
موجهای دلخواه محاسبه خواهند شد .پاشندگی موجبری  ، DW ،يک
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فیبــر فوتونیـک کريســتال بــرای طــول مــوجهــای متفــاوت از مقــادير
)  neff (با استفاده از رابطه زير محاسبه میشود
])  2 Re[ neff (

()5

c  2

DW ( ) 

که در آن  cسرعت نور در خالء است .با فرض مستقل بودن سهم
پاشندگی مـادهای نسبت به پاشندگی موجبری در موجبر ]،[18
نهايتا پاشندگی مادهای (  ) D mبايد به پاشندگی موجبری اضافه
گردد تا پاشندگی کل فیبر (  ) Dtهمان طوری که در رابطه ()6
ديده میشود محاسبه گردد ].[18,11
() 6

)   2 n s ( 
c  2



])  2 Re[ neff (

Dm

2

c 

Dt ( ) 

Dw

که در آن  ، ns ( ) ،ضريب شکست هسته موجبر مربوطه با جنس
سیلیکا است و از فرمول  sellmierمحاسبه میگردد ] .[12سپس
پاشندگی سرعت گروهی( 5يا اصطالحا متغیر  )  2فیبر فوتونیک
کريستال میتواند مستقیما از رابطه زير محاسبه گردد ] :[13
2
) Dt (
()1
2 c
از آن جا که هدف ،طراحی فیبر فوتونیک کريستال برای رسیدن به
GVD (  2 )  

کمینه پاشندگی سرعت گروهی غیرعادی و بیشینه اثر غیرخطـی در
طول موج  058نانومتر جهـت تولیـد پـالسهـای نـوری فمتوثانیـه و
افزايش پهنای باند طیفهای تولیدی با صرف انرژی کم میباشد ،از اين
رو پاشندگی سرعت گروهی به عنوان تـابعی از طـول مـوج در حـوزه
طیف قابل رويت و نزديک فروسرر به ازای يک کسر پرشـدگی هـوای
d
نرمالیزه وسیع (  0.8

گرديد .از اين شکل کامال مشخص است که يـک مقـدار کمینـه منفـی
تقريبا تخت کـه با تغییر پیچ به سمت طول مـوجهـای بـاالتر حرکـت
میکند وجود دارد به طوری که با انتخاب مناسب مقدار پـیچ ( ، ) 
اين ناحیه مینیمم منفی میتواند در طول موج  058نانومتـر متمرکـز
گردد.

) و چند پـیچ دلخـواه در شـکل ( )2رسـم

d
در شکل ( )2مشاهده میشود که با انتخاب  0.8

 ،   0.9mناحیه مینیمم منفی و تقريبا تخت را در طول موج

و

 058نانومتر متمرکز میگردد.
استقرار ناحیه تقريبا تخت در تولید پالسهای نوری فمتوثانیه با
استفاده از اثر سالیتون و هم چنین تولید طیفهای فرکانسی با پهنای
باند وسیع بسیار مهم است زيرا نهايتا منجر به کسب پاشندگیهای
مراتب باالتر کوچکتری خواهد شد .اما از تئوری فیبرهای فوتونیک
کريستال مشخص است که بعد از انتخاب يک کسر پرشدگی هوای
بزرگ و گام حفره (پیچ) کوچک در طراحی فیبرهای فوتونیک
کريستال  ،عملکرد فیبر ديگر به طور محض تک مد نخواهد بود ].[2
اين حقیقت به طور واضح در شکل ( )3با رسم متغیر  Vفیبر فوتونیک
کريستال بر حسب طول موج نرمالیزه قابل مشاهده است .در اين
d
شکل مشاهده میشود که با انتخاب ابعاد فیبر به ازای (  0.8

و  ،   0 . 9mعملکرد فیبر به طور محض در طول موج 058
نانومتر ديگر تک مد نخواهد بود (چرا که  .)V=3>2.405از اين رو
برای حفظ عملکرد تک مد فیبر و هم چنین کسب يک پاشندگی
سرعت گروهی غیرعادی منفیتر در طول موج  058نانومتر میبايست
متغیرهای هندسی فیبر فوتونیک کريستال به ازای حداکثر سايز حفره

)

d
هوای نرمالیزه (

نایر عملکرد تک مد فیبر ،پاشندگیهای بهینه و مهندسی شده،
انتخاب طـول موج عملکردی کم تلف ،انرژی مصرفی پايین و  ...از
مهمترين شاخصها در طراحی فیبر به مناور استفاده ايدهآل در
کاربردهای غیرخطی هستند.
بر اين اساس در شکلهای ( )4و ( )5مشاهده میشود که میتوان

) و حداقل پیچ ممکن انتخاب گردند .متغیرهايی

d
بـا تغییر سايـز حفـره هوای نرمالیزه (

(  ) از  8/3به  8/35میکرومتر ،عالوه بر حفظ عملکرد تک مدی

) از 8 /0به  8/615و پیچ

فیبر ( ، )V=2.405يک پاشندگی سرعت گروهی ( )GVDمنفیتر و
تقريبا تخت که در طول موج  058نانومتر (  )   850nmمتمرکز
شده است را نیز در مقايسه با ابعاد ديگر داشت .وجود دو طول موج
صفر پاشندگی 6در نمودار پاشندگی فیبر فوتونیک کريستال طراحی
شده ،به ترتیب در نواحی طول موجهای نزديک فروسرر
( )ZDW(2)=1000nmو قابل رويت ( )ZDW(1)=690nmاين فیبر
را جهت کاربردهای غیرخطی در اين محدوده بیش از پیش مناسب
میسازد .اين موضوع قابل مقايسه با طراحیهايی از فیبر های فوتونیک
کريستال میباشد که فق دارای يک طول موج صفر پاشندگی ،در
محدوده طول موجی فروسرر هستند ].[5 ,11

شکل ( GDV :)2فیبر فوتونیک کريستال با ساختار جديد بر حسب
d
طول موج به ازای  0.8


Serial No. 66

و چند پیچ.
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شکل ( :)3متغیر  Vفیبر فوتونیک کريستال با ساختار جديد بر حسب طول
موج نرمالیزه.

بیشینهسازی ضريب فشردگی و پهنای باند پالسهای ...

(الف)

(ب)
شکل ( :)4متغیر  Vبر حسب طول موج به ازای   0.95m

(ج)
شکل ( GVD :)5فیبر فوتونیک کريستال با ساختار جديد بر حسب طول
d
موج به ازای  0.675


و   .95 m

شکل ( :)6پاشندگیهای مراتب باالتر در فیبر فوتونیک کريستال با ساختار
اصالح شده بر حسب طول موج( .الف) پاشندگی مرتبه ( .3ب) پاشندگی
d
مرتبه ( .4ج) پاشندگی مرتبه .5همگی به ازای  0.675


و

.   0.95m
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وقتی انتشار پالسهای نوری فمتوثانیه مورد توجه قرار میگیرد،
پاشندگیهای مرتبه سه ،چهار و پنج ،مهم میشوند و بايد در معادله
عمومی غیرخطی شرودينگر 7اعمال گردند ] .[3,4دلیل اين موضوع آن
است که در دورههای فمتوثانیه پاشندگیهای مراتب باالتر اثرات خود
را به صورت تخريب پالسهای نوری نمايش میدهند بنابراين کاهش
اين اثرات به مناور تولید مناسب پالسهای لیزری فمتوثانیه ضروری
است .در شکلهای (-6الف) -6( ،ب) و ( -6ج) بـه تـرتیب،
پاشندگی های مراتب سه ،چهار و پنج را بر حسب طول موج برای فیبر
d
فوتونیک کريستال به ازای  0.675


و    0.95mرسم

گرديده است .در اين اشکال کامال مشخص است که ،در همان ناحیه از
طول موجها که يک پاشندگی سرعت گروهی غیرعادی تقريبا تخت در
طول موج  058نانومتر وجود دارد فیبر فوتونیک کريستال طراحی شده
دارای مقادير کوچکی از پاشندگیهای مراتب سوم ،چهارم و پنجم
میباشد .همان طوری که بیان گرديد اين امر به مناور فشردهسازی
ايدهآل پالسهای نوری فمتوثانیه و تولید طیفهای فرکانسی با پهنای
باند وسیع (طیفهای فوق پهن) با استفاده از اثر سالیتون بسیار
ضروری میباشد.

 -3طراحی مساحت موثر فیبر فوتونیک کريستال
پیشنهاد شده

) 2 J 0 (U
1
1
0.5
[
] 2  2  0.5
3 J 1 (U )U W
U

()18

W PCF , I 

که در آن ) J n (x )(n  0,1تابع بسل W ،ثابت تضعیف U ،فاز عرضی

نرمالیزه و پیچ (  ) گام حفره میباشند .مساحت موثر مد پايه برای
فیبر فوتونیک کريستال در شکل ( )1بر اساس دقت دو رابطه مارکوس
و پترمن 8به نمايش در آمده است .در اين شکل ديده میشود که اوال
دقت دو رابطه در محاسبه مساحت فیبرهای فوتونیک کريستال در
طول موج  058نانومتر تقريبا برابر است و ثانیا فیبر فوتونیک کريستال
d
طراحی شده به ازای  0.675


و  ،   0.95mدر طول موج

مساحت

برابر

058

نانومتر

دارای

موثر

بسیار

کوچکی

 Aeff  1.14 m 2میباشد .مساحت موثر طراحی شده کوچکتر
منجر به افزايش شدت پالسهای لیزری تولیدی ،کاهش طول
غیرخطی و افزايش ضريب غیرخطی فیبر(  ) با توجه به رابطه زير
میگردد.
()11

3.2  1020  2
Aeff 

 

نهايتا اين موارد کاهش انرژی الزم برای فشردهسازی بیشینه پالسهای
نوری ورودی و هم چنین تولید طیفهای فوق پهن با استفاده از اثر
سالیتون را در بر خواهد داشت ] .[1,2

يکی از شاخصهای کلیدی در طراحی فیبرهای فوتونیک کريستال،
مساحت موثر آن است که میتواند در حالت عملکرد تک مد فیبر
مستقیما از رابطه زير محاسبه گردد:
Aeff   (W PCF ) 2

()0

كه در آن  ، W PCFاندازه لکه مربوط به فیبر فوتونیک کريستال است.
به مناور محاسبه  ، A effاز تقريب فیبر ضريب پلهای (رابطه
مارکوس) در رابطه ( )0استفاده میگردد .به طوری که اندازه لکه از
رابطه زير قابل دستيابی است ].[14
()3

]

2.879
6

V PCF



1.619
1.5

V PCF

[0.65 


3

W PCF 

حال با جايگزينی عدد  Vتخمین زده شده در بخش  ،2در رابطه ()3
میتوان  W PCFو سپس  A effرا برای يك فیبر فوتونیک کريستال
تك مد محاسبه خواهد شد.
روش ديگر جهت تخمین  WPCFوجود دارد كه به عنوان رابطه
اول پترمن شناخته میشود .بر اين اساس میتوانیم  WPCFرا بر
اساس رابطه تعريف شده در زير به دست آورده و سپس با استفاده از
رابطه ( Aeff ،)0را برای فیبر كريستال نوری مورد نار محاسبه کرد
]:[16

Serial No. 66

شکل ( :)7مساحت فیبر فوتونیک کريستال با ساختار جديد بر اساس راب
مارکوس و پترمن.

در ادامه به طور ويژه مقايسهای از نتايج به دست آمده در طراحیهای
مختلفی از مساحت موثر فیبرهای فوتونیک کريستال سیلیکا در
محدوده طول موج  058-088نانومتر در جدول ( )3به همراه ضرايب
غیرخطی آنها به نمايش در آمده است .بررسی متغیرها به طور واضح
نشان میدهد هر چه مساحت موثر فیبرها کوچکتر باشد میزان
ضرايب غیرخطی آنها باالتر و در نتیجه به مناور استفاده در
کاربردهای غیر خطی مهم و پرکاربرد همانند تولید پالسهای لیزری و
طیفهای ابر پیوستار مناسبتر خواهند بود .نتايج نشان میدهند فیبر
طراحی شده در اين تحقیق دارای مساحت موثر به مراتب کوچکتر و
در نتیجه دارای ضريب غـیرخطی بـه مـراتب باالتری نسبت به
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طراحیهای ديگر است لذا اين موضوع اين فیبر را برای استفاده در
کاربردهای غیرخطی بسیار مناسب میسازد.

 -4تولید پالسهای نوری فوق باريک فمتوثانیه با
استفاده از اثر سالیتون

جدول ( :)3مقايسه مساحت موثر فیبر طراحی شده در اين مقاله به انضمام
ضريب غیرخطی آن با ديگر طراحیها

سالیتونهای نوری به سبب ترکیب اثرات مدوالسیون خود فازی 9و
پاشندگی سرعت گروهی غیرعادی در فیبر شکل میگیرند .اولین مرتبه
سالیتون هنگامی اتفاق میافتد که  GVDو  SPMبه طور کامل اثر
يکديگر را خنثی سازند .در اين حال پالس نوری بدون هیچ تغییری در
مسافـت انتشاری در حوزه زمان و فرکانس باقی میماند ].[1,3
فشردهسازی اثر سالیتون بر اصل انتشار سالیتونهای مراتب باالتر در
يک فیبر نوری تکیه دارد .سالیتونهای مراتب باالتر زمانی در يک فیبر

][5

][4

][13

][11

][2

فیبر
طراحی
شده

مراجع

11/0

4/3

3

2/55

1/55

1/14

) Aeff ( m 2

22

45

65

08

152

218

 (w.km)1

028

058

058

088

058

058

)  (nm

2

در مقايسهای گستردهتر ،بر اساس متغیرهای بنیادی و بسیار مهـم
پاشندگیهای مراتب باالتر فیبرهای فوتونیک کريستال ،پاشندگیهـای
طراحی شده در اين مقاله شراي ايدهآلی را در مقايسه با ديگر مقاالت،
به مناور استفاده در کاربردهای غیرخطی نایر انتشار مناسب سالیتون
و تولید طیفهای فرکانسی فوق پهن نشان میدهنـد بـه طـوری کـه
نتايج کسب شده در اين مقاله ،قابل مقايسه با طراحیهـای اخیـر در
اين زمینه خواهنـد بــود .مــقايسهای از نتـايج بــه دسـت آمــده در
طراحیهای مختلفی از فیبرهای فوتونیک کريستال سـیلیکا در جـدول
( )4به نمايش در آمده است  .مقايسـه متغیـرهـا بیـانگر آن اسـت کـه
مقادير پاشندگیهای مراتب باالتر فیبـر فوتونیـک کريسـتال طراحـی
شده با ساختار جديد شراي ايدهآلـی را نسـبت بـه مقـادير پاشـندگی
ديگر فیبرهای فوتونیک کريستال دارا میباشد .دلیل اين امر آن اسـت
که فیبر فوتونیک کريستال طراحی شـده در ايـن مقالـه دارای سـرعت
گروهی منفی بزرگتر و هم چنین پاشندگیهای مراتب سه ،چهـار و
پنج بسیار ناچیز در طـول مـوج  058نـانومتـر در مقايسـه بـا ديگـر
طراحیها است.

تحريک میشوند که پیک توان سالیتون  Nبرابر سالیتون پايه گردد
که  N 2به عنوان نرر طول پاشندگی بر طول غیرخطی به صورت
LD
رابطه (
L NL

 ) N 2 تعريف میگردد ] .[1هنگامی که سالیتونهای

مراتب باالتر در يک فیبر منتشر میشوند شکل موقتی سالیتون تحت
يـک باريـکشدگی و پهنشدگی دورهای قرار میگیرد .در اين حال
میتوان با انتخاب مناسب طول فیبر در حالتی که سالیتون تحت
فشردگی دورهای است ،فشردهترين حالت پالس خروجی را به دست
آورد ] .[1,3,4به مناور انتشار پالسهای نوری فمتوثانیه در فیبرهای
فوتونیک کريستال ،از معادله نرمالیزه غیرخطی شرودينگر با اعمال
اثرات پاشندگی سرعت گروهی ،پاشندگی مرتبه  ،3پاشندگی مرتبه ،4
پاشندگی مرتبه  ،5مدوالسیون خود فازی ،اثر خودتیزی و اثر رامان در
اين تحقیق استفاده میگردد .معادله نرمالیزه عمومی غیرخطی
شرودينگر دارای فرم کلی زير است ]:[3,4,15
+

][4

] [2

-12.7

-10.48

-18.15

8.12 102

0.037

0.0011

1.3 104

1.02 103

2 104

4

3.03 107

محاسبه نشده

7 107

)  5 ( ps km

5

850

850
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] [nm
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2

)

طراحی مقاله

 3U
 5U

()12

جدول ( :)4مقايسه متغیرهای پاشندگی فیبر فوتونیک کريستال با ساختار
جديد با ديگر طراحیها
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مراجع\پاشندگی

که در آن  زمان نرمالیزه T 0 ،پهنای پالس اولیه  4 ، 3،  2 ،و  5به
تـرتیب پـاشندگـیهـای مـراتـب ( 2يـا هـمان  4، 3 ،)GVDو 5

)  3 ( ps km

حامل (برای سیلیکا  T R  3fsاست ] S ،)[3مسئول پديده
خـودتیـزی است N ،مرتبه سالیتون و  مسافت انتشاری نرمالیزه
میباشند ] U .[3,15شکل پوش نرمالیزه پالس است که به صورت زير
تعريف میگردد ]:قرض گرفته شده از صفحه اصلی دانشگاه روچستر راهنمای
کاربران نرم افزار. [10

2

)  2 ( ps km
3

)  4 ( ps km

میباشند 0 ،فرکانس زاويهای  T R ،شیب بهره رامان در فرکانس

()13

) (1 iC p

]) U=N[sech(

که در ان  C Pمتغیر چرپ پالس ورودی است .روش اسپلیت استپ
فورير ( -)SSFMمتقارن جهت شبیهسازی معادله ( )11استفاده
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میشود .برای اين مناور ،ما فیبر فوتونیک کريستال طراحی شده با
d
ابعاد  0.675


و    0.95 mرا با متغیرهای پاشندگی مراتب

بــاالتـر ذکــر شــده در جــدول ( )1و اثــرات غـیرخـطــــــــی
(  ) S  0.008, T R  3fsمورد توجه قرار میگیرد  ،و در مرحله
اول از يک پالس سکانت هیپربولیک ورودی بدون چرپ با پهنای
 188فمتوثانیه که در طول موج  058نانومتر پمپ شده است استفاده
خواهد شد .شبیهسازی معادله غیرخطی شرودينگر ،با حضور تمامی
اثرات خطی و غیرخطی منجر به نمايش يک پالس خروجی 5
فمتوثانیهای در شکل ( )0میگردد .اين حالت مرتب با تحريک
سالیتون مرتبه ( ، N  7 )1معادل با توان 1322وات و انرژی
 151پیکوژول و خاصیت غیـرخطی وسیع    0.210(w .m )1در
طـول انتـشاری    0.1میبـاشد .از مشخصههای پالس لیزری
تولیدی ،وجود نوسانات شديد در لـبه جلـويی پالس (لبه پیشرو
پالس) ،بـه دلیل تجمیع اثرات پاشندگیهای مراتب باالتر ،اثر رامان
و انرژی نهفته حاصل از پـدستال در روش اثـر سـالیتـون میباشد.
در کنار آن ،يک تاخیر زمانی با سرعت باال نیز در پالس نوری فوق
باريک تولیدی به طور واضحی نمايان است که اين موضوع به دلیل
تاثیر هم زمان اثرات خطی و غیرخطی بر روی پالس نوری ورودی
است .مشخص است که با طراحی انجام شده و افزايش خاصیت
غیرخطی فیبر توان الزم جهت انتشار سالیتون مراتب باالتر به شدت
کاهش پیدا کرده به طوری که در حال حاضر ،نتايج به دست آمده
قابل مقايسه با نتايج ديگر مقاالت خواهند بود .بر اين اساس  ،به طور
مختصر مقايسهای در جدول ( )5نشان داده شده است که بیانگر
شراي ايدهآل فیبر فوتونیک کريستال طراحی شده با ساختار جديد
جهت تولید پالسهای لیزری به دلیل باال بودن ضريب فشردگی
پالسهای نوری تولیدی و هم چنین انرژی کم مورد نیاز جهت
کاربردهای غیرخطی در آن است.

شکل( :)8پالس لیزر تولیدی در فیبر فوتونیک کريستال با ساختار جديد.
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بیشینهسازی ضريب فشردگی و پهنای باند پالسهای ...
جدول( :)5مقايسه متغیرهای پالس لیزر تولیدی با نتايج ديگر مقاالت
ضريب فشردگی پالس

پهنای
پالس
ورودی

انرژی
مصرفی

پهنای
پالس
خروجی

10

100fs

320PJ

10fs

]2013[24

8.33

100fs

225nJ

12fs

]2010[2

7.5

30fs

500PJ

4fs

]2006[8

20

100fs

151PJ

5fs

طراحی مقاله

)

Tout

T
Fc ( 0

سال

 -1-4بیشینهسازی ضريب فشردهشدگی پالسهای نوری در
فیبر فوتونیک کريستال پیشنهاد شده
برای پالسهای ورودی دارای چرپ ،هنگامی که متغیر چرپ، C P ،

چنین باشد که شرط  C P  2  0برقرار گردد يک باريکشدگی
ابتدايی در فرآيند انتشار پالسهای نوری در موجبر اتفاق میافتد
بنابراين اگـر پالس نـوری ورودی دارای چـرپ مثبت باشد ،بر پايه
فشردهسازی پالسهای نوری با استفاده از اثر سالیتون ،يک نرر تولید
و فشردهشدگی بااليی از پالسهای لیزری (تولید پالسهای لیزری
فوق باريک) اتفاق خواهد افتاد ].[11
نتايج شبیهسازیهای عددی در جدول ( )6نشان میدهند که
تعريف متغـیر چـرپ مثبت در پـالسهـای سالیتونـی میتواند نرر
فشردهشدگی پالسهای نوری ورودی را به مراتب باالتر ببرد .اما نکته
حائز اهمیت در اين جدول ،وجـود يـک مقدار بهینه از متغیر چـرپ
اسـت کـه بـه ازای آن بیشینه فشـردهشدگی پـالس نـوری اتفاق
میافتد (  ) C p  20و بعد از آن پالس لیزری تولیدی در خروجی
شروع به پهن شدن میکند .اين فرآيند بیانگر آن است که چرپدار
شدن بیش از اندازه پالسهای نوری ورودی نهايتا باعث تخريب
پالس لیزری تولید شده در خروجی موجبر میگردد لذا تعیین مقدار
بهینهای از اين متغیر جهت تولید پالسهای لیزری فوق باريک و
ايدهآل ضروری است .نتايج و اطالعات موجود در جدول ( )6به طور
کامل در شکل ( )3قابل مشاهده است .اين شکل فرآيند و تحول
فشردهشدگی يک پالس نوری ورودی  188فمتوثانیهای را به 1
فمتوثانیه  ،به ازای استفاده از مقادير مختلف چرپ در فواصل
مختلفی از موجبر نشان میدهد .اين شکل همچنین بیانگر آن است
که تاخیر زمانی ايجاد شده پالس نوری در حالت بدون چرپ با اعمال
اثر چرپ مثبت کاهش میيابد .اين امر نشانگر اثر مثبت و تاثیرگذار
چرپدار کردن مناسب پـالس نـوری ورودی است بـه طوری که اين
اثر عالوه بر مزيت فشردهسازی پالس ،تاخیر زمانی سريع نتیجه شده
از تاثیر همزمان اثرات خطی و غیرخطی بر روی پالسهای نوری را
نیز کاهش میدهد .شکل ( )18میزان انرژی تلف شده پـالس لیزری
تـولیدی را بـه ازای مـقادير مختلف چرپ نشان میدهد .با توجه به
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شکل در میيابیم که نوسانات شديد موجود در لبه پیشرو پالس (در
حالت بدون چرپ) با افزايش مقدار متغیر چرپ کاهش میيابد که
اين امر بیانگر کاهش تلف توان در پالسهای لیزری فوق باريک
تولیدی و در نتیجه افزايش کیفیت و شدت آنها بر اثر اعمال متغیر
مناسبی از چرپ مثبت است.
جدول ( :)6اطالعات مربوط به فشردهشدگی پالسهای نوری با اعمال
مقادير مختلف چرپ در فیبر فوتونیک کريستال با ساختارجديد
)

Tout

T
Fc ( 0

20
28.5
)100(max
77



Cp

) Tout (fs

0.1
0.055
0.038
0.028

0
10
20
22

5
3.5
1
1.3

N
7
7
7
7

) T 0 (fs
100
100
100
100

شکل ( :)3اثر مقادير مختلف چرپ بر شدت پالسهای لیزری
فوق باريک

شکل ( :)18درصد انرژی تلف شده در پالسهای لیزری فوق
باريک تولیدی به ازای مقادير مختلف چرپ

 -5تولید طیفهای فرکانسی پهن باند در فیبر فوتونیک
کريستال پیشنهاد شده

طیفهای ابر پیوستار (فوق پهن پیوسته) مشابه نور سفید هستند اما
پهنای باند آن وسیعتر است با اين تفاوت که خاصیت همدوسی
مشابه يک لیزر را دارا و از شدت باالتری برخوردار است .با توجه به
اين مهم که لیزر برای طول موجهای مختلف وجود ندارد ،بنابراين
رهیافت طیف فوق پهن میتواند منجر به تولید محدوده وسیعی از
طول موجها شود .از کاربردهای اين طیفها میتوان به اندازهگیری
دقیق فرکانسهای نوری ،کاربردهای ناامی ،تصوير برداریهای
پزشکی با کیفیت باال و  ..اشاره کرد ] .[10 ،23 ،25برای دستيابی
به طیفهای فوق پهن پیوسته ،فیبر فوتونیک کريستال با طراحی
بهینه در ايـن مقـالـه پیشنهاد میگردد که دلیل پیشنهاد اين
ساختار ،ظاهر شدن اثرات غیرخطی در توان آستانه کوچک سیگنال
ورودی نـاشی از کـاهش شديد سطح مقطع موثر در اين فیبر و
همچنین پاشندگیهای مراتب باالتر مهندسی شده در آن در کنار
کاهش انرژی مورد نیاز الزم جهت تولید پالس لیزری فوق باريک و
طیف پهن باند است که فیبر فوتونیک کريستال طراحی شده را
جهت اين کاربردها در اين مقاله بسیار ايدهآل کرده است .نحوه تولید
تئوری اين طیف ،استفاده از معادله نرمالیزه غیرخطی شرودينگر
جهت انتشار پالس در فیبر با حضور اثرات خطی و غیرخطی است که
به طور کامل در معادله ( )11بیان گشته است .نتايج حاصل از
شبیهسازی معادله غیرخطی شرودينگر در شکل ( )11بدون در نار
گرفتن اثر چرپ به نمايش در آمده است .در اين شکل مشاهده
میشود کـه بــا افزايش طـول نـرمالیـزه به    0.1طیف شروع به
پهنشدگی میکند که اين پهنشدگی نشان از اثر پديده ابر پیوستار
(فوق پیوستگی) دارد .همچنین در اين شکل يک پیک بزرگ در
ناحیه مولفههای فرکانس پايین (طول موجهای باالتر) طیف مشاهده
میشود .اين موضوع نشان از انرژی باالی مولفههای تشکیل دهنده
اين قسمت دارد کـه دلیـل آن پـديده رامان است به طوری که در
اين فرآيند ،مولفههای فرکانس پايین توس مولفههای فرکـانس بـاال
پامپ (ارسال با شدت باال) میشوند (انرژی از سمت مولفههای
فرکانس باالی تشکیل دهنده پالس به سمت مولفههای فرکانس
پايین پالس انتقال میيابد) که اين موضوع آغاز يک شیفت فرکانسی
به سمت فرکانسهای پايین (طول موجهای باالتر) را نشان میدهد .با
افزايش طول انتشاری از    0.1به    0.12و افزايش
تاثیرگذاری اثرات خطی و غیرخطی بر روی طیف ،پهنشدگی کاملتر
طیف را به صورت اثرات فـوق پیوستگی شـاهد هستیم کـه ايـن
پهـنشدگـی بیشتر از حـالت پهنشـدگـی طـیف در   0.1
است .همچنین شیفت کامل فرکانسی به سمت فرکانسهای پايینتر
(طول موجهای باالتر) در اين شکل مشاهده میشود که نشان از
اثرگذاری بیشتر پديده رامان بر روی طیف با افزايش مسیر را دارد.

تولید يک پالس کوتاه با توان نسبتا باال توس يک لیزر و عبور آن از
يک محی انتشار با ظاهر شدن اثرات غیرخطی ،طیف ابرپیوستار
(طیف فوق پهن پیوسته) تولیـد خواهـد کرد ] .[10 ،13 ،22
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(الف)

شکل ( :)11تولید طیف فوق پهن پیوسته در فواصل مختلفی از فیبر
فوتونیک کريستال

 -1-5بیشینهسازی پهنای باند پالسهای نوری در فیبر
فوتونیک کريستال پیشنهاد شده
نتايج تکرار شبیهسازی معادله غیرخطی شرودينگر  ،اين بار بـا حضـور
متغیر چرپ به ازای مقـادير متـداول [21] C P  0,10,15,17, 20 ،
در شکل ( )12به نمايش در آمده اسـت  .در ايـن حالـت پهنـای بانـد
پالس به متغیر چرپ وابسته میشود به طوری که پهنای باند پـالس بـا
اعمال متغیرهای معمول باالتر چرپ مثبت ،عمومـا پهـنتـر خواهنـد
شد .با محاسبه پهنای باند فرکانسی نیم بیشـینه طیـفهـای نـوری در
شکل ( -12الف) در طول موج  058نانومتر (يا معادل فرکانسی آن) به
ازای مقادير مختلف چرپ مثبت ذکر شده ،وجود يک مقدار بهینهای از
پارامتر چرپ (  ) C p  15که به ازای آن بیشینه افـزايش پهنـای بانـد
نسبت به طیفهای ديگر(خصوصا طیـف ورودی) وجـود دارد مشـخص
میگردد .از اين شکل مشخص میشود که به ازای اعمال مقادير بـاالتر
از  ، C p  15پهنای باند با شیب ماليمی رو به کاهش میگذارد .دلیـل
افزايش پهنای باند طیف در حضور چرپ مثبت میتواند به اين صـورت
توضیح داده شود که چرپ مثبت ذاتی حاصل از مدوالسیون خود فازی
( )SPMبا اثر ابتدايی چرپ مثبت پالس ورودی در حول مرکز پالس
مورد نار با هم جمع میشوند و پیرو آن طیف پـالس نـوری در حـوزه
فرکانس پهن میگردد .پس از آن بـا افـزايش مقـادير پـارامتر چـرپ،
خاصیت اثر دهی اين پارامتر بر روی پالس کاهش میيابد و همین امـر
باعث میگردد که از يک مقدار به بعـد کـاهش پهنـای بانـد و کـاهش
شدت پالس لیزری را داشته باشیم .ايـن امـر نشـان دهنـده غلبـه اثـر
مدوالسیون خودفازی بر اثر چرپ ورودی است .

Serial No. 66

(ب)
شکل ( : )12اثر چرپ پالس ورودی بر( .الف) تحول تولید طیف ابر پیوستار.
(ب) پهنای باند طیف در فیبر فوتونیک کريستال با ساختار جديد در 058
نانومتر

 -6نتیجه
در اين تحقیق مشخص گرديد با تغییر ابعاد هندسی فیبر فوتونیک
کريستال میتـوان پـاشندگـی را در آنها مثبت و يا منفی کرد و
همچنین میتوان مقادير آنها را برای فشردهسازی پالسهای لیزری
و تولید طیفهای فوق پهن با اثر سالیتون بهینه نمود .بیشترين
مقدار فشردگی پالس نوری ،و ايدهآلترين تولید طیفهای فوق پهن
برای حالتی از طراحی فیبر به دست خواهد آمد که کمترين نسبت
پاشندگیهای مرتبه  4 ،3و  5به پاشندگی مرتبه  2در آن حاصل
گردد .برای طول موج  058نانومتر مشخص گرديد که با طراحی
ابعاد فیبر به ازای ابعاد فیبر   0.95 m ،و  0.675

d


عالوه

بر يک پـاشندگی سرعت گروهی غیرعادی کمینه ،پاشندگیهای
مراتب باالتر کوچکتر و عملکرد تک مد فیبر را میتوان به دست
آورد .فیبر فوتونیک کريستال سیلیکايی طراحی شده با ساختار جديد
در اين مقاله دارای خاصیت غیرخطی بسیار وسیعتری در مقايسه با
فیبرهای معمولی و يا فیبرهای فـوتونیک کريستال طراحی شده در
ابعاد میکرو میباشد ،بنابراين انرژی کــمتـری جهت کاربردهای
غیرخطی از جمله تولید ابـر پیوستار (طیفهای فوق پهن و پیوسته)
و فشردهسازی پالسهای نوری با استفاده از اثر سالیتون در آن به کار
میرود .مشخص گرديد با استفاده از يک پالس ورودی 188

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 43, No. 2

... بیشینهسازی ضريب فشردگی و پهنای باند پالسهای

2  شماره،43 جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبريز/41

[13] C. Hao, Z. X. Min and L. S. Fang, “Design of photonic
crystal
fibers
with
anomalous
dispersion,”
Optoelectronics Letters, Vol. 2, No.1, 2006.
[14] Z. K. Varallyay, Nonlinear Wave Propagation and
Ultrashort Pulse Compression in Step Index and
Microstructured Fibers, PHD Thesis, Budapest
University of Technology and Economics Atomic Physics
Department, March, 2007.
[15] H. Demir and S. Ozsoy, “Comparative Study of LargeSolid-Core Photonic Crystal Fibers: Dispersion and
effective mode area,” Optik - International Journal for
Light and Electron Optics, Vol. 123, No. 8, pp.1-5, 2011.
[16] V. C. Long, H. N. Viet, M. Trippenbach and K. D. Xuan,
“Propagation technique for ultrashort pulses III: Pulse
splitting of ultrashort pulses in a kerr medium,”
Computational Methods in Science and Technology, Vol.
14, No. 1, 21-26,2008.
[17] S. K. Varshney, M. P. Singh and R. K. Sinha,
“Propagation characteristics of photonic crystal fibers,”
Journal of Optical Communications, Vol. 24, No. 5, pp.
192-198, 2003.
[18] Z. Zhu and T. G. Brown, “Effect of frequency chirping on
supercontinuum generation in photonic crystal fibers,”
Optics Express, Vol. 12, No. 4, pp. 689-693, 2004.
[19] M. Foster, A. Geata, Q. Cao and R.Tribino, “Solitoneffects compression of supercontinuum to few cycle
durations in photonic nano wires,” Optics Express, Vol.
13, No. 18, pp. 6848-68, 2005.
[20] R. Cerif and M, Zghal, “Nonlinear phenomena ultra-wide
band radiation in a photonic crystal fiber,” Journal of
Optics, 2011.
[21] J. M. Dudley and S. Coen, “Coherence properties of
super- continuum spectra generation in photonic crystal
and tapered optical fibers,” Optics Letters, Vol. 27, No.
13, pp. 1180-1182, 2002.
[22] A. Ghanbari, “Supercontinuum generation at 1310nm in a
highly nonlinear photonic crystal fiber with a minimum
anomalous group velocity dispersion,” Majlesi Journal of
Electrical Engineering, Vol. 7, No. 4, 2013.
[23] A. Ghanbari, “Modeling photonic crystal fiber for
efficient soliton effect compression of femtosecond
optical pulses at 850nm,” Arabian Journal for Science and
Engineering, Accepted for publishing, 2013.

 شبیهسازی انتشار سالیتونهای مکانی و زمانی در،] هادی حصاری24[
، قزوين، دانشگاه آزاد اسالمی قزوين، کارشناسی ارشد،فیبرهای نوری
.1332 ،128-1
 فشردهسازی پالسهای نوری فمتوثانیه با استفاده از،] اشکان قنبری25[
 کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسالمی، فیبرهای فوتونیک کريستال
.1331 ،141-1 ، قزوين،قزوين

زيرنويسها
1

Photonic Crystal Fiber (PCF)
Finite Element Methid(FEM)
3
Empirical Relations Method(ERM)
4
Fitting Coefficients
5
Group Velocity Dispersion(GVD)
6
Zero Dispersion Wavelength(ZDW)
7
Generalized Nonlinear Schrodinger Equation (GNLSE)
8
Marcus & Petermann Relations
9
Self Phase Modulation(SPM)
10
Online available at: www.optics.rochester.edu
2

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 43, No. 2

) يـک پـالـسN=7( فمتوثانیهای و تحريک مـرتبه سـالـیتـون
10  فمتوثانیهای میتواند در طول5 فـشرده شـده فـوق بـاريـک
 پیکوژول151 میلیمتر از فیبر فوتونیک کريستال با انرژی ناچیز
.در کنار يک تولید طیف فوق پیوسته در اين موجبرها حاصل گردد
همچنین نشان داده شد که در کنار يک طراحی مناسب از فیبر و
انتخاب مناسب مقادير مختلفی از متغیر چرپ مثبت پالس ورودی در
 میتوان پالسهای لیزری به مراتب باريکتر و طیفهایGNLSE
فرکانسی به مراتب پهنتری را در مقايسه با حالت بدون چرپ داشته
188  مشخص گرديـد بـا استفاده از يک پالس ورودی.باشیم
) يک پالس فشردهN=7( 1 فمتوثانیهای و تحريک سالیتون مرتبه
 میلیمتر از18  فمتوثانیهای میتواند در طول1 شده فوق باريک
 و با صرف همانC p  20 ،فیبر با انتخاب متغیر چرپ به مقدار
 پیکوژول در کنار بیشینه پهنشدگی طیف با151 انرژی ناچیز
 میلیمتر از10  در طـول، C p  15 ، انتخاب متغیر چرپ بـه مقـدار
.فیبر حاصل گردد
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