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 چکیده مطالب

 

در فصل اول، ابتذا توضیحات کوتاهی درهورد فیبر ًوری و اًواع و اجسای آى و سیستن ارتباط به 

.  ها ارائه شذه استPCFوسیلهی فیبر ًوری آهذه سپس خالصهای کوتاه از 

.  در فصل دوم  روشهای تولیذ هورد بررسی قرار گرفتهاًذ

 ها هورد بحث قرار  PCF در فصل سوم بسیاری از هسایا و کاربردهای فیبرهای ًوری علیالخصوص 

. هیگیرًذ

در فصل چهارم درهورد روشهای بهذست آوردى ضریبشکست هوثر فیبر کریستالی فوتوًی صحبت 

شذه و درهورد روش ضریبشکست هوثر تواهبرداری بحث شذه و با بهذست آوردى هعادالت هربوط 

به ضریبشکست هوثر و غالف فیبر کریستال فوتوًی، با استفاده از ًوودار اثر پاراهترهای هختلف بر 

 .ایي دو توضیح داده شذه است
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 :هقذهه

ثـش اِٚیٝ اص ٘ٛس ثشای اسػبَ پیبْ . اػتفبدٜ اص ٘ٛس ثٟقٙٛاٖ ٚػیّٟبی ثشای استجبط، پذیذٞی خذیذی ٘یؼت

اػتفبدٜ ٔیىشد ٚ ثب فشػتبدٖ فالئٓ ثٟلٛست دٚد وٝ خٛد ٘ٛفی استجبط ٘ٛسی ثٛد ٔمبكذ خبكی سا ثٝ 

. تب ٔذتٟب دٚد تٟٙب ٚػیّٟی استجبعی ٔیبٖ افشاد لجبیُ دٚس اص ٞٓ ثٟـٕبس ٔیشفت. دیٍشاٖ اثشاص ٔیٕٙٛد

ثـش پغ اص ٔذتی دسیبفت وٝ اص ٘ٛس ٔیتٛاٖ ثشای فشػتبدٖ پیبْ ٚ سٔض اص عشیك فب٘ٛػٟبی دسیبیی ٘یض ثٟشٜ 

 .تدشثیبت اِٚیٝ ٚ اثتذایی ثـش دس لشٖٚ ثقذ ثٟلٛست پیـشفتٟتشی ثٟىبس ٌشفتٝ ؿذ. ثٍیشد

 دس. ثشای ثشلشاسی استجبط ٚ ا٘تمبَ پیبْ، ٚخٛد فشػتٙذٜ ٚ ٌیش٘ذٜ ٚ ٔحیظ ا٘تـبس ضشٚسی اػت

  ػیؼتٕٟبی ٔخبثشاتی وبثُ ثٟقٙٛاٖ یىی اص ٔحیغٟبی ا٘تـبس ٚ ا٘تمبَ اعالفبت اص فشػتٙذٜ ثٝ ٌیش٘ذٜ 

ثـش اص ٔذتٟب پیؾ فىش اػتفبدٜ اص وبثّٟبی دیٍش ثٟدبی وبثُ فّضی سا دس ػش ٔیپشٚسا٘ذ ٚ . ثٟىبس ٔیشٚد

سا ثشای اسػبَ « ؿیـٝ ٚ ٘ٛس»ثشای خبیٍضیٙی ػیؼتٓ وٕٟضیٙٝ أب داسای ویفیت ثٟتش ٚ وبسثشد ثیـتش، 

اعالفبت، ساٜ حُ ٔٙغمی ٚ ٔٙبػجی یبفت ٚ دس ٟ٘بیت اِیبف ٘ٛسی سا ٔٙبػجتش اص وبثّٟبی فّضی تـخیق 

 .داد

أب . اِٚیٗ وؼب٘ی وٝ دس لشٖٚ اخیش ثٝ فىش اػتفبدٜ اص ٘ٛس افتبد٘ذ، ا٘تـبس ٘ٛس سا دس خٛ صٔیٗ تدشثٝ وشد٘ذ

ا٘تـبس اعالفبت ٘ٛسی سا دس خٛ ثب ٔـىُ ... ٚخٛد ٔٛا٘ـ ٔختّف ٘ؾیش ٌشد ٚ خبن، دٚد، ثشف، ثبساٖ، ٔٝ ٚ 

٘ٛس دس داخُ ایٗ وب٘بِٟب ثٝ . ثقذٞب اػتفبدٜ اص ِِٛٝ ٚ وب٘بَ ثشای ا٘تـبس ٘ٛس ٔغشح ٌشدیذ. ٔٛاخٝ ػبخت
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ٚػیّٟی آیٟٟٙب ٚ فذػیٟب ٔٙتـش ٔیـذ، أب اص آ٘دب وٝ تٙؾیٓ ایٗ آیٟٟٙب ٚ فذػیٟب وبس ثؼیبس ٔـىّی 

 .ثٛد، ایٗ وبسٞب ٞٓ غیشفّٕی تـخیق دادٜ ؿذ ٚ ٔغشٚد ٔب٘ذ

آ٘بٖ . وبوٛ ٚ وٛوٟبْ اٍّ٘یؼی ثشای اِٚیٗ ثبس اػتفبدٜ اص ؿیـٝ سا ثٟقٙٛاٖ ٔحیظ ا٘تـبس ٔغشح ػبختٙذ

 ٍٔبثیت ثش ثب٘یٝ ٚ ثیـتش ثش سٚی ٔحیغٟبی 100ٔجٙبی وبس خٛد سا ثش آٖ ٌزاؿتٙذ وٝ ثٝ ػشفتی حذٚد 

ایٗ دٚ ٔحمك اٍّ٘یؼی، . ایٗ ػشفت ا٘تمبَ ثب تضقیف صیبد ا٘شطی ٕٞشاٜ ثٛد. ا٘تـبس ؿیـٝ دػت یبثٙذ

اٌشچٝ آ٘بٖ دس سػیذٖ ثٝ ٞذف خٛد .  دػیجُ ثبؿذ20اتالف ا٘شطی سا تب آ٘دب ٔیپزیشفتٙذ وٝ وٕتش اص 

 1960دس اٚایُ ػبَ . ثٝ ایٗ ٞذف دػت یبفت« وٛس٘یًٙ ٌّغ»٘بوبْ ٔب٘ذ٘ذ، أب ؿشوت آٔشیىبیی 

 .ٔیالدی ثب اختشاؿ اؿقٟی ِیضس استجبعبت فیجش ٘ٛسی ٕٔىٗ ٌشدیذ

 1966دس ػبَ . ثٟٙحٛی وٝ عشح یه ٔٙجـ ٘ٛسی تقذیُ ؿذٜ وٝ ثتٛا٘ذ اعالفبت سا ا٘تمبَ دٞذ اسائٝ ؿذ

ٔیالدی، دا٘ـٕٙذاٖ دس ایٗ ٘ؾشیٝ وٝ ٘ٛس دس اِیبف ؿیـٟبی ٔٙتـش ٔیـٛد پیـشفت وشد٘ذ وٝ حبكُ آٖ 

چشا وٝ فیجش ٘ٛسی ثؼیبس ػجىتش ٚ اسصا٘تش اص وبثُ ٔؼی اػت ٚ . اص وبثّٟبی ٔقِٕٛی ثؼیبس ػٛدٔٙذتش ثٛد

 .دس فیٗ حبَ ؽشفیت ا٘تمبِی تب چٙذیٗ ثشاثش وبثُ ٔؼی داسد

دس فلش وبٔپیٛتشٞب ٚ ٔبٞٛاسٟٞب ثـش ٔیتٛا٘ذ دس آٖ ٚاحذ تلٛیش، كذا ٚ دیٍش اعالفبت ٔٛسد ٘یبص خٛد سا 

 تٛخٝ دػتب٘ذسوبساٖ كٙقت ٔخبثشات ٚ 21ٕٞضٔبٖ ثب ٚسٚد ثٝ لشٖ . دس حذالُ صٔبٖ دسیبفت یب اسػبَ وٙذ

ٔشاوض تحمیمبتی ثٝ فٙأٚسی سٚص د٘یب؛ یقٙی فیجش ٘ٛسی ثیـتش ؿذ ٚ ثٟبفتمبد یىی اص وبسؿٙبػبٖ استجبعبت، 

ثب اػتفبدٜ اص فیجش ٘ٛسی صیشػبختٟبی ٔحّی ٚ ؿٟشی استجبعبت لبدس خٛاٞذ ثٛد ثب ػشفت ثیـتش ٚ ویفیت 

 .ثشتش ثٝ یىذیٍش ٚ ثٝ صیشػبختٟبی ٔٙغمٟبی ٚ خٟب٘ی اعالفبت ثپیٛ٘ذ٘ذ
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فیجشٞبی ٘ٛسی اص ؿیـٟی ؿفبف ٚ خبِق ػبخٙٝ ٔیـٛ٘ذ ٚ ٔیتٛا٘ٙذ اعالفبت دیدیتبَ سا دس فٛاكُ 

اص آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ ثشای فىؼجشداسی پضؿىی ٚ ٔقبیٟٟٙبی فٙی دس ٟٔٙذػی ٔىب٘یه . دٚس ا٘تمبَ دٞٙذ

 ]1[. اػتفبدٜ ٔیـٛد

 ثٟقٙٛاٖ ٔٛخجش وٕتّفبت ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس 1996، اص اٚایُ ػبَ ( ٞبPCF) فیجشٞبی وشیؼتبِی فٛتٛ٘ی 

اِٚیٗ ؽٟٛس، چٟبس ػبَ اص تٛػقٟی تىِٙٛٛطیىی سا ثٟخٛد اختلبف داد ٚ ػپغ تىٙیىٟبی . ٌشفتٟب٘ذ

اوٖٙٛ ػبخت ػبختبس ٔیىشٚػىٛپی دس فیجشٞبی . تِٛیذ ٚ ػبخت، ثیـتش ٚ ثیـتش ٔٛسد تبویذ لشاس ٌشفت

 m µ 1 ٘ب٘ٛٔتشی دس عیف 10 ؿیـٝ ثٟٕٙؾٛس دػتیبثی ثٝ دسخٟی دلت –وشیؼتبِی فٛتٛ٘ی ٞٛا 

أىب٘پزیش ؿذٜ وٝ ثبفث وٙتشَ چـٍٕیش خٛاف ٘ٛسی وّیذی ٔثُ ا٘تـبس، ؿىؼت ٔضبفف، خٛاف غیش  

 ٞب دس سٚوؾ فّضی وشیؼتبِی فٛتٛ٘ی ٔتٙبٚة،  (ؿىبف ثب٘ذ ٘ٛسی) PBGخغی ٚ ٔٛلقیت ٚ فشم 

  دس ایٗ سٚؽ دأٟٙی احتٕبالت فیجش ٘ٛسی سا ثب افضایؾ ٚیظٌیٟبی ٔؼتمش ٚ ٔقشفی PCF. ٔیـٛد

 ]2[. ٚیظٌیٟبی خذیذ ٔثُ ا٘تـبس وٓ تّفبت دس ٞؼتٟی تٛخبِی ثبال ٔیجشد
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 فصل اول

آشنایی تا فیثر کریستالی فوتونی  

 

فیثر نوری چیست؟ 

فیجشٞبی ٘ٛسی سؿتٟٟبی ثّٙذ ٚ ٘بصوی اص 

ؿیـٟی ثؼیبس خبِلٙذ وٝ ٕٞبٖ عٛسوٝ دس 

ؿىُ سٚثشٚ ٔیجیٙیذ، ضخبٔتی دس حذٚد لغش 

آٟ٘ب دس ثؼتٝ ٞبیی ثٝ ٘بْ . ٔٛی ا٘ؼبٖ داس٘ذ

وبثّٟبی ٘ٛسی وٙبس ٞٓ لشاس دادٜ ٔیـٛ٘ذ ٚ 

ػیٍٙبِٟبی ٘ٛسی دس فٛاكُ دٚس  ثشای ا٘تمبَ 

. ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔیٍیش٘ذ

ؿىُ ؽبٞشی یه فیجش ٘ٛسی  : 1ؿىُ ؿٕبسٞی 

 

یه وبثُ فیجش . فیجش ٘ٛسی اص پبِؼٟبی ٘ٛس ثشای ا٘تمبَ دادٟٞب اص عشیك تبسٞبی ػیّیىٖٛ ثٟشٜ ٔیٍیشد

فیجشٞبی ٘ٛسی . ٘ٛسی وٝ وٕتش اص یه ایٙچ لغش داسد ٔیتٛا٘ذ كذٞب ٞضاس ٔىبِٕٟی كٛتی سا حُٕ وٙذ

 . ٌیٍب ثبیت دس ثب٘یٝ سا فشاٞٓ ٔیؼبص٘ذ10 ٌیٍب ثبیت دس ثب٘یٝ تب 2/5تدبسی ؽشفیت 
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: اجسای فیثر نوری

ٞؼتٝ ٔقٕٛال ؿبُٔ یه تبس وبٔال ثبصتبة وٙٙذٜ اص ؿیـٟی .  دسٚ٘ی تشیٗ الیٝ سا ٞؼتٝ ٔیٙبٔٙذ :1ّستِ

ٞؼتٝ دس ثقضی اص وبثّٟب اص پالػتیه وبٔال ثبصتبثٙذٜ ػبختٝ ٔیـٛد، وٝ ٞضیٟٙی ػبخت سا . خبِق  اػت

ثب ایٗ حبَ، یه ٞؼتٟی پالػتیىی ٔقٕٛال ویفیت ؿیـٝ سا ٘ذاسد ٚ ثیـتش ثشای حُٕ . پبییٗ ٔیأٚسد

 .دادٟٞب دس فٛاكُ وٛتبٜ ثٝ وبس ٔیشٚد

 ٚاػغٟی ؿفبفی وٝ ٞؼتٟی ٔشوضی فیجش ٘ٛسی سا احبعٝ ٔیىٙذ ٚ ثبفث ا٘قىبع ٘ٛس :2الیْی رٍکص 

 .ثٝ داخُ ٞؼتٝ ٔیـٛد

. سٚوـی پالػتیىی وٝ فیجش ٘ٛسی سا دس ثشاثش سعٛثت ٚ آػیت دیذٖ ٔحبفؾت ٔیىٙذ: 3رٍکص هحافظ

كذٞب یب ٞضاساٖ فذد اص ایٗ سؿتٟٟبی فیجش ٘ٛسی ثٟلٛست ثؼتٟبی دس وٙبس ٞٓ لشاس دادٜ ٔیـٛ٘ذ وٝ ثٝ 

ایٗ دػتٝ اص سؿتٟٟبی فیجش ٘ٛسی ثب یه پٛؿؾ خبسخی ٔٛػْٛ ثٝ طاوت یب غالف . آٖ وبثُ ٘ٛسی ٌٛیٙذ

. ٔحبفؾت ٔیـٛ٘ذ

 

 

 

 

 

2- Cladding                  3- Buffer Coating 1- Core                                         
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 اخضای ٔختّف یه فیجش ٘ٛسی: 2ؿىُ ؿٕبسٞی 

 

: انواع فیثر نوری

 :فیجشٞبی ٘ٛسی دٚ ٘ٛفٙذ

لغشی دس حذٚد )ایٗ ٘ٛؿ اص فیجشٞب ٞؼتٟٟبی وٛچىی داس٘ذ : (تک حالتی)فیثزّای ًَری تک ٍجْی

سا دسٖٚ خٛد ٔٙتـش  ( ٘ب٘ٛٔتش1550 تب 1300ثب عِٕٛٛج )ٚ ٔیتٛا٘ٙذ ٘ٛس ِیضس ٔبدٖٚ لشٔض   ( ٔیىش9ٖٚ

 (٘ؾیش تّفٗ). اص ایٗ فیجشٞب ثٟٕٙؾٛس اسػبَ یه ػیٍٙبَ دس ٞش فیجش اػتفبدٜ ٔیـٛد. وٙٙذ



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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